
V tejto básni, ktorej autorkou je Elena Čepčeková, je
výstižne vyjadrená túžba po úprimnej láske a pokoji.....
Všetci túžime byť niekým milovaní. Rodičia by si mali
uvedomiť, že túžbu učiť deti kráčať cestou lásky, krásy,
pravdy a dobroty by si mali osvojiť predovšetkým oni.
Človek musí byť  k láske vychovávaný. Iba ak cítime
lásku, sme schopní opätovať lásku. Deti sú čisté 
a úprimné. Sú dôverčivé aj naivné – v tom je ich čistota
a krása. „Vec“ pomenúvajú pravým slovom, ktoré
dospelý často obchádza.
Zvykneme vravieť našim deťom „ty môj poklad“. Je to
naozaj pravda. Deti sú naším pokladom a zároveň aj
dedičstvom. Sú odrazom nás samých. Každé dieťa je
ako pokladnica a záleží na nás, čo do nej vložíme.
Raz, keď ju niekto otvorí, nájde buď hodnotné, uži-
točné veci alebo poloprázdnu truhlicu, v ktorej sú
iba nezmyselné, ba dokonca nebezpečné harabur-
dy. 
Naozaj neviem, či existuje niečo krajšie ako spiace
dieťa v rodičovom náručí...
Berme deti často do náručia, aby nám ich usmiate
tváre stále pripomínali, že sme tu pre druhých. Nech je
pre nás aj tohtoročný sviatok detí novou výzvou pomôcť
deťom a mládeži! Naučme ich múdro, zdravo, poctivo,
svedomito a veselo žiť predovšetkým osobným 
príkladom. Denne si môžeme pomôcť modlitbou:
„Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na
slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“

B. J. 

Na svete je veľa detí
a na všetky slnko svieti,
a každé si v srdci želá,
aby slnka bolo veľa.

Nechže z neba jasne žiari,
nech sa smeje mamke v tvári,

nech svieti na prahu dverí,
aby deti žili v mieri....

www.bernolakovo.sk
casopis@bernolakovo.sk

2 J Ú N  / 2 0 1 4
RoČník XX .   

Deň detí

Deň, keď sú slová zbytočné
Tohoročné posolstvo  Dňa  narcisov oslovilo všetkých, ktorí chceli pomôcť bez zbytočných rečí. 11. apríla 2014 sa žiaci z našej zák-

ladnej školy zapojili po 18-ty raz do verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. V uliciach Bernolákova a Chorvátskeho
Grobu ponúkali narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti k ľuďom s onkologickou diagnózou.

Veľmi nás teší, že sme opäť vyzbierali vyššiu sumu - 2 038,71 €, čo je takmer o 200 € viac ako minulý rok. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa spolu s nami zapojili do zbierky.

B. Frindrichová
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Výstavba v obci

Úprava zákruty 
na Obilnej ulici
Po majetkovoprávnom do-
riešení pozemkov vo veľmi
neprehľadnej zákrute na kon-
ci obilnej ulicie bolo možné
zrealizovať úpravu predmet-
nej zákruty tak, aby sa  zlepši-
la prejazdnosť a rozhľadové
pomery v uvedenom úseku..
Po dohode s majiteľom pri-
ľahlého pozemku, ktorý za-
bezpečil spevnenie podkladu,
obec zabezpečila jej definitív-
nu povrchovú úpravu (asfalto-
vanie a vodorovné značenie).

Budovanie kanalizácie
Výstavba kanalizácie v obci sa pomaly dostáva do
záverečného štádia. končí sa s úpravou povrchov
komunikácií ako i okrajov ciest a obnovou priekop. 
V nasledujúcom období treba ukončiť „papierové“
odovzdanie stavby a požiadať o kolaudáciu. Po vydaní
právoplatného rozhodnutia o užívaní (kolaudácie) je
nutné uzavrieť zmluvy o budúcej prevádzke 
s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. 
Je predpoklad , že uvedené činnosti potrvajú niekoľko
mesiacov a až po ich ukončení bude možné samotné
napojenie jednotlivých  nehnuteľností na kanalizáciu. 
o možnosti samotného napojenia vás budeme infor-
movať a pomôžeme v komunikácii s prevádzkovateľom
– BVS Bratislava.

Chodník a parkovisko 
na Železničnej ulici
Po dobudovaní kanalizácie a rekonštrukcie nn vedenia
bolo konečne možné pristúpiť k vybudovaniu chodníka
a parkovacích miest časti Železničnej ulice od
železničného priecestia po kalinčiakovu ulicu. Táto časť
Železničnej je veľmi frekventovaná a neustále boli
problémy so  zaparkovaním osobných automobilov.
Realizáciou chodníka sa zvýšila bezpečnosť chodcov.

Viac informácií i fotografií o spomenutých, ale i ďalších stavebných aktivitách v obci  nájdete na webovej
stránke obce www.bernolakovo.sk v časti výstavba v obci.

na základe dohody s firmou AllStones,
s.r.o. Bratislava, ktorá má prevádzku 
v Bernolákove na Seneckej ceste, sa nám
podarilo zabezpečiť úpravu existujúcej
kruhovej križovatky na Seneckej ceste.
Úprava je riešená tak, aby  nielen
skultúrnila prechod križovatkou, ale aby
jej údržba bola čo najmenej náročná.
Veríme, že nová úprava prospeje nielen
obyvateľom našej obce, ale i vodičom
prechádzajúcich vozidiel. 
Veľké poďakovanie patrí realizátorovi
úpravy, ktorý uvedené dielo uskutočnil na
vlastné náklady.

Úprava kruhovej  križovatky na Seneckej ceste
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Oznam obecnej
knižnice

oznamujeme čitateľom,
že knižnica bude počas

letných prázdnin
zatvorená v čase 

od 4.8. do 5.9.2014.

Spriechodnime si chodníky
V mesiaci jún sa nám v obci zazelenali a trochu podrástli stromy a kríky. Ich košaté
koruny však presahujú ploty záhrad a prevísajú nad cestami a chodníkmi. naše
mamičky s kočíkmi na prechádzke s tým majú skúsenosti, keď namiesto po chodníku
musia chodiť po ceste.  
Preto by sme vás, občanov, chceli touto cestou požiadať, aby ste si skontrolovali
dreviny na svojich pozemkoch. 
konáre stromov a kríky, ktoré presahujú na chodníky, treba orezať na takú mieru, aby
bol zabezpečený riadny prechod po chodníkoch. V miestach, kde sa chodník
nenachádza, zabezpečte prosím pravidelný rez stromov a kríkov tak, aby bola cesta
bezpečne prejazdná. Takýmito opatreniami minimalizujeme nebezpečenstvo zlome-
nia konárov a ohrozenie zdravia a majetku. 

Za ŽP Dh

Veľkokapacitné 
kontajnery v obci

Dňa 12. 7. 2014 /sobota/ budú v obci od
7.30 hod. do 12.00 hod. pristavené
veľkoobjemové kontajnery na komunál-
ny odpad na týchto stanovištiach:
Železničná ulica /medzi kalinčiakovou ul.
a Štúrovou ul./ a Strojárenská ulica
/vedľa kaštieľa/. Do kontajnerov je
možné umiestniť iba komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad.  DH

Výsledky volieb do európskeho parlamentu 24.5.2014
okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 okrsok č. 4 okrsok č. 5 Spolu

Počet zapísaných voličov 931 946 989 1005 955 4826
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky 136 153 208 111 145 753
Počet odovzdaných obálok 136 153 208 111 145 753
Počet platných odovzdaných 131 147 200 107 142 727
Politické strany
noVA konzervatívni demokrati Slovenska, občianska konzervatívna strana 10 17 14 11 16 68
kresťanskodemokratické hnutie 11 19 18 10 21 79
SMER - sociálna demokracia 28 33 40 28 22 151
Slovenská ľudová strana 0 1 0 0 0 1
národ a Spravodlivosť - naša strana 4 0 5 3 3 15
Magnificat Slovakia 0 2 2 0 0 4
DEMokRATICkÁ oBČIAnSkA STRAnA 0 1 0 1 1 3
7 STAToČnÝCH REGIonÁLnA STRAnA SLoVEnSkA 1 1 1 1 0 4
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar kereszténydemokrata Szövetség 0 0 0 0 0 0
Strana TIP 3 7 7 3 3 23
Ľudová strana naše Slovensko 1 0 0 1 0 2
EURÓPSkA DEMokRATICkÁ STRAnA 0 6 0 1 1 8
noVÝ PARLAMEnT 1 2 0 0 0 3
MoST - HíD 3 6 8 0 5 22
kresťanská SLoVEnSkÁ nÁRoDnÁ STRAnA 0 0 0 0 1 1
Strana demokratického Slovenska 2 1 0 1 0 4
Strana zelených 2 1 1 0 1 5
VZDoR - strana práce 0 0 0 0 0 0
oBYČAJní ĽUDIA a nezávislé osobnosti 14 11 51 16 13 105
PRÁVo A SPRAVoDLIVoSŤ 2 0 0 4 0 6
Sloboda a Solidarita 15 14 21 8 21 79
Strana moderného Slovenska 0 1 0 2 1 4
komunistická strana Slovenska 4 1 0 0 3 8
ÚSVIT 0 0 0 0 1 1
Strana občianskej ľavice 0 1 1 0 0 2
Slovenská národná strana 8 4 8 4 3 27
Slovneská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 20 16 20 13 25 94
PRIAMA DEMokRACIA, kresťanská ľudová strana 2 1 1 0 1 5
Strana maďarskej komunity - Magyar közösség Pártja 0 1 2 0 0 3

Účasť obce Bernolákovo vo voľbách do Európskeho
parlamentu, ktoré sa konali 24.5.2014,  činila 
15,6 %.  Napriek tejto nízkej účasti sú občania,
ktorí vnímajú voľby ako zodpovednosť a vo svojom
pokročilom veku prídu a splnia si svoju občiansku
povinnosť. Sú veľkým vzorom mladým voličom. 
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Obecná polícia
Viničná 2 
900 27 Bernolákovo
tel. 0918 88 22 22

Poďakovanie                               

Vyslovujem veľkú vďaku príslušníkovi
obecnej polície v Bernolákove, ktorý
8.5.2014 pomohol mojej neveste so
synom, ktorý mal vážne zdravotné
problémy. Ďakujem  za rýchlu pomoc.
mala som  možnosť sa presvedčiť, že
naša obecná polícia nás naozaj chráni
a pomáha. nie je to prvýkrát, čo našej
rodine pomohla. Patrí jej moje
uznanie a vďaka. 

Judita Aksamítová 
Bernolákovo

Vážení občania, prichádza čas letných dovoleniek. mnohé rodinné domy zostanú bez
dozoru, a preto nenechajte všetko na náhodu. aby ste dovolenku prežili v pohode,
zabezpečte si dohľad nad vašou nehnuteľnosťou aj v čase dovolenky. môžete požia-
dať členov svojej najbližšej rodiny alebo susedov, aby počas doby vašej neprítom-
nosti kontrolovali vašu nehnuteľnosť. V prípade, že máte nainštalovaný elektronický
zabezpečovací systém, napojte sa na náš pult centrálnej ochrany. Predídete tým
nepríjemnému návratu z dovolenky.  

Postrehy z činnosti našej
obecnej polície:  

§ POD luPOu §
Strhnuté vedenie 
elektrického prúdu 
na Hlbokej ulici bolo vplyvom
silného vetra strhnuté vede-
nie elektrického prúdu. Hliad-
ka    ohraničila daný priestor
páskou a zabránila tým
vstupu osôb do tohto úseku.
Skontaktovala sa  s porucho-
vou službou, ktorá poruchu
na elektrickom vedení od-
stránila. 

narúšanie pokoja
na Mierovej ulici podľa
oznamovateľky dochádzalo 
k narúšaniu dňa pracovného
pokoja, keď susedia pílili
drevo. V rámci Všeobecne
záväzného nariadenia obce je prísne
zakázané v čase pracovného pokoja vykoná-
vať činnosti, pri ktorých by mohlo
dochádzať k nadmernému hluku. Susedia
boli preto upozornení a vyzvaní na ukonče-
nie takejto činnosti. Tentoraz sa riešenie
zaobišlo bez udelenia blokovej pokuty.

mladý samovrah
na  Železničnej ulici  mladý muž v silno pod-
napitom stave  rušil nočný pokoj. Po prí-
chode hliadky už upadal do stavu bezvedo-
mia. Pri obhliadke najbližšieho okolia hliad-
ka našla prázdne obaly z liekov. Mladík priz-
nal, že užil nejaké lieky a zapíjal  ich alko-

holickými nápojmi. Svoj skutok obhajoval
nešťastnou láskou.  Rýchla zdravotnícka
pomoc muža prevzala a eskortovala ho na
ošetrenie do najbližšieho zdravotníckeho
zariadenia.

Skládka odpadu
Hliadka ocP na základe oznámenia občana
lokalizovala skládku odpadu. Počas objas-
ňovania bol stotožnený páchateľ, ktorému
bola uložená bloková pokuta a bol vyzvaný,
aby skládku na vlastné náklady odstránil.

krádež zástavy
V čase konania prezidentských volieb došlo
k odcudzeniu zástavy Európskeho spoločen-

stva z kultúrneho domu. Po prezretí
kamerového záznamu bol identifikovaný
páchateľ, prípad je v štádiu objasňovania. 

Úmrtie na ubytovni 
Hliadka ocP bola privolaná  do ubytovne,
kde našli muža,  ktorý nejavil známky života.
Po kontrole mužových vitálnych funkcií zis-
tila, že mužovi už nedokážu pomôcť. Bol
privolaný lekár, ktorý skonštatoval smrť. 

PhDr. robert Široký
náčelník OcP

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

Cenník Pre nOVýCh uŽíVateľOV SluŽieB PCO 

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

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

v mesiaci

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

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

kancelárie, 

obchody

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

kancelárie, 

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

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

Dobrý deň, milí obyvatelia Bernolákova.
Je to neuveriteľné, ale konzultácie na zistenie vhodnosti prípadu riešenia sporu
formou mediácie už využilo 52 z vás. na mediátora ste sa obrátili s rôznymi kon-
fliktami. nie všetky boli aj vhodné na mediáciu. Avšak drvivá väčšina z nich bola
vyriešená v takzvanom mediačnom konaní. Jednalo sa o spory týkajúce sa vyspo-
riadania vlastníctva medzi bývalými manželmi, či určenie výšky výživného na ma-
loleté dieťa. niektoré z prípadov boli na úseku občianskeho spolunažívania, keď
protagonisti sporu stratili schopnosť komunikácie a tým sa daný spor prehlboval.

ak máte aj vy nejaký spor a neviete, či je vhodný na mediačné konanie,
príďte na Obecný úrad v Bernolákove každú stredu v čase od 15:00 hod. do
16:00 hod. Pred samotnou konzultáciou je potrebné  objednať sa na tel. čísle:
0948 268 987 alebo na mail: dohodaista@gmail.com.

Ak  už viete, že váš spor je vhodný na mediačné konanie, kontaktujte nás na
tel: 0948 268 987, alebo na mail:  dohodaista@gmail.com, kde s vami bude
dohodnutý termín na stretnutie.

nie každý spor musí skončiť na súde.

Pozor nižší poplatok za montáž vysielačky v objekte. 
Pôvodná výška poplatku bola 143 € a nová je 120 €.
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Právnik radí
na tomto mieste časopisu
budeme uverejňovať právnu
poradňu pod názvom Právnik
radí.  Vychádzame z podnetov 
a požiadaviek občanov, ktorí sa
na nás obracajú s problémami,
ktoré ich postihli alebo boli
ovplyvnení rôznymi ponukami,
uzavreli nevýhodné zmluvy 
a pod. Preto aj touto cestou
chceme občanov upozorňovať,
aby boli obozretní a nenechali sa
vtiahnuť do rôznych nekalých
zámerov od podomových pod-
vodníkov, ktorí vystupujú ako
obchodní zástupcovia, zamestnanci rôznych firiem a spoločností alebo
prichádzajú so zaujímavými ponukami, ktoré nie vždy sú pre občana
výhodné. 

Svoje rady bude poskytovať Mgr. Vladimír Cipciar, Advokátska
kancelária Cipciar& partners, s.r.o. 
Svoje služby bude bezplatne poskytovať každý pondelok v čase od
8.00 do 10.00 hodiny na Obecnom úrade v Bernolákove, zasadačka
na 1.poschodí. 

Dobrý deň, pred dvoma rokmi ma moja najlepšia kamarátka požia-
dala o pomoc, resp. o podpísanie dohody o ručení, aby získala úver
od banky. Sľúbila, že dlh bude splácať. Medzičasom sa jej zmenila
finančná situácia a dlh prestala splácať. Začali mi chodiť upomienky
so šekom na úhradu. Som povinná ich platiť v plnej výške? 
Vážená čitateľka, podpis na dohode o ručení je vždy potrebné
dôsledne zvážiť, pretože ručiteľ sa zaväzuje uspokojiť veriteľovi, t.j.
banke pohľadávku v prípade, ak ju neuspokojí dlžník, t.j. vaša
kamarátka. Ak vám chodia upomienky aj so šekmi na úhradu, z toho
vyplýva, že dlžníčka neplatí svoj dlh napriek písomným výzvam
veriteľa a veriteľ je nútený žiadať o zaplatenie dlhu  vás ako ručiteľky.
Ako ručiteľka ste povinná platiť dlh a to, čo zaplatíte, môžete následne
požadovať od dlžníčky. Ak vám nebude ochotná dobrovoľne vrátiť
vami zaplatené peniaze, môžete požadovať od nej náhradu za poskyt-
nuté plnenie  prostredníctvom podania žaloby na súd vo všeobecnej
3- ročnej premlčacej dobe. následne súdom priznanú pohľadávku
môžete vymáhať i prostredníctvom exekúcie.
okrem vyššie uvedeného vám odporúčame obrátiť sa na advokátsku
kanceláriu.

ak Cipciar & partners, s.r.o.

Dobrý deň, v nákupnom centre mi boli odcudzené osobné doklady.

Hneď ako som to zistila, nahlásila som túto skutočnosť na najbližšom

oddelení policajného zboru SR, avšak medzičasom mi niekto na

ukradnutý občiansky preukaz vybral 1.500 €. Ako môžem  postupo-

vať, ak chcem získať naspäť peniaze?

Vážená čitateľka,
zamestnanec banky, ktorý vydal peniaze na základe falošne pred-
loženého dokladu, pochybil, pretože vykonal bankovú operáciu - výber
peňažných prostriedkov - bez riadneho preukázania totožnosti osoby,
žiadajúcej o vykonanie bankovej operácie. Zamestnanci sú povinní pri
realizácii bankových operácií tohto typu pristupovať s viac ako štan-
dardnou mierou starostlivosti. Zamestnanec banky nedostatočne
vizuálne identifikoval osobu podľa falošne predložených dokladov, čím
sa dopustil porušenia zákona o bankách. konaním zamestnanca banky
vám vznikla škoda. keďže došlo k pochybeniu zo strany zamestnancov
banky, tak by ste sa mali obrátiť priamo na banku so sťažnosťou o
náhradu spôsobenej škody, resp. s výzvou na mimosúdne rokovanie.
Ak by takéto kroky ostali bez akejkoľvek reakcie, na vymáhanie vašich
peňazí je potrebné zvoliť súdnu cestu, resp. podať žalobu s návrhom
na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 1.500 €. 
okrem vyššie uvedených krokov vám odporúčame kontaktovať
advokátsku kanceláriu.

ak Cipciar & partners, s.r.o.

rámcová dohoda 
medzi obcou a mV Sr
Dňa 28.3.2014 bola na Obecnom úrade v Bernolákove podpísaná
rámcová dohoda medzi obcou Bernolákovo a ministerstvom vnútra
Sr, resp. jeho výkonnými policajnými útvarmi.   

Predmetom tejto dohody je lepšia spolupráca pri zabezpečovaní verej-
ného poriadku, ochrany životného prostredia, zdravia a majetku
občanov  aj obce. Dohoda prispeje k lepšej spolupráci aj na úrovni
obecnej polície Bernolákovo a obvodného oddelenia Policajného
zboru v Bernolákove vo veciach verejného poriadku. odstrániť by sa
mala aj prekážka pri vstupovaní do evidencie motorových vozidiel a
registra obyvateľov. Tu mala obecná polícia často problémy, tie sa
však touto rámcovou dohodou odstránia. obec Bernolákovo sa tak
stala  prvou obcou, ktorá má takúto dohodu uzatvorenú.
na slávnostnej akcii sa za PZ zúčastnili: plk. JUDr. Dušan Valek, riaditeľ
okresného riaditeľstva PZ v Senci, Mgr. Branislav Jánošík, riaditeľ
obvodného oddelenia PZ v Bernolákove, PhDr. kristián krajčovič
,dopravný inžinier PZ.  obec zastupovali: Ing. Ľubomír Poór, starosta
obce, JUDr. Stanislav Bečica, zástupca starostu, PhDr. Robert Široký,
náčelník obecnej polície.
Veríme, že uvedená dohoda naplní ciele, kvôli ktorým bola iniciovaná.

- st-
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Obnovenie slávnosti 
sv. urbana
Dňa 25. mája 2014 o 18.00 hod. sa vo vinohradoch Poľnohospodárskeho družst-
va Chorvátsky Grob – Bernolákovo konala oslava pri príležitosti oBnoVEnIA
slávnosti  svätého Urbana.  
obec Chorvátsky Grob, Hugo víno – vinár Ignác Černay s Jozefom Feketem
spolu s  nadšencami  obce a Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe
sa rozhodli obnoviť túto tradíciu.
Socha sv. Urbana uzrela svetlo sveta vďaka p. Jozefovi Feketemu a Ignácovi  Čer-
nayovi, ktorí do sochy sv. Urbana dali okrem svojej námahy aj svoje sny, pred-
stavy,  túžby a v neposlednom rade hlavne srdce.
Týmto ich činnom  sa zachová dedičstvo našich predkov pre ďalšie generácie,
nakoľko sv. Urban (17. rímsky pápež) je patrónom vinárov, vína, vinohradníkov,
ale dokonca i debnárov, zároveň je aj ochrancom proti mrazu a súčasne i proti
opilstvu. Legenda vraví o tom, že sa pred svojimi prenasledovateľmi ukryl vo
vinohrade. Dúfam, že táto socha sa stane vďaka týmto pánom ochrancom
každého ,,domáceho“ vinára. Veď produkcia z hrozna je súčasťou nášho živoby-
tia, tradícií, kultúry aj stravovania.
nová socha sv. Urbana a vinice  boli vysvätené počas svätej omše  miestnym
duchovným otcom Jozefom kempom. Programom  nás sprevádzala p. Eva
Marková a pre dobrú náladu zaspievala folklórna skupina Chorvatanka. nedá sa
nespomenúť kuchárske umenie p. Terézie Feketeovej, ktorá navarila úžasný
guláš a upiekla tradičné domáce koláče. A verte, že sa ušlo každému.
na oslavách sa zišla široká verejnosť z nášho okolia. Svojou účasťou podporili  tak
krásne dielo aj zástupcovia našej obce  starosta  Ing. Ľubomír Poor, zástupca
obce JUDr. Stanislav Bečica, za poslancov obecného zastupiteľstva  p. katarína
koporcová, p. Ľuboš Štica a p. Milan Slaný, ktorý ako zástupca za našu obec
poprial dielu dlhoročnú tradíciu.
Cieľom tohto projektu obce Chorvátsky Grob je v spolupráci so susednými obca-
mi Bernolákovo a Veľký Biel začleniť túto pamiatku (socha sv. Urbana) do
náučného a cyklistického chodníka – spojenie Malokarpatskej vínnej cesty.
na pomyselných hraniciach medzi troma obcami Chorvátsky Grob, Bernolákovo
a Veľký Biel vznikla pamiatka, ktorá  bude spájať tieto tri obce. oplatí sa na ňu
ísť pozrieť a spraviť si výlet aj do nášho okolia.

Dáša jaslovská

SeniOri ,   
PríDite Sa
POZrieŤ

Je tu opäť jar. Všetci sa tešíme z toho, že pominuli pochmúrne jesenné a zimné dni. Akosi sa lep-
šie cítime. Slnko, zdroj života,čoraz viac pôsobí na naše aktivity.Upratujeme,čistíme a skrášľujeme
naše okolie.
Táto zmena neobišla ani naše obecné sociálne zariadenie  PoHoDA. Po vlaňajších úpravách oko-
lia sme sa tentoraz zamerali na vstupnú halu a recepciu,kde naši klienti trávia každý deň veľa hodín
pri rôznych aktivitách a odpočinku. A tak tu vzniklo dielo, ktoré nielenže skrášľuje vstupnú halu, ale
zároveň vyvoláva  aj pocity pohody a pokoja.Je to zákutie dedinskej chalupy so všetkým, čo charak-
terizuje vidiecku usadlosť.
na tom, čo tu vzniklo, sa okrem myšlienky prejavila aj remeselná zručnosť nášho kolegu Janka
Mesároša. Č A k Á M E    V Á S,   P R í D I T E .

andrea  miklovičová



7

2/2014

Školský rok 2013/14 sa rúti do finále

Vďaka za spoluprácu
Čas plynie veľmi rýchlo a v živote
každého človeka prídu chvíle, keď
končí jedna etapa v jeho živote 
a prichádza nová. Tak je to aj v mo-
jom prípade. Po 43- ročnej pedago-
gickej práci som sa rozhodla odísť do
dôchodku. V každom prípade som
tieto roky v škole prežila naplno, 
s radosťou, láskou k tomuto povola-
niu, o ktorom som snívala  od detstva.
O tom, že táto práca, alebo lepšie
povedané poslanie, nie je ľahké, vás
presviedčať nemusím. Napriek tomu
je to práca zmysluplná a nádherná.
Nebudem rekapitulovať všetko, čo sa
mi za tieto dlhé roky podarilo a čo nie,
to by som zaplnila všetky stránky
nášho Bernoláka.  Moji kolegovia,
rodičia, žiaci, sponzori, zriaďovateľ
školy ma dobre poznajú a sami si
vedia odpovedať na otázku, aká som
bola, aká som a aká zostanem. Touto
cestou  vám chcem všetkým srdečne
poďakovať za dlhoročnú spoluprácu.
Bolo mi cťou s vami spolupracovať.
Verím, že nová pani riaditeľka nájde
vo vás oporu a porozumenie. Želám
jej len tých najlepších žiakov,
výborných zamestnancov školy, chá-
pavých rodičov, dobrú spoluprácu so
zriaďovateľom, radou školy a radou
rodičov,  veľa trpezlivosti a nadšenia
do ďalších rokov riadenia našej zá-
kladnej školy.

S pozdravom Mária Ondrušková

Ubehlo to zasa rýchlo. Aktivít, súťaží a podujatí, ktorých
sme sa zúčastnili, bolo neúrekom. I. stupeň: Čítací maratón,
Hláskovanie, Moderátor - redaktor, Geniálna hlavička,
klokanko k1, k2, k3, k4, návšteva dopravného ihriska (celý I.
stupeň), aktivity ku Dňu Zeme, Pytagotiáda v Senci. Úspešní
riešitelia : Pytagoriáda 3 – Gabriel kováč, Jakub Cibulka, Jozef
Solymosy; Pytagoriáda 4 – kamila kováčová, Sara Gašparová.
Školu v prírode v Sebechleboch absolvovalo 55 žiakov 
a v kubrici 133 žiakov so svojimi triednymi učiteľkami.
nechýbalo kreslenie na Deň Slnka, výchovný koncert skupiny
Clakson,  besedy v knižnici  a veľa  iných aktivít. 

Ani II. stupeň s aktivitami nezaostával. Deviataci sa
pripravovali na testovanie. Veľkú radosť nám urobil Filip
Sekerka so 100% úspešnosťou v slovenskom jazyku.
najaktívnejšou žiačkou školy je Beáta koššová, ktorá školu
reprezentovala vo viacerých olympiádach a športových
súťažiach. V olympiáde anglického jazyka a v chemickej
olympiáde bola úspešná aj v krajskom kole, čo je pre túto
vekovú kategóriu najvyššia súťaž.  Ariane Fourquet bola tre-
tia v obvodnom kole matematickej olympiády, kamila
kováčová v pytagoriáde, Svetozár nehez v anglickom jazyku a
Peter Hudák v biologickej olympiáde. Predlekársku prvú
pomoc by nám vedeli poskytnúť natália Gálová, Mária
Faturová, Júlia Meňhertová, Sofia Albert a Sarah Píšová.

Dievčatá boli druhé na obvodnom kole zdravotníckych hlia-
dok. Takmer na všetkých športových akciách reprezentovali
školu naši žiaci  –  športovci. nebudeme ich uvádzať všetkých 
i keď sme na nich hrdí, že chcú športovať. Mladší chlapci  –
Adam Brosch, Jozef Cerpeš, Dávid Ďugel, Adam Halás, Peter
Hudák, Marek kalivoda, nikolas kročko, Pavol nagy, Peter
nagy, Patrik Procházka, Simon Sikhardt, Matúš Štica po
prvom mieste vo florbale postúpili do kraja. Starší žiaci –
Branislav Beutelhauser, Marco Debnár, Matej Jakubovič,
Jakub Liba, Andej Michelík, Jakub Stančík, Viktor Adam Šulla,
Jaroslav Václavík obsadili v obvodnom kole druhé miesto.
Rebeka Rusnáková a Andej Michelík zabehli ako prví Šte-
fánikov beh a Marek kalivoda bol druhý. Rebeka Rusnáková 
v behu na 800m obsadila v obvodnom kole v atletike 
1. miesto a postúpila do kraja, natália Barkolová  2. miesto  
v diaľke a  3. miesto v behu na 60m. Máme šikovné aj vo-
lejbalistky, ale musia ešte trochu potrénovať, aby im tie
popredné miesta neunikali.

Ďakujeme všetkým aktívnym žiakom, aj tým nemeno-
vaným, za príkladnú reprezentáciu školy a všetkým pedagó-
gom a vedúcim krúžkov, ktorí sa našim žiakom venujú.

Želáme všetkým krásne chvíle počas letných prázdnin.

PaedDr. mária Ondrušková
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Poďakovanie 
PaedDr. márii Ondruškovej

30. júna 2014 sa skončí funkčné obdo-
bie doktorke Márii ondruškovej, ria-
diteľke Základnej školy v Bernolákove.
Škole zasvätila svoj pedagogický život,
ktorého väčšiu časť strávila v Základnej
škole v Bernolákove. Žiaci boli jej každo-
denným povzbudením od rána do
neskorého odpoludnia, čo ju napĺňalo
po každej stránke jej odborného, ale aj
spoločenského a výchovného rastu. 
V Bernolákove vychovala múdrych 
a schopných ľudí, ktorí sa uplatnili 
v spoločnosti na rôznych významných
miestach. Určite je to nádherný pocit
vidieť svojho bývalého žiaka na poste
lekára, učiteľa, umelca, politika, staros-
tu, počítačového experta, majstra,
vodiča... osobne som rád, že som aj ja
bol jej žiakom a že som mal možnosť až
do ukončenia jej pracovnej činnosti 
s ňou spolupracovať a pomáhať pri
rozvoji a zveľaďovaní našej základnej
školy. Touto cestou si dovoľujem za
seba, za zamestnancov obce, ale aj za
všetkých jej žiakov i rodičov poďakovať
za všetko to, čo pre školu v Bernolákove,
ale aj pre obec vykonala.                                                                                                                    

Prajem Vám, vážená pani riaditeľka, do
ďalšieho života najmä zdravie, rodinnú
pohodu, aby ste na školu nikdy ne-
zabudli a pokiaľ to bude len trochu
možné, svojimi radami škole pomohli,
ak Vás o to kolegovia požiadajú.

ing. ľubomír Poór

mgr. Barbora rigóová 
- nová riaditeľka ZŠ
Dňa 14. mája 2014 Rada školy pri Základnej
škole v Bernolákove, ktorá bola zároveň aj
výberovou komisiou na obsadenie funkcie
riaditeľky Základnej školy v Bernolákove,
na základe výsledkov hlasovania členov
komisie navrhla starostovi obce vymeno-
vať na ďalšie päťročné funkčné obdobie
Mgr. Barboru Rigóovú do funkcie riaditeľky
Základnej školy v Bernolákove. Pani Mgr.
Rigóová pôsobila na Základnej škole 
v Bernolákove ako učiteľka do roku 2005.
Dňa 26.mája 2014 starosta obce odovzdal
Mgr. Barbore Rigóovej menovací dekrét 
s nástupom do funkcie od 1.júla 2014. 
k novej práci vedenia základnej školy jej
blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov. 

OcÚ

Zamyslenie...
Blíži sa jún a ja si uvedomujem, že školský rok sa končí a zasa som o rok staršia.
Je to aj mesiac detí, to znamená, že nielen 1. jún  ako Medzinárodný deň detí, ale celý
mesiac sa nesie v znamení detských hier, zmrzliny, nafukovacích hradov, pieskoviska,
rôznych výletov do prírody a do Zoo.
Je to odmena za celoročnú námahu, keď si deti od septembra musia zvykať na nové pani
učiteľky, na nové deti, na novú triedu a na všeličo nové. 
Aj my v kvetinkovej triede sme si museli na všeličo zvykať. Pracovať v kolektíve s 24  deťmi,
to je naozajstné umenie. Umenie porozumieť ich požiadavkám, ich zvykom, naučiť sa
vypočuť si ich žiale, ich radosti, ktoré prežili cez víkend so svojimi rodičmi a súrodencami. 
Tešíme sa spoločne z našich „ výrobkov“, ktoré sme si zhotovili  k Vianociam, k Veľkej noci,
ku Dňu matiek  či na karneval. najviac sa tešíme, keď sa nám niečo mení pred očami. To
bola radosť, keď sme zasiali semienka a o týždeň – dva nám z nich vyrástli cibuľky, žerucha,
hrášok a kvietky. 
Taký jednoduchý, ale hlavne taký krásny je život v našej triede, kde sa snažíme byť
kamarátmi, pomáhať si vo všetkom a hlavne sa tešíme na to, že po prázdninách si budeme
môcť povedať, že sme už „ veľkáci“ – predškoláci.
A my – učiteľky Andrejka a Janka si želáme, aby naše deti boli čo najlepšie pripravené do
najstaršej triedy, kde sa z našich „ kvetiniek“ stanú ozajstní „ predškoláci“.

janka hlubíková, učiteľka 
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V základnej umeleckej škole sa  pra-
covný život v posledných mesiacoch škol-
ského roka podobá na veľký včelí úľ. 
Z každej triedy sa ozýva iný hudobný
nástroj, chodby ožívajú  malými i väčšími
hudobníkmi, výtvarníkmi, hercami či
tanečníkmi. každý z nich živo diskutuje 
o nastávajúcom koncerte, tanečnom
alebo divadelnom vystúpení, plánovanej
výstave.

Blížia sa prázdniny – čas spoločného
oddychu. Mnohí naši žiaci však svoje
hudobné nástroje neodkladajú ani 
v horúcich letných dňoch a usilovne
pripravujú nové prekvapenie pre svoje
obecenstvo.

Základná umelecká škola v spolupráci 
s vedením obce a miestnou organizáciou
Zväzu protifašistických bojovníkov aj 
v tomto roku usporiadala v sále kultúrne-
ho domu koncert pri príležitosti me-
dzinárodného dňa žien. Úvodom sa prí-
tomným prihovoril starosta obce Ber-
nolákovo Ing. Ľubomír Poór.

Program otvorili deti z lienkovej
triedy materskej školy folklórnym pás-
mom. na pódiu ich vystriedal detský
spevácky zbor dvoma milými piesňami.
Dramatizáciou básní pozdravili mamičky
žiaci literárno-dramatického odboru.
najmladší tanečníci ZuŠ rozveselili obe-
censtvo veselým tančekom. Muzikálová
pieseň Ráda mám zaznela v podaní
Viktórie kuriškovej. Svoje gitarové ume-
nie v skladbe Italiana ukázala mária
meňhertová. na pódiu ju vystriedala
nemenej talentovaná malá klaviristka
kamila kováčová optimistickou skladbou
Capricietto. Veselú náladu umocnil tan-
ček prípravného ročníka. kontrastom
bolo presvedčivé prevedenie  Čajkovské-
ho klavírnej skladby Sladké snenie v po-
daní Paulíny Rajecovej, v rovnako vrúcnej
nálade pokračovala violončelovou kom-
pozíciou na krídlach piesne Dominika
oravcová. Trio malých hudobníkov –
Gabriel kováč, noemi káčerová a kamila
kováčová dokázalo obecenstvu, že aj
malí žiaci dokážu zahrať veľké skladby.

Piesňou kvet na orgováne zablahoželala
ženám miriam hergovičová. Flautovou
úpravou svetoznámej Mozartovej Malej
nočnej hudby sa predstavila Dana
Gracová, program pokračoval gran-
dióznym valčíkom Fryderyka Chopina 
v podaní  kristíny kraljikovej a pani ria-
diteľky jarmily Boškovej. Strhujúcim
Uhorským tancom podčiarkla svoj talent
huslistka janka Biznárová, na pódiu ju
vystriedalo skvelé tanečné zoskupenie 
v choreografii ohňostroj nápadov.
koncert vyvrcholil vystúpením ansámblu
Snowdrops – piesne oliver Twist, Vino-
hrady a La Isla Bonita boli príjemným
spestrením prevažne klasického progra-
mu tohto slávnostného podujatia.

interný koncert 25.3. sa niesol v zna-
mení vystúpení detí nižších ročníkov.
Vystriedali sa malí klaviristi, akordeónisti,
flautisti,  gitaristi a huslisti – pripravili
svojmu početnému obecenstvu príjemný
umelecký zážitok.

V máji ss začala koncertná šnúra
rôznych vystúpení. Dňa 11. mája naša
škola usporiadala koncert ku Dňu ma-
tiek. Úvodom sa mamičkám prihovoril
poslanec obecného zastupiteľstva Ing.
Rastislav Požár. Tancom Maličká som sa
predviedli žiaci prípravného ročníka. na
pódiu ich vystriedal detský spevácky
zbor. Program pokračoval pásmom piesní

a básní v podaní Sloníkovej a Zvon-
čekovej triedy materskej školy a tancom
ohňostroj nápadov v podaní  žiakov
4.ročníka. Spevácka skupina Snowdrops
potešila mamičky piesňou najkrajšia
hviezdička, žiaci prípravného ročníka
predviedli veselý tanček a program
ukončila dramatizácia rozprávky Diev-
čatko so zápalkami. Všetci účinkujúci sa
tešili pozitívnym ohlasom vďačného obe-
censtva, ktoré odmieňalo účinkujúcich
mohutným potleskom.  Sála doslova
praskala vo švíkoch, mnohí naši priazniv-
ci museli počas predstavenia  stáť,  no
napriek tomu zotrvali až do konca tohto
slávnostného večera. 

V utorok 13.mája sa konal pred-
posledný interný koncert. o neúnavnej
zanietenej práci našich žiakov a ich
pedagógov svedčí úctyhodný počet 34
účinkujúcich. Ich vystúpenia sa striedali 
v rýchlom slede – od tých najmenších
prváčikov až po stálice koncertných vys-
túpení.

V pondelok 12. mája sme predviedli
výchovný koncert pre materskú školu 
v Chorvátskom Grobe a Spojenú školu 
v Bernolákove, zložený prevažne z vys-
túpení našich žiakov na Deň matiek. 

V stredu 14.mája sme usporiadali
výchovný koncert pre materskú školu 
v Bernolákove. Hravou formou rozprávky
naši žiaci predstavili všetky hudobné
nástroje, tanečný i literárno-dramatický
odbor.

V nedeľu 25.mája sa konal záverečný
koncert ZuŠ. Predstavili sa na ňom
najlepší sólisti a komorné zoskupenia.
Program bol vyvrcholením celoročného
úsilia, za ktoré ďakujem rovnako žiakom
ako aj ich pedagógom. Mnohí  usilovne
pracovali na svojich skladbách niekoľko
mesiacov, aby nimi čo najviac potešili
svoje obecenstvo. Preto si na záver
dovolím citovať staré čínske príslovie: 
„Ten, kto hýbe horou, začínal prená-
šaním malých kamienkov.“ kým naši
žiaci dospejú, prenesieme spolu s nimi
stovky kamienkov, a s ich mladšími spo-
lužiakmi začíname znova a znova...

mgr. jarmila Bošková, riaditeľka školy

Život školy pod krídlami umenia
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Vážení občania,

dovoľte, aby som vás informoval o mojej
činnosti  poslanca Bratislavského samo-
správneho kraja (ďalej len „BSk“). Mám za
sebou prvé štyri schôdze Zastupiteľstva BSk
a zasadnutia komisie dopravy a komisie
regionálneho rozvoja, územného plánova-
nia a životného prostredia. Vyberiem
najdôležitejšie témy. Prvá schôdza v januári
bola venovaná voľbe hlavného kontrolóra
BSk. Za hlavného kontrolóra bol opätovne
zvolený pán Štefan Marušák. na druhej
schôdzi vo februári sme jednomyselne
schválili rozpočet BSk s celkovými príjmami
a výdavkami na úrovni 124,8 mil. najviac
peňazí smeruje do oblasti vzdelávania - 44
mil. EUR, do oblasti sociálnych služieb tak-
mer 25 mil. EUR, viac ako 10 mil. EUR pôjde
na zabezpečenie dopravy v regióne a prib-
ližne 13 mil. EUR smeruje na opravy a
údržbu komunikácií. nakoľko boli splnené
všetky požiadavky poslancov, rozpočet na
rok 2014 som podporil. na tejto schôdzi som
tiež spoločne s kolegami otvoril tému
väčšej/lepšej participácie občanov na
spravovaní BSk, ktorú umožnia jedine
zmeny v Rokovacom poriadku. na týchto
zmenách intenzívne pracujeme. Ich výsled-
kom by mohol byť nový, voči občanom
ústretovejší  Rokovací poriadok. na tretej
schôdzi v marci sme zvolili piatich pod-
predsedov BSk. V minulom volebnom
období (2009-2013) boli len traja, preto som
sa v diskusii k tomuto bodu programu opý-
tal, prečo až piati a aký to bude mať dopad
na rozpočet BSk. odpovedali  samotní kan-
didáti na podpredsedov a zdôraznili, že i
naďalej budú plat poberať len traja z nich.
Teda dvaja noví podpredsedovia sa svojho
platu vzdali. Ďalej sme na tejto schôdzi
schválili predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z finančného mechaniz-
mu EHP 2009-2014 za účelom realizácie pro-
jektu rekonštrukcie synagógy v Senci. na
štvrtej schôdzi v apríli sme schválili vyše
225000 EUR, ktoré pôjdu na 103 projektov 
v bratislavskom regióne. Za náš obvod spo-
meniem podporené projekty: v Bernolákove
800 EUR na futbalový turnaj detí a mládeže,
v Ivanke pri Dunaji 1500 EUR na obnovu
závlahového systému v areáli národnej
kultúrnej pamiatky Mohyla M.R.Štefánika, 
v Malinove 2500 EUR na sadové úpravy 
v malom parku a v Zálesí 800 EUR na Záleskú
divadelnú púť – hudobné a divadelné vys-
túpenia. obec Chorvátsky Grob podala pro-
jekt na odstránenie azbestovej škôlky v časti
Čierna voda. Tento projekt bol posudzovaný
Dotačnou komisiou v rámci projektu BSk  
na projekt „naša škôlka - náš kraj“ je vyčle-
nená suma 402 000 EUR. 

Do projektu „naša škôlka – náš kraj“ sa
zapojilo 80 materských škôlok v regióne.  
o tomto projekte som informoval starostov
v obciach nášho obvodu osobne i mailom.
Čo sa týka nášho obvodu, tu sa zapojili
materské škôlky vo všetkých obciach okrem
materskej škôlky v Bernolákove. obec
Bernolákovo projekt nepodala. Podľa

návrhu Dotačnej komisie sme získali z toho
projektu pekných 19500 eur do materských
škôlok v obciach: Chorvátsky Grob 5000
EUR, Ivanka pri Dunaji 5000 eur, Malinovo
4500 eur a Zálesie 5000 eur. konečné slovo
bude mať Zastupiteľstvo BSk, ktoré tieto
dotácie bude schvaľovať na svojej júnovej
schôdzi.

na ostatnej schôdzi som taktiež upozornil
kolegov poslancov na problém predaja nad-
bytočného majetku BSk – pozemku za polik-
linikou v Senci, ku ktorému došlo v minulom
volebnom období (2009-2013). Pozemok sa
dostal do rúk developera, ktorý chce na ňom
stavať. Takéto verejné priestory v centre
mesta sú, podľa mňa, nepredajné. občania
mesta Senec definitívne prišli  o priestor,
ktorý mohol slúžiť  im ako oddychová zóna.
kolegov v Zastupiteľstve BSk som vyzval,
aby sme v tomto aktuálnom volebnom
období takéto plochy nepredávali a aby sme
sa  z tohto rozhodnutia predchádzajúceho
zastupiteľstva všetci riadne poučili a vy-
varovali sa podobných chýb.

na schôdzach sme ďalej na základe noviel
zákonov z nR SR schválili tieto zmeny aj vo
Všeobecne záväzných nariadeniach BSk. Ide
napríklad o výšku príspevkov jazykovým
školám, poskytovanie dotácií neštátnym
základným umeleckým školám, školským
zariadeniam, na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí, na poskyto-
vanie príspevku neverejným poskyto-
vateľom sociálnych služieb. Taktiež roku-
jeme ohľadom zachovania Ústavnej poho-
tovostnej služby pre región Záhorie.

Štart druhej etapy Integrovaného dop-
ravného systému v našom okrese sa posúva
na mesiac august 2014. Dôvodom ďalšieho
oneskorenia spustenia tohto systému je
zosúladenie stanovísk všetkých objedná-
vateľov a dopravcov tak, aby boli uspoko-
jené  prepravné potreby cestujúcich a do-
siahlo sa čo najefektívnejšie vynakladanie
finančných prostriedkov. 

Môžem smelo povedať, že na Úrade BSk
pracujú odborníci, ktorí ochotne občanom
nášho regiónu pomôžu či poradia. Ak potre-
bujete pomoc, kontaktujte ma.

keďže chcem byť čo najviac medzi ľuďmi,
v rámci 17. volebného obvodu som sa
zúčastnil jarného čistenia parku v Malinove,
jarného upratovania v Chorvátskom Grobe,
časti Čierna voda a jarného upratovania na
miestnom cintoríne v Bernolákove. Podľa
situácie sa rád zúčastním i ďalších brigád.
Pokiaľ mi to časové možnosti dovolia.
zúčastňujem sa kultúrnych a športových
podujatí v celom našom obvode. navšte-
vujem schôdze obecných zastupiteľstiev, 
na ktorých informujem o svojej činnosti i o
aktuálnom dianí na Úrade BSk. Pôsobím tiež
v Radách stredných škôl v Ivanke pri Dunaji
a v Malinove a na Strednej zdravotníckej
škole v Bratislave. 

Zorganizoval som dva poslanecké dni 
v Bernolákove, jeden v Ivanke pri Dunaji a
dva v Chorvátskom Grobe. najbližšie ma
čaká poslanecký deň v obci Malinovo
20.6.2014. Priebežne mi prichádzajú rôzne
podnety od občanov z celého obvodu, ktoré
následne spoločne riešime. 

no nielen v tieto poslanecké dni sa stretá-
vam s občanmi. kedykoľvek cítite potrebu
stretnúť sa so mnou, neváhajte a ozvite sa
mi, rád si s vami dohodnem stretnutie.
Teším sa na stretnutia s vami.

Ešte vám dám do pozornosti web stránku:
www.rodinne-pasy.sk 
Zaregistrovaním sa máte možnosť získať
množstvo zliav na kultúrne či športové
podujatia.
Všetkých vás srdečne zdraví

richard Červienka
poslanec BSk

kontakt: 
Richard Červienka, Poštová 6
Bernolákovo, 90027
telefón: 0905708921
mail: richardcervienka@gmail.com
web: www.region-bsk.sk a tiež
www.risocervienka.sk

Dotácie z BSk
obec Bernolákovo koncom roka
2013 podala žiadosť o dotáciu 
z prostriedkov Bratislavského
samosprávneho kraja na: 
- úpravu troch priechodov pre
chodcov na križovatke Trnavskej 
a Hlavnej ulice, ktoré mali riešiť
bezbariérovú úpravu chodníkov na
komunikáciách, ktoré patria do
správy BSk v sume 6500 €, 
- technické dovybavenie zaria-
denia neziskovej organizácie
SeniorPoHoDA, ktorú podávala
táto nezisková organizácia v sume
26800 €.
Športový futbalový klub Berno-
lákovo podal žiadosť na projekt
„Futbalový turnaj detí a mládeže“,
na ktorý mu bola schválená dotá-
cia 800 €.
na prvé dva projekty nebola dotá-
cia poskytnutá napriek tomu, že
išlo o projekty, ktoré by pomohli
riešiť v prvom prípade  bezpečnosť
občanov a občanov zdravotne
postihnutých a v druhom prípade
pomoc pre občanov odkázaných
na sociálne služby.

na projekt „naša škôlka – náš
kraj“ obec projekt nepodávala,
nakoľko pri neúspechu v pred-
chádzajúcich projektoch, kde sme
nenašli podporu ani pri hlasovaní 
v zastupiteľstve samosprávneho
kraja, sme tento projekt vynechali.

V minulosti sme boli v dotáciách
od BSk oveľa úspešnejší, či už išlo
o projekt Centrum obce a detské
ihrisko na Školskej ulici, Historický
náučný chodník a pod.   

OcÚ
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klub DePO 
klub DePO v komunitnom centre Prístav odštartoval
svoju činnosť 4. apríla 2014. Je otvorený štyrikrát do
týždňa – v pondelok, utorok, štvrtok a piatok – v čase od
14.00 do 18.00 h. Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí
hranie spoločenských hier. V prípade pekného počasia
realizujeme kluby vonku a využívame areál s trávnikom a
ihriskom na plážový volejbal. Súčasťou klubu sú aj
tvorivé dielne a fotografický krúžok. Hoci hlavnou
cieľovou skupinou práce klubu sú deti a mladí ľudia, radi
sa v ňom zoznámime aj s rodičmi a rodinnými príslušník-
mi našich návštevníkov. Vstup do klubu je voľný. 

tomáš kováč
kC Prístav

aktivity ZO SZPB Bernolákovo 
v i. polroku 2014  

naša organizácia  sa  v 1. polroku venovala via-
cerým aktivitám:                                      

na počesť výročia oslobodenia  sme sa stretli na
besede s tými občanmi Bernolákova a Ivanky pri
Dunaji, ktorí si pamätajú  priebeh oslobodzovania
obcí. Z viacerých pozvaných sa besedy zúčastnili –
p.Ing. S. Erdély, p. M. Lukáčová, p. R. Jung, p. T. Va-
rečková. Z ich vystúpení a z prednesu údajov z obec-
nej kroniky p.A.Grebečiovou bol zhotovený video-
klip.

Ďalším podujatím bolo oSLoBoDEnIE Ber-
nolákova a Ivanky, ktorého sa zúčastnilo veľa ľudí.
Súčasťou tohto podujatia bola  rekonštrukcia  bojov 
z II.svetovej vojny, ktorá zaujala stovky našich oby-
vateľov.

Spolupracovali sme na príprave a priebehu aka-
démie k MDŽ.

Prijali sme 9 nových členov SZPB.
Zúčastnili sme sa pietneho aktu pri mohyle gen.

M. R. Štefánika.
Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov

pri Pamätníku oslobodenia Bratislavy a na Vojen-
skom cintoríne na Slavíne.

Pripravujeme
• týždňový pobytový zájazd v topoľníkoch s vý-

letmi do okolia,
• 2-denný zájazd do Zvolena, kežm. Žlabov a no-

vého targu,
• 1-dňový zájazd do B.Bystrice pri príležitosti

výročia SnP,
• besedu so žiakmi školského klubu v mesiaci sep-

tembri,
• 1-dňový zájazd do múzea v kalnej nad hronom,

Štúrova a Ostrihomu,
• stretnutie generácií v spolupráci so ZPOZ,
• zájazd na divad.predstavenie „jánošík po 300

rokoch“ v radošínskom naivnom divadle 
22. sept. 2014.

Tešíme sa na stretnutia s vami. Bližšie informácie
získate v informačnej skrinke SZPB pri obecnom
úrade.

Výbor Zo SZPB

míľa pre mamu 2014 
v Bernolákove
komunitné centrum Prís-
tav, ktorého jednou z ak-
tivít je aj klub mamičiek
koráb, sa aj tento rok
zapojilo do celosloven-
ského podujatia míľa pre
mamu. Stalo sa tak jed-
ným zo 66 organizátorov,
ktorí po celom Slovensku
pozývali ľudí k oslave Dňa
matiek netradičnou for-
mou – prejdením symbo-
lickej míle (1609 m). 
A tak sa v sobotu 10. mája 2014 začali schádzať veľkí i malí, mladší 
i starší na detskom ihrisku v centre obce. Po prvých rozpakoch, či sa
nám podarí do akcie zapojiť aspoň toľko účastníkov ako minulý rok
(bolo ich 99), sme mohli s radosťou skonštatovať, že do tohtoročnej
bernolákovskej Míle sa zaregistrovalo 175 účastníkov. Títo po
pochode ulicami obce strávili za krásneho počasia v areáli kC
Prístav niekoľko hodín naplnených pestrým programom.
Pripravené bolo divadelné predstavenie, nafukovacie atrakcie,
tvorivé dielničky, mamičkovské trhy, tombola, výborná kapustnica 
i domáce koláče. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich príspevok k tomu, aby sa aj
tohtoročná Míľa pre mamu v Bernolákove podarila, tým, ktorí poc-
tivo prešli požadovanú míľu, mnohým dobrovoľníkom, ktorí akciu
zabezpečovali, miestnym sponzorom, ktorí prispeli do tomboly 
a obci Bernolákovo za jej finančnú dotáciu.
(Viac sa o aktivitách kC Prístav dozviete na webovej stránke
www.kcpristav.sk. Sme tiež na FB®.)

jana kráľová
kC Prístav

Oznam o verejnej zbierke
okresný úrad Senec povolil občianskemu združeniu Prístav, Poštová
55/A, 900 27 Bernolákovo usporiadať verejnú zbierku za účelom
získania finančných prostriedkov na činnosť komunitného centra.
Zbierka sa koná zasielaním finančných prostriedkov na účet:
2628856591/1100, variabilný symbol: 1415, v peňažnom ústave pri-
amo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa a zri-
adením a zverejnením miest určených na prijímanie peňažných
príspevkov. Verejná zbierka sa bude konať v obci Bernolákovo –
najmä ulice Poštová, Hlavná, Hlboká, Mostová, kalinčiakova v ter-
míne od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015.



S
P

O
l
O

Č
e

n
S

k
é

 O
r

G
a

n
iZ

á
C

ie

12

Aj my dôchodcovia sa snažíme žiť aktívne, stretávame sa,
organizujeme rôzne akcie, ešte v nás veselo tlie iskra života 
a pribúdajúce rôčky si nepripúšťame. naše aktivity v klube nám
pookrievajú dušu a spestrujú  voľné chvíle našej staroby.

V januári členky výboru pripravovali členskú schôdzu a plán
aktivít na rok 2014.  

na výročnej členskej schôdzi 15.2.2014 sme zhodnotili  čin-
nosť za rok 2013 a prijali nový plán aktivít na r.2014. Rozlúčili
sme sa so štyrmi odchádzajúcimi dlhoročnými členkami výboru
- s pp. Evou Buzgovičovou, Alžbetou Guldánovou, Ruženou
Šmihlovou a Teréziou Varečkovou  kyticou kvetov a poďako-
vaním za ich prínos pre náš klub ..
Výbor bol voľbami doplnený na 11členov a bude pracovať 
v zložení:
Zemanová mária predsedníčka
nagyová magdaléna podpredsedníčka
hanicová terézia     tajomníčka
megová mária hospodárka
Piterová erika            kultúrny referent 
Černayová helena      kronikárka
Dehelánová Cecília    členka výboru
Dózová jarmila          členka výboru
Gažová elena             členka výboru
navarová magdaléna členka výboru
Šticová eva členka výboru

Revízna komisia bola doplnená na trojčlennú v zložení:  
urmanič Peter
Guldanová alžbeta
Zbitáková terézia

nový výbor sa bude snažiť zabezpečovať podujatia a aktivity na
spríjemnenie voľných chvíľ členov klubu  prihliadajúc na ich
vek.

• Taktiež sme si uctili 48 jubilantov, ktorí sa dožili svojho
okrúhleho jubilea 60 a viac rokov v I. polroku 2014. Členskú
schôdzu spestrili svojím vystúpením v kultúrnom programe
deti z materskej školy a náš spevácky súbor Čeklisanky.

• Dňa 21.2.2014 sa konal Ples seniorov Bratislavského kraja 
v priestoroch EXPo ARÉnY InCHEBA v spolupráci
Moalokarpatského osvetového strediska
Modra a VÚC Bratislava. náš klub
reprezentovalo 53 členov aj s rodinnými
príslušníkmi. Zúčastnení boli spokojní 
s programon, tombolou a občerstvením.
Do tomboly prispeli aj obecný úrad, p. sta-
rosta Ing. Poór, klub dôchodcov  a  niektorí
účastníci plesu.

• na žiadosť členov klubu sme 23.2.2014 zor-
ganizovali účasť na verejnej nahrávke TV
Šláger v Istropolis Bratislava. Bohužiaľ,
dostali sme iba 25 vstupeniek, aj keď bol
záujem oveľa väčší.

• naše členky sa zúčastnili osláv MDŽ , ktoré
usporiadal obecný úrad v spolupráci so
SZPB.

• Pre širšiu vekovú kategóriu sme zabezpečili
v dňoch 10. – 15.2.2014 kúpeľný pobyt pre
47 členov v Trenčianskych Tepliciach.
Spokojnosť účastníkov bola veľmi veľká 
a v budúcich rokoch plánujeme pokračovať
v zabezpečovaní liečebných pobytov.

• Pri príležitosti Dňa zeme sme sa zúčastnili brigády na miest-
nom cintoríne organizovanej obecným úradom v spolupráci
s klubom dôchodcov a oZP nádej. Celkove sa brigády
zúčastnilo 40 ľudí. Za bohaté občerstvenie pre brigádnikov
ďakujeme p. Malochovej a ocÚ.

• Plánovaný výlet do kittsee na predveľkonočné nákupy  bol
zrušený pre malý záujem.

• Dňa 17.5.2014 sa 42 členov zúčastnilo výletu do Skalice na
Trdlofest – ochutnávku a hodnotenie skalických trdelníkov 
a červeného vínka. Popozerali sme si  kultúrne pamiatky
Skalice. Cestou sme sa zastavili v Holíči. Pozreli sme si
zvonku zámok a energiu sme načerpali pri holíčskych mega-
litoch – kameňoch pochádzajúcich z kruhového rondelu,
ktorého vek sa odhaduje na cca 5 500 rokov.

• Dňa 23.5.2014 sme navštívili divadlo „Hlavina z Radošiny“,
ktoré hosťovalo v RnD s hrou Ako bolo od Stanislava Štep-
ku.

• V máji sa členky výboru  podieľali na roznosení daní pre
ocÚ.

• Spevácky súbor Čeklisanky nadviazal spoluprácu s kD To-
mašov, kde ich pozývajú na schôdze vystupovať. Čeklisanky
pri rôznych príležitostiach vystupujú aj v Penzióne Pohoda 
v Bernolákove.

• k 30.4.2014 evidujeme v našom klube 349 členov.

Touto cestou by sme chceli poďakovať obecnému úradu 
- p. starostovi a p.zástupcovi starostu za aktívnu spoluprácu 
a pomoc pri organizovaní akcií. 
Ďalej  ďakujeme p. JUDr. Holičovi za vyhotovenie fotografií 
z kúpeľného pobytu v Trenčianskych Tepliciach, p. Červienkovi
za sponzorský príspevok na zakúpenie ošatenia pre spevácky
súbor Čeklisanky a p. E.Achbergerovej za zľavu kozmetického
ošetrenia dôchodcov.

Do budúceho obdobia plánujeme  návštevu termálneho
kúpaliska, na september
relaxačný pobyt v hoteli SnP Demänovská dolina.

o termíne podujatí vás pravidelne informujeme výveskami 
v skrini klubu dôchodcov, prostredníctvom miestneho rozhlasu,
na internetovej stránke klubu a taktiež v časopise Bernolák.

hanicová, Zemanová

Zo života klubu dôchodcov
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POZemkOVé   SPOlOČenStVO  

leSa V BernOlákOVe 

oznamuje svojim členom,  

že boli vytvorené informačné 

internetové stránky : 

www.pslbernolakovo.sk 

každý vlastník - člen PSl má možnosť

sa na stránkach zaregistrovať  a získa

tým zasielanie noviniek  a udalostí 

v rámci činnosti združenia a prístup 

k dokumentom a témam združenia.

reGiStráCia  je ZDarma - nepovin-

ná 

P r a n O S t i k a
životná skúsenosť našich predkov   

keď jún je viacej suchý, než vlhký, bude hojná úroda.

Chladný, daždivý jún - zlá úroda.

teplý jún - dobrá úroda.

ak sa na medarda (8. 6.) spustí dážď, potrvá štyridsať dní.

Po veľkom suchu dúha znamená dážď.

ak na dúhe veľmi jasne vidíme modrú a žltú farbu, bude pekný čas.

keď mesiac a slnce majú dvor, bude pršať. 

keď sliepky skoro idú spať, bude pekný čas a keď ani po zájdení slnka si
nechcú posadať, ale hrabú, ešte bude pršať.

keď lastovička vysoko lieta, bude vietor.

keď lastovička nízko lieta, bude pršať.

Č O   S i   P a m a t á m e   Z   V ý r a Z O V   S t a r ý C h   r O D i Č O V
(a niektoré z nich ešte používame):

r a j s e k  - pripináčik
c i n t l e  - zápalky

š t r a n e k  - povraz
h ú r a  -povala

t e p i c h  - koberec
p o k r o v e c  - hrubá deka

p i g l a j z  - žehlička
k u m l a j z  - kulma (na vlasy)

b u m b a j k a  - vetrovka

h u b e r t u s  - ľahký kabát
m o n g o m e r á k  - kabát

f e r t u š k a  - zástera
s t r e v i c e  - topánky
r á d i o n k a  - baretka

š u s t e r  - obuvník
k v i n ť á k y  - korčule, 

ktoré sa kľúčikom upevnili na obuv



Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a

známym, ktorí sa 4. marca
2014 prišli rozlúčiť s naším

drahým zosnulým
manželom, oteckom 

a dedkom

ing. jánom hrivnákom, 

ktorý nás náhle opustil
1.3.2014 

vo veku 73 rokov. 
Ďakujeme za kvetinové
dary a prejav sústrasti.

Smútiaca rodina

Dňa 3. augusta 2014
uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý

manžel, otec, svokor, starý
otec a prastarý otec

jozef Dolník

ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú

spomienku.

S láskou spomínajú manželka, 
synovia s rodinou,

vnúčence, pravnúčence,
ostatná rodina a priatelia.

Odišiel tíško, nie je už medzi
nami, no v srdciach našich žije

stále spomienkami.

Dňa 10.júla 2014 
si pripomenieme 30.výročie 

úmrtia manžela, otca, starého
otca ľudovíta Bohunického.

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím,tichú spomienku.

S láskou a vďakou na neho spomína
manželka a celá rodina.
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Svoje „áno“ 
si povedali

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

Odišli 
na večný 
odpočinok

Pavol Žigo 67

Ján Hrivňák 74

Ľudovít Fülöp 86

Pavlína Chrťanová 80

Pavel Turček                82 

Jozef Bachratí 71 

Vlasta Bobáňová 69

Franišek Čaputa 86

Pavol nemec 71

Štefan Agh                   77

Anna Szabóová 84

Štefan Binder 63

Česť ich pamiatke.

„S tichou spomienkou 
k jeho hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok 

sa zaňho modlíme,
osud mu nedoprial 
s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach bude stále žiť.“

Dňa 23. júla 2014 uplynie  
28 rokov odvtedy, 

čo nás navždy tragicky opustil 
vo veku 50 rokov milovaný manžel,

otec a starý otec jozef Pék.

S láskou v srdci spomínajú manželka
Helena, syn Jozef, 

dcéry Zuzana a Eva s vnúčatami.

V uplynulých 
mesiacoch 
sa dožili krásneho 
životného jubilea: 

90 rokov pani  

mária Prikopská.
Touto cestou jej prajeme
veľa zdravia a spokojnos-
ti v kruhu svojich
najbližších.

Dňa 8. júla 2014 má krásne jubileum 
70 rokov naša mamička 

helena Péková

Pri Tvojom krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepkajú dojatím:
Ži dlho, mamička, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.
Nech Ti slza nezavadzia,
nech Ti srdce nespúta žiaľ,
nech Ti ústa zdobí úsmev,
nech nepoznáš chvíle krušné, 
to Ti k Tvojim 70 - tym narodeninám 
prajú syn Jozef, dcéry Zuzka a Eva s vnúčatami.

Spomienka 
na pána učiteľa

Vo veľkonočnom období nás navždy
opustil pán Ľudovít Fülöp, dlhoročný
učiteľ na Základnej škole v Ber-
nolákove. V rokoch 1950 – 1952 nás
doviedol k záverečným skúškam z
prírodopisu. Po nás ešte vychoval veľa žiakov. naučil nás
láske k prírode a často sme chodili po chotároch našej
obce, kde bolo vždy čo obdivovať. neskôr, keď som sa
vydala, niekoľko rokov som bola jeho susedou. Veľmi
dobre sme si rozumeli s celou jeho rodinou. Bolo to na
nálepkovej ulici.

na stretávke po 50-tich rokoch sme sa pre jeho zdravot-
né problémy nestretli, čo nás veľmi zarmútilo. navždy
zostane v našich srdciach.

Česť jeho nehynúcej pamiatke.

Za jeho žiakov eva Šticová z Obilnej ul.

Barbora kolláriková                                                                  

Hana Ščamburová                                                     

katarína Hytychová                                                 

Melánia Zorjanová                                                  

Viktória Palková                                                      

Adela Grnáčová                                                        

karin Šišuláková                                                      

Sebastián Číž                                                           

Eva Urbanovičová                                                   

Táňa ondrejovičová                                                 

Hana kešeľáková                                                    

Lukáš Cisár                                                           

Tomáš krištofík                                                       

Laura Ballonová

Matej Lacho 

Vitajte medzi nami!

Prišli 
na svet 

14

Tomáš Jakubko a katarína Červeňová
Michal kövesi a Žaneta kokyová

Marek Vakonits a Mária Eštvaníková
Martin Jača a Zuzana Janošecová

Rastislav krippel a Ľubica Ribánová

naši 
jubilanti

marec                                  
Ing. Matej Biskupič 70
Valéria Bognárová 70
Mária Fedorcová      70
Danica Galvánková   70
Magdaléna Chovancová 70
Michal Chrappan       70
Marta kocmundová  70
Zlatica koleničová     70
Štefan Markus         70
Bohuslav Pochyba  70
Ing. Štefan Rajec    70
Anna Turcerová     70  
Terézia Dolníková  80
Elena Lančaričová   80
Mária Pivarčiová     80
Anna Stašjaková   80
apríl                                  
Václav Blaho              70
klára kováčová          70
Ing. Viera kováčová  70
Ing. Matej Lopušný    70
Milan Širuch              70
Anna Veselá             70
Stanislav Zámocký   70 
Eva ondrušová         75   
Valéria Satúryová      75  
Magda Slobodová     75  
Ing. Peter Sučanský  75
máj                         
JUDr. Stanislav Bečica  70
Jaroslav Jajcaj               70
Ing. Vladislav Peteraj    70
Valéria Vongrejová       70
Mária Fülöpová             75
Jarmila kováčová         75
karol Matuš                  80   
Alžbeta Somorová       80
Jaroslav Vongrej           80
Alica Vaverková            85

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!



Tajnička č. 11: V roku 1785 bolo Bernolákovo jedným s centier šintavského panstva, žilo v ňom 1087 obyvateľov. Všetci obyvatelia boli
katolíkmi, ............tajnička..................... tu žili predovšetkým Maďari, nemci a Slováci.
Riešenie krížovky č. 11 môžete zaslať na obecný úrad, Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo pod označením „Časopis – krížovky“ alebo osobne
odovzdať na uvedenej adrese do 18.7.2014.  Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
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Autor:     
Juraj      

Mitošinka

umelý     
jazyk

podzemné  
asti      

rastlín

skratka    
pre a dato

Júlia      
(dom.)

indo-      
malajský   
stromový   
cicavec

Pomôcky: 
tana, ZK,   

spelin,     
sitar, šajta

ví azi      
nad       

niekým

oplodni    
pe om

mastil     
lojom

Ivana     
(dom.)

vzorec     
oxidu      

chróm-    
natého

zna ka    
pre ampér- 

hodinu

2. as     
tajni ky

tl enie,    
tlkotanie

skautská   
organi-    
zácia      

(hovor.)

príslušník  
polície

1. as     
tajni ky

pohrdol,   
odmietol   

vzdúval sa 
(kniž.)

skratka    
erytrocytu

Andrej     
(dom.)     

nezahrabe

ozn. liet.   
N. Zélandu 
ind. hud.   
nástroj

iba

ženské    
meno     
zabral     
kosou

vz. oxidu   
selénatého 
po ova ka

cudzie     
ženské    
meno

prijal (liek)  
prejavuje   

úctu,      
pokoru 

vý ah     
(hovor.)    

opakovane 
seká

nespôso-   
bi  smr     

bodnutím

drgne,     
postr í     

stará vec   
(hovor.)

malé      
poleno     

Pomôcky: 
hazucha,   

RSA, Inez, 
Abelard

bozk      
(hovor.)

kvalita     
poobtínaj,  

obrúb

odplata    
(hovor.)    
zna ka    

dysprózia

poníže-    
nos

obyvate    
Dácie     

skr.sústavy  
vod. diel

rozhl. sta-  
nica JAR   
slovesná   
predpona

zmá a     
rosou

kto vyrába  
syr       

obracaj pô- 
du pluhom

zn. pre    
kilojoule   
zn. prvku   

me

3. as     
tajni ky

materská   
vají ková  

bunka     
(biol.)

mužské    
meno

široký     
golier      

(zastar.)

XXVi. ročník
výstavy vín 
v Bernolákove 

Spolok záhradkárov Bernolákovo spolu 
s vinohradníkmi a vinármi  z Bernolákova 
a z okolia zorganizovali  už XXVI. ročník výs-
tavy  a ochutnávky vín.

Vzorky na výstavu sa preberali 11. a 12.
apríla 2014. 

na výstave sa zúčastnilo 37 vystavo-
vateľov so 112 vzorkami vín, pričom  bielych
odrôd bolo 73,  červených  29 a z ružového
vína  rosé  10 vzoriek.

Domácich vystavovateľov bolo 20 so 62
vzorkami.

odborná degustácia predložených vzo-
riek sa uskutočnila 15. apríla  2014.

Tri nezávislé degustačné komisie rozhodli
a ocenili  vína dodané na výstavu. 

• Šampiónmi  výstavy sa stali:   
➢biele víno:  
jozef navara,  rizling rýnsky roč. 2013

➢červené víno:  
firma Bodegas ismael arroyo /Španielsko/,
tempramillo roč.  2010

➢ružové víno – rosé: 
jozef navara, Cabernet Sauvignon roč.
2013. 
• Zlatú medailu (88-100 bodov)  získalo 22
vín,

• striebornú medailu (80 – 87,99 b.) získalo
56 vín,
• bronzovú medailu (72 – 79,99 b.)  získalo
27 vín. 
Výstava  spojená s  posedením a ochut-
návkou vín sa konala 26. apríla 2014 
v kultúrnom dome za bohatej účasti miest-
neho obyvateľstva a návštevníkov z oko-
litých obcí.
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Zase je tu máj, mesiac lásky a termín
nášho volejbalového turnaja o „Pohár
starostu obce“ Bernolákovo.

Veľmi sme sa potešili, že môžeme opäť
povedať s medzinárodnou účasťou, pretože
po dvoch rokoch k  nám zavítalo družstvo
mužov z Berlína. keďže kvôli pracovným 
a iným povinnostiam prišli iba štyria, museli
si požičať hráčov z našich radov.

na poslednú chvíľu sa ospravedlnili muži 
z Martina a Trnavy.

o to viac nás teší bohatá účasť v ženskej
časti turnaja,kde opätovne, tiež po dlhšej
odmlke, prišli ženy z nVk Martin a prvýkrát
sa zúčastnilo turnaja družstvo žien z Ber-
nolákova pod názvom Žirafy.

Turnaj  otvoril svojím príhovorom starosta
obce Ing.Ľubomír Poór.

Ženská časť turnaja prebiehala za účasti 
5-tich družstiev systémom každý s kaž-
dým.naše ženy začali turnaj víťazstvom nad
Žirafami 2 : 0, ale v ostatných troch zápasoch
im vždy chýbal krôčik k víťazstvu. Vo všet-
kých zápasoch sa podávali krásne športové
výkony lahodiace oku diváka. Po všetkých
urputných bojoch na palubovke až v posled-
nom zápase medzi ženami Martina a nitry sa
rozhodlo o víťazovi turnaja.

konečné poradie :   
1. nVk martin
2. Šumienky nitra
3. ima rača
4. Vatek Bernolákovo
5. Žirafy Bernolákovo

mužského turnaja sa
nakoniec zúčastnili iba
4 družstvá. naše družst-
vo „A“ utrpelo hneď 
v prvom zápase stratu 
v podobe zranenia jed-
ného z hráčov, ale aj 
v nasledujúcich chví-
ľach bojovali a svojou
vyrovnanou hrou si
zabezpečili 2.miesto. Aj
naše „B“ sa veľmi snaži-
lo, no napokon boli na
4.mieste. Staré príslo-
vie hovorí: „Nie je
dôležité zvíťaziť, ale

zúčastniť sa.“ A my sme sa všetci radi zúčast-
nili, opäť sme sa stretli so starými priateľmi a
zabavili sa peknou hrou. 
Prvenstvo sa podarilo obhájiť mladým
mužom z IMA Rača.  

konečné poradie :   
1. ima rača
2. Vatek Bernolákovo „a“
3. WSV Berlín
4. Vatek Bernolákovo „B“

Srdečná vďaka patrí všetkým členom
klubu,ktorí pomáhali zorganizovať turnaj,
kde sa každoročne všetci dobre cítia a radi sa
k nám vracajú.
Takisto ďakujeme starostovi obce  Ing. Ľubo-
mírovi  Poórovi  za poskytnutie cien pre víťa-
zov a organizačnú podporu, zo strany ZŠ na
čele s p.riaditeľkou Máriou ondruškovou za
prenájom telocvične .

Stretneme sa o rok na XX.ročníku a tešíme sa
na ďalšie zážitky.

Za  klub Vatek    
jana Bučeková

Zbierali medaily
od posledného vydania Bernoláka sa zúčastnili deti športového klubu
AQUATICA ďalších šiestich súťaží. Medaily zozbierali na dvoch poduja-
tiach. koncom marca na otvorených majstrovstvách SR v synchronizo-
vanom plávaní vybojovali na bratislavských Pasienkoch tri bronzové
medaily: v sóle Silvia Solymosyová, v pároch Silvia Solymosyová so
Zuzanou-Terezou neczliovou a bronzový bol aj tím v zložení: Silvia
Solymosyová, Zuzana-tereza neczliová, jozef Solymosy a Vanda Vlá-
čilová.  
na jarných majstrovstvách bratislavskej oblasti v plávaní kategórie C,
ktoré sa konali v závere apríla v plavárni Gaudeamus v Bratislave, si dve
zlaté medaily a jednu bronzovú vyplával jozef Solymosy a striebro a
bronz získala markéta fiedorová.

ivana Solymosyová
predseda

Športový klub aQuatiCa                                                 
Svätoplukova 24, 900 27 Bernolákovo, Slovakia

mobil phone: +421 904 924 476

XiX.ročník turnaja o Pohár starostu 
obce Bernolákovo 2014 vo volejbale
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nina Ždánová a jozef Solymosy.

Dni obce 2014
Predchádzajúce úspešné ročníky Dni obce Bernolákova
nás zaviazali pokračovať v tradícii a pripraviť v obci pre
jej obyvateľov ako aj návštevníkov niečo, čo nás všetkých
bude spájať. nie je to len o zábave, ale predovšetkým o
propagácii obce, jej kultúry a športového vyžitia
občanov, prezentácii podnikateľov, živnostníkov ako aj
ďalších spoločenských aktivít, ktoré sa v obci konajú.
Deviaty ročník najväčšej spoločensko-kultúrno-športovej
akcie od piatkového podvečera do nedeľného rána  dal
možnosť  zažiť obyvateľom i návštevníkom Bernolákova
skutočne bohatý program plný hudby, tanca, spevu,
športu a zábavy. Veríme, že každý si našiel ten svoj pro-
gram a prežil tak pekné dni plné zábavy a oddychu.

Dovoľte nám, organizátorom, touto  cestou sa
poďakovať v tomto náročnom období všetkým spon-
zorom za poskytnutie sponzorského príspevku či už
finančného alebo vecného, ďalej všetkým tým, ktorí
akoukoľvek pomocou prispeli k organizácii tohto
tradičného podujatia,  vďaka čomu bolo opäť úspešné.   

Dovidenia o rok, priatelia!  
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Pozývame všetkých priaznivcov 
country hudby na 4.ročník podujatia

country večer
Účinkujú :

Skupina voDoPÁD z Brezna

toMÁŠ LInKA – PrÍMA LInKA                                                                         
legenda country hudby z českej republiky

5.7. od 18.00 h.
pódium pred Kultúrnym domom v Bernolákove    

Pálenica 
Borisa filana 

Boris filan prišiel so svojimi
zážitkami z ciest po svete, 
so spomienkami na mladosť
a zábavnými príbehmi svojej
rodiny. V 90- minútovom
programe porozprával
to najlepšie z tam-tamov,
Bratislavských krutostí aj 
z rozhovoru majstra s hlú-
pym žiakom. naživo to, čo
sme v Pálenici počuli, ale aj
to, čo sa v rozhlase povedať
nedalo. hosťom programu
bol Oliver filan. Otec a syn,
ktorí spolu cestovali po
amerike, rusku, austrálii,
maroku a každý zvlášť po
južnej kórei.
inteligentný a zábavný pro-
gram – príjemný nedeľný
podvečer ! 

fragile v Bernolákove
fragile je slovenská vokálna hudobná
skupina zložená z populárnych osobností,
ktoré sú známe z rôznych televíznych ser-
iálov, divadelných, muzikálových produkcií
či tV show. Vznikla v roku 2004 v
Bratislave. Bez použitia hudobných nástro-
jov, teda a cappella, interpretuje známe
rock, pop, jazzové hity svetových umelcov,
akými sú napríklad Sting, Stevie Wonder,
Billy joel a tina turner.  fantastické vys-
túpenie predviedla táto kapela aj u nás
22.apríla vo vypredanej sále kultúrneho
domu. Bolo to predstavenie plné nielen
výbornej hudby, ale aj skvelého humoru,
vďaka čomu bol tento večer neopako-
vateľný a plný jedinečnej zábavy.

ˇ
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Oslobodenie Bernolákova a ivanky pri Dunaji
obce Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji v spolupráci 
s klubom Vojenskej histórie CARPATHIA Bratislava pri
príležitosti 69. výročia oslobodenia obce Bernolákovo 
a obce Ivanka pri Dunaji zorganizovali dňa 5.apríla 2014
rekonštrukciu bojov z tohto obdobia na priestranstve poľa
pred lokalitou Vinice medzi Bernolákovom a Ivankou pri
Dunaji. Pred samotným vyvrcholením ukážky bojov sa 
v dopoludňajších hodinách uskutočnila statická ukážka
časti bojovej techniky pred Železničnou stanicou v Ber-
nolákove, ktorá zaujala nielen deti ale aj dospelých, a pri-
amo v dejisku ukážky bola vykonaná prezentácia
kynológie, koní, leteckého modelárstva a airsoft.
Atrakciou bola ukážka leteckých náletov, ktorá zaujala
účastníkov podujatia. na podujatí sa zúčastnilo viac ako 
5 - tisíc návštevníkov, ktorí ocenili ukážku priebehu bojov,
ktorá pripomenula najmä mladej generácii priebeh bojov
2. svetovej vojny. na podujatí sa zúčastnil zástupca
Ministerstva obrany SR generálporučík Peter Gajdoš, zás-
tupcovia vojnových veteránov, a starostovia okolitých
obcí. 

OcÚ
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Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby príspevky odovz-
dali do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si
redakčná rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú
neaktuálne v deň distribúcie časopisu.

Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby svoj príspevok odovz-
dali v elektronickej forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým 
i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete zasielať elektro-
nickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk.

Bol som 
u vás na
návšteve...
Ako bývalý obyvateľ Bernolákova sa sem rád
vraciam. Bernolákovo je krásna obec, 
v ktorej žijú dobrí, usilovní ľudia. Prejdem sa
alebo sa dám previezť po obci, zapálim
sviečku na hrobe priateľa Marcela, dám si
pivko na terase pod gaštanmi v reštaurácii
p.Butka ... Som prekvapený z prejavov
nespokojnosti, ktoré niekedy počujem.
Ešteže ich nie je veľa. Mám možnosť
porovnávať , ako sa vaša obec pozitívne
mení. Detský park a námestie pred
kultúrnym domom, nádhera.  Dom seniorov
hneď oproti – tu by som rád býval.
Štadión bývalého priateľa Janka Popluhára,
oddychová zóna, tzv. Žabák, športoviská,
ihriská pri školách, škôlke, cyklochodník,
budovanie kanalizácie, následne  chodníkov
a  ciest, obecná polícia, aktivity pri bývalom
hrade Čeklís, množstvo kultúrnych podujatí .
Bol som pozvaný na úžasný koncert základ-
nej umeleckej školy a materskej školy pri
príležitosti Dňa matiek. Žasnem, čo tie vaše
deti a pedagógovia dokážu.

Počul som poznámky, že kto má ten
prach a blato v súvise s kanalizáciou vydržať.
Poznám malé  obce, kde boli tiež poznámky
podobného druhu, ale po jej dokončení
všetci ďakovali starostovi a obecnému zas-
tupiteľstvu, že zobrali na seba všetky tie
nepríjemnosti, komplikácie a ťažkosti, ktoré
sa pri výstavbe kanalizácie vyskytujú. Veď
osočovať, kritizovať, hľadať chyby je to
najľahšie. Každý, kto to robí, by sa mal
pozrieť na seba, čo on urobil a robí pre obec,
pre jej obyvateľov. 

Prajem vám všetkým, aby sa vám
naďalej darilo, aby sa každý návštevník  vra-
cal sem tak rád ako ja.

Imrich Takács
Email: Imrich.takács@gmail.com

Perak GranD PriX
Dňa 31.5.2014 sa v Bernolákove uskutočnil už 7. ročník jedinečného podujatia svoj-
ho druhu. Priaznivci starých strojov, motoriek a veteránov si opäť prišli na svoje. 
Či už ako účastníci, ktorí si rýchlosť svojich motorových deduškov mohli vyskúšať 
v disciplíne „ŠPRInT“ a jazdecké schopnosti v „HLAVnÝCH PRETEkoCH“, alebo ako
návštevníci, ktorí si okrem pretekov tento rok mohli pochutnať na guláši, kofole či
vypočuť si výbornú kapelu SILEnT TRIo. Pre najmenších boli pripravené vlajky,
maľovanie na tvár a zopár maličkostí pre potešenie. 
každý rok sa snažíme prinášať niečo nové a hranice pretekov posúvať ďalej.
Zároveň si však uvedomujeme, že bez podpory samotných občanov Bernolákova,
starostu Ing. Ľubomíra Poóra a  zástupcov obecného úradu by to nebolo možné.
Uzavretie ciest na celý deň, hluk a ruch v uliciach sú do istej miery obmedzujúce, no
z druhej strany v tomto ročníku sa do pretekov prihlásilo rekordných 88 účastníkov
nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, nemecka a Maďarska. Priaznivci mohli vidieť
staré JAWY, CZ, BABETY, MAnETY dokonca i VELoREXY. Preteky  boli náročné, veď
tento rok sa niesol v duchu 
„keď chceš, súťažíš!“
Možno práve toto heslo presvedčilo najmladšieho 15- ročného účastníka pretekov
Alexa Slobodu a najstaršieho 79- ročného účastníka pána Dušana Vlacha. 
Touto cestou by sme  chceli vyzvať občanov Bernolákova, ktorí majú podobné stro-
je doma, aby neváhali a pripojili sa k nám. oprášte svojich starých miláčikov 
a vyskúšajte si atmosféru, ktorú ste si doteraz užívali len ako diváci. 
Pevne veríme, že sa rady účastníkov i divákov rozšíria a aj naďalej sa budeme stretá-
vať s pochopením občanov. Už teraz sa tešíme na ďalší,  tentokrát už 8. ročník. 

Organizátori Perak GranD PriX 


