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Bernolákovo – dobré miesto na život 
Čingiz Ajtmatov, dnes už nebohý kirgizský spisovateľ, napísal množ-

stvo kníh, ktoré boli preložené do 90 jazykov sveta. Keď bol prvýkrát
na Slovensku, mala som možnosť rozprávať sa s ním. Bol nefalšovane
očarený našou krajinou a veľmi spontánne a úprimne mi povedal:
„Viete, u nás každý kvietok, každé stebielko trávy potrebuje umelé za-
vlažovanie, inak nevyrastie. Vy máte lúky, lesy, všetko tu rastie, kvitne.
Možno si to neuvedomujete, ale vy žijete v raji. Daj vám Boh šťastia
v raji.“ 

Často si na tieto slová spomeniem, keď hundreme, šom re me a nie
sme spokojní. Preto mi prišlo na um, že sa vám zdôverím, prečo je
práve Bernolákovo dobré miesto na život. Je to obec s bohatou histó-
riou od praveku po súčasnosť. Bernolákovo má tú česť, že nesie meno
predstaviteľa slovenskej inteligencie, Antona Bernoláka, ktorý tu istý
čas ako kňaz pôsobil. V obci žijú ľudia, ktorí sa usilujú zachovávať
a ochra ňovať vzácne historické pamiatky ako je kostol sv. Štefana
kráľa, kaplnka sv. Anny a ruiny hradu Ček lís. Konečne sme svedkami
aj toho, že začína krásnieť kaštieľ, slovenský baro kový skvost. Rozma-
nitosť ľudí sa prirodzene prejavuje na mnohorakosti záuj mov. Preto je
prínosom, že v obci je široké spektrum spoločenských organizácií, ktoré
prispievajú ku kvalite života. 

Odkedy nastala zmena na obecnom úrade, predstavitelia obce
začali komunikovať s ob čanmi, zaujíma ich názor občanov a ich ná-
zory akceptujú. Možno je teraz najdôležitejšie, aby aj občania aktívne
komunikovali s obcou. 

Jedna z možností je aj náš časopis Bernolák, ktorý víta vaše ná-
zory, postrehy, nápady, vašu aktivitu. Ak budeme spolu komunikovať,
bude sa nám tu žiť zase o čosi lepšie a príjemnejšie.

Ľuba Šajdová

Z o  s t o l a  r e d a k č n e j  r a d y

minianketaVyhodnotenie

fotografickej súťaže

Bernolákovo – Dovolenkovo

na str. 12!

Ondrej, 67 rokov Zmenili sa najmä medziľudské vzťahy
– nedostatočná komunikácia, uzavretosť... To má vplyv na

všetko.
Zuzana, 64 rokov Všetko bolo radostnejšie, svet bol me -

nej komplikovaný, mali sme (väčšina) jedného spoločného ne-
priateľa – „komoušov,“ takže sme držali spolu a tešili sa z vecí,
ktoré dnes už pôsobia smiešne: výnimočné cesty do zahraničia
na devízové a dinárové prísľuby, dobré topánky u Baťu, pekná
látka sa objavila v metráži, pod rukou získaná dobrá platňa či
kniha. Peniaze neboli také všemocné ako dnes. Mali sme na zá-
kladný život a všetko „navyše“ sme si zarobili prácou „navyše.“
Toto nie je obhajoba „socíku,“ iba sentimentálna spomienka
na „sixties,“ ktoré boli výnimočné v mno hých ohľadoch. Najmä
však sme sa mali všetci omnoho viac radi ako dnes. A najmä – ne-
 mali sme si čo závidieť.

Milan, okolo 60 Poviem, čo sa nezmenilo. Nezmenili sa
ľudia, stále sú takí „sedláci.“ Zmenilo sa to, že je pokrok. Kedysi
večer už voda vo vodovode nebola, lebo v dolnej časti polie-
vali záhrady. Dnes s vodou nemáme problém.

Marián, okolo 70 Bolo menej áut, chodil som bosý, v Či-
 nížku od rána do večera som bol o jednom mastnom chlebe
s cibuľou, chytal som raky v Čiernej vode „Pod Krčkami“. Raky
a ryby sme chytali rukami. Čierna voda v zime zamŕzala a hrali
sme hokej. Ako ochranu sme mali veľké zošity gumami pripev-
nené na kolenách a na prsiach. Keď som sa prepadol do vody
a potom pribehol domov, tak som bol zmrznutý a cencúle na
mne viseli (a bežal som v korčuliach). Dnes je v Čiernej vode
veľa siníc. Veľká škoda je to, že oproti mladosti mi chýba celý
park pri kaštieli, kde sme chodili hore dole, bola tam studienka,
kde sme sa napili.

Mária, 64 rokov Stratili sa sociálne istoty. Život je strašne
rýchly, mladí nemajú toľko času venovať sa rodine ako sme
mali my. Musia sa stále naháňať.

Zdenka, okolo 75 Ako deti už ráno o štvrtej sme s husami
chodili na strniská, do hája. Keď bolo leto a začal dážď, za
chvíľu vyšlo slniečko, tak my sme sa bosí čľapkali po ceste. V zi -
me, keď zamrzol Žabák, mali sme kvinťáky (starý typ korčulí)
a chodili sme sa korčuľovať po rieke. Zima bola iná, aj leto bolo
iné. Boli sme partia, päť až šesť detí, chodili sme na strniská a pri
Dolnom háji sme sa hrali, vtedy tam Senecká cesta nebola.
Chodili sme k šalaperskej studni. Chovali sme husi, kačice a ako
deti sme čakali, kedy sa bude perie „drápať,“ kedy budú „drá-
pačky.“ Ženy prišli k nám a my deti sme sedeli a počúvali, aké
zážitky rozprávajú, aj o bosorkách. Bol to spokojný život. Su-
sedské vzťahy boli iné. Žilo sa skromne, navštevovali sme sa.

Spracovala Katarína Barošová

Keďže sa október nesie v znamení úcty k star ším,
anke tovú otázku sme tentokrát položili našim se-
niorom. Opýtali sme sa ich, ako a v čom sa podľa
nich najviac zmenil život od čias, keď boli mladí
až po dnešok. 

Bernolák



Vážení občania, 
obec Bernolákovo Vám ponúka možnosť bez-
platne prijímať dôležité oznamy obce buď
prostredníctvom SMS alebo  e-mailových správ. 

Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu 
na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/bernolakovo.

Svoju požiadavku na odber správ nám môžete zaslať aj na e-mailové adresy:
obec@bernolakovo.sk, marcela.turinicova@bernolakovo.sk, alebo telefonicky
na čísle 02/4599 3911, kl. 108.

Obec Bernolákovo ako správ ca dane podľa Zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní (daňový poria dok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový po ria dok“) na
základe § 80 ods. 1 daňového poriadku vyzýva fyzické a právnické
osoby – majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v ka tastri obce Ber-
nolákovo a vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené
dane z ne hnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálny a drobný
stavebný odpad za rok 2015 a pred chádzajúce roky, aby svoje zá-
väzky uhradili v hotovosti v úradných hodinách (v dňoch pondelok,
streda, piatok) na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na účet
obce číslo 2621730240/1100. Obec Bernolákovo môže vyrubiť penále
za omeš kanie úhrady dane z nehnuteľnosti resp. za neskoré úhrady splá-
tok uvedené v rozhodnutí.

Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vykonaní inven-
túry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe § 52 ods.
2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne
začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou
úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov. 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce 
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VÝZVA na ZAPLATENIE DANÍ ZA ROK 2015
a NEDOPLATKOV za predchádzajúce roky

Verím, že určite áno. Ide o značku
IP 28a – obytná zóna. V Bernolákove
ich máme hneď niekoľko, najmä v juž -
nej časti obce. Napríklad na Dunaj -
skej a Lesnej ulici. Vodiči túto značku
častokrát nerešpektujú a v takto ozna -
čenej lokalite jazdia neprimerane rých -
lo a ohrozujú občanov.

Poďme si teda povedať viac o tejto
značke, čo vlastne znamená. Pomô -
žeme si Zákonom č. 8/2009 Z.z., t.j.
Zákonom o cestnej premávke.

§ 59 hovorí, že v obytnej zóne
chodci smú používať cestu v celej šír -
ke. Hry detí na ceste sú dovolené.
Vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
20 km/h. Pritom je povinný dbať na
zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom,
ktorých NESMIE ohroziť. Chodci sú
povinní umožniť vozidlám jazdu.

Vážení vodiči, touto cestou si Vás
dovoľujem vyzvať, aby ste túto značku
REŠPEKTOVALI! Keď ju vidíte, vchá -
dzate svojím vozidlom nie na cestu, ale

POZNÁTE TÚTO DOPRAVNÚ ZNAČKU?

v podstate na chodník. A chodec tu má
prednosť. Dokonca hry detí sú v obyt-
nej zóne na tejto ceste dovolené. Ne-
jazdite rýchlo, obmedzte rýchlosť,
buďte ohľaduplní ku svojim spoluobča-
nom. Dunajská a Lesná ulica sú spojnice
do južnej časti našej obce a sú ozna-
čené touto značkou. Denne týmito uli-
cami prejde množstvo áut. Spomaľte,
prosím. Neohrozujte iných a ani seba.
Rešpektujte túto značku aj na iných
 miestach v obci. Ďakujem. 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Č O  S  P R E M N O Ž E N Ý M I  
M A Č K A M I ?

Naša mačka strakatá mala štyri
mačatá... Takto začína jedna detská
riekanka. Ale realita v našej obci je
taká, že tieto štyri mačatá mali ďal šie
štyri a tie ďalšie štyri... 

Len na dvore obecného úradu je
ich asi sedem. Aj napriek tomu, že
Obecný úrad zabezpečil ich sterilizá-
ciu, pribudli ďalšie. Taká istá situácia
je napríklad aj na cintoríne a stretne -
me ich vlastne všade. Mačky sú pre -
množené. Túlavé, divo žijúce mačky
v obci sú potenciálnym zdrojom mno-
hých ochorení. Nie každý si uvedomu -
je, že mačky netreba prikrmovať. Sú to
prirodzení lovci a dokážu sa uživiť. Pri
nedostatku potravy sa toľko nemnožia.
Naopak, ak majú pravidelný zdroj po-
travy, usadia sa v blízkosti a premno -
žia sa. Preto možno vidieť toľko mačiek
pri kontajneroch obložených „kelímka -
mi“ s jedlom. Ak chcete túlavej mačke
skutočne pomôcť, preberte plnú zod-
povednosť za jej zdravotný stav a jej
budúcnosť.

Odchyty takýchto zvierat, ich steri-
lizácia, očkovanie a potom opätovné
vypustenie si vyžaduje nemalé finan č -
né náklady. Obec opäť osloví Slo-
bodu zvierat, aby sme v spolupráci
zabezpečili sterilizáciu tých mačiek,
ktoré sa podarí odchytiť.

Ak máte nejaký návrh či zaujímavé
riešenie, možno ako občianska inicia -
tíva či združenie, poraďte, ako prob-
lém riešiť.

Daniela Hammerschmiedtová
referát ochrany prírody a ŽP

Redakčná rada dodáva, že v budú-
 com čísle sa nielen o tomto probléme
porozprávame s veterinárkou z Berno -
lákova. Ak máte otázky ohľa dom vašich
domácich miláčikov, pošli te ich prosím
mailom na adresu:

casopisbernolak@gmail.com.



Prístavba Materskej školy na Komenského ulici
Prístavba materskej školy sa rieši z južnej strany existu-
júcej materskej školy pri hlavnom vstupe. Predpokla -
daný dvojpodlažný objekt je obdĺžníkového tvaru.
Tvarovo je prístavba prispôsobená budove existujúcej
materskej školy. V každom podlaží sa nachádza jedna
trieda – učebňa a herňa, samostatná spálňa, miestnosť
pre učiteľky, sociálne zariadenie a šatňa. Súčasťou tejto
prístavby je samostatná automatická plynová kotolňa
situovaná na druhom poschodí. Prístavba je prepojená
chodbou priamo na hlavný vchod existujúcej materskej
školy, čo umožňuje plynulý prechod detí (bez prezúva-
nia a prezliekania) do stravovacej časti škôlky. Na zá-
padnej strane objektu je požiarne schodisko. Najne -
skorší termín ukončenia výstavby je koniec roka 2016.
V pôvodných priestoroch materskej školy je nutné do-
plniť a spojazdniť kuchyňu. Zároveň realizujeme ob-
novu detského ihriska v areáli škôlky.

Prístavba Základnej školy na Komenského ulici
Desaťtriedna prístavba základnej školy vo dvoch pod-
lažiach s prepojením v prízemí s pôvodnou základnou
školou a telocvičňou. Strecha je sedlová. Okná sú z juž-
nej strany zatienené vonkajšími žalúziami proti preslne-
niu. Hmotovo je objekt riešený z dvoch častí posu -
nutých voči sebe okolo priechodnej chodby. Na kaž-
dom podlaží sa nachádza päť tried, sociálne zaria-
denie a priestor pre učiteľov. Súčasťou tejto prístavby
je samostatná automatická plynová kotolňa situovaná
na druhom poschodí. Prístavba je riešenás aj pre imo-
bilných. Otvorenie prístav by predpokladáme v sep-
tembri 2016.
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Schválený rozpočet obce BERNOLÁKOVO na rok 2015



V minulom čísle som v rozhovore uviedla informáciu
o prebiehajúcej kontrole zariadenia POHODA Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky. Kontrola bola za-
meraná na vynakladanie verejných prostriedkov na ná -
jomné byty vo vlastníctve obce – objektov nájomného domu
na Hlavnej ulici, verej nosti známeho ako 2 x 12 bytových
jednotiek.

Avizovala som už, že závery kontroly pre obec Ber -
nolákovo nebudú priaz nivé. O niektorých pochybeniach
obce sme už mali vedomosť, iné sme len predpokladali.
Protokol z kontrolných zistení je už v týchto dňoch verejne
dostupný na webových stránkach našej obce.

Pred vedením obce, ale aj pred Správnou radou obec-
ného (verejného) poskytovateľa sociálnych služieb – zaria -
denia Penzión POHODA n. o., stoja nové úlohy a výzvy.

Aké teda boli zistenia a pochybenia, ktoré bude po -
trebné napraviť?

Prišlo k porušeniu:
– zákona o účtovníctve a postupov účtovania tým, že

obec zaradila bytový dom do majetku obce v nesprávnej
obstárávacej cene a stanovila nesprávnu dobu odpisovania
majetku;

– zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite,
tým, že nebola vykonaná predbežná finančná kontrola
pred uzavretím nájomných zmlúv a pred úhradou splátky
úveru;

– zákona o dotáciách tým, že obec nemala v banke zria -
 dený osobitný účet na vedenie finančnej zábezpeky; obec
ako vlast ník bytového domu netvorila fond prevádzky,
údržby a opráv;

– zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
tým, že obec nedodržala pri prideľovaní a využívaní
nájomných bytov podmienky stanovené v zákone o dotá-
ciách a pod mien ky stanovené v zmluve o poskytnutí dotácie
od mi ni sterstva, aj pri zmluve o úvere uzatvorenej so Štát-
nym fondom rozvoja bývania porušila finančnú disciplínu;

– zákona o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy tým, že obec neuplatňovala rozpočtovú klasifikácu
v súlade s osobitným predpisom – opat rením Ministerstva fi-
nancií SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, orga -
nizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie;

– zákona o majetku obce tým, že nevyužila všetky do -
stupné prostriedky na vymáhanie pohľadávok z neplatenia
nájmu.

Na základe vykonanej kontroly odporučil NKÚ SR
obci Bernolákovo obnoviť nájomný charakter bytov a v prí-
 pade meškania úhrad nájomného a služieb s tým spo-
jených písomne vyzvať nájomníkov k úhrade.

Mgr. Iva Pipíšková, zástupkyňa starostu

N a  s l o v í č k o
s  p o s l a n c o m …
Dnes s poslankyňou, predsedkyňou komisie

 financií, správy majetku obce a podnikania a ko -
misie na ochranu verejného záujmu, Martinou
Jánošíkovou.

Pani Jánošíková, v roku 2014 ste kandidovali na
post starostky aj poslankyne obecného zastupi -
teľstva. Na starostku ste sa rozhodli kandidovať
kvôli nespokojnosti mnohých občanov s vedením
obce – ako ste to uviedli pre časopis Bernolák: 

„Ve rím, že získam Vašu dôveru na to, aby som
mohla zmeniť systém hospodárenia obce a začať
využívať finančné zdroje a veľký potenciál oby-
vateľov na rozvoj Bernolákova v krásnu a prospe-
rujúcu obec.“

Pomaly sa blížime ku koncu roka, z Vás sa stala
predsedkyňa viacerých komisií: komisie financií,
správy majetku obce a podnikania, komisie na
ochranu verejného záujmu a na poslednom zastu -
piteľstve aj členka komisie na prideľovanie nájom-
ných bytov.

Ako hodnotíte z pohľadu občianky, ale aj pred -
sedníčky finančnej komisie situáciu, ktorá viedla
k výsledkom auditu finančného hospodárenia za
rok 2014 či následne aj prijatiu závereč ného účtu
obce s výhradou? Čím ste sa v komisiách zaobera -
li? Ako by ste v krátkosti hodnotili nedlhé obdobie
novej poslaneckej „zostavy“? 

Začnem Vašou poslednou otázkou. Ako poslan -
ci rokujeme v poslaneckom zbore, nie v poslaneckej
zostave. Myslím, že práca poslancov či už v ko -
misiách, alebo na zastupiteľstve je dobrá, nie vždy
máme na všetko rovnaký názor, čo osobne vidím
ako veľký posun k lepšiemu. Pre mňa osobne je lep-
šie si predkladané návrhy prejednať, oboznámiť sa
aj s názormi iných poslancov a prísť k čo najlepšie -
mu rozhodnutiu pre našu obec. Aj keď sa to mno-
hým občanom na obecných zastupiteľstvách nezdá,
možno majú pocit, že na nastupiteľstvo musíme
prísť už dohodnutí a len veci odsúhlasiť. To však nie
je možné, ak sa naše zásadné pripomienky z ko-
misií neberú na vedomie, musíme ich žiaľ prebrať
na zastupiteľstve.

Hneď po tom, ako som sa stala predsedníčkou
komisie financií, správy majetku obce a podnika-
nia, začala som sa aktívne zaujímať, v akom štádiu
hospodárenia obce sa nachádzame. Žiaľ, nedosta -
la som relevantné informácie, neustále padali ar-
gumenty, prečo sa k informáciám nemôžem dostať.
Boli to otázky typu: koľko finančných prostriedkov
má obec na bankových účtoch, aké má obec po-
hľadávky a záväzky a z čoho sa skladajú. Ktoré sú
vymožiteľné a ktoré z nich sú už podané na exe -
kučné konanie.

Argumenty, prečo nedostávam odpovede na
moje otázky mi pripadali nedostačujúce a skôr
účelové, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Jediné, čo
som sa dozvedela hneď na začiatku od účtovníčky
obce bolo, že skončíme v strate za rok 2014. Be
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ZISTENIA NKÚ SR
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Na moju otázku, prečo je to tak, ako k tomu
prišlo, som nedostala odpoveď, iba pokrčenie ple-
cami. Až pri prerokovaní záverečného účtu za rok
2014 pravda vyšla najavo.

Neustále sme sa v komisii o tomto probléme roz-
právali, prizývali sme účtovníčku obce, žiadali
vysvetlenie a podklady. Vždy si prizývam na komi-
siu aj kontrolórku obce.

Žiaľ, návrhy záverečného účtu sme dostali možno
tri a vždy rozdielne, čo ma zarážalo, ako je to mož-
né. Auditórska správa nakoniec našla nedostatky
v účtovníctve, a preto sme museli vziať na vedomie
záverečný účet za rok 2014 s výhradami.

Podstatné je, že som prišla s riešením, ako takým
chy bám v účtovaní predísť. Moje riešenie spočíva
v tom, že auditórska firma bude mesačne kontrolo-
vať účtovníctvo obce, tým sa predíde chybnému účto-
 vaniu a obec to nebude stáť ani cent navyše. Na-
 koľko auditórska firma si to priebežne skontroluje a na
konci roka nebude mať toľko práce.

Toto riešenie bolo vzaté na vedomie a som rada,
že s týmto mojím riešením súhlasilo aj vedenie obce
a aj poslanecký zbor.

Dúfam, že komunikácia s novou účtovníčkou bude
na lepšej úrovni.

Vedenie obce avizovalo svoju ambíciu nielen
zlepšiť finančnú situáciu v obci – konsolidovať roz -
počet, ale avizovalo aj zámer realizovať viaceré in-
vestičné akcie na najbližšie obdobie: prístavbu MŠ
a dobudovanie plnohodnotnej kuchyne v jej priesto -
re, prístavbu ZŠ, ale aj vybudovanie ďalšej MŠ a iné.

Ako hodnotíte tieto zámery? Zvládne obec z Váš -
ho pohľadu takéto investície, splácanie úveru? Aký je
Váš názor na modulovú výstavbu týchto objektov?
Objavujú sa aj hlasy, že sa mala realizovať výstavba
MŠ skôr na Poľnej ulici, prečo sa teda nestavalo tam?

Čo sa týka investičných zámerov obce, je samo -
zrejmé, že obec potrebuje škôlku aj školu. Jedným
z mohých mojich návrhov uznesení bolo, aby sme
vyčlenili v rozpočte peňažné prostriedky na zá klad nú
školu, čím sa predišlo dvojsmennej prevádzke. Za-
sadila som sa o to, aby sa vymenili okná na starej
škole, zrekonštruovali toalety na starej škole.

Na základe môjho návrhu mohla pani riaditeľka
na novej škole prerobiť učebne, v školskom klube zria -
diť triedy, a tým sme predišli podľa mňa nezmyselnej
dvojsmennej prevádzke.

Ohľadom prístavby materskej škôlky modulovým
systémom nie som tým veľmi nadšená, nakoľko Ivan-
ka pri Dunaji dostala tiež dotáciu ako naša obec z Mi -
nisterstva školstva, ale dokázala si to argumentami
presadiť a namiesto kontajnerov budú mať murovanú
stavbu, ktorá je jednoznačne lepšia, trvácnejšia.

Čo sa týka otázky, či obec zvládne investičné
akcie prístavby materskej škôlky či základnej školy,
je dnes ťažko povedať. Prečo? Pretože sme ako po -
slanci do dnešného dňa nedostali finančnú analýzu,
o ktorú sme žiadali už v júni tohto roku. Stále dostá-
vam len odpoveď, že banky nám ponúkajú úvery,
ako si kľučky na obecnom úrade banky podávajú.
Tomu verím, lebo banka si ľahko zistí, ktorá obec
dostala dotáciu, že ide do investičného projektu a sa-

mozrejme, že chce zarobiť, preto sa sami ozývajú.
Pre mňa však ako zodpovedného poslanca toto

ako dôvod nestačí. Dôležité je pre mňa vedieť, koľko
bude investícia stáť a finančná analýza, či na to obec
bude mať. Musíme si uvedomiť, že ešte stále splá-
came tri úvery. Jeden od Tatra Banky splácame do
roku 2017 a dva do roku 2031. To máte ako v do -
mácnosti, tiež si nekúpite auto na leasing, pokiaľ
neviete, či budete mať na jeho splácanie. Takisto by
mala mať obec aj rezervu na nepredvídateľné uda -
losti. Na konci roku nám v rezervnom fonde nezostal
ani cent.

Prečo sa nestavalo na Poľnej ulici? Na túto otázku
dostanem vždy rovnakú odpoveď. Lebo pozemok
bol pod vysokým napätím, že projekt škôlky bol
nevyhovujúci.

Na jednom zo zastupiteľstiev sme schválili zá-
menu tohto pozemku za tri iné, v tej istej lokalite.
Podľa niektorých poslancov nie sú vhodné na stavbu
škôlky, vzhľadom na výmeru týchto pozemkov.

Rozumiem argumentom poslancov, ale aj zmenše-
nie pozemku v terajšej materskej škôlke kvôli prí -
stavbe tiež nie je podľa mňa dobrým riešením. Deti
budú chodiť von na etapy. Dobre vieme, ako to tam
ráno vyzerá s parkovaním. Jedno z mojich riešení by
bolo zjednosmernenie tejto ulice. Čo sa týka prístav -
by materskej škôlky, nevyrieši nám to situáciu pre
všetky deti. Pristaví sa len dvojtriedka.

Môj návrh riešenia by bol, nech sa obec pokúsi
získať prostriedky a postaví škôlku aj v lokalite Nová
Lúka II, nakoľko tam obec vlastní pozemok a keďže
sa naša obec rozrastie minimálne o ďaľších 300
domov, situáciu v MŠ jedna dvojtriedka nevyrieši.
Preto som za výstavbu aj v nových lokalitách, nech sa
všetko nesústredí len na jedno miesto.

Ďaľšou vhodnou lokalitou by bola lokalita Slnečni-
cová, ktorá je smerom na Ivanku pri Dunaji. Podľa mňa
by bolo lepšie, keby tam bola menšia škôlka, než po-
traviny Billa. To by občania určite privítali.

Čo sa týka dovybavenia kuchyne v materskej škôl-
ke sme už odsúhlasili čerpanie peňažných prostriedkov
v hodnote 80 000 Eur. Bolo to potrebné, lebo škol-
ská jedáleň už nestíhala variť aj pre materskú škôlku.

Nie je tajomstvom, že sa angažujete aj mimo ko-
munálnej politiky. Stali ste sa v roku 2014 predsed-
níčkou Miestneho zväzu SDKÚ v Bernolákove, vidieť
Vás na tlačových besedách. Môžete občanov infor-
movať o vašich plánoch, o Vašich ambíciách?

Nemyslím, že práve táto otázka občanov Ber -
nolákova zaujíma. Skôr si myslím, že občanov zaují -
ma moja práca v rámci našej obce ako poslankyne
obecného zastupiteľstva.

Obec bude mať v najbližšom období k dispozícii
ďalšie nájomné byty, o ich pridelení bude rozho -
dovať aj nová komisia, ktorej členmi ste Vy, pani
Mária Kisková a pán Peter Hanic. Aký kľúč bude
komisia používať na pridelenie nájomných bytov?
Kedy začnete pracovať? Občania na byty čakajú, žia-
 dostí je viac ako voľných bytov... Ako sa bude po -
stupovať pri ich prideľovaní? Myslíte si, že by
komisia mala zverejňovať svoje rozhodnutia?



V dňoch 17. 9. – 29. 9. 2015 prebiehali
v úseku Bernolákovo – Bratislava Vaj no-
ry opravné práce na železničnom prie-
cestí. Práce zahŕňali výmenu koľajového

roštu, štrkového lôžka a zriadenie nového asfaltového
povrchu prie cestia so zriadením novej žliab kovej výdrevy. 

ŽSR touto cestou ďakujú za trpez livosť a pochopenie
v súvislos ti s obmedzeniami v železničnej doprave. 

Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR

Spolupráca medzi BSK a mnou ako poslankyňou
je presne taká istá, ako spolupracuje iný mestský či
obecný poslanec v Bratislavskom samosprávnom
kraji s vyšším územným celkom.

Aké máte ako poslankyňa obce Bernolákovo
plány na ďalšie obdobie?

Moje plány na ďaľšie obdobie sú čo najlepšie
pracovať v prospech obce a jej obyvateľov. Preniesť
do praxe čo najviac z toho, čo som prezentovala,
keď som sa uchádzala o priazeň občanov vo voľ -
bách na post poslankyne OZ.  

Ďakujeme za rozhovor.
Mária Mollerová

Čo sa týka komisie na prideľovanie nájomných
bytov, bola zriadená uznesením na poslednom obec-
nom zastupiteľstve. Poslanci, ktorí môj návrh podpo-
rili, mali tiež záujem na tom, aby osoba, ktorá sedí
v správnej rade v jednom z týchto subjektov, o ktoré
sa jedná, nebola zároveň aj predsedníčkou komisie,
ktorá by o prideľovaní rozhodovala. Je to zástup-
kyňa obce. Videli sme v tom konflikt záujmov, a preto
sme zriadili novú komisiu. Jej náplň a postup pri pri-
deľovaní nájomných bytov je spätý s novým vše obec-
ným záväzným nariadením obce o nakladaní s ná-
 jomnými bytmi.

V tomto VZN je jednoznačne určený bodovací
systém aj spôsob prideľovania bytov. Osobne som
za to, aby byty boli prednostne pre našich obča nov,
aby tam boli byty osobitého určenia, čo je napríklad
byt pre novú učiteľku, alebo lekára. Takisto som ra -
da, že sme tam dostali byt pre občana, ktorý sa
dostane do akútnej situácie. Ide o situáciu, ak mu
náhodou zhorí dom a podobne. Takúto osobitú situá-
ciu má v možnosti rozhodnúť sám starosta obce a už
ju aj využil. Jednej pani zhorel dom a bol jej pride-
lený byt. Pani bola následne preložená do sociál-
neho bytu na Mostovej ulici. A práve preto som rada,
že sa mi podarilo zapracovať do nového VZN, aby
byty na Mostovej ulici ostali sociálnymi bytmi, nakoľ -
ko v návrhu sa tieto byty mali stať tiež nájomnými
bytmi. V tom prípade by pani nemohla tento byt v jej
situácii dostať.

Takže nie všetko je v rukách komisie. Ale v akút-
nych prípadoch to je samozrejme dobré a čas je
dôležitejší, ako čakať na zasadnutie komisie.

Občania čakajú. Poviem to rovno. Ak by sme na
komisie dostali materiál ohľadom toho, že túto komi-
siu bude viesť Iva Pipíšková, určite by sme sa k tomu
vyjadrili a mohli sme sa tomuto vyhnúť. Zatiaľ sme sa
uzniesli, že štatút, náplň a ďaľších členov do-
plníme na ďaľšom zasadnutí obecného zastupi-
teľstva. Takisto to bolo v prípade nového VZN o na-
kladaní s nájomnými bytmi. Na finančnej komisii sme
vzniesli návrhy na doplnenie, či zmenu v tomto VZN,
neboli však vzaté na vedomie pani zástupkyňou, tak
prišlo k zaujímavej situácii, kde sme rokovali v pon-
delok do polnoci a pokračovali v stredu, tiež do pol-
noci. Naše návrhy boli nakoniec zapracované, čo je
dô kaz toho, že pracujeme v komisii ako najlepšie
vieme pre občanov.

Čo sa týka zverejňovania rozhodnutia sme vy-
pustili tento bod z návrhu, kde bol tým zaviazaný
starosta obce, ak by niekoho neprijal. Prišlo mi to
veľmi zvláštne, tak som iniciovala vypustenie tohto
bodu. Čo sa týka komisie, podľa VZN nemá tiež
v náplni svoje hodnotenia zverejňovať, nakoľko
pôjde presne podľa tabuliek vypracovaných pani
Pipíškovou, tak tento dôvod na to nevidím. Ale zase
nebránim sa tomu. Prečo nie.

Vo svojej volebnej kampani ste deklarovali, že
máte a budete mať aj „podporu vedenia BSK a celej
širokej koalície“. Ako hodnotíte spoluprácu medzi
obcou a BSK v súčasnosti, máte podporu aj len ako-
poslankyňa? Ak áno, tak akú?
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VŠETCI RAZ
ZOSTARNEME

OKTÓBER JE MESIAC ÚCTY K STARŠÍM.
Ale nemalo by byť takých aj zvyšných
 jedenásť mesiacov? Veď prechovávať úctu
k tým, ktorí nás vychovali, by malo byť
samozrejmé po celý rok, po celý život!

Pamätám si, keď som mala okolo šestnásť
rokov, s ka marátkou sme sa chystali na Via -
nočné trhy. Cestou sme si v podchode všimli
nešťastnú starú ženičku, ktorej po tvári stekali
slzy. Zvedavé sme sa jej prihovorili, či nepotre-
buje pomoc. Starenka sa najprv zdráhala nám
čokoľvek povedať, ale nakoniec vysvitlo, že je
nešťast ná kvôli tomu, že na vianočný stôl nebu -
de mať čo dať, keďže má hlboko do vrecka. S ka-
moškou sme neváhali a zobrali ju do neďa lekej
večierky, kde sme jej za všetky naše spo ločné
pe nia  ze nakúpili ovocie, via nočné pečivo a iné
dobroty. Starenke sme podali plnú igelitku a fu-
tašili kade ľahšie, lebo sme nechceli a ne potre-
bovali, aby sa nám cítila zaviazaná. Brali sme
to ako samozrejmosť. Pomôcť, potešiť niekoho,
keď sa dá. Ale ten pocit, ktorý v nás ostal, ten si
pamätám dodnes. Boli sme šťastné ako blchy.
Urobiť niekomu radosť je vlastne akási príleži-
tosť, ako urobiť radosť aj sebe. Tak by to malo
byť, nie?

Preto želám všetkým starším, aby sme my
mladší stále nachádzali dôvody nielen na ich
obdarovanie, ale aj na vypočutie či pohlade-
nie. Každý totiž smerujeme k tomu, že zostar -
neme. A teda prirodzené by malo byť, aby sme
sa k starším správali tak, ako si želáme, aby sa
v starobe správali k nám.

Všetkým seniorom prajem peknú jeseň,
pevné zdravie, veľa svetlých a radostných
chvíľ a láskavú starostlivosť rodiny aj ich
okolia.

Katarína Barošová

ŠŠ TT UU PP LL ÍÍ KK YY     PP RR EE   TT OO BB II AA SS AA
Rozhodla som sa urobiť Dobrý skutok a to jed -

noduchým spôsobom. NEZAHODÍM ŠTUPLÍK Z PET
FLAŠE do koša, a tým pomôžem malému chlapcovi
menom Tobias! Pamätajú si ho tí, ktorí sa v júni zú -
častnili akcie Beh pre beh – beh pre Tobiaska.

Chlapček sa narodil s detskou mozgovou obrnou
a na to, aby mohol absolvovať liečebný pobyt
v Piešťanoch, potrebuje jeho mama 2500 eur. A tak
si vymyslela zber plastových vrchnáčikov. Za kilo
štup líkov dostane 25 centov. Na to, aby mohol
Tobiasko stráviť dvojtýždenný pobyt intenzívneho
a ná ročného cvičenia, potrebuje nazbie rať a odo -
vzdať desať ton plastových vrchnáčikov.

Áno, podarilo sa nám spoločne toľko nazbierať!
A nie raz. Tobiasko vďaka tomu robí neskutočné
pokro ky. Je to veľký bojovník. Pomôcť môžete aj Vy
v Ber nolá kove. Štuplíky prosím hádžte do veľkých
plas to vých fliaš s nálepkou. Zberné miesta sú v kve -
tinárstve pri Jednote u pani Švardovej, v lekárni Li -
lium, v papiernictve pani Jánošíkovej na Dukelskej
ulici, v Sa moške, v škole u pani učiteľky Reindlovej,
v kaderníctve u pani Do ná thovej, v SPTŠ u pani
Biskupičovej, v Ge derbe na konci ulice u pani Šípo-
šovej a u nás, na Nálepkovej 50.

Tým, ktorí sem sústavne nosia štuplíky, patrí ve-
likánska vďaka. Stále je však mnoho ľudí, ktorí ani
netušia, že také niečo môžu zbierať a čo sa s obyčaj -
 nými štuplíkmi dá dokázať. Štuplíky nosíme s man -
želom Eduardom raz mesačne do Pezinka do
zberných su rovín Tenarry, kde ich odvážia a penia -
ze prevedú na účet pre Tobiaska 

0979973002/5600. 
V kvetinárstve u Dady Švardovej zbierame do

veľkej desaťlitrovej fľaše, ktorú už šesťkrát nejaký
„namydlený frajer” ukradol. Rozhodla som sa preto
fľašu zameniť za veľký plechový smetný kôš a pev -
ne verím, že ten nezmizne.

Ďakujeme Vám z celého srdiečka za každý jeden
štuplík.

Elena Šajdová
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Má vaše dieťa ťažkosti s učením? Nevie sa na
hodi nách poriadne sústre diť? Napriek snahe vás
oboch nedosahuje na vyučovaní dobré výsledky?
Vyskúšaj te pomoc špeciálnej pedagogičky Mirky
Heriba  no vej, ktorá žije v Bernolákove a organizuje
tu rôzne zaujímavé prednášky a semináre. Nám
porozprávala o tom, že deťom s ťažkosťami v učení
sa dá efektívne pomôcť aj vďaka tomu, že sa naj -
skôr pomôže ich rodičom.

Ak máte doma dieťa s ťaž -
kosťami v učení, určite vie -
te s akými problémami stá-
  le zápasíte. Občas takáto
situácia vedie k pocitu bez-
mocnosti, „odovzdaniu sa
osudu“ či straty záujmu.
Niekedy vzdáme svoju ro -
dičovskú kompetenciu po -
máhať svojmu dieťaťu, nie- 
kedy ho naopak tlačíme až
príliš, ale zaručene si často
vzdychneme s otázkou „Čo
mám robiť? Čo s tým?“ Die -
ťa má ťažkosti, rodič má
problém a v škole sa situá-
cia postupne len zhoršuje. 

S týmto „kolotočom“ sa Mirka Heribanová v jej dlho -
ročnej praxi špeciálnej pedagogičky stretávala až príliš
často, a tak sa aj s kolegyňou rozhodli pomáhať nielen
deťom, ale aj ich rodičom. Vytvorili seminár rodičovských
kompetencií pod názvom: Príležitosť – vzdelávanie rodičov
detí s ťažkosťami v učení. Chcú rozšíriť informovanosť
rodičov v tejto oblasti a ponúknuť riešenia „na doma“.  

„Bezmocnosť nie je dobrý radca a často nás môže iba
zbytočne zdržovať. Chcela som na poli rodičovstva odstrá -
niť strach, obavy, málo informácií, vzdávanie sa, mnoho
emócií, ktoré sú spojené s tým, že človek vlastne nevie, čo
má s problémovými deťmi robiť, aby ich posunul. Deti sa
chcú dostať na strednú školu, chcú podať výkon a vtedy
prichádzajú frustrácie... Vnímala som, že potrebujeme uro-
biť niečo pre rodičov, aby sa cítili bezpečne aj v takejto
situácii”, vraví Mirka.

„Počas seminára využijeme obyčajnú životnú skúsenosť
na to, aby sme sa pri nej niečo naučili – pri pečení koláča
a vážení si precvičíme matematiku, pri zostavení nákupného
zoznamu zasa gramatiku a podobne. Základom seminára
sú takéto bežné situácie zo života plus empatia k dieťaťu.
Rodičia si tiež vyskúšajú štylizovanú situáciu, v ktorej môžu
zažiť, aké je to vyskytnúť sa v danej situácii s takouto ťaž -
kosťou v učení“, pokračuje Mirka. „Často rodič následne
skonštatuje: Aha, tak už rozumiem, prečo sa moje
dieťa takto cíti a správa.“

Pre tých rodičov, ktorí síce majú snahu pomôcť svojmu
dieťaťu, ale nie vždy na to nájdu doma silu a energiu,
ponúka Mirka stretnutia v trojici aj s dieťaťom, kde si
vyskúšajú, čo sa na seminári naučili. Rovnako ponúka
pomoc rodičom, ktorí už zabudli veľa z uči va, s ktorým sa ich
deti v škole „pasujú“. Napríklad taká binomická veta a po -
dobné zložitejšie učivá. Vtedy príde na doučovanie nielen Be
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PRÍLEŽITOSŤ pre VAŠE DIEŤA
dieťa, ale aj rodič a keď dieťa vidí, že aj rodič sa musí niečo
na učiť, je to pre neho povzbudivé, je to preň akýsi vzorec
a uče nie mu ide potom ľahšie.

Zdá sa, že detí s ťažkosťami v uče ní stále pribúda. Mirka
Heribanová si myslí, že aj v Bernolákove je veľa detí, ktoré
chcú a potrebujú pomoc. „Je tu škola, ktorá určite pomáha
aj deťom s ťažkosťami v učení. Oslovili sme tiež poradne
v Bratislave, preto verím, že naša snaha sa stretne s úspe-
chom a že pomôže tým, ktorí to potrebujú.“

Reakc ie  rodičov,  k tor í  absolvoval i  seminár :
Seminár pre rodičov mi ukázal cestu, o kto rej som ani ne-

tušila a posunul ma viac ako som si predstavovala. Začala
som svoju dcéru vnímať inak, viac som jej rozumela a zme-
nila som aj svoje ciele. Viem, že ak budeme pravidelne
a poctivo po malých krokoch kráčať, cestu vždy nájdeme.
Dcéra sa za ten rok zlepšila v škole takmer o 50%. Jej
výsledky mi len dali pečať, že rozhodnutie venovať čas to-
muto semináru je to najlepšie, čo som mohla urobiť.

(Daniela, mama dievčaťa zo 6. ročníka)

*
Seminár nám pomohol v sebe objaviť to, na čo sme už

dávno zabudli, keď sme boli ešte v škole. Naučili sme sa vi-
dieť deti aj seba iným spôsobom, a tak nájsť k nim prostred-
níctvom seba cestu. 

(Milka, mama chlapca zo 4. ročníka)

*
Seminár ma naučil vcítiť sa do svojho dieťaťa, do jeho

vnímania a pochopiť, prečo myslí a koná tak, ako koná.
Dostala som množstvo podnetov ako s dieťaťom pracovať.
Záleží iba na mne, ako s týmto poznaním naložím. 

(Miriam, mama chlapca z 8. ročníka)

*
Semináre prebiehajú v utorky od 16:00 do

19:00 na Clementisovej 20 v Bernolákove a po -
trvajú celý tento školský rok. Semináre sú sa -
mostatné celky a je možné absolvovať len
vybrané témy. Cena stretnutia je 15 Eur. Ak
chcete seminár absolvovať, prihláste sa vopred.
Pri hlášky, prípadne otázky smerujte na adresu:
mira.heriban@gmail.com.

Zhovárala sa 
Katarína Barošová
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OBECNÁ POLÍCIA
Aj v tomto školskom roku budeme na Základnej

škole v Bernolákove prednášať žiakom v rámci pre-
vencie proti kriminalite, samovraždám a drogovej
závislosti. 

Opätovne sme spustili hliadkovanie na bicykloch.
Naplno sa práca našich mužov na bicykloch prejaví
na jar 2016. Budete ich môcť vidieť najmä počas
ví kendov na novom cyklochodníku.

V septembri absolvovali obecní policajti kurz prvej
pomoci. To znamená, že sú pripravení poskytnúť v prí- 
pade potreby odbornú prvú pomoc. 

Obecná polícia za posledné obdobie riešila de -
siatky dopravných priestupkov, našli sme hľadanú
osobu, doriešili sme prípady niekoľkých skládok od -
padu. Hliadky sa prevažne počas víkendov sústredili
na prevenciu proti alkoholizmu a toxikománii mla -
distvých. V dvoch prípadoch sme zaistili mladistvých,
ktorí užili alkohol, za čo sme uložili blokovú pokutu
osobe, ktorá im alkohol umožnila požiť.

por. Vladimír Hupka

D O B R O V O Ľ N Ý  
H A S I Č S K Ý  Z B O R

Písal sa rok 1921 a bývalý notár J. Kopčányi
 založil Dobrovoľný hasičský zbor. Mal 36 členov.

Dnes sa história opakuje: Katarína Špaleková,
Zoltán Hegyi (profesio nálny hasič) a Iveta Hegyiová
sa roz hodli znovu obnoviť hasičský zbor. Ich snaže-
nie oslovilo už viacerých obča nov. S radosťou sa pri-
dali do zboru, ktorý sa pomaly, ale isto začína for-
movať. V súčasnej dobe riešia priesto ry zbrojnice,
vlastnú webstránku, účet zbierky, rozbiehajúce krúžky
na základnej škole a prvé súťaže družstiev. Začiatkom
októbra sa zúčastnili na  branno-športovom preteku
v Blatnom.

Aj napriek nedostatku financií a pre kážkam s „pa-
pierovačkami“ sa ne vzdávajú a ochotne plnia jed-
notlivé body na zozname vecí, ktoré treba vybaviť.
Ak sa s nimi stretnete, odušev nene rozprávajú o svo-
jich plánoch, aj starostiach. 

Z histórie DHZ našej obce sa zachovalo iba veľmi
málo, a preto vyzývame ľudí, ktorí vlastnia fotografie
súvisiace s DHZ, aby ich zaslali na mailovú adresu 
bernolakovo.dhz.hasici@gmail.com, prípadne pri nies -
li kópiu do obchodíka pre zvieratá na Viničnej ulici.
Ak sa vo vašich zbierkach nájdu aj iné cennosti, čle -
novia sa potešia. 

Okrem toho Vás všetkých občanov Bernolákova
členovia DHZ prosia o zhovievavosť a pomoc. 

Pre tých, čo majú záujem prispieť na činnosť zbo-
ru, budú v obci rozo stavené kasičky a v dohľadnom
čase bude zriadený aj účet, na ktorý bude možné
prispieť. 

Viac informácií je na stránke Facebook – Hasiči
Bernolákovo, alebo DHZ kontaktujte na vyššie uve-
denej mailovej adrese. Už v najbližšom čísle časopisu
sa s nami podelia o prvé úspechy a novinky.

Spracovala
Denisa KancírováBe
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Z á h r a d k á r s k a  v ý s t a v a  
Spolok záhradkárov Ber nolákovo zorganizoval 27. septembra výstavu ovocia, zeleniny kvetov a okrasných

rastlín. Zúčastnilo sa jej 31 vystavovateľov, ktorí sa pre zentovali dovedna 309 plod mi zo svojich záhrad, ale aj
aranžmánmi a svojpomocne vytvorenými exponátmi.

Nádherné plody zná mych druhov ovocia a zeleniny dopĺňali exotické dru hy, napr. Physalis alkekengi, ktorá
je tiež známa ako židovská čerešňa alebo muchovka, je ďalšou „vitamí novou bombou“, Asimina triloba je tzv.
banán severu, ktorý mohli návštevníci do kon ca aj ochutnať, Akébia päť početná, popínavá rast li na s prenikavou
vôňou a plodmi, jedlými strukmi. Svoje zastúpenie mali aj rôzne ozdobné tekvičky, liečivé bylinky a koreniny. 

Žiaci Základnej školy v Bernolákove sa na výstave už tradične predstavili vlastnoručne vyhotovenými
aranžmánmi s tématikou „Jesenná fantázia“. Prínosom bola aj ich vlastná zelenina dopestovaná v školskej
záhrade, čím významne obohatili výstavné priestory a zároveň vzbudili aj veľký záujem návštevníkov.

Novým prvkom výstavy bolo zapojenie detí našej materskej školy do vyhotovenia súťažných exponátov,
ktorými mohli prejaviť vlastnú pred-
stavivosť. Všetkých 9 tried vyho-
tovilo exponáty s jesennou té ma -
 tikou zo záhrad a voľnej prírody,
ktoré návštevníci výstavy hodnotili.
Víťaz ný exponát Spolok záhrad-
károv Berno lá kovo ocenil, ale malá
zá hradná pochutina sa ušla všet -
kým deťom materskej školy. Teší nás
ich aktívne zapojenie do výstavy,
je u nich vidieť pozitívny vzťah k zá -
hrade a k prírode samotnej, čo je
prísľubom do budúcnosti. 

O výstavu bol veľký záujem,
medzi návštevníkmi boli do konca aj
celé rodiny s deťmi. 

V pondelok, 28. septembra vý-
 stavu navštívili deti z materskej ško -
ly, zo súkromnej materskej školy aj
žiaci I. a II. stup ňa ZŠ v Bernolákove.

Počet vystavovateľov,  mnnožstvo
exponátov, ich krása a kvalita, po -
čet ní návštevníci výstavy s ich úprim  -
ným záujmom o expo náty orga -
  nizátorov výstavy príjemne prekva-
pili a potešili. 

Za Spolok záhradkárov Bernolákovo 
Karol Brunovský
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE BERNOLÁKOVO – DOVOLENKOVO

I. miesto
Katar ína Pr íkopská

II. miesto
Anna Mazáčková

Hlasovanie poroty fotografickej súťaže rozhodlo o umiestnení v súťaži.
Blahoželáme všetkým trom oceneným!

***

Ceny prvým trom umiestneným odovzdá pán starosta, Mgr. Richard Červienka,
osobne na malom posedení na Obecnom úrade.

III. miesto
Katar ína Támová
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PODUJATIA V KULTÚRNOM DOME
Divadlo – Panoptikum

Junior party

Modrý piatok – Esterházyovci

Modrý piatok – Martin Geišberg

Marián Varga & Moyzesovo kvarteto

15. novembra 2015 o 17:00 hod bude v Kultúrnom dome hosťovať Divadlo na kolene z Častej
so svojou inscenáciou Panoptikum. Situačná komédia o tom, ako niektorí ľudia s nostalgiou
spomínajú na minulosť, až sa im tá minulosť nečakane vráti.
Vstupenky v cene 4,- Eur budú v predaji od 2. novembra.

16. novembra 2015 o 20:00 hod sa uskutoční podujatie, ktoré obec Bernolákovo pripravila pre
mládež pri príležitosti Dňa študentstva. Vystúpi na ňom raper Ego, tanečná skupina Urban etno
crew a DJ Monty.

V piatok 11. decembra 2015 o 19:00 hod v Modrom salóniku zahrá a zaspieva slovenský
Nohavica, pesničkár Martin Geišberg. Koncert tohto originálneho a veľmi príjemného speváka,
herca, hudobníka a skladateľa si pri dobrom čaji vychutnáte v predvianočnom čase.
Vstupné 3,- Eur na mieste.

Vianočný darček pre všetkých bernolákovských priaznivcov skvelej hudby je pripravený na  
19. december 2015. V tento deň sa uskutoční koncert legendárneho hudobníka, skladateľa, veľkej
osobnosti slovenskej hudby, Mariána Vargu. V roku 2015 prevzal niekoľko najvyšších ocenení,
stal sa členom siene slávy, koncertoval na exkluzívnych scénach doma i v zahraničí. 
Fenomenálny muzikant vystúpi v Bernolákove spolu s Moyzesovým kvartetom. 
Koncert sa uskutoční o 19:00 vo veľkej sále.
Vstupné12,- Eur. Predaj vstupeniek bude možný od 1. decembra v KD a na www.ticketportal.sk .

20. novembra 2015 o 19:00 hod v Modrom salóniku
V rámci obnoveného cyklu hudobno-literárnych večerov Modré piatky, bude úvodné podujatie
venované významnému výročiu dvoch členov rodu Esterházyovcov, ktorí majú úzke väzby s Ber -
nolákovom – grófa Františka, zakladateľa šaľansko-čeklískej vetvy (300 rokov od jeho narodenia
a 230 rokov od jeho úmrtia) a jeho syna grófa Františka von Forchtensteina (200. výročie úmrtia).
Porozprávať o týchto dejinných udalostiach príde historik Mgr. Gábor Strešňák, riaditeľ múzea v Sen -
ci a historik PhDr. Michal Duchoň, spoluautor publikácie Bernolákovo – dejiny obce. Hudobné
 vstupy z diel J. Haydna (dvorného skladateľa grófa Esterházyho) predvedú členovia vynikajúceho
hudobného zoskupenia, Muchovho kvarteta.
Vstup voľný

Pokračovanie príbehu 

Osem starej ších nájdete 

na internetovej stránke:

www.farin.webnode.sk

v záložke Osem starejších. 

Pre aktívnych čitateľov bude

otvorená diskusia k príbehu. 

Denisa Kancírová
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S mojou rodinou sme sa prisťaho-
vali do Bernolákova z Bratislavy, kde
som pôsobila šesť rokov ako učiteľka
v MŠ. Jeden rok som učila v už neexis-
 tujúcej MŠ na Hlavnej ulici a v Ma -
terskej škole na Komenského ulici
pracujem ako učiteľka 20 rokov. Svoju
prácu som vždy brala ako ko níčka. Je
to nád herný pocit, keď po rokoch stret-
nete svojho škôlkara a s radosťou vám
prezradí, že ste tou najkrajšou spo -
mienkou na jeho detstvo, že kvôli vám
sa ráno tešil do škôlky.

Keď sa pani riaditeľka Olinka Sy-
rová rozhodla odísť do dôchod ku,
prihlásila som sa do výberové ho ko-
nania na obsadenie miesta riaditeľa
MŠ, aby som pokračovala v napre-
dovaní MŠ.

Ide nám o zdravý životný štýl,
zdra vú životosprávu a dostatok pohy-
bových aktivít pre deti. Chceme vy -
tvoriť čo najpriaznivejšiu výchov -
 no-vzdelávaciu klímu s dôrazom na
rozvoj tvorivosti pred pamäťovým
učením, v ktorej sa realizuje učenie
hrou so zameraním na dobrú adap tá-
ciu nových detí a na formovanie ele-
mentárnych základov kľúčových kom -
petencií dieťaťa v predškolskom veku.

Cieľom je dosiahnuť školskú pri -
pravenosť, získať základy pre rozví-
janie schopnosti učiť sa a utvárať
predpoklady aj na vzdelávanie s mož-
 nosťou integrovať zdravotne postihnu-
 té deti v kolektíve zdravých detí. 

Preds tavu jeme Vám novú r iad i t e ľku  Mater s ke j  š ko ly
„Všetko čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil v materskej škole.“

Robert Flughum

Vo funkcii som od 1. augusta 2015.
Máme tiež nového záhradníka, údrž -
bára a kuriča v jednom, pána Jaro -
slava Navaru, ktorému sa chcem
poďakovať za spoluprácu. Hoci je len
začiatok školského roka, napriek tomu
som za toto krátke obdobie zistila, že
v MŠ a na Obecnom úrade máme tím
výborných ľudí, ktorí mi pomáhajú
prekonávať začiatky v riadiacej funk -
cii. Už cez prázdniny mi pomohli s upra -
tovaním po maľovaní jedálne, úprave
školského dvora, kam sme z fondu RZ
kúpili nové basketbalové koše, tunely
na lozenie aj prekrytie pieskoviska so
zatienením proti slnku. Odstránili sme
zdraviu nebezpečné drevené a ko -
vové preliezačky, vypílili sme odu mre -
tý strom, v spolupráci s referátom ži-
votného prostredia v Bernolákove nám
odborníci skontrolovali bezpeč nosť
stromov a suché, nebezpečné ko náre
vypílili. Na dopravnom ihrisku sme de-
montovali nebez pečné doprav né
značky a v spolupráci s pá nom Pet-
rom Vittekom z OÚ sme dali vyrobiť
nové, bezpečné dopravné značky. V mo-
týlikovej triede sme dali vyrobiť nové
úložné priestory na nové matrace, čím
vznikol väčší priestor pre pohybové
aktivity a na cvičenie Pilates pre dos-
pelých. Ďakujeme rodičom za zabez-
pečenie počítačov do kaž dej triedy.

Učiteľky pripravili svoje triedy na
začiatok školského roka. Vyzdobili si
aj okná podľa názvu triedy, aby si ich
detičky z vonku spoznali. Upratovačky
dôkladne upratali celú škôlku.

V spolupráci s OÚ a našim škol-
níkom sme obnovili zamykanie hlavnej
bránky a vymenili zvonček s domovým
vrátnikom.

Rodičia určite postrehli zmenu týka-
júcu sa povinnosti ranného príchodu
detí do MŠ do 8:00 hodiny. Požia -
dala nás o to vedúca zo školskej ku -
chyne, aby kuchárky stihli včas navariť
obed pre deti, lebo strav níkov je viac
ako v minulosti a ak deti prichádzajú
neskoro nie je možné normovať počty
obedov.

Prosím, berte nás ako školu, kde je
určitý režim a pravidlá. Aj zamykanie
škôlky o 8:15 má svoj význam. Ide
nám o bezpečnosť detí. Kto z vás by
chcel, aby po škôlke chodili cudzí
ľudia, alebo aby sa deti vybrali von?
Ide nám o to, aby rodičia vedeli, že sú
ich deti v bezpečí.

Pani Andrea Oberta hovorí
o svojich plánoch.

Po dohode s pani učiteľkami sme
kvôli nedostatku priesto rov pre krúžky
vytvorili triedy (okrem povinných edu -
kačných aktivít) so zameraním na folk-
lór, dramatizáciu roz právok, pohybo-
vé aktivity, tanečné aktivity, environ-
mentálne aktivity von ku, informačno-
technologické aktivity, umelecké akti-
vity. Priebežne ich bu deme prezento-
vať na sociálnych sieťach a verejne
prístupných miestach.

V spolupráci s rodičmi pripravu-
jeme v tomto školskom roku výuku an-
glického jazyka pre staršie deti, pla -
vecký kurz, jazdu na poní koch (v rám -
ci enviro projektu, na ktorý sme dostali
dotáciu), sokoliarov, divadelné pred-
stavenia v Kultúrnom dome, „šar ka niá -
du“ a opekačky s rodičmi na škol skom
dvore, posedenie pri stromčeku, fa šian-
 gový karneval v triedach, kurz kor -
čuľovania, návštevu knižnice, návšte vy
SNG, SND, akadémiu pre rodičov
detí, školu v príro de, výlety, interak-
tívne hry a športové hry, environmen-
tálne a prosociálne hry pre deti, dis -
kotéky, rozlúčku predškolákov.

Plánujeme zmodernizovať školský
dvor novými hracími centrami, v altán-
ku na dvore ŠD zabezpečiť lavičky,
vytvoriť oddychovú časť s ohniskom
a lavičkami, ktoré plánujeme využívať
s rodičmi na upevňovanie vzťahov a vy -
tvorenie pozitívnej klímy. Chceme na-
trieť plot, preliezačky, vymeniť svie ti -
dlá na prízemí, zabezpečiť telefo nic-
ké prepojenie celej budovy MŠ,  zriadiť
internet, nové učebné a didaktické
pomôcky, dostatok spotrebného mate -
riálu, zrealizovať prístrešok na bicykle.

V minulosti sme na realizáciu no -
vých projektov a na ekonomické za -
bezpečenie MŠ okrem iného využívali
príspevky rodičov do fondu OZR (Ob -
čianske združenie rodičov), 2 % z príj-
mov od priateľov a rodičov MŠ, ktorí
prispeli do fondu OZR a prís pevky
sponzorov. Aj v súčasnosti vám budem
za spoluprácu v mene vašich detí
vďačná.

Čaká nás organizačne náročné
obdobie, preto vás všetkých prosím
o spoluprácu.

Okrem uvedeného plánujeme zria-
denie novej kuchyne v priestoroch MŠ
a prístavbu dvoch tried.

Andrea Oberta, riaditeľka MŠ



15

Be
rn

ol
ák

 3
/2

01
5

N
A

Š
I 

 Ž
IA

C
I

AKO PREDŠKOLÁCI
POMÁHAJÚ DEŤOM

S DMO

Poznáte to, keď sme zdraví, vymýšľame
čo by sme ešte chceli. Nové oblečenie, do -
volenku, auto... Vlastne ani sami nevieme, čo
ešte. Zrazu ochorieme a presne vieme, čo
nám chýba. Jediné, čo si želáme je zdravie.

Deti z Materskej školy sú naučené, že
pomáhať kamarátom je prirodzené. V Motý-
likovej triede si deti v predošlom školskom
roku upevňovali poznatky, zručnosti a sa-
mozrejme aj empatické cítenie. Nad viazala
som teda „niť“ a posunula deti i seba o kú-
sok ďalej.

Porozprávala som im o ďeťoch s detskou
mozgovou obrnou a rôznymi inými znevýhod-
neniami, či obmedzeniami. Deti sa oboznámili
s projektom zbierania vrchnáčikov z PET fliaš.
Pochopili, že sepa rovanie odpadových ma-
teriálov prináša osoh nielen prírode, ale aj
ľuďom. Snažme sa byť empatickí, pomáhajme,
ak sa to dá. Slovami Alberta Einsteina:  

„Len život žitý pre iných je hoden žitia“.

Moje ďakujem patrí deťom, ich rodičom,
pani  riaditeľke, pani učiteľkám v MŠ a tiež
ľuďom, ktorí odkladajú vrchnáčiky a nosia ich
do zberných miest. 

Zuzana Mocsiová

Učebňu v prírode pre 1. stupeň ZŠ pre predmety Prírodo -
veda a Pracovné vyučovanie sa nám podarilo zrealizovať
vďaka príspevku Nádacie SPP vo výšle 6000,- Eur a OZ
ZRPŠ Školáčik vo výške 1000,- Eur. K tomu sa pridalo ešte
veľa ľudí, ktorí pomohli fyzickou prácou, skúse nosťami či po-
trebným mate riálom. Všetkým spoločne – deti, rodičia a za-
mestnanci školy – veľmi ĎAKUJEME!

Malý zázrak

semienok
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Zo srdca ďakujem pani Veronike Višvaderovej, ktorá
našim žiakom darovala úžasnú tortu, na ktorej stála
Mary Poppins s kabelkou aj nerozlučným dáždnikom.
Myslím, že všetci účinkujúci i diváci si z tohto muzikálu
odniesli množstvo pozitívnej energie, ktorou pred-
stavenia pre-kypovali.

Posledné dva júnové týždne patrili výstave prác
 žiakov výtvarného odboru. Aj keď sa budem opako-
vať, znovu som si položila otázku, či môže byť výstava
lepšia ako tá predchádzajúca. Všetci, ktorí si ju prišli
pozrieť, mi určite dajú za pravdu, že naši žiaci sú
z roka na rok profesionálnejší a zhotovujú prekvapivé
umelecké diela. Výstava prezentovala približne 1500
žiac kych prác rozličnej veľkosti, rôznorodých spô-
sobom aj zvolenými výtvarnými technikami. Samostat-
nou časťou výstavy boli práce absolventov v školskom
roku 2014/2015, ktoré boli predstavené na slávnost-
nej vernisáži v spoločenskej sále Spojenej školy. Štú -
dium ukončili: Katarína Biskupičová, Katarína Uhrová
a Viktória Ščasnárová z triedy akademickej maliarky
Štefánie Ábelovej, Viktória Bordácsová, Sebastián
Kvasnica, Matúš Meňhert a Lenka Rauszová z triedy
Mgr. Emílie Steinhübelovej.

Osobitne ďakujem našim sponzorom: pani Kataríne
Veinhardtovej, pánovi Karolovi Procházkovi, pánovi
Milanovi Várošovi, pani Márii Kešjarovej, manželom
Višvaderovým, pani Terézii Varečkovej, pani Marianne
Rajecovej, pani Márii Dávidovej a pani Hane Škulovej
za ich nezištnú pomoc.

Záver minulého školského roka
v ZUŠ a naše plány do budúcna

Leto už veľmi intenzívne klopkalo na dvere, keď sa
žiakom našej školy začínal záverečný finiš naj dôleži -
tejších podujatí. Veľmi si cením prácu pedagógov i žia-
kov, ktorí v enormných horúčavách pracovali ako vče-
ličky a postupne dokresľovali obraz školy, ktorá aj mi-
nulý školský rok dokázala, že jej žiaci disponujú ta-
lentom i potrebnou húževnatosťou a zanietením. 

Záverečný koncert žiakov hudobného a tanečného
odboru sa konal 24. mája. Každým rokom si ako ria-
diteľka školy kladiem otázku: „Môžeme byť ešte lepší
ako pred rokom?“ V sále kultúrneho domu sme svojim
priaznivcom dokázali, že lepšími sme – do nášho kon-
certného repertoáru pribudli ďalšie skupinky taneč-
ného odboru, postupne pribúdajú komorné zosku-
penia, ktoré stále viac zatraktívňujú naše umelecké
programy. „Čerešničkou na torte“ bola svetoznáma
Habanera z opery Carmen od Georga Bizeta. Pred-
viedol ju novovzniknutý orchester zložený zo žiakov
a pedagógov školy. Ako sólistky spievali Emma Bog -
nárová so svojou pani učiteľkou Janou Jazudekovou.
Ešte raz aj touto cestou ďakujem pánovi Františkovi Viš-
vaderovi, ktorý zachránil výkony všetkých klaviristov
tým, že previezol elektronické pianíno z riaditeľne ZUŠ
tesne pred koncertom, keď nástroju v kultúrnom dome

počas generálky postupne „odchádzali“ klávesy. 
Na podujatie Dni obce 6. júna prispela naša škola

kvalitným programom, zloženým z tanečných, spe-
váckych a hudobných vystúpení. Napriek skorému
obedňajšiemu času vo veľkej horúčave naši žiaci pred-
viedli skvelé výkony.

Druhý júnový týždeň sa v našej škole niesol v zna-
mení muzikálu Mary Poppins – jeho dve predpremiéry
sledovali zvedavé očká žiakov prvého a druhého
stupňa Základnej školy v Bernolákove. Napriek viace-
rým „škriatkom“, ktorí sa pokúšali k nám nasťahovať
(odrieknutie zvukára, kameramana, obsluhy zákulisia
na poslednú chvíľu, nedodanie  mikrofónov), sa nám
s tantalovským úsilím podarilo takmer nemožné: pred-
stavenie videlo neuveriteľných 780 divákov, premiéry
13. aj 14. júna takmer roztlačili náš kultúrny dom spon-
tánnou standing ovation. Ohlasy širokej verejnosti aj
hodnotenia odborníkov z divadelného prostredia
nás presvedčili, že ideme správnou cestou. 



Naše veľké ďakujem patrí aj rodičom a priateľom
školy, ktorí prispeli 2% svojich daní – tentoraz to bolo
krásnych 1841 Eur, ktoré využijeme na modernizáciu
a ďalšie zatraktívnenie vyučovacieho procesu.

Druhého septembra otvorila naša škola svoje brány
pre 388 žiakov. Hudobný odbor navštevuje 165
 žiakov, výtvarný odbor 123 žiakov, tanečný odbor 55
žiakov a literárno-dramatický odbor 45 žiakov. Po -
stupne sa rozrastajú všetky umelecké odbory – škola
potrebuje ďalšie dve učebne. 

Neoceniteľnú pomoc poskytol škole starosta obce
Mgr. Richard Červienka, ktorý ako poslanec BSK
urýchlene zariadil potrebné legislatívne úkony, aby
žiaci mohli začať vyučovanie vo vyhovujúcich prie-
storoch a prijateľnom časovom rozmedzí. 

V novom školskom roku sme prijali 92 nových
 žiakov. Verím, že nás budú navštevovať s rovnakou
láskou, s akou ich každý deň čakajú ich učitelia, aby
splnili svoje poslanie – odovzdávať krásu umenia
v množstve tvarov pre každú vekovú kategóriu od 5
do 25 rokov a prispievať tak k umeleckému rozvoju
detí a mládeže nášho Bernolákova.  

Jarmila Bošková, riaditeľka  ZUŠ
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Koncom minulého školského roka sa v areáli
SOŠ Bernolákovo uskutočnil O l y m p i j s k ý  d e ň ,
ktorého náplňou boli športové aktivity. Bol spojený
s ukážkami práce členov justičnej stráže – výcvik
psov, zadržanie páchateľa, prvky sebaobrany a tiež
jazdou na koni. 

Ako hostia boli prizvaní ôsmaci a deviataci zo
základnej školy. 

Mimoriadny záujem vzbudila možnosť vyskúšať
si jazdu zručnosti na osobnom automobile pod ve-
dením inštruktorov autoškoly. Preto sa vedenie školy
rozhodlo v rámci Dní otvorených dverí opäť žiakom
umožniť takéto skúšobné jazdy a zároveň ich obo -
známiť s možnosťami  štúdia na škole.                                 

Peter Trubač

OLYMPIJSKÝ DEŇ NA SOŠOLYMPIJSKÝ DEŇ NA SOŠ
alebo

príď aj Ty napríď aj Ty na
jazdu zručnostijazdu zručnosti

PRE SVOJE OBECENSTVO PRIPRAVUJEME
EŠTE TENTO ROK
MNOŽSTVO KONCERTOV:

10. novembra o 17:30
Interný koncert v spoločenskej sále SPoŠ

24. novembra o 17:30
Interný koncert v spoločenskej sále SPoŠ

25. novembra o 17:30 
Spoločný koncert so ZUŠ Dunajská Lužná

2. decembra o 17:00
Spoločný koncert so ZUŠ Vrbenského ul. v Bratislave
vo veľkej sále KD Bernolákovo

3. decembra o 17:00
Spoločný koncert so ZUŠ Vrbenského ul. v Bratislave
v nemeckom KD Bratislava

13. decembra o 15:00 
Vianočný koncert vo veľkej sále KD

14. decembra o 9:00
Výchovný koncert pre ZŠ/I.st. vo veľkej sále KD

14. decembra o 10:15 
Výchovný koncert pre MŠ vo veľkej sále KD

14. decembra o 11:30
Výchovný koncert pre ZŠ/II.st. vo veľkej sále KD.
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K 1. septembru 2015 mala ško-
la historických 513 žiakov a 59
zamestnancov. Školské priestory
sme počas prázdnin upravili tak,
aby boli schopné pohltiť takéto
množstvo detí. Žiaci sa učia v 25
triedach a v 4 špeciálnych učeb-
niach. Dve prvé triedy sme umiest-
nili v školskom klube detí. Prepl-
nená je jedáleň aj telocvičňa. Škol-
ský klub detí má 220 detí. Je nás
veľa a bude nás ešte viac. Dobu-
dovanie nových tried je pre školu
nevyhnutnosťou. Máme ich od ob -
ce sľúbené už k 1. 9. 2016. 

Počas uplynulého roka sme vyba-
vili polovicu tried počítačmi a pro-
jektormi tak, aby mohli pani uči-
teľky priamo v triedach obohaco-
vať vyučovanie atraktívnymi a mo-
dernými aktivizujúcimi prvkami. 

V tomto školskom roku je naším
cieľom takto vybaviť aj zvyšné trie-
dy. Vybudovali sme novú učebňu
informatiky, pribudla nám učebňa
techniky, tzv. dielne. Do rozvrhu sa
deťom vracia od 1. ročníka Prvo-
uka a od 5. ročníka Technika. Ško-
la sa pýši novou internetovou strán-
kou www.zsbernolakovo.sk a svo-
jim prvým logom s názvom „Strom
poznania“.

25. novembra 2015 čaká žia-
kov 5. ročníka na všetkých základ-
ných školách po prvýkrát testova-
nie z predmetov slovenský jazyk
a matematika. Jeho cieľom je vstup-
né hodnotenie vedomostí a zruč-
ností žiakov na začiatku 2. stupňa
a ich monitorovanie v celoštátnom
meradle. Testovanie poskytne spät-
nú väzbu škole o tom, ako pripra-
vili žiakov na prechod z 1. na 2.
stupeň. Celoslovenské testovanie 

žiakov 9. ročníka základných škôl
pod názvom Testovanie 9 – 2016
sa uskutoční 6. apríla 2016 z pred-
metov matematika a slovenský ja-
zyk. Výsledok žiaka slúži ako pod-
klad pre prijímacie skúšky na stred-
né školy.

Zápis prváčikov pre školský rok
2016/2017 sa oproti minulým ro-
kom o pár mesiacov posunie. Pô-
vodne prebiehali zápisy v januári
až februári. Tentoraz sa do prvého
ročníka základnej školy budú deti
zapisovať až počas apríla 2016.
Je to rozhodnutie vlády SR. 

V snahe pomôcť deťom so špe -
cifickými poruchami učenia a inte-
grovaným žiakom sme na škole od
1. 9. 2015 zriadili pozíciu špeciál-
neho pedagóga. Sme druhou ško-
lou v okrese Senec, ktorá takto
vychádza v ústrety svojim žiakom
a ich rodičom. Rodičia už nebudú
musieť dochádzať na reedukácie
porúch učenia do poradenských
zariadení. Školský špeciálny peda-
góg bude pracovať so žiakmi indi-
viduálne priamo v škole. Cieľom
jeho práce je optimalizovať vzdelá-
vací a osobnostný vývin detí s po-
ruchami učenia, prispieť k úpravám
a zlepšeniu ich výkonov, resp. za-
brániť ich ďalšiemu zhoršovaniu. Je
poradcom a pomocníkom učiteľov
pri vzdelávaní takýchto detí, kon-
zultuje s vyučujúcimi metódy práce
a hodnotenia konkrétnych detí. Ne-
oddeliteľnou súčasťou práce škol-
ského špeciálneho pedagóga je
práca s rodičmi. Aj rodičia sa mu-
sia naučiť ako špeciálne pristupo-
vať ku vzdelávaniu svojich detí, kto-
ré si svoju nevýhodu poruchy uče-
nia ponesú celým svojim životom.

Každý september stojí škola, jej
žiaci a pedagógovia na novej štar-
tovacej čiare. Prajem všetkým veľa
síl, elánu a úspechov na neľahkej,
ale krásnej ceste poznania.

Mgr. Barbora Rigóová
riaditeľka školy 

V poslednom období sa populácia
našej dediny rozrastá a rodičia majú
problém s umiestnením detí do ma-
terskej školy. Preto sme sa rozhodli
predstaviť rodičom možnosti, kam
umiestniť ich deti, ak je v štátnej škôlke
plný stav. V najbližších častiach ča-
sopisu sa môžete oboznámiť s rôznymi
možnosťami. Dúfame, že tento prehľad
pomôže rodičom pri výbere takej škôl-
ky, ktorá je pre nich najvhodnejšia
a ste lesňuje ich predstavu o správnej
výchove svojich detí. 

Komunitná škôlka DC Ježko sa v ro-
ku 2014 presťahovala do priestorov
v Bernolákove. Predtým, od roku 2010,
úspešne fungovala vo Veľkom Bieli .
Založila ju Katka Plešková

Prečo si sa rozhodla založiť
škôlku? 

Hľadala som možnosti ako priniesť
prospešný projekt pre našu obec. Pre-
vádzkovanie škôlky je len jeden z cie -
ľov občianskeho združenia DC Ježko.
Ďalším cieľom je vytvoriť prostredie
pre rodiny, kde by sa mohli stretávať,
vzájomne si pomáhať a vzdelávať sa.
Učiť sa vytvárať spoločenstvá podľa
rôznych záujmov, aktívne sa angažo-
vať vo svojom najbližšom okolí, a tak
byť neustále účastný na verejnom
dobre. Verím, že ak každý odovzdá
kus svojho dobra, tak budeme žiť
v dobrej spoločnosti, v dobrej obci.

Škôlka je kresťansky zameraná.
Rodičov to však odrádza. Ozrejmi
nám prosím, čo znamená „kresťansky
zameraná“?

Teší ma, že našu škôlku vyhľadá-
vajú všetci, ktorým ide o hodnoty. Je to
otvorené spoločenstvo rodičov a pod-
porovateľov výchovy ku kresťanským
hodnotám. Deti sú naša budúcnosť. Je
potrebné ich nielen vyučovať, ale aj
vychovávať. Výchova vyžaduje hod-
notový systém na zdravé rozlišovanie
dobra a zla, ktorý na Slovensku vy-
chádza predovšetkým z kresťanstva.
Ak to zhrniem, tak s deťmi v tomto
drobnom veku vieme odkomunikovať
len jednoduché, ale zato podstatné
veci z kresťanstva, ako napríklad byť 

Škola praská vo švíkoch PREDŠKOLSKÉ
ZARIADENIE
DC JEŽKO
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Od tohto školského roku chcete
spustiť záujmové krúžky TVORIVÉ
DIELNIČKY a Gymnastiku pre diev -
čatá. Kto krúžky vedie a pre akú
vekovú skupinu sú zamerané?

Pani Rusniaková otvára prípravný
rok v  modernej gymnastike pre diev-
čatá predškolského veku 4 – 6 rokov
a následne pre dievčatá školáčky vo
veku 6 – 8 rokov. Pani Martináková
a pani Trubáčová nás oslovili s krúž-
kami Tvorivé dielničky. Opäť je to roz-
delené pre deti predškolského veku
a školákov. Oba krúžky sa otvárajú
v októbri a budú prebiehať v poo-
bedňajších hodinách v priestoroch
našej škôlky.

Prijímate deti od dvoch rokov.
Vedia sa už v takom rannom veku za-
pojiť?

Niektorí rodičia potrebujú riešiť
umiestnenie už dvojročného dieťaťa.
Preto im vychádzame v ústrety. Schop-
nosť dvojročných detí zapájať sa do
denného programu je veľmi indivi-
duálna. V našej škôlke prevažujú
staršie deti.

Čo ťa na tejto práci baví? Prí-
padne nám prezraď zážitok, na
ktorý rada spomínaš.

Napĺňa ma všetko, čo sa týka DC
Ježka. Služba deťom, rodičom. Deťom
sa výhradne venujú pedagogičky Jan-
ka a Ivanka. Sú v tom skvelé. Ja mám
na starosti organizačno-ekonomické
činnosti okolo. Z úsmevných zážitkov
by som spomenula to, ako funguje
detská logika. Pri pomenovaní vecí
sme sa dopracovali od hrnčeka, cez
hrniec a kotlík dostal napokon ozna-
čenie hrn. Alebo riešime večnú dilemu
slovíčok kakať, čakať a skákať.

Zhovárala sa 
Denisa Kancírová

vďačný za každý deň, za rodinu, ich
prácu. U nás je to formou spoločného
zdieľania v rannom kruhu. Následne
počas dňa sme vďační za jedlo. No a po-
čas roka sa učíme rozlišovať a za-
chovávať čistotu tých našich tradícii,
ktoré sú súčasťou predovšetkým ich
detského sveta. Teda Sv. Mikuláš,
Dušičky, Vianoce  - hlavne obdarúva-
vanie a dobré skutky počas adventu,
fašiangy a Veľkú noc – radosť z no-
vého života....

Čím je tvoja škôlka pre deti a ich
rodičov zaujímavá?

Okrem jasného hodnotového sys-
tému pre výchovu a dodržiavania
štandardov pre výučbu sa nám v minu-
lom roku podarilo zabezpečiť vhodné
priestory tu v Bernolákove. Biel nám po-
slúžil na rozbehnutie školičky s kapa -

citou 15 detí. V Bernolákove na Želez-
ničnej ulici je priestor pre dve triedy po
15 detí. Väčší pozemok nám poskytol
priestor pre vlastné ihrisko, ovocný sad
a deťmi obľúbenú zeleninovú záhrad-
ku a aj priestor pre iné spoločné akcie
pre rodiny. Menší a zmie šaný kolektív
nás učí rozličným situáciám podob-
ným v rodinách. Väčšie deti pomáhajú
mladším, mladšie sa rýchlejšie učia.
Vlastný ovocný sad a záhradka nám
ponúka pestrosť ovocia a zeleniny.
Majú to na očiach a samé si to pýtajú.
Sú vedené k samostatnosti pri stoloch.
Dokážu si naberať jedlo v takých
množstvách, aké zvládajú zjesť. Nie
sú vyberavé. Samé sa obsluhujú aj s pi-
tím. Schopnosť učiť sa je podpo-
rovaná motiváciou, že to dokázalo
dieťa samo. Be
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Túžili ste niekedy vydať sa na do-
brodružnú výpravu? Deťom a mla-
dým z našej rímskokatolíckej farnosti
sv. Štefana sa to podarilo.

V sobotu, 11. júla, sa rozlúčili s ro-
dičmi a po rannej svätej omši vyrazili
spolu s animátormi na Dobrú Vodu,
kde sa celý týždeň pokúšali pomôcť
obyvateľom Stra teného Mesta znovu
toto mesto vybudovať.

Keďže máme Rok zasväteného ži-
vo ta, na ranných slovách s nimi animá-
tori navštevovali rôzne muž ské a žen-
ské rehole a po rozlúštení zašif-
rovaných odkazov od rehoľníkov
mohli záchrancovia priniesť Stra -
tenému Mestu cenné rady, ako ho
znovu postaviť na nohy. Popritom však
nechýbalo nič, čo k letnému táboru
patrí: športové aj strategické hry na
čerstvom vzduchu, nočná hra, ope -
kačka, výlety či aktivita, po čas ktorej
skupinky vyrazili do dediny, aby si uro-
bili „selfie“ fotografie obodované
podľa kreativity a ná ročnosti. Mohli
sme sa teda zabaviť na tom, ako sme
sa spolu fotili vo fontáne, so starostom,
s mravcom, chodníkom či záhradným
trpaslíkom. Mali sme kluby, kde si
dievčatá mohli ušiť nové sukne,
chlapci natočili futbalové video a nie -
ktorí nám zase vyrobili táborový ča-
sopis. Samozrejme nechýbalo ani
duchovné občerstvenie v podobe ve -
černých chvál a rozhovorov, mož nosť
sv. spovede či sv. omša s našim pánom
farárom.

Redakčná rada sa ospra -
vedlňuje, že z technických prí-
čin neboli uverejnené mená
darcov krvi v časopise Berno-
lák 2/2015 na strane 19. 

Dotknutí darcovia krvi sa
našťastie ozvali a túto chybu
sme mohli napraviť. Uvá dzame
ich mená:
BUČEK Milan,
BUČEKOVÁ Tamara,
DOBOŠ Marián,
DRÁB Monika,
CHOCHOLÁČKOVÁ Viera,
MATULA Miroslav,
MOCIOVÁ Zuzana,
SZALAIOVÁ Zuzana,
ŠUTTA Adam, 
TURENIČ Miroslav, 
VYSUČÁNI Ivan.

Starosta obce Bernolákovo
a predsedníctvo Miestne ho spol-
ku SČK v Bernolákove ďakujú
darcom krvi za ich humánny
a šľachetný čin.

O p r a v a
ZÁCHRANA STRATENÉHO MESTA

LETNÝ KRESŤANSKÝ TÁBOR V DOBREJ VODE
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Myslím si, že všetci so mnou budú
súhlasiť keď poviem, že tento spo -
ločný týždeň bol naozaj požehnaným
časom nových priateľstiev, radosti,
smie chu aj duchovného povzbude-
nia. Naša veľká vďaka patrí v prvom
rade Pánu Bohu a Panne Márii, ale aj
nášmu pánovi farárovi Jurajovi Kor-
múthovi, animátorom, všetkým, ktorí nás
sprevádzali modlitbami a taktiež OcÚ
Bernolákovo za finančnú podporu. 

Lucy Múčková

D A R C O V I A  
K R V I
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ČEKLÍSKE ECHO 2015 KULTÚRNE
LETO 2015

V Bernolákove sme tento rok po prvýkrát realizovali cyk-
lus kultúrnych podujatí počas celého leta. Otvorenie
Kultúrneho leta sa konalo v prírodnom prostredí pred
Kaplnkou Svätej Anny, ostatné akcie pred kultúrnym
domom. V rámci Kultúrneho leta sme zrealizovali desať
podujatí s pomerne hojnou účasťou. Podľa reakcií drvivej
väčšiny návštevníkov sa projekt Kultúrne leto stal hneď vo
svojom prvom ročníku po pulárny a splnil svoje poslanie:
ponúknuť aj počas letných dovoleniek a prázdnin bo-
hatý a pestrý program na vyplnenie času obyvateľom i ná-
vštevníkom Bernolákova. Obyvatelia obce sa stretli, pose-
deli si spoločne so svojimi priateľmi, susedmi, porozprávali
sa a hlavne sa skvele zabavili v príjemnom letnom a po-
hodovom duchu.

V sobotu 12. septembra sme úspešne absol vovali tradičný
minifestival Čeklíske echo 2015 a zároveň sme touto akciou
ukončili letnú sezó nu open air podujatí, ktoré v ber nolá-
kovských exteriéroch spríjemňovali pohodovú atmosféru
tohto dlhého a vydareného leta. 



Pani Vilma Bošková, najstaršia obyvateľka
Bernolákova

Narodila 24. 8. 1913 v Čeklísi, tak sa vtedy Ber nolákovo nazývalo, v rodine
Kinčešovcov. Zažila monarchiu, rôzne republiky, vojny – takmer celú búrlivú
histó riu 20. storočia. Jej otec Jozef Kinčeš a starý otec Michal Nagy boli staros-
tovia v našej obci.

Pani Boškovú sme navštívili v jej
dome na Kollárovej ulici. Starosta jej
zablahoželal v mene obyva teľov obce
a s vin šami sa pridali aj ďalší gra tulanti.
Pani Bošková vie vytvoriť príjemnú at-
mosféru, obdivu hodná je iskra, ktorú
má v sebe. Sluch jej už menej slúži
a tak treba pri nej hovoriť zrozumi-
teľne. Pamätá si všetko, veď človek za-
žije aj dobré aj zlé.

Kinčešovci bývali neďaleko
od kostola. Bernolákova ulica
sa volala Kiss utca a Hlav ná
ulica bola Nagy utca. Deti sa
sánkovali na Várdombe. 

V starej škole, ktorá ešte
stojí neďaleko kaštieľa, boli všetky roč níky v jednej triede. Pani
Bošková začína spomínať na časy dávno mi nu lé: „Ja som ešte
jeden rok chodila do maďarskej školy, ale už potom len do
slovenskej. Správy v obci hlásil hlásnik. Aj  polnoc hlásil. Svietili
sme petrolejkou a život sa polepšil, keď zaviedli elektrinu. Ľúbi-
la som čítať a aj dnes všetko prečítam.“

Spýtali sme sa, čo dobré varievala jej mama Vilma, rodená
Na gyová. „Nebol každú nedeľu rízek, jak teraz. Uvarilo sa
ho vädzie mä so, z toho bola polévka. Mäso sa vybralo, nakrá-
jalo, vysypalo sa do panvice na mastné a zalialo sa smo tanou.
K tomu sme mali chleba. To bo la nedeľa. A upékol sa plech
lekvárových buchét“, odpo vedá pani Bošková.

Vydávala sa mladá. Vtedy so bá še dohadovali rodičia.
Prvej dcé re dala meno Izabela. To preto, lebo sa jej zapáčilo
u dcéry Esterházyovcov. Spýtali sme sa na čeklísky kroj. Pani
Bošková vraví, že tradícia vyšívaných krojov tu nebola, výraz -
nejšie kroje nosili tie ženy, ktoré tu boli privydaté. 

Od krojov sme sa dostali k raňajkám. „Ráno, keď vstanem,
spravím si kávu s mlékem (alebo mi ju spraví nevesta) a do teho
štamprlík beche rovky a nadrobený rožok. Nad robené si robila
aj moja stará mama a ja robím to isté. O desiatej si zobe riem
pagáček a potom mi nosia obed. K obedu si dám strik z vínka.
Rada mám vyprážané, aj keď nemám dob rý žlčník“. Hovorí,
že človek má jesť čo mu chutí. Sama nezje veľké porcie a ra-
dám od doktorky, ktorá tvrdí, že by mala jesť stravu ako troj-
ročné dieťa, sa vzpiera. S dodat kom: „nooo, pravda, ešte mi
aj cumel dajte...".

Čo pani Vilma rada robí? „Te le vízne noviny sú moje, musím
vedieť, čo sa vo svete robí. Šport si nepo zriem, ale správy o po-
časí áno. Čo sa deje v Bernolákove, to mi povedia naši. Ja po
Bernolákove necho dím, moje nohy ma už nechcú po slúchať.“

Pani Bošková vie, čo chce. Jej blízki preto o nej vravia, že
je dirigent. Zaspievali sme jej Mnoga leta, mnoga leta...  „Keď
je človek zdravý, nech sa dožije vysokého ve ku každý“, dodáva
najstaršia oby vateľka našej obce.

Preto Vám, pani Bošková želáme, aby ste boli ešte
dlho zdravá.

Jaroslav Vokoun
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11. septembra sa konal Slávnostný zápis našich jubilantov, ktorí oslávili vý-
znamné životné jubileá 80 a 85 rokov v 1. polroku 2015. V obradnej sieni
Kultúrneho domu v Bernolákove ich privítal starosta obce Mgr. Richard Červienka
a členky Zboru pre občianske záležitosti pri OZ v Bernolákove.

September
Jozef Csovary 90
Anna Pauflerová       80
Paulína Poórová 80
František Pavlík 80
Eva Švehláková 80
Eva Tekelová 80
Magdaléna Detáriová  75
Ivan Farský 75
Eva Hammerschmiedtová 75
Veronika Hlaváčová  75
Jozef Valentovič 75
Marián Jurča 70
Jozefína Kassayová    70
Eva Luknárová 70
Tibor Mikula 70
Ľudovít Mikuš 70
Klára Múčková 70
Adela Navarová 70

Pani C. Fajtovej, pani H. Kovačikovej a pánovi J. Csovarymu k nádherným 
90 .  na roden inám zablahoželal starosta obce 

Júl
Cecília Fajtová 90
Helena Kovačiková   90
Michal Ballay 85 
Valéria Gálová 85
Alžbeta Barkolová     80
Oľga Benčúriková      75
Štefan Grofič 75
Gabriela Sadloňová  75
Anna Ďurčová 70
Klára Jačová 70 
Marcel Komada 70
Marta Malochová    70 
Anna Trnovská 70 
Terézia Zbitáková     70  
Dušan Zemánek 70
Magda Zervanová       70

August
Alžbeta Špačková     80
Anna Ballayová 75
Mária Sarková 75
Daniela Hudlová  70
Karol Múčka 70
Mária Kalivodová    70
Magdaléna Navarová  70
Emília Šmihlová 70



Ďakujem priateľom za
kveti nové dary a účasť na
poslednej  rozlúčke s pá-
nom Antonom  Guldanom
dňa 16. júla 2015.
Manželka s rodinou
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Ema Vakonitsová
Alex Aksamit
Sára Tureničová
Nella Lehocká
Ella Lehocká
Lilien Lehocká
Adrián Sabo
Karolína Bokorová
Alexandra Koberová
Rastislav Kaňuch
Dávid Marko Kohút
Emma Čierna

Štefan Gažo a Barbora Petríková
Tomáš Klement a Martina Pjatriková
Branislav Sochor a Katarína Buzgovičová
Peter Barbuš a Martina Košová
Matej Koiš a Natália Horváthová
Tomáš Paták a Monika Čaputová
Ján Martinák a Dominika Conortová
Ivan Bureš a Michaela Kakašová
Darko Bukovec a Vlasta Kraljik
Patrik Martin a Jana Koťková
Andrej Foltýn a Lenka Bočková
Martin Kövesi a Marcela Sedláková
Stanislav Baďura a Michala Zgaburová
Igor Lulják a Katarína Suchá
Roman Juhás a Hanka Merčáková
Marek Kalivoda a Hana Strakušová
Radovan Krajčík a Petra Kukurová
Jaroslav Pavleje a Jana Szabóová
Dušan Makovec a Sabina Havaldová
Dávid Ďatelinka a Tatiana Scherhauferová
Erik Vlnka a Natália Čechová
Radovan Balogh a Dana Adamovičová
Milan Petráš a Katarína Tullnerová
Tomáš Grünner a Mária Koníková

N A R O D I L I  S AZ O S O B Á Š I L I  S A

Z O M R E L I

Dávid Šalamun
Michal Dvorák
Lucia Bieliková
Bibiana Ukrop
Marko Sabo
Jakub Šubín
Benjamín Matúš Šutka
Amanda Biziková
Michal Kršák
Noemi Svitková
Jakub Kormoš
Dorota Sabin

8. augusta a 11. septembra sa v obradnej sieni Kultúrneho domu v Bernolákove konal
slávnostný zápisa detí do pamätnej knihy obce. Našich nových najmenších občanov
privítal starosta obce, Mgr. Richard Červienka, spoločne s členkami Zboru pre občianske
záležitosti pri OPZ v Bernolákove.

František Jablonický  82
Juliana Sopfritšová   76
Alžbeta Pláteníková  96
Anton Guldan           82
Štefan Prokeš            72
Helena Navarová      82
Mária Kováčová       82
Mária Jajcajová        97 
Valéria Saturyová     76
Etela Tóthová           82
Zuzana Kutiová        95 
Mária Jedlovcová     72 
Oto Navara              66
Želmíra Veselovská  73
Jozef Farkaš               73

18. júla 2015 sme sa rozlúčili s pani Máriou Kováčovou, ktorá
nás opustila vo veku 82 rokov. Pani Mária Kováčová patrila k za -
kladajúcim členkám SČK v Bernolákove, dlhé roky bola členkou
predsedníctva a desiatkarkou miestneho spolku. Taktiež bola do-
brovoľnou opatrovateľkou a členkou Zdravotnej družiny SČK. Čer-
venému krížu bola verná do posledných chvíľ svojho života. 

10. augusta 2015 sme sa rozlúčili s pani Valériou Saturyovou,
ktorá nás opustila vo veku 76 rokov. Pani Valéria Saturyová praco-
vala ako desiatkarka miestneho spolku SČK.

Hlboko sa skláňame pred prácou, ktorú obe tieto naše členky pre
MS SČK vykonali. Srdečne ďakujeme aj za nimi zachránené životy a vy-
jadrujeme úprimnú ľútosť nad ich odchodom.

Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove vyjadruje aj
touto formou úprimnú sústrasť pozostalým rodinám.

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove
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Je  rodený Berno lákovčan,  s  koreňmi
na L iptove.  Úspešný v lukos treľbe,  a pre -
to  Vám ho preds tav íme.

Kedy boli prvé dotyky s lukom? 
PT: S lukostreľbou som začal v roku

2010. Vtedy som si kúpil svoj prvý luk
a prihlásil som sa do lukostre leckého
klubu ELÁN. Vo Viničnom. Vtedy sme
strieľali na Čiernej Vode na ihrisku za
hotelom Kamila, dnes už máme jednu
z najlepších strelníc pre luky a kuše na
Slovensku v golfovom areáli v Ber no-
lákove. S luko streľbou sa dá za čať v kto-
rom koľ vek veku. 

Kde máte tréningy? 
PT: V letnej sezóne sa strieľa tu

v Bernolákove. V zime trénujeme v hale
na 18 met rov. Lukostreľba je tradičná
a mo der ná. Ja sa venujem modernej,
kde je luk skonštruovaný z moderných
ma teriálov. Takýto luk umožňuje strie-
ľať presnejšie, na väčšie vzdialenosti
a takmer v akomkoľvek počasí. Kva -
litný luk ale nie je zá rukou úspechu,
pretože všetko ostat né je na strelcovi
a jeho tech nike. Presná lukostreľba
je vždy o technike streľby. Lukostrelec
musí súťažiť so svojou mysľou. Keď sa
chce zlepšovať, musí sa porovnávať
s najlepšími, a preto je potrebné cho-
diť aj na súťaže. V Bernolákove orga-
nizujeme niekoľko súťaží ročne, pekný
okruh je pri Varíne neďaleko Žiliny. V Ra-
kúsku to posunuli ešte na vyššiu úroveň
a postavili celé scenérie zvierat,
napríklad africkú savanu.

V lukostreľbe sú viaceré disci-
plíny, ktorá je tá Tvoja?

PT: Chodím aj na terčové a terénne
súťaže, ale venujem sa najmä luko-
streľbe na imitácie zvierat – takzvaná
3D lukostreľba. Je to streľba v teréne,
na horách, v poliach, kde sú postave-
né verné imitácie zvierat. Na zvierati
je naznačená bodovaná zóna, ktorú
musí strelec zasiahnuť, Z anatomické-
ho hľadiska ide o vitálnu zónu zviera-
ťa, ktorú ak by sme zasiahli, tak zviera
naozaj ulovíme. Ide o naozaj vernú
imitáciu lovu. Strelec na rozdiel od
terčovej streľby musí poznať anatómiu
zvieraťa, odhadnúť vzdialenosť na
ktorú strieľa, a zahrnúť do toho všetky
iné vplyvy (uhol dopadu, vietor, dážď,
sneh a.i.). Súťaž tvorí trať obvykle 24
až 28 zvierat v prírode v teréne a strel-
ci postupne v skupinách po 4 – 6 strel-
coch obchádzajú trať a strieľajú 1 – 2
šípy na každé zviera. Súťaž býva vyvr-
cholením tréningového procesu a sa-
mozrejme sa na nich strelec môže aj
veľa naučiť od skúsenejších strelcov.

oblečení. Mám chránič na prsty, lebo
pri silnejších lukoch by som si ich zničil

Postupne si sa zo žiaka stal tré-
nerom.

PT: Mňa baví akákoľvek streľba
z luku. Keď môj tréner videl, že moja
streľba je na určitej úrovni, tak usúdil,
že svoje poznatky môžem ďalej odo-
vzdať. Zdravá streľba nie je ľahká,
treba dbať na správny strelecký po-
stoj, aby si napínal správne svaly, ne-
krivil sa. Potrebné je robiť kompen-
začné cviky. Treba si dať pozor na
jednostrannú záťaž tela. Už pri kúpe
luku musíme zohľadniť postavu strelca,
ktorý bude z neho strieľať, a preto ak
má luk robiť strelcovi radosť, je kúpa
luku vysoko odborná záležitosť.

Ako je to s bezpečnosťou?
PT: Luk od určitej náťahovej sily je

zbraň. Zákon upravuje miesta, kde sa
môže strieľať, ako prenášať luk, čo je
a čo nie je povolené. Slabšie luky ale
zbraňou nie sú. 

Ktoré terče nemáš rád?
PT: Veľkú bielu snežnú kozu a naj-

mä skáčuceho srnca. Totižto, vo výsko-
ku je vitálna zóna zvieraťa, kam mám
trafiť, veľmi malá. Keď sa o 2 cm po-
mýlim, šíp ide mimo. 

Ako sa stalo, že sa pri luku objavil
Váš syn Peťo?

PT: Ako malé dieťa videl, čo je luk.
Netlačil som ho do toho. Na pár sú-
ťažiach sa mu zadarilo a pochopil, že
má zmysel robiť niečo aj vo voľnom
čase. Práve sme sa vrátili z Majstrov-
stiev Slovenska v terénnej lukostreľbe,
kde sa Peťko stal majstrom Slovenska
v kategórii žiakov do 12 rokov. Plusom
lukostreľby je pohyb v prírode za kaž-
dého počasia. 

Si súťaživý typ?
PT: Áno som. Tréner doniesol na

tréning malý terč veľkosti jednoeurovej
mince, zavesil to a povedal: Kto to
trafí, dostane čokoládu. Ja som dovte-
dy väčšinou netrafil, ale okamžitá od-
mena bola pre mňa motivujúca a sa-
mozrejme som to trafil. Išlo „o niečo“. 

Prišli úspechy na začiatku?
PT: Neúspech som bral s nadhľa-

dom, chodil som a chodím sa baviť. Je
to relax popri práci a povinnostiach.
Neustále sa snažím lepšie aplikovať
techniku lukostreľby, takže prišla väč-
šia súťaživosť a chuť sa zlepšovať. Lu-
kostreľba je dobrá tiež v tom, že núti
strelca robiť doplnkové športy, aby si
mal svaly na správne rozpínanie luku.
Lukostrelec robí kontinuálny tlak a ťah.
Kto je na svoj luk slabý, toho luk pre-
tlačí. Správny lukostrelec luk nedrží,
ale tlačí. Úžasné je to, že v jednom
momente musíš spraviť naraz niekoľko
vecí. Vtedy je absolútny zásah. Pri 3D
streľbe musí byť koncentrácia maxi-
málna. Strieľaš len jeden šíp, tak ako
na love. Nesprávny zásah znamená,
že zviera ujde. Pre úspešnú streľbu mu-
síš mať v poriadku hlavu a telo. Ak nie-
čo vypadne, je koniec. Je to pekný šport,
lebo učí koncentrácii. Tento šport učí ro-
biť správne veci v správny čas. Podob-
ne roľník, ak v správnom čase neza-
seje, nebude mať úrodu. Treba dodr-
žiavať zásady a nepoľavovať z nich. 

Prečo sa pri streľbe používajú
rôzne chrániče?

PT: Doplnky sú veľmi dôležité.
Mám chránič na pažu, aby ma netra-
fila tetiva. Mám chránič na hruď, aby
sa tetiva nezachytávala na volnejšom 

Lukostrelec Peter Tomčík 

Ú s p e c h y  P e t r a  T o m č í k a :
2013 Majstrovstvá SR 3D, Donovaly, 1. miesto
2013 Majstrovstvá SR v terénnej lukostreľbe, Kežmarok, 2. miesto
2014 Majstrovstvá SR v terénnej lukostreľbe, Sv. Jur, 3. miesto
2015 Turnaj 3 zemí Hohenau am der March/Rakúsko, 3. miesto
2015 Majstrovstvá SR 3D, Podvišňové, 2. miesto
2015 Slovenský pohár v 3D lukostreľbe, 2 miesto
2015 Majstrovstvá SR v terénnej lukostreľbe, Kežmarok, 3 miesto.

Zhováral sa Jaroslav Vokoun


