
V predvianočnom čase sú svetlami obsy-
pané predovšetkým obchodné domy a
hypermarkety. Lákajú návštevníkov k čo
najväčším nákupom. Predvianočný čas je
pre väčšinu z nás  časom zhonov. Obdobie
adventu sme už toľkokrát premeškali, že
kým sme sa spamätali, horeli na advent-
nom venci už tri sviečky.... ak nie štyri.

Svetlo adventných vencov nás však vyzýva
k čomusi inému, duchovnejšiemu. Počnúc
adventom si  treba pripraviť cestu od jed-
ného ľudského srdca  k druhému. Každý z
nás môže byť svetlom dobroprajnosti  a
láskavosti tam, kde žije a pracuje.
Advent je čas, keď môžeme v sebe zmobili-
zovať všetko pekné a dobré, na čo sme
počas roka pozabudli. Je to čas, keď
môžeme svojmu blížnemu prejaviť lásku a
pozornosť. Je to čas pre príležitosť
znovuobjaviť samého seba. Koľko radosti
prenikne do srdca, keď sa ľudia dokážu
navzájom stretnúť. 
K adventu nášho života patrí aj úsilie o
spolupatričnosť a lásku v našich rodinách a
vzájomná medziľudská pomoc.  Ak sa nám
nepodarí odstrániť to, čo bráni tomu, aby
sme boli k sebe navzájom ľudsky dobrí,
nenájdeme na Vianoce, v tú svätú noc,
radostné prekvapenie, ale prázdno a skla-
manie. „Kde je vôľa, tam je cesta.“ Týmito
slovami nás často povzbudzovali naši
rodičia. Je to dôležitý princíp, hovorí jasnou

rečou. Dobrá vôľa však musí byť úprimná a
musí vychádzať z najvnútornejšieho vnútra
človeka. Ak dostaneme na Mikuláša čo i len
jabĺčko alebo nejakú maškrtu, potešíme sa
a máme chuť pomaškrtiť si. Trvalejším
„darom“ je, ak v nás rezonuje pekná
myšlienka, adventná, vianočná, vhodná do
rodinnej situácie. Nešetrime povzbudenia-

mi ani dobrými skutkami – takto sa
môžeme navzájom obohacovať a tešiť sa
zo vzájomnej pomoci. Odkryme v sebe city
a nepodliehajme tvrdeniam, že treba byť 
v živote tvrdý, lebo iba tak prežijeme. Keď
vidíme malé dieťa, pociťujeme v sebe akési
teplo, radosť – máme dobrý pocit. Stačí
úsmev dieťaťa  a my ho akosi automaticky
opätujeme, je to nákazlivý úsmev.
Hľadajme čarokrásne detské úsmevy, také
nevinné a také odzbrojujúce.  Je  dôkazom
Božej existencie, no najmä jeho múdrej
lásky voči nám, že na svet prišiel v podobe
dieťatka. Keby vtedy – dávno – v Betle-
heme jeho úsmev uzreli všetci ľudia, všeličo
by dnes vyzeralo inak. 
Nech nás  tohtoročné Vianoce naplnia sku-
točným kúzlom, ktoré nespočíva v najkraj-
šom stromčeku, pod ktorým bude ležať
hŕba darčekov.... Kúzlo pravých Vianoc je 
v láske, pokoji, srdečnosti...nech takto
spoločne v kruhu svojich najdrahších priví-
tame najvzácnejšie narodenie  Jezuliatka.... 

B.J.

www.bernolakovo.sk
casopis@bernolakovo.sk
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Pripravme si 
cestu 

k radosti...

Čas 
adventný

Štyri sviece v kruhu stoja 
pripravené k vzplanutiu,
priniesť Pokoj, Radosť,

Lásku
do každého príbytku.

Ihličím sú ozdobené
farbami sú okrášlené,

vľúdnou rukou osadené
do venčeka spásnosti.

Oslík stúpa krajom šírym
zo dňa na deň ráznejšie,
na oblohe žiari hviezda
z noci na noc jasnejšie.

Miesto v srdci chystáme si
pre maličké dieťatko,

ktoré príde na svet - ku nám
onedlho, zakrátko.

Každý človek dobrej vôle
prichádza za blízkymi.

Ublížil som - odpusti mi.
Preži krásne Vianoce.

J.G.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, do nového roka
veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov
želá  starosta obce a redakčná rada časopisu Bernolák
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koncom budúceho roka budeme mať vybu-
dovanú kanalizáciu v 95% obce. Zavŕši sa tak
dlhoročné /takmer 50- ročné/ úsilie obce 
a jej predstaviteľov o celkové odkanalizo-
vanie obce.

Ten, kto dúfal, že realizácia viac ako 18 km
hlavnej stoky a viac ako 3500 prípojok pre-
behne bez problémov, sa mýlil. Prach,
blato, obmedzenia,  hluk a iné negatíva sú
sprievodným javom hocijakej stavby a nieto
ešte tak významného zásahu do verejných
plôch ako výstavba kanalizácie. nič sa nedá
vybudovať z večera do rána, ani za týždeň 
a niekedy ani za mesiac či dva.
Vzhľadom na to, že pri realizácii výstavby 
sa stretávame aj s neinformovanosťou 
a nepochopením, chcem objasniť niektoré
okolnosti výstavby.

Príprava výstavby

Budovanie kanalizácie v ktorejkoľvek obci
je jednou z najťažších a pre obyvateľov obce
najnepríjemnejších činností, ktoré musia
strpieť. Preto by som v prvom rade vysoko
ocenil a zároveň poďakoval občanom
Bernolákova za trpezlivosť, s ktorou znášajú
nepohodu a zhoršenie kvality životného
prostredia. 
Dodávatelia prác a obec sa snažia o eliminá-
ciu negatívnych vplyvov /polievanie
prašných ulíc, zasýpanie blatových jám
štrkodrvou a pod./. Treba si však uvedomiť,
že kanalizácia sa buduje v rámci zastavanej

obce, ktorá žije svoj kaž-
dodenný život,  vo veľ-
kom rozsahu naraz (cca
18 km  hlavného potru-
bia). Treba si uvedomiť,
že kanalizačné potrubie je
nutné ukladať pod všetky
jestvujúce inžinierske
podzemné siete, ktorých
je v každej ulici neúrekom.

Takáto situácia je 
v pomeroch Slovenska 
a jeho stavebníctva ob-
vyklá. obdobné problémy
spojené s výstavbou kana-
lizácie môžeme nájsť aj  
v iných obciach  a mes-
tách na Slovensku.
Platná  legislatíva,  spôsob
financovania výstavby 
z eurofondov, stanovené
podmienky a termíny na
podávanie žiadostí vý-
razne ovplyvnili možnosti prípravy projek-
tovej dokumentácie a výber dodávateľa.
Pritom hlavným kritériom pri verejnom
obstarávaní  je naj-nižšia cena. Z týchto
dôvodov vzniká počas realizácie aj množst-
vo problémov, ktoré by pri inom spôsobe
financovania nemuseli nastať. Skutočnosť,
že obec dostala príspevok vo výške 95% 
z realizačných nákladov, však stáli za to, aby
súhlasila s podmienkami, za akých sa stavba
realizuje. Pomerne komplikovaný výškový
profil našej obce priniesol aj zložitejšie

riešenia uloženia potrubí a výs-
tavbu viacerých prečerpávacích
staníc.  

Výstavba

Výstavba kanalizácie má tak
ako každá iná oblasť v staveb-
níctve  svoje špecifiká a za orga-
nizáciu výstavby  zodpovedajú
dodávatelia. Postup prác preto
riadia dodávatelia a obec ako
objednávateľ spolu so staveb-
ným dozorom nemajú právo
riadiť organizáciu stavebných
prác.  nemôžu ovplyvniť ani
skutočnosť, koľkým a akým sub-
dodávateľom sú práce ďalej
zadávané, teda kto nakoniec vo
výkope pracuje. Toto jednodu-
cho legislatíva neumožňuje.
napriek tomu aspoň harmono-
gram prác a stavebné celky sú
koordinované spolu so zástup-
cami obce a stavebným dozo-
rom tak, aby zohľadňovali čo
najviac potreby obce a jej
občanov. Žiadna z ulíc nie je
uprednostňovaná. Celky sú
budované logicky podľa ulíc
alebo ich častí k najnižšiemu
bodu napojenia na jestvujúcu
kanalizáciu tak, aby ich bolo
možné ukončiť kolaudáciou a

odovzdať BVS po častiach. Tým sa budú
môcť objekty v týchto častiach zrejme
pripojiť ku kanalizácii skôr, ako bude celá
výstavba ukončená.    

kanalizácia je budovaná podľa platných
technických noriem, smerníc, projektovej
dokumentácie, ktoré výstavbu určujú. 
V značnej miere však detail vyhotovenia 
a rozsah prác ovplyvňuje  rozpočet s výka-
zom výmer  a hlavne vysúťažené financie. 
najviac je tým v niektorých úsekoch ovplyv-
nené dokončenie a úprava povrchov
vozoviek. nízko vysúťažená cena pre prvú
etapu priniesla so sebou rad závažných
problémov. Dodávateľ značne podcenil vo
svojej ponuke ceny (napr. na spätné úpravy
povrchov výkopov), ktoré sú v niektorých
častiach nedostačujúce na realizáciu.
Musíme vynakladať enormné úsilie na to,
aby sme dohodli s dodávateľom a minister-
stvom o spôsobe konečnej realizácie. 
Podmienky čerpania financií z eurofondov
sú účelové a presne stanovujú, aké staveb-
né práce môžu byť do projektu zahrnuté.
nebolo možné zahrnúť do projektov
rekonštrukcie celých povrchov ciest, chod-
níkov, ale iba častí, ktoré boli dotknuté výs-
tavbou. obec vyvíja nemalé diplomatické
úsilie,  aby dosiahla schválenie dodatkov k
rozpočtu a zabezpečila financie aj z iných
zdrojov tak, aby bolo možné upraviť
povrchy a vozovky ako celky najfrekvento-
vanejších komunikácií /Lúčna, Trnavská/,
alebo komunikácií, ktorých povrch bol výs-
tavbou výrazne dotknutý mechanizmami a
nebolo vhodné ho zaplátať iba pásmi /časť
Železničnej, Kollárova, Grobská, Poľná/. 

Sú však komunikácie, ktoré boli vybu-
dované  pred desiatkami rokov, nemajú
vhodné a zodpovedajúce podložie cestnej
komunikácie. na takéto cesty nie je vhodné
položiť nový "asfaltový koberec", ktorý by 
v krátkom čase bolo nutné vymeniť.
napríklad  ulice Štúrova, nálepkova, Hlboká
a pod.. Ich rekonštrukcia pri potrebe zriade-

Kanalizácia v obci

3,6 m dokumentácie k výstavbe kanalizácie
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nia nového lôžka a nového povrchu je nák-
ladná a musí byť riešená ako samostatný
projekt. obec v budúcnosti určite bude
hľadať zdroje  na ich rekonštrukciu.

obec plánuje v budúcnosti zahrnúť medzi
priority výstavby v obci práve opravy 
a rekonštrukcie verejných chodníkov 
a komunikácií dotknutých práve výstavbou
kanalizácie. Bude hľadať zdroje nielen na
VÚC, ale aj u investorov v obci, tak ako sa
dialo doteraz. napríklad Poľná ulica je teraz
rekonštruovaná z takýchto zdrojov. V pr-
vom rade by mali byť opravené chodníky na
Trnavskej ulici, vybudovaný nový chodník
na frekventovanej časti Železničnej ulice 
k predajni na kalinčiakovej ulici a pod.   

Prípojky v rámci stavby

nie je samozrejmosťou, že kanalizácia je
privedená až k hranici pozemku, na ktorom
stojí objekt. Táto časť nazvaná „prípojka“ je
budovaná až v čase po skolaudovaní
hlavného kanalizačného potrubia a po jeho
prevzatí do správy budúceho prevádzko-
vateľa BVS a je hradená v plnej výške vlast-

níkom nehnuteľnosti, ku ktorej sa buduje.
občania ale v tomto prípade dostávajú
túto časť prípojky zdarma, čo je tiež aktivi-
ta vedenia obce, že bolo umožnené prípojky
zapracovať do projektu. Tu si treba uve-
domiť, že nejde o zanedbateľnú čiastku,
podľa dĺžky pripojenia cca 300 až 1200,- € 
a niekedy i viac. k tomu treba prirátať, že
odpadá vybavovanie projektov, povolení 
a vyjadrení na uvedenú časť prípojky na
verejnom priestranstve.  Mnohí túto sku-
točnosť berú ako samozrejmosť, ba dokon-
ca sa pýtajú, prečo im obec nevybuduje aj
prívod na ich pozemku až k domu. Toto, sa-
mozrejme, neprichádza do úvahy, nakoľko
budovanie na súkromnom pozemku z vere-
jných prostriedkov nie je možné.

Informovanosť

Podrobné grafické a obrazové informácie o
stave rozpracovanosti oboch etáp sú zverej-

nené a pravidelne aktualizo-
vané na internetových strán-
kach obce bernolakovo www.
bernolakovo.sk 
Link na výstavbu kanalizácie: 
www.bernolakovo.sk/kana-
lizacia
kolaudácia jednotlivých častí
kanalizácie a jej sprevádzko-
vanie je vo väčšine prípadov
podmienená  osadením techno-
logickej časti prečerpávacích
staníc a bude včas oznámená. 
kolaudácii predchádza najskôr
viacnásobné čistenie, tlakové
skúšky, geodetické zame-ranie
a vypracovanie projektovej
dokumentácie skutočného
stavu. následne po skolau-
dovaní bude odovzdaná jej
budúcemu prevádzkovateľovi
BVS.

Pripojenie sa na kanalizáciu v rámci vlast-
ného pozemku bude realizované každým
občanom individuálne po uvedení hlavného
kanalizačného potrubia do prevádzky,
nakoľko v zmysle platnej legislatívy ide o pri-
amy zmluvný vzťah medzi občanom 
a prevádzkovateľom.
nie je možné aby si občania zriaďovali už
teraz vnútornú časť (na vlastnom pozemku)
prípojky kanalizácie, ktorá má byť vybu-
dovaná podľa stanovených predpisov a pod-
lieha vopred odsúhlasenej žiadosti.
Predčasná snaha občanov o vybavenie
pripojenia s budúcim prevádzkovateľom je
nemožná, nakoľko  BVS ešte novú kanalizá-
ciu nemá prevzatú, zakreslenú vo svojom
systéme a nevie ešte miesto pripojenia
identifikovať.

Predčasné pripojenie sa na kanalizáciu
bez súhlasu bVS je ZaKáZané. Pred
kolaudáciou bude vykonaná tlaková a ka-
merová skúška, ktorá ľahko odhalí akékoľ-
vek pripojenia.
Príklad kamerovej skúšky si môžete pozrieť
na internetovej adrese http://www.berno-

lakovo.sk/obecurad/vystavba-obce/kana-
lizacia/kamera.html
Pripojenia "načierno" bez riadneho zmlu-
vného vzťahu budú sankcionované. 
Hlavné kanalizačné stoky sú vybudované vo
veľkej väčšine plánovaných ulíc. V roku 2014
nás čaká hlavne Poštová, národného oslo-
bodenia, Lekárenská, Tabaková a časti
Záhradnej, Mostovej a Brusnicovej ulice.
chceme požiadať občanov, aby sa so  žia-
dosťami o informácie  obracali priamo na
obecný úrad telefonicky, osobne, e-mailom
alebo poštou. nevyužívajte rôznych
„sprostredkovateľov“, lebo mnohokrát
prichádza k skresleniu či zneužitiu vašej žia-
dosti. na vaše otázky vám najlepšie odpovie
pracovník obecného úradu Ing. Martin
Berčík, kontakt: tel.: 0908 591959, email:
martin.bercik@bernolakovo.sk alebo pria- 
mo starosta obce.

Ľubomír Poór
starosta obce
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Pri Zbere 

eLeKTroodPadu
občania môžu  počas celého roku

nahlasovať elektroodpady, ktoré chcú
odovzdať do zberu. Elektroodpady je
možné nahlásiť na www.nahlasod-
pad.sk, na  obecnom úrade v Bernolá-
kove na tel. čísle 45 993 911   kl. 107
alebo kl. 101, prípadne na mailovej
adrese   daniela.hammerschmiedtova@
bernolakovo.sk 

Pri nahlasovaní odpadu bude  potreb-
né oznámiť meno, adresu, druh a
množstvo elektroodpadu a telefónne
číslo. Tieto údaje budú následne
odoslané  do databázy firme AnEo
Trnava, ktorá si dohodne presný dátum
odvozu odpadu s jednotlivými záujem-
cami o odvoz. 

Firma tým odstráni polročné čakanie
na odvoz odpadu a súčasne občania
nebudú musieť čakať celý deň doma na
príchod firmy, nakoľko v novom sys-
téme vývozu si firma dohodne aj presný
čas odvozu odpadu. 

Veríme, že táto novinka prispeje 
k zlepšeniu služieb pri nakladaní 
s odpadom.   

ŽP

odVoZ SeParoVaného odPadu - 2014



V pohostinskom zariadení kačabar  skupina
mladých ľudí brutálne zbila  jedného pod-
napitého občana. Jeho liečenie bude trvať
niekoľko týždňov. Vďaka kamerovému systému
sa podarilo identifikovať páchateľov. Tento inci-
dent javil znaky trestného činu,  preto boli
všetky dôkazy  odovzdané štátnej polícii.

hliadka obecnej polície  spozorovala na
Viničnej ulici  nevládnu starenku a odviezla ju
do miesta jej trvalého pobytu.     

na Trnavskej ulici parkovali dve nákladné
vozidlá na novovybudovanom cyklochodníku,
ktorý nie je stavaný na parkovanie nákladných
vozidiel. Čin bol kvalifikovaný ako priestupok.

Pred predajňou LidL na parkovisku pre ZŤP
stálo vozidlo, ktoré nebolo označené prís-
lušným parkovacím preukazom. hliadka hod-
notila situáciu ako priestupok.

Ďalší priestupok bol zistený na Bernolákovej
ulici, kde sa voľne pohyboval pes, ktorý ohrozo-
val okoloidúcich.

Počas posledných dvoch týždňov riešila hliadka
obecnej polície až päť priestupkov rušenia
nočného pokoja. 

bezcitnosť zlodejov 
nemá hranice

dňa 20.6.2013 v skorých ranných hodinách zaz-
namenal kamerový systém na detskom ihrisku
v areáli školy na Školskej ulici dve osoby, ktoré
bezcitným spôsobom ukradli 3 ks hojdačiek,
bezpečnostnú sieťku a rôzne iné veci. Po ich
vyčíňaní zostala škoda vo výške 3950 €.
udalosť bola ohlásená štátnej polícii ako aj
poisťovni. do rúk vyšetrovateľov bol odovz-
daný záznam z kamerového systému, ktorý
celú udalosť zachytil. Samozrejme sa nepodari-
lo v zákonom stanovenej lehote odhaliť
páchateľov tohto vyčíňania a vec preto policaj-
ný orgán uložil. Poisťovňa vyplatila na účet
obce za poistnú udalosť sumu 3789 €. následne
obec zakúpila chýbajúce komponenty, ktoré
boli namontované a slúžia k plnej spokojnosti
všetkým deťom na tomto ihrisku.
rozdiel vzniknutý medzi úhradou poisťovne a
faktúrou za nové komponenty vo výške 161 €
bol hradený z rozpočtu obce.

PhDr. Robert Široký, náč. oP
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P O Z O R  A K C I A ! ! !
obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 bernolákovo, tel. 0918 88 22 22

cenníK Pre noVých uŽíVaTeĽoV SLuŽieb Pco 

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

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

v mesiaci

byt 50 € 50 € bezplatne 15 € bezplatne 80 € 15 € 143 € 5 €

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

Kancelárie, 

obchody

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

Kancelárie, 

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

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

Prinášame prehľad najdôležitejších udalostí 
zaznamenaných obecnou políciou 
bernolákovo: 

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

daň 
z nehnuteľností
- Sadzby daní na rok 2014
sa nemenili. 
- obec nevyrubuje a nevy-
berá daň v úhrne do  5 eur.  
- Zmenila sa hodnota
záhrad, zastavaných plôch a
nádvorí a ostatné plochy.
Keďže sme dosiahli v tomto
roku počet obyvateľov viac
než 6000, zo zákona majú
hodnotu pre výpočet dane
2,12 € /Príloha č. 2 k zákonu
582/2004 o miestnych da-
niach...).
- Aby v roku 2014 bola
poskytnutá úľava na dani
fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím (ďa-
lej len ZŤP) alebo fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou
sprievodcu (ďalej len ZŤP/S),
a to 50 % z daňovej povin-
nosti dane zo stavieb na
bývanie, bytov a garáží  
a 50 % z daňovej povinnosti
dane z garáží, vzhľadom na
koniec platnosti niektorých
preukazov musí k žiadosti o
úľavu predložiť preukaz ZŤP
alebo ZŤPS každý daňovník.

Vlastníci nehnuteľností v ob-
ci bernolákovo, fyzické i
právnické osoby, ktorí nado-
budli nehnuteľnosti v roku
2013, alebo nastali iné sku-
točnosti rozhodujúce pre
vyrubenie dane, sú povinní
podať do 31.1.2014 daňové
priznanie k dani z nehnu-
teľností na obecný úrad 
v bernolákove. 

Sadzby poplatku za vývoz
komunálneho odpadu na
rok 2014 ostávajú nezme-
nené.

odd. daní a poplatkov

§ Pod LuPou §

oZnam obecnej
KniŽnice

oznamujeme čitateľom, 
že knižnica 
je v čase od 

23.12.2013 do 3.1.2014
zatvorená. 

ing. Ľubomír Poór ďakuje
Touto cestou si dovoľujem poďakovať všetkým voličom, ktorí ma ako kandidáta na voľbu 

za poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja podporili a odovzdali mi svoj hlas. 
Ďakujem predovšetkým za to, že nepodľahli rôznym vymysleným a skresleným informá-

ciám, ktoré boli v rámci predvolebnej antikampane prezentované voči mojej osobe.  

Ľubomír Poór
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oslavujú sa jej narodeniny, úspechy. 
Aj my sme oslavovali.
70 a 50 rokov života školy znamená
tisíce úspešných absolventov, stovky
obetavých učiteľov a nepedagogických
zamestnancov, ktorí svoj život zasvätili
náročnej, ale zmysluplnej práci vzdelá-
vať a vychovávať naše deti. ne-
zabúdame ani na tých, ktorí už nie sú
medzi nami. V našich srdciach aj 
v srdciach mnohých žiakov zostanú
navždy v úcte.
Meradlom úspešnosti školy sú aj
rodičia. Ich záujem a ochota spolupra-
covať, hľadať spoločné riešenia, preží-
vanie radosti i starostí, to všetko dáva
škole ten správny kredit.

V histórii školstva sa
nenachádza obdobie,
kedy by sa povedalo,
že školy majú dosta-
tok financií, pomô-
cok, dobre ohod-
notených zamestnan-
cov. A preto si vysoko
vážime dobrovoľných
sponzorov, ktorí ško-
le nezištne pomáha-
jú. Aj na oslave naro-
denín oboch škôl mali
podstatný podiel a
vďaka nim oslava
mala dôstojný prie-
beh.

Všetci pozvaní boli pre nás vzácni hos-
tia, či už to bol minister školstva, vedy,
výskumu a športu Dušan Čaplovič, pred-
stavitelia obce, kraja, poslanci, spon-
zori, rodičia, prváci spred 70 rokov, ale
najmä bývalí zamestnanci a priatelia
našej školy.
Výročie je vždy príležitosťou na stretnu-
tia, spomienky, spoznania a to bolo aj
naším cieľom pri príprave tohto
slávnostného podujatia. 
V kultúrnom programe nás 70 a 50-roč-
nou históriou školy previedli naši žiaci.

Život školy sa podobá životu človeka
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Združenie rodičov a priateľov žiakov
Základnej školy Bernolákovo

– ZRPŠ OZ Školáčik
a

Základná škola Bernolákovo

Vás srdečne pozýva na

Školský ples
ktorý sa uskutoční dňa 1.2.2014 
v Kultúrnom dome Bernolákovo

Predaj vstupeniek ako aj bližšie informácie 
Vám radi poskytneme na: oz.skolacik@gmail.com 

alebo na telefónnom čísle : 02 / 45 993 554 

Stručne sme históriu naznačili aj vo vydanom
bulletine.
Zaspomínali sme si na časy z minulosti až do
prítomnosti pri prehliadke fotografií z rokov
1943-2013 vo vestibule kultúrneho domu 
v Bernolákove.
našim školským jubilantkám sme do ďalších
rokov zaželali veľa usilovných žiakov, zanie-
tených učiteľov, obetavých rodičov, pochope-
nie kompetentných a lepšie finančné za-
bezpečenie. Všetkým priaznivcom školy pra-
jeme pevné zdravie, veľa optimizmu a trpe-
zlivosti.

Paeddr. mária ondrušková
riaditeľka školy

Poďakovanie
Pani Valika Vallová bola mojou prváckou
učiteľkou. Ako som sa dozvedela, bola aj
prváckou učiteľkou riaditeľky školy Márie
Ondruškovej. 
Milá pani učiteľka, na Vás a Vašu prácu sa
nedá zabudnúť. Robili ste to veľmi dobre a
mňa osobne to milo poznačilo na celý život /
možno aj vďaka Vám som tiež učiteľka/.
Zo srdca Vám ďakujem.

Mgr. Ľubomíra Reindlová

Život školy sa podobá životu človeka
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Vzácny  pocit  domova 
v očakávaní Vianoc...

Roky bežia ako dostihové kone – hovorí sa
v jednej básni. Tak bežia aj roky našej ZUŠ
-  pomaly sa blížime k ôsmemu výročiu
založenia školy. Absolvujú prví
bernolákovskí začiatočníci, škola sa rozví-
ja do veľkosti i krásy. Zvyšuje sa úroveň
umeleckých programov a výstav, v bu-
dove SPojenej ŠKoLY sme našli svoj
domov. 

Prvým koncertom sa prezentovali
naši žiaci 22.októbra. Spoločenská sála
našej školy privítala početné obecenstvo.
Svojich starších súrodencov prišlo pod-
poriť veľa malých detí. Teší nás, že  v Ber-
nolákove a v Chorvátskom Grobe rastie

početná mladá generácia , postupne sa
vytvárajú súrodenecké dvojice, ktoré
doma s radosťou muzicírujú. októbrový
koncert patril najmladším žiakom.
Predstavili sa malí klaviristi Miriam
Baricová, karolína Prokajová, Jakub
Berčík, Martina Gajdošová, Samuel
Beutelhauser, Linda Trubačová a  Ema
Turkovičová. Svojimi skladbami potešili
obecenstvo skúsenejší majstri klavíra –
Tabita káčerová, kamila kováčová,
Daniela Mozolová, Júlia Čechovičová,
Tadeáš Pobjecký, Barbora Šidelská, Sofia
Sopúchová a nóra kenderessy. Prvý raz
na pódium vystúpili akordeónisti  Tristan
Rajták  a Adela Bognárová, sólovým vy-
stúpením sa prezentoval i  Jakub Hudák.

Zobcovú flautu rozozneli Zora Mária
Trubačová, Sofia Csöváriová, noemi
káčerová, Hana Heizerová, Gabriel kováč,
Matej Sikhart a Henrich Tóth. Program
vyvrcholil skvele interpretovanými sklad-
bami korsakova a Beethovena v podaní
flautistiek Patrície Ščasnárovej a Júlie
Meňhertovej. koncert  dokázal, že i malí
umelci dokážu zahrať veľké veci, keď
doma poctivo cvičia.
naša škola sa prezentovala aj na ďalších
podujatiach – na celoobecnej oslave dňa
úcty k starším, na hudobno-zábavnom
pásme pre deti  v kultúrnom dome, na
oslave dňa úcty k starším pre klub
dôchodcov. na všetkých spomenutých
podujatiach podali naši žiaci kvalitné
výkony.

V utorok 19.novembra na Spoločnom
koncerte žiakov ZuŠ okresu Senec v kon-
certnej sále Základnej umeleckej školy 
v Senci sa naši žiaci  predstavili hodnot-
ným programom. Šesťručný Maďarský
pochod skvele  zvládli  Paulínka Rajecová,
kamilka kováčová a kristínka kraljiková,
na pódiu ich vystriedalo talentované
spevácke duo – Viktória kurišková a Sarah
Šipická. Zmiešané trio Anna Dittová, Dana
Gracová a kristína kraljiková znovu
potvrdilo svoje kvality v dvoch častiach
Händlovej suity. Známou piesňou Ružičky
potešila početné obecenstvo Miriam

Hergovičová a Uhorským tancom Joha-
nesa Brahmsa náš program bravúrne
ukončila huslistka Janka Biznárová. 
druhý  interný  koncert  dal  možnosť
prezentácie   mnohým   žiakom.   
klavír rozozneli Šimon Hornáček, Mirka
Baricová, Ella Borš, Paula križanová, Adela
Zajíčková, Andrea Hudáková, Gavin Rice,
Ema Bognárová, Payton Rice, klement
Fourquet, Matúš Šimončič, Lana Zupan,
Andrea Gajdošová, Tabita káčerová,
kamila kováčová, Daniela Mozolová, Júlia
Čechovičová, Tadeáš Pobjecký, Peter
Mozola, Ariane Fourquet, Sofia
Sopúchová, Bianka Rigová, Tamara
ondrušková a kristína kraljiková. Spevom
potešili svoje obecenstvo Alexandra
Jurikovičová, Júlia Meňhertová, Sandra
ožvaldová, Žofia Dzubáková a Miriam
Hergovičová. nedali sa zahanbiť ani
gitaristi Filip káčer, Simon Rajták, Linda
Gábrišová, Mária Meňhertová a Jakub
Liba. Zlatým klincom pestrého programu
bola pieseň skupiny ABBA v podaní
speváckej skupiny .  
V decembri čaká žiakov aj učiteľov dlhá
„koncertná šnúra“ –začína10.12. koncer-
tom na počesť Milana Rúfusa v Múzeu
Jána Cikkera v Bratislave, pokračuje Via-
nočným koncertom 14.12., troma
výchovnými koncertmi pre MŠ a ZŠ 16.12.
a končí 25.a 26.12. programom pre
Bratskú jednotu baptistov a Jasličkovú
slávnosť, poriadanú mládežou kresťan-
ského spoločenstva.

Prajem všetkým účinkujúcim, aby sa im
darilo a vyčarili svojím sviatočným vys-
túpením na ustarostených tvárach krásny
úsmev, aby obdarovali svojich poslu-
cháčov radosťou z najkrajších sviatkov
roka – Vianoc.

jarmila bošková, 
riaditeľka školy
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Pred 70 rokmi sme prvýkrát prekročili
bránu novopostavenej školy na Školskej
ulici (stará škola) v školskom roku 1943 –
1944, keď okolo zúrila II. svetová vojna.
každý deň sme prežívali so strachom, lebo
sme museli utekať do krytu. Počas
obsadenia školy nemeckými vojskami
sme na dvojzmenné vyučovanie chodili
do miestneho kina a v lete do parku alebo
blízko rímsko- katolíckeho kostola a ne-
ďalekej obory. kúrilo sa v kachliach v kaž-
dej triede. naši spolužiaci z vyšších
ročníkov pomáhali pánovi školníkovi
„Samko báčimu“, ako sme familiárne
volali pána Samuela klča. Bol to veľmi
dobrý a láskavý človek. keď sme vystrá-
jali, učitelia nás potrestali tak, že sme na
zaolejovanej dlážke museli kľačať. Čo bolo
doma, si ľahko domyslíte. Písomný trest
sme písali niekoľkokrát (100x) pred
hlavným krížom na cintoríne a doma nám
pomáhali súrodenci. Do triedy s nami
chodili aj chovanci z detského domova,
tiež cigánočka karolínka. Všetci sme sa
kamarátili. na škole vznikali záujmové
krúžky /recitačný, prírodovedecký a
spevácky/  pod vedením riaditeľa Frimla,
neskôr p. uč Ladislava Longauera, sólistu
SĽUkU. naučili nás ľudové piesne z celého
regiónu Slovenska. Vypestovali v nás
lásku k hudbe a ľudovej piesni.
Vystupovali sme na školských slávnosti-
ach. V školskom roku 1951 – 1952 vznikol
spevácko-tanečno-taburašský súbor pri
Mo ČSM pod vedením učiteľa V. Sol-
čianskeho, kde sme neskôr prestúpili.
Život počas školského roku bol zaujímavý.
konali sa rôzne kultúrne podujatia.
Chodili do školy kúzelníci, bábkové divad-
lo Špejbla a Hurvínka a iní vtedajší umelci.
Počas vyučovania nám v školskom roz-
hlase / vysielanie Československého roz-

hlasu pre školy/ uviedli texty básní, nácvik
piesní alebo príležitostné umelecké diela
v podaní členov rozhlasovo-dramatickej
družiny, ako  boli neskôr herci Ivan
Mistrík, karol Strážnický a ďalší. V advent-
nom čase sme ráno chodili na rorátky 
a potom do školy. Sneh nám vŕzgal pod
nohami, na nebi svietili hviezdy a my sme
boli šťastní, tešili sme sa na Vianoce,
darčeky a prázdniny. korčuľovali sme sa
na zamrznutom potoku Čierna voda 
a sánkovali sa dolu kopcom, červenolíci
sme sa vrátili do tepla domova. na
Mikuláša nás na lavici čakalo prekvapenie
- jabĺčko, tekvicové semienka, orechy,
neskôr aj sladkosti. Vianočný stromček
sme ozdobovali jabĺčkami, reťaze sme si
urobili z farebnej lepenky, pritom sme
spevom z kolied potešili svoje srdiečka.
Vo vyšších ročníkoch sme chodili na bri-
gády do miestneho JRD vyberať zemiaky,
zbierať mandelinky, sadiť tabak. Za túto
činnosť nás odmenili rekreáciou v Tatrách
v zimnom období. niekedy boli chrípkové
alebo uhoľné prázdniny. Večer sme sa
veľakrát učievali pri petrolejovej lampe,
lebo často bol výpadok elektriny. Tiež sme
pracovali od jari do leta na školskom
pozemku, kde sme pestovali zeleninu,
ktorá bola využívaná v školskej jedálni, 
a tiež záhradné kvety, ktoré nám skrášľo-
vali životné prostredie. na školskom
dvore sme hrali volejbal a chlapci futbal.
Telocvičňu sme nemali. Cvičili sme na
náradí na Sokolskom ihrisku (Burešov).

V školskom roku 1951 – 1952 sme v IX.
triede dochádzku ukončili štátnou zá-
verečnou skúškou.

V tom čase sme si nemysleli, že sa doži-
jeme takej doby, keď sa ako dôchodcovia
zúčastníme (niektorí) oslavy našej školy
po 70 rokoch. Veľmi nás potešila pozván-

ka usporiadateľov ZŠ v Bernolákove na
túto významnú udalosť a z úprimného
srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o
to, aby to bol pre nás nezabudnuteľný
zážitok. Účinkujúcim ďakujem za krásny
umelecký zážitok, ktorým pripomenuli
naše hry a pri tejto spomienke nám aj slzy
dojatia vyhŕkli.
končím úryvkom z básne (zo šlabikára)

„Cestička do školy
cez lúčky po poli ušliapaná.

Keď som ťa šliapaval,
niekedy som plakával,

snehom si bývala zasypaná.“

Želám nám všetkým krásne prežitie
Vianoc, pokoj v duši a v roku 2014 veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti a veľa
dobrých priateľov.

eva Šticová z obilnej ulice

Stretnutie generácií

V septembrovom čísle časopisu
Bernolák bola obšírna správa o za-
ložení a činnosti ZUŠ. Veľmi nás
mrzí, že v správe nebola zmienka 
o spevokole Čeklísanky, ktorý v roku
2006 založila pani Eugénia
Sklenková a pani Terézia Varečková.
Spevokol pod ZUŠ účinkoval 6 ro-
kov, pre nedostatok financií ZUŠ nás
v roku 2012 zo svojich radov vylúči-
la.

Ale našla sa medzi nami dobrá
duša, ktorá nás vedie a pripravuje
na vystúpenia, nezanikli sme. Preto
sa touto cestou chceme poďakovať
pani Danuši Szökeovej za obetavú
prácu.

Zároveň sa touto cestou chceme
poďakovať členkám výboru klubu
dôchodcov za to, že nás od októbra
2013 zobrali pod svoj patronát.

Sme radi, že môžeme vystupovať
na rôznych podujatiach v obci.
október bol Mesiac úcty k starším, 
a preto sme pripravili program pre
obyvateľov PEnZIÓnU PoHoDA,
kde okrem spevokolu Čeklísanky
vystúpil aj školských klub detí 
a tanečníci z tanečného súboru nia-
gara.

Starčekovia a starenky sa progra-
mu veľmi potešili a prežili s nami
krásne popoludnie. Po skončení pro-
gramu si členky spevokolu pri
pagáčikoch a čaji posedeli s oby-
vateľmi penziónu a porozprávali sa
o živote v penzióne, ktorý sa im
veľmi páči.

Pretože nás je pomenej, radi by
sme privítali nových členov, ktorí
radi spievajú. Málo nás, málo nás,
kto rád spieva, nech príde medzi
nás.

Za členky spevokolu e. Piterová
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Verte  alebo neverte,  ale je to tak. Všetky „naše“ deti od začiatku
školského roka už získali veľa poznatkov, informácií, zážitkov a
skúseností. Prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu
pod vedením p. učiteliek si rozvíjali svoje kompetencie zo
všetkých oblastí života. V prvom rade pre tých najmenších je to
adaptácia na nové prostredie. Prekonali neľahkú skúšku odpúta-
nia sa od rodiny a socializáciu do väčšej skupiny, spoločenstva
rovesníkov, starších kamarátov, dospelých. osvojili si tie najzák-
ladnejšie pravidlá spolužitia v takejto skupine, spoznávali
prostredie školy, prácu zamestnancov. kto je a čo robí p. uprato-
vačka, kuchárka a jej význam. nie je to ľahké prekonať svoje „ja“
a ustúpiť kamarátovi, požičať si hračku, nepobiť sa, ale dohodnúť
sa.  Samozrejme, i tu musí výchovne pôsobiť pedagóg a priviesť
deti k dohode. Ako to býva v počasí, po mrakoch vyjde slniečko,
tak po zvade sú deti onedlho opäť kamaráti.                                                                                                       
S využitím  rôznych edukačných hier spoznávali prírodu, rozvíjali
si environmentálne cítenie, poznatky o ročných obdobiach. Hrali
sa na dopravnom ihrisku, osvojili si pravidlá bezpečnosti v cest-
nej premávke. Tí najstarší – predškoláci absolvovali plavecký
výcvik. Pohyb, hry a šport na čerstvom vzduchu sú každodennou
súčasťou života detí v materskej škole.
A máme tu jeseň a jesenné aktivity. Deti spievali piesne, recito-
vali básne, spoznávali nové rozprávky, pohybové hry. kreslili,
maľovali, odtláčali lístie a využívali prírodniny. V spolupráci 
s rodičmi v každej triede prebehlo  i spoznávanie pre zdravie výz-
namných potravín  a ochutnávka ovocia a zeleniny.                                                                                                 
Pri jednej z takýchto ochutnávok sa pýta p. učiteľka chlapčeka: 
„Sean, ako ti chutí hrozno, aké je?“ Chlapček významne
hrozienko ochutnal, prevaľoval v ústočkách a o chvíľu múdro
odpovedal: „Rulandské biele.“
neodmysliteľná je i každoročná Šarkaniáda s rodičmi, gulášikom
a teplým čajíkom. Atmosféra na školskom dvore bola veľmi prí-
jemná. Lietali  šarkany, vyrezávali sa svetlonosy, vyrábali straši-
dielka, mátohy, kytice a tvorilo sa z prírodnín. Poďakovanie patrí
aj rodine oleksíkovej za sponzorský príspevok na skutočne
vydarenú akciu a rodine Drábovej za výzdobu interiéru i exte-
riéru.  

V októbri  deti rozprávali i o svojich starých rodičoch, ako
chodia s dedkom do lesa, zbierajú vajíčka od sliepok či pracujú 
v záhradke. Porozprávali i to, že „deduš ide až do obývačky obutý
a babka sa hnevá“.  kreslili portréty dedka a babky, modelovali
postavičky, vyrobili  pre nich jesenné kytice. 

Deti najstaršej vekovej skupiny mali ešte jednu  novú
skúsenosť a zážitok.  Dostali pozvanie na vystúpenie v kultúrnom
dome v Bernolákove od klubu dôchodcov. Veľmi sa na túto
udalosť tešili a poctivo pripravovali. I keď vystúpenie bolo v sobo-
tu, mali oň všetci záujem. Prišli v sprievode rodičov či starých
rodičov všetky zdravé deti. Boli vyobliekané, rozrušené, ale cítili
sa veľmi dôležito  a tešili sa. Predviedli veselé pásmo piesní,
básní, hier a dramatizáciu o jeseni. odmenou im bol potlesk
poslucháčov a čokoládový kalendár.

Už sa blíži čas radosti , veselosti hlavne pre tých najmenších.
A pripravovať sme sa začali i my. Pri jednej z našich hostín v hra-
com kútiku v detskej kuchynke sme sa rozprávali o tradičnom
štedrovečernom  jedle. A verte – neverte sú to i špagety,
palacinky či šošovicová polievočka.
na základe jednej básničky vznikla i diskusia na tému „ kde

parkuje so saňami Mikuláš?“ Boli rôzne názory: „ V oblakoch,
lebo on to vie.“ „ Vojde cez pootvorené okno.“ Po diskusii prišla
za mnou katka a ticho mi do ucha pošepkala, že ona si myslí, že
i napriek ľadovej a šmykľavej streche parkuje na streche a ide
dnu komínom. Má vraj protišmykové čižmy.
no a keď Ben povedal, že darčeky nakúpia rodičia, a oni ich
zabalia a dajú pod stromček, vznikla totálna vzbura. ostatné deti
sa postavili, verbálne i neverbálne, celé rozhorčené  tvrdili, že to

nie je pravda, že darčeky nosí Ježiško!!!
I keď niektoré neskôr pripustili, že i ich starší súrodenci im už
také niečo povedali.       
Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, 
Vianoce, Vianoce, konečne sú zas...

Vianoce. Pripravujeme ozdôbky, leštíme čižmičky, tešíme sa
spolu s deťmi na Vianoce. My dospeláci na oddych a voľné dni,
ale deťúrence, tie sa tešia najviac a samozrejme,na darčeky.
Malým deťom sa ťažko vysvetľuje, že Vianoce nie sú iba 
o darčekoch, hlavne v dnešnej „predarčekovanej“ dobe, keď sa
darčeky v podobe reklám na nás valia z každej strany. V pred-
vianočných rozhovoroch sa rozprávame aj o deťoch, ktoré žijú 
v iných podmienkach, o tom, že darčekom môže byť aj pomoc,
úsmev, kamarátstvo. oboznamujeme deti s našimi ľudovými
tradíciami  a dúfame, že sa prenesú aj na ďalšie pokolenie. 
V jednom z takýchto rozhovorov dostali deti otázku: „Aký darček
by si daroval, keby si nemal žiadne peniaze?“ ( Mnohé deti majú
našetrené peniaze.)
Riško by poskladal niečo z papiera. Miki by daroval svoje obleče-
nie alebo pripravil raňajky.
Andrej by povedal dobrý vtip. (V triede ho nepovedal.) kristínka
mala hneď viac odpovedí. Postrážila by zvieratko, zatancovala
by, podala by niekomu stoličku, ak by bolo treba.   
Veronika by nacvičila vystúpenie a Samko by nachystal taniere na
stôl.
Pani riaditeľka by sa chcela poďakovať ochotným sponzorom 
z radov rodičov, ktorí nám prispeli na divadelné predstavenie 
o Jankovi Hraškovi a zakúpenie mikulášskych balíčkov, ale nielen
im, aj celému kolektívu, zriaďovateľovi a všetkým rodičom, ktorí
spríjemňujú a spestrujú deťom život v materskej škole.        

Jednoducho: „Veselý je život v škôlke, pestrý ako dúha!“      

mgr. ružena noskovičová, daniela
Valčeková, mgr. oľga Syrová 

cukríková párty v ŠKd
Vonku jeseň ozvala sa – krásna pani hmlistá...

V školskom klube veselo je – čosi sa tam chystá...
no veď áno – my to vieme!
Tak aj vám to rozpovieme...

cukríková párty bude – nebude to veru v kľude.
V radosti a s hudbou sa to bude diať...
Šťastní byť a tešiť sa a pritom smiať!

„Sľub prvácky“ – na začiatku prváčence povedali
a ostatné druhé triedy darčeky im darovali...

Súťažilo sa tam – veru!
Prví – odmeny si berú...
Tance, piesne, diskotéka 

Šťastný život – „heuréka!“
Stoly plné dobrôt – čo rodičia deťom dali...

aby sa tam dobre mali a s chuťou aj hodovali.
Krásny to bol deň a žili sme len preň!
odvšadiaľ bolo počuť detskú radosť

a niektorí aj mali starosť...
ich dieťaťu sa domov nechcelo ísť...
a tak rodič medzi nás musel prísť...

Všetko toto krásne patrí do detského sveta.
Každé dieťa je vtáčatkom – vzduchom si lieta...

chráňme si tieto chvíle, ktoré patria deťom.
Kým nevyletia - ako dospelí z hniezda – svetom...

Vych. Anička Hudáková

„Veselý je život v škôlke, 
pestrý ako dúha...
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Bernolákovo má bohaté stredoveké dejiny a do súčasnosti sa
nám z tých čias zachovali kostol sv. Štefana kráľa a ruiny
hradu Čeklís. Stredovek je zdrojom poznania a inšpirácie aj
pre dnešný život. V našej obci žijú Ľubo a Jarka Diňovci a ich
srdcia horia pre stredovek. Prirodzene tak vznikla myšlienka
priniesť ukážky života v stredoveku medzi deti. Tie sa učia o
stredoveku na hodinách dejepisu a možnosť vyskúšať si
predmety z dávnych čias by mohla vzbudiť väčší záujem o
históriu. Zamerali sme sa na takú prezentáciu stredovekých
dejín, ktorá interaktívnym a príťažlivým spôsobom predstavi-
la lokálne dejiny spojené s obcou a životom v nej. Projekt
„Živý stredovek“ bol prezentovaný žiakom druhého stupňa
ZŠ v Bernolákove, Ivanke pri Dunaji a aj v Bratislave. Táto
aktivita sa uskutočnila vďaka podpore nadácie SPP.
V spolupráci so Základnou školou v Bernolákove sme pre
žiakov pripravili špeciálne hodiny dejepisu. Pridali sme aj
akcie pre širšiu verejnosť na Medzinárodnom dni detí, Dňoch
obce a noci hradných zrúcanín. Aktivity sa uskutočnili 
v telocvični, v areáli školy a pri hrade Čeklís. Žiaci i dospelí si
mohli vyskúšať dobové predmety a činnosti - vrh oštepom 

a sekerou, stredovekú lukostreľbu, odievanie dobových ode-
vov, odievanie krúžkovej zbroje, archeologické nálezy 
z hradu Čeklís atď. Ľubo a Jarka disponujú predmetmi, ktoré
súvisia so stredovekom, sami vyrábajú krúžkovú zbroj
rytiera, šijú šaty, varia jedlá podľa starých receptov. naša
dvorná dáma Jarka pre deti pripravila ovsenú kašu, placky 
a bôb. Takto deti pri spoznávaní života v stredoveku zapojili
aj chuťové bunky. Prirodzene, deti zaujali ukážky bojových
techník pri šermovaní. Vďaka dobrému počasiu Jarka a Ľubo
postavili stredoveký tábor, Ľubo pripravil „rytiersky tre-
nažér“ a na rytierskej ceste deti absolvovali rôzne disciplíny.
Prípravy na tieto podujatia sú materiálne, ľudsky a časovo
náročné, preto sme vďační za každú pomocnú ruku.
Množstvo ľudí, ktorí prišli do stredovekého tábora, dokazuje,
že stredoveké paralely ich zaujímajú. Atmosféra stredoveku
sa preniesla aj na ZUŠ v Bernolákove, kde sa mladí umelci -
maliari tvorivo venovali témam hradu a rytierskych štítov.
Táto originálna tvorba bola potom prezentovaná verejnosti
na výstave v ZUŠ a na webe združenia Hrad Čeklís.
Rytieri symbolizujú cnostné hodnoty svojej doby, preto sme
ukazovali najmä život rytiera. Je dobré, ak deti budú mať
vzory čestnosti. Aby sme deti hlbšie vtiahli do stredovekého
duševna a ukázali im hodnoty tej doby, pripravili sme paso-
vačku na čeklískeho rytiera. Po zvládnutí úloh žiaci pokľakli a
s mečom na pleci prisahali na tento text: „Buď čestný a
hovor vždy pravdu. Vždy pomôž ľuďom v núdzi. V každej
situácii preukáž odvahu. Nenechaj sa odradiť ťažkosťami.“

Slávo Vokoun, 
občianske združenie hrad Čeklís

Živý stredovek



Tajnička č. 10
Po skončení Rákociho povstania dal panovník karol VI. vyhotoviť v rokoch 1715 a 1720 
t a j n i č k a , podľa ktorých chcel zistiť hospodárske pomery kráľovstva. Bernolákovo bolo podľa nich poľnohospodársky orientovaným mestečkom,
kde sa okrem obilninárstva venovali obyvatelia aj vinohradníctvu.
Riešenie krížovky č. 10 môžete zaslať na obecný úrad, Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo pod označením „Časopis – krížovky“ alebo osobne odo-
vzdať na uvedenej adrese do 15.1.2014. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.

12

Činnosť záhradkárov
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Ber-
nolákove zorganizovala 15. a 16. septembra 2013

výstavu ovocia, zeleniny, kvetov 
a okrasných rastlín.  

na tohtoročnej výstave sa zúčastnilo 35  vystavovateľov,
ktorí sa prezentovali dovedna 356 exponátmi a výpestkami
zo svojich záhrad. 
nádherné  ovocie a zeleninu dopĺňali krásne exponáty
kvetín, medzi plodmi nechýbali ani exotické druhy ovocia a
zeleniny a svoje zastúpenie mali aj liečivé bylinky a koreniny.
Žiaci Základnej školy v Bernolákove sa predstavili aranžmán-
mi s tematikou „Jesenná fantázia“ s počtom  23 exponátov,
čím významne obohatili výstavné priestory a zároveň
vzbudili aj veľký záujem návštevníkov.
Dovedna navštívilo tohtoročnú výstavu 514 návštevníkov,
medzi návštevníkmi  nechýbali ani celé rodiny s deťmi a za
vedenie obce výstavu navštívili  starosta obce a zástupca
starostu obce.
V pondelok 16. septembra výstavu navštívili žiaci I. a II.
stupňa  ZŠ v Bernolákove.

Počet vystavovateľov, počet exponátov, ale hlavne ich krása
i kvalita, ako aj počet návštevníkov a ich úprimný záujem 
o exponáty  organizátorov výstavy príjemne prekvapil.                     
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POĎAKOVANIE
Rád by som poďakoval občanom Berno-

lákova za podporu vo voľbách do zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa
konali 9.11.2013. Dovoľte, aby som úprimne
poďakoval Vám všetkým, ktorí ste mi prejavili
dôveru. Ďakujem za všetky maily, smsky,
odkazy, telefonáty, ktorými ste ma pred voľba-
mi podporovali,  ako aj za všetky blahoželania k
zvoleniu za poslanca BSk. 

Vaša dôvera ma ženie vpred. Chcem byť
maximum času v teréne medzi Vami. Čoskoro
navštívim občanov, starostov, obecné úrady a
obecné zastupiteľstvá v obciach nášho voleb-
ného  obvodu. Poslanecký deň v každej obci sa
stane pravidelnou možnosťou, ako sa stretnúť s
občanmi, prebrať témy, ktoré Vás trápia či zau-
jímajú, hľadať a nachádzať riešenia.  

Aktuálne dianie na pôde Bratislavského
samosprávneho kraja Vám priblížim prostred-
níctvom web stránky: www.risocervienka.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok či potreby
osobného stretnutia ma neváhajte kontakto-
vať:
adresa: Poštová 6, bernolákovo 900 27
Telefón: 0905 708 921
mail: richardcervienka@gmail.com
Web: www.risocervienka.sk

Zároveň mi dovoľte popriať Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov plných lásky a
rodinnej pohody. Blížiaci sa rok 2014 nech je
pre Vás plný zdravia, radosti a úspechov.

mgr. richard Červienka

Lignano Sabbiadoro

oZP nádej pripravila pre svojich členov týždenný poznávací zájazd
na severnú Moravu do orlických hôr. Ubytovanie sme mali zaistené
v obci Deštné, odkiaľ sme odchádzali na spoznávanie prírodných 
a historických krás kraja. Za ten týždeň sme toho stihli veľa:
prechádzky v najbližšom okolí, návštevu Zoo , prehliadky nádherne
zachovalých a starostlivo obhospodarovaných zámkov v náchode,
novom Meste nad Metují, opočne, Častoloviciach. Hlboký dojem 
vo všetkých zanechala návšteva pre nás najkrajšieho alpínia 

v Sedloňove. Po návrate nás vždy čakali skutočné lukulské hody. 
k pohode prispelo aj vydarené počasie. Bodkou za všetkým bola
sobotňajšia návšteva mesta Hradec králové, po ktorom nás spre-
vádzali milí a ochotní známi p. Ballayovej.
Všetci účastníci zájazdu ďakujú stále aktívnej Anke Ballayovej za zor-
ganizovanie a zrežírovanie úspešného pobytu.

a.Z.

V posledných augustových dňoch sa
členovia oZP nádej rozhodli využiť
posledné lúče hrejivého slniečka a
navštívili talianske  Lignano Sabbia-
doro, ktorého názov je odvodený od
8 km dlhej piesočnej pláže (Sabbia-
doro-Zlaté piesky). Počasie nám žiči-
lo, voda bola dostatočne slaná aj
teplá na kúpanie, strava skvelá, veď
bola od slovenských kuchárok.
Večery sme trávili túlaním sa po
burze s množstvom kaviarní, butikov
a rôznych zaujímavostí. oddychovali
sme na pláži, ale aj na výletoch loďou
do Benátok,  na Mušličkový ostrov,
na  návšteve rybárskeho mestečka
Morano, kde sme sa stretli s našou
krajankou , ktorá tam žije.
Dni ubehli a my sme  obdivovali štíty
Álp, ktoré lemovali našu cestu
domov.  Spríjemňovali sme si ju
spievaním slovenských piesní. Vrátili
sme sa oddýchnutí a opálení, 
s množstvom spomienok, fotografií 
a úžasných zážitkov.                        m.j.

jesenná dovolenka v orlických horách

občianske združenie K Veci 
informuje občanov

1/ Vďaka podpore nadácie orange, nadácie SPP, nadácie Tatra Banky a poukázaným 2% z
daní pre občianske združenie k VECI sa nám spoločne podarilo obnoviť detské ihrisko na
Družstevnej ulici v Bernolákove. Spoločne sme opravili vstupnú bránku, nanovo natreli stĺpiky
plota a natiahli nový plot, vynovili zadnú stenu garáží ( tvorí jednu stranu detského ihriska),
vyrovnali terén,  upravili okolitú zeleň, osadili lavičku, nanovo natreli detské hojdačky, osadili
informačnú tabuľu    a veľkú detskú vežu so šmýkačkou a prídavným modulom na lezenie, hoj-
danie a šplhanie a osadili veľkú dvojhojdačku. 
Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí ochotne pomohli pri obnove detského ihriska.
2) Aj tento rok sa uskutočnila Fotománia v Bernolákove. Do súťaže sa zapojilo 22 súťažiacich.
Fotky odovzdalo 17 z nich, z toho 6 detí. Dňa 25.11.2013 sa uskutočnila v kultúrnom dome vý-
stava fotiek spojená s vyhodnotením súťaže. Porota vybrala z každej témy (tém bolo spolu 8)
jednu víťaznú fotku a z detskej kategórie vybrala 3 najlepšie série fotiek.
Víťazi fotománie v bernolákove:
Téma č. 1: Páči sa mi z Bernolákova – Vladimír Szerencses
Téma č. 2: nepáči sa z Bernolákova – Martin Gabura
Téma č. 3: Momentka – Vladimír Szerencses
Téma č. 4: Architektonický detail – Andrej kováč
Téma č. 5: Priateľstvo – Rastislav Moravčík
Téma č. 6: Zátišie – Rastislav Sekerka
Téma č. 7: Je mi to smiešne – Rastislav Sekerka
Téma č. 8: Pohľadnica Bernolákova – Rastislav Sekerka
detská kategória:
1. miesto: Vanesa Wallnerová
2. miesto: Teodor Jendrišák
3. miesto: katarína Múčková
3) V spolupráci s VUB bankou a  p. Alojzom Šutkom si vám dovoľujeme oznámiť, že v priebe-
hu mesiaca december 2013 bude inštalovaný bankomat VUB banky v priestoroch poly-
funkčného objektu na Hviezdoslavovej ulici. Bankomat bude inštalovaný zvonku predajne
Teta Drogerie.

Ďakujem za spoluprácu pánovi Šutkovi a pánovi Mullerovi z VUB banky. Verím, že banko-
mat prispeje k zvýšeniu občianskej vybavenosti v našej obci.

Dovoľte, aby som vám poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov,do nového roka 2014
prajem hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu, úspechy v osobnom či pracovnom živote.

richard Červienka
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Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa
(PSVL) v bernolákove pracuje už 21 rokov.
V starostlivosti o les postupuje v súlade so
zákonom o lesnom hospodárstve a podľa
neho bernolákovský lesný celok podlieha
zákonu o štátnej správe, ktorá riadi pesto-
vateľskú a ťažobnú činnosť podľa leso-
hospodárskeho plánu. je spracovaný na
desať rokov a sú v ňom presne zakotvené
potrebné práce od výsadby až po ťažbu
(ošetrovanie v prvom roku, ošetrovanie v
ďalších rokoch, vyžínanie, prerezávka, pre-
bierka a ťažba). Prebierku robíme v dvoch
fázach, ide o prebierku porastov do 50
rokov a porastov nad 50 rokov. Zamerané
sú hlavne na porasty tvrdého dreva.
Porasty mäkkého dreva, teda topoľové,
musíme riešiť v rubnej zrelosti v skrátenej
časovej norme. je to nutné najmä preto, že
v prípade prekročenia normovanej rubnej
zrelosti vplyvom pôsobenia hnilobných
procesov dochádza k značným stratám na
drevnej hmote.

každé, aj naše spoločenstvo, je evidované
na príslušných lesných úradoch, ktoré
zabezpečujú pravidelné periodické kon-
troly, či príslušné spoločenstvo dodržiava
lesohospodársky plán.  S ľútosťou musím
konštatovať, že napriek veľkej snahe nám
pri poslednej kontrole bolo vytknuté
meškanie s rubnou ťažbou. Je pocho-
piteľné, že z toho vyplývajú sankcie. Pritom
musím upozorniť, že kontrolné orgány
vytvárajú kontrolné skupiny z pracovníkov
okresných lesných úradov, krajských
lesných úradov a z lesnej sekcie
Ministerstva poľnohospodárstva a regionál-
neho rozvoja SR. okrem toho našu prácu a
účinkovanie preverujú  aj  kontroly z oblasti
životného prostredia. Už niekoľkokrát nám
vyčítali neporiadok okolo vodných tokov a
vytvorené ohniská. Je samozrejmé, že ich
nespôsobili a nevytvorili členovia spoločen-
stva. Je to väčšinou dopad účinkovania
rybárov. Je veľmi smutné, že v prírode, v
lese sa stretávame aj s veľmi arogantným
správaním sa mladých ľudí, ktorí na moto-
cykloch „lietajú po lese a lesných chod-
níkoch a bezohľadne  rušia lesný život a
porasty. V skutočnosti tam na motorkách
nemajú čo hľadať, podobne ako jazdci na
koňoch. Možno sa to niekomu nezdá, ale za
najhoršie je možné považovať, keď vlezú do
porastov kone. Práve tie narobia veľa škody
na mladých stromčekoch. Pritom si treba

uvedomiť, že všetky spomínané skutočnos-
ti sú sankcionované. Pripomínam ešte, že
kontrolné orgány v letnom období kladú
zvláštny dôraz na to, či bola urobená
chemická ochrana proti škodcom a či sú v
súlade so zákonom dodržiavané zákazy a
príkazy. Teda, či v lese, v správe
Pozemkového spoločenstva lesa
Bernolákovo nekladú občania ohne,
neznečisťujú lesné prostredie a podobne.
Ak nájdu dôkazy o nedodržaní príkazov a
zákazov, hrozí nám pokuta. To si však naši
návštevníci lesa často neuvedomujú.
Zároveň je nutné upozorniť, že lesné
plochy obhospodarované PSVL
bernolákovo patria do špeciálnej kategórie
„les osobitného určenia“, to znamená, v
lese sa musia všetky práce riadiť leso-
hospodárskym plánom s tým, že les má aj
charakter rekreačnej zóny. Samozrejme,
že v prvom rade pre členov PSVL. máme
odôvodnené výhrady voči návštevníkom
lesa z iných ako našich radov. Vzhľadom na
to, že les je prenajatý na výkon práva
poľovníctva, je neprijateľné, aby bol
navštevovaný a chodili tam na prechádzky
občania so psíkmi nepoľovných plemien.
ak idú obyvatelia obce do lesa s takýmto
psom, musia si uvedomiť, že vážne narušu-
jú systém plánovania, chovu a lovu drob-
nej a srnčej zveri u nás. aj pri tejto príleži-
tosti chcem poďakovať za dobrú
spoluprácu obecnej polícii a samotnému
obecnému  úradu bernolákovo pri riešení
priestupkov.
Pokiaľ ide o plnenie úloh lesohospodárske-
ho plánu LHP, v tomto roku sme sa zame-
rali a veľa času sme venovali hlavne pesto-
vateľským prácam, robili sme tiež vyží-
nanie, prerezávky, prebierky a značné sily
sme sústredili na chemickú ochranu proti
živočíšnym škodcom. V rámci LHP išlo
najmä o hĺbkovú prebierku porastov do  50
a nad 50 rokov. Získaná drevná hmota bola
spracovaná a na základe zmluvy predaná
odberateľovi. osobitne chcem spomenúť,
že pre členov pozemkového spoločenstva
bolo spracované približne 220 plm
palivového dreva. V súlade s predpismi si
toto drevo členovia Pozemkového
spoločenstva lesa Bernolákovo kúpili za
režijné náklady. Je len samozrejmé, že v prí-
pade predaja takéhoto dreva nečlenom
PSVL Bernolákovo bola cena dreva vyššia.
odvoz dreva sme vždy riešili vo vopred
dohodnutých termínoch. Podstatné je, že 
v týchto prípadoch ide predovšetkým o
obnovu lesa. Plochy, ktoré boli vyťažené,
budú v jarnom období zalesnené a postup-
ne ošetrované. Finančné prostriedky
získané z predaja drevnej hmoty budú
bezhotovostným prevodom poukázané na
účet Pozemkového spoločenstva vlastníkov
lesa v Bernolákove a v prípade schválenia
Valným zhromaždením PSVL budú pre-
rozdelené v súlade s rozhodnutím valného
zhromaždenia členom PSVL.
Taktiež chcem upozorniť na nové a pri-
pravované skutočnosti. od mája 2013 je 
v platnosti nový zákon o pozemkových
spoločenstvách, ktorý prikazuje do

februára 2014 obnoviť všetky nacionále 
a atribúty pozemkového spoločenstva. 
Z toho dôvodu bude v priebehu mesiaca
január 2014 zvolané Valné zhromaždenie
PSVL bernolákovo. V tejto súvislosti boli
vypracované a upravené stanovy po-
zemkového spoločenstva, ktoré budú
predložené na rokovanie a schválenie val-
nému zhromaždeniu. Taktiež sme v súlade
s požiadavkou zákona pripravili Zmluvu 
o založení spoločenstva a rokovací po-
riadok. Tieto základné dokumenty budú
po schválení valným zhromaždením PSVL
uložené na Lesnom odbore na Po-
zemkovom úrade v Senci. následne tak
ako tieto dokumenty budú na Pozemkový
úrad v Senci pravidelne  predkladané zoz-
namy členov spoločenstva, ktoré sa musia
v súlade so zákonom upravovať tak, ako sa
počas roka zmeny uskutočnia.
Veľa práce sa urobilo aj v oblasti reštitúcií.
V súčasnosti sa reštitučné konanie blíži 
k záveru. niektoré parcely nám už boli
vydané. Avšak dve parcely, na ktoré musia
byť  spracované geometrické plány, ešte
nie. Čakáme na ne. Identifikácia je hotová,
takže nič by nemalo brániť ich vydaniu.
Pritom pripomínam, že na celkovej výmere
pasienkov Pozemkového spoločenstva
vlastníkov lesa sa stáva podielnikom
Roľnícke družstvo Chorvátsky Grob,
nakoľko konfiškačný zákon 81/49 jednoz-
načne určuje družstvo za podielnika. 
Potrebné je tiež hovoriť o jednom, zatiaľ
nemedializovanom probléme, ktorým je
most cez malý dunaj. Tento oceľový most
bol vybudovaný ako strategická prís-
tupová cesta na vojenské letisko. 
Po rokoch a zmenách v spoločnosti most
spomínaný charakter stratil a stal sa
bezodplatným prevodom majetkom
Povodia dunaja so sídlom v banskej 
Štiavnici. Čo je smutné, Povodie dunaja
nejaví záujem o zveľadenie a opravu tohto
mostu. Vzhľadom na jeho stav sme si pred-
savzali tento problém riešiť. myslíme si, že
je potrebné v spolupráci s obecným
úradom, miestnym poľovným združením 
a PSVL bernolákovo most majetkoprávne
vysporiadať. V nasledujúcom roku chceme
na riešenie tejto otázky zvolať rokovanie,
na ktorom by sa mali podieľať spomínané
organizácie, aby sa našiel čo najlepší 
postup.
A na záver mi dovoľte ešte jednu vetu. naša
činnosť je veľmi nevďačná, lebo napriek
neúmernej snahe a obetovaniu svojho času
čelíme kritike ľudí, ktorí najmenej vedia
alebo majú najmenšie znalosti o hos-
podárení v lese, o plnení LHP, ktorí v minu-
losti spôsobili PSVL dokonca škodu a pre
rozvoj spoločenstva takmer nič neurobili.
Aj vy si myslíte, že je to typicky slovenské?

Želám všetkým členom PSVL Bernolákovo 
a občanom našej obce krásne, ničím
nerušené vianočné sviatky.

ing. Vladimír Kováč
predseda Pozemkového spoločenstva

vlastníkov lesa bernolákovo

Pripravujeme valné zhromaždenie PSVL
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Zo ŽiVoTa
KLubu 
dôchodcoV
Vedenie klubu dôchodcov vo 4.štvrťroku 2013
pripravilo pre svojich  členov viacero podujatí.

Dňa 21.10.2013 sme sa zúčastnili brigády
na  miestnom cintoríne. Ďakujeme 
p. Malochovej za bohaté občerstvenie, ktoré
pripravila pre brigádnikov.

V mesiaci november sa 58 členov zúčast-
nilo divadelného predstavenia „Cigáni idú do
nebaˮ  na novej scéne. Spev a tanečné výkony
všetkých účinkujúcich vyvolali silný dojem 
a hlboký umelecký zážitok.

16.11.2013 sme sa  zišli, aby sme si uctili
jubilantov, ktorí majú v II. polroku životné
jubileum 60 a viac rokov. Posedenie bolo prí-
jemné. 
o občerstvenie sa postarali členky výboru.
Ďakujeme členkám nášho klubu, ktoré sa
podieľali na príprave a roznášaní občerstvenia.

V kultúrnom programe vystúpil tanečný
súbor niagara pod vedením

p. koporcovej. Program obohatili detičky 
z materskej škôlky pod vedením svojich
učiteliek a žiaci ZUŠ pod vedením Mgr.
Boškovej. Jubilantom  zaspievali Čeklísanky 
a p.Piterová predniesla peknú báseň. Pani
predsedníčka kD odovzdala každému jubilan-
tovi kvietok. o dobrú náladu sa postarala
skupina Fortúna z Ivanky pri Dunaji. Počas
prestávok bola losovaná tombola.

Touto cestou by sme chceli poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli 
svojím darom do tomboly, a to menovite:

p.Marta kopecká
p. Ľuboš Štica
p.Ing. Lívia kastlová  
p. Šutka  
kaderníctvo AĎA 
p.Elena Achbergerová
p.Marta Malochová 
p. Iva Mesiarkinová 
p. Monika Drabová 
p. Peter Laššu 

p. Borčin 
p.Peter Guldan 
p.Mária kesiarová 
p. Peter Gažo 
PRo-oVo Bernolákovo
p. Mgr. Richard Červienka
Poďakovanie patrí aj všetkým členom, ktorí

prispeli hodnotnými darčekmi do tomboly.
Zároveň bol na tomto posedení rozdaný

záujmový plán práce na r.2014, 
v  ktorom  členovia vyznačili, o aké  aktivity
poriadané klubom majú záujem. V rámci
možností  budeme  vybrané akcie v priebehu
roka realizovať.

naši členovia navštívili 29.11.2013 čokolá-
dovňu a nákupné centrum v kittsee, aby si
urobili predvianočné nákupy.

V decembri sme pripravili vianočné balíčky
nielen pre imobilných členov klubu, ale aj pre
našich členov nad 80 rokov a tiež pre bývalé
členky výboru. 
Potešil nás aj sponzorský dar z kapustárne od
p. kesiarovej a kováčovej, ktoré darovali do
balíčkov vrecúška kapusty. V mene obda-
rovaných ďakujeme.

Za podporu a pomoc pri organizovaní čin-
nosti kD v r. 2013 ďakujeme p. starostovi  Ing.
Ľ. Poórovi, zástupcovi starostu JUDr. S. Be-
čicovi, obecnému zastupiteľstvu,  pracov-
níčkam  kultúrneho domu  A. Grebečiovej 
a M. Jorovej.

Za kultúrne programy  na naše podujatia
ďakujeme  p. riaditeľke ZUŠ Mgr. J. Boškovej,
p. riaditeľke MŠ Mgr. o Syrovej, tanečnému
súboru nIAGARA a jeho vedúcej p. k. ko-
porcovej.

Všetkým našim sponzorom a vyššie uve-
deným, členom klubu dôchodcov i našim
spoluobčanom želáme   

hromadu darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia,

k bohatstvu krôčik 
a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce

a šťastný Nový rok.

Zemanová m., hanicová T.

darcovia krvi
Dňa 21. októbra 2013 zorganizo-
val Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Bernolákove
bezpríspevkový odber krvi. odber
sa uskutočnil v kultúrnom dome 
v Bernolákove mobilnou od-
berovou jednotkou. odberu sa
zúčastnilo celkom 48 darcov, 
z toho bolo 13 darcov z Chor-
vátskeho Grobu a jeden darca bol
prvodarca.

GáLoVá jarmiLa
ĎorKo juraj   
SZaLaioVá ZuZana                               
KoreňoVá KaTarína                                                
Koreň raSTiSLaV
buČeKoVá jana
buČeKoVá Tamara
KöVöSi ZoLTán             
uher PeTer
GracoVá jana
chrŤan ján
jaSLoVSKá Sandra
anTaLiČoVá iVeTa
jajcaj drahomír
KoLLár miroSLaV
rác PeTer
danKoVá anna
PLáTeníKoVá anna
GaŽíKoVá moniKa
oraVcoVá aLena
VrábeL bohuŠ
barKoLoVá anna
naGYoVá LenKa
SiVČáK PeTer                                                     
ŠVarda miroSLaV
LauKo ondrej
LehoTSKý juraj
VYSuČáni iVan

na bezpríspevkovom odbere krvi
sa zúčastnili aj členovia hokej-
balového družstvo z Bernolákova:
KaLiVoda mareK
KoVáČ franTiŠeK
múČKa jaKub                                          
chromiaK SLaVo                          
frindrich jaroSLaV
hanuSKa marTin
macháČeK miLoŠ

Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
ZemeŠoVá daGmar
LauroVá LenKa
noGoVá ZuZana                                
noGa TomáŠ                                                                      
TuriniČoVá jana
jaVorKoVá adriana
jaVorKoVá darina                         
mráZoVá Lucia                      
TuriniČoVá marceLa
VrábLiKoVá mária
Suchá janKa
VeLeboVá jana
VaLenToVá anna

Starosta  obce Bernolákovo a
predsedníctvo  Miestneho  spol-
ku  SČk  v  Bernolákove  ďakujú
všetkým darcom krvi za ich
humánny a šľachetný čin.

Ďalší bezpríspevkový odber krvi
sa uskutoční dňa 18. februára
2014 mobilnou odberovou jed-
notkou v kultúrnom dome 
v Bernolákove.
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V minulom roku sme vzdali úctu a hold
padlým hrdinom pri pomníku SnP v ban-
skej bystrici, pri vápenke v nemeckej, 
na jankovom vŕšku, mauthausene a os-
vienčime. Zájazdov sa zúčastnili aj žiaci
základnej školy, ktorým sme vďaka spon-
zorom ponúkli účasť bezplatne.
V tomto roku sme naplánovali a uskutočnili
niekoľko zájazdov : 

- 4.mája sme organizovali zájazd k
mohyle gen.M.R.Štefánika pri
príležitosti 94.výročia  jeho úmrtia ;
- v ZŠ bernolákovo sme usku-
točnili besedu so žiakmi
niekoľkých tried  o živote v minu-
losti, najmä o udalostiach a výz-
name  SnP;
-    17. aug. 2013 sme navštívili
pamätník v kališti, kde nacisti
zavraždili a upálili 35 obyvateľov a
vypálili 42 domov;
- 23.8.2013 sme organizovali
zájazd do dubnian na stretnutie
občanov a mládeže na moravsko-
slovenskom pomedzí;
- 30.-31.8.2013 sme položili veniec
k pomníku padlých v kremničke,
kde nacisti popravili 747 civilistov, z
toho 211 žien a 58 detí;
- pri pomníku na počesť padlých
partizánov  v Španej doline,kde
sme položili veniec, sa účastníkom
zájazdu prihovoril p.r.jung, priamy
účastník SnP, člen našej organizá-
cie;

- pamätník padlým v SnP v oravskej
horárni sme navštívili až v neskorých
popoludňajších hodinách.

Bolo to viac podujatí, ako bežne organizu-
jeme, ale snažíme sa, i keď s podlomeným
zdravím, urobiť toho čím viac. Máme snahu
oboznamovať aj mládež s udalosťami našich

dejín, ktoré nie sú zatiaľ v učebniciach pub-
likované. Potešujúce je, že zájazdov sa
zúčastňuje čoraz viac mladších členov, 
i žiakov, čo dáva záruku, že tieto významné
udalosti  našich dejín neostanú zabudnuté.

Výbor Zo SZPb                                                      

aktivity Základnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov bernoLáKoVo  

Zo  SZPb  v r. 2014 PriPraVuje
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

24.1.  hodnotiacu členskú schôdzu  o 16.00 hod.
v kultúrnom dome
8.3.  mdŽ v kult.dome 
2.4.  69. výr. oslobodenia obce
16.5. zájazd : Pamiatky – zvláštnosti  južného
Slovenska /Kalná n/h, Kamenín, Pohr.ruskov,
Štúrovo, ostrihom-military múzeum, obed:
zabíjačkové špeciality juhu, Štúrovo – pamiatky,
ostrihom –  bazilika a nákupy/
22.-23.8. Pamiatky  Zvolena
/zámok, pomníky, múzeá, obed vo Zvolene
alebo na ranči bezekov Laz, ubytovanie:
Kežmarské Žľaby – hotel crocus/
Kežmarok – pamiatky, mohyla a iné
nový Targ –  Poľsko
Predpokladané   ceny  zájazdov oznámime za-
čiatkom roka 2014 a bližšie informácie na
členskej schôdzi 24.1.2014.
radi by sme ponúkli bezplatnú účasť na pozná-
vacích zájazdoch za našou históriou aj
niekoľkým žiakom školy. Všetko záleží na tom,
koľko finančných prostriedkov sa nám podarí
zaobstarať.

rozlúčka 
s pánom 
jačom
6.novembra  sme sa  v preplnenej sále domu smútku
rozlúčili s podpredsedom SZPB, predsedom
bratislavského oblastného výboru ,predsedom
komisie ÚR pre učiteľov, ženy a mládež a
dlhoročným predsedom Zo SZPB v našej obci pánom

rSdr. Ladislavom jačom.

Vďaka jeho úsiliu patrí naša základná organizácia v rámci Bratislavského kraja
medzi najaktívnejšie. okrem bežnej agendy organizoval poznávacie zájazdy,
dejepisné kvízy pre školy, pracoval vo viacerých komisiách pri miestnej samo-
správe, spájal aktivity viacerých občianskych združení.

na poslednej rozlúčke sme si od účastníkov pietneho aktu vypočuli
charakteristiky:  dobrosrdečný, čestný človek, vzorný manžel, otec, dedko a
pradedko, pracovitý, dôsledný, agilný, šľachetný a pokojný typ analytika.
Bol veľkým podporovateľom a iniciátorom pri riešení verejných vecí v obci.
Jeho život možno porovnať s horiacou lampou. nezáleží na okázalej vzácnos-
ti jej kovu, ale na žiare jej plameňa. Takisto nezáleží na vonkajších vlastnos-
tiach človeka, ale na tom, koľko hrejivej lásky a pochopenia vie dať svojmu
okoliu, svojim blízkym, aby im pomohol žiť. Svetlo, ktoré okolo seba šíril náš
zosnulý priateľ, bude naše srdcia ešte dlho zohrievať v krásnej spomienke.
Všetci, ktorí sme sa s ním lúčili, s hlbokou účasťou chápeme bolesť jeho
rodiny, jeho blízkych priateľov. Smrť predčasne a nečakane ukončila ešte
stále plodný život, ale jeho pamiatka ostane večná a živá.

T.Varečková
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Tréner fuTbaLiSToV bernoLáKoVa duŠan barKoL Po jeSeni: 

musíme sa naučiť vyhrávať aj doma! 

bernoLáKoVSKému fuTbaLu robia radoSŤ aj najmenŠí 

Súperom nastrieľali vyše sto gólov!

Takúto jeseň si futbalisti v Bernolákove už dávno nepamätajú.
Doma vyhrali v regionálnej lige iba dva zápasy, päťkrát sa delili so
súpermi o body a raz prišli o všetky. napriek tomu je tím mladíkov
s priemerným vekom iba 20 rokov pomerne vysoko. S 27 bodmi
skončil na 6. mieste. Žiaľ, vedie aj v tabuľke nedisciplinovanosti so
6 vylúčenými hráčmi. 
Zverencom Dušana Barkola zjavne viac vyhovuje hrať u súpera. 
Z 27 bodov 16 priniesli zvonku! V čom vidí hlavný dôvod
bernolákovský kouč?      
"Sám presne neviem. Vlani to bolo naopak - doma sa víťazilo.
Tento ročník vo všeobecnosti nebol taký vydarený, hoci sme
získali rovnaký počet bodov. Odchodom Gundu sme prišli 
o kreatívneho záložníka i strelca. Možno tam hľadať príčiny
domácich neúspechov. Chýba nám práve takýto typ futbalistu. Je
to škoda aj kvôli fanúšikom, ktorých viac tešia domáce víťazstvá.
Mrzí ma i to, že sme nezvládali najmä zápasy s tabuľkovo slabší-
mi súpermi," posťažoval si tréner. 
Počas futbalovej jesene však zažil aj radostné chvíle. "Výrazne nám
pomohol návrat tridsiatnika Rada Balogha. Priniesol skúsenosti 
a rozvahu, navyše mi pomáha ako asistent. Prínosom je i návrat
nášho odchovanca Tomáša Bremsera, ktorý sa vrátil z Rakúska 
a od zápasu k zápasu sa zlepšoval. Najväčšiu radosť mi však uro-
bili chlapci víťazstvami v derby zápasoch v Ivanke pri Dunaji 
a v Slovenskom Grobe."  
Bernolákovčania okrem pozitívnej bilancie na súperových ihriskách
vedú aj negatívnu tabuľku. Sú najčastejšie vylučovaným mužstvom

v regionálnej lige (6 vylúčených!). "Hovoríme o tom v šatni,
zdôrazňujeme, aké oslabenie to spôsobuje pre celé mužstvo, ale
počas zápasu robia tie isté chyby," krčí bezradne plecami tréner.
Čo na to hovorí prezident klubu Maroš Mačai? "Mrzí nás, že chlap-
ci si dostatočne neuvedomujú podmienky, ktoré sa tu vytvorili 
a svojou nedisciplinovanosťou kazia meno klubu a oslabujú svoje
mužstvo. Určite budeme s nimi počas prestávky na túto tému ho-
voriť a nevylučujem, že pristúpime aj k tvrdším opatreniam, aby
sa to neopakovalo."  

Bernolákovský futbal má slušnú základňu. Asi štyridsať chlapcov,
ktorí tvoria tímy ml. žiakov a prípravky, systematicky vedú už
niekoľko rokov najmä dvojica Miroslav Gál a Matej Méry. Pridal sa
k nim už aj Vladimír Beňo a Pavol Lukáč, ktorí vypomáhajú najmä 
s najmladšími talentmi. V relatívne krátkom čase dosiahli
pozoruhodné výsledky. oba bernolákovské tímy vedú svoje súťaže
bez jedinej prehry a počas jesene nastrieľali vyše sto gólov!
Deväťroční chlapci dokonca vyhrali aj renomovaný medzinárodný

megaturnaj v Senci. "Veľmi dobré podmienky sú základom
úspechu. Výrazne nám pomohol príchod Paľka Lukáča, ktorý pre-
vzal prípravku, ale aj pomoc Vlada Beňa, ktorý pomáha pri oboch
družstvách. Z týchto chlapcov perspektívne plánujeme vytvoriť
tím starších žiakov, aby sme udržali talenty, ktoré tu vyrástli. Bola
by škoda, keby sme o ne prišli..." myslí si hlavný tréner Miroslav
Gál.            

m.W.



Čas plynie, smútok ostáva, 
tá strata  v srdci bolieť

neprestáva.

12.12.2013 si pripomenieme
tridsiate výročie smrti našej

drahej mamy

ZUZANY KINTLEROVEJ.

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
deti Ján, Zuzana a Jarmila 

s rodinami.
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Svoje „áno“ 
si povedali

Prišli na svet 

Adela Ivanická                                                                              
Matej Teplický                                                           
Hana Buzgovičová                                                    
Sofia Franková                                                         
Lívia Mončeková                                                       
Dejana Djukičová                                                      
Dorota Szalayová                                                      
Daniel Melichárek                                                     
Samuel Peter Dubéci                                                 
Jakub Šauša
Dominik Švrček
Andrej Švrček
Marián kliment

„Vitajte medzi nami!

Zdeněk Převrátil a klaudia Debnárová
Marek nagy a kristina Čubíková
Adrian Guniš a Daniela Marková

Jaroslav noskovič a Dominika Chromčáková
Mgr. Tomáš Faktor a Mgr. Monika Sedláriková

Robert kakaš a Ingrid kováčová
Patrik Packa a Alena Trojaková

Bc. Peter Šiška a Mgr. Hana Hauptvoglová
Stanislav Trnovec a Mgr. Jana Babicová

Martin Benko a Zuzana Magálová
Miloš Görföl a Beáta Brennerová

Michal Apetauer a kamila Vyskočilová
karol Droxel a Gabriela Miková

Martin Guldan a katarína oravcová
Július Libera a Slávka Maťufková

Mikuláš Eiselt a Marcela Jakubesová
Marián Schmidt a kamila Horáková

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

naši 
jubilanti

september                                  
Ján Brňák                  70
Samuel Diňa              70
Jarmila kotlárová       70
Terézia Varečková     75
Viktoria Zemánková   80
Gizela Tureničová      80
Mária Tomčíková       75

október         
Marianna Syneková   70
Mária kovářová         70
Ing. Štefan káčer      70
Ľudmila Guldanová   70
Anna Farkašová        70
Priska Buzgovičová   70
Emil Pevný                 75
Rudolf krasňanský    80
Štefan Horňák           80
Terézia Vlčanová       85

november      
Mária Dudáková        75
Helena Grebečiová    75  
Peter kikinder            75
Alexander novák        75
Alžbeta Halčáková      80
Vilma Laššuová          80
František Valček        80
Viera kušnírová          85

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme!

Odišli 
na večný 
odpočinok

Ladislv Jača 72

karol kováč 75

Júlia Frindrichová    88

Helena Stanová         92

Alžbeta Múčková      85

Jozef Tallo                72

Valeria Palkovičová 77

Alojz Vrbovský         74

Silvester Binder         74

Andrea Papaiová      42

Česť ich pamiatke.

PoĎaKoVanie

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym, suse-
dom a priateľom za prejavy
sústrasti, účasť a kvetinové
dary na poslednej rozlúčke 
s naším drahým zosnulým,

manželom, otcom, dedkom,
bratom, švagrom, svokrom 

a strýkom

alojzom Vrbovským, 

ktorý nás opustil dňa
19.11.2013 

vo veku 74 rokov.

Smútiaca rodina

SPomienKa

Dňa 18.11.2013 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy opustila

naša drahá 
manželka, mamička, stará mama

oľga Klasová.

ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, synovia Milan a Zdeno s rodinami, 

ostatná rodina a priatelia.

PoĎaKoVanie

Dňa 2. decembra 2013
uplynul rok, čo nás navždy

opustil Štefan Katulinec
vo veku 70 rokov.

Srdce dotĺklo, spomienky
zostávajú. 

Spomínajú: manželka, 
deti s rodinami, 
sestra s rodinou, 

ostatná rodina a priatelia. 

SPomienKa

Dňa 2.2.2014 uplynie
20rokov, čo nás opustil náš

drahý otecko, manžel a dedko
jozef mazáček.

S láskou spomíname na Teba,
chýbaš nám.

kto ste poznali otecka,
venujte mu chvíľku ticha.

Dcéra Darina

SPomíname

Odišiel od nás v krásny jesenný deň,
na hrobe kytička  a kahanec svieti len.

Pri tom pohľade si slzy utierame
a s láskou na neho spomíname.

dňa 20.10.2013 uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustil

náš drahý manžel, otec a dedko

Štefan fiLiPoViČ.

Kto ste ho poznali, 
venujte  mu tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa dňa 29.11.2013 

prišli rozlúčiť s našou drahou zosnulou 
dcérou, manželkou, mamičkou, sestrou, 

švagrinou a krstnou mamou

andreou Papaiovou, 
rod. Vozárovou,

ktorá nás opustila dňa 25.11. 2013 
vo veku 42 rokov.

Ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

ing.
alexander
molnár 
90-ročný 

Dňa 27. septembra
2013 sa dožil krás-
neho životného
jubilea 90 rokov

Ing. Alexander Molnár. Pri tejto príležitosti starosta obce
Ing. Ľubomír Poór prijal jubilanta na obecnom úrade
spoločne s pánom zástupcom JUDr. Stanislavom
Bečicom. na krátkom a veľmi srdečnom posedení si 
s jubilantom  pospomínali na časy jeho mladosti, na
školu, športovanie, zábavy a spoločenský život, ktorý ho
sprevádzal počas jeho životnej cesty. na záver starosta
obce poprial jubilantovi veľa zdravia a spokojnosti, aby 
v pokoji užíval život v kruhu svojich najbližších. 



ST
a

Lo
 Sa

19

4/2013      

deň pre deti
zorganizovala obec Bernolákovo v spolupráci s agen-
túrou Špot párty show v nedeľu 20.októbra.
Vo vnútri  aj pred kultúrnym domom  boli nachystané
rôzne atrakcie – skákací hrad, trampolína, minikáry...
V sále prebiehal celodenný program. Zábavný šašo 
s animátormi s deťmi tancovali, súťažili...
Po slávnostnom otvorení  vystúpila finalistka 3. SLo-

VEnSkEJ SUPER STAR Dominika Mirgová. následná
autogramiáda a nové cédečka, ktoré venovala trom
výhercom súťaží, veľmi potešili.
Program bol naozaj pestrý -
dievčatá z tanečnej skupiny
Little Angels, šarmantné
mažoretky Ariella, skvelá
niagara, nadaní „zuškári“  či
historickí šermiari, ktorí
predviedli skvelú šou... 
Maľovanie na tvár potešilo
najmä mladších účastníkov 
a stánok s občerstvením 
a cukrovou vatou snáď všet-
kých.
každý si mohol nájsť „to
svoje“.  Verím, že na budúci
rok sa nám  podarí zorganizo-
vať podobný program a opäť
sa všetci stretneme!

aG

deň úcty k starším
„Dnešná oslava v rámci Mesiaca úcty k starším patrí Vám ! Chceme Vám
dokázať, že na Vás nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú ste
vykonali. V mene svojom i v zastúpení obecného zastupiteľstva Vám chcem
poďakovať za Vašu celoživotnú prácu a popriať z celého srdca, aby ste ešte
veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí medzi svojimi najbližšími, medzi nami
všetkými...“
Týmito krásnymi slovami sa prihovoril starosta obce Ing. Ľubomír Poór našim
starším spoluobčanom na slávnostnej akadémii, ktorá sa pri príležitosti ich
sviatku konala 12.októbra v kultúrnom dome. 

Prítomných svojím programom potešili aj malí
tanečníci zo ZUŠ, pieseň keby som bol
vtáčkom, ktorú zaspieval p.učiteľ David Árva,  a
krásne šlágre v podaní spevákov z obľúbenej
relácie Repete – Zdenka Sychru a Moniky
Stanislavovej.
Program moderoval bývalý známy športový
moderátor pán karol Polák.

aG 
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú
neaktuálne v deň distribúcie časopisu.

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

naše (???)
bernolákovo
Väčšinou zabúdame, že keď na niekoho mierime uka-
zovákom, tromi ďalšími prstami mierime  na seba....
kritizovať je ľahšie ako niesť zodpovednosť. každý 
z nás urobil v živote dosť chýb, ktoré by nám mali
brániť v tom, aby sme nemilosrdne odsudzovali
druhých ľudí. 
Iba človek, ktorý si váži v prvom rade seba – ak sa stará
o svoje duševné a telesné zdravie, môže cez seba
uplatňovať voči iným všetko dobré, čo v ňom je, môže
to ďalej rozvíjať, prejavovať a dávať do služby druhým.
Často vidíme, že človek ako mysliaca bytosť, vie nie-
kedy narobiť okoliu aj veľa zlého – namyslenosťou,
nespravodlivosťou, negatívnymi vlastnosťami a činmi.
Takýto človek si v skutočnosti sám seba neváži. Snaží
sa okolie upozorniť na seba zlým, lebo nevie, či nedo-
káže dobrým. Azda chce tak sám seba presvedčiť o svo-
jej dôležitosti, získať sebavedomie a pocit prevahy. 
Len tam je  harmonické spoločenstvo ľudí, kde prebý-
va vzájomná úcta. Iba tam sa veci hýbu dopredu, kde je
vzájomná dôvera, ovzdušie pokoja, kde si navzájom
vychádzame v ústrety. 
V prírode nám aj drobné živočíchy ukazujú pekný prí-
klad dobrého spolužitia. Pri pozorovaní dvoch mrav-
cov, z ktorých jeden je veľký, silný, oranžový a druhý
malý, čiernej farby, si môžeme všimnúť, že napriek
tomu, že ich cesty sa krížia a často na seba narážajú,
ten veľký mravec neútočí, nie je agresívny – je udivujú-
ca ich tolerancia a mierumilovnosť... Ak sa zamyslíme
nad týmto príkladom, nepocítime zahanbenosť  nad
svojím správaním voči iným?
kto dnes nemá starosti? Často na nás padajú ako bal-
van, pod ktorým sa „krčíme a vzdycháme....“ nevidíme
východisko, ba  často ho radšej ani nechceme vidieť.
Ale život sa predsa skladá z malých ťažkostí a starostí.
Ak v pravý čas a správnym spôsobom nájdeme cestu 
k sebe navzájom, bude náš život iste spokojnejší.

Dúfajme, že nie je ďaleko deň, keď sa na „prvé miesta
rebríčka“ dostanú tie najboľavejšie problémy života :
medziľudské vzťahy, správanie sa, otázky svedomia,
jednoducho dôstojnosť každého z nás a vzájomná úcta.
Všetko ostatné je druhoradé. : )

Žiaľ,  v „letákoch“  „naše Bernolákovo“ sa dozvedáme,
že svedomité pracovné úsilie a snahu o spokojnosť
občanov v našej obci podrýva hŕstka ľudí, ktorí sú - a
pravdepodobne i ostanú – nespokojní so všetkým.
Dehonestujú dlhoročné úsilie starostu, poslancov zas-
tupiteľstva, aktivistov komisií i  viacerých nápomoc-
ných a obetavých občanov, aby sa naša obec  vzmáha-
la a budovala. Je nepochopiteľné a  smutné, ak sa
vôbec niekto priznáva k tomu, že ho nepoteší dočítať
sa informácie o našich deťom v školách, v škôlke a v
základnej umeleckej škole, že deti – a tým aj ich
pedagógovia a rodičia – dosahujú pekné výsledky. Je
smutné, že sa nájde natoľko negatívny človek, ktorý sa
chystá „zhodiť obyvateľom obce ružové okuliare“ 
(citujeme). Je na zamyslenie, ak niekomu prekáža
funkčnosť polície, jej cenná pomoc a ochrana pre oby-
vateľov našej obce. Ako je možné, že týchto nepraj-
níkov netešia športové výsledky našich detí a nie sú
vďační za obetavosť  ich trénerov...? A čo je najsmut-
nejšie? Sú to ironické slová o našich „starkých“ , ktorí
už skutočne od nás potrebujú len úctu a prívetivé sprá-
vanie.
Skutočne je na zváženie, „na čo nám je taký poslanec,
ktorý nie je schopný konkrétne informovať občana 
o svojej činnosti“ (citujeme z „naše Bernolákovo“
č.2/2013) A vidíte ? Takto to „funguje“ – dľa  „všetko,
čo odteraz poviete, môže byť použité proti vám“, starší
ľudia používali vetu „podľa seba súdim teba....“

Vždy nenásytné baženie po moci narušuje harmóniu
spoločnosti. Povzbuďme sa slovami príslovia:

„ Ak je v duši svetlo, v človeku je krása.
Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia.
Ak v jeho dome vládne harmónia, v krajine je pokoj. 
Ak je v krajine pokoj, vo svete je mier.“ 

Redakčná rada


