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minianketa

Alica, 8 rokov, žiačka 3. triedy ZŠ v Bra-
tislave

Veľmi sa už teším na prázdniny, lebo
budem mať konečne voľno od školy. Pôj-
dem k moru a do denných táboričkov. Uče-
nie mi rozhodne chýbať nebude, možno
skôr pár kamarátov. A ešte mi bude chýbať
robenie triednej kroniky o škole v prírode,
to ma bavilo. Ale to ma počká do začiatku
školského roka.

Janko, 9 rokov, žiak 3. triedy ZŠ v Ber-
nolákove

Teším sa, že budem mať voľno od školy 
a trochu si oddýchnem, zažijem pekné zá-
žitky. Trochu mi budú chýbať kamoši a ma-
tematika, lebo tá ma baví. Asi budeme cho-
diť na kúpalisko a pôjdem do tábora.

Ajka, 9 rokov, žiačka 4. triedy Waldorf-
skej školy v Bratislave

Na prázdniny sa teším, lebo budem viac 
s rodinou a zároveň neteším, lebo mi budú
chýbať spolužiaci, keďže tu v Bernolákove
nemám až tak veľa kamošov. A chýbať mi
bude aj triedna a učitelia. Zato angličtinár-
ka ani za svet. S našimi sa chystáme na Lip-
tov, teším sa na hory a túry.

Maxim, 8 rokov, žiak 3. triedy ZŠ v Ber-
nolákove

Ja sa na prázdniny teším veľmi! Na more 
a na dedka. Chýbať mi bude informatika, To-
máš z Depa a spolužiak Peťo Mócsi.

Ruženka, 7 rokov, budúca prváčka
Do prvej triedy sa teším, ale asi mi bude

škôlka chýbať, hlavne učiteľky a pani ria-
diteľka. Tá dokonca plakala, bolo jej smut-
no od šťastia. Tašku mám ružovo-tyrkysovú
so srnkami, ktoré sú ako zamilované. Cez
prázdniny budeme pod stromom vyjedať ly-
žicou melón, povedala teta. Chcela by som
chodiť aj na kúpaliská a prechádzky.

Katarína Barošová

Koncom školského roka sme vyspovedali
niekoľko detí, ktoré sa už nevedeli
dočkať začiatku prázdnin. Pýtali sme sa,
či sa tešia na leto, aký majú pred sebou
prázdninový program a či im predsa len
nebude niečo alebo niekto zo školy
chýbať. Či im uveríte, že im bude chýbať
matematika a učitelia, je na vás. Odpo-
vede sú autentické a neupravené.

Zo stola redakãnej rady
Vážení občania Bernolákova, dovoľte mi nadviazať na príhovor novej šéfredaktorky Berno-

láka z minulého čísla.
Aj ja si želám, aby sa časopis ,,posunul ďalej a dával občanom viac

,,
. Aby sa tak stalo, budeme

musieť byť k sebe prísnejší  pri písaní príspevkov. Už v minulom čísle redakčná rada zasiahla do
niektorých z nich. Jednak ich bolo priveľa, jednak niektoré príspevky okrem osobných emotívnych
vyznaní nepriniesli čitateľom temer žiadnu vecnú informáciu.

V tomto čísle sme sa rozhodli niektoré príspevky neuverejniť. Ďakujeme ich pisateľom a záro-
veň prosíme o vecnejšie postrehy.

V Bernolákove žijem od roku 1998. Takmer až do obdobia posledných obecných volieb som si
myslela, že obyvatelia obce sú viac-menej spokojní so spôsobom, ako sa rozhoduje o spoločných
veciach života v obci. Posledné obecné voľby ukázali, že to tak celkom nie je a že prišiel čas, kedy
by sme mohli všetci, alebo aspoň veľká väčšina obyvateľov, ťahať za jeden motúz a vymotať obec
zo šlamastík.

Nebude to jednoduché a nebude to trvať krátko. Skúsme ,,načúvať potrebám našej dediny
,,

a každý svojím dielom prispieť k pohodovému životu v nej. Že sú to frázy? Tak iba buďme ,,frajeri
,,

a zohnime sa zdvihnúť papier aj pred susedovým plotom, upozornime suseda, ak vynáša smeti na
zakázanú skládku, napomeňme ,,mládencov

,,
sprejujúcich susedov plot....

Nepozerajme iba na svoj grunt, myslime ,,obecne” a komunikujme!
Mária Mollerová

Otvorenie Kultúrneho leta 
pri Kaplnke svätej Anny

Účinkujúcich aj návštevníkov otvore-
nia Kultúrneho leta privítalo v nedeľu 
21. júna krásne prostredie pri Kaplnke
svätej Anny. Program bol pestrý - svoje
umenie predviedli šikovné detičky zo
ZUŠ, zahrala a zaspievala talentovaná
Tatiana Danková a so svojou obľúbenou
gitarou vystúpila slovenská speváčka,
víťazka súťaže Gospel talent 2009 - Sima
Martausová. Milým, bezprostredným vy-
stupovaním a peknými songami bola
veľmi príjemným spestrením čarovného
dňa letného slnovratu.   
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KULTÚRNE LETO BERNOLÁKOVO 2015 PROGRAM
9. 8. 2015 (nedeľa)    18:00
Country večer so skupinou OUKey a tanečnou skupinou Niagara
Pódium pred kultúrnym domom 
(v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční na terase Kačabaru) 
14. 8. 2015 (piatok)   21:30
Filmové predstavenie 
Filmové predstavenie pred kultúrnym domom (v prípade nepriaznivého počasia sa nepremieta).
Filmový titul bude aktualizovaný podľa ponuky distribútora
23. 8. 2015 (nedeľa)  17:00
Podvečer s dychovkou - kapela ,,B PlUs”
Pódium pred kultúrnym domom 
(v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční na terase Kačabaru)
30. 8. 2015 (nedeľa)  17:00
Detské divadelné prestavenie ,,Veľkí herci malým deťom”  divadlo ÚsMEV
Pódium pred kultúrnym domom 
(v prípade nepriaznivého počasia sa divadelné predstavenie uskutoční v sále KD)
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Obecná polícia 
v Bernolákove

Sú obecní policajti potrební, alebo nie?
V minulosti to bola často diskutovaná té-
ma medzi občanmi Bernolákova. Názory
na činnosť obecnej polície boli rôzne. Keď
bolo v Bernolákove na Trnavskej ulici zria-
dené Obvodné oddelenie policajného zbo-
ru, ešte viac sa zintenzívnili diskusie o po-
trebe, či „nepotrebe“ mať v obci aj obec-
nú políciu. Pretože, povedzme si na rovinu,
prevádzka obecnej polície nie je práve lac-
nou záležitosťou. Na druhej strane však po-
skytuje občanom ochranu zdravia, ochra-
nu majetku obce a občanov, zabezpečuje
verejný poriadok a bezpečnosť premávky
a pomáha v činnosti obecnému úradu.

Aby bolo raz a navždy v tejto téme jas-
no a aby sme mali od občanov Bernolá-
kova jasný mandát v rozhodovaní, či
obecná polícia v Bernolákove áno alebo
nie, v januári 2015 som  usporiadal v kul-
túrnom dome verejnú diskusiu, na ktorú
som pozval príslušníkov obecnej polície 
a samozrejme občanov obce. Diskusia to
bola zaujímavá, ďakujem všetkým, ktorí
sa jej zúčastnili. Jej záznam si môžete
pozrieť na webovej stránke obce.

V deň konania referenda o ochrane
rodiny (7. 2. 2015) sa konala aj anketa 
o obecnej polícii, v ktorej sa občania mohli
jasne vyjadriť, či obecnú políciu chcú
alebo nechcú. Zároveň mohli vyjadriť svoj
názor na jej činnosť, pripomienky a pod-
nety. Anketa potom ďalej pokračovala až
do 6. 3. 2015.  Z jej výsledkov je jasné, že
občania obecnú políciu v obci chcú. Z cel-
kového počtu občanov 631, ktorí využili
túto možnosť vyjadriť svoj názor, bolo 499
„za“ zachovanie Obecnej polície v Berno-
lákove a 132 občanov bolo „proti“. Záro-
veň obecná polícia získala množstvo pod-
netov a pripomienok k svojej práci, na kto-
rých odstránení či skvalitnení pracuje.

Medzitým prišlo aj k personálnym
zmenám vo vedení obecnej polície. Bol
odvolaný náčelník obecnej polície PhDr.
Robert Široký, dočasne ho zastupoval je-
ho zástupca pán Milan Krampl. V máji
2015 prebehlo výberové konanie na obsa-
denie funkcie náčelníka obecnej polície,
do ktorého sa prihlásili dvaja jej súčasní
členovia – páni Milan Krampl a Vladimír
Hupka. Na základe výsledkov výberového
konania bol do funkcie náčelníka obecnej
polície vymenovaný pán Milan Krampl.

Náčelníkovi obecnej polície prajem 
v jeho novej funkcii najmä veľa zdravia,
nech sa mu darí úspešne  plniť  jeho pra-
covné povinnosti. Prajem mu, aby vytvoril
ustálený tím obecných policajtov a zní-
žil fluktuáciu v ňom na minimum. Zároveň
sa teším na našu vzájomnú spoluprácu 
a verím, že budeme naplno spolupracovať 
v prospech všetkých občanov. Zástupcom
náčelníka sa stal pán Vladimír Hupka. Ná-
čelníka i jeho zástupcu prijmem na obec-
nom úrade koncom júla 2015 a odo-
vzdám im poverovacie listiny.

Mgr. Richard Červienka, 
starosta obce

Nelegálny 
software 
na poãítaãoch
obecného
úradu!!! 

Po nástupe do funkcie starostu obce
ma na obecnom úrade čakalo ďalšie ne-
milé prekvapenie. Po opakovaných ziste-
niach, že do systému obce sa niekto „na-
búrava“ – som sa rozhodol vykonať audit
počítačov, počítačovej siete a serveru. 
Záver auditu je viac než katastrofálny.

1) Predchádzajúce vedenie obce nám
zanechalo viac ako nebezpečné dedičstvo.
Všetky počítače, ktoré ostali  na obecnom
úrade, majú nelegálny operačný systém
Windows i Microsoft Office. Čo to v praxi
znamená? Spoločnosť Microsoft by nám
bez problémov mohla udeliť pokutu vo
výške cca 400 000 €. Aby sme zabránili
tejto katastrofe, bolo treba okamžite
konať. Kontaktovali sme priamo pracovní-
ka spoločnosti Microsoft. Spoločnosť zo-
brala informáciu na vedomie s upozor-
nením, že situáciu je potrebné v čo naj-
kratšom čase vyriešiť. Na to, aby sme si-
tuáciu vyriešili, sú dve možnosti: zlegalizo-
vať licencie na pôvodných počítačoch, čo
je nerentabilné, keďže počítače sú zasta-
rané, opotrebované a nespĺňajú súčasné
požiadavky na rýchle a spoľahlivé spraco-
vanie údajov v databáze verejnej správy.
Druhou možnosťou je zakúpenie nových
počítačov s legálnym operačným systé-
mom Windows a Office. Odhadovaná ce-
na nových počítačov na celom obecnom
úrade (vrátane obecnej polície a kultúrne-
ho domu) je cca 10 000 €.

2) Server, na ktorom je uložená celá
databáza obecného úradu, je v poriadku,
až na kapacitu, ktorá je nepostačujúca.
Zálohovanie serveru je vykonávané pria-
mo na server, čo je neprípustné. Je po-
trebné zabezpečiť zálohovanie na externé
úložisko, čím sa zvýši možnosť obnovy
údajov v prípade nefunkčnosti servera. 
Po nevyhnutných zásahoch odborníkov je
možné odložiť kúpu nového servera ma-
ximálne o jeden rok. Predpokladané ná-
klady na nový software serveru a nový ser-
ver sú odhadované na čiastku 10 000 €.

3) Na záver to najlepšie - na počíta-
čovej sieti bol v jednej z kancelárií  ziste-
ný (umiestnený na netradičnom mieste 
a jemne zamaskovaný) wifi prístupový bod,
ktorý umožňoval bezproblémový prístup
do celej vnútornej siete – wifi sieť nebola
zabezpečená a jej dosah bol až mimo
budovu, čo v praxi predstavovalo, že sa
ktokoľvek mohol pripojiť do systému
obecného úradu a stiahnuť si akýkoľvek
dokument, akýkoľvek súbor do svojho
počítača.

V skratke môžeme skonštatovať, že
situácia s počítačmi na obecnom úrade je
neúnosná, počítače sú zastarané, nespĺ-
ňajúce licenčné a ani serverové požiadav-
ky. Ako si potom vysvetliť neúmerne vy-
soké výdavky na výpočtovú techniku
obecného úradu v predchádzajúcich ro-
koch??? A podstatný je aj fakt, že obec-
ný úrad by odo dňa prevzatia Záverečnej
správy kontroly výpočtovej techniky ne-
mal s týmito počítačmi viac pracovať pre
nelegálnosť softwaru. Čo k celej situácii do-
dať? Bol to trestuhodný hazard predchá-
dzajúceho vedenia, ktoré bez výčitiek sve-
domia vmanipulovalo obec do situácie hro-
ziacej niekoľko desiatok tisícovou pokutou.
Obec sa tak teraz musí urýchlene vyspo-
riadať s ďalšími neplánovanými nákladmi.

Mgr. Richard Červienka, 
starosta obce

Prístavba 
k Základnej   
a Materskej
‰kole
v Bernolákove

K akútnej situácii na našej Základnej
škole sme sa už v minulom čísle časopisu
Bernolák vyjadrili spoločne s pani riadi-
teľkou. Počet žiakov nám neustále rastie.
Na základe dôsledného hodnotenia de-
mografického vývoja v našej obci ako 
i rozsiahlej výstavby v obci s prílevom no-
vých obyvateľov, sme dospeli k rozhodnu-
tiu, že jedným z krokov zabezpečenia
priestorov pre povinnú školskú dochádz-
ku bude rozšírenie existujúcej školy na
Komenského ulici prístavbou o ďalších de-
sať tried. Začali sme intenzívne rokovania
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR a boli sme úspešní. Na prí-
stavbu základnej školy modulovým systé-
mom sa nám podarilo získať zo štátneho
rozpočtu dotáciu vo výške 200 000 €. Mo-
mentálne v rámci prieskumu trhu vyberá-
me spoločnosť, ktorá spracuje projektovú
dokumentáciu. Tá bude podkladom aj pre
výšku úveru, prostredníctvom ktorého obec
dofinancuje realizáciu prístavby. Násled-
ne bude vyhlásené výberové konanie na
dodávateľa stavby. Ak pôjde všetko podľa
plánu, prístavbu základnej školy by sme
mohli slávnostne otvoriť v septembri 2016.

Ešte neúnosnejšia situácia je v Mater-
skej škole na Komenského ulici, preto sme
zareagovali na výzvu Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu a ešte vo
februári 2015 sme podali projekt na prí-
stavbu ďalších dvoch tried modulovým
systémom, čím by sme zvýšili kapacitu
materskej školy o ďalších 50 miest. S pro-
jektom sme uspeli a ministerstvo nám
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„odkleplo“ 185 000 €. Postupujeme po-
dobne ako pri základnej škole, momentál-
ne vyberáme spoločnosť, ktorá spracuje
projektovú dokumentáciu (v tomto prípa-
de sa nám úver navyšuje o finančné pro-
striedky potrebné na sprevádzkovanie
kuchyne v jestvujúcej materskej škole).
Následne spustíme verejné obstarávanie
na dodávateľa stavby. Prístavbu materskej
školy chceme otvoriť v septembri 2016.

Mgr. Richard Červienka, 
starosta obce

K správe
nezávislého
audítora 
za rok 2014

Na úvod chcem vyhlásiť, že sa dištan-
cujem od hospodárenia môjho predchod-
cu Ing. Poóra v roku 2014. Audítorka Ing.
Mária Habartová vykonala audit účtovnej
závierky obce Bernolákovo k 31. 12. 2014.
V základe pre jej konečné záporné stano-
visko konštatuje, že advokátska spoloč-
nosť, ktorá poskytovala obci Bernolákovo
právne služby, sa nevie relevantne a úplne
vyjadriť k jej žiadosti o informácie o práve
prebiehajúcich alebo potenciálnych súd-
nych sporoch pri zastupovaní obce, nakoľ-
ko obec s touto advokátskou spoloč-
nosťou ukončila spoluprácu ku dňu 15. 1.
2015. Audítorka uvádza ďalšie pochybnos-
ti pri evidencii návratnej finančnej výpo-
moci vo výške 74 637,02 € (pôžička pre
penzión Pohoda). Obec Bernolákovo ne-
vykázala k 31. 12. 2014 záväzky z banko-
vých úverov a obec neúčtovala nájomné
byty podľa Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotá-
ciách na rozvoj bývania a o sociálnom bý-
vaní, netvorila fond prevádzky, údržby 
a opráv. Obec nevykonala inventarizáciu 
k 31. 12. 2014. Bez vykonania inventarizá-
cie účtovníctvo nespĺňa základnú požiadav-
ku, ktorá vyplýva zo zákona o účtovníc-
tve, t.j. účtovná závierka neposkytuje ver-
ný a pravdivý obraz o skutočnostiach, kto-
ré sú predmetom účtovníctva a o finanč-
nej situácii účtovnej jednotky.

Záporný názor – na základe vyššie uve-
dených skutočností a zistení, audítorka
dospela k zápornému názoru, v ktorom
konštatuje, že účtovná závierka obce Ber-
nolákovo za rok 2014 neposkytuje prav-
divý a verný obraz finančnej situácie 
k 31. 12. 2014 a jej výsledku hospodárenia
za rok 2014. Obec Bernolákovo porušila
Zákon o rozpočtových pravidlách. Na kon-
ci rozpočtového roka 2014 nevylúčila
účelovo určené prostriedky vo výške 
231 534,49 € z prebytku rozpočtu (účelo-
vo viazané peniaze za výrub stromov od
Národnej diaľničnej spoločnosti).

Rozpočtové hospodárenie upravené 
o finančné operácie predstavuje mínus – 
332 388,07 €.

Kompletnú správu nezávislého audíto-
ra nájdete na webe stránke obce. Na zá-

klade týchto zistených nedostatkov som
prijal nasledovné opatrenia:

1) personálna výmena na poste hlav-
nej ekonómky obce,

2) účtovníctvo obce viesť v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách,

3) vykonávať priebežný audit,
4) dôsledne mesačne kontrolovať pl-

nenie rozpočtu.
Mgr. Richard Červienka, 

starosta obce

Veºká
fotografická
súÈaÏ
Bernolákovo –
Dovolenkovo

Pošlite nám originálnu fotografiu z va-
šej tohtoročnej dovolenky a zapojte sa 
do súťaže Bernolákovo – Dovolenkovo. Ne-
zabudnite pripísať, kde konkrétne ste na
dovolenke boli, vaše meno, priezvisko,
mailovú adresu a telefónne číslo. Fotogra-
fie posielajte do 15. 9. mailom na adresu:
casopisbernolak@gmail.com.

Na dovolenkovej fotografii musí byť
originálnym spôsobom viditeľný slogan:
Bernolákovo – Dovolenkovo. 

Fotografie vyhodnotíme, tie najorigi-
nálnejšie odmeníme a uverejníme v naj-
bližšom vydaní časopisu Bernolák.

1. cena: 
digitálny fotoaparát sony Cybershot
DsC-W810

2. cena: 
digitálny fotoaparát Nikon Coolpix l31 

3. cena: 
kniha o fotografovaní.

Mgr. Richard Červienka, 
starosta obce

Správa 
poslanca
Bratislavského
samosprávneho
kraja

V rámci dotačných výziev Bratislav-
ského samosprávneho kraja (ďalej len
„BSK“) som aktívne komunikoval so všet-
kými starostami nášho volebného obvodu
a mailom ich vyzýval, aby sa do týchto vý-
ziev zapojili. Ide najmä o výzvu Naša škôl-
ka – náš kraj a projekt 50 centov. Do výzvy
Naša škôlka – náš kraj sa zapojilo všetkých
5 obcí, dotáciu sa podarilo získať štyrom 

z nich: Bernolákovo 4 000,00 €, Ivanka pri
Dunaji 4 000,00 €, Malinovo 4 000,00 € 
a Zálesie 4 000,00 €. Obce použijú peniaze
napríklad na exteriérové drevené detské
ihrisko, rekonštrukciu priestorov mater-
skej školy a konkrétne v našej obci na za-
riadenie dvoch nových tried materskej
školy nábytkom.

Do výzvy 50 centov (50 centov „na
hlavu“ podľa počtu obyvateľov miest a ob-
cí BSK určené na verejnoprospešné pro-
jekty) sa z piatich obcí nášho volebného
obvodu zapojili len tri. Obec Bernolákovo
získala 3 073,50 € a vďaka týmto penia-
zom osadí ďalšie smetné koše, opraví la-
vičky a zrevitalizuje malé detské ihrisko na
Obilnej ulici. Obec Chorvátsky Grob získala
2 397,00 € a upraví športový areál a la-
vičky, obec Malinovo získala 1 260,00 € 
a opraví detské ihrisko.

Na zasadnutí Zastupiteľstva BSK, ktoré
sa konalo 26. 6. 2015 sme ďalej schválili
zámer vybudovania areálu voľného času 
v katastrálnom území Bratislava-Petržal-
ka. Na základe platnej územnoplánovacej
dokumentácie sú tieto pozemky určené
pre šport a voľný čas. Kraj navrhuje využiť
tieto pozemky na vybudovanie spomína-
ného areálu voľného času dostupného pre
rodiny s deťmi a širokú verejnosť.

Vzhľadom na podporu prispôsobenia sa
zmenám klímy a predchádzania rizikám 
a ich riadenia, zamestnanci úradu spraco-
vali návrh na vstup BSK do projektu
FLOOD-serv, ktorého základným cieľom je
výskum, vývoj a inovácie v oblasti varo-
vaní pred hroziacimi povodňami formou
prepojenia lokálnych a národných varov-
ných systémov, sociálnych sietí a techno-
logických inovácií. V prípade úspešnosti
projektu bude tento prefinancovaný vo
výške 100%.

Pevne verím, že sa konečne podarilo
schváliť a dokončiť Integrovaný dopravný
systém BSK, ktorého spustenie je napláno-
vané najneskôr na 1. 11. 2015.

Most medzi obcami Malinovo a Zálesie
sa opravuje od začiatku júna 2015. Ak pôj-
du všetky práce podľa plánu, most by mo-
hol byť zrekonštruovaný už na jeseň, naj-
neskôr do konca tohto roka.

Medzitým som absolvoval stretnutie 
s občanmi Chorvátskeho Grobu na pôde Úra-
du BSK, kde sme spoločne riešili situáciu
ohľadom budovania križovatky Triblavina
zo strany obce Chorvátsky Grob. Som čle-
nom pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá
zámerom zvýšenia efektívnosti stredných
škôl v rámci BSK. Absolvoval som stretnu-
tie s občanmi (poslanecký deň) v Bernolá-
kove a v Chorvátskom Grobe. V najbližšom
období navštívim obce Malinovo a Zálesie.

Ďalšie informácie o mojej činnosti
nájdete na webe www.risocervienka.sk,
kde zverejňujem aj štvrťročné prerozdeľo-
vanie finančných prostriedkov, ktoré dos-
távam ako odmenu za mandát poslanca
BSK. V prípade akýkoľvek otázok ma kon-
taktujte na: richardcervienka@gmail.com.     

Mgr. Richard Červienka,
poslanec BsK
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ROZPOâET 
NA ROK 2015
KAPITÁlOVÉ VÝDAVKY
Por. schválený Z toho: Z toho:
čís. v Eurách: rozpočet:
1. Výdavky verejnej správy: 10,000

1. Všeobecná verejná správa: 10,000
nákup traktora - spoluúčasť obce 30% s DPH: 10,000

2. Verejný poriadok a bezpečnosť: 6,300
1. Obecná polícia: 6,300
kamerový systém - dotácia: 6,000
kamerový systém - obec: 300

3. Ekonomická oblasť: 40,000
1. Výstavba: 40,000
projektové dokumentácie: 40,000

4. Rekreačné a športové služby: 775,000
1. Rekreačné a športové služby: 775,000
cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka: 775,000

5. Vzdelávanie: 44,000
1. Základná škola:  44,000
prístavba k základnej škole: 44,000
KAPITÁlOVÉ VÝDAVKY spolu: 875,300 875,300 875,300

BEŽNÉ VÝDAVKY
Por. schválený Z toho: Z toho:
čís. v Eurách: rozpočet:
1. Všeobecné verejné služby: 574,960

1. Výdavky verejnej správy: 574,960
mzdy a odvody: 395,000
poslanci obecného zastupiteľstva: 4,000
odmeny za práce vykonané mimo pp: 7,000
prevádzka a údržba budov OcÚ, ZS, Dsl..: 55,000
geometrické plány: 1,500
revízie: 1,500
reprezentačné výdavky starosta: 1,200
žiadosť o nenávratný finančný príspevok: 1,000
ostatné výdavky verejnej správy: 80,000
splátky úrokov - ŠFRB: 12,660
splátky úrokov - Tatra banka: 16,100

2. Obrana: 830
1. Civilná ochrana: 60
odmena skladníka CO: 60
2. Požiarna ochrana: 770
hasiace prístroje: 770

3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 196,500
1. Obecná polícia: 196,500
mzdy a odvody: 168,500
prevádzka obecnej polície: 28,000

4. Ekonomická oblasť: 63,000
1. Cestná doprava: 63,000
doprava, dopravné značenia, retardéry: 10,000
zimná údržba a ostatné výdavky: 5,000
oprava miestnych komunikácií a chodníkov: 48,000

5. Ochrana život.prostredia: 172,300
1. Nakladanie s odpadmi: 155,300
odvoz a uloženie odpadu: 147,000
ostatné výdavky a deratizácia: 8,300
2. Nakladanie s odpadovými vodami: 17,000
poistenie kanalizácie - I. a II. etapa: 12,000
monitorovacie správy za europrojekty: 5,000

6. Bývanie a obč.vybavenosť: 185,400
1. Rozvoj obcí: 82,900
údržba verejnej zelene: 21,900
výsadba zelene a stromov: 50,000
mobiliár: 2,300
ostatné výdavky: 8,700

2. Verejné osvetlenie: 97,500
elektrická energia: 70,000
údržba verejného osvetlenia: 24,500
vianočná výzdoba: 3,000
3. Bývanie a občianska vybavenosť: 5,000
monitorovacie správy za europrojekty: 5,000

7. Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 218,500
1. Rekreačné a športové služby: 28,000
správa ihriska a budovy: 12,000
energie: 12,000
ostatné výdavky: 4,000
2. Kultúrne služby: 112,400
mzdy a odvody - kultúrny dom: 37,300
mzdy a odvody - knižnica: 11,600
nákup stolov: 3,500
nákup kníh a časopisov: 2,000
kultúrne akcie, podujatia: 23,000
prevádzka a údržba budov: 20,000
ostatné výdavky: 5,000
Dni obce: 10,000
3. Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 5,200 5,200
4. Vysielacie vydavat.služby: 15,500
časopis Bernolák: 5,500
údržba miestneho rozhlasu: 10,000
5. Náboženské a iné spoločenské služby: 19,800
služby za prevádzku obecného pohrebiska: 4,800
údržba a prevádzka domu smútku a cintorína: 2,000
členské poplatky: 13,000
6. Príspevky OZ,.. (VZN): 37,600
občianske združenia: 5,400
športové kluby: 22,800
cirkev a kultúrne pamiatky: 9,400

8. Vzdelávanie: 1,460,800
1. Prostriedky na originálne kompetencie: 746,000
materská škola: 370,000
školská jedáleň: 70,000
školský klub detí: 73,000
základná umelecká škola: 233,000
2. Odvod prostriedkov - dotácia ZŠ: 658,000 658,000
3. Školenia: 1,800 1,800
4. Údržba školských zariadení: 55,000
modernizácia a maľovanie - ŠKD: 5,000
revízie, výmeny a maľovanie - ŠJ: 1,900
rekonštrukcie WC a výmena okien - ZŠ: 16,000
vytvorenie tried na Komenského ulici - ZŠ: 32,100

9. sociálne zabezpečenie: 81,950
1. Opatrovateľská služba: 45,800 45,800
2. Príspevok občanom Bernolákova v Dss: 1,000 1,000
3. Ostatné výdavky: 35,150
výdavky na prevádzku výdajne stravy: 23,000
hmotná núdza - dotácie: 650
výdavky na vypracovanie posudkov OS: 500
iné výdavky: 9,000
ostatné výdavky - penzión POHODA: 2,000
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 2,954,240 2,954,240 2,954,240

FINAČNÉ OPERÁCIE
Por. schválený Z toho: Z toho:
čís.: v Eurách: rozpočet:
1. splátky úverov: 143,900

ŠFRB - zariadenie pre seniorov: 38,500 38,500
ŠFRB - 2x12 b.j.: 16,500 16,500
Tatra banka: 88,900 88,900
FINAČNÉ OPERÁCIE spolu: 143,900 143,900 143,900
VÝDAVKY CElKOM: 3,973,440 3,973,440 3,973,440

Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2015 bol schválený 30. 3.
2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/3/2015. Obec tak
mohla prestať hospodáriť v rozpočtovom provizóriu.

Mgr. Richard Červienka, 
starosta obce
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Tri pohºady 
na Cyklotrasu Bernolákovo – Nová Dedinka

Každý cyklista, ktorý rád šliape do
pedálov, má radšej jazdu v peknom pria-
teľskom prostredí prírody, ako na cyklo-
chodníkoch, ktoré často vedú popri hluč-
nej dopravnej komunikácii a sú plné smo-
gu. Navrhovania spomínanej cyklotrasy sa
ujal s entuziazmom jemu vrodeným skú-
sený projektant a medzinárodne uznávaný
odborník na dopravné stavby Ing. Jozef
Holásek, ktorý má nielen ušľachtilý vzťah 
k prírode, ale aj skvelé cítenie architekta
harmonicky spájajúceho stavebné dielo 
s prírodou. Cyklotrasa je výnimočná tým,
že vedie v celej svojej dĺžke 4,363 km
najmä v extraviláne v lesíku a popri toku
Čierna Voda. Zároveň je mimo intravilá-
nov obcí.

Bernolákovo a Nová Dedinka - navrhnu-
té tri odpočívadlá so stojanmi na bicykle,
lavičkami, smetnými košmi a informačnými
tabuľami, kde si najmä rodičia s malými cyk-
listami môžu spraviť prestávku, posedieť 
a posilniť sa, aby menšie deti mali motiváciu
šliapať ďalej do pedálov.

Vodáci, snáď ako všetci ľudia, ktorí ro-
bia šport spojený s prírodou, sú družní,
spoločenskí a radi sa z plavidla na vode
zdravia s ľuďmi na brehu vodných tokov,
alebo krátko prehodia pár milých slov 
s rybármi, odpočívajúcimi cyklistami alebo
s mládežou stanujúcou popri brehu. Pre
vodáka je tok Čierna Voda úžasný prírod-
ný fenomén svojou faunou a flórou, ktorá
sa nerušene rozvíja na vodnej hladine.
Vodáci si taktiež radi posedia na odpočí-

vadlách cyklotrasy a v pokoji sa posilnia
pred ďalším splavovaním.

Stavba Cyklotrasa Bernolákovo – Nová
Dedinka je oproti iným cyklotrasám výni-
močná nielen svojou polohou, vedúcou
popri vodnom toku, ale aj špecifickým 
a moderným technickým riešením, ktoré
bolo nutné zapracovať do realizačnej pro-
jektovej dokumentácie, nakoľko najatrak-
tívnejšia časť cyklotrasy vedie na podmá-
čanom území, tesne pri toku Čiernej Vody,
a práve časť tohto územia vytvára neopa-
kovateľný genius loci danej lokality.

Stavba Cyklotrasa Bernolákovo – Nová
Dedinka bola zahájená v októbri 2014 
a mala byť ukončená do konca apríla 2016
podľa uzatvorenej právoplatnej zmluvy.
Na požiadanie víťaza súťaže a zmluvného
zhotoviteľa stavby firmy Swietelsky-Slo-
vakia, spol. s r.o. odobril objednávateľ
stavby, obec Bernolákovo dodatok k zmlu-
ve so skrátením výstavby o šesť mesiacov
a nový termín ukončenia diela s termínom
október 2015. Od marca 2015 do mája
2015 prišlo vinou subdodávateľa staveb-
ných prác, firmou Stavozemix, s.r.o., 
k omeškaniu stavebných prác, dodávok 
a montáží, oproti schválenému verifikova-
nému postupovému harmonogramu vý-
stavby cyklotrasy. Vzhľadom k neplneniu
časového harmonogramu výstavby pod-
nikol starosta obce Bernolákovo na mimo-
riadnej kontrolnej porade a kontrolnom
dni stavby Cyklotrasa Bernolákovo – Nová
Dedinka akčné operatívne opatrenia tak,
aby bol časový sklz vo výstavbe cyklotrasy
eliminovaný a na základe výsledkov roko-

vaní z kontrolných porád podnikol zmluvný
zhotoviteľ cyklotrasy, firma Swietelsky-
Slovakia, spol. s r.o., opatrenia na dobeh-
nutie časovej straty.

V súčasnosti je ukončená betonáž
oporných múrov a svahovanie štrkodrvou,
sú vykonané náročné prekládky väčšiny
inžinierskych sietí, zostávajúce tri stĺpy
NN budú preložené v čo najkratšom čase.
Taktiež boli vykonané dlhodobo meškajú-
ce záťažové skúšky na berme (pozn. vyda-
vateľa: berma je úzka terasa popri bre-
hu, sypanej hrádzi, vale alebo opevnení),
bez ktorých nebolo možné pokračovať 
v postupe prác.

Intenzívne sa pracuje na realizácii zem-
ných prác, pokládke podložia pod cyklo-
trasu v intraviláne obce Bernolákovo. 
U zmluvného zhotoviteľa stavby, firme
Swietelsky prišlo k zmene osoby hlavného
stavbyvedúceho od mája 2015 a je to zjav-
né aj na stavebných výkonoch poddodá-
vateľa. Podložie cyklotrasy v extraviláne
sa pripravuje na pokládku štrkodrvy, geo-
textílie, geobuniek a pokládky.

Na záver si dovolím poznamenať, že aj
keď bude cyklotrasa koncom októbra sta-
vebne ukončená a uvedená do kontrolnej
prevádzky, ostrá prevádzka nastane až po
vykonaní všetkých povinných skúšok, me-
raní, spracovaní a odovzdaní technických
podkladov a dokumentácie pre kolaudá-
ciu a vydanie právoplatného užívacieho
povolenia stavby cyklotrasy.

Ing. Juraj Boris santo, PhD.
stavebnotechnický dozor

Pohľad cyklistu

Pohľad vodáka

Pohľad staviteľa

Poìakovanie pani Mgr. Oºge Syrovej 

Veľa rokov zo svojho života Ste zasvätili tým najmenším deťom,
ktoré okrem výchovy a porozumenia potrebujú nehu a materin-
skú lásku. Vytvárali a nahrádzali Ste im v našom predškolskom
zariadení domov. Môj obdiv vám patrí hlavne za to, že Ste si
trpezlivo a oddane hľadali cestu ku každému dieťaťu, prijali ho
do svojho srdca. Pomáhali Ste budovať a zveľaďovať našu škôl-
ku. Za toto všetko Vám patrí vďaka a uznanie.

Mgr. Richard Červienka, starosta obce

Poìakovanie pani Mgr. Bernardíne Frindrichovej 

Byť učiteľom znamená zasvätiť a v dobrom slova zmysle obeto-
vať celý svoj život deťom, žiakom, škole. Poďakovanie a ocene-
nie vám patrí nielen za to, že Ste dokázali deťom odovzdať uži-
točné vedomosti, ale predovšetkým za to, že Ste im dokázali
odovzdať múdrosť, lásku, krásu a dobro. Obetovali Ste im množ-
stvo svojho času a často samu seba, lebo bez toho by táto práca
nemala zmysel. Za to Vám patrí vďaka a uznanie.

Mgr. Richard Červienka, starosta obce
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• Predáme garáž na Družstevnej ulici v Bernolákove. Cena dohodou.
Kontakt: 0903471804, 0907726684.

Riadková inzercia
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Hliadka 
obecnej polície
... v máji zasahovala na vlakovej stani-
ci v Bernolákove. Mužovi, ktorý chcel
svoj život ukončiť pod kolesami vlaku,
včas zabránila v jeho úmysle. Po vyko-
naní potrebných úkonov privolala na
miesto rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá
muža prevzala do svojej opatery.
Týmto vyjadrujeme obdiv zasahujú-
cim príslušníkom - starším inšpekto-
rom Petrovi l. a Máriovi Č.

... riešila oznam, podľa ktorého mal
na Poštovej ulici ležať opitý muž. Muž
bol v bezvedomí, bola mu poskytnutá
prvá pomoc a na miesto bola privo-
laná rýchla zdravotná pomoc.

... riešila kurióznu situáciu, kedy si
zamestnanec nemenovanej spoloč-
nosti nasadil putá, ktoré sa však po-
škodili a nedali sa z jednej ruky
odomknúť. Hliadke sa asi po pol hodi-
ne podarilo ruku z pút vyslobodiť. ☺

... v júni na základnej škole v Berno-
lákove mali člen obecnej polície spolu
s  náčelníkom prednášku pre deviate
ročníky. Prednáška bola zameraná na
prevenciu proti samovraždám a dro-
govej závislosti. Žiakov zjavne zaujala,
keďže prednášajúcich odmenili na
konci potleskom.

... na návšteve Obecnej polície bola 
v júni aj materská škola. 

por. Vladimír Hupka

VÁÎENÍ OBâANIA BERNOLÁKOVA
Obec sa snaží skvalitniť služby pre svojich občanov, preto
prichádza s novinkou. Od 1. júna 2015 sa môžu obyvatelia
prihlásiť k priamemu odberu aktuálnych informácií cestou
sMs správ a e-mailov. Potrebné je k tomu prihlásiť sa do sys-
tému formou prihlasovacieho formulára, ktorý je k dispozícii
na webovej stránke obce Bernolákovo, alebo na recepcii
obecného úradu. Následne po vašom súhlase a prihlásení 
sa do systému vám budú zasielané stručné informácie o naj-
dôležitejších udalostiach v obci, o aktualitách a tiež pozván-
ky na kultúrne a športové podujatia. Prihlásení obyvatelia
budú mať informácie vždy čerstvé a prakticky okamžite vo
svojich telefónoch a na mailových adresách. Táto moderná
služba sa stáva prostriedkom rýchleho informovania bu-
dúcnosti! 

OZNAM 
OBECNEJ KNIÎNICE

Oznamujeme čitateľom, že počas let-
ných prázdnin, od 6. 8. do 6. 9. 2015,
bude knižnica zatvorená.

KURZ PRVEJ
POMOCI

Predsedníctvo Miestneho spolku
SČK v Bernolákove oznamuje obča-
nom, že 19. septembra 2015 sa
uskutoční 8 hodinový kurz prvej
pomoci. Cena kurzu je 27 €, pre
členov Ms sČK Bernolákovo 7 €.
Kurz je vhodný aj pre mamičky 
a oteckov, ktorí chcú byť pripravení
podať prvú pomoc v prípade ne-
šťastia v domácnosti. Prihlásiť sa
môžete na obecnom úrade v Ber-
nolákove u pani Čambálovej.

Prosba redakãnej rady
Vážení čitatelia, prispievatelia,

rady by sme vás vyzvali, aby ste sa pod svoje
texty podpisovali celým menom a priezviskom.

Časopis Bernolák chce poskytovať priestor
tým obyvateľom, ktorí si za svojim názorom sto-
ja a podpíšu sa pod neho, preto nevidíme dôvod
uverejňovať anonymné príspevky.

Redakčná rada má zároveň právo realizovať
výber článkov a redakčne upravovať materiá-
ly, aby bol priestor v časopise využitý efektívne 
a aby sa mohlo zverejniť čo najviac informácií.

Zároveň pripomíname, že v Redakčnej rade
uvítame každého, kto má vzťah k písaniu a sa-
mozrejme aj k našej obci, ovláda gramatiku slo-
venského jazyka a vie si predstaviť, že by pra-
videlne prispieval nejakou zaujímavou rubrikou.

CENNÍK PlOŠNEJ INZERCIE
formát časopisu: A4 210x297 mm
cena za PR článok 120 €
1/2 strany (181x131mm) 60 €
1/3 strany (181x86mm) 40 €
1/4 strany (90x131mm) 30 €
1/6 strany (90x86mm) 20 €
1/8 strany (90x65mm) 15 €

CENNÍK RIADKOVEJ INZERCIE
Cena jedného miesta riadkovej inzercie je 10 €.
Jedno miesto riadkovej inzercie predstavujú dva
riadky, v ktorých by mali čitatelia nájsť potreb-
né informácie o tom, čo predávate, za akú su-
mu a kontakt na Vás.
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Dnes s poslankyňou, 
zástupkyňou starostu, 
Mgr. Ivou Pipíškovou

MM: Iva, v obecnej politike si pôsobi-
la už v minulosti ako poslankyňa, dokonca
si kandidovala aj na starostku. Mala si
svoju víziu. V posledných voľbách si ako
poslankyňa získala najviac hlasov a čo je
celkom nové, okrem „poslancovania“ si
tentokrát prijala ponuku od starostu a sta-
la si sa jeho zástupkyňou.

IP: Ponuku starostu som prijala z via-
cerých dôvodov. Na jednej strane som zvá-
žila svoje skúsenosti a fakt, že poznám
Bernolákovo, na druhej strane vo mne do-
zrelo rozhodnutie, že nadišiel čas nielen
poukazovať na nedostatky, ale je potrebné
hľadať a prijímať  konkrétne riešenia. Roz-
hodnutie prijať túto funkciu som konzulto-
vala s kolegami poslancami, s ktorými som
kandidovala. Je to ale moje osobné roz-
hodnutie a považujem za česť túto funkciu
zastávať. Občania ma na úrade môžu za-
stihnúť od pondelka do stredy, som tam 
od 1. 5. 2015.

Mojou prioritou mala byť Pohoda,
ekonomika obce, sociálne veci a rozvojové
programy obce. Nikdy som si však nemys-
lela, že sa v tejto práci stretnem s takým
veľkým množstvom problémov. 

Pri podrobnejšom zoznámení sa 
s problematikou fungovania Pohody, za
ktorú obec spláca úvery a drvivú väčšinu
finančných nákladov, vyplávali na povrch
vážne problémy. Na jednej strane sú to
nájomné zmluvy, výška nájomného nekry-
je náklady úveru, na druhej strane nepre-
hľadné fungovanie dvoch organizácií, kto-
ré sa pod jednou strechou  obecnej budo-
vy Pohody nachádzajú. Treba ale povedať,
že sa nanovo konštituovali správne rady 
i dozorné rady oboch zariadení (teda obec-
ného verejného Penziónu i súkromného
neverejného poskytovateľa Senioru) a v sú-
časnosti prebieha interný audit, ktorý
mnohé naše podozrenia žiaľ potvrdzuje.
Hľadajú sa riešenia, rozbehli sa rokovania 
a som si istá, že dôjde k náprave. V koneč-
nom dôsledku aj poslanci pochopili zmysel
a význam správnych rád. Obec v minulosti,
žiaľ, podcenila aj tvorbu fondu opráv. Veď
o každý dom, budovu sa treba starať,  ako-
si sa „pozabudlo“, že sa tento fond netvorí
v Pohode. To bude aj námietka NKÚ, ktorý
vykonáva momentálne kontrolnú činnosť 
v súvislosti s čerpaním ŠFRB. Nehovoriac 
o tom, ako som už uvádzala, že obec sa-
ma seba poškodzuje, keďže uhrádza úver 
a prenájom jej ho nekryje.

MM: Od 1. 7. 2015 je v zariadení no-
vá pani riaditeľka, ktorá sa pragmaticky
zhostila svojej funkcie, má skúsenosti 
a najmä má k obyvateľom Pohody vzťah.
Dokonca je aj Bernolákovčanka. Nebude

ale následkom zmien v Pohode nepohoda
jej súčasných klientov? Nestane sa Poho-
da finančne nedostupnou pre potenciál-
nych klientov? A čo sociálne byty obce 
v tomto zariadení?

IP: Urobíme všetko preto, aby nové
riešenia nemali dopad na klientov zariade-
nia. Rozhodne nie je priestor na obavy. Ak
sa zastabilizuje hospodárenie zariadenia,
môže to znamenať len krok k lepšiemu. 

MM: Veľa sa v obci klebetí o nedo-
statku miest v MŠ aj základnej škole, 
o tom, že by sa malo „niečo s tým robiť...“ 

IP: Áno, nárast obyvateľov, a to nielen
v súvislosti s novou výstavbou, musel lo-
gicky vyústiť do súčasného stavu, keďže sa 
v minulosti obec nepripravovala systema-
ticky na nárast potreby miest v predškol-
ských a školských zariadeniach, ale ani 
v iných oblastiach, ako je doprava, služby
a pod. Teda takmer žiadne rozhodnutie
obce o tom nenasvedčuje. Vždy sa len ho-
vorilo o tom, že by mala byť pristavená ku
škole prístavba. Pravda je však taká, že
projekt za tých takmer 10 rokov zastaral.
Verejnosti predstavený projekt výstavby
MŠ na Poľnej ulici sa ukázal ako nerealizo-
vateľný, nespĺňal základné hygienické ani
stavebné normy. Obec teraz musí riešiť
praktický dopad rozhodnutí o mohutnej
výstavbe, ktoré sa udiali pred 10 – 15 rok-
mi. Rozhodnutia o rozvoji území až teraz
„prinášajú svoje ovocie“, a to nielen v ná-
raste počtu detí v predškolskom a školskom
veku. Ku materskej škole potrebujeme pri-
stavať celý trakt, škôlka by konečne mala
mať vlastnú kuchyňu. 

Pripravujú sa ale aj zámery na vybu-
dovanie nových materských škôl, či poly-
funkčných budov aj v nových štvrtiach Ber-
nolákova. Každopádne nesmieme zabud-
núť na viacúčelovosť týchto stavieb. Deti
rastú, tam kde je dnes potrebné mať ma-
terskú školu, je za pár rokov nedostatok
miesta v základnej škole a o pár rokov bu-
de budova zívať prázdnotou. Na využitie
týchto stavieb musí čakať zmysluplný 
program. 

Uchádzame sa o dotácie na zväčšenie
kapacity týchto zariadení, tie sú viazané na
modulovú výstavbu. Dotácie nám však
nevykryjú celkové náklady na prístavby.
Obec, ak bude chcieť realizovať projekt,
bude si musieť vziať úveru. A o tom roz-
hodnú poslanci. Bude to ešte predmetom
dlhých rokovaní s poslancami obce. Všetko
bude závisieť od ich prístupu k úveru.
Objavili sa aj názory, že modulovú výstav-
bu nie, pritom si treba povedať, že obec
má už skúsenosť s modulovou výstavbou.
Takto máme postavené sociálne byty na
Mostovej ulici.

MM:  Ako je to so sociálnymi nájom-
nými bytmi, dlhodobo sa táto otázka ne-
riešila, požiadavky zo strany občanov ale
iste sú.

IP: Obec riešila túto otázku v minu-
losti výstavbou Domu sociálnych bytov (3
byty) a nájomnými bytmi na Hlavnej ulici
(objekt Pohody). Aktuálne sú tam 4 byty, 
z toho je jeden voľný. Uvoľnia sa ale aj byty

na Mostovej ulici, v ktorých bude potrebné
následne urobiť ich celkovú revíziu. Pripra-
vujeme nové VZN, ktoré určí štatút týchto
bytov, podmienky ich užívania a ďalšie. Nie
je to bývanie trvalého charakteru, navyše
je viazané na teraz platné VZN a poplatok
za bývanie v bytoch na Mostovej je enor-
mne vysoké. Nedávno sa to otvorilo ako
problém a žiaľ, tiež sa zistilo, že výška ná-
jomného tam bola celé roky obcou chybne
vypočítaná. Vznikli nedorozumenia, zbytoč-
né napätia.

Otázky bytovej politiky obce, nájom-
ných sociálnych bytov taktiež riešime za
chodu. Verím však, že sa obci podarí by-
tový fond rozšíriť. Priestor tu je, je to vec
rokovaní, úpravy zmlúv. Snáď sa v ďalšom
čísle občania dočítajú, že má obec k dis-
pozícii ďalších 6 či 8 bytov. Opäť to bude
ale na kolegoch poslancoch, ako zasiahnu
do tvorby obecných noriem, ako nastavia
podmienky a či hlasovaním VZN podporia.

MM: A čo ďalšie Tvoje agendy?
IP: V mojej agende mám aj komuni-

káciu so združeniami, spolkami. Novinkou
sú, či budú naši hasiči! Vzniklo ďalšie ro-
zumné a užitočné združenie. Ide o aktív-
nych ľudí, ktorí, verím, že budú prínosom
pre obec a jej obyvateľov.

Novinkou bude aj projekt družob-
ných obcí a miest. Radi by sme nadviazali
kontakty s obcami na Morave, v Rakúsku,
Maďarsku i Chorvátsku. Na tento projekt
je možné získať externú finančnú podporu.
Tešili by sme sa, keby sa nám podarilo
našich družobných priateľov pozvať už na
Dni obce v roku 2016.

MM: Je ešte niečo, o čom by si ob-
čanov Bernolákova rada informovala?

IP: Možno to vyznie tak, že hovorím 
o problémoch, nedostatkoch, ale chcem
povedať, že všetky zistenia – aj čo sa týka-
jú Pohody, prístavby MŠ i ZŠ, zistenia NKÚ,
závery auditu – jednoducho všetko, aj zlé,
posúva našu obec do kvalitatívne vyššej
roviny. Problémy riešime za behu, otvárajú
sa nám nové možnosti, prijímame nové
rozhodnutia. Predovšetkým obec stabilizu-
jeme ekonomicky. Dobrých nápadov, ná-
metov, ale aj šikovných ľudí naša obec má.
Rozvoj, programy a nápady je však potreb-
né z niečoho financovať. Bernolákovo je
obec s veľkým potenciálom. Do 22. 6. 2015
sme však nemali platný Program hospo-
dárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, čo
je významný strategický rozvojový  doku-
ment obce (jeho platnosť  skončila v de-
cembri 2013). V najbližších dňoch sa začne
pracovať na novom programe a to nám
dáva možnosť dotvoriť ho podľa našich
nových predstáv. Veríme, že sa napojíme
na rozvojové programy BSK. Chcela by som
vyzvať všetkých občanov, aby sa pridali 
k novej vízii Bernolákova. Na túto tému
budú prebiehať mnohé stretnutia, work-
shopy. Program bude veľmi dôležitý pre
celkové dianie v obci až do roku 2020.

MM: Ďakujem za rozhovor.

Zhovárala sa Mária Mollerová

na slovíãko
s pos lancom
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Projekt Zelené oázy

Projekt Zelené oázy inicioval môj manžel
Dušan Príkopský. O pomoc požiadal OZ 
K veci, ktoré mu veľmi ochotne so všet-
kým pomohlo. Výsledkom je miesto, kde
sa môžu stretávať rodiny s deťmi ale aj
mladí. Zelenú oázu si môžete pozrieť a vy-
skúšať priamo na mieste na Sackoch, kú-
sok od Kaplnky sv. Anny.

Ivana Príkopská



9

B
E
R
N
O
LÁ

K
 2

/
2
0
1
5

VzÈah obyvateºov a okolia dediny
Každý z nás, kto v Bernolákove býva dl-

hodobo, alebo sa sem prisťahoval len
nedávno, má určitý vzťah k životu na vi-
dieku. To je to, čo ho tu drží, plní si život-
né prianie byť bližšie k prírode a spôsobu
života spojeného s dedinou. Okolie Ber-
nolákova, tak ako aj väčšina iných dedín,
je zatiaľ obklopené prírodou, čo v blízkej
budúcnosti nemusí byť celkom pravda,
vzhľadom na blízkosť Bratislavy a roz-
mach výstavby. Tento fakt už dnes vytvára
veľmi stresujúce prostredie pre voľne ži-
júcu zver v okolí dediny, na poliach, v le-
soch pri Malom Dunaji. Medzi rušivé fak-
tory patrí aj voľný pohyb psov i mačiek.
Nežiadúci pohyb psov a mačiek i v dopro-
vode svojich majiteľov v širšom okolí obce
stresuje zver a robí tak škodu v okolitej
prírode, taktiež porušuje práva majiteľov
pôdy a poškodzuje porasty kultúrnych
rastlín. 

Ďaľším rušivým faktorom je pohyb
motocyklov, štvorkoliek a automobilov.
Toto všetko hrubo narúša život voľne ži-
júcej zveri v našom okolí. Jazda motorový-
mi vozidlami v poľovnom revíri je zaká-
zaná zákonom a treba ho rešpektovať. Na-
priek tomu sa stretávame veľmi často 
s príjazdom vozidiel až do poľa, k vode či
do lesa a je jedno, z akého dôvodu, vždy je

to veľmi rušivý moment pre voľne žijúcu
zver. Mnohí naši občania si neuvedomujú,
že voľný pohyb psov je upravený záko-
nom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov. Treba
však aj poznamenať, že extravilán obce
nie je verejným priestranstvom, čo si
mnohí ľudia mylne myslia. Tento priestor
má svojich majiteľov i užívateľov, ktorí ho
obhospodarujú. O poľnohospodársku pô-
du aj poľné cesty sa starajú vlastníci a uží-
vatelia na základe ich podnikateľskej čin-
nosti (PD Chorvátsky Grob a iní vlastníci),
nájomných zmlúv, prípadne iných užíva-
teľských zmlúv, z ktorých samozrejme vy-
plývajú aj finančné náklady.

O voľne žijúcu zver sa stará na zákla-
de nájomnej zmluvy a uznania revíru štát-
nou správou a lesným úradom Poľovnícke
združenie Svätá Diana Bernolákovo  podľa
zákonom stanovených podmienok.

Ako sme už spomenuli, voľne žijúca
zver je nadmerne stresovaná a pritom je
neodmysliteľnou súčasťou okolitej prí-
rody. Máme krásne zákutia s príbrežnou
faunou Malého Dunaja, lesnou faunou 
aj v poli žijúcou zverou, na ktorej sa ne-
gatívne odzrkadľuje každý rušivý vplyv jej
úbytkom. Tento fakt potvrdzuje aj nad-
merný úbytok zveri zrazením na cestách

(aj z dôvodu vyrušovania či migrácie). Za
minulý rok približne 13 diviakov a viac ako
12 kusov srnčej zveri. My, v poľovníckom
združení, sa všemožne snažíme o podporu
zveri každoročným vypúšťaním, prikrmo-
vaním, ochranou zdravia zveri a hájením.
Napriek tomu sa nám týmto negatívnym
javom nedarí predchádzať. Preto si Vás
dovoľujeme vyzvať k podpore našej práce
a našej snahy pri ochrane zveri.

Stále sa však stretávame s negatívnym
postojom voči poľovníkom. Nevieme, či si
všetci ľudia uvedomujú, že každý, kto sa
chce stať poľovníkom, musí spĺňať prísne
kritériá a je pod neustálou kontrolou or-
gánov Poľovníckeho zväzu a polície, ktorá
vykonáva taktiež kontrolnú činnosť v ra-
doch poľovníkov a ich výkonu práva po-
ľovníctva.

Na záver by sme chceli požiadať o vzá-
jomný rešpekt. Poľovníci svoju činnosť vy-
konávajú dobrovoľne, berú to ako posla-
nie, vášeň a bez vašej podpory v záujme
udržania voľne žijúcej zveri sa nám to
ťažko bude dariť.

Členovia PZ svätá Diana Bernolákovo
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V školskom roku 2014/2015 absolvo-
valo prvý ročník 70 prvákov a brány školy
opustilo 23 deviatakov, 8 výborných pia-
takov odišlo na 8-ročné gymnáziá a 3 ši-
kovní ôsmaci budú pokračovať v štúdiu na
bilingválnych gymnáziách. Celkovo našte-
vovalo školu 471 žiakov. Do školského klu-
bu bolo prihlásených 180 detí. Žiaci mali
možnosť pracovať v 18 krúžkoch prevažne
športového zamerania. Školský rok ukon-
čilo so samými jednotkami na I. stupni 163
žiakov a na II. stupni 26 žiakov. Päť žiakov,
ktorí neprospeli z jedného alebo dvoch
predmetov, má možnosť robiť opravné
skúšky z týchto predmetov v auguste a se-
dem žiakov neprospelo z viac ako dvoch
predmetov. Tí už šancu na opravné skúšky
nemajú. 

Učiteľský zbor tvorilo v tomto škol-
skom roku 41 kvalifikovaných pedagógov
a vychovávateľov. Ďakujem všetkým kole-
gyniam a kolegom za úspešný školský rok.
Osobitne ďakujem p. učiteľke Mgr. Ber-
nardíne Frindrichovej, ktorá po 42 rokoch
úspešnej práce na škole v pozícii učiteľky
telesnej výchovy, etiky, ruského a nemec-
kého jazyka a posledných 11 rokov aj v po-
zícii zástupkyne riaditeľky školy odišla 
k 30. 6. 2015 do dôchodku. Pani Frindri-
chová bola za jej celoživotnú výchovnú 
a pedagogickú činnosť v prospech školy 
a obce Bernolákovo ocenená Cenou sta-
rostu obce. 

Žiaci školy vynikali a získali víťazstvá 
v okresných aj krajských kolách vedomost-
ných, športových, recitačných aj literár-
nych súťažiach základných škôl. S pýchou
zverejňujeme všetky naše úspechy na škol-
skej webstránke www.zsbernolakovo.sk/
naseuspechy. V tabuľke uvádzam najvý-
znamnejšie z nich.  

Najúspešnejšou športovkyňou školy 
v školskom roku 2014/15 je Rebeka Rus-
náková, ktorá získala 1. miesto v okres-
nom kole v cezpoľnom behu v kategórii
jednotlivcov aj družstiev, 1. miesto na Be-
hu M. R. Štefánika, 2. miesto v okresnom
kole v ľahkej atletike v behu na 800 m. 
V plávaní na Majstrovstvách Slovenska
obsadila 2x 1. miesto, 2x 2. miesto a 1x 
3. miesto. 

V uplynulom školskom roku sa škola
zapojila do celoslovenského enviromen-
tálneho projektu Zelená škola, v rámci kto-
rého sa žiaci školy zapájali do mnohých
miniprojektov: Stromy nášho školského
areálu, Obyvatelia stromu, Lykožrúti úto-
čia, Životný cyklus lesa, Domček pre osa-
melé včielky, O kvetoch, Deň vody, Týždeň
Zeme, Týždeň zdravej výživy, Deň jablka.
Žiaci pomáhali budovať školskú záhradu 
a starali sa o školský areál, separovali od-
pad, zbierali papier, hliník, gaštany a plas-
tové vrchnáčiky. Deti v ŠKD absolvovali

niekoľko vychádzok s poľovníkom do prí-
rody ku kŕmidlám. V spolupráci so Slobo-
dou zvierat ZŠ zorganizovala úspešnú
zbierku krmiva pre psí útulok v Bratislave,
recipročne nám pracovníci Slobody zvierat
prednášali na tému Domáci miláčikovia. 

Škola nadviazala spoluprácu s Obec-
nou políciou v Bernolákove. Vo štvrtých 
a piatych ročníkoch sa uskutočnili pred-
nášky z dopravnej výchovy s dôrazom na
prevenciu a v deviatom ročníku bola pred-
náška na tému kriminalita mladistvých. 

Ďalšiu, nemenej významnú spoluprá-
cu, nadviazali žiaci 6. A triedy (tr. uč. p. Žur-
ková) s penziónom Pohoda.

Základná škola sa spolu s OZ Školáčik
podieľala na zabezpečení Vianočných tr-
hov a Veľkonočného jarmoka. Čas adven-
tu spríjemnili žiaci prvého stupňa neopa-
kovateľnou Vianočnou akadémiou. 

ZŠ sa zapojila do verejných zbierok
Deň narcisov (organizátor p. uč. Frindri-
chová) a Tehlička (organizátor za školu 
p. uč. Poláková). 

Žiaci v rámci vyučovania navštívili
hvezdáreň, dopravné ihrisko, niekoľko
predstavení v SND a na Novej scéne v BA.
Putovali po stopách slovenských spiso-
vateľov, navštívili vianočnú Viedeň, absol-
vovali týždenný jazykový kurz anglického
jazyka s jazykovou školou SIDAS, učili sa
finančnú matematiku v eDulabe. Počas
školského roka sa uskutočnili lyžiarsky
kurz pre žiakov siedmych ročníkov a pla-

vecký kurz pre žiakov druhých ročníkov. 
ZŠ zorganizovala tri turnusy školy v prí-
rode pre žiakov prvého stupňa.

V snahe o zlepšenie materiálno-tech-
nického vybavenia školy a modernizácie
vyučovania boli v tomto školskom roku
celkovo v siedmich triedach nainštalované
projektory a PC, v špeciálnej triede so žiak-
mi so zníženým intelektom pribudla inte-
raktívna tabuľa, za ktorú ďakujeme OZ
Školáčik. V budúcom školskom roku bude-
me mať v rámci Národného projektu pod-
pory polytechnickej výchovy na základ-
ných školách kompletne vybavené kabine-
ty CHE, BIO, FYZ a Techniky úplne novými
modernými pomôckami. Na Slovensku
bude takto vybavených len 16 škôl. Nano-
vo budujeme školskú dielňu, ktorá musela
v minulosti uvoľniť miesto počítačovej
učebni. 

Najrozsiahlejším projektom v škol-
skom roku 2014/2015 bolo budovanie
učebne v prírode v areáli na Školskej ulici.
Ide o projekt Malý zázrak semienok pre
všetky zmysly spolufinancovaný z grantu
SPP a OZ Školáčik. Altánok a školskú zá-
hradu odovzdáme do užívania žiakom pr-
vého stupňa ZŠ začiatkom budúceho škol-
ského roka. Už teraz si dovolím poďa-
kovať ľuďom, ktorí nám svojou ochotou,
trpezlivosťou, nie ľahkou prácou pri rea-
lizácii projektu, sponzorskými darmi a  veľ-
kou štedrosťou pomohli tento rozsiahly
projekt priviesť k životu. Ďakujem za po-

ëal‰í úspe‰ny ‰kolsky rok za nami

Viktória Ščasnárová Cezpoľný beh (súťaž družstiev) 2. miesto

Andrea Hodvan Krajské kolo

Rebeka Rusnáková 

Barbora Beutelhauserová

Viktória Ščasnárová Biblická olympiáda, okresné kolo 1. miesto

Ľahká atletika, beh na 300m, okresné kolo 3. miesto

Rudolf Butko Biologická olympiáda, okresné kolo 3. miesto

Erik Valček Chemická olympiáda, okresné kolo 1. miesto

Fyzikálna olympiáda, okresné kolo 5. miesto

svetozár Nehéz Fyzikálna olympiáda, okresné kolo 1. miesto

Biblická olympiáda, okresné kolo 1. miesto

Olympiáda ANJ, okresné kolo 2. miesto

Olympiáda v sJl, okresné kolo 3. miesto

Pytagoriáda, okresné kolo 9. miesto

Tadeáš Pobjecký Biblická olympiáda, okresné kolo 1. miesto

Žofia Dzubáková Olympiáda ANJ, okresné kolo 2. miesto

Júlia Čechovičová luknárova Ivanka, literárna súťaž 1. miesto

Teraza Chromčáková luknárova Ivanka, literárna súťaž 2. miesto

Filip Guoth Pytagoriáda, okresné kolo 3. miesto

Marco Kvasnica, Tomáš Halás, Basketbal starší žiaci, okresné kolo 2. miesto

Peter Ďurica,  lukáš Filipovič, 

lukáš Rebro,  Renato Udvaros, 

Adam Príkopský, Dominik Póor, 

Patrik Budaj, Patrik Procházka
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moc p. Brunel, p. Chromčákovej, p. Bilic-
kému, p. Dráb, p. učiteľkám prvého stup-
ňa, osobitne p. Fiedorovej, pánom školní-
kom p. Buchelovi a p. Kotlárovi, p. Tallo-
vej a žiakom našej školy. 

Pri príprave školského roka 2015/16
rieši škola problémy súvisiace s veľkým
nárastom  počtu žiakov. V škole pribudne
k 1. 9. 2015 minimálne 60 žiakov. Chýbajú
nám tri triedy na vyučovanie a dve triedy
pre školský klub. Budeme bojovať s pries-
tormi pre telesnú výchovu, s priestormi na
delenie tried na skupiny. Preplnená je
kapacita školskej kuchyne a jedálne. Pre-
robením kabinetov a úpravou tried počas
prázdnin získa škola k 1. septembru 2015
priestory na vyučovanie tak, aby mohli
všetci žiaci zasadnúť do školských lavíc.
Dve prvé triedy budú umiestnené v budo-
ve školského klubu na Komenského ulici.
Ak sa nezačne so stavbou, resp. prístav-
bou školy v priebehu budúceho školského
roka, pri súčasnom náraste počtu žiakov 
v ďalších školských rokoch bude situácia
pre školu mimoriadne komplikovaná.

Škola zatvorila svoje brány a začali sa
prázdniny. Všetkým jej žiakom, zamestnan-
com a ich rodinám prajem pokojné, slneč-
né a oddychové prázdniny.

Barbora Rigóová, 
riaditeľka školy

DNI ZEME
Ak Ti na ruku sadne motýľ, nezatváraj

svoju dlaň. Mohol by si mu poškodiť kríd-
la a on by už nikdy nemohol lietať... Jeho
krehkosť krídel nám ukazuje, aby sme po
našej ZEMI kráčali nielen s otvorenými
očami, ale aj srdcom. V tomto duchu vy-
chovávame aj deti v našom školskom klu-
be.

Všetky triedy si naplánovali na každý
deň v týždni iný program:
- prebiehali besedy o ochrane života, prí-
rody a našej krásnej modrej planéty,
- sadili sa kvety, čistil sa areál v okolí ŠKD,
hrabalo sa a vyvážalo,
- vytvárali sme rôzne projekty ľubovoľ-
nými výtvarnými technikami,
- počas vychádzok do lesíka a okolia sme
pozorovali zmeny a vymýšľali plány do bu-
dúcnosti, ako naďalej ochraňovať a zacho-
vať tú krásu aj pre budúce generácie,
- sledovali sme poučné filmy, rozprávali
sa o nich, deti mali stále plno otázok a my
pre nich zas plno odpovedí.

Deti táto téma veľmi zaujíma a nie je im
ľahostajná. Lebo naša ZEM je živá a my ži-
jeme na nej spolu s ňou. Preto si ju aj na-
ďalej chceme a budeme ochraňovať.

vychovávateľka 
Anička Hudáková B
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Základná škola v Bernolákove 
hľadá zamestnancov na nasledujúce pozície:

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Plný úväzok
Termín nástupu 1. 9. 2015
Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších pred-
pisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Vychovávateľ/ka v ŠKD 
Plný úväzok
Termín nástupu 1. 9. 2015
Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších pred-
pisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Upratovačka
Plný úväzok
Termín nástupu august 2015
Predpoklady: Pracovitosť a dôslednosť.

V prípade záujmu pošlite svoj životopis na riaditel@zskomber.edu.sk
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Obecny majáles
Pred kultúrnym domom to 1. mája ožilo. Bol pri-
pravený bohatý program pre všetky vekové kate-
górie. Na úvod zatancovali, zaspievali a zahrali
deti zo základnej umeleckej školy. Nasledovala
dychová kapela 11 z Ivanky, ktorá pre skôr na-
rodených predviedla svoj „ľudový“ repertoár.
Country kapela Oukey prezentovala klasické
české, slovenské a americké country piesne. 
11 z Ivanky zmenila šaty aj štýl a príjemne poba-
vila známymi šlágrami a tanečnými melódiami.
Miestna kapela Resistance so svojou šarmant-
nou speváčkou predviedla svoj repertoár a po
nich úsmev vyčarili šikovné deti z tanečného sú-
boru S3T KIDZ svojim hip-hopovým vystúpením.
Záver patril populárnej skupine Taktici. 

12. 9. 2015, od 17:00 
Pódium pred Kultúrnym domom v Bernolákove

Tradičný mini festival folk & country & ethno
hudby ,,Čeklíske echo" 
Hrať a spievať budú:

Abu Djigo & Groowe Masta (Senegal) 

Vynikajúce africké duo, ktoré prezentuje senegalskú hudbu siahajúcu

aj do iných afrických krajín ako je Mali či Gambia.Obaja muzikanti

žijú a pôsobia v Európe – v Paríži a v Ríme. Hrali s mnohými svetový-

mi hudobníkmi v oblasti ethno, jazzu, latino, blues i iných žánrov, ich

muzika sa vyznačuje nielen melancholickými melódiami, ale je tiež

veľmi vášnivá a živá. 

âEKLÍSKE ECHO

soňa Horňáková
popredná slovenská pesničkárka,

skladateľka, hudobníčka a speváčka

Harvestri & Tery Zeman
legenda československej  Porty, skladateľ, hudobník 
a spevák Tery Zeman so svojou kapelou

Prešporok & Peci Uherčík
bratislavská kapela známa najmä z druhej polo-

vice 80. rokov, prvá kapela speváka Roba Grigo-

rova, úspešný návrat na slovenskú hudobnú

scénu rozbehla v roku 2009 s novým folk-rocko-

vým repertoárom, spolu s kapelou vystúpi aj

špičkový slovenský gitarista pôsobiaci v mno-

hých známych kapelách Peter Peci Uherčík.
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OOOps V nedeľu 17. mája rozburácalo smiechom veľkú sálu kultúrneho domu pred-
stavenie vynikajúcej hereckej dvojice sveťo Malachovský – René Štúr. Vo svo-
jom workshope poodhalili zaujímavosti z hereckého povolania, tajnosti 
zo zákulisia hereckých konkurzov a vysvetlili, ako využiť herectvo v bežnom ži-
vote. V krátkych scénkach, spojených do kompaktného celku využili svoj multi-
talent – spev, herectvo a tanec s akrobatickými prvkami. 

Koncert Fragile
Vo štvrtok 30. apríla patrila vypredaná sála kultúrneho domu vynikajúcim
umelcom. Jedinečné, milým humorom okorenené vystúpenie a-capelly Fragile
výborne zabavilo bernolákovské publikum.
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DNI OBCE BERNOLÁKOVO 2015 
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Vážení priatelia, sponzori

V dňoch 5. – 7. júna 2015 sa v našej
obci konal jubilejný 10. ročník  športovo-
kultúrneho podujatia „Dni obce”, ktoré
bolo aj vďaka Vašim sponzorským darom
úspešné.

Dovoľte mi, aby som sa Vám srdečne
poďakoval za všetky finančné príspevky,
za vecné dary do tomboly, ale aj za bez-
odplatné služby spojené s organizovaním
tohto podujatia.

Som nesmierne rád, že ste sa rozhodli
podporiť toto podujatie a vďaka Vašim
príspevkom  mohli  občania stráviť príjem-
né chvíle.

Ešte raz Vám patrí moja vďaka.

S úctou
Mgr. Richard Červienka

starosta obce
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Bernolákovo Invest – Peter sýkora

Floraservis

Hostinec Jadroň

Ivan Hvozdyansky

KAPP s.r.o.

lekáreň lilien

Penzión Bernolák

Penzión Pálenica

PK solvet - Drogéria Teta

Popluhár Ján – Záhradná technika

swietelsky – slovakia s.r.o.

Tradepetrol a.s.

Železiarstvo Švrček

Autoškola – Radovan Hanic

Roman Brzdil – upratovací servis

Jarolím Ernest

Alena Holubčíková

Richard Červienka

Kaderníctvo Denis – Katarína Donáthová

lanschitz café, sadat Memeti

Miroslav Matula

NovArz  - zmrzlina

Zdenka Šaušová

Alojz Šutka

Marian Keutz

Dušan Takáč

Michal szalay

staviko s.r.o

lekáreň – Branislav Benčúrik

Kvetinárstvo Dáša Švardová

sandra Jaslovská – kaviareň IGI 

a FlO Bratislava

Obchodík pre zvieratká K&M, Viničná ul.
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Pérák GP Bernolákovo

Pérák v Bernolákove medzi odras-
tajúcou chasou znamenal čosi neví-
dané. Omladina začala skúšať prejsť
s pérákom prvé nesmelé metre. Mo-
tocykel spôsobil hotovú senzáciu,
nedal spať mladým chlapcom, každý
chcel byť vlastníkom starého moto-
cykla, a tak začali na bicykloch zhá-
ňať po okolitých dedinách nejaký  sta-
rý odložený či vyhodený motocykel.
Onedlho už mali celý tím jawských
dvestopäťdesiatok. Zrodil sa klub
„Pekelné rúry”. 

Jeho organizácia nebola registro-
vaná, no aj napriek tomu sa počet
členov neustále zvyšoval. Každý cha-
lan túžil mať doma „péráka”. Záujem
o veteránske motocykle sa stal mód-
nou záležitosťou. Bernolákovskí šu-
haji začali snoriť po šrotoviskách,
zberných surovinách a ako veľakrát
spomínali, objavili množstvá nielen
celých vyhodených motocyklov v ne-
pojazdnom stave, ale i častí z nich,
ktoré samozrejme sťahovali ihneď
do bernolákovských garáži. Z pôvod-
ných zberateľov motocyklových ve-
teránov v Bernolákove sa už postup-
ne stávali otcovia rodín, ale Pekel-
ným rúram zachovali vernosť i s pri-
búdajúcimi rokmi.

Pérák GP
V čase najväčščieho rozkvetu vlast-

nili členovia klubu Pekelné rúry oko-
lo 30 perfektne pripravených „pérá-
kov” triedy 250 cm3. A v takom stave,
akoby vyšli len včera z výrobnej linky
podniku Jawa. Ani znalci by nenašli
odchýlky od sériovo novovyrobe-
ných motocyklov tohto typu. Členo-
via už nemali na motocykloch čo me-
niť ani upravovať, a tak sa zrodil
nápad usporiadať preteky v uliciach
obce. Termín podujatia navrhli na 
1. jún 2007, Medzinárodný deň detí
a súčasne deň obce Bernolákovo.
Súhlas na akciu dostali a podujatia sa
mohli zúčastniť iba jazdci na Jawach

250 cm3 so zadným klzákovým pru-
žením, teda zrozumiteľne povedané
na „pérákoch” triedy 250 cm3. 

Richard Čajkovič, jeden z najdôle-
žitejších členov vtedajšieho klubu
Pekelných rúr, sa pravidelne zúčast-
ňoval pretekov veteránov, takže bol
najlepší znalec predpisov a celkové-
ho diania okolo nich. Sformoval PGP
tím, ktorý pripravil predpisy, vykoná-
vacie nariadenia, zabezpečil štáb
bezpečnostnej služby a všetky ostat-
né záležitosti, ktoré k pretekom 
a k ich bezpečnosti patria.

Podujatie malo spád a navštívilo
ho množstvo divákov, ktorí prišli 
z blízkeho aj z ďalekého okolia. Pat-
ronát nad pretekmi prevzal vtedajší
starosta obce a ohlas na toto podu-
jatie bol veľký. Obecná rada bola
spokojná, pretože občania s vďakou
kvitovali takúto oslavu Medzinárod-
ného dňa detí, ktorá získala celoštát-
nu reputáciu.

Pérák GP Bernolákovo tak získal
rešpekt všetkých veteránskych klu-
bov na Slovensku aj v ČR. Od prvého
ročníka až po tohtoročný sa Pérák
GP konal každý rok. 

Do ročníka 2015 sa prihlásilo 60
pretekárov na motocykloch najrôz-
nejších značiek. Medzi nimi prevlá-
dali domáce stroje Jawa, ČZ, Jawa-
ČZ, veľa malých motocylov z Považ-
ských strojární, Pionier, Cross, do-
konca i niekoľko prekrásne reštau-
rovaných Manetov. Ale i moderné
Hondy, Yamahy, Kawasaki…

Rozdelenie do tried
Program zahŕňal štarty jednotli-

vých tried motocyklov podľa zdviho-
vého objemu valca motora. Zlatým
klincom pretekov zostala trieda mo-
tocyklov Jawa Pérák 250 cm3. Patro-
nát nad podujatím prevzal starosta
našej obce, Mgr. Richard Červienka,
ktorý schválil predpisy a ustanovenia
o bezpečnosti celého podujatia. 

Potom sme sa už oddávali súbo-
jom na trati, ktorá merala 1750 met-
rov so štyrmi ostrými a niekoľkými
miernymi zákrutami, v ktorých sa da-
lo ísť na plný plyn. Na okruh umiest-
nili usporiadatelia dve šikany na spo-
malenie jazdy. Pozdĺž celej trati boli
na nebezpečných miestach stĺpy či
stromy obalené balíkmi slamy. Zá-
krutami pretekári síce neprechádzali
s kolenom po asfalte, no súboje to
boli odvážne.

Pred vstupom do budovy základnej
školy, na vydláždenom priestore sa
varil v troch kotloch guláš a neskôr
sa grilovali bravčové stejky, podáva-
né so zemiakmi a chlebom. Pekné 
a teplé počasie si vyžiadalo potoky
čapovaného piva.

Počas vyhodnocovania výsledkov
hlavných pretekov divákom čakanie
spríjemňovala vynikajúca kapela.
Odovzdávanie cien prebehlo ako
každý rok vo veľkom štýle, šampan-
ské a úsmevy víťazov, divákov aj spo-
kojných organizátorov bol bodkou,
ktorou sa skončil ročník 2015.

stano Cvengroš

skôr ako zhodnotíme posledný ročník Peráku, poďme do neďalekej minulosti, do osemdesiatych rokov
minulého storočia, keď sa mládenci z Bernolákova naháňali za futbalovou loptou, či behávali o preteky
len tak medzi sebou, až kým si jedného dňa jeden z nich priviezol traktorom na prívese motocykel Jawa,
vyrobený v roku 1947. Prezývku PÉRÁK získal v Čechách podľa zadného klzákového pruženia. 

Do 80 cm3

– šlapacie (mopedy)
1. Drahomír Grendár
2. René Krásny
3. Jaroslav Uherík

Do 80 cm3 - moto 
1. Marián Kročka
2. Michal Bariny 
3. Kamil Urbanovič 

Do 175 cm3

1. Róbert Juriš
2. Matej Főllrich
3. Jaroslav Kinces

Do 250 cm3

1. ladislav lipták 
2. Rado Hanic
3. Ivan Babich

Do 500 cm3

1. Tomáš Fabián
2. Filip Kandráč
3. Jakub Červeň

Nad 500 cm3

1. Róbert Juriš
2. Michal Meszaros
3. Andrej Kužela

Péráky  250 cm3

1. Trifon Popgeorgiev
2. Dávid Macháček
3. lukáš Máder

Výsledky
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Osem starej‰ích
2. ãasÈ

„Dnes ukážeme Koalícii, že ich nepotrebujeme. Že ich nemienime
znášať. Že sú to len zvyšky, ktoré si hovoria mačacia rasa. Nie! 
Oddnes ich už nebudeme tolerovať!“

parafrázovanie vodcu Pouličnej bandy samotným
Trevorom, vodcom holubej výzvednej služby pracujúcej pre Koalíciu

Vpadol som, a to doslova, na veľkolepú párty. Na jednej strane pozemku
bola oddychová časť, do ktorej som plánoval ísť neskoršie. Vedľa bol barový
pult s miskami vody, mlieka pre tých odvážnejších a pre postaršie jedince to
bola asi polievka. Odhadol som to podľa pariacej sa misky. Takisto som videl
akési natrhané kusy mäsa oblepené perím a srsťou. Dúfal som, že tu nepo-
dávali potkanov, pretože dnes som na nich skutočne nemal chuť. Zrazu som
však zacítil vo vzduchu pachuť krvi, otočil som hlavu s napriahnutým ňufá-
kom. Boli to čerstvé vnútornosti. Vedel som bez toho, aby som ich videl. 
A presne som vedel odkiaľ. Z blízkeho mäsiarstva, kde som ako menší chodil
kradnúť tie najlepšie kúsky.

Z druhej strany na mňa pozeralo zopár očí, tak som sa honosne presunul
k nim. Po ceste som si stihol všimnúť Nobesa, ako stráži vchod. Bol tam aj
niekto iný. Počul som útržky rozhovoru, ale oproti mne už mňaukala Mica,
ktorá dnes vyzerala skutočne zvodne. 

„Snáď dnes nebudeš pozerať po tých prašivých psoch,“ sladko mi za-
mňaukala pri uchu. 

„Nemôžem predsa zabúdať na svoje povinnosti. Musím mať všetko pod
kontrolou,“ odmňaukal som späť bez toho, aby ma vyviedla z miery. Môj
bezpotomkový hendikep mal občas aj výhody. Imunita voči Mici, ktorá bola
široko-ďaleko najžiadanejšou mačkou. Aj napriek tomu, že o mne vedela
všetko, stále to skúšala. Bol som pre ňu akousi neprekonateľnou prekážkou.

„Je tu aj Graham,“ pokračovala v rozhovore. Týmito slovami si okamžite
získala moju pozornosť. „Pýtal sa na teba.“

Moje uši spozorneli, zreničky získali správny tvar, chlpy sa začínali dvíhať.
Akýmsi šiestym zmyslom som začal cítiť, že je tu a že je blízko. Chvost som
už mal dvakrát taký hrubý ako normálne, keď sa mi vysunuli pazúry, ako-
náhle som začul hlboké a bezcitné mňaukanie. Otočil som sa a predo mnou
stál Graham. Aj so svojimi pobočníkmi Golemom a Lambertom. „Pouličná
banda,“ skôr som zasyčal ako zamňaukal. „Myslím, že tu nemáte čo robiť.
Rolf Vám to minule dostatočne vysvetlil.“

„Tvoj Rolfík tu nie je a ako sa tak obzerám a naťahujem uši,“ prehovoril
Lambert večný rečník a stoik, „nikoho okrem teba z Koalície nevidím. Žeby
to oni konečne pochopili?“

„Lambert, myslím, že nášmu Ňufíkovi môžeme aspoň ukázať našu
pohostinnosť,“ zamňaukal Graham. 

Nečakal som na ďalšie nezmyselné reči. Vystrčil som všetky pazúry, vy-
ceril zuby, zasyčal a skočil na prekvapeného Grahama. Okrem momentu
prekvapenia som nemal nič. Mali pravdu. Všetci starejší boli niekde inde.
Ale kto mohol predpokladať, že sa títo odpadlíci budú snažiť znemožniť nás
práve na tomto mieste?

Zahryzol som sa mu do krku, ale to som už v chvoste cítil zopár pazúrov.
Rýchlym pohľadom som zistil, že Lambert využíva svoju stoicitu s úsmevom
hodným biznismena. Graham zaujal obranný postoj na chrbte, kedy sa sna-
žil odkopnúť ma. Uhol som sa, odskočil a opäť zaútočil. Grahamovi sa na
tvári mihol úškrn, pretože zboku do mňa narazil Golem so svojou mohutnou
kostrou. Odhodilo ma na zem. Postavil som sa a chcel som opäť po nich vy-
štartovať. Obhliadal som situáciu. Lambert úhľadne sedel a chystal si pa-
zúry, Golem sa stiahol a Grahamovi sa začal zväčšovať objem srsti. Bol som
na polceste k skoku, keď medzi nás ladne vpochodovala Mici. Sadla si a za-
čala sa umývať. „Chlapci, chlapci,“ sladko zatiahla, „nemôžete vaše nezho-
dy vyriešiť rozumnejšie? Napríklad pri Bastetinej očiste?“

Všetci na párty stíchli. Bastetina očista bola niečím posvätným. Prečo by
Mici chcela, aby... žmurkla na mňa a koketne odkráčala ku oddychovej
časti, kam sme ju všetci štyria nasledovali.

pokračovanie nabudúce

Denisa Kancírová

Hrdinovia nekriãia!
Hrdinovia mlãia.
V poslednej dobe až bytostne cítim okolo seba
nenávisť, faloš, upodozrievanie, nedôveru. Vidím,
ako si ľudia hádžu polená pod nohy, čakajú,
kým ten druhý zakopne, ako dokážu nenávidieť,
odsúdiť kohokoľvek za čokoľvek. A hrdinov 
nikde. Skutočných hrdinov, akým bol napríklad 
Sir Nicholas Winton.

Keď píšem tieto riadky, svetom sa šíri správa, že

tento záchranca 669 židovských detí zomrel. Ako

mladý, ani nie tridsaťročný muž dokázal zorgani-

zovať transport detí z okupovaného Českosloven-

ska na západ. Inak by im hrozila takmer istá smrť

v koncentračných táboroch.

Rozmýšľam, aký to musí byť pocit, zachrániť

toľko ľudských životov. Veď zachrániť čo i len jed-

no mača pred utopením je pre mňa záslužný čin.

A viete, čo je na tomto silnom príbehu ešte silnej-

šie? Fakt, že tento obetavý pán o svojom hrdin-

skom čine takmer polstoročie mlčal. Áno, 50 ro-

kov trvalo, kým jeho žena Grete náhodou objavi-

la dokumenty so zoznamami detí a listy ich rodi-

čov, ktoré chcel Winton vyhodiť a následne sa 

o tom dozvedela verejnosť. Neuveriteľné, však?

Hneď mi napadla paralela s dnešnou dobou. Zdá

sa mi, že dnes je v móde opak - urobiť niečo len

pre to, aby sa o mne písalo, aby som sa zviditeľ-

nila a najlepšie, aby mi za to aj zatlieskali. Hrdin-

sky sa biť do pŕs, že aha, pozrite sa všetci, aká

som ja úžasná, ako ja pomáham. Ale mám pocit,

že častokrát práve títo najhlasnejší ľudia sa mož-

no len snažia prekričať vlastné svedomie, ktoré

asi nebudú mať celkom také čisté, ako sa tvária.

Darmo - tí skutoční hrdinovia doby nerobia veľké

veci pre potlesk, ale z presvedčenia. Nepotrpia si

na ovácie a nepretŕčajú sa pred kamerami, aby

mohli na seba upozorniť. Ostávajú tu po nich ne-

zabudnuteľné činy. Presne ako po pánovi Winto-

novi, ktorý sa dožil v pomerne slušnom zdraví

116 rokov a potomkov „jeho
„

zachránených detí

je dnes na svete už vyše 5000. Úžasné, však?

Keby sa dnes každý z nás sústredil miesto frfľa-

nia, porovnávania a odsudzovania na nejaký po-

zitívny skutok, keby sme sa na seba dokázali

pozrieť najskôr cez tie „ružové okuliare
„
, možno

by tu o pár rokov bolo pre naše deti oveľa pod-

netnejšie a príjemnejšie prostredie pre život.

Lebo veď dobro sa dobrom násobí...

Katarína Barošová
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Spolok záhradkárov Bernolákovo uspori-
adal 1. mája jednodňový poznávací  zájazd do
Topoľčianok, kde sa už tradične v tomto ter-
míne organizuje Deň otvorených dverí, kto-
rým sa  otvára nová jazdecká, turistická aj cho-
vateľská sezóna. V tomto roku sa konal už 15.
ročník.

Po príchode do Topoľčianok sme navštívili
národnú kultúrnu pamiatku – kaštieľ, ktorý do-
minuje anglickému parku. V súčasnosti sa v kla-
sicistickej časti kaštieľa nachádza múzeum a tri
renesančné krídla slúžia ako hotel, reštauračné
a spoločenské zariadenie. Prehliadli sme si stá-
lu expozíciu dobového nábytku a bytových do-
plnkov, zbraní a porcelánu. V závere sme ob-
divovali bohatú knižnicu s historickými texto-
vými dokumentami a knihami. 

Po návšteve kaštieľa mali účastníci zájazdu
voľný program, pričom mohli individuálne ale-
bo v skupinkách navštíviť Vinárske závody To-
poľčianky, Hipologické múzeum (Múzeum ko-
ní), Národopisné múzeum alebo sa mohli 
prejsť a oddýchnuť si v krásnom anglickom
parku a sledovať bohatý kultúrny program.

V Národnom žrebčíne bol otvorený celý
areál jazdiarne, takže záujemcovia si mohli
prehliadnuť stajne, v ktorých bolo všetkých
päť čistokrvných plemien, chovaných v Ná-
rodnom žrebčíne:  lipican, hucul, shagya arab,
arabský plnokrvník a slovenský teplokrvník. 

V Château Topoľčianky je 1. mája deň otvo-
rených dverí, čo umožňuje zdarma  prehliadku
pivníc, archívu vín, zariadení na spracovanie
hrozna a výrobu vína, spojená s odborným
výkladom. 

Práve sa konal 7. ročník Vienále Topoľčian-
ky, čo je unikátny projekt, na ktorom hod-
notenie vín majú v rukách výhradne dámy -
degustátorky. Tento rok hodnotili dovedna 230

vzoriek vína. V priestoroch kaštieľa sa koná aj
vyhlásenie výsledkov odbornej degustácie.
Verejná degustácia a ochutnávka vín, zúčast-
nených na výstave, sa koná v priestoroch par-
ku pred zámkom a súbežne na nádvorí vo Vi-
nárskych závodoch Topoľčianky.   

Záverečným bodom nášho výletu bola spo-
ločná  účasť na slávnostnom, takmer trojhodi-
novom galaprograme v Štátnom žrebčíne To-
poľčianky. V jeho úvode doslova fantastickú
atmosféru navodil bubenícky orchester Cam-
pana Batucada, ktorý sa jednoducho nedá
prehliadnuť a prepočuť. 

Hlavný program otvoril biely balet v podaní
ôsmich jazdcov a ich ôsmich žrebcov plemena
lipican, ktorí predviedli krásu klasického jaz-
denia v zaujímavej choreografii štvorylky.
Postupne nasledovali ukážky voltížneho jazde-
nia, takzvané zrkadlové jazdenie, záprahová
štvorylka šiestich kočov ťaha-
ných bielymi a menej tradičný-
mi čiernymi lipicanmi. V ďalšej
časti programu sa predstavili
ako hostia jazdci a kone jazdec-
kej polície Policajného zboru,
odboru kynológie a hipológie
Prezídia Policajného zboru, ktorí
predviedli zaujímavú ukážku
výcviku a nasadenia  policajných
koní pri rôznych akciách. Nasle-
dovalo vystúpenie  študentov 
s ich  štvornohými  kamarátmi
psami rôznych plemien z krúžku
kynológie zo Spojenej strednej
odbornej školy z Ivanky pri Du-
naji. Všetkých zaujala aj parkú-
rová ukážka skokových koní 
a jazdcov, pričom samozrejme
nemohli chýbať ani záprahové

ukážky v jednozáprahu, dvojzáprahu a štvor-
záprahu, spoločne ich obratnosť a rýchlosť.
Záver galaprogramu už tradične patril Klasic-
kej topoľčianskej jazdeckej škole s lipicanský-
mi žrebcami. Diváci mali možnosť sledovať
cviky španielskej vysokej jazdeckej školy  ako
je leváda, kurbeta, pesáda, piaf, pasáž a divác-
ky najatraktívnejšia kapriola. Súčasťou boli aj
cviky koní ako sadnutie, ľahnutie a poklona.

U všetkých päťdesiatich účastníkov zájazdu
zanechal celodenný program a najmä sláv-
nostný galaprogram pekný a nezabudnuteľný
zážitok.

A na záver patrí poďakovanie p. Monike
Dráb, členke výboru Spolku záhradkárov Ber-
nolákovo, za občerstvenie na cestu pre všet-
kých účastníkov zájazdu.

Karol Brunovský, spolok záhradkárov

Poznávací zájazd do Topoºãianok

Veľký diel prác na hrade Čeklís
predstavujú dobrovoľnícke aktivity.
Správa o tom, že na hrade sa niečo
deje, sa šíri aj za hranice nášho cho-
tára a prichádzajú nám pomáhať ľu-
dia s dobrým srdcom. Niektoré firmy
popri svojom podnikaní  sa usilujú  po-
máhať aj v priestore, kde sídlia a rozví-
jajú firemné dobrovoľníctvo. V júni sa
nám ohlásili tri firmy s tým, že ich za-
mestnanci prídu pomôcť s prácami na
hrade. Takýmto príležitostiam sa ne-
hovorí „nie“. Práce na hrade musia
prebiehať pod dohľadom archeológa 
a sme radi, že vždy prišli aj naši dvorní
archeológovia z Archeologického mú-
zea SNM PhDr. Zdeněk Farkaš a Mgr.
Igor Choma. Navyše, dobrovoľníkov
vždy oboznámili s dávnejšou históriou Ber-
nolákova.

6. júna sme privítali dobrovoľníkov z firmy
DELL (inovatívna firma v oblasti informačných
technológií). Boli tu už aj minulý rok, takže
vedeli, čo ich čaká. Od buriny vyčistili priestor,
kde kedysi stál severný „hradný palác“ s pri-
ľahlým nádvorím a pri plote kopali skúšobnú
sondu. 

11. júna bol horúci deň, aspoň 30 stupňov 
v tieni, ale to neodradilo od práce dobrovoľ-

níkov z firmy Bosch (firma Bosch je popredný
svetový dodávateľ technológií a služieb, ich
dcérska spoločnosť Holger Christiansen Pro-
duction Slovakia, s.r.o. v Bernolákove sa za-
oberá opravou a renováciou alternátorov).
Nadácia Pontistento deň organizovala celo-
slovenskú akciu firemného dobrovoľníctva
Naše mesto so sloganom Naskoč na našu
vlnu, a tak sme naskočili. Dobrovoľníci spravili
veľa práce pri odstraňovaní náletovej zelene,
kosení trávy, odkrývaní archeologickej sondy

a zasypávaní minuloročnej sondy pri
vodárenskej veži. Objavili niekoľko
pekných nálezov črepov keramiky,
klincov, úlomkov kachlíc a skla. Naša
„gulášmajsterka“ Danka pre dobro-
voľníkov varila hradný guláš. Pracov-
níci obecného úradu následne pomoh-
li s kosením lokality a odvozom zelene.
19. júna prišli na hrad pomáhať dob-
rovoľníci z firmy Johnson Controls In-
ternational (firma vyrába sedačky do
áut, autobatérie, systémy chladenia
atď.). Všetci sa sústredili na práce v se-
vernom „paláci“. Počasie pod mrakom
bolo prijateľné, len pár kvapiek dažďa
nás na chvíľu poslalo pod ochranu gaš-
tana. Chuť robiť a hľadať bola veľká.
Po odkrytí sute sme mali veľa nálezov

– črepy, strelky, klince a ďalšie zaujímavé
predmety. Pod gaštanom opäť varila Danka
hradný guláš a keď prišiel čas obeda, guláš bol
zdolaný. 

Ďakujeme za prácu, ktorú tu spravili firem-
ní dobrovoľníci. Bola to zároveň výborná prí-
prava na 6. sezónu archeologického výskumu,
ktorý  bude prebiehať počas tohto leta. Kto si
to tu chce vyskúšať ako dobrovoľník, je vítaný.

Jaroslav Vokoun, oz Hrad Čeklís

Firemné dobrovoºníctvo na hrade âeklís
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Každé obdobie v živote človeka
má svoje čaro a my, dôchodcovia,
na to nezabúdame. Žijeme aktív-
ne, organizujeme akcie, pri kto-
rých často zabúdame na pribú-
dajúce roky. Aktivity v klube nás 
omladzujú. Uvedomujeme si, že ži-
vot nemusí ubiehať stereotypne 
a vieme si ho spestriť.

Naši členovia si veľmi obľúbili
vysielanie TV Šláger, ktoré nám
svojím repertoárom pripomína
piesne našej mladosti. Radi si ich
znovu zaspievame, aj si pri nich
zatancujeme. Využijeme každú
príležitosť návštevy koncertu, kto-
rý sa koná v blízkom okolí. Navštívili sme koncert
skupiny DUO JAMAHA a Toma Mándla v Dome
kultúry Sereď a verejné nahrávanie Zlatý šláger 
v Istropolise Bratislava.

V apríli sme boli v  Radošinskom naivnom diva-
dle na hre Jánošík po tristo rokoch. Z divadla sme
odchádzali oddýchnutí a rozosmiati.

V máji sa niektorí naši členovia  zúčastnili výle-
tu do Skalice na Trdlofest – ochutnávku a hod-
notenie Skalických trdelníkov a červeného vínka.
Popozerali sme si historické pamiatky Skalice.
Cestou sme sa zastavili  v Šaštíne,  kde  sme obdi-
vovali baziliku Sedemblestnej panny Márie, pat-
rónky Slovenska.

V júni, pri príležitosti Dní obce, sa členky vý-
boru pod vedením hlavnej kuchárky pani Hani-
covej, zúčastnili varenia „Čeklískej fazuľovice so
slížami“. Polievka chutila zjavne všetkým, keďže
sa minula celá. Chutili aj pagáčiky, ktoré sme na-
piekli. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
p. Hržičovi za požičanie kotla, Obecnému úradu
za zapožičanie stolov a lavíc, p. Šticovi za pomoc
pri prevoze a p. Horňáčkovi, korý nám tiež ochot-
ne pomáhal. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí
nám sponzorsky prispeli na činnosť klubu dôchod-
cov, menovite MUDr. F. Jurčovi.

11. júna 2015 bola slávnostne otvorená klu-
bovňa pre seniorov v jedálni KD na Viničnej ul. 
č. 1. Klubovňu budú môcť využívať každý štvrtok
od 14. do 18. hod. všetci seniori Bernolákova.

Záujemcovia o účasť v klubovni sa môžu vopred
prihlásiť u p. Piterovej, ktorá bude zodpovedná za
prevádzku klubovne. Do klubovne môžu prísť
všetci seniori, nielen členovia Klubu dôchodcov.

Spevokol Čeklísanky, ktorý je súčasťou Klubu
dôchodcov, na deň matiek navštívil Penzión Po-
hoda, kde svojimi piesňami spríjemnil popoludnie
všetkým jeho obyvateľom. Naše členky p. Černayo-
vá a p. Piterová napiekli pagáčiky, ktoré veľmi
chutili. Členky spevokolu by radi uvítali, keby sa
spevokol omladil. Preto pozývame všetkých, ktorí
máte radi spev, príďte rozšíriť naše rady.  Radi Vás
medzi nami privítame. 

Do budúceho obdobia plánujeme:
Návštevu termálneho kúpaliska. 
senior pobyt v Tatranskej lomnici
v termíne  4. – 10. 10. 2015. 
Cena pobytu aj s dopravou je 210 € a záujemcovia
sa môžu prihlásiť do 15. 7. 2015.
Relaxačný pobyt v Dudinciach 
v termíne 16. – 21. 11. 2015.

Znovu všetkých upozorňujeme, že prihlášky 
na podujatia poriadané klubom sú platné až po
zaplatení poplatku.

Privítame Vaše návrhy na ďaľšie podujatia,
ktoré v rámci našich možností budeme realizovať.

Hanicová, Zemanová  

... zo Ïivota Klubu dôchodcov darcovia 
krvi

Dňa 23. júna 2015 zorganizo-
val Miestny spolok slovenského
Červeného kríža v Bernolákove
bezpríspevkový odber krvi. Od-
ber sa uskutočnil v Kultúrnom
dome v Bernolákove mobilnou
odberovou jednotkou. Odberu
sa zúčastnilo celkom 54 darcov 
(z toho: 3 prvodarcovia, 12 dar-
cov z Chorvátskeho Grobu a 3 dar-
covia z hokejbalového družstva
Bernolákovo):
Koreňová Katarína
Petrovičová Zuzana
Bubeníková Henrieta
Horváthová Janete
Koporcová Katarína
Štica Ľuboš
Krupičková Monika
Lauko Ondrej 
Nagyová Lenka 
Vokoun Jaroslav 
Buzgovičová Katarína
Chromčáková Antónia 
Kollár Miroslav 
Šticová Zuzana 
Kollár František 
Antoniová Eva
Vrábel Bohuš
Trubačová Hana
Kováč Tomáš
Sekerka Jaroslav
Gracová Jana
Nagyová Jana
Barkolová Anna
Gažíková Monika
Čambálová Helena
Hanuska Pavol
Jajcaj Juraj
Bogdalíková Katarína
Členovia hokejbalového družstva
z Bernolákova:
Kalivoda Marek
Dráb Marián
Chromiak Slavo
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
Nogová Zuzana 
Zemešová Dagmar
Váňová Jana
Turiničová Marcela
Kocáková Zdenka
Javorková Darina
Suchá Jana
Mrvová Andrea
Javorková Adriana
Mrvová Michaela
Valentová Anna
Velebová Jana

Starosta obce Bernolákovo 
a predsedníctvo Miestneho  spol-
ku  SČK  v  Bernolákove  ďakujú všet-
kým darcom krvi za ich humán-
ny a šľachetný čin.

Ďalší bezpríspevkový odber
krvi sa uskutoční 20. októbra
2015 mobilnou odberovou jednot-
kou v Kultúrnom dome v Berno-
lákove. B
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Dňa 10. 4. 2015 uplynulo 
5 rokov, čo nás opustila 
naša milovaná mama, 

stará mama, prastará mama 

Vilma Horváthová 
vo veku 85 rokov. 

Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím tichú spomienku. 
s láskou v srdci spomína 

celá rodina.
Mgr. Mária Sklenicová

Ďakujeme všetkým 
priateľom a známym 

za kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke 

s pánom 

Františkom Matušom, 

ktorý zomrel 
4. 6. 2015.

Manželka a synovia

Tá rana v srdci stále bolí a nikdy sa nezahojí,
aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami

v spomienkach Ťa  navždy máme a s láskou spomíname.

Dňa 28. apríla 2015 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor, brat.

Ondrej Kinčeš

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka Eva, dcéra Katarína 
a synovia Peter a Pavel s rodinami

Ján Varchola a Andrea Švardová
Thomas Hoffmann a Jaromíra Chapmanová

Tomáš Krištofík a Zuzana Rakúsová
Július Horn a Veronika Brysová
Andrej Bielik a Jana Múčková

Peter Chovanec a Jana Múčková
Stanislav Harman a Zuzana Bučeková

Miroslav Moravčík a Jana Vašková
Ľuboš Macháček a Jana Jajcaiová
Peter Teplan a Lucia Zmeškalová
Štefan Izák a Lucia Palkovičová

Marián Pavleje a Eva Lieskovská
Miroslav Jurina a Timea Kerpánová

Branislav Chrappan a Anita Adamčíková
Lukáš Szeiff a Lucia Kancírová

Tibor Hudek a Petra Szendreiová
Miroslav Kollár a Erika Takácsová
Pavol Bureš a Simona Suchoňová

Peter Chrappan a Diana Petrechová
Peter Budzák a Alena Lekýrová

Milan Tisovský a Daniela Kocúrová

Nikolai Popgeorgiev
Mia Semancová

Laura Tuhá
Tamara Tuhá

Tatiana Slabeyciusová
Oskar Mojžiš
Nikol Píšová

Sára Siváková
Nina Štiglicová

Dominik Melichárek
Jakub Hrivňák

Dominika Molnárová
Miroslav Baláž
Lea Takáčová
Lea Hoffmann

Klára Hytychová
Dominik Vasil
Hana Janíková

Narodenia

Sobá‰e BlahoÏeláme na‰im jubilantom
Apríl
Veronika Širuchová 70
Edita Štábelová         70 
Klára Kováčiková     70
Anna Matulová         75
Valéria Vrbovská      75
Ľudovít Rummel       75
Jozef Husák               80
Anna Gécová            80
Anna Kuchynková    85
Oľga Kopernická      85
Anna Semetková       85 

Máj
Kvetoslava Tomčíková  70
Cecília Jedlovcová 70
Mária Fuchsová 70
Jaroslav Detári 75 
Terézia Hanicová 75 
Kamil Urbanovič 75
Anna Czuczová 75
Ladislav Zebegney  75

Vojtech Bognár 75

Margita Váczyová 75

Elena Bírová 75

Helena Babčanová 80

Ružena Havranová 80

Dagmar Múčková          80

František Klepsatel        80

Agneša Morongová       90

Jún

Margita Hrivnáčiková    70

Marta Kováčová            70

František Benč 70

Mária Haverčáková       75 

Mária Hajzoková           75

Dagmar Pavlíková 75

Františka Berešová 75

Gejza Nagy 75

Štefan Líška 80

Terézia Meszárošová 80

Juliana Semancová 76

Peter Urbanovič 57

Margita Šipošová 85 

Štefan Bojda 75

Anna Támová               78 

Alfréd Bachratý            73

Jozef Bednár                  85

Juraj Klinko                   46

Jarmila Kováčová          76

Robert Sikhart                64

Matúš František 77

Ľubica Konyariková       57 

Jozef Kalavský               88

Júlianna Klasová             91

Vladimír Kmec               33

Valéria Vallová               92

Zomreli

V máji sa v našej obci
krásneho životného ju-
bilea 90 rokov dožila

pani 
Agneša Morongová.
Pri tejto slávnostnej
príležitosti jubilantke
prajeme veľa zdravia,

spokojnosti a krásnych
chvíľ v kruhu svojich

najbližších.
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Tušili sme, že minuloročný rekord v počte
zúčastnených pochodu Míľa pre mamu v Ber-
nolákove tento rok padne. Naše tušenie sa
ukázalo správne už po polhodine registrácie.

Tešili sme sa z ďalších a ďalších rodín, kto-
ré prichádzali v sobotu 9. mája – v predvečer
Dňa matiek – na detské ihrisko v centre obce
a boli rozhodnuté prejsť symbolickú 1 míľu. 

Presne o štvrtej sme vyrazili po vytýčenej
trase do areálu Komunitného centra Prístav,
ktoré Míľu v Bernolákove organizovalo. A pres-
ne o štvrtej sa spustil teplý a intenzívny dážď.
Avšak tí, ktorí na pochod vyrazili, ho už ne-
plánovali prerušiť. Ani malí, ani veľkí. A tak
sme to „dali“. 

Po príchode do areálu KC Prístav
dážď ustal a jeho 240 účastníkov si
mohlo už za pekného počasia užiť
pestrý program: nafukovacie atrak-
cie, tvorivé dielničky, mamičkovské
trhy, divadielko, maľovanie na tvár,
veselé balóny, tombolu i dobré jedlo. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme,
že sa tohtoročná Míľa pre mamu 
v Bernolákove podarila: tým, ktorí poc-
tivo prešli požadovanú míľu, mno-
hým dobrovoľníkom, ktorí akciu zabezpečo-
vali, miestnym sponzorom, ktorí prispeli do
tomboly a obci Bernolákovo za jej finančnú
dotáciu.

O ďalších aktivitách Komunitného centra
Prístav sa viac dozviete na webovej stránke
www.kcpristav.sk.

Jana Kráľová, KC Prístav

Míºa pre mamu 
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Po minulom ročníku, keď sme hrali v kategóriách mladší žiaci 
a prípravka, sa tento ročník podarilo vytvoriť kategóriu starší žiaci.
Podarilo sa nám nadviazať na úspechy z minulého ročníka a chlapci
obsadili popredné miesta vo svojich kategóriách. Stanovený cieľ 
zo začiatku sezóny, teda postup žiackych kategórií do druhej ligy,
sme splnili. Starší žiaci to potvrdili na záverečnom oblastnom, bará-
žovom turnaji, ktorý sa konal v Bernolákove a ktorý vyhrali. Sily si
zmerali s družstvami Šk Lab a Šk Šenkvice.

Radi privítame v našich radoch chlapcov, ktorí majú záujem o fut-
bal a pripoja sa k nám.

Méry

Úspe‰ná sezóna futbalovej mládeÏe 

Miroslav Gál je bernolákovský rodák, ktorý v minulosti hrával 
za Bernolákovo, Senec a hral aj v Rakúsku.

Aké bolo žiacke mužstvo v čase, keď ste prišli trénovať a ako
sa kvalitatívne posunulo?

Preberali sme mužstvo, ktoré dva roky nevyhralo zápas. Museli
sme zmeniť prístup detí, zlepšiť disciplínu, pravidelnú účasť na
tréningoch atď. Okamžite prišli úspechy. Za posledné tri roky sme
päťkrát vyhrali súťaž a raz boli na druhom mieste. Hráme pekný
kombinačný futbal. O našich hráčov sa zaujíma Slovan, Senec a iné
kluby a nás môže len tešiť, že hráčom dokážeme vytvoriť také pod-
mienky, aby ostali a hrali v Bernolákove.

Aká je budúcnosť žiackeho futbalu v Bernolákove?
Je na čom stavať. Bernolákovo je futbalová dedina a  vždy bude. 

Aj keď je čoraz  ťažšie prilákať deti k športu, zatiaľ sa nám to darí.
Máme okolo 55 detí od  6 do 15 rokov. A naše ciele? Chceme hrať
o popredné priečky v 2. lige.

Ako sa Vám trénuje s futbalovou mládežou v Bernolákove?       
Dobre. Sme dobrá partia – M. Méry, P. Lukáč, S. Rebro. Chceme

poďakovať funkcionárom Bernolákova a obecnému úradu, že pod-
porujú futbalovú mládež.                                                                               

Ďakujeme za rozhovor a Vám, mladým futbalistom a ich fanú-
šikom, želáme radosť z hry a úspešné pôsobenie v súťaži v budú-
com ročníku.  Zhováral sa Jaroslav Vokoun

Prípravka: Prípravka obsadila druhé miesto vo svojej súťaži.     

starší žiaci: Prvé miesto v súťaži sZVB

Mladší žiaci: Prvé miesto v súťaži MZVB

trénerom mladších i star-
ších žiakov ŠK Bernoláko-
vo, krátko po úspešnom
turnaji starších žiakov,
ktorí postúpili do II. ligy. 

MlADŠÍ ŽIACI OBHÁJIlI TITUl Z MINUlÉHO ROČNÍKA PRVENsTVOM 
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 ŠK Bernolákovo 20 16 1 3 106 : 9 49 19
2 SFC Kalinkovo 20 16 1 3 97 : 12 49 19
3 ŠK Nová Dedinka 20 11 4 5 68 : 29 37 7
4 TJ Malinovo 20 6 3 11 27 : 60 21 -9
5 MŠK Kráľová pri Senci 20 5 1 14 25 : 71 16 -14
6 ŠK Čataj - FK 20 0 2 18 6 : 148 2 -28
PRÍPRAVKA OBsADIlA DRUHÉ MIEsTO VO sVOJEJ KATEGóRII
1 ŠK Nová Dedinka 24 19 3 2 110 : 29 60 24
2 ŠK Bernolákovo 24 19 2 3 172 : 28 59 23
3 FK Slovan Most pri Bratislave 24 18 2 4 121 : 36 56 20
4 SFC Kalinkovo 24 15 2 7 132 : 65 47 11
5 MŠK Kráľová pri Senci A 24 14 3 7 97 : 35 45 9
6 OŠK Chorvátsky Grob 24 12 1 11 64 : 63 37 1
7 TJ Malinovo 24 12 1 11 87 : 72 37 1
8 ŠK SENEC B 24 10 1 13 80 : 70 31 -5
9 TJ Rovinka 24 9 1 14 86 : 109 28 -8
10 ŠK Tomášov 24 8 2 14 47 : 101 26 -10
11 ŠKO Miloslavov 24 6 0 18 64 : 108 18 -18
12 ŠK Čataj - FK 24 4 2 18 47 : 98 14 -22
13 MŠK Kráľová pri Senci B 24 0 0 24 17 : 310 0 -36
sTARŠÍ ŽIACI ZÍsKAlI PRVÉ MIEsTO VO sVOJEJ KATEGóRII
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 ŠK Bernolákovo 22 20 1 1 176 : 11 61 28
2 ŠK Šenkvice 22 18 2 2 121 : 25 56 23
3 MŠK Kráľová pri Senci 22 16 1 5 151 : 31 49 16
4 TJ Dubová 22 15 2 5 114 : 43 47 14
5 FC Slovan Modra 22 11 1 10 63 : 59 34 1
6 TJ Slovan Vištuk 22 10 1 11 61 : 77 31 -2
7 TJ Družstevník Doľany 22 9 1 12 58 : 72 28 -5
8 TJ Malinovo 22 9 1 12 76 : 54 28 -5
9 FK Slovan Most pri Bratislave 22 7 4 11 51 : 68 25 -8
10 FC Slovan Častá 22 6 1 15 62 : 95 19 -14
11 FC Družstevník Budmerice 22 2 1 19 15 : 269 7 -26
12 ŠFK Prenaks Jablonec 22 1 0 21 18 : 162 3 -30
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra 

rozhovor
s Miros lavom Gálom
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To nie je možné, povzdychla som si, keď
sme začali s prípravami tohtoročného volej-
balového turnaja. Ale áno, je to možné, že už
20 rokov to spolu ťaháme, trénujeme, cho-
díme na turnaje, aj sa spolu zabávame. A sme
radi, že sme opäť zorganizovali už jubilejný
20. ročník turnaja. Veľmi ma teší, že v našich
radoch s nami trénujú a hrajú už aj naše
dospelé deti, ktoré robili prvé športové kroky
na pôde telocvične ZŠ Bernolákovo. Aj im
patrí vďaka za pomoc pri zorganizovaní turna-
ja, aj za trpezlivosť, ktorú s nami majú, keď ich
poučujeme.

Ale poďme k samotnému turnaju. Zúčast-
nili sa ho štyri ženské družstvá a päť muž-
ských. Z najväčšej diaľky prišli naši priatelia 
z Berlína, tentokrát aj so ženskou posilou. Za-
vítali k nám aj najstarší účastníci turnaja, muži
z Martina. 

Turnaj otvoril svojím príhovorom starosta
obce Mgr. Richard Červienka.

Ženskej časti turnaja sa zúčastnili 4 druž-
stvá a po všetkých bojoch na palubovke na-
koniec zvíťazili po prvýkrát ženy z Nitry. 
Konečné poradie: 1. Šumienky Nitra

2. IMA Rača
3. NVK Martin
4. VATEK Bernolákovo

Mužského turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev 
a prvenstvo sa podarilo obhájiť mladým mu-
žom z IMA Rača už po tretíkrát za sebou.  
Konečné poradie:    1. IMA Rača

2. ZŤs Martin
3. VATEK Bernolákovo I.
4. WsW Berlín
5. VATEK Bernolákovo II.

20. roãník o Pohár starostu obce Bernolákovo 

6. júna sa konal 2. ročník charitatívneho pre-
teku Beh pre beh. Tento ročník sme behali pre
Tobiaska. Počasie nám prialo a úderom 16. ho-
diny sa náš bernolákovský Žabák začal zapĺňať
registrujúcimi sa deťmi a dospelými. Prvé sa
na štart postavili deti. Súťažili v troch kate-
góriách a v každej boli ocenení traja chlapci a tri
dievčatá. Pre všetky deti čakala v cieli medaila
z perníka, na ktorej si mohli pochutiť. Po vy-
hlásení víťazov v detských kategóriách štarto-
vali dospelí, ktorí mali na výber 4,3 km dlhú
alebo 8,6 km dlhú trať. Po dobehnutí do cieľa
čakala všetkých pretekárov bohatá „občer-
stvovačka“ v podobe výborných koláčikov a pa-
gáčov, ktoré dobrovoľne napiekli bernolá-
kovské gazdinky. Všetkým veľmi chutilo. O dob-
rú náladu sa postaral DJ a moderátor LESKY. 
K hladkému priebehu akcie veľmi pomohli aj
dobrovoľníci na bežeckej trati, obecná polícia
a miestny červený kríž. Všetci boli veľmi nápo-
mocní a za to im patrí veľká vďaka. Prišiel nás
pozrieť aj samotný Tobiasko s maminou. Pre-
teku sa zúčastnilo 130 detí a 130 dospelých.
Pre Tobiaska sa vybehalo 1 724 €. Heslo Urob
niečo pre seba a zároveň pre druhého sa
naplnilo do posledného písmenka. Dúfam, 
že 2. ročník Behu pre beh bol pre každého
zážitkom a budem rada, ak sa takto stretne-
me na Žabáku opäť o rok.

Na záver sa chcem poďakovať
všetkým členom klubu, ktorí tur-
naj pomáhali zorganizovať. Kaž-
doročne sa na ňom všetci dobre
cítia a radi sa k nám vracajú. Ta-
kisto ďakujem starostovi obce za
poskytnutie cien pre víťazov a or-
ganizačnú podporu zo strany ZŠ na
čele s pani riaditeľkou Barborou
Rigoóvou za prenájom telocvične.
Tešíme sa na ďalšie spoločné špor-
tové zážitky. 

Za  klub Vatek    
Jana Bučeková

Výsledky

DETI: 
Kategória 0 – 6 rokov:
Chlapci:
I. miesto - Alex Čársky
II. miesto - Tobias Trubač
III. miesto - Janko Dulai
Dievčatá:
I. miesto - Galinka Marková
II. miesto - Tamarka Vadovická
III. miesto - lucka Vadovická

Kategória 7 – 11 rokov:
Chlapci:
I. miesto - Henrich Tóth
II. miesto - Matej sikhart
III. miesto - Christian Volník
Dievčatá:
I. miesto - Annamária Šutková
II. miesto - sarah Horváth
III. miesto - Zuzka Zelenáková

Kategória 12 – 15 rokov:
Chlapci:
I. miesto - lukáš Dóka
II. miesto - Jozef Aksamit
III. miesto - Patrik Procházka

Dievčatá:
I. miesto - Zuzana Bendželová
II. miesto - Kristína Hodvan
III. miesto - Miriam Hanusková

DOsPElÍ: 
4,3 km
Muži:
I. miesto - Andrej Foltín - 14:05
II. miesto - Patrik lopušný - 14:09
III. miesto - Kristián Uher - 15:26
Ženy:
I. miesto - Viki Aufrichtová - 18:31
II. miesto - Alexandra Karniková - 18:57
III. miesto - Iglika Walnerová - 20:30
8,6 km
Muži:
I. miesto - Michal Kostka - 32:31
II. miesto - Miloš Blaho - 33:37
III. miesto - Tibor Kakaš - 33:41
Ženy:
I. miesto - Judith Bezak lovišek - 39:33
II. miesto - lucia Kurincová - 43:45
III. miesto - Nikola líšková - 44:26

Beh pre Tobiaska - 2. roãník
Výsledky
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Katarína Donáthová, organizátorka behu
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Joge sa venuje už niekoľko rokov 
a raz týždenne učí powerjogu aj u nás, 
v Bernolákove. Vyspovedali sme sympa-
tickú inštruktorku Majku Bothovú. 

Kedy ste sa prvýkrát stretli s jogou 
a čo vás na nej zaujalo?

K joge som sa dostala niekedy na vy-
sokej škole, keď som hodiny navštevo-
vala skôr sporadicky, v rámci spoločných
aktivít s kamarátkami. Aktívne som sa jej
začala venovať na jar 2011. Našla som 
v nej všetky aspekty toho, čo ma pred-
tým napĺňalo vo viacerých pohybových
aktivitách, nehovoriac o mnohých ďal-
ších benefitoch.

Cvičíte ashtanga jogu aj power jogu.
Aký je medzi nimi rozdiel?

Tieto jogové štýly sú veľmi odlišné.
Ashtanga joga je tradičná joga, má svoju
históriu a tradície, ktoré sa snažím dodr-
žiavať aj na hodine. Sled cvikov je strikt-
ne daný. Ashtangu môže cvičiť každý, 
v prípade nejakých fyzických obmedzení
sa dajú využiť určité alternatívy pozícii,
čiže zjednodušené varianty. Tieto pozície
na seba logicky nadväzujú a ich poradie
je nemenné, preto je hodina na prvý po-
hľad vždy rovnaká. Na prvý pohľad píšem
preto, lebo pre niekoho to môže zname-
nať, že už na hodinu nepríde, pretože sa
nudí, pre iného to znamená výzvu posú-
vať svoje hranice stále ďalej a ďalej. V sú-
časnosti precvičujem prvú sériu, na pre-
cvičovanie ktorej vlastním certifikát. 

Učím ju v sanskrite (starý indický jazyk) 
s paralelným slovenským výkladom. Po-
wer joga je, čo sa týka zloženia hodiny,
variabilnejšia, pretože je skoro vždy iná.
Inštruktor volí cviky, prechody medzi ni-
mi, prípadne celé zostavy cvikov podľa
seba, samozrejme za predpokladu, že za-
chová potrebné zákonitosti dané pre po-
wer jogu. Na tejto hodine si zacvičíte aj 
v sprievode príjemnej hudby.

V Bernolákove cvičíte power jogu.
Aký je jej prínos pre človeka?

Joga všeobecne je zameraná na uvoľ-
nenie, posilnenie a relaxáciu celého tela 
a celkovú regeneráciu. Účinky jogy sú
však u každého veľmi individuálne.

Koľko trvá, kým sa človek môže stať
kvalifikovaným inštruktorom?

Učiť jogu sa učiteľ učí celý život a kaž-
dý, kto si myslí, že už vie všetko, to asi 

poňal inak. Čím viac učím, tým viac zisťu-
jem, že toho ešte veľa neviem. Aj to je
výsledkom jogy. Ak ale hovoríme o certi-
fikátoch, je ich naozaj veľa. Konkrétne
power jogový kurz pre učiteľa, ktorý som
absolvovala ja, trvá približne 6 víkendov.
Je to naozaj iba základ, učiteľ sa potom
musí rozvíjať ďalej, preto sa snažím ab-
solvovať rôzne zaujímavé školenia.

Aký prístup ľudí máte rada na hodi-
nách?

Teší ma, keď vidím na cvičiacich  od-
hodlanie a pevnú vôľu, pretože častokrát
sa niektorí vzdávajú po prvej hodine. Sna-
žím sa im preto vysvetliť, že každý je indi-
viduálny a prišiel na hodinu kvôli sebe,
nie kvôli iným a joga sa dá vo veľa prí-
padoch prispôsobiť aj rôznym obmedze-
niam. Na hodinách sa stretávam aj so sú-
ťaživosťou a „silným" egom a častokrát aj
mňa ako učiteľa to mnohému učí.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Učiť druhých niečo osožné je pre mňa

to najdôležitejšie, preto budem rada, ak 
v tom budem môcť pokračovať a bude 
o jogu záujem.

Zhovárala sa Katarína Barošová

Uãím sa 
cely Ïivot

Prázdninové termíny 
powerjogy

stredy 5. 8., 19. 8. o 20:00

Areál Základnej školy 
na Komenského ulici

Hodina zdarma
Príďte si vyskúšať do

Kultúrneho domu hodinu
jogy pre všetky úrovne 

dňa 8. 9. 2015 
o 17:15 zdarma. 

Viac info nájdete na:
www.yoga-maya.sk


