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Boli a vydarili sa. Hoci v piatok
ráno to vyzeralo dosť beznádejne.
Po niekoľkých týždňoch výdatných
dažďov a v rannom lejaku celý
areál dokonale podmočený
nepripomínal dejisko najväčšej
kultúrno-spoločenskej akcie roka.
Pripomínal skôr veľký rybník.
Popoludňajšie, spočiatku skromné
slnečné lúče spolu s vetríkom však
trochu vyžehlili vrásky na čele
organizátorov. Voda rýchlo
začala miznúť a Dni obce nabrali
správny kurz.
Na viacúčelovom ihrisku sa začal
turnaj v populárnom hokejbale.
Bufety s bohatým výberom občer-
stvenia ponúkali jedlo i pitie v hoj-
nosti. Večer od 18.00 sa na pódiu
prezentovali najmä kapely rôzne-
ho žánru. Na úvod domáca
kapela Defekt predviedla, ako sa
od minulého roka zlepšila. Mladí
muzikanti ukázali vzostupný
trend, priklonili sa viac k rockove-
jšiemu soundu, čo im svedčí.
Potom na pódium prišli punkoví
Grobiani, ktorí určite potešili
najmä známymi skladbami svo-
jich skalných. Ďalej sa na pódiu
predstavili hudobníci z kapely
Jackpot band. Dobre baviacemu
sa publiku predviedli kvalitne
zahraté hity a skladby rokov min-
ulých. Potom sa na pódiu objavila
známa skupina Margot, ktorá so
speváčkou Andreou Zimanyovou
rozpútala skvelú zábavu. Na zá-
ver hudobného bloku sa pred-
stavil Samo Tomeček s kapelou
Free Inna Cage. Samo sa prezen-
toval aj vlastnou tvorbou, čo v zá-
plave prebratých skladieb bolo
hodné ocenenia. Aby návštevníci
mali aj trochu pohybu, od polno-
ci sa konala diskotéka dídžeja
Stevena z Bernolákova.

Na druhý deň bol program ešte
pestrejší. Od rána sa súťažne varil
guláš a fazuľovica za účasti dvad-
siatich tímov. Prebiehal tiež turnaj
v plážovom volejbale a na kurtoch
tenisový turnaj. Ulicami obce pre-
mával výletný vláčik. Na poludnie
sa začal tradičný turnaj vo futbale
starých pánov za účasti troch
hosťujúcich mužstiev a samozrej-

me, domácich old boys. Pri
hlavnom pódiu sa rozložili
obľúbené detské atrakcie, tram-
polína i nafukovací hrad. Deťom
sa maľovalo na tvár, súťažili
a tancovali spolu s mladými ani-
mátorkami. V ďalšom bloku sa
prezentovali domáce detské
tanečné skupiny. Už tradične

najrozsiahlejším repertoárom sa
predviedol súbor Niagara. Okrem
nich sme na parkete mohli vidieť
hip hopové skupiny D Street,
M.A.G., ale aj deti z tanečného
odboru ZUŠ či tanečnej skupiny
Prvosienka z materskej školy.
V bloku pre skôr narodených
zaspieval ženský spevácky zbor

Čeklísanky. Potom sa predstavil
tanečný orchester so sólistami
Martinom Jakubcom, Monikou
Stanislavovou a Oľgou Szabovou.
Zaspievali a zahrali známe
melódie rokov minulých. Svojimi
piesňami roztancovali nielen
Repete – generáciu, ale aj mno-
hých mladých. V ďalšom ta-
nečnom bloku sa predstavili
tanečníčky zo skupiny Grupo
Caliente. Predviedli exotickú
kubánsku sambu a tanec z Tahiti.
Tanečná skupina Drevienko v re-
cesisticky ladenom tanci ukázala,
že sa počas kurzu spoločenského
tanca pod vedením tanečného
majstra pána Házyho môžu
naučiť tancovať aj tanečné
drevienka. V tomto bloku sme
videli ešte skupinu D Street so svo-
jim druhým vstupom. Po ta-
nečnom bloku sa vyhlásili výsled-
ky súťaží najmä vo varení guláša
a fazuľovice i výsledky športových
súťaží. Potom sa žrebovala
tombola. Medzi šťastlivcov sa roz-
dalo 38 cien. Po tombole začali
ďalšie koncerty. Skvelý koncert
odohrala legenda nielen
bernolákovského hudobného dia-
nia, kapela Con spirito pod
vedením Imina Nováka. Posledná
kapela bola určite zlatý klinec
celého podujatia. Koncert jednej
z najznámejších slovenských
kapiel, skupiny Gladiator so svo-
jim lídrom, spevákom Mikom
Hladkým bol skutočným bon-
bónikom. Výborná atmosféra,
dokonalý zvuk a naplno ,,odpá-
lený,, koncert bol zážtkom pre
niekoľko tisíc divákov pod pódiom
i v celom areáli. Kapela zahrala
všetky svoje najznámejšie hity.
Po skončení koncertu bol
veľkolepý ohňostroj a na záver
celého podujatia si ešte návštevní-
ci zatancovali pri oldies party le-
gendárneho dídžeja Fera Horu.

Dni obce sa do obecnej kroniky
zapíšu opäť ako dni skvelej
zábavy i pohody a aj vďaka
zázračnej zmene počasia ako
mimoriadne vydarené.
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Staviame z Eurofondov
Kanalizácia
Na základe opätovnej žiadosti z novembra
2009 sme dostali rozhodnutie dňa 8. apríla
2010 z Ministerstva životného prostredia SR
o schválení prostriedkov na dobudovanie
obecnej kanalizácie v našej obci v hodnote
viac ako 6,1 mil €. V súčasnosti je pred podpisom rámcovej zmluvy s MŽP a pre-
bieha výberové konanie na dodávateľa. Po ukončení výberového konania na do-
dávateľa a podpise zmluvy s MŽP SR bude možné začať so samotnou realizá-
ciou stavby. Je predpoklad, že sa začne v jarných mesiacoch roku 2011.
Zrealizovaním celého projektu bude odkanalizované viac ako 85 % územia obce
Bernolákovo. Na zostávajúcu časť budú spracované projekty a postupne dobu-
dované podľa podmienok (majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komu-
nikáciami) a finančných možností.

Cyklochodník
Tak ako sme informovali v predchádzajúcich číslach Bernoláka, začiatkom júla
2009 sa začalo s výstavbou „ Cyklistického chodníka Bernolákovo – Ivanka pri
Dunaji“ , ktorej dodávateľom je firma Strabag, s.r.o. a investorom Združenie
obcí Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji. Stavba je spolufinancovaná z RO OPBK
os. 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel. V mesiacoch júl – novem-
ber 2009 sa vybudoval úsek od 1.00 km po 2,50 km. V mesiacoch apríl – máj
2010 sa dobudoval úsek od 2,50 km po 2,70 km a úsek od 2,80 km
po 3,10 km. Pokračovanie ako i ukončenie celej stavby je plánované na koniec
roka 2010.

Obnova centra obce
Na základe žiadosti obce Bernolákovo zo dňa 25.09.2009 o nenávratný finan-
čný príspevok nám bol schválený projekt „ Obnova centra obce Bernolákovo“,
v Operačnom programe Bratislavský kraj, Prioritná os 1- Infraštruktúra , opatre-
nie 1.1 Regenerácia sídiel v hodnote 800 tis €. V rámci tohto projektu budú
vybudované ihriská pre deti, petangové ihriská (v časti areálu školy od Viničnej)
a oddychová zóna v priestore parčíka v blízkosti kultúrneho domu. V súčasnosti
je pred ukončením výberového konania na dodávateľa.
Po jeho ukončení a podpise zmluvy s MVRR SR bude možné začať so samotnou
realizáciou stavby. Je predpoklad, že sa začne v jesenných mesiacoch v tomto
roku.

Príspevky z dotácií
Protipovodňová ochrana

Obec bola úspešná pri získaní finančnej dotácie na projekt Protipovodňová
ochrana k. ú. Bernolákovo – III. etapa. Environmentálny fond pridelil obci dotá-
ciu vo výške 60.000 €, pričom obec je povinná na realizáciu tohto projektu
prispieť 5 %, t. j. 3.000 €. Projekt nadväzuje na predchádzajúce niekoľkoročné
protipovodňové a revitalizačné aktivity, pri ktorých sa prečistilo a upravilo kory-
to Čiernej vody. Tohtoročná III. etapa protipovodňovej ochrany zahŕňa úpravu
toku v úseku od konca Záhradnej ulice po mostný objekt cesty I/61 /Senecká
cesta/, pričom realizácia je plánovaná v termíne august až október 2010.
Až dnes pri sledovaní katastrofických televíznych záberov ľudských tragédií
zo zaplavených oblastí Slovenska si v plnej miere môžeme uvedomiť význam
úpravy toku. V Bernolákove sa tiež po výdatných dažďoch výrazne zdvihla
hladina vody, ale upravené koryto dokázalo vodu odviesť bez vybreženia, pričom
v zatiaľ neupravených častiach toku sa na viacerých miestach voda z koryta
vyliala na priľahlé pozemky. O to viac sa obec bude snažiť čo najskôr zabezpečiť
úpravu toku v celom katastri Bernolákova.

Archeologický prieskum
Obnova ruín hradu v Bernolákove
Na základe žiadosti obce Bernolákovo z 13.11.2009 bola poskytnutá dotácia
z Ministerstva kultúry SR na projekt „Obnovu ruín hradu v Bernolákove“,
konkrétne na archeologický prieskum v sume 2016 €. Cieľom projektu je identi-
fikácia podzemných objektov pomocou geofyzikálneho prieskumu a následné
uskutočnenie dvoch archeologických sond. Práce na hradnom návrší prispejú
k formovaniu idey historického dedičstva. Na prácach v okolí hradného návršia
sa podieľa Občianske združenie Hrad Čeklís.

Novela zákona
o obecnom zriadení

Od 1. apríla 2010 platí novela zákon číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá sa
bezprostredne týka obcí, občanov ale aj právnických osôb. Preto
aspoň v stručnosti predkladáme výber z dôležitých ustanovení
predmetnej novely zákona, ktorá je uverejnená v Zbierke
zákonov čiastka 51 z 27.marca 2010 pod číslom 102.
• § 3 ods. 5 v písm. b/ Na samospráve obce má právo
podieľať sa aj ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt
alebo dlhodobý pobyt.
• § 4 ods.2 písm. b/ Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia
obce miestnym referendom.
• § 5 ods. 10 Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štá-
tom a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.
• § 11 ods. 4 písm. d/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o zá-
kladných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukla-
dať miestny poplatok,

písm. f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších
otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie oby-
vateľov obce

písm. i/ obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť plat
starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90
dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie /úväzku/ starostu; zmeniť počas
funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu
jeho funkcie /úväzku/,

písm. j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,
určiť rozsah výkonu funkcie /úväzku/ hlavného kon-
trolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kon-
trolórovi,

písm. k/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslan-
cov.
Novela zákona v § 11a ďalej upravuje otázky vyhlasovania
miestneho referenda, podmienky a spôsob vyhlasovania,
hlasovanie a spôsob úpravy hlasovacieho lístka miestne-
ho referenda.
Dôležitá úprava týkajúca sa zvolávania obecného zastupiteľstva
je upravená v
• § 12 ods. 1 Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa
potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zas-
tupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolané.

V ods. 4 sa uvádza: „Návrh programu zasadania obec-
ného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli
v obci aspoň tri dni pred zasadaním obecného zastu-
piteľstva.
• § 13 ods. 4 upravuje kompetenciu starostu obce: Starosta
obce vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok
obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov
obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zme-
nách organizačného poriadku obecného úradu.

Ods. 5 znie: Starosta je štatutárnym orgánom obce.
Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chrá-
nených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce
rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písom-
nom poverení.
• § 13b upravuje zastupovanie starostu. V odseku 1/ cito-
vaného ustanovenia sa hovorí:
Starostu obce zastupuje zástupca starostu obce, ktorého
na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta
do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zás-
tupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca
starostu môže byť len poslanec.

Ďalšie ustanovenia sú drobného legislatívneho charakteru,
týkajú sa kompetencií štátnej správy a spolupráce s obcami.
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§ Pod lupou §

Opité slečny
Hliadka obecnej polície vykonala kon-
trolu kultúrnej pamiatky Vardomb, kde
našla jedno 14 ročné a jedno 15- ročné
dievča, ktoré na mieste požívali alko-
holické nápoje. Boli podrobené orien-
tačnej dychovej skúške s pozitívnym
výsledkom.

„Psíčkar“
Hliadka obecnej polície vykonala kontrolu
dodržiavania VZN o chove psov, a to na Ža-
báku. Tam zistila aj jedno porušenie VZN,
keď psíčkar venčil svojho psa na detskom
ihrisku i napriek zákazu. Bola mu udelená
bloková pokuta vo výške 5 eur.

Veľká chuť
Hliadka obecnej polície dostala telefo-
nický oznam na číslo 0918 88 22 22, že
na. Viničnej ulici, neznámi mladíci pre-
vrátili chladničku na nápoje. Zrejme
mali veľkú chuť na chladené nápoje.
jeden mladík bol zadržaný a odovzda-
ný hliadke štátnej polície.

Odkladisko
Na Topoľovom rade si pred svojou
nehnuteľnosťou zriadil na verejnom pries-
transtve majiteľ práve rekonštruovaného

rodinného domu odkladisko materiálu. Bol
vyzvaný, aby do troch dní odstránil tento
materiál alebo aby si na obecnom úrade vy-
bavil povolenie. Toto neučinil, a preto mu bo-
la udelená bloková pokuta vo výške 30 eur.

„Nervózna
stránka“
Hliadka prijala oznam na tel. číslo
0918 88 22 22, že na obecnom úrade sa
nachádza nervózna stránka, ktorá tu
ruší pracovníkov, ale aj návštevníkov
obecného úradu. Po príchode na
miesto bolo zistené, že právnik z Ivanky
pri Dunaji prišiel vybavovať stavebné
povolenie, ale nedal si vysvetliť, že na
obecnom úrade sa prijímajú poplatky
v hotovosti a nie kolkovými známkami.
Takáto platba je možná v styku so štát-
nymi orgánmi. Bol niekoľkokrát vy-
zvaný, aby sa svojím neprimeraným
správaním nedopúšťal priestupku proti
občianskemu spolunažívaniu a aby
opustil obecný úrad. Pre neuposlúchnu-
tie opakovaných výziev a sústavné
hlučné rušenie ho privolaný príslušník
OP vyviedol z budovy úradu. Následne
si dotknutý právnik priviedol so sebou
posilu - dvoch svojich klientov, a spo-
ločnými silami pokračovali v urážaní a
vyhrážaní sa tak príslušníkovi OP ako aj
zamestnancom Ocú. Po tomto zby-
točnom výstupe napokon žiadosť
podali a pracovníci obecného úradu sa
mohli venovať ostatným návštevníkom.

Zlodej paliet
Hliadka obecnej polície si pri bežnej hliad-
kovej činnosti všimla, že na Dukelskej ulici
oproti cintorínu si vo večerných hodinách
vodič nakladá do svojho úžitkového vozidla
palety. Pri otázke, či sú tie palety jeho, vysvit-

lo, že sa mu zapáčili a chcel ich odcudziť.
Palety opäť vyložil na svoje pôvodné miesto
a za skutok mu bola udelená bloková pokuta
vo výške 30 eur.

Zlodej v Lidli
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo,
dostala telefonický oznam na tel. číslo
0918 88 22 22 , že v predajni Lidl majú
nepoctivého a agresívneho návštevní-
ka. Po príchode na miesto bolo zistené,
že zlodejom je Kristian K. z Bratislavy.
Tento skúšal hliadku zastrašiť svojou
agresivitou, a tak skončil s putami
v policajnom aute.

Nedovolené
podnikanie
Na ul. Marhuľovej ulici bol hliadkou obecnej
polície zistený priestupok na úseku podnika-
nia, keď Tibor R. zo Zlatých Klasov vykupoval
nepotrebné veci od občanov bez oprávnenia
na podnikanie. Bola mu udelená bloková
pokuta vo výške 10 eur.

Vážení občania, chcem vás požiadať z dôvo-
du zvýšenia efektívnosti našej služby, aby ste
si všímali svoje okolie a v prípade, že budete
svedkami nejakého protiprávneho konania,
neváhajte vytočiť telefónne číslo

0918 88 22 22
V prípade, že si budete želať zostať
v anonymite, vyhovieme vám. Nebuďte ľaho-
stajní voči asociálnemu správaniu niektorých
občanov a volajte!
Na záver vám chcem v mene všetkých prí-
slušníkov obecnej polície zaželať pokojný od-
dych počas letných dovoleniek.

Bc. Róbert Široký
náčelník Obecnej polície v Bernolákove

Vážení občania, blíži sa čas dovoleniek, a preto mi dovoľte,
aby som vám pripomenul, že v Bernolákove je k dispozícii
služba pultu centrálnej ochrany. Služba je podmieňovaná
jestvujúcim bezpečnostným zariadením namontovaným
v chránenom objekte. Nečakajte kým vás počas vašej

neprítomnosti vykradnú, ale predbehnite zlodejov tým, že si
pripojíte svoj rodinný dom, byt či priestor na podnikanie na
náš pult centrálnej ochrany. Pripojenie je možné dvomi spô-
sobmi: telefónna linka, rádio NAM Global. Ďalšie informá-
cie získate na tel. čísle 0918 656 166.

Cenník za služby pultu centrálnej ochrany (PCO)

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

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

v mesiaci /

Byt 200 € 100 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 15 € 5 €

Rodinný dom 200 € 100 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 25 € 5 €
Kancelárie,
obchody do 200 m2 200 € 200 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 50 € 5 €

Kancelárie,
obchody nad 200 m2 200 € 200 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 70 € 5 €

Sklady 200 € 200 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 100 € 5 €

Obecná polícia

Viničná 2, 900 27 Bernolákovo

tel. 0918 88 22 22
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Naša obec v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov zabezpečuje a poskytuje pre občanov s trvalým pobytom
v Bernolákove opatrovateľskú službu. Snahou obce je, aby táto služba bola pre
občanov nielen dostupná, ale najmä poskytovaná na požadovanej úrovni.
Určitým problémom je nedostatok opatrovateliek, aj napriek snahe získať nové
záujemkyne. Toto zamestnanie sa zrejme nejaví ako atraktívne. V súčasnosti je
opatrovateľská služba poskytovaná vo forme terénnej služby, keď 2 opa-
trovateľky zabezpečujú donášky obedov pre 15 občanov a 9 opatrovateliek
zabezpečuje opatrovanie občanov v domácnostiach. V súčasnosti nie je na
obecnom úrade evidovaná žiadna žiadosť o poskytnutie opatrovania v domác-
nosti. V prípade žiadosti o poskytnutie takejto služby by mohol nastať problém,
nakoľko obec nemá žiadneho opatrovateľa k dispozícii. Preto aj touto cestou
žiadame občanov, ktorí by mali o túto službu záujem, aby sa prihlásili na obec-
nom úrade u pani Jany Múčkovej osobne alebo na č. t. 45993911 kl. 105.
Je v záujme obce, aby tento druh sociálnej služby mohol byť pre našich občanov
plnohodnotne zabezpečovaný, avšak bez kvalitnej a kvalifikovanej práce opa-
trovateliek to nebudeme schopní zabezpečovať.

J. Múčková
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Tiesňové linky: Aj keď si tradičné čísla 158 na
políciu či 155 na záchranku pamätá snáď každý, sú
aj iné tiesňové linky, ktoré môže používateľ mobilu
potrebovať. Je preto dobré mať ich v pamäti telefónu
a ak sa nerozpamätá, vyhľadá si ho. Pri kritických
situáciách totiž platí, že treba konať rýchlo, a nie
búchať sa po čele, keď už môže byť neskoro. Okrem
tradičných tiesňových liniek môžu byť zaujímavé aj
tieto:
Spoločná tiesňová linka 112
Polícia 158
Hasiči 150
Záchranka 155
Mestská polícia 159
Horská služba 18300
Linka záchrany 0850 111 313
Toxikologické informačné centrum 02 5477 4166

Letecká záchranná služba (Air Transport Europe) 18 155

Blokovanie kreditných
a debetných kariet:
Vreckári a zlodejíčkovia v MHD môžu neraz strpčiť
človeku život. V prípade, že mu vezmú peňaženku
s platobnými kartami, je dobré hneď po zavolaní
polície na číslo 158 volať aj do banky, aby zabloko-
vali všetky karty v peňaženke. Zrejme ich už okrad-
nutý neuvidí, no zlodej by mu mohol narobiť riadnu
paseku na účte. Do prehľadu sme zaradili väčšinu
bánk, blokovacie linky sú zväčša uvedené na interne-
tových stránkach bánk.
Slovenská sporitelňa 0850 111 888
VúB 0850 123 000
Tatra banka 0850 111 110
ČSOB 02 5966 8230
UniCredit Bank 02 6828 5777
Poštová banka 02 6828 5777
Ľudová banka 0850 123 123
Dexia banka 02 6828 5777
mBank 0850 606 050

Dopravný servis rádií: Ak už ste sa zasek-
li v zápche, dajte to vedieť aj ostatným vodičom, aby
sa danému úseku vyhli. Konajte aj v prípade keď ste
na nejakom úseku narazili na hustú hmlu a podobne.
Dopravné servisy obľubujú aj informácie o policaj-
ných hliadkach a radaroch či nehodách. Tak či tak, je
jednoduchšie rýchlejšie vyhľadať si číslo dopravného
servisu v zozname, ako sa na neho 20 kilometrov roz-
pamätávať.
Rádio Expres 0800 800 444
Stella centrum *75 a 02 4241 1126
Rádio Okey 02 4822 2333
Fun rádio 0800 800 200

Poisťovňa: Pre občasných cestovateľov, ktorí si
na poistenie spomenú na poslednú chvíľu, je dobré,
ak vedia, že sa môžu poistiť aj cez SMS správu.
Takéto poistenie zatiaľ poskytuje len Union
poisťovňa na čísle 6655. Ak aj teraz necestujete,
nikdy neviete, kedy sa vám toto číslo môže zísť.
Cestovné poistenie cez SMS
Union 6655
Allianz SP 0800 122 222
Kooperativa 0800 120 000 (0850 111 577)
Česká poisťovňa 0850 111 116-7

Opatrovateľská služba

Deň Zeme
Mesiac apríl má v kalendári významný deň - svetový Deň Zeme.
Naši občania správne pochopili, že len rozprávať o životnom prostredí nes-

tačí a miesto slov konajú. Aj v tomto roku sa zapojili do viacerých akcií veno-
vaných skrášleniu verejných priestranstiev v našej obci.

Ešte koncom marca sa pri miestnej štrkovke zišli členovia Zväzu rybárov
v Bernolákove, aby prečistili okolie vodnej hladiny, ktoré po zimných mesia-
coch bolo "výdatne" znečistené.

V marci brigádovali aj členovia združenia Hrad Čeklís, ktorí v lokalite
Várdomb začali s upratovaním mnohoročného neporiadku. Po nich prevzali
štafetu deti z detského domova a pokračovali v upratovaní tejto lokality.

Počasie neprialo členom klubu dôchodcov a Občianskeho združeniu Nádej,
ktorí brigádovali v miestnom cintoríne. Napriek dažďu a vetru svoj cieľ splnili
a priestory cintorína upratali v rekordnom čase.

Žiaci Spojenej školy - Strednej odbornej školy šikovne záhradníčili pri cyklo-
chodníku na Trnavskej ulici, kde zatrávňovali priľahlý terén.

Žiaci základnej školy si zveľaďovali priestory školského areálu a pričinili sa
o zaujímavú výstavku s tematikou ŽP.

No a napokon tí najmenší, deti z materskej školy, si v areáli vysadili pekné
nové kríčky.

Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.
ŽP OcÚ

Výsledky volieb do NR SR 2010
za obec Bernolákovo
Politická strana - hnutie Okrsok 1 Okrsok 2 Okrsok 3 Okrsok 4 Celkom PODIEL
Európska demokratická strana 5 2 10 8 25 0,89%
Únia - strana pre Slovensko 2 3 4 7 16 0,57%
Strana Rómskej koalície SRK 0 0 0 0 0 0,00%
Paliho Kapurková-veselá politická strana 5 4 8 8 25 0,89%
Sloboda a Solidarita 123 114 137 127 501 17,82%
Strana demokratickej ľavice 15 13 11 9 48 1,71%
Strana maďarskej koalície-Magyar koalíció pártja 1 0 3 0 4 0,14%
Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko 28 22 21 19 90 3,20%
Komunistická strana Slovenska 13 11 8 6 38 1,35%
Slovenská národná strana 30 38 26 39 133 4,73%
Nová demokracia 3 1 3 1 8 0,28%
Združenie robotníkov Slovenska 2 0 1 0 3 0,11%
Kresťanskodemokratické hnutie 35 57 57 71 220 7,83%
Ľudová strana Naše Slovensko 6 2 7 3 18 0,64%
Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana 154 197 197 197 745 26,50%

AZEN - Aliancia za európu národov 1 0 2 0 3 0,11%
SMER - Sociálna demokracia 226 214 203 174 817 29,06%
MOST - HÍD 22 24 39 32 117 4,16%

% účasť
Počet voličov zapísaných
v zozname voličov vo volebnom okrsku 1059 1120 1136 1037 4352
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 677 705 744 705 2831
Počet platných odovzdaných hlasov 671 702 737 701 2811 64,59



Aj napriek tomu, že uvedený článok bol
doručený až po uzávierke časopisu ho uverej-
ňujeme. Nakoľko sa jedná o veľmi citlivý prob-
lém, ktorý sa týka nielen konkrétnych v článku
priamo nemenovaných občanov, ale aj mno-
hých ďalších podobným osudom dotknutých
občanov, bolo rozhodnuté článok uverejniť aj
s vyjadrením, resp. stanoviskom obce, aby si
občania mohli k nemu vytvoriť vlastný názor.

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
v každej obci je vždy problém, najmä pokiaľ ide
o nedoriešené vzťahy medzi obcou a občanom
z minulosti. Aj v tomto konkrétnom prípade sa
jedná o usporiadanie vlastníctva nie jednej,
ale troch rodín, a to Petra, Jozefa a Tibora T.
Je pravda, že tento problém sa rieši už
niekoľko rokov, pretože pozemok bol odobratý
ešte ich predkom /rodičom alebo starým
rodičom/ na vybudovanie miestnej komuniká-
cie /Kvetná ul./ ako spojnica ulíc Nálepkova so
Železničnou dávno pred rokom 1989. Ako
náhradu užívali pozemok v lokalite „za školou“,
ktorý bol v rámci čiastočných pozemkových
úprav vykonávaných Pozemkovým úradom
Senec odobratý z dôvodu, že sa prihlásili
oprávnení vlastníci v rámci reštitúcie.
Na druhej strane treba povedať, že to nie je
jediný prípad v obci, kde sa občania dožadujú
náhradných pozemkov, na ktorých sú komu-
nikácie, stavby a iné verejné priestranstvá,
čo obec v danej situácii nie je schopná riešiť
náhradnými pozemkami, ale ani finančne.
Zo strany obce vlastníctvo takýchto pozemkov
je nespochybniteľné. Je treba otvorene
povedať, že obec sa už v minulosti snažila

usporiadať takéto pozemky či už formou
odkúpenia za prijateľnú cenu, darovaním
alebo iným spôsobom. Treba poďakovať
všetkým tým občanom, ktorí boli ochotní riešiť
a usporiadať vlastnícke vzťahy s obcou, pre-
tože vždy išlo o spoločný verejný záujem, napr.
pri príprave budovania kanalizácie, futbalové-
ho ihriska, resp. iných záležitostí obecného
charakteru.
Obec v roku 2008 navrhla riešenie problému
prenájmom pozemku na Kvetnej ulici, čím by
bola aspoň čiastočne zabezpečená finančná
náhrada pre súčasných vlastníkov pozemku.
S týmto návrhom vlastníci nesúhlasili. Ich ná-
vrh spočíval v odpredaji pozemku za trhovú
cenu, čo je pre obec neprijateľné. Autorka
článku ďalej uvádza, že o návrhoch žiadateľov
nevedela.
Je zarážajúce, že o probléme a skutočnostiach,
ktoré sa riešia už od roku 1993 nebola infor-
movaná poslankyňa, ktorá je vo funkcii už
tretie volebné obdobie (z toho dve ako pred-
sedníčka komisie), pričom všetky podobné žia-
dosti sú prejednávané do podrobností hlavne
na komisiách obecného zastupiteľstva.
Skutočnosť je však taká, že sa pani poslankyňa
za posledné volebné obdobie z 20 zasadaní
komisie obecného zastupiteľstva zúčastnila len
11-tich.
Ide v tomto prípade o neposkytovanie informá-
cií zo strany obce alebo účelový prístup „slabo
informovanej“ poslankyne? O tom nech si
každý spraví názor sám.

Ľubomír Poór, starosta obce
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Harmonogram
vývozu
plastových fliaš,
ostatných určených
plastov
a papiera
na II. polrok
2010

júl 6.7. utorok
19.7. pondelok

august
2.8. pondelok

16.8. pondelok
september

6.9. pondelok
20.9. pondelok

október
4.10. pondelok

18.10. pondelok
november

8.11. pondelok
22.11. pondelok

december
6.12. pondelok

20.12 pondelok

Keď jedna z komisií Obecného zastupiteľstva
obce Bernolákovo prejednávala žiadosť o majet-
kovo-právne vysporiadanie pozemku jednej
rodiny, povedala som si, že o tomto probléme
počúvam na pokračovanie už niekoľko rokov.
Pri spoločnej debate, prerokovaní problému som
obdobne ako moji spolučlenova z komisie dospe-
la k názoru, že vec je jasná a nie je potrebné to
ďalej riešiť.
Išlo predsa o ulicu. Čo je ulica? Sú na nej posta-
vené domy, je to cesta k týmto domom. Bývajú
tam občania.
No a občan, nechce, aby tam bola ulica... nedal
ani súhlas na vybudovanie kanalizácie (veď na
ňu čakáme roky).
A predstavte si, tento občan chce, aby to obec
riešila a dokonca žiada, aby mu boli pridelené
náhradné pozemky. Za cestu. Náhradné po-
zemky, najlepšie stavebné. Také čosi, stavebné
pozemky za obyčajnú cestu.
Priznám sa, že som si takmer tento „oficiálny
názor“ osvojila aj ja, hoci som nezávislá poslan-
kyňa už druhé volebné obdobie. Sama som dala
na komisii návrh, aby sa táto žiadosť opätovne
nepredkladala na rokovanie zastupiteľstva, lebo
to má riešiť obec, prípadne súd. Potom sa však
stalo niečo, čo som nečakala a čo ma prekvapi-
lo. Rodina občana, čo má na liste vlastníctva
„cestu“, sa na zastupiteľstvo dostavila a do-
máhala sa odpovede, respektíve riešenia svojho
prípadu. Priestor na riešenie ich problému nebol

veľký, priznám sa, že ani záujem zo strany
poslancov.
Keďže mi informácie predložené obcou nepo-
stačovali, bola som zvedavá. A tak som
na vlastné oči uvidela úhľadne zoradenú doku-
mentáciu. List po liste, rok po roku. Aj fotografia
„cesty“ , aj listy vlastníctva, aj obecné svedectvo
z roku 1952 z miestneho národného výboru,
aj listy na Slovenský pozemkový fond SR z roku
1992, aj listy z obecného úradu z roku 2003
či 2005, aj z roku 1998 o tom, že obec by aj
náhradu pozemku za cestu priznala, ale ...raz sa
nedalo, lebo pozemok nie ju určený na vydanie
ako náhradný pozemok, raz aj obec hľadala
riešenie, ktoré by mohlo byť priechodné a ...nič.
Listov, v ktorých sa majiteľ domáhal svojho
majetku, jeho náhrady bolo napísaných veľmi
veľa. Boli adresované obci i obecnému zas-
tupiteľstvu aj pozemkovému fondu, aj okresnej
prokuratúre, aj krajskej prokuratúre.
Odpovedí bolo trochu menej, ale ako to už u nás
býva, úrady a úradníci bývajú aj skúpejší na
slovo. Ale zo slov, ktoré boli napísané, musím
vybrať:

1. vlastníctvo k pozemku, ktorý je obcou užívaný
ako cesta, je nesporné;

2. obec dlhodobo neoprávnene užíva pozemok;

3. občanovi prokuratúra odporúča, aby sa súd-
nou cestou domáhal svojich práv.

Tak mi z toho vyšlo, že pri troche dobrej vôle
a ochoty obec mohla riešiť tento problém, ako
poslanci sme mohli rozhodnúť o pridelení
náhradného pozemku. Obec to mohla riešiť
a poslanci mohli výmenu, či náhradu schváliť.
A to už pred rokmi.
Veď náš občan sám navrhoval riešenia, sám
hľadal pozemok, ktorý by bol náhradou. Sám
navrhol napríklad pozemok pôvodnej budovy
požiarnej zbrojnice, či pozemky pri škole, či pri
Čiernej vode na Topoľovom rade. Všetky tieto
pozemky boli vo vlastníctve obce, všetky boli
predané, lebo bolo potrebné naplniť aj príjmovú
zložku obecného rozpočtu. Ale hlavne som
sa o týchto jeho návrhoch ako poslankyňa nikdy
nedozvedela.
Spor asi naozaj bude riešiť súd. Niekto spor
vyhrá a niekto zaplatí náhradu za užívanie
pozemku, súdne trovy, či iné náhrady. Ale až
o pár rokov.
Možno ešte predtým príde niektorá televízia, aby
o probléme povedala celému Slovensku. Bude
hovoriť o tom, Tá reportáž bude o tom, ako sa
veci u nás v obci neriešia, ako sa občan zaťal,
ako obec problém ignorovala, ako sa dve strany
nevedia dohodnúť, ako sa jeden pozemok užíva
ako cesta, ako majiteľ pozemku nemusí súhlasiť
s vybudovaním kanalizácie na svojom pozemku.
Prečo som ako poslankyňa nemala všetky infor-
mácie od obce, keď som mala hlasovať o nároku
občana, o jeho žiadosti?
Teraz už viem, že kto sa nepýta, ten sa nedozvie,
kto sa domáha, ten aj tak nič nezmôže.

(Tento článok bol napísaný
s dovolením rodiny T.)

Iva Pipíšková

Kto sa nepýta, ten sa nedozvie!
(Kto sa domáha, ten aj tak nič nezmôže!)
(Príbeh jedného pozemku, ktorý sa stal cestou,
či skôr, jednej cesty, ktorá sa nevie stať stavebným pozemkom.)

Stanovisko obce k článku „Kto sa nepýta, ten sa nedozvie“
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Centrum pre rodiny v kríze
pomohlo už vyše 200 rodinám
Sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
Centrum pre rodiny v kríze funguje od 1. januára 2009. Od svojho
vzniku pomohol viac ako 200 rodinám, pričom so 75 rodinami od-
borníci pracovali intenzívne. Základným cieľom centra je poskytnúť
komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc členom
rodiny, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.
„Verím, že záchrana rodiny je ako záchrana života. Musíme preto
spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme rodinám pomáhali
prekonávať ich krízy. Centrum im k tomu podáva pomocnú ruku,“
povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Centrum sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej
situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života.
Poskytuje komplexné sociálne a psychologické poradenstvo celej
rodine, respektíve tým členom, ktorí o pomoc prejavia záujem.
Klienti centra majú možnosť využívať poradenské služby sociálnych
pracovníkov, psychológov a terapeutov. Tieto služby ocenia najmä

tí, ktorých situácia je komplikovaná a týka sa buď viacerých členov
rodiny alebo viacerých problémov a nevedia inde nájsť potrebnú
pomoc. „Práve tieto služby sú v bratislavskom regióne nedostat-
kové a pri prieskume potrieb rodín s deťmi sa ukázali ako najviac
potrebné,“ konštatovala riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK
Michaela Šopová.
Služby Centra sú určené trom cieľovým skupinám:
- pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po výkone trestu,
- pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode,
- pre rodiny s deťmi s poruchami správania
a s poruchami ADHD a ADD (t.j. deti hyperaktívne a deti s poru-
chami pozornosti, ktoré majú problémy v správaní, v škole, v nad-
väzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, vlast-
nou agresivitou a často dôsledkami trpia aj celé rodiny).
Pre viac informácií kontaktujte PhDr. Katarínu janíkovú,
koordinátorku Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii v pracovné dni
v čase 8:00-16:00 hod.) e-mailová adresa: centrumpre-
rodiny@region-bsk.sk. - tlačová správa -

Pribina
Pribina bol prvým historicky
doloženým panovníkom predkov
dnešných Slovákov. Podľa his-
torických prameňov sídlil v Nitre.
Jeho manželka bola kresťanka.
Sám zostával pohanom, lebo
v kresťanstve videl viac
nebezpečenstvo než výhodu.
Pod vplyvom manželky dal okolo
roku 828 vysvätiť kostol na nit-
rianskom hrade. Za tento čin ho
knieža Moravanov Mojmír v roku
833 vyhnal z Nitry. Nitrianske
kniežatstvo pripojil k moravské-
mu a vytvoril nový štát – Veľkú
Moravu. Pribina so svojou druži-
nou ušiel za Dunaj. Dostal sa
k franskému kráľovi Ľudovítovi
a ten vydal rozkaz, aby bol
Pribina pokrstený a stal sa ve-
riacim. Kráľ mu udelil do léna
časť dolnej Panónie. Po viacroč-
nom putovaní sa Pribina dostal
do dnešného Maďarska k Blaten-
skému jazeru (Balatonu) a vysta-
val nové hradisko – Blatnohrad.
Spolu so svojím synom Koceľom
budoval opevnenia, kostoly, pod-

poroval kresťanstvo. V roku 861
v boji s Moravanmi zahynul.

Svätopluk
Svätopluka môžeme právom

označiť za znamenitého a najsil-
nejšieho panovníka, tvorcu veľkej
slovanskej ríše. Právom sa stal
legendárnym a básnikmi ospevo-
vaným zjavom slovanských dejín.

Sídlil v Nitre, bol synovcom
kniežaťa Rastislava. Ich nezhody
využívalo Východofranské kráľov-
stvo, ktoré chcelo ovládnuť Veľkú
Moravu. V roku 870 vydal Ras-
tislav príkaz zavraždiť Sväto-
pluka. Toho však ktosi varoval.
Keď ho Rastislav prenasledoval,
sám sa chytil do pasce. Sväto-
pluk ho zajal a odovzdal franské-
mu kráľovi. Do franského zajatia
sa dostal aj Svätopluk, pretože
mu nedôverovali. Vinu mu však
nedokázali. Oslobodili ho a po-
stavili na čelo vojska proti Slova-
nom. Svätopluk predstieral, že so
Slovanmi rokuje, no namiesto
toho so slovanským vojskom
napadol nič netušiacich Frankov

a pripravil im krvavú porážku.
Tak sa Svätopluk stal v roku 871
vládcom Veľkej Moravy. Urobil
z nej veľkú a silnú ríšu. Podrobil
si aj ľud okolitých krajín. Za jeho
vlády dokázala Veľká Morava
odolať všetkým útokom.

Keď zomieral (v r. 894),
rozdelil ríšu medzi svojich synov.
Oni však nedržali spolu a vďaka
ich nezhodám sa nakoniec Veľko-
moravská ríša rozpadla.

ján Amos Komenský
(1592 Nivnice – 1670 Amster-
dam)

Bol najväčšou postavou exu-
lantskej literatúry, českým pe-
dagógom svetového mena, teoló-
gom, filozofom.

Pôsobil ako učiteľ a kňaz
vo Fulneku na Morave. V poľ-
skom Lešne napísal základné pe-
dagogické diela. V Londýne sa
venoval reforme školstva,
vo Švédsku písal učebnice,
v Uhorsku (v Sárospataku) založil
školu. Stal sa zakladateľom mo-

dernej pedagogiky. Svet chápal
ako školu života a život ako usta-
vičný proces vzdelávania sa.
Podľa jeho názoru treba rozvíjať
nielen rozum, ale aj cit a charak-
ter, upevňovať telesné zdravie.
Vyučovanie má byť názorné, spo-
jené s potrebami skutočného
života. Pri podávaní učiva sa má
vychádzať od známeho k nezná-
memu, od jednoduchého k zloži-
tému, od konkrétneho k abstrakt-
nému. Škola má byť dielňou ľud-
skosti, hravosti, učiteľ musí po-
znať schopnosti a duševný vývin
dieťaťa.Za základný princíp
vyučovania pokladal rovnakú
šancu pre všetkých a odvodil tým
požiadavku všeobecnej povinnos-
ti školskej dochádzky.
Navrhol 4-stupňový školský sys-
tém:
1. materská škola

(1-6 rokov)
2. škola v materinskom jazyku

(7-12 rokov)
3. latinská škola

(13-18 rokov)
4. akademické vzdelanie

(19-24 rokov)
V tomto systéme sa mali diferen-
covane podľa schopnotí žiakov
vyučovať jazyky a predmety,
ktorých obsahom bol okolitý svet.
Úzko spájal výučbu jazykov s vec-
nou výučbou.
Základným Komenského dielom
je Veľká didaktika (Didactica
magna). Veľký význam má
Informatórium školy materskej,
Svet v obrazoch (Orbis pictus),
Dvere jazykov otvorené (Janua
linguarum resetata).

J. A. Komenský, učiteľ náro-
dov, veril, že len mravne vyspelé
a vzdelané ľudstvo je schopné
napraviť svet.

Alica Holováčová

POZNÁTE OSOBNOSTI,
podľa ktorých sú pomenované naše ulice?
Určite mnohí áno, ale sú aj takí, ktorí by privítali oživenie vedomostí v tomto smere.
Vychádzame im v ústrety a prostredníctvom nášho časopisu sme sa rozhodli postupne
priblížiť čitateľskej verejnosti významných dejateľov našej histórie. Dnes sa zameriame
na Pribinu, Svätopluka a Komenského.
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Chvíle, ktoré
za to stoja...
Určite všetci „dospeláci“ poznáte ten pocit,
keď si po ťažkej a namáhavej práci, je jedno
či duševnej alebo telesnej, sadnete a poviete
si: „Bola to drina, ale stálo to za to!“ My, pe-
dagogické pracovníčky v materskej škole
máme to šťastie, že sa o takého chvíle môže-
me s vami, čitateľmi, podeliť.

Každý školský rok sa v materskej škole
pokúšame o získanie finančných zdrojov aj
z rôznych grantov a programov. Na jeseň
2009 sme prostredníctvom zamestnanec-
kého grantu spoločnosti Siemens získali
finančné prostriedky na realizáciu projektu
„Prevencia civilizačných ochorení – praktic-
kých cvičení na fitlopte“. Cvičiť s deťmi sme
začali ešte pred zakúpením detských fitlôpt
v „krúžku cvičenie s fitloptou“ pod vedením
p. učiteliek Andrey Kopeckej a Danky Valče-
kovej. Cvičili deti vo veku od troch do sedem
rokov, len žiaľ, počet detí sa nám zdal stále
nízky. Keď príde cvičiť päť-šesť detí, tak sa
síce tešíme, že sme niečo urobili pre ich
zdravý vývin, ale zároveň sme neustále roz-
mýšľali, ako dosiahnuť, aby sa do cvičenia

zapojili deti všetkých
tried. Keď prišli z grantu
finančné prostriedky a
zakúpili sme desať det-
ských fitlôpt, masážne
krúžky, reflexné kopčeky
a malé stláčacie loptičky,
rozhodli sme sa, že neb-
udeme uprednostňovať
deti v krúžku, ale prezen-
táciou cvičenia v každej
triede zapojíme všetky
deti a aj pani učiteľky do
pohybových aktivít a sku-
točne budeme pôsobiť
aktívnym pohybom pre-
ventívne proti civilizač-
ným ochoreniam. Deti
skákali, cvičili, prekoná-
vali strach z nezvyčaj-
ných polôh, nechceli

prestať. Po cvičení najstarších detí prišiel
Jakubko za nami s otázkou: „Koho bol toto
nápad? Báječný!! Výborne som si zacvičil!!
Ďakujem vám veľmi pekne!“ Ten okamih, keď
sa pred nás postavil so širokým úsmevom
a ďakoval, naozaj stál za to.

Deti veľmi rady tancujú, spievajú, opaku-
jú rečňovanky a preto vo výchovno vzdelá-
vacej činnosti často využívame rôzne ľudové
hry, piesne, vyčítanky, rečňovanky a iné.
K takýmto činnostiam patria rôznorodé po-
môcky, ozdôbky a, samozrejme, typické oble-
čenie.

Naša materská škola je zameraná na po-
hyb a okrem spomínaného cvičenia na fitlop-
tách sme sa rozhodli, že skúsime v tomto
školskom roku ponúknuť deťom pohyb aj for-
mou folklórneho krúžku. Správnosť tohto
rozhodnutia potvrdila návšteva predstavenia
profesionálneho folklórneho súboru Lúčnica.

Do krúžku sa spočiatku prihlásilo veľa
detí. Postupne sa záujem vykryštalizoval
a v súčasnosti krúžok pravidelne navštevuje
14 detí pod vedením p. zástupkyne Oľgy
Kabátovej a pani učiteliek Terézie Hoškovej
a Vladimíry Ščasnárovej. Na činnosť krúžkov
rodičia prispievajú. Euráč si zatiaľ, okrem
nákupu doplnkov, šetríme, pretože by sme

chceli dať deťom ušiť kroje, zabezpečiť obuv
a iné pomôcky.

Verejnosti sme sa prezentovali na výroč-
nej schôdzi Zväzu invalidov a pred kultúrnym
domom na prvomájovej veselici. K vystúpe-
niam sme si z nášho repertoáru vybrali vždy
to, čo charakterizovalo príslušnú udalosť či
ročné obdobie.
Na fotografii deti tancujú a spievajú, vyzýva-
jú do tanca prizerajúcich sa dospelých
na prvomájovej veselici. Po vystúpení sa deti
ohodnotili: „Boli sme superní!“ Keď som
sedela v hľadisku a pozerala som sa na vys-
túpenie, počula som o tom samé pochvalné
slová. Mimoriadne ma potešilo, ako deti zlato
vyzerajú keď vyjadrila poklonu mamička
o synovi, o ktorom ani netušila, že by bol
schopný dodržať rytmus ľudovej pesničky.

Mať v materskej škole vyškolenú „školskú
asistentku zubnej starostlivosti“ je tiež niečo,
čo stojí za to. Projekt Zdravý úsmev je súčas-
ťou projektu Zdravá škola a u nás sa realizuje
pod vedením p. učiteľky Janky Hlubíkovej
od roku 2002. Prostredníctvom edukačných
aktivít sa deti oboznámia s technikou umýva-
nia zubov, vytvoria si predstavu o pôsobení
fluoridu na zubnú sklovinu a v neposlednom
rade získajú trvalé návyky pravidelného čiste-
nia nielen zubov, ale celej ústnej dutiny.

Šiltovka, nohavice spustené skoro po kole-
ná, velikánske tričko a môže sa začať posled-
ný krúžok tanečnej prípravy pod vedením
p. učiteľky Katky Kissovej. Na činnosť tohto
krúžku sú potrebné príslušné decibely, pevné
nervy a chuť robiť to, čo vás naozaj teší, a po
skončení si povedať OK, bolo to fajn.

Celý kolektív učiteliek, prevádzkoví pra-
covníci a členovia rady školy si dali záležať
na príprave Medzinárodného dňa detí, ktorý
sme zrealizovali na dvore za aktívnej účasti
rodičov. Ešte stále mám pred očami obraz,
ako sme si všetci večer po odchode posled-
ného dieťaťa s rodičom unavení a vyčerpaní
sadli a povedali sme si, že to bol deň roz-
žiarených očí detí, ktorý stál za to!!!

Riaditeľka MŠ
Oľga Syrová a kolektív
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V predchádzajúcom čísle Bernoláka sme
uviedli úspešných žiakov našej školy do me-
siaca apríl. Za posledné dva mesiace sme
nazbierali ďalšie úspechy. V športových
súťažiach to boli najmä naše atlétky Miška
Horváthová IX.A, Simona Poszertová
VIII.B, Miška Aksamitová VII.B, Nikola
Kubátová VII.B a Katarína jurányová
VII.B. Dievčatá v okresnom kole získali
3. miesto. Najúspešnejšou športovkyňou
školy je jednoznačne Miška Horváthová,
ktorá získala v okrese dve 1. miesta
(skok do diaľky a vrh guľou) a 3. miesto
v krajskom kole vo vrhu guľou. Školské
majstrovstvá obvodu Senec vo volejbale
na výbornú obhájili naši chlapci: Mário
jánoš, Patrik Švec, Tomáš Bremser,
Martin Rózsa, Lukáš Czucz – všetci
z IX.A, Nicolas Orság z VIII.A a Ľuboš
Horňák z IX.B triedy.
Lukáš Rausz svoje druhé miesto v okres-
nom kole chemickej olympiády so cťou
obhájil aj v krajskom kole. Umiestnil sa
na 5. mieste so štvorbodovým rozdielom
od prvého úspešného riešiteľa. Je to veľký
úspech, pretože to je pre kategóriu žiakov
základných škôl najvyššia súťaž.
Veľkú radosť nám urobili aj úspešní riešite-
lia Pytagoriády, a to Dominik Poór III.B
a Peter Šimon V.A. Títo žiaci dokázali,
že aj matematika môže byť zaujímavá
a obľúbená.
Našej Evke Žůrkovej sa darí v literárnych
súťažiach. Aj v tomto roku získala 1. miesto
v autorskej súťaži Luknárova Ivanka. V tejto
súťaži sme boli celkove veľmi úspešní, pre-
tože Katka Weinhardtová obsadila

2. miesto a Barborka Beníková získala
cenu poroty.
Krajský školský úrad v Bratislave udelil
Veronike Donáthovej za 2. miesto
v obvodnom kole SLÁVIK SLOVENSKO
pekný diplom.
Úspešne sme zvládli Jarnú akadémiu,
Noc v škole, množstvo zaujímavých škol-
ských výletov – splavovanie Malého Duna-
ja, Martin a okolie, Rajeckú Lesnú.
Zaujímavé a úspešné boli školy v prírode –
v rekreačnom stredisku Stará Myjava
a v TRALALANDE Trnavá Hora. Pre pozná-
vanie a rozšírenie vedomostí mali svoj vý-
znam exkurzie – hvezdáreň Hurbanovo, vý-
stava renesancie v SNG Bratislava, literár-
no-zemepisná exkurzia Bzince, Piešťany,
návšteva dopravného ihriska v Galante
a množstvo ďalších vydarených akcií.
Popritom väčšina našich žiakov úspešne
zvládla učivo v jednotlivých predmetoch
a odnesú si za celoročnú prácu krásne
vysvedčenie.
Celému pedagogickému zboru i ostatným
zamestnancom školy úprimne ďakujem.
Veľké ďakujem patrí všetkým nemeno-
vaným sponzorom, rodičom, rodičovskej
rade, rade školy a obecnému zastupiteľstvu
za pomoc a spoluprácu.
Po náročnej práci si všetci žiaci, učitelia,
ale aj vy, rodičia, zaslúžite krásne chvíle
oddychu. Vy, rodičia na spoločnej dovolenke
so svojimi deťmi a my zase chvíľu bez nich
a ony bez nás. Ale už teraz sa tešíme
na stretnutie 2. 9. 2010 na školskom dvore
starej školy.

S pozdravom Mária Ondrušková

Ten piatok u nás v školskom klube mal už od obeda zvláštnu atmosféru. Čarovnú.
Keď sa deti naobedovali, náš klub sa zmenil na malý rozprávkový zámok. Kráčajúc
po špičkách chodby z každej komnaty – triedy sa ozývali jemné tóny a hlasy spievajúcich
žiačikov. Chystala sa súťaž, každoročná, mimoriadne obľúbená: ,,ZLATÝ SLÁVIK“.
Výber piesní bol dobrovoľný, s hudbou alebo bez nej, jednotlivci, páry...
Ba spievali nám aj chlapci a veľmi pekne. Ceny boli lákavé – netradičné. Sponzorsky nám
ich napiekla Anička Hudáková ml. formou farebných zdobených tortičiek. Veľkým a ne-
očakávaným prekvapením v strede súťaže bola krásna a nádherné zaspievaná pieseň
od vedúcej ŠKD Katinky Koporcovej. Zožala úspech a veľký potlesk. Bolo nám ťažko určiť
len tri ceny, preto boli dve prvé a dve tretie miesta. Bez odmeny neodišiel ani jeden
súťažiaci a skvelé obecenstvo bolo odmenené tiež sladkosťami. Naše deti sú ako
vtáčatká... malými slávikmi spievajúce o všetkom, čo sa im páči... a až raz rozprestrú
krídla a budú chcieť vyletieť, my ich s láskou v srdci pustíme – zostane len tá pieseň...
Každý nosí v sebe tú svoju, z detstva. Spomeňte si... vychov. Anna Hudáková

Školský rok 2009-2010 sa úspešne končí

Zlatý SLÁVIK v ŠKD
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V nedeľu 25. 4. 2010 sa v Kultúrnom dome v Bernolákove uskutočnila
premiéra druhého muzikálu Základnej umeleckej školy v Ber-
nolákove – Šípková Ruženka. Známu rozprávku pani učiteľka Lucia
Letková hudobne i dramaturgicky spracovala na zaujímavé malé hudob-
no-dramatické dielo, ktoré nápadito spojilo hudbu so slovom a minulosť
s prítomnosťou.

V hlavných úlohách sa predstavili Tatiana Danková, Alexandra
Jurikovičová, Daniel Kastl, Dominika Conortová, Miriam Hergovičová
a Michaela Antoniová. Všetci nás presvedčili o svojom speváckom,
hereckom i tanečnom nadaní, ktoré využili vo viacerých - často charak-
terovo odlišných úlohách. V tanečných choreografiách a skupinových
výstupoch účinkovali aj žiaci I. ročníka literárno-dramatického odboru.

Nedeľné predstavenie sa skutočne vydarilo – veľká sála kultúrneho
domu „praskala vo švíkoch“ a mladých hercov iste v ďalšom snažení
podporil i spontánny potlesk. Po úspešnom večernom predstavení sa
muzikál opakoval, v pondelok dopoludnia pre deti z materskej školy
a žiakov základnej školy v Bernolákove. Ohlasy verejnosti i pedagógov
oboch škôl boli veľmi pozitívne, čo nás všetkých veľmi teší i zaväzuje
k stále lepším výsledkom. Našich mladých hercov čaká ešte jedna
repríza – pre Gymnázium a Základnú školu v Senci. V mene vedenia základnej
umeleckej školy i všetkých účinkujúcich ďakujem za pomoc a podporu všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii muzikálu. Osobitne ďakujem pánovi
Milanovi Várošovi za krásne hradné kulisy a pani Alžbete Káčerovej za zapožičanie
kolovrátka.

V nedeľu 16. 5. 2010 sa v zasadačke Kultúr-
neho domu v Bernolákove uskutočnil Absol-
ventský koncert a výstava prác absolven-
tov. Svoje štúdium ukončili v hudobnom odbore
Tomáš Kastl, Mária Maďarová a Soňa Rajská
z flautovej triedy pani učiteľky Daniely Nováko-
vej, Ľuboslava Kráľová z klavírnej triedy Mgr.
Lucie Boškovej a Barbara Podobná z klavírnej
triedy Mgr.art. Ilony Takácsovej. Svojimi výkon-
mi pripravili početnému obecenstvu pekný ume-
lecký zážitok. Program koncertu pozostával
zo skladieb všetkých štýlových období od baroka
až po 21. storočie a vyvrcholil Symfóniou W. A.
Mozarta v úprave pre tri flauty, basgitaru
a klavír, v ktorej našim absolventom radi vypo-
mohli Tatiana Vokounová – na klavíri a Štefan
Danko – na basgitare.

Naše ďalšie kroky
po umeleckej
ceste
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Vo výtvarnom
odbore absolvo-
vali Dominika
Pirošková –
pripravila pre svoje
obecenstvo veľmi
peknú módnu pre-
hliadku zo svojich
vlastných modelov
šiat zhotovených
z netradičných
materiálov, a Ve-
ronika Vargová,
ktorá si ako tému
absolventskej práce
vybrala domček z oskarového animovaného filmu „Hore do oblakov“, ktorý vítal
návštevníkov absolventského koncertu už vo vstupnej hale. Obe žiačky výtvar-
ného odboru viedla akademická maliarka Štefánia Ábelová.

Milí priatelia športu,
Vo vašej obci od apríla pôsobí lukostre-
lecký klub ELÁN, ktorý predtým fungoval
na Čiernej Vode. V súčasnosti sa pravi-
delne venujú tomuto kráľovskému športu
muži, ženy aj deti. Tréningy organizujeme
celoročne, teda aj v zime. Naša lukostrelni-

ca sa nachádza v areáli golfového ihriska
v Bernolákove, kde máme vytvorené vý-
borné podmienky pre tento šport. Tréningy
sú pod odborným dohľadom trénera, ktorý
sa venuje súťažnej lukostreľbe už viac ako
16 rokov.
Ak máte záujem stať sa členom nášho
klubu alebo si len príležitostne prísť za-

strieľať, ste vítaní a môžete nás
prísť pozrieť na niektorý
z našich tréningov, ktoré
mávame štyrikrát do týždňa

(treba zavolať vopred). Členom sa
môžete stať, či ste strelcom
z tradičného luku, olympijského
luku alebo kladkového luku.

Lukostreľba je šport
pre každého a dá sa začať prak-

ticky v akomkoľvek veku. Myslíme si,
že tento šport by niektorých z vás mohol
zaujať natoľko, že sa mu budete venovať
pravidelne a v budúcnosti budete chcieť
aj súťažiť na domácich resp. zahraničných
súťažiach, preto uvítame nových členov
do našich radov z obce.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom
klube alebo lukostreľbe, pozrite si našu
stránku www.strelba.sk alebo sa mi môže-
te ozvať na tel. 0903 448 793. Lukostre-
leckú výstroj vám pomôžeme zabezpečiť
v prípade, že chcete začať strieľať.

Tešíme sa na vás

Ing. Michal Velčík
tréner a predseda klubu ELÁN

www.strelba.sk
www.luk.sk

V nedeľu 30. 5. 2010 sa v sále kultúrneho domu uskutočnil
záverečný koncert, venovaný Dňu matiek. Predstavili sa
žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického
odboru svojimi najvydarenejšími skladbami a tanečnými
choreografiami. Sviatok mamičiek svojimi vystúpeniami
spestril detský spevácky zbor, ženský spevácky zbor Ček-
lísanky, spevácka skupina Vox Rose, svoje tanečné umenie
predstavili oba prípravné ročníky tanečného odboru i žiaci
literárno-dramatického odboru. Krásnymi skladbami sve-
toznámych skladateľov prispeli i najtalentovanejší sólisti
hudobného odboru, umelecký zážitok umocnili komorné
zoskupenia – flautové duo, akordeónové duo a klavírne
kvarteto.
Dni obce spestrili svojim programom spevácky zbor Ček-
lísanky pod vedením pani učiteľky Eugénie Sklenkovej a dve
skupiny tanečnej triedy pána učiteľa Jozefa Manáka.
Dňa 15. 6. bola slávnostne otvorená výstava prác žiakov
výtvarného odboru – tentoraz v suterénnom priestore Starej
základnej školy.
Stalo sa už tradíciou, že pred zápisom do ZUŠ poriadame
výchovný koncert pre deti materskej školy. Aj tento rok
15. 6. sme pozvali „predškolákov“, aby sa prišli zoznámiť
s hudobnými nástrojmi, ktoré im formou hudobnej rozprávky
predstavila pani učiteľka Lucia Bošková. Zahrali im svoje
pekné skladbičky najmä naši najmladší žiaci, ktorí sa veľmi
radi pochvália, čo sa na našej škole za dva – tri rôčky
naučili. Tento rok k programu prispeli i deti tanečného
odboru tančekom o malej hviezdičke. Na záver si účinkujúci
spolu s najmladším obecenstvom zaspievali obľúbenú pes-
ničku.
V sobotu 19.6. sa vo veľkej sále Kultúrneho domu v Berno-
lákove sa uskutočil program s názvom Stretnutie generácií.
Okrem hudobných čísel sa predstavili i žiaci literárno-dra-
matického odboru krátkou scénkou.
Naša škola je vekom mladá, ale kvalitou žiackych výkonov
sa postupne vyrovnáva viacerým renomovaným školám
v našom okolí. Vďačíme za to najmä skvelému pedagogic-
kému tímu, ktorému je práca nielen zamestnaním, ale život-
ným poslaním.



MAREC
Ľudovít Kormančík 70
Mária Drexlerová 70
Albína Macháčková 70
Ing. Karol Navara 70
Stanislav Began 70
Viliam Múčka 70
Alžbeta Podobná 75
Mária Korbašová 75
Irena Bednárová 80
Jaroslav Korbaš 80
Alžbeta Burkušová 85
Matilda Navarová 85

APRÍL
Anna Matulová 70
Valéria Vrbovská 70
Ľudovít Rummel 70
Anna Gécová 75
Alexander Paufler 75
Anna Turčeková 75

Božena Hanicová 75
Anna Semetková 80
Oľga Kopernická 80
Anna Kuchynková 80

MÁj
Elena Bírová 70
Margita Váczyová 70
Magdaléna Freisová 70
Vojtech Bognár 70
Ing. Ján Hrivňák 70
Ladislav Zebegney 70
Anna Czuczová 70
Terézia Hanicová 70
Kamil Urbanovič 70
Jaroslav Detári 70
Ing. František Klepsatel 75
Dagmar Múčková 75
Ružena Havranová 75
Helena Babčanová 75
Agneša Morongová 85
Alžbeta Eichlerová 85

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme !
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ÁJ Prišli
na svet:

Odišli
na večný
odpočinok:

Svoje „áno“
si povedali: Naši jubilanti

Šimon Fekete
Petra Noskovičová
Martin Ondrejčín
Kristína Hanicová

Lea Podobná
Daniel Tamer
Alex Čarský

Eliana Navarová
Ema Alexandra Turková
Kristína Sebestyénová

Daniel Číž
Adam Palko

Nela Biháriová
Maxim Píš

Miriam Štefanková
Jakub Kövér

Oliver Ölvecký
Lukáš Procházka
Nela Štefániková
Kristína Rajecová
Elena Rajecová

Lenka Luščáková

Vitajte medzi nami !

Dňa 3. júna 2010 zorganizoval Miestny spolok lovenského
Červeného kríža v Bernolákove bezpríspevkový odber krvi.
Odber sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Bernolákove mobil-
nou odberovou jednotkou. Odberu sa zúčastnilo celkom
49 darcov z toho bolo 8 darcov z Chorvátskeho Grobu.

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove ďakuje predajni Vin-
ladia na Trnavskej ul. a firme ProOvo Bernolákovo za spon-
zorovanie bezpríspevkového darcovstva krvi.

Starosta obce Bernolákovo a predsedníctvo Miestneho spolku
SČK v Bernolákove ďakujú všetkým darcom krvi za ich humánny
a šľachetný čin.

Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční dňa
4. októbra 2010 mobilnou odberovou jednotkou v Kultúr-
nom dome v Bernolákove. M. Nagyová

Je to už rok,
čo nás 7. augusta 2009

navždy opustila naša milovaná
mamička, babička, svokra

a sestra

pani Edita Vančíková
rod. Pajchortová

Nesieme Ti krásne ruže,
majú malé lupienky,

do nich sme vložili na Teba
len pekné spomienky.

Padá na ne drobná rosička
a každá kvapôčka

je naša slzička.

Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej s nami tichú

spomienku.

S láskou spomínajú deti
a brat s rodinami.

JARMILA GÁLOVÁ
ANNA VITÁLOŠOVÁ
TOMÁŠ DEHELÁN
JANA NAGyOVÁ
ANDREA STRAKOVÁ
PAVOL HANÚSKA
ZOLTÁN KöVESI
IVAN SZABO
PETER JAJCAJ
ALENA ORAVCOVÁ
MILAN ANTALIČ
MARTA KLECHOVÁ
RADOVAN HANIC
MIROSLAV KOLLÁR
BEATA BOGNÁROVÁ
FRANTIŠEK KOLLÁR
HENRIETA KRAMMEROVÁ
GABRIELA
LICHTNECKEROVÁ
STEPHANE BRUNEL
PETER SIVČÁK
JANA BUČEKOVÁ

ROBERT ŠIROKÝ
MILAN BUČEK
IRENA MARTINíSKOVÁ
ONDREJ LAUKO
PAVOL KOMADA
KATARíNA KOPORCOVÁ
JÁN BUTKO
DUŠAN LySÁK
ANNA VALENTOVÁ
JOZEF NOVÁK
MARCELA TURENIČOVÁ
PETER SLOBODA
ZDENKA KOCÁKOVÁ
ALŽBETA NOSKOVIČOVÁ
MICHAELA JENDEKOVÁ
SOňA JURSOVÁ
JÁN ŠKRíP
ĽUBOŠ ŠTICA
ZUZANA ŠKRíPOVÁ
JARMILA BOŠKOVÁ
PETER HOBLíK

Anna Jurčová 92
Jozef Marko 91
Peter Purdeš 88
Anna Noskovičová 87
Margita Múčková 86
Vilma Horváthová 85
Mária Ballayová 79
Ľudovít Fehér 77
Oľga Hlatká 76
Mária Šticová 74
Jaroslav Horváth 72
Jozef Toman 68
Helena Sváková 61
Jozef Prikopský 58
Eva Donáthová 51

Česť ich pamiatke !

Dušan Horvát a Eva Kocmundová
Pavol Belan a Mária Pavlejová

Branislav Drenina a Veronika Biskupičová
Daniel Somora a Zuzana Záhorská
Henrich Holka a Daniela Kurišková

Peter Švec a Jana Kusalíková
Michal Noskovič a Lucia Mazáčková
Mário Aksamit a Mária Volentičová

Mladomanželom prajeme veľa lásky,
zdravia, šťastia,

spokojného spolunažívania.

S veľkým smútkom
chodíme zapaľovať

sviečky na jeho hrob.
Ťažko je tomu uveriť,
že už nie je medzi
nami. V srdciach

našich však zostane
navždy.

Dňa 29. mája bolo už
druhé výročie smrti

nášho drahého

Alexandra
Švardu

Prosíme o spomienku
a modlitby.

S úctou a láskou
spomína manželka

a celá rodina.

Spomíname: Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí.

Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ s nami.

V spomienkach Ťa
navždy máme

a s láskou spomíname.

Dňa 28. apríla 2010
uplynulo pätnásť rokov,
čo nás navždy opustil

náš drahý manžel,
otec a starý otec

Ondrej Kinčeš

Ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

S úctou a láskou
spomínajú

manželka Eva, dcéra
Katarína

s rodinou a synovia Peter
a Pavel s rodinami.

Na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčastnilo aj
hokejbalové družstvo z Bernolákova:

IVAN VySUČÁNI
MAREK KALIVODA
JAROSLAV FRINDRICH
FRANTIŠEK MARTINÁK

FRANTIŠEK KOVÁČ
RADOSLAV ÁGH
JÁN FATURA
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AUTOŠKOLA
Radovan Hanic
ponúka
vodičský kurz
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
Kultúrny dom v Bernolákove, Hlavná 107
Informácie na tel.č.: 0905 277 140
aj cez SMS alebo osobne na adrese
Nálepkova 30, Bernolákovo
www.autoskola-senec.sk

Kaviareň s cukrárňou v Bernolákove
hľadá čašníka/ čašníčku.

Info: 0903 478 287

obchodná spoločnosť

ponúka nasledovné
stavby a montáž:
MONTOVANÝ
RODINNÝ DOM
postavíme do 12 týždňov,
nižšie náklady ako pri murovanom dome
a doplnky k domu aj samostatne -
ALTÁNOK, DETSKÉ IHRISKO,
DETSKÝ DOMČEK, VÍKENDOVÁ CHATA,
ZÁHRADNÁ CHATKA,
FAREBNÉ MUROVANÉ PLOTY, ŽUMPY,
DOMOVÁ ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD.

BRANDMARKS s.r.o., Senec - Pezinok
KONTAKT: Mgr. Rastislav Blaško,
0915 722 583, e-mail: info@brandmarks.sk

Pre podnikateľov zabezpečujeme
ochranu práv duševného vlastníct-
va, prípravu na registráciu ochran-
ných známok, dizajnov, patentov a
úžitkových vzorov.

BRANDMARKS s.r.o., Senec - Pezinok
KONTAKT: Mgr. Rastislav Blaško,
0915 722 583, e-mail: info@brandmarks.sk

®
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V sobotu 1. mája sa pod rozkvitnutými čerešňami a postaveným stromom
,,májom,, stretli Bernolákovčania na májovej veselici. Počasie bolo takmer
do konca milosrdné a program bol naozaj pestrý. Na trávniku sa rozložila
skákacia atrakcia pre deti, veľká trampolína. V hudobnom programe sa
pravidelne striedali dve veľmi kvalitné telesá, dychová hudba Senčanka
a bernolákovská kapela Con spirito. Senčanka presvedčila o tom, že pre
milovníkov tohto žánru má naozaj široký repertoár a výborných hudob-
níkov i spevákov. Con spirito tradične nesklamali a zahrali známe hity
a piesne prevažne zo svojho rozsiahleho pop rockového repertoáru. Ďalej
sa v programe sobotného májového popoludnia predviedli deti z mater-
skej školy, kde existuje folklórny súbor Prvosienka. Malí drobčekovia sa
prvýkrát prezentovali na veľkom verejnom podujatí a vôbec to na nich
nebolo poznať. Predviedli pásmo detských ľudových hier s tancom
i spevom a ako všetko, čo je malé, je milé, tak také boli aj deti z materskej
školy. Potom sa v hudobných blokoch striedali opäť obe kapely, až kým
nespadli prvé kvapky dažďa, ktoré po troch hodinách trochu predčasne
ukončili program veselice. Tohtoročný obecný máj venoval obci pán
Horváth z Budovateľskej ulice. Ďakujeme.

Detská party show
V nedeľu 7.3. sa v kultúrnom dome uskutočnilo jedno z najväčších
detských podujatí nielen rozsahom, ale aj obsahom. V priestoroch
Kultúrneho domu sa deti spoločne s rodičmi zúčastnili zábavného
dňa, ktorý pripravila agentúra Špot. Po celý deň sa deti mohli zabá-
vať na rôznych skákacích atrakciách, nafukovacích prvkoch,
samopohonných motorkách, trampolínach. Menšie deti mali k dis-
pozícii veľkú skladaciu sadu a rôzne plastové potreby. Decká si
mohli dať pomaľovať tvár, mali k dispozícii kopu farbičiek
a výkresov. V sále sa nachádzali predajné stánky s cukrovou vatou,
medovými špecialitami, ovčími výrobkami, pukancami, detskými
hračkami, héliom napustenými balónmi. Vo vestibule boli stoly
a predávali sa nápoje pre deti i dospelých. K dispozícii bola tiež
teplá kuchyňa so základným menu. Pokiaľ deti v sále šantili, rodičia
si mohli v relatívnom pokoji vestibulu dať kávičku. V programe sa
predviedli mažoretky a deti z bernolákovskej hip-hopovej skupiny
M.A.G. Hlavnou zábavou však boli animátorské súťaže. Animátori
prezlečení za šaša, motýľa, čarodejnicu, mačku a podobné masky
zabávali deti i dospelých. Súčasťou bola aj detská diskotéka, súťaži-
lo sa aj v speve či tanci. Celodenná akcia bola mimoriadne pestrá
a atraktívna. Deti sa dokonale vyšantili a rodičia si aspoň trochu
odpočinuli od svojich ratolestí.

P.Q

Divadlo Dokonalá lúpež
V sobotu 13.3. sme v Kultúrnom dome začali divadelnú sezónu pred-
stavením hry Dokonalá lúpež z produkcie divadla West. Situačná čier-
na komédia anglického autora Joe Ortona slávila úspechy na britských
i amerických scénach. Bratislavské divadlo West ju už vyše roka
úspešne uvádza v réžii Ľuba Romana. S vynikajúcimi hereckými výkon-
mi táto hra zabavila aj vypredané hľadisko Kultúrneho domu v Ber-
nolákove.

P.Q.

Šípková Ruženka
Dňa 25. 4.2010 sa v kultúrnom dome predstavil literárno-

dramaturgický odbor žiakov ZUŠ muzikálom Šípková Ruženka
pod vedením p. uč. L. Letkovej a hudobného sprievodu za zvukov

klavíra p. uč. I. Takácsovej a scénickej výpravy p. uč. akad. maliarky
Š. Ábelovej. Veľmi príjemným spôsobom nás dej zaviedol do čara krásnej
rozprávky, v ktorej sa prelína dej s minulosťou a prítomnosťou.

Zasa nás títo vynikajúci herci presvedčili, že ich účinkovanie v našej obci je
veľkým prínosom pre obecenstvo, ktoré ich veľmi rado víta.

V mene divákov im prajem veľa zdravia a úspechov do ďalšej práce.
Príjemné prežitie prázdnin a veľa sily a elánu do školského roka 2010/2011.

Ďakujem za krásny umelecký zážitok.
Eva Šticová z Obilnej ulice

Prvomájová veselica
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Premiéra
divadla BOT
Bernolákovské divadlo BOT (bernolákovské ochotnícke
teátro) začalo svoju existenciu mimoriadne vydarenou
a úspešnou autorskou divadelnou komédiou Všetci
na jedného, jeden na všetkých. Táto veselá situ-
ačná komédia o skutočne neskutočných dobro-
družstvách štyroch mušketierov mala svoju premiéru
17. apríla. Napriek tomu, že premiéra bola oficiálnou,
atmosféra v sále nebola chvalabohu oficiálna a pub-
likum sa evidentne výborne bavilo. Mimoriadne
vydarená výprava, kostýmy a scéna boli ako v ozajst-
nom divadle, pričom vznikli zo skromných finančných
zdrojov, za ktoré divadlo ďakuje nasledujúcim spon-
zorom. Na projekt prispeli Dóza team, Klub berno-
lákovských podnikateľov, pani Helenka Černayová
a pán Milan Vároš. Ďakujeme aj pánovi Kútymu za vyhotovenie kordov.
Scénu vytvorila scénografka Števka Ábelová a kostýmy Danka Quardová. Absolútne
nový príbeh a úsmevný text z autorského pera Petra Quardu sa dotýkal nielen témy his-
torickej, známej z diela Alexandra Dumasa, ale občas prekvapujúco vstúpil do súčasnos-
ti. Režisérka Lucka Kancírová sa viac ako skvele zhostila stvárnenia tohto textu. Dala
komédii naozajstnú a nefalšovanú atmosféru. A nielenže sa predviedla ako režisérka,
ale aj ako herečka ukázala svoj talent komika. Aj ďalší členovia hereckého teamu pred-
viedli, že v Bernolákove sa vyskytujú úžasní herci, ktorí majú radi divadlo, vedia sa
naučiť hrať aj popri svojich rodinných, pracovných či študijných povinnostiach.
Za zmienku stojí, že toto divadlo sa mohlo uskutočniť aj vďaka zohratosti celého, síce
malého no pritom akčného tímu, kde aj osoby precízneho inšpicienta Tomáša Kastla,
osvetľovača a zvukára Petra Quardu, speváka a autora záverečnej melódie Dominika
Štofka zohrali svoje dôležité úlohy. Samozrejme, treba vymenovať tých, z ktorých mnohí
svoje schopnosti doviedli na hranicu profesionality, hercov. Už spomínaná Lucia
Kancírová v role politického amatéra a romantika D' Artagnana, Elena Molnárová v role
pôžitkársko-gurmánskeho Porthosa, Zlatka Šatková ako záletný Athos, Hela Zubková
v postave filozofujúceho šermiara Aramisa, energická kráľovná Anna stvárnená Evou
Antoniovou, nerozhodný kráľ ktorého zahral Peťo Kolarovič, Rišo Červienka ako vypočí-
tavý intrigujúci kardinál Richeliéu, uhundraný a na všetko použiteľný Jean zahraný
Monikou Kockovou či koketná Rosalinda stvárnená Martou Drobnou. Všetci herci
na premiére predviedli skvelé výkony a aj v nasledujúcich reprízach dokázali vytvoriť
v zmysle hesla BOT úsmev v tvári diváka. A ten bol zjavne úprimný. Nakoniec niektorí
z návštevníkov sa prišli zasmiať aj na reprízu a pri otázke prečo viacerí odpovedali,
pretože sa skvele bavili. A kto neprišiel, určite zaváhal. Standing ovation vypredanej sály
po skončení predstavenia si divadelníci určite zaslúžili. Zdá sa, že Bernolákovo sa môže
tešiť na ďalšie predstavenia svojich ochotníkov.
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu.

NNeepprreeddaajjNNéé
Vydáva: Obecný úrad Bernolákovo v náklade 2000 výtlačkov
Šéfredaktor: peter Quarda 
redakčná rada: Mgr. alica Holováčová, Mgr. alena Melichárková, Ing. Viera Kováčová, 
Mgr. Iva pipíšková, Izabella Bangová, júlia Hrablíková, Božena jurčová
Grafická úprava: Izabella Bangová
Uzávierka tohto čísla: 10. 6. 2010. príspevky do ďalšieho čísla zasielajte na obecný úrad 
(j. Hrablíková) do 15. 10. 2010, casopis@bernolakovo.sk
registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC - 4/98

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

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

Tak ako v roku minulom, v prvú prázdninovú nedeľu,  pozývame
priaznivcov folk a country hudby do športového areálu J. Po-
pluhára , kde sa 4. 7. 2010 o 17:00 uskutoční III. ročník minifesti-
valu Čeklíske echo. Na náš minifest opäť zavíta hviezda folkového
neba z blízkeho zahraničia, známa kapela Kamelot so spevákom
Romanom Horkým. Samozrejme, nebudú chýbať ani ďalšie skvelé
hudobné zoskupenia, v Bernolákove už známy Tery Zeman s ka-
pelou Harvestri, ďalej populárna skupina Druhý dych či sloven-
ský Johny Cash Robo Šimek s kapelou johny Cash revival. 
Pri dobre vychladenom pivku si určite radi zopakujete skvelú
atmosféru tohto tradične hudobne kvalitného podujatia. Takže 
priaznivci dobrej muziky zídeme sa v nedeľu 4. 7. o 17:00 v špor-
tovom areáli na Hlbokej ulici v Bernolákove. 

P.Q.

Rekonštrukcia historickej bitky pri Bernolákove
V rámci tohtoročnej rozlúčky s letom sme spo-
jili tradičný termín lúčenia sa s letom s výni-
močným podujatím. Na priestranstve zvanom
,,Žabák,, na Mostovej ulici sa 18. septembra
zídu historické bojové jednotky, ktoré zin-
scenujú bitku o Bernolákovo. V tejto re-
konštrukcii skutočných bojových udalostí 
z obdobia 16. storočia zažijú návštevníci
atmosféru vtedajšieho vojenského tábora 
a môžu vzhliadnuť niekoľko skupín historic-
kých bojových umení v plnej kráse, s rozsiah-
lym bojovým arzenálom,
koňmi, delami a ďalšími
atraktívnymi doplnkami
vtedajšej doby. Návštevníci
budú môcť ochutnať jedlá 
a nápoje z vtedajšej dobovej
kuchyne. Na uhorskej strane
budú bojovať skupiny Bludní
rytieri z Beckova, Berezum 
z Brezna, Spiculatores a Ba-
lassová jednotka z Bra-
tislavy. Na strane cisárskej
budú bojovať Žoldnieri z Bra-
tislavy.
Boje o územia vtedajšieho
severného Uhorska,  jedinej
slobodnej časti krajiny po
prehratej bitke pri Moháči 
v roku 1526 a následnej
okupácii tureckých vojsk,

ktoré sa zastavili až na Dunaji, boli dlhotrva-
júce a obyvateľstvo sužujúce. Stret malých
ozbrojených skupín bol typický pre občianske
konflikty viac ako priame veľké strety armád 
a ešte viac trápil domáce obyvateľstvo, ktoré
malo okrem hladu, moru a Turkov o ďalší
dôvod viac sa báť. Boje o zvyšky uhorského
trónu medzi Viedňou, cisárskymi vojskami
Ferdinanda Habsburského a Sedmohrad-
ského a uhorského magnáta Jána Zápoľ-
ského, ktorého tiež korunovali za kráľa, pocítili

aj obyvatelia na celom území Slovenska. Tieto
historicky zaujímavé udalosti budú môcť
prežiť aj obyvatelia a návštevníci Bernolákova
v rekonštrukcii historickej bitky v sobotu 
18. 9. 2010 na ,,Žabáku,, v Bernolákove.
Príďte sa  presvedčiť, ktorá strana vyhrá.
Začiatok rekonštrukcie bitky bude upresnený
na plagátoch a na webovej stránke Berno-
lákova.

Čeklíske echo 
– festival folk & country hudby

18. 9. 2010

4. 7. 2010


