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KOMUNÁLNE
VOĽBY
2014

Vzhľadom na to, že toto číslo časopisu Bernolák je tematicky zamerané na pripravované komunálne voľby, redakcia poskytla
priestor všetkým politickým stranám, hnutiam a nezávislým kandidátom zaregistrovaným v blížiacich sa komunálnych voľbách
na svoju prezentáciu.V záujme zachovania objektivity všetky príspevky boli limitované a redakcia časopisu do jednotlivých
textov nezasahovala. Redakčná rada nezodpovedá za obsah ani formu príspevkov jednotlivých kandidátov.

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV
V zmysle § 10 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Z.z.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí boli vytvorené
volebné okrsky a volebné miestnosti pre konanie
Volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014.
1. Územie 1. volebného okrsku a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Bernolákova, Budovateľská, Bottova, Clementisova,
Družstevná, Dukelská, Fándlyho, Gróbska, Gaštanová alej,
Horný dvor, Chalupkova, Kaštieľ, Kukučínova, Plemenárska,
Pribinova, Sacky, Sládkovičova, Strojárenská, Svätoplukova,
Tajovského,
Volebná miestnosť : Dom služieb, Viničná ul. č. 2

2. Územie 2. volebného okrsku a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Hlavná, Hlboká, Krátka, Okružná, Poľná, Poľovnícka,
Potočná, Stredná, Staničná, Topoľový rad, Trnková,
Železničná.
Volebná miestnosť: Obecný úrad, Hlavná č. 111

3. Územie 3. volebného okrsku a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Hlinkova, Hviezdoslavova, Jesenského, Kalinčiakova,
Komenského, Kvetná, Lekárenská, Nálepkova, Národného
oslobodenia, Orechová, Poštová, Priemyselná, Senecká cesta,
Štúrova, Viničná.
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Hlavná č. 107

4. Územie 4. volebného okrsku a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Kollárova, Mostová, Slaná, Školská, Tabaková,
Trnavská, Vŕšky, Záhradná
Volebná miestnosť: Základná škola, Školská 1

5. Územie 5. volebného okrsku a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Agátová, Borovicová, Broskyňová, Brusnicová, Buková,
Čerešňová, Čučoriedková, Dubová, Dunajská, Hrušková,
Jabloňová, Jelšová, Lipová, Lesná, Lúčna, Malinová,
Marhuľová, Mierová, Nevädzová, Obilná, Púpavová,
Rezedová, Riečna, Sadová, Slivková, Smreková, Šalviová, Šíp
ková, Višňová
Volebná miestnosť: Základná škola, Školská 1

Miestna volebná komisia (ďalej MVK) má sídlo na Obecnom
úrade, Hlavná 111, Bernolákovo – tel.č. 02/45993 920.
Predseda MVK – Mgr. Ján Trubač
Podpredseda: Helena Černayová
Zapisovateľka: Helena Čambálová
Upozorňujeme voličov, že voľby sa konajú jeden deň a to
15. novembra 2014 od 7.00 hod do 20.00 hod.

Ako budeme voliť ?
Pri voľbe starostu je to jednoduché:
Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce zakrúžkujeme
poradové číslo kandidáta, lístok vložíme do obálky
a obálku dáme do volebnej schránky.
Pri voľbe poslancov obecného zastupiteľstva si musíme uve
domiť, že máme 1 volebný obvod, v ktorom volíme max
imálne 11 poslancov.
Na hlasovacom lístku na voľbu poslancov do obecného zas
tupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označíme max.
11 kandidátov, za ktorých hlasujeme. Lístok vložíme
do obálky spolu s hlasovacím lístkom na starostu obce
a obálku dáme do volebnej schránky.
POZOR! V prípade, že zakrúžkujeme viac ako 11 kandidá
tov, je hlasovací lístok neplatný. Menej ako 11 však
zakrúžkovať môžeme.
Informovanie voličov – oznámenie o čase a mieste
konania volieb
V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 3 46/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov obec
najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi
zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie
čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič
voliť.
Upozorňujeme občanov, ktorí takéto oznámenie z aké
hokoľvek dôvodu nedostali, môžu sa osobne, písomne alebo
telefonicky informovať, či sú zapísaní do stáleho zoznamu
voličov.
lubica.kuchtova@bernolakovo.sk – emailom
Telefonicky na tel.č. 02/45993 911 kl. 104
alebo osobne u p. Kuchtovej na obecnom úrade.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
na voľby starostu obce v Bernolákove
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Bernolákove podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samo
správy obcí v znení neskorších prepisov v y h l a s u j e, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Richard Červienka, Mgr., 35 r., živnostník, Poštová 6, nezávislý kandidát
2. Ján Chrťan, Ing., 58 r., živnostník, Trnavská 131, nezávislý kandidát
3. Martina Jánošíková, 36 r., podnikateľka, Bernolákova 16, Slovenská demokratická a kresťanská únia
 Demokratická strana, Sloboda a solidarita, MOSTHÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Kresťansko
demokratické hnutie
4. Katarína Koporcová, 50 r., vychovávateľka, Clementisova 9, nezávislá kandidátka
5. Pavol Šípoš, 45 r., nezamestnaný, Družstevná 6, nezávislý kandidát
V Bernolákove 24. septembra 2014

Mgr. Ján Trubač v.r.
predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Bernolákove
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Bernolákove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších prepisov v y h l a s u j e, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Martin Berčík, Ing., 37 r., referent, Obilná 42, SMERsociálna demokracia, Strana demokratického Slovenska
2. Veronika Bjeľová, Mgr., 30 r., právna poradkyňa, Komenského 135, SMERsociálna demokracia,
Strana demokratického Slovenska
3. Tatiana Budinská, Bc., 40 r., referentka, Obilná 33, Nezávislá kandidátka
4. Katarína Burešová, JUDr., 34 r., právnička, Potočná 1, Nezávislá kandidátka
5. Vladimír Cipciar, Mgr., 42 r., advokát, Nálepkova 74, Nezávislý kandidát
6. Richard Červienka, Mgr., 35 r., živnostník, Poštová 6, Nezávislý kandidát
7. Peter Hanic, 51 r., manažer, Poľovnícka 43, Nezávislý kandidát
8. Radovan Hanic, 42 r., živnostník, Nálepkova 30, Slovenská demokratická a kresťanská únia 
Demokratická strana, Sloboda a solidarita, MOSTHÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
9. Roman Hudík, Ing., 39 r., technik, Jelšová 34, Slovenská demokratická a kresťanská únia 
Demokratická strana, Sloboda a solidarita, MostHíd, Obyčajní ľudia
10. Martina Jánošíková, 36 r. podnikateľka, Bernolákova 16, Slovenská demokratická a kresťanská únia  Demokratická
strana, Sloboda a solidarita, MOSTHÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
11. Mária Kisková, PhDr., 52 r., finančná maklérka, Hviezdoslavova 1, Nezávislá kandidátka
12. Katarína Koporcová, 50 r., vychovávateľka, Clementisova 9, Nezávislá kandidátka
13. František Kováč, 41 r., vedúci dopravy, Záhradná 55, Nezávislý kandidát
14. Jozef Lukovič, 59 r., konateľ, Potočná 11, SMERsociálna demokracia, Strana demokratického Slovenska
15. Vladimír Lulják, 57 r., vodič, Jabloňová 8, SMERsociálna demokracia, Strana demokratického Slovenska
16. Miroslav Mišovič, 62 r., dôchodca, Trnavská 81, SMERsociálna demokracia, Strana demokratického Slovenska
17. Alexander Molnár, Ing., 50 r., informatik, Hlavná 92, Nezávislý kandidát
18. Michal Peleš, Ing., 36 r., stavebný inžinier, Orechová 18, Slovenská demokratická a kresťanská únia  Demokratická
strana, Sloboda a solidarita, MOSTHÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
19. Iva Pipíšková, Mgr., 48 r., sociálna pracovníčka, Poštová 43, Slovenská demokratická a kresťanská únia  Demokratická
strana, Sloboda a solidarita, MOSTHÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
20. Milan Slaný, 67 r., dôchodca, Komenského 12, SMERsociálna demokracia, Strana demokratického Slovenska
21. Darina Švardová, 57 r., ekonomická poradkyňa, Potočná 29, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova
22. Stanislav Tokoš, Ing., 61 r., úradník, Železničná 59, Nezávislý kandidát
23. Ivan Trubač, Ing. 43 r., grafický dizajnér, Hlinkova 10, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova
24. Miroslav Turenič, 26 r., obchodný riaditeľ, Štúrova 14, Slovenská demokratická a kresťanská únia  Demokratická strana,
Sloboda a solidarita, MOSTHÍD, OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
25. Daniel Valent, Ing., 41 r., manažer, Lipová 98, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova
26. Ľubomír Veselý, 49 r., vedúci pracovník výkupu, Poľovnícka 46, Nezávislý kandidát
27. Jaroslav Vokoun, Ing., 52 r., ekonóm, Jesenského 8, Nezávislý kandidát
V Bernolákove 24. septembra 2014

Mgr. Ján Trubač v.r.
predseda miestnej volebnej komisie
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Ing. Martin Berčík,

JUDr. Katarína Burešová

37 rokov, ženatý, jedno dieťa

"Niekoľkoročná právna prax ma pri
nútila uvažovať nad radikálnou zme
nou v správaní štátnych orgánov.
Väčšine totiž chýba ochota komuniko
vať s bežným človekom, z čoho pramení
jeho nezmyselná bezmocnosť v jasne
riešiteľnej situácii.
Mojím zámerom je venovať pozornosť
ľuďom, spolupracovať s nimi prostred
níctvom diskusie (vypočuť si prípadné
výhrady aj kritiku) tak, aby si občan uvedomil vlastnú hodnotu a
zároveň pocítil zmysluplnú prácu poslanca.
Hľadajme riešenia a nájdime SPOLOČNÚ REČ!"

V Bernolákove žijem 10 rokov. Som
rodák z Kremnice, kde som býval do
svojich 19tich rokov. Po skončení zák
ladnej školy som pokračoval v štúdiu na
gymnáziu v Kremnici, ktorú som
ukončil maturitnou skúškou v roku
1996. Následne som pokračoval
v štúdiu na Stavebnej fakulte STU
v Bratislave, odbor mestské inžinierst
vo. Od roku 2003 pracujem na Obecnom úrade v Bernolákove
ako referent.
Rozhodol som sa kandidovať na poslanca obecného zas
tupiteľstva v Bernolákove, lebo mi záleží na tejto obci a chcem,
aby sa uberala správnym „Smerom“. To znamená, aby sa tu žilo
všetkým slušným občanom dobre a spokojne, aby sa veci, ktoré
nám ešte znepríjemňujú život, aj skutočne riešili. Chcem sa na
týchto zmenách aktívne podieľať a je vo Vašich rukách, či sa mi
to aj podarí. Verím, že využijete právo voliť svojich zástupcov do
samosprávy a ďakujem Vám za každý hlas, ktorý mi dáte. Som
presvedčený, že spoločne máme na to, aby sa život v našej obci
ďalej reálne zlepšoval a skvalitňoval v prospech každého z nás.
Viacej o mne a mojej kandidatúre nájdete na mojej internetovej
stránke martin.bercik.sk.

Mgr. Veronika Bjeľová
Vážení spoluobčania,
som absolventkou magisterského štúdia právnickej fakulty
Trnavskej Univerzity a v súčasnej dobe sa zaoberám právnym
poradenstvom a mediačnou činnosťou. K právnemu systému
mám veľmi blízky vzťah a prostredníctvom mojej profesie som
sa rozhodla pomáhať ľuďom s ich problémami vznikajúcimi
v súvislosti s platnou legislatívou. Mojím zameraním je najmä
oblasť občianskeho, správneho, obchodného a trestného práva.
Ak mi dáte Vašu dôveru, budem presadzovať zmeny a trvať na
tom, aby podmienky každého jedného občana na pokojný rodin
ný život v našej obci boli rovnaké a žiaden návrh alebo žiadosť
nebol ignorovaný. Obecné zastupiteľstvo má byť hlasom
občanov, ktoré presadzuje v prvom rade ich záujmy a predstavy.
Chcem sa uberať týmto smerom v prospech každého z nás.
Ďakujem za Váš hlas!

Bc. Tatiana Budinská
nezávislá kandidátka na poslanca do obecného zastupiteľstva
Som občiankou Bernolákova už 32 rokov. Touto cestou chcem
osloviť voličov, ktorým záleží na rozvoji našej obce. Chcem sa
predovšetkým zamerať na oblasť športu ,školstva a kultúry.
Záleží mi na rozvoji mladých, talentovaných detí, ktoré by som
chcela touto cestou plne podporiť. Mojím cieľom je osloviť čo
najširšie spektrum občanov , ktorí majú prioritný záujem
angažovať sa v spomínaných oblastiach. Mám bohaté
skúsenosti v oblasti práce a sociálnych vecí. Tieto nadobudnuté
znalosti by som rada zúročila v praxi v podobe podpory sociálne
slabších a znevýhodnených spoluobčanov Bernolákova.
Vopred si cením každý Váš hlas.

Mgr. Vladimír Cipciar,
advokát, 42 rokov, narodený v Brezne
Bytom: Nálepkova 74, Bernolákovo, stav: ženatý, dve deti
Pôsobím ako advokát od roku 2002.
V období 20122014 som sa vo funkcii
vedúceho právneho oddelenia Bra
tislava  Staré Mesto dokonale
oboznámil z fungovaním samosprávy.
Doposiaľ som členom finančnej komisie
v Bernolákove. Prostredníctvom kan
celárie Cipciar & partners, s.r.o. tiež
poskytujem bezplatné právne poraden
stvo obyvateľom Bernolákova.
V Bernolákove žijem s manželkou a dvoma deťmi viac ako
8 rokov. Ako poslanec budem presadzovať, aby obec ako celok
prosperovala a bola tak dobrým miestom nielen pre život
mladých ľudí, seniorov, starousadlíkov, či novousadlíkov, ale
aby bola aj miestom bezpečného a pokojného života všetkých
jej obyvateľov.
Ako poslanec sa zameriam najmä na:
 dohľad nad zákonnosťou procesov pri chode obce,
 riadne a hospodárne nakladanie s majetkom obce,
 výstavbu a rozvoj obce tak, aby sa nenarušila jej osobitosť
a aby sa Bernolákovo nestalo novou Petržalkou alebo logistick
ým centrom,
 ochranu a bezpečnosť obyvateľov obce ako aj ochranu život
ného prostredia,
 rozvoj futbalu a iných športov v obci, ako aj rozvoj kultúry
a záujmovej činnosti pre deti a mládež.

Mgr. Richard Červienka
35 rokov, nezávislý kandidát na starostu obce a poslanca
Obecného zastupiteľstva v Bernolákove
Dobrý deň, vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám aj touto
cestou úprimne poďakoval za Vašu
podporu, vďaka ktorej kandidujem na
post starostu obce a poslanca obec
ného zastupiteľstva ako nezávislý kan
didát.
Vďaka takmer každodenným stret
nutiam s Vami poznám život v obci
z pohľadu ľudí v nej bývajúcich. Dali ste mi možnosť pochopiť,
čo Vás teší a čo Vás naopak trápi, čo je pre Vás dôležité a čo by
ste chceli zmeniť. Mnohí ste sa na mňa ako predsedu
občianskeho združenia K VECI obrátili so žiadosťou o pomoc
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s Vašimi problémami, ktoré sme spoločne riešili.
Vedomosti získané štúdiom na Univerzite Komenského (ve
rejná politika) som mohol spojiť s prácou s ľuďmi a pre ľudí,
vďaka čomu som prehĺbil svoje znalosti z príslušnej legislatívy,
ktorou sa riadi verejná správa. Oboznamoval som sa
s činnosťou chodu obecného úradu, zúčastňoval som sa zasad
nutí obecného zastupiteľstva, zaujímal som sa o zverejnené
materiály a dokumenty obce.
Môj volebný program komplexne zahŕňa jednotlivé oblasti
riadenia obce, jej hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Odvíja
sa od základnej myšlienky – byť starostom, resp. poslancom
nie je prestíž, ani výsada. Je to služba ľuďom. Rozsah tohto
priestoru na prezentáciu mi nedovoľuje predstaviť súvislé témy
jednotlivých kapitol môjho programu. Preto kompletný volebný
program zverejním samostatne počas volebnej kampane. Už
od prvého momentu jeho zverejnenia rád prijmem Vaše
pripomienky a hodnotenia, program nemá slúžiť mne, ale Vám.
Nebudem sa na Vás usmievať z bilboardov a nadrozmerných
plagátov, ale budem tu reálne ako doteraz  medzi Vami a pre Vás.
Súčasne si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste v deň volieb 15.
novembra využili Vaše volebné právo a vybrali cestu, ktorou sa
naša obec vydá. Máte jedinečnú šancu rozhodnúť.
Ešte raz ďakujem za Vašu podporu.
Mgr. Richard Červienka
Kandidát č. 8 na poslanca obecného zastupiteľstva
v obci Bernolákovo

Radovan Hanic
Som rodákom z Bernolákova a v našej
obci podnikám už 17 rokov. Spoločne
s manželkou tu vychovávame naše dve
deti. Som do detailu oboznámený
s problematikou podnikania v Berno
lákove, jej negatívami aj pozitívami a to
nielen v oblasti dopravného vzdeláva
nia, ktorá mi je najbližšia. Cesty
v Bernolákove poznám podľa každej
jamy a výmoľu a o ich kvalite si ne
robím žiadne ilúzie. V oblasti dopravy a infraštruktúry som
jednoducho doma a plánujem sa jej venovať v prípade, že
získam Vašu dôveru.
Okrem potešenia z mojej rodiny a práce som aj nadšeným
motocyklistom. Preto mi záleží na bezpečnosti cestnej pre
mávky rovnako ako na tom, aby sa Bernolákovo stalo
bezpečným miestom na život.
Kandidát č. 12 na poslanca obecného zastupiteľstva
v obci Bernolákovo

Ing. Roman Hudík
Som vyštudovaný strojár, ženatý otec
dvoch detí. Pracujem ako špecialista 
technik merania prietoku kvapalín a ply
nov. Ponúkam Vám svoje alternatívy,
ako riešiť problémy obce a chcem sa
podieľať na zlepšení jej života.
V prípade zvolenia budem pracovať
najmä na tom, aby obec správne rozví
jala a dimenzovala výstavbu energetic
kých a rozvodných sietí. Táto prob
lematika je veľmi dôležitá v nadväznosti na prebiehajúcu
mohutnú výstavbu a ďalšie pripravované projekty. Rovnako sa
budem aktívne zasadzovať o zlepšenie infraštruktúry a
budovanie občianskej vybavenosti v nových častiach

Bernolákova, kde momentálne neexistuje a obyvateľom veľmi
chýba. Je dôležité správne nastaviť výhybky pre budúcnosť.

Martina Jánošíková
Kandidátka na starostku č. 3 a na poslankyňu
obecného zastupiteľstva v obci Bernolákovo č. 10
Milí spoluobčania,
rada by som sa predstavila tým, ktorí ma
ešte nepoznajú. Narodila som sa v Ber
nolákove, čoskoro dovŕšim 37 rokov.
Som vydatá a mám dve deti. V našej obci
už 10 rokov podnikám ako daňová
poradkyňa a účtovníčka a prevádzkujem
predajňu kancelárskych a školských pot
rieb. Ekonomické vzdelanie však využí
vam aj na sledovanie hospodárenia obce. Už dlhšie ho vnímam kri
ticky a na zistené nezrovnalosti a chyby pravidelne upozorňujem aj
poslancov obecného zastupiteľstva. Narážam však na hluché uši.
Ak niečo nezmeníme a naša obec nezačne uvážlivo narábať
s prostriedkami, doplatíme na to my občania a nakoniec zaplatíme
nepríjemný účet. A to sa nesmie stať!
Verím, že získam Vašu dôveru na to, aby som mohla zmeniť sys
tém hospodárenia obce a začať využívať finančné zdroje a veľký
potenciál obyvateľov na rozvoj Bernolákova v krásnu a prospe
rujúcu obec. Naši ľudia si to zaslúžia.
Žijeme v informačnom veku a na informácie máme právo. Preto
som spoločne s ďalšími založila internetovú televíziu Oko
Bernolákova, ktorá informuje o dianí v obci a súčasne dáva
občanom priestor otvorene vyjadriť kritické názory. Ako starost
ka využijem podobné médiá na propagáciu Bernolákova ako
modernej obce s veľkou perspektívou, zaujímavou históriou
a bezpečným prostredím na bývanie a život.
Prečo som sa rozhodla kandidovať?
Odpoveď je jednoduchá. Z početných stretnutí a rozhovorov
viem, že mnohí občania sú nespokojní s vedením obce. Nepáči sa
nám, že za zlé výsledky a rozhodnutia nikto nenesie zodpoved
nosť. Naopak, úspechy si privlastňuje jediný človek, aj keď sú
v skutočnosti výsledkom práce aktívnych občanov, miestnych
združení a spolkov. To nie je v poriadku.
Záleží mi na tom, akým smerom sa bude naša obec uberať, preto
ponúkam alternatívu. Využijem na to zázemie širokej koalície,
ktorá ma podporuje, aj osobné kontakty s vedením Bratislav
ského samosprávneho kraja.
Urobme Bernolákovo miestom spokojného života. Prispejem
k tomu energiou, skúsenosťami aj odhodlaním.
Ďakujem Vám za dôveru.
Program a aktuálne informácie nájdete v poštovej schránke, na
Facebooku a na internetovej adrese www.martinajanosikova.sk

Katarína Koporcová
Nezávislá kandidátka na starostu obce Bernolákovo,
kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva.
Vek: 50. Vzdelanie: Gymnázium Senec,
Doplnkové pedagogické štúdium, UK
Bratislava Povolanie: vedúca vychová
vateľka.
Vážení priatelia, milí spoluobčania.
Som rodená Bernolákovčanka, žijem s
Vami tu už 50 rokov. Žijú tu moji rodičia,
moje deti a vnučka. Celý svoj život som
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zasvätila výchove detí a mladých ľudí, či už v detskom domove
alebo v školskom klube. Každodenne sa stretávam s Vami,
občanmi. Počúvam, čo Vás trápi, delíme sa spolu o starosti, ale
aj radosti. Rozprávam sa s mladými rodičmi našich detí, od
ktorých sa dozvedám, čo najakútnejšie treba urobiť v našej
obci. Počúvam naše deti, mladých, ale aj starších ľudí, tiež majú
zaujímavé názory. Zúčastňujem sa posedení dôchodcov,
zdravotne postihnutých, Červeného kríža, obecných osláv, det
ských akcií, i Dní obce. Aktívne sa zapájam do ich organizácie
a programu vystúpením tanečného súboru Niagara, ktorý
riadim už 22 rokov. V doterajších volebných obdobiach som
pracovala ako aktivistka v komisii školstva, kultúry a športu. Vo
volebnom období 20102014 som ako poslankyňa získala naj
viac hlasov (895) v obecnom zastupiteľstve. V tomto období
som bola predsedníčkou komisie kultúry, školstva a športu.
Zasadzovala som sa, aby obec viac finančne podporila školy
a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti.. Podnety, návrhy
a pripomienky občanov som adresovala na príslušný referát
obecného úradu a dohliadala na ich riešenie. V komunálnych
voľbách 2014 sa uchádzam o post starostky obce Bernolákovo
ako i poslankyne pri obecnom zastupiteľstve ako nezávislá
kandidátka. Nie som členkou žiadnej politickej strany. Rada by
som odovzdala svoje skúsenosti pre rozvoj našej obce.
Budem naďalej podporovať rozvoj materskej, základnej školy
a základnej umeleckej školy. Potrebujeme jasle a materské
školy v nových lokalitách, aby sme nemuseli odmietať prih
lášky detí žijúcich v Bernolákove. Zasadím sa za dostavbu
a modernizáciu ZŠ na Komenského ul. podľa pripraveného
investičného zámeru. V obci pracuje veľa spoločenských, špor
tových, záujmových a občianskych združení a cirkví, ktoré
budem podporovať a vytvárať pre ich činnosť a rozširovanie čo
najlepšie podmienky. Podľa môjho názoru je potrebné pokračo
vať v pozornosti ku kultúrnym pamiatkam v obci, využitiu
náučného historického chodníka, izbe A. Bernolákova. Obec
má vybudované oddychové zóny ako Žabák a Športový areál
Jána Popluhára, ktoré je potrebné sústavne udržovať. Pre
pohybové aktivity detí je v obci málo detských ihrísk, hlavne
v novopostavených lokalitách. Dopravná situácia do Bratislavy
je neúnosná. Obec musí sústavne vyvíjať úsilie o rýchle dobu
dovanie obchvatu Bratislavy. V oblasti obnovy obce nadviažem
na prebiehajúce projekty  budovanie cyklochodníka
Bernolákovo  Nová Dedinka, opravu ciest, chodníkov v nad
väznosti na dokončenie kanalizácie. Budem sa zasadzovať, aby
sa na obnove obce podieľali aj investori vo vznikajúcich
lokalitách.
Nemalou úlohou obce je aj ochrana životného prostredia,
zveľaďovanie verejného priestranstva a obnova poničenej
zelene. Rekultivácia, vysádzanie a obnova pôvodných alejí,
ktoré boli historicky známe, sú opomínané a vyžadujú
starostlivosť.
V oblasti podpory podnikateľov na vytváranie pracovných
príležitostí obec má ešte nemálo rezerv vo forme iniciovania
projektov a prieskumov potrieb občanov v sektore služieb.
V riadení obce Bernolákovo samosprávou je nutné vytvárať
žičlivú klímu – pracovať spoločne, vzájomne hľadať riešenia
problémov, spoločne a demokraticky rozhodovať o živote
v našej obci.
Nepáči sa mi v komunálnej politike kritika za každú cenu, ktorá
bohužiaľ i teraz existuje. Nie je ťažké neustále kritizovať, je
ťažké tvoriť a stmeliť ľudí tak, aby spolu vytvárali spoločné
hodnoty pre blaho nás všetkých.
Želám si, aby dôležité projekty boli preberané v diskusii s verej
nosťou. Budem sa zasadzovať o vzájomnú spoluprácu,
koordináciu medzi starostom, poslancami, komisiami,

spoločenskými organizáciami a všetkými občanmi. Je potrebné
odbúravať konfliktné vzťahy hľadaním spoločnej cesty na do
siahnutie cieľa v prospech väčšiny. Do komisií pri obecnom zas
tupiteľstve je nutné zapojiť ako aktivistov mladých ľudí,
odborníkov. Chcela by som vytvoriť i poradné skupiny zo
starších, skúsenejších občanov.
Skvalitním činnosť obecnej polície, ktorej úlohou bude zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky, ochrana chodcov a ochrana
majetku občanov.
Nemenej dôležité je, aby obec naďalej rozvíjala sociálne služby
a potreby pre seniorov, občanov odkázaných na pomoc a viac
sa venovala zdravotne postihnutým. Zasadím sa o kontrolu
a prehodnotenie využívania Zariadenia pre seniorov, aby bolo
centrom v tejto oblasti dostupnejšie občanom Bernolákova.
Obecný úrad je potrebné neustále modernizovať aj v oblasti
poskytovania informácií občanom a zlepšenie komunikácie s
občanmi aj využitím nových technológií a internetu. Občan tým
bude mať transparentne dostupnú priamu kontrolu nad čin
nosťou obecného úradu, nad využitím finančných prostriedkov,
nad dodržiavaním pravidiel pri nakladaní s obecným majetkom.
Moje rozhodnutie kandidovať nevyplýva z materiálnych ani
iných výhod spojených s funkciou starostu. Toto dokazuje i to,
že som celý svoj bytostný život, voľný čas a lásku vkladala do
výchovy detí, ako aj spolunažívania s ostatnými obyvateľmi
Bernolákova. Celý môj život som povyšovala duchovné hodno
ty nad materiálnymi, čo bolo vo veľkej miere ovplyvnené
skvelými ľuďmi v mojom okolí. Uvedomujem si veľkú zod
povednosť, ktorú na seba beriem pred mladou generáciou,
všetkými občanmi Bernolákova, ako aj pamiatkou našich pred
kov. Svoju funkciu sa budem snažiť vykonávať obetavo a zod
povedne. Uvedomujem si, že veci verejné si vyžadujú celého
človeka, nepozerajúc na piatok alebo sviatok, ani hodinu.
Záležitosti občanov budú pre mňa odteraz prvoradé. Chcem
nažívať s ľuďmi priateľsky, susedsky. To, aká bude naša obec,
aké podmienky vytvoríme, to záleží od nás všetkých a tak sa
nám bude žiť. Vážení občania, Vaším rozhodnutím vo voľbách
sa jeden z nás – kandidátov na starostu Bernolákova  stane
jeho predstaviteľom. Vašou voľbou a hlasmi sa najmenej na
štyri roky stane vzorom pre naše deti a mladé rodiny.
S vašou pomocou a podporou sa jeden z nás, kandidátov na
starostu, stane reprezentantom Bernolákova. Som hrdá, že
som obyvateľkou tejto obce.
Vážení priatelia, občania Bernolákova, moje dvere a srdce budú
pre vás otvorené dokorán. Bernolákovo je náš krásny domov!
Budujme si ho! Chráňme si ho! Spoločnými silami sa nám to
podarí. Srdečne ďakujem všetkým, všetkým, ktorí ma podporu
jú a ktorí prídu 15. 11. 2014 k voľbám.
Vaša Katka Koporcová

František Kováč
nezávislý kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva
Žijem v tejto obci od svojho narodenia
a aktívne sa zaujímam o jej problematiku.
Touto cestou by som chcel prispieť
k zdravému rozvoju a fungovaniu nášho
Bernolákova. Chcem zastávať záujmy
všetkých občanov a objektívne ich infor
movať o aktivitách a možnostiach napre
dovania obce. Mojou víziou je podporovať
a rozvíjať šport v amatérskej oblasti.
Teším sa na Vašu účasť v týchto voľbách.
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Jozef Lukovič,
59 rokov, živnostník
V Bernolákove žijem 17 rokov. Od roku
1989 podnikám v oblasti malého
stavebníctva. Zamestnávam pre
dovšetkým občanov z Bernolákova aj
blízkeho okolia. Teda aj takýmto spô
sobom podporujem rozvoj žitia
v Bernolákove.
Ak Vašou voľbou podporíte moje
zvolenie za poslanca obecného zas
tupiteľstva budem sa podieľať na:
 zveľaďovaní obce v prospech obyvateľov,
 rozvoji dobrovoľných činností a aktivít zameraných na voľno
časové vyžitie obyvateľov obce,
 spolupráci pri rôznych aktivitách, akciách organizovaných či
už obcou, miestnymi podnikateľmi alebo rôznymi občiansky
mi združeniami.
V ďalších oblastiach sa budem podieľať na plnení všetkých
dôležitých úloh obce.
Ďakujem za každý Váš hlas.

Vladimír Lulják
Kandidát na poslanca Obecného zastupiteľstva č.15
Volám sa Vladimír Lulják, mám 57 rokov a som kandidát na
poslanca obecného zastupiteľstva za Komunistickú stranu
Slovenska, na kandidátke Smeru. Pracujem v SAD ako vodič
autobusu. Hoc pochádzam z Bratislavy, v Bernolákove bývam
niekoľko rokov a moja manželka pochádza z Bernolákova.
Za svoje priority považujem najmä bezpečnosť cestnej pre
mávky v našej obci. Je dôležité obmedziť najmä príliš častý
prejazd nákladných automobilov, ktoré si cez našu obec
skracujú cestu. Časté prejazdy poškodzujú cestné komuniká
cie, preto je mojou prioritou aj údržba ciest a snaha o opravy
a vybudovanie nových chodníkov. V rámci cestnej premávky
bude treba zohľadňovať kontrolu dodržiavania pravidiel cest
nej premávky, zvlášť dodržovanie rýchlosti, ktorá sa mimo
kontrolných miest často porušuje.
Dôležitou prioritou bude pokračovanie v budovaní cyklotrás..
V tomto volebnom období sa budem snažiť o vybudovanie
lávky cez Bielu vodu za Agátovou ulicou, čím by sa pre peších
i cyklistov vybudovali základy novej cyklotrasy, ktorá by pre
pojila obce Bernolákovo a Zálesie. Za hlavnú myšlienku
v rámci budovania cyklotrás považujem vybudovanie novej
cyklotrasy, ktorá by viedla od ihriska popri Čiernej vode ku
kaplnke Svätej Anny a neskôr až k obci Čierna Voda.

Ing. Alexander Molnár,
54 rokov, nezávislý kandidát
Vážení obyvatelia Bernolákova, v prvom rade sa chcem
poďakovať všetkým Vám, ktorí ste podporili v petícii moju
kandidatúru na poslanca obecného zastupiteľstva alebo iným
spôsobom mi prejavili svoju podporu.
V minulom volebnom období 20102014 som bol nezávis
lým poslancom obecného zastupiteľstva v Bernolákove.
O mojom pôsobení v ňom sa k Vám určite dostalo veľa
rôznych informácií. Môžem Vás uistiť, že som vždy obhajoval
výlučne záujmy obce Bernolákovo a jej obyvateľov.

Týmto mojím nekompromisným postojom som sa však
zaradil k “opozičným” poslancom, ktorí v zastupiteľstve pra
covali vo výraznej menšine a tým veľa pripomienok alebo
návrhov mnou predložených, ktoré mali slúžiť pre obecné
dobro, bolo v obecnom zastupiteľstve zamietnutých.
Je tu však nádej a snaha, aby v obci zaviali nové vetry.
Chcem sa tohto ozdravného, i keď veľmi ťažkého procesu
aktívne zúčastniť a jednou z možností je kandidovať
v tohtoročných voľbách na post nezávislého poslanca obec
ného zastupiteľstva. Svoje návrhy a možnosti o tom, ako toto
snaženie uviesť do reálneho života, zverejním v samostatnom
materiáli, s ktorým Vás oboznámim počas predvolebnej kam
pane.

Kandidát č. 18 na poslanca obecného zastupiteľstva
v obci Bernolákovo

Ing. Michal Peleš
Narodil som sa v Bernolákove, mám
36 rokov. Vyštudoval som špecializá
ciu Mestské inžinierstvo na Stavebnej
fakulte STU Bratislava. Pracujem
v spoločnosti Peri spol. s.r.o. ako pro
jektant. Krátky čas som pracoval na
obecnom úrade, na stavebnom refe
ráte, kde som absolvoval náhradnú
vojenskú službu.
Som aktívny športovec – kajakár,
v rámci mojich ciest sa venujem aj témam architektúry,
urbanismu a krajinotvorby. Preto chcem ako poslanec
prispieť k rozvoju Bernolákova ako kvalitného sídla nielen na
postavenie domu, ale najmä na život, podnikanie a trávenie
voľného času mladých aj viacgeneračných rodín.

Kandidátka č. 19 na poslankyňu obecného zastupiteľstva
v obci Bernolákovo

Mgr. Iva Pipíšková
Po štvorročnej prestávke sa uchá
dzam opäť o Vašu priazeň a hlasy ako
poslankyňa. Mnohí ma poznáte zo
sociálnej a zdravotnej oblasti, v ktorej
sa naďalej angažujem aj ako pracov
níčka Detského domova Bernolákovo.
Jedným z mojich konkrétnych cieľov
je zmena Penziónu Pohoda na
sociálne zariadenie, ktoré slúži pre
dovšetkým obyvateľom obce a neza
ťažuje obecný rozpočet obrovskými čiastkami.
Stála som pri zrode myšlienky vybudovať penzión najmä pre
našich seniorov ešte v roku 2006. Aj keď vedenie obce
napriek mojim protestom toto zariadenie postavilo a pre
vádzkuje v rozpore s pôvodnými plánmi a zámermi, nepresta
la som sledovať jeho činnosť. Je smutnou pravdou, že nefun
guje tak, ako by malo. Jednou z príčin je aj fakt, že
Bernolákovo v dozornej a správnej rade penziónu zastupujú
ľudia bez potrebných skúseností a odbornosti. To si vyžaduje
rýchlu zmenu, ku ktorej rada prispejem.
Verím, že budem hlasom všetkých, ktorí narazili na neochotu
našej obce plniť si povinnosti voči občanom a tento dlhodobý
stav zmením.
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Milan Slaný,
kandidát č. 20 za stranu SMER
Som dôchodca, mám 67 rokov, som
ženatý a mám jednu dcéru. Som
rodený Bernolákovčan, preto mám
k obci ten najvrúcnejší vzťah a pokiaľ
mi bude zdravie slúžiť, chcem obci
pomôcť tak, ako som to robil doteraz.
Moje najväčšie záľuby sú záhradkárče
nie, vinárčenie a poľovníctvo. Pra
cujem ako predseda záhradkárov
v obci a som členom Poľovníckeho
združenia svätá Diana. Ako záhradkár a poľovník veľa času
trávim pochôdzkami po obci a zameriavam sa najmä na
ochranu životného prostredia, čistotu, poriadok a skrášľo
vanie obce. V tomto smere budem spolupracovať najmä s
obecnou políciou a obecným úradom. Pokiaľ som vás, vážení
voliči, oslovil mojimi predstavami, budem veľmi rád, ak ma
podporíte vo voľbách na poslanca obecného zastupiteľstva.

Darina Švardová
Vážení spoluobčania.
Rozhodla som sa kandidovať na pos
lankyňu obecného zastupiteľstva za
Kresťanskodemokratické hnutie a
NOVA, pretože som veriaca a verím aj
ľuďom, ktorí sa nielen cítia, ale aj hlá
sia k našej obci, zásadám a princípom
rozvoja obce Bernolákovo. Mám 57
rokov, som vydatá, máme tri deti a tri
vnúčatá. Podnikám v oblasti účtovníctva a ekonomického
poradenstva. V predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach
som pracovala v komisii obecného zastupiteľstva pre veci
finančné, výstavby a územného plánovania. V poslednom
volebnom období som vykonávala predsedníčku tejto komisie.
Aktívne sa zúčastňujem na rôznych aktivitách organizovaných
pre kresťanskú mládež. Som aktívnou členkou výboru miestne
ho spolku Červeného kríža, kde zastávam funkciu pokladníčky a
pomáham okrem ekonomických a finančných otázok aj pri orga
nizovaní podujatí. V prípade zvolenia za poslankyňu obecného
zastupiteľstva by som naďalej chcela pracovať vo finančnej
komisii a svojimi skúsenosťami pomáhala novým poslancom
získavať čo najviac skúseností z práce poslanca a člena komisie.
Budem však predovšetkým dbať na to, aby finančné prostried
ky obce boli vynakladané na rozvoj obcea na účely, ktoré budú
občania obce podporovať. Nebudem vopred sľubovať to, čo nie
je, resp. nebude v mojich silách, ale podľa finančných možností
obecného rozpočtu budem podporovať a presadzovať nevyh
nutné potreby, ktoré budú slúžiť záujmom občanov našej obce.

Ing. Stanislav Tokoš
– nezávislý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva
v Bernolákove
Narodený 6.5.1953 v Skalici, od r. 1977
pracujem v oblasti územného plánova
nia a životného prostredia, skôr
na Útvare hl. architekta a aktuálne
na Magistráte hl. m. SR Bratislavy.
Od r. 1979 som občanom Bernolákova,
s rodinou bývam na Železničnej 59;
v minulosti som v obci predsedoval
záhradkárom a bol som členom
komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. Obec

Bernolákovo so súčasným počtom obyvateľov (cca 6.200) sa
vyvíjala do tejto veľkosti po stáročia, pričom rozvoj podľa
schváleného územného plánu dáva predpoklad zvýšenia až na
5násobok, čo prinesie viacero problémov. Rozvojový koncept
obce si žiada seriózne posúdenie najmä vo vzťahu k technickej
a dopravnej infraštruktúre, sociálnej únosnosti, kultúrnohis
torickým hodnotám a životnému prostrediu. V prípade zvolenia
chcem skúsenosti využiť pri uplatňovaní takých zmien územ
ného plánu a veľkosti Bernolákova, ktoré budú pozitívom pre
väčšinu jeho obyvateľov, nielen pre úzke záujmové skupiny.

Ing. Ivan Trubač,
kandidát KDH
43 r., ženatý, 4 deti.
Vzdelanie: STU Bratislava  Strojnícka fakulta.
Zamestnanie: Grafický dizajnér.
V období 2010  2014 som bol poslancom obecného zas
tupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva dostávajú
dôveru voličov, aby dohliadali na to, ako vedenie obce
nakladá s financiami občanov, ako nakladá s územím
a majetkom obce a ako rozhodnutia a záväzky ovplyvnia
budúcnosť obce. V našej obci mi chýba aktívny prístup pri
informovaní občanov a záujem o ich názor pri závažných
rozhodnutiach. Zavesenie informácie na nástenku OÚ je síce
naplnením zákona, avšak nie "úprimným" informovaním
občana o jeho obci. Je na nás, voličoch, akým smerom sa
bude Bernolákovo ďalej uberať.
Kandidát č. 24 na poslanca obecného zastupiteľstva
v obci Bernolákovo

Miroslav Turenič
Som jedným z mnohých, ktorým nie je
ľahostajné, čo sa deje okolo nás.
V Bernolákove som vyrástol, žijem tu
celý svoj život.
Už počas štúdia som sa aktivizoval
v medzinárodných projektoch Eu
rópskej únie, kde som získal cenné
znalosti a skúsenosti v podnikovom
riadení a informačných systémoch. Po
ukončení štúdia som tri roky pracoval ako nezávislý finančný
poradca, prevádzkoval som vlastnú živnosť a spravoval som
internetové stránky obce Bernolákovo.
Už piaty rok pracujem v spoločnosti KALIANT, v súčasnosti
ako obchodný riaditeľ. Do obecného zastupiteľstva opäť kan
didujem s víziou a nápadmi, ktoré chcem uskutočňovať mod
erne a zodpovedne, avšak v neustálom dialógu so všetkými
obyvateľmi Bernolákova.
Len spoločne môžeme dosiahnuť to, že rozvoj našej obce
bude riadený, naša obec bude ešte krajšia a všetci sa k nej
budeme hrdo hlásiť. Mojím cieľom je zmena k lepšiemu.

Daniel Valent
Nový pohľad, nové riešenia
Som obyvateľom južnej časti
Bernolákova  novovystavanej oblasti
obce. Aj keď už patríme k najväčším
obciam v počte obyvateľov na
Slovensku a s prebiehajúcou výs
tavbou neustále rastieme, aj napriek
tomu nás nepochopiteľne každo
denne ťažia problémy, ktoré sú spo
jené najmä so slabou občianskou
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vybavenosťou. Chýbajú nám plochy na športové vyžitie, naše
deti sa nemôžu vyblázniť na detských ihriskách. Ak chceme
zájsť do potravín, musíme sadnúť do auta, čo určite neprispie
va k ekológii. Máme síce vybudovaný cyklistický chodník, ale
kde končí a kde začína? Nie je prepojený s centrom obce, ani
najbližším obchodným centrom.
Ďalším nie málo významným problémom je chýbajúca spolu
patričnosť nás, nových obyvateľov, so životom v obci. Chýba
nám lepšie spoločenské vyžitie v rámci akcií poriadaných
v našej obci, čo pramení aj so slabou informovanosťou občanov
(napr. chýbajúci obecný rozhlas v niektorých častiach obce), čo
taktiež kladne neprispieva k pestovaniu hrdosti k obci.
Z týchto dôvodov som sa rozhodol kandidovať do obecného
zastupiteľstva ako poslanec a pokúsiť sa tento stav, ktorý vní
mam ako negatívny, zmeniť.

Ľubomír Veselý,

mám 49 rokov, som
Volám sa
ženatý a mám dve dospelé deti, s ktorými žijem
v Bernolákove. Kandidujem za nezávislého poslanca obec
ného zastupiteľstva. Mám záujem, aby sa naša obec naďalej
rozvíjala na poli KULTÚRY, ŠKOLSTVA, ŠPORTU, MLÁDEŽE
a občianskych združení.
– spolupráca s podnikateľmi, živnostníkmi našej obci a jej
zveľaďovanie v rámci možností,
– komunikácia s občanmi a presadzovanie ich požiadaviek,
či riešenie problémov, ktoré maj,
– oprava niektorých chodníkov, ktoré sú v žalostnom stave,
a aj niektorých komunikácií.
Mám veľa ďalších nápadov a vízií, ktoré by som chcel usku
točniť pomocou dialógu s občanmi našej obce. Vaša účasť
na voľbách je veľmi potrebná, aby zmeny, ktoré chcete, sa
splnili.
Ja osobne si prajem zmeny spolu s Vami, aby Bernolákovo
bolo lepším miestom pre život.
Ďakujem Vám za podporu pri voľbách
Ľubomír Veselý

Ing. Jaroslav Vokoun
ekonóm, občiansky aktivista, 52 rokov
Bernolákovo je dobrým miestom pre
život. Netvrdím, že v obci sa nespravilo
nič, aj chyby robíme každý. Avšak tu sa
robia vedomé prešľapy a presadzujú
úzke záujmy, ktoré obec a jej občania
budú pociťovať mnoho rokov. Je úlo
hou občana i poslanca, aby takéto javy
nedopustil. Ako občan sa o to snažím.
V Bernolákove žijem 30 rokov. Rád
spolupracujem so spoluobčanmi a v obci sa angažujem vo
viacerých smeroch. Ctím si históriu a o ochranu historického
dedičstva sa snažím na našej historickej pamiatke – hrade
Čeklís. Pomáhal som uskutočniť projekt Živý stredovek, ktorý
do základnej školy priniesol netradičné poňatie hodiny
dejepisu. Spolupodieľam sa na zachytávaní a prezentovaní
videí z prostredia obce na videoportáli Oko Bernolákova. Bol
som členom Rady Základnej umeleckej školy a v súčasnosti
som aktivista v komisii kultúry, školstva a športu.
Pripomienkujem zmeny v územnom pláne, ktoré majú
výrazne meniť tvár našej obce, ale zväčša som ako občan
ignorovaný. Prečo kandidujem za poslanca? Aby sa zmenili
spôsoby, ako sa tu spravujú veci verejné.

