
Bernolák
ročník XXIVwww.bernolakovo.sk2/2018

Kultúrne leto
Vyberte si z programu 
nadchádzajúcich podujatí 
pod holým nebom.

strana 10

Bývalí starostovia
Prečítajte si spomienky dcéry 
a manželky dvoch starostov 
našej obce.

strana 12 – 14
 

Základná umelecká škola
Obhliadnutie za bohatým 
programom žiakov prináša 
riaditeľka školy.

strana 16 – 18
 

Bernolákovo očami študentov
Chod a správa našej obce 
pod drobnohľadom študentov 
Ekonomickej univerzity.

strana 20



2 3

Be
rn

ol
ák

 2
/2

01
8 Bernolák 2/2018

DNI OBCE BERNOLÁKOVO
Dn

i o
bc

e Dni obce



4 5

Be
rn

ol
ák

 2
/2

01
8 Bernolák 2/2018

hal pri udržiavaní verejného poriadku  
v obci.

Chráň si svoje
Milí občania, už niekoľkokrát sme Vás in-
formovali o možnosti pripojenia svojho 
majetku na pult centrálnej ochrany, čím 
predídete vykradnutiu svojich domov či 
bytov, kancelárií, obchodov alebo skla-
dov. Touto cestou Vás chceme informo-
vať, že spolupracujeme s firmou, ktorá sa 
zaoberá aj zabezpečovacími systémami, 
a je tu možnosť pripojiť sa na pult už od 
základov. Je to efektívnejšie, výhodnejšie 
pre obidve strany, menej finančne nároč-
nejšie a hlavne bez komplikácií. Všetky 
podrobné informácie o pripojení na PCO 
a aj kontaktný formulár nájdete aj na no-
vej webovej stránke OcP (www.obecna-
policia.sk).

10. výročie založenia OcP
V roku 2008 na svojom zasadnutí obec-
né zastupiteľstvo v zložení z 11 poslan-
cov: JUDr. Bečica Stanislav, Ing. Biskupič 
Matej, Mgr. Buzgovičová Katarína, Čer-
nayová Helena, Jurčová Božena, Káčer 
Miroslav, Kolarovič Marek, Kúty Milan, 
Mgr. Pipíšková Iva, Švardová Darina  
a Švrček Vladimír schválilo nadpolovič-
nou väčšinou zriadenie Obecnej polície 
Bernolákovo, ktorá začala fungovať 01. 
mája 2008 a stala sa neoddeliteľnou 
súčasťou života v obci Bernolákovo. 
Práve pri tejto príležitosti sa dňa 25. 
mája 2018 uskutočnila oslava desiateho 
výročia založenia OcP. Touto cestou sa 
chceme poďakovať Vám, občanom, za 
dlhoročnú dôveru a spoluprácu pri za-
bezpečovaní verejného poriadku v obci. 
Ďakujeme.

Ing. Marek Danko
Obecná polícia
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Mylné informácie 1.
Milí občania. V uliciach obce a na sociál-
nych sieťach sa diskutuje o tom, čo môže 
a čo nemôže obecný policajt v rámci svo-
jich práv a povinností počas služby. Hlav-
ne diskusia na sociálnej sieti poukazuje  
na to, že v niektorých prípadoch sú vaše 
znalosti o práci resp. právach obecných 
policajtov mylné. O tom svedčí aj po-
sledný prípad, kedy bol príslušník OcP 
privolaný ku chate sv. Diana, nakoľko sa 
tam nachádzali motorové vozidlá. Zákon 
o cestnej premávke jasne hovorí o povin-
nostiach vodiča, kedy vodič smie použiť 
motorové vozidlo len na cestách, okrem 
prípadov uvedených práve v zákone  
o cestnej premávke. Takže áno, prísluš-
ník OcP oprávnene riešil vodičov mo-
torových vozidiel pri poľovníckej chate, 
nakoľko títo vodiči neoprávnene jazdili 
mimo cestnej komunikácie.

Mylné informácie 2.
Ďalšou zaujímavou témou diskusie je 
to, že podľa niektorých našich spoluob-
čanov, obecní policajti nemajú čo robiť 
za tabuľou konca obce Bernolákovo  
(IS 36b). Lenže, táto tabuľa neoznačuje 
koniec katastrálneho územia obce, ale 
informuje o ukončení obce z hľadiska 
platnosti pravidiel cestnej premávky, 
ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania 
sa v obci. Takže áno, hliadky OcP môžu 
svoju činnosť vykonávať aj za tabuľou 
„Koniec obce Bernolákovo“, pokiaľ sa 
nachádzajú v katastrálnom území obce 
Bernolákovo.

Mylné informácie 3.
Ďalšou zaujímavou a pre nás prekvapi-
vou informáciou je to, že podľa niekto-
rých občanov musia byť pri výkone kon-
troly policajti dvaja, a nie sám. Bohužiaľ, 
niekedy sú hliadky natoľko vyťažené, že 
na miesto udalosti musí ísť jednočlenná 
hliadka.

A čo doklad totožnosti?
Táto téma je známa nie len na sociál-
nych sieťach ale s podobnými názormi 
sa stretávame pravidelne na ulici pri 
výkone služby. No predovšetkým na 
sociálnych sieťach, sa nájdu „právnici“, 
ktorých rady sú, aby ste obecnému po-
licajtovi neukazovali občiansky preukaz. 
Zákon o obecnej polícii ale hovorí opak 
a oprávňuje v zákone podložených prí-
padoch žiadať doklad totožnosti (§9 Zá-
kona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii). 
Výzva o predloženie dokladu totožnosti 
ešte neznamená, že Vám bude uložená 
pokuta.

Najskôr sociálna sieť až potom polícia
Už neraz sa nám stalo, že o protipráv-
nom konaní sme sa dozvedeli až z dis-
kusie na sociálnej sieti. No častokrát to 
už bolo bezpredmetné, keďže diskusia 
sa začala, kedy už protiprávne konanie 
nebolo možné na mieste zistiť, objasniť 
a ani prejednať. Preto chceme požia-
dať občanov aby bezodkladne ako zistia 
protiprávne konanie v obci, kontaktovali 
hliadku OcP. Je zbytočné, keď občan zis-
tí priestupok, odfotí ho, uverejní na so-
ciálnej sieti a začne sa tam rozhorčovať  
a obviňovať hlavne obecnú políciu, že 
nekoná. Bohužiaľ nie vždy vieme o da-
nom priestupku, keď nám ho nenahlási-
te. Ďakujeme za porozumenie.

Pripravujeme
Občania ktorí využívajú internet a ob-
čas navštívia aj oficiálnu webovú strán-
ku našej obce, si určite všimli, že z po-
hľadu informácií, tam má svoje miesto 
aj Obecná polícia, no týchto informácií 
nie je veľa. Preto sa OcP rozhodla vy-
tvoriť vlastnú webovú stránku, na kto-
rej nájdete všetky dôležité informácie 
čo sa týka zložky OcP. Webová stránka 
poskytne občanom aktuálne informácie 
o činnosti OcP, o službách poskytujúcich 
občanom zo strany OcP, straty a nálezy, 
informácie o túlavých a odchytených 
psoch, prevenčnú činnosť a rôzne iné 
dôležité informácie. Veríme, že oficiálna 
webová stránka (www.obecnapolicia.
sk) bude prínosom tak ako pre nás, tak 
aj pre vás.

Tú trochu roboty nechajme na týždeň
Touto cestou chceme upovedomiť ob-
čanov, že v nedeľu si treba trocha od-
dýchnuť a práce okolo domu nechať na 
iné dni v týždni. Nie polícia, ale VZN obce 
upravuje výkon určitej práce v nedeľu  
a dni ktoré sú štátom uznané za sviat-
ky. V dobe odpočinku sa zakazuje hlav-
ne výkon činností, ktoré obťažujú hlu-
kom, alebo iným obdobným spôsobom.  
O dobe odpočinku poukazuje VZN obce 
Bernolákovo č. 3/2011, ktoré nájdete na 
webovej stránke obce Bernolákovo, prí-
padne sa o ňom môžete informovať na 
OcÚ alebo OcP.

Komplikovaná doprava
„Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo  
v smere jazdy v jednom rade a rovnobež-
ne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju 
cesty a na jednosmernej ceste vpravo  
i vľavo.“ Lenže to, že odstavíte svoje vo-
zidlo čo najbližšie k okraju vozovky ešte 
nie je všetko. Taktiež stať z citovaného 

zákona (zákon 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke) ďalej hovorí, že „Pri státí musí 
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 m pre každý smer jaz-
dy, a pri zastavení najmenej 3 m pre oba 
smery jazdy.“ Preto chceme upozorniť 
vodičov, aby túto povinnosť rešpektovali 
a dodržiavali, pretože výhovorka, že „ja 
tu stojím už 5 rokov a nikomu to neva-
dilo“, je neakceptovateľná. Vodiči, ktorí 
nebudú dodržiavať tento predpis, budú 
hliadkami OcP riešení v zmysle zákona.

Záchrana
Nezvyčajný prípad riešila hliadka OcP, 
ktorá počas hliadkovania pri oddelení 
OcP spozorovala ženu ležiacu na lavičke. 
Dvojčlenná hliadka okamžite pristúpila 
k osobe a zistila, že osoba akurát rodí 
bábätko. Jeden z príslušníkov rodiacej 
matke pomáhal, a druhý medzitým cez 
tiesňovú linku kontaktoval RZP. Nakoľko 
novorodenec po pôrode nejavil známky 
života, jeden z príslušníkov v súčinnosti  
s operačným z tiesňovej linky začal 
bábätko oživovať. Krátko na to sa na 
miesto dostavila RZP, ktorá situáciu pre-
vzala a matku s novorodencom previezla 
do nemocnice.

Zločin
O tom, že niektoré informácie nám nie 
sú ľahostajné, svedčí aj prípad, kedy mat-
ka maloletej osoby prehlasovala v našej 
obci, že jej dcéra, ktorá nie je v jej opate-
re, je mŕtva. OcP začali tieto informácie 
zaujímať, nakoľko sme mali vedomosť, 
že to nie je pravda. V rámci šetrenia sa 
zistilo, že tieto informácie neboli prav-
divé, a preto OcP oznámila vec orgánu 
činnom v trestnom konaní, ktorý vydal 
uznesenie, že sa matka dopustila zločinu 
odloženia dieťaťa.

Kamery zaznamenali
Kamerový systém v obci už niekoľko- 
krát pomohol hliadkam OcP pri objas-
ňovaní priestupkov, ale aj štátnej polícii 
pri objasňovaní trestných činov alebo 
dopravných nehôd. Tých kamier nemá-
me veľa, no aj to málo vie pomôcť. Len 
pre zaujímavosť, vďaka kamerám sa po-
darilo spozorovať páchateľa, ktorý od-
cudzil mobilný telefón, páchateľa, ktorý 
podpálil smetné nádoby, osobu, ktorá 
jazdila na koni po chodníku, vodičov, 
ktorí nerešpektovali dopravné znače-
nia, ale aj neprispôsobivé osoby, vďaka 
čomu vedeli hliadky ihneď zakročiť. Ve-
ríme, že vypracovaním rôznych projek-
tov docielime, aby sa kamerový systém 
v obci čoraz viac rozšíril a ďalej pomá-

O
becná polícia

Pri príležitosti 10. výročia založenia OcP nás svojou návštevou poctil aj prvý z náčelníkov 
polície v Bernolákove p. Jozef Mihalský.

Na Obecnom úrade Bernolákovo po-
skytujeme na referáte sociálnych vecí  
a zdravotníctva základné sociálne pora-
denstvo:

• v oblasti sociálnych služieb pri  riešení 
nepriaznivej situácie z dôvodu ťažké-
ho zdravotného postihnutia, nepriaz-
nivého zdravotného stavu

• poradenstvo na podporu rodín s deťmi
• poradenstvo osobám, ktoré majú  

záujem stať sa pestúnom alebo osvo-
jiteľom

• poradenstvo, ak je ohrozený život die-
ťaťa, zdravie alebo jeho psychický, fy-
zický a sociálny vývin

• poradenstvo pri úprave vzájomných 
vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, 
prípadne pomoc pri ich úprave

• mladému dospelému po skončení 
náhradnej rodinnej starostlivosti, 
pestúnskej starostlivosti a ústavnej 
starostlivosti pomoc pri zabezpečení 
bývania a zamestnania

• poradenstvo osobám, ktoré sú ohro-
zené správaním člena rodiny

• pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na 
sociálnu pomoc – vyhľadávanie obča-
nov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc

• terénna sociálna práca.

Našim cieľom je spokojnosť občanov 
s poskytovanými sociálnymi službami, 
zvýšenie kvality života občanov Berno-
lákova a snaha povzbudiť občanov k ich 
aktivite pri rozvoji obce.

Bc. Eva Jajcajová
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

SOCIÁLNE PORaDENStVO V OBCI
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becný úrad

Uznesenie č. 1/25/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisova-
teľku zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Mgr. Silviu Szalaiovú. 
Za overovateľov zápisnice určuje Ing. Ale-
xandra Molnára a Ing. Ivana Trubača.

Uznesenie č. 2/25/2018
Obecné zastupiteľstvo za členov návrhovej 
komisie určuje Mgr. Ivu Pipíškovú a Miro-
slava Tureniča.

Uznesenie č. 3/25/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 
rokovania obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 4/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu schvaľuje poskytnutie dotácií z roz-
počtu obce nasledovne:

Športové kluby: schválené:
ŠK Bernolákovo 18.000 €
Športový klub Vatek 1.600 €

Občianske združenia, spolky: schválené:
KC Prístav 600 €
Červený kríž 800 €
Spolok záhradkárov Bernolákovo 600 €
Organizácia zdravotne 
postihnutých Nádej 1.000 €
Klub dôchodcov 1.500 €
Občianske združenie Harmónia 0 €
Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov 500 €
OZ Školáčik 3.000 €
RZ pri MŠ Bernolákovo 3.000 €
Beh pre beh 0 €
Perak Grand Prix 2.900 €

Kultúrne pamiatky, cirkev: schválené:
Hrad Čeklís 0 €
Rímskokatolícka cirkev: 4.000 €
Rímskokatolícka cirkev – 
letný tábor: 1.000 €
Združenie záchrany kultúrnych 
pamiatok 2.000 €

Iné: schválené:
Terézia Jurčová 0 €
Senior POHODA, n. o. 2.500 €

Uznesenie č. 5/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení a interpelácií z 24. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
11. decembra 2017.
Uznesenie č. 6/25/2018
1) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu nesúhlasí so zámenou parciel 
v majetku obce Bernolákovo: parcela 

parc. č. 5281 o výmere 1455 m², parcela 
registra „C“, druh pozemku orná pôda a 
parcela parc. č. 5327 o výmere 2313 m², 
parcela registra „C“, druh pozemku orná 
pôda, za parcely parc. č. 5320 o výmere 
2956 m², parcela registra „C“, druh po-
zemku orná pôda a parc. č. 5303 o vý-
mere 624 m², parcela registra „C“, druh 
pozemku orná pôda vo vlastníctve pána 
Bc. Jozefa Guru s finančným doplatkom 
zo strany pána Guru za rozdiel 188 m² 
vo výmerách menených pozemkov. Ide 
o prípad hodný osobitného zreteľa. Dô-
vod hodný osobitného zreteľa spočíva 
v tom, že pozemok parc. č. 5320 potre-
buje obec Bernolákovo z dôvodu, že na 
ňom plánuje výstavbu školského areálu. 
Kupujúci odkúpi pozemok obce za cenu 
určenú obecným zastupiteľstvom, mini-
málne však za cenu 68 Eur/m².

2) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu súhlasí s predajom pozemku 
par. č. 753/4, register “C”, druh pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria o rozlo-
he 160 m², nachádzajúci sa v katastrál-
nom území Bernolákovo na Trnavskej 
ulici Igorovi Sokolovi, trvale pobytom 
Trnavská 56, 900 27 Bernolákovo. Ide o 
prípad osobitného zreteľa. Dôvod hod-
ný osobitného zreteľa spočíva v tom, že 
pozemok je malej výmery, priamo su-
sedí s pozemkami žiadateľa a obec pre 
predmetný pozemok nemá iné využite. 
Kupujúci odkúpi pozemok obce za cenu 
určenú obecným zastupiteľstvom 3.980 
Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 
002/2018 zo dňa 21. 2. 2018, vypraco-
vaného Ing. Jánom Kovalčíkom, vrátane 
úhrady vzniknutých nákladov súvisia-
cich s prevodom vlastníctva pozemku. 
Podmienkou predaja je realizácia pre-
vodu pozemku do 6 mesiacov od schvá-
lenia uznesenia obecným zastupiteľs-
tvom.

3) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu súhlasí so zámerom predať 
pozemok par. č. 2744/206, parcela re-
gistra “C”, druh pozemku ovocné sady o 
rozlohe 183 m² nachádzajúci sa v kata-
strálnom území Bernolákovo manželom 
Ferdinandovi a Alžbete Tomčíkovým, 
trvalým pobytom Železničná 991/27, 
900 27 Bernolákovo. Ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že uvedený po-
zemok je nízkej výmery, priamo susedí 
s pozemkom žiadateľa a nie je k nemu 
iný prístup, ako cez pozemok žiadate-
ľov. Kupujúci odkúpi pozemok obce za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

vrátane úhrady vzniknutých nákladov 
súvisiacich s prevodom vlastníctva po-
zemku. Podmienkou predaja je realizá-
cia prevodu pozemku do 6 mesiacov od 
schválenia uznesenia obecným zastupi-
teľstvom.

4) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu neschvaľuje podpis inominát-
nej zmluvy na vybudovanie infraštruk-
túry v lokalite Nová lúka II na pozem-
koch reg. „C“, parcelné čísla 1558/74, 
5219, 5217, 5220 a 5221, katastrálne 
územie Bernolákovo, obec Bernolá-
kovo, okres Senec, s firmou Habemus,  
s. r. o.

5) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu nesúhlasí s rozšírením pre-
nájmu časti obecného pozemku parc. 
č. 2747/12 o výmere cca 42,6 m² na-
chádzajúceho sa v katastrálnom území 
Bernolákovo spoločnosti NovArz, s. r. o., 
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
2 mesiace formou dodatku k existujúcej 
nájomnej zmluve. Cena nájmu sa zvyšu-
je o 31,666/m² na rok, t. j. 1349 Eur roč-
ne. Prenajímateľ má právo cenu nájmu, 
prípadne energií, jednostranne upraviť 
o niektoré ekonomické položky, ktoré 
sa objektívne v rámci celej republiky 
menia (napr. devalvácia, inflácia a pod.).

Uznesenie č. 7/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu berie na vedomie výstupy nezávis-
lej hlukovej štúdie, ktorú si obec nechala 
vypracovať pre vyhodnotenie možných 
vplyvov na zdravie obyvateľov z ulice Sacky 
v prípade realizácie výstavby logistického 
parku Mountpark. Tieto výstupy preuka-
zujú, že bez doplnkových protihlukových 
opatrení by prevádzka prekročila zákonom 
povolené zdravotné limity hlukovej záťaže.
Preto v prípade udeľovania stavebného 
povolenia logistickému centru Mountpark 
odporúča stavebnému úradu, aby pod-
mienil jeho vydanie záväzným zapracova-
ním takých protihlukových opatrení, ktoré 
vyriešia nadmernú záťaž hlukom uvedenú 
v tejto v nezávislej štúdii podľa návrhu 
subjektu s akreditáciou v zmysle zákona 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvo-
ji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Uznesenie č. 8/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu berie na vedomie podnet a podpo-
ruje obyvateľov ulice Sacky v konsolidácii 
funkčného využitia tohto územia s jeho 
okolím a v zapracovaní takéhoto zosúla-

Uznesenia z 23. zasadnUtia obecného zastUpiteľstva
zo dňa 25. 9. 2017 denia do územného plánu obce pri jeho 

najbližších úpravách. Tiež vyjadruje pod-
poru možnému sprístupneniu ulice Sacky 
zo susediacej obecnej cesty (parc. 5127/1) 
v budúcnosti.

Uznesenie č. 9/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Správu o kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Bernolákovo za rok 2017. 

Uznesenie č. 10/25/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
po prerokovaní materiálu berie na vedo-
mie Správu o výsledku kontroly pokladnič-
nej hotovosti v pokladniciach obce za rok 
2016.

Uznesenie č. 11/25/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
po prerokovaní materiálu berie na vedo-
mie Správu o výsledku kontroly plnenia 
uznesení obecného zastupiteľstva za rok 
2017.

Uznesenie č. 12/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje predĺženie nájomnej 
zmluvy Dušanovi Slovákovi: na dobu troch 
rokov, od 22. 3. 2018 do 21. 3. 2021.

Uznesenie č. 13/25/2018
1) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu ruší Komisiu na prideľovanie 
nájomných bytov v obci Bernolákovo.

2) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu odvoláva Michaelu Bubení-
kovú z pozície zapisovateľa komisie.

3) Posudzovanie nároku na nájomný so-
ciálny byt prechádza do kompetencie 
Komisie sociálnych vecí a zdravotnej 
starostlivosti.

4) Komisia sociálnych vecí a zdravotnej 
starostlivosti mení svoj názov na Komi-
sia sociálnych vecí, zdravotnej starostli-
vosti a posudzovania nároku na nájom-
né a sociálne byty.

Uznesenie č. 14/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje mesačnú odmenu vo 
výške 25 % k mesačnému platu hlavné-
ho kontrolóra obce Bernolákovo v zmysle 
§ 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení  
s účinnosťou od 1. 4. 2018.

Uznesenie č. 15/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu berie na vedomie Správu o činnosti 
Obecnej polície v Bernolákove za rok 2017.

Uznesenie č. 16/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie informáciu  

k zámeru využitia vojenského objektu – 
Kryt ÚŽ-6A v k. ú. Bernolákovo.

Uznesenie č. 17/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje odvolanie Ing. Arch. 
Mariána Jurču, člena komisie výstavby, do-
pravy, životného prostredia a územného 
plánovania.

Uznesenie č. 18/25/2018
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní 
materiálu uznáša na Dodatku č. 1 Všeobec-
ne záväzného nariadenia Obce Bernoláko-
vo číslo 4/2013 o pamätihodnostiach obce 
Bernolákovo.

Uznesenie č. 19/25/2018
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní 
materiálu uznáša na Všeobecne záväz-
nom nariadení o určení výšky finančných 
prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na úseku školstva obce Ber-
nolákovo.

Uznesenie č. 20/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
schvaľuje zmenu rozpočtu vo výške 4.000 
Eur ako mimoriadnu dotáciu pre Základnú 
školu – ako účelovo viazané prostriedky na 
akciu deň detí a noc v škole.

Uznesenie č. 21/25/2018
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní 
materiálu uznáša na Dodatku č. 1 Všeobec-
ne záväzného nariadenia prijímaní detí na 
predprimárne vzdelávanie v materskej 
škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Ber-
nolákovo.

Uznesenie č. 22/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu:
a) schvaľuje odvolanie člena Rady školy pri 

Materskej škole v Bernolákove – Hele-
nu Čambalovú

b) vymenúva člena Rady školy pri Mater-
skej škole v Bernolákove – Michaelu 
Bubeníkovú.

Uznesenie č. 23/25/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu schvaľuje použitie erbu obce Ber-
nolákovo v pracovnej učebnici Vlastiveda 
pre štvrtákov a v podpornom MMD Vlas-
tiveda pre štvrtákov, bez nároku na finan-
čnú odmenu.

Uznesenie č. 24/25/2018 – nepodpísané 
starostom obce v súlade s § 13 ods. 6 zá-
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, pretože nie-
ktoré body uznesenia č. 24/25/2018 odpo-
rujú platnému Územnému plánu sídelného 
útvaru Bernolákovo.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu odporúča prihliadať na stavebné re-
gulatívy v lokalite Nová lúka II. nasledovne:
- hlavné funkčné využitie „plochy rodin-
ných domov“ (min. podiel 75 % funkčného 
využitia celej lokality)
- územie zastavané bytovou zástavbou 
charakteru samostatne stojacich rodin-
ných domov s jednou bytovou jednotkou 
so zariadeniami prislúchajúcimi k rodin-
ným domom (garáže, drobné hospodárske 
objekty), každá bytová jednotka musí mať 
3 parkovacie miesta na pozemku prislú-
chajúcom k stavbe
- prípustné funkčné využitie - „občianska 
vybavenosť – základná (služby, maloob-
chodné prevádzky), pri dodržaní limitov 
môžu byť v polyfunkcii s bývaním“, „drob-
né výrobné prevádzky“, „šport a rekreácia 
súvisiace s lokalitou – ihriská a oddychové 
plochy“, „verejná a vyhradená zeleň súvi-
siaca s lokalitou“
- neprípustné funkčné využitie – bytová 
výstavba radových a viacbytových domov, 
„výroba (priemyselná a poľnohospodárska) 
a podnikateľské aktivity výrobné, vrátane 
drobných výrobných prevádzok, ktoré sú 
zdrojmi znečisťovania ovzdušia“, „občian-
ska vybavenosť s vysokými nárokmi na 
zásobovanie a statickú dopravu“, „sklady, 
skládky a plochy dopravnej a technickej vy-
bavenosti nadlokálneho charakteru“
- rešpektovať vidiecky charakter obce, 
zhodnotiť územie pre „plochy rodinných 
domov“ s maximálnou výškou 10 m pre 
rodinné domy a maximálne 4 m pre zaria-
denia prislúchajúce k rodinným domom 
(garáže, drobné hospodárske objekty) 
a pre „plochy polyfunkčných objektov“ 
s maximálnou výškou 10 m pre rodinné 
domy, maximálne 4 m pre zariadenia pri-
slúchajúce k rodinným domom (garáže, 
drobné hospodárske objekty) a maximálne 
4 m pre samostatné objekty občianskej vy-
bavenosti
- rešpektovať minimálnu výmeru pozem-
kov 450 m² pre rodinné domy.

Návrh funkčno-priestorovej organizácie 
a využitia územia
Riešené územie obytnej zóny „Nová Lúka 
II.“ zahŕňa:
návrh výstavby 133 samostatne stojacich 
rodinných domov, z toho 4 polyfunkčné 
objekty a objekt materskej školy prípadne 
základnej školy. Na objekty materskej školy 
a základnej školy sa regulatívy nevzťahujú 
okrem výškového regulatívu. Dopravné 
napojenie všetkých objektov je riešené  
z navrhovaných verejných obslužných ko-
munikácií.
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Kultúra

1. máj v Bernolákove sa niesol v tradičnom duchu za krásneho 
počasia a v priateľskej a príjemnej susedskej atmosfére. Pred 
kultúrnym domom sa už ráno začal stavať tradičný strom Máj. 
Miestny hasičský zbor s pomocou ďalších obyvateľov vztýčil 
krásny, veľký strom, ktorý stál v centre obce až do konca naj-
krajšieho mesiaca v roku. Na pódiu sa zasa stavala strecha na 
popoludňajšie dianie. Popoludní sa tu začal tradičný Majáles. 
V úvode sa prezentovali deti z tanečného aj speváckeho odbo-
ru miestnej ZUŠ s tancami i piesňami ladenými vo folklórnom 
duchu. Po deťoch vystúpila so svojim pestrým repertoárom 
hudobná skupina Kozovanka. Zahrali nielen ľudové a klasické 
dychovkové pesničky, ale aj niektoré swingové, či populárne 
melódie. Vedľa kultúrneho domu prišli deti potešiť dva poníky 
a krásny koník, na ktorých sa mohli v sprievode dievčat z jaz-
deckého oddielu povoziť. Zmrzlinový stánok, predaj populárnej 
cukrovej vaty, pukancov a samozrejme, dvoch bufetov priamo 
pri KD boli vyťažené. Tradičná cigánska, hotdogy, pivo, víno, 
čapované nápoje, sladké i slané pečivo tvorili pestrú ponuku.  
Za pódiom bola obrovská šmýkačka pre deti. Na pódiu sa v ďal-
šom programe prezentovala nová kapela X Band, ktorá zahrala 
populárne hity v štýle funky. Na záver návštevníkov podujatia 
roztancovala vynikajúca kapela Starmania original so svojou pes-
trou zmesou oldies pop hitov najmä zo slovenskej a českej pro-
dukcie. Pekný večer za ideálneho počasia zanechal v návštevní-
koch bernolákovského Majálesu príjemné pocity, a určite nikto  
z návštevníkov podujatia nezačal mesiac lásky v zlej nálade.

MajÁLES

divadelné predstavenie a tak nezostal žiaden

20. mája sa v Bernolákove po deviatich ro-
koch opäť predstavil svetový hudobník, 
rodák z Bernolákova Laco Déczi so svojou 
kapelou. Vypredaná Pálenica zažila skvelé 
hudobné predstavenie tohto mimoriadne-
ho jazzového muzikanta a jeho spoluhráčov. 
Laco prišiel v rámci Európskeho turné do Ber-
nolákova veľmi rád, pripomenuli sme si jeho 
životné jubileum, trochu pospomínali a hlav-
ne publikum, a to nie len jazzové, si určite vy-
chutnalo vynikajúci koncert. Laco aj napriek 
vysokému veku je naozaj vo skvelej forme. 
Nielen ako hudobník ale aj ako človek, ostá-
va verný svojmu osobitému prejavu, humoru  
a úžasnej energii. Obklopuje sa vynikajúcimi 
muzikantami pôsobiacimi v USA, kde Laco 
žije už takmer 40 rokov. Jazzové a latino ryt-
my gradovali, vynikajúce sóla dali vyniknúť aj 
jeho o dve generácie mladším hudobníkom. 
Koncert bol skutočnou hudobnou lahôdkou 
pre každého milovníka dobrej hudby. 

KONCERt LaCO DéCzI & CELuLa NEw YORK

Ku
ltú

ra V nedeľu 11. marca sa v kultúrnom dome zišli bernolákov-
ské ženy. Obec pripravila podujatie, koncert pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien. Na začiatku sa prihovoril starosta 
obce, stručne a šarmantne zavinšoval všetkým ženám. Po-
tom sa mikrofónu ujal populárny spevák Otto Weiter. Pôvod-
ne mal zaspievať piesne zo svojho repertoáru aj s partner-
kou Andreou Fischer, ktorá však deň pred koncertom akútne 
ochorela. Tak sa playlist trochu prispôsobil tomu, že spevák 
vystupoval sám. Prítomným ženám to zjavne neprekážalo, 
a výborne sa bavili pri populárnych hitoch i vtipnom mode-
rovaní Otta Weitera. Publikum sa nechalo strhnúť melódia-
mi znejúcimi z pódia a spievalo spolu so spevákom piesne 
známe najmä z televíznych oldies programov. Po skončení 
koncertu sa nezabudlo ani na tradičný kvet, ktorý dostala od 
starostu obce každá prítomná dáma.

koncert otta Weitera k Mdž

Filmový klub Bernolákovo uviedol 9. marca premietanie filmu Neviditeľné deti. Napriek tomu, že je to film o deťoch, je oveľa viac smerovaný na 
dospelého diváka. Preto sa v dramaturgii klubu medzi artovými filmami nestal výnimkou. Projekt podporený organizáciou UNICEF je ukážkou 
života detí v rôznych končinách sveta. Sedem veľmi silných, emotívnych príbehov, ktoré by dnešné deti žijúce v relatívne šťastnom, spokojnom 
prostredí mali vzhliadnuť a uvedomiť si, že nie každé dieťa má rovnaké šance na šťastný život. Sedem renomovaných svetových režisérov touto 
cestou vyjadrilo každý svojim spôsobom, ako môže vyzerať život detí. Film Neviditeľné deti zjavne zapôsobil aj na prítomných divákov, a vo 
viacerých zanechal silné emócie.

FILMOVý KLuB BERNOLÁKOVO

V bernolákovskom kultúrnom dome sa v dňoch 
14. a 15. apríla uskutočnili premiérové predsta-
venia divadla BOT (bernolákovské ochotnícke 
teátro), Lúpež v ČĽUP banke. Obidve predsta-
venia boli takmer vypredané, a určite pobavili 
všetkých, ktorí na túto komédiu prišli. Insce-
nácia autora Petra Quardu, ktorý bol aj režisé-
rom a producentom, sa stala aj vďaka skvelým 
výkonom bernolákovských hercov ochotníkov  
a vydarenej scéne výtvarníčky Štefánie Ábelovej, 
veľmi príjemným spestrením kultúrneho života  
v obci. Komédia kontinuálne nadviazala na vy-
darenú hru Mafiánky, ktorú BOT uviedlo pred 
dvoma rokmi. Cieľ členov i realizačného tímu 
bol divákovi dopriať príjemný humor, a tento sa 
divadlu určite podarilo splniť. Potlesk návštevní-
kov oboch predstavení nepochybne povzbudil  
„BOT-ákov“ do ďalších divadelných projektov.

divadlo bot – lúpež v ČľUp banke Bernolákovský kultúrny dom sa 10. mája 
stal dejiskom detektívky v podaní Mestské-
ho divadla Trenčín A tak nezostal žiaden. 
Herci z Trenčína odohrali brilantnú insce-
náciu podľa predlohy majsterky tohto žán-
ru Agathy Christie, Desať malých černoškov  
v réžii Štefana Richtárecha. Režisér sa 
poctivo pridržiaval vynikajúcej predlohy  
a divákov, ktorí nepoznali rozuzlenie, tým-
to udržal až do konca v správnom napätí. 
Veríme, že Mestské divadlo z Trenčína do 
Bernolákove ešte v budúcnosti zavíta a po-
teší priaznivcov divadla aj nejakou ďalšou 
inscenáciou zo svojho repertoáru.
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O
becná knižnica

Ku
ltú

ra Iste už mnohí z vás zaregistrovali, že katalóg 
našej knižnice je sprístupnený na internete  
a umožňuje vám nájsť a pozrieť si, či sa vami 
vybraný titul vôbec nachádza na našich poli-
ciach. Link na prístup nájdete na web stránke 
Bernolákovo pod sekciou kultúra – obecná 
knižnica.
Nečakajte zázraky, nie sme okresná knižnica, 
ide iba o jednoduchý vyhľadávač, v ktorom 
si pod ikonkou ďalekohľadu zadáte napríklad 
autora, alebo názov diela, ktoré by ste si radi 
prečítali, a systém vám prezrie celý katalóg  
a oznámi, či knihu máme alebo nie. Nedoz-
viete sa, či je práve prístupná alebo požičaná, 
ale základ máte. Bude na čom stavať.
Je to jednoduché – kliknite na ďalekohľad, 
potom na slovo všetky – a následne si treba 
zadať nejaké kritérium vyhľadávania – na-
príklad podľa autora. Vyhľadávač vám ukáže 
všetky diela, ktoré od daného autora máme 
alebo sme mali, nakoľko nájde aj diela, ktoré 
sú už vyradené. Treba si ešte kliknúť raz na 

ikonku knihy a systém vám následne „rozba-
lí“ jednotlivú položku, kde už je aj uvedené, 
či knižka nie je vyradená. Alebo si iba klikni-
te na ikonku novinky v knižnici a pozrite si, 
čo nám pribudlo. Ak by bolo náhodou treba 
pomôcť, rada vám to v knižnici vysvetlím  
a ukážem.
Knižnica bude v lete zatvorená v dňoch  
16. 7. – 31. 8. 2018 je to opäť trochu na dlh-
šie obdobie. Prosíme o pochopenie, čaká 
nás revízia kníh, ktorú sme povinní robiť zo 
zákona každých 6 rokov.
Nech sa páči, treba sa pred letom zásobiť, 
aby vás príjemné chvíle voľna nezastihli ne-
pripravených a aby ste obľúbené čítanie mali 
vždy poruke.
Prajem vám krásne letné dni, veľa slniečka, 
ale i osviežujúci dáždik, a hlavne veľa voľných 
chvíľ s kamarátkou knihou!

Veronika Hrušková
Obecná knižnica

SME ONLINE

Už druhý rok, po zmene vo vedení ZO, sa 
uchádzame svojimi aktivitami o priazeň 
nielen našich členov, ale aj sympatizantov.  
ZO SZPB sa zaoberá novodobou históriou 
Slovenska, počnúc Ľudovítom Štúrom, gen. 
M. R. Štefánikom cez SNP až po súčasnosť. 
Rok 2018 nám núka množstvo okrúhlych 
výročí a spomienok na udalosti a osobnosti, 
ktoré zviditeľnili Slovensko, či už na domácej 
ale aj svetovej scéne.
Pripomenuli sme si 25. výročie vzniku samos-
tatnej Slovenskej republiky návštevou kultúr-
neho podujatia folklórneho súboru Lúčnica, 
ktorý mimochodom tiež oslávil 70. výročie 
založenia. So zatajeným dychom 40 členov 
našej organizácie sledovalo majstrovské vy-
stúpenie speváckeho zboru, tanečného sú-
boru a sólistov.
V spolupráci s Obecným úradom sme sa po-
dieľali na organizovaní osláv MDŽ.
Pri príležitosti oslobodenia Bernolákova sme 
4. apríla za účasti starostu obce, deťmi ma-

terskej školy a žiakmi základnej školy obnovili 
tradíciu kladenia vencov obetiam 2. svetovej 
vojny pri pamätnej tabuli na kultúrnom dome.
Členovia našej organizácie sa 3. mája zúčast-
nili pietneho aktu kladenia vencov pri príleži-
tosti 99. výročia tragického úmrtia generála 
Milana Rastislava Štefánika pri mohyle v Ivan-
ke pri Dunaji.
Dňa 9. mája sme absolvovali návštevu Brati-
slavského hradu a Výstavy 100 rokov vzniku 
ČSR. Súčasťou výstavy, ktorá mapuje vznik 
ČSR od roku 1918 až po súčasnosť sú aj za-

požičané autentické, historické dokumenty 
Mníchovská dohoda, Trianonská dohoda, Vie-
denská arbitráž a iné. V ten istý deň sme sa 
zúčastnili kladenia vencov na Slavíne pri príle-
žitosti 73. výročia skončenia 2. svetovej vojny.
Na základe požiadavky ZŠ sme 23. mája zor-
ganizovali besedu so žiakmi 9. ročníkov ve-
novanú udalostiam z 2. svetovej vojny a SNP,  
s vojnovým veteránom  p. Ing. Kunom a pod-
predsedom ÚR SZPB p. Ing. Lackom. Žiaci mali 
možnosť vypočuť si životný príbeh priameho 
účastníka týchto udalostí. Na besedu nadvä-
zovala dňa 24. mája návšteva Múzea holo-
kaustu v Seredi ktorej sa zúčastnilo 28 žiakov, 
2 členky pedagogického dozoru a 7 členov ZO.
V čase uzávierky príspevkov do časopisu 
Bernolák máme pripravený zájazd do Modry 
kde si pripomenieme 170 výročie štúrovské-
ho povstania, navštívime pamätné miesta, 
kde Ľudovít Štúr strávil posledné dni svojho 
života. Pokračovaním výletu bude návšteva 
malebnej obce Smolenice, ležiacej na úpätí 
Malých Karpát bohatej na históriu.
Aj v 2. polroku pripravujeme množstvo po-
dujatí, ktoré sú uvedené v pláne v činnosti 
na rok 2018 a sú vyvesené v skrinke ZO SZPB 
Bernolákovo.

Výbor ZO SZPB Bernolákovo

Činnosť zo slovenského zväzU protifašistických bojovníkov 
bernolákovo za 1. polrok 2018

Kultúrne leto v Bernoláko-
ve otvoríme tak ako v mi-
nulom roku, koncertom  
v kaštieli. V átriu Theresia 
Chateau sa predstaví zná-
me a cappella zoskupenie 
FRAGILE. 

Koncert sa uskutoční 
1. júla o 19. hodine. Vstu-
penky v cene 15 € bude 
možné zakúpiť v predpre-
daji v sieti Ticketportal.sk 
od 5. 6. alebo v kultúrnom 
dome od 12. 6.

otvárací koncert kUltúrneho leta 2018

Čeklíske echo 2018

 1. 7.  otvárací koncert Kultúrneho leta – skupina Fragile  o 19.00 v Theresia Chateau
 13. 7.  letné kino pred KD o 21.00 (film bude zverejnený cca 14 dní pre premietaním na webe obce)
 15. 7.  detské popoludnie Baby band – Fíha tralala pred KD o 17.00
 10. 8. letné kino pred KD o 20.30 (film bude zverejnený cca 14 dní pre premietaním na webe obce)
 11. 8.  hudobný podvečer s kapelou Akcent live pred KD o 18.00

kUltúrne leto 2018 v bernolákove

9. ročník minifestivalu country, folk a etno music Čeklíske echo sa uskutoční 8. septembra od 17.00 pred kultúrnym domom. V prípade nepriazni-
vého počasia sa podujatie vrátane bufetu premiestni do veľkej sály KD. Návštevníci sa môžu tešiť na country kapelu Váh river band, na skvelého 
Roba Šimeka s kapelou Johny Cash revival, francúzsko-slovenskú skupinu Roc‘hann, či českú legendu Roberta Křesťana s kapelou Druhá tráva.
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V tomto roku si pripomíname okrúhle výro-
čia dvoch bývalých starostov Bernolákova. 
Zaujímavé je to, že k obom mala blízko pani 
Valéria Mutkovičová, vydatá Švardová. 
Bola dcérou prvého a manželkou druhého. 
Vďaka jej rozprávaniu ich môžeme bližšie 
spoznať. Obraz nám pomáhajú dotvoriť 
prvé čísla obecného časopisu Bernolák, kni-
ha o obci a bývalá poslankyňa Zdenka Žo-
váková. Oboch starostov spája aj to, že stáli 
na čele obce v časoch vzniku slovenského 
štátu, samozrejme v odlišných epochách.

Jozef Mutkovič – 
vládny komisár a starosta 
v období 14. 3. 1939 až 2. 4. 1945

Narodil sa 17. 3. 1903 v Hlohovci ako jed-
no z 11 detí rodičov Michala Mutkoviča  
a Pavlíny Hamrlovej. Vyučil sa za ob-
chodníka a pracoval u svojho brata vo 
veľkoobchodnej firme v Hlohovci. Keď 
si v novinách prečítal inzerát, že obchod  
v Čeklísi hľadá obchodníka, tak sa prihlásil. Bol 
to obchod so zmiešaným tovarom. Po čase sa 
oženil s Annou Pätoprstou, vdovou po Lašu-
ovi, a spolu sa venovali obchodu, ktorý stál na 
Bernolákovej ulici. V dome vpredu smerom do 
ulice bol obchod a za ním bývali Mutkovičovci  
s dvomi dcérami – Annou a Valériou. Ich 
obchod bol jeden z piatich, ktoré vtedy boli  
v Čeklísi. Mutkovičovci mali prívetivé vzťahy  
s ľuďmi a tak mávali najviac zákazníkov. Vte-
dy sa predávalo aj na úver, keď ľudia boli 

chudobní (a niektorí to dodnes nezaplatili). 
Bol veľmi dobrý kuchár, úspechy mali jeho 
guláše. Mal zmysel pre humor, a tým vytváral 
príjemnú atmosféru.
V roku 1939 bol Čeklís vrátený Slovensku  
a s tým sa aj zmenila správa obce. Jozef Mut-
kovič bol obľúbený medzi ľuďmi a roduverný 
Slovák. To prispelo k tomu, že bol poverený 
za vládneho komisára v Čeklísi a prebral po-
litickú správu obce (po vzniku slovenského 
štátu namiesto starostu a zastupiteľstva bol 
do vedenia obce menovaný vládny komisár). 
Rozhodoval samostatne spolu s notárom Ka-
rolom Škovránkom. V roku 1944 bol obnove-
ný úrad starostu, a toto miesto opäť obsadil 
J. Mutkovič. Stopu po ňom môžeme vidieť aj 
dnes. Za jeho pôsobenia na čele obce bola 

starostovia jozef MUtkoviČ a alexander švarda
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vybetónovaná Hlavná ulica od kaštieľa po že-
lezničnú trať, postavil sa obecný úrad, stará 
škola, riaditeľský dom a obecný rozhlas. Aj  
v tých časoch starosta riešil manželské a su-
sedské spory.
Keď sa približoval koniec vojny, gróf Es-
terházy prišiel za Jozefom Mutkovičom  
s návrhom, aby si pobalil veci, vzal rodinu  
a s ním odišiel do Rakúska. Ale on povedal, 
že toto by nikdy nespravil, lebo svojich rodi-
čov, ktorí žili v Hlohovci, by nikdy neopustil. 
Bol obozretný a myslel na druhých. Pamätné 
bolo, že pred príchodom sovietskej armády 
dal v obecnom rozhlase vyhlásiť, že práve  
z obce odišli Esterházyovci a v pivniciach pod 
kaštieľom sú veľké sudy s vínom, ktoré si majú 
prísť zobrať obyvatelia, aby sa predišlo nežia-
dúcim následkom. Bola obava, že by to vypili 
prichádzajúci ruskí vojaci a robili by potom 
neprístojnosti.

Neštandardná doba prináša neštandardné 
situácie a riešenia. Po odchode Nemcov obec 
obsadili ruskí vojaci. Predseda komunistov 
Belaj prišiel do obchodu a povedal: „Jožko, 
vstúp do našej komunistickej strany, a budeš 
tu pokračovať ako predseda miestneho ná-
rodného výboru.“ Pán Mutkovič sa poďako-
val, ale ponuku odmietol a vzdal sa funkcie.  
A starostovanie skončilo.
Problémy ale neskončili. Pre objasnenie sa 
najskôr vrátime do čias jeho starostovania. 
Vtedy jeden zo zamestnancov obecného 
úradu vydával falošné legitimácie, a keď sa 
na to prišlo, bol súd a odsúdili páchateľov. 
Jozef Mutkovič šiel do Bratislavy prihovoriť 
sa za odsúdeného zamestnanca, a ten aj bol 
prepustený z väzenia. Neskôr tento bývalý 
zamestnanec už v iných časoch a inej pozícii 
dal príkaz, aby bol Jozef Mutkovič umiest-
nený do pracovného tábora za to, že bol za 
Slovenského štátu členom Hlinkovej gar-
dy (účasť na správe obce bola podmienená 
členstvom v Hlinkovej garde podobne, ako 
za socializmu bola táto podmienenosť daná 
členstvom v komunistickej strane). J. Mutko-
vič bol v pracovnom tábore v r. 1952 v Bore  
u Tachova. Stavali tu cestu, on si tam zničil 
zdravie, a tak ho poslali domov.
V roku 1948 prišiel socializmus, Mutko-
vičovcom skonfiškovali obchod aj s tova-
rom a nič im za to nezaplatili. Prišli o všet-
ko, a ťažko to niesli. Odišli z Bernolákova  
a bývali v Bratislave, a tam sú aj pochovaní. 
Útechou im bolo iba to, že vtedy brali všet-
kým, čo súkromne podnikali. A začali od nuly. 
Žilo sa skromnejšie a dalo sa to nejako uniesť. 
Jozef Mutkovič zomrel 28. 7. 1979. Nikto ne-
môže povedať, že by niekomu spravil zle.

alexander Švarda – 
predseda mnv a starosta 
v období 19. 3. 1990 až 15. 1. 1999
 
Alexander Švarda sa narodil 5. 4. 1928  
v Čeklísi. Jeho otec Ján bol železničiar, vrch-
ný oficiál na stanici v Čeklísi a mama Mária 

Szabóová bola domáca a pochádzala z Novej 
Dedinky. Bývali na Poľovníckej ulici. Rod Švar-
da pochádzal z Novej Dedinky, do Čeklísa sa 
v roku 1888 priženil Filip Švarda, starý otec 
budúceho starostu Alexandra. 
Meštiansku a ľudovú školu navštevoval  
v Čeklísi, na strojársku priemyslovku šiel štu-
dovať do Košíc. Po 2 rokoch v Košiciach pokra-
čoval na strojárskej priemyslovke v Považskej 
Bystrice. Po maturite sa 8. 7. 1950 oženil s Va-
lériou Mutkovičovou. Krátko na to narukoval 
na 2 roky na vojnu. Odvaha mu nechýbala, 
počas štúdia v Košiciach bol športový para-
šutista. Švardovci mali 2 deti – syna Jozefa  
a dcéru Annu.
Najskôr pracoval v Strojstave v Bernolákove 
(pri kaštieli) ako vedúci plánovacieho oddele-
nia. Potom až do dôchodku sa jeho pracovný 
život spojil s Technickým a skúšobným ústa-
vom stavebným v Bratislave. 
Za socializmu sa politicky ani občiansky ne-
angažoval. Mal rád prácu v záhrade, jeho 
koníčkom bol vinohrad. Bol šikovný domáci 
majster, vyrábal i nábytok, vedel šiť, zostrojil 
čln. Rád pracoval s kameňom, napríklad v piv-
nici spravil klenby. Zachovali sa jeho vyšívané 
obrazy. Nebolo mu cudzie ani varenie, mal rád 
ryby a sám si ich pripravoval.
Bol nekonfliktný, čestný, pracovitý človek.  
V novembri 1989 bol už v dôchodkovom veku. 
V revolučných časoch sa začal angažovať  
v Kresťanskom demokratickom hnutí (KDH). 
Ľudia ho oslovili, aby kandidoval v obecných 
voľbách v r. 1990, a nakoniec v nich aj zvíťazil.
Od roku 1945 to bol prvý nekomunistický sta-
rosta obce, vtedy ešte titulovaný predseda 
miestneho národného výboru. Ako kresťan 
mal blízko ku kresťanským témam.
Nová doba priniesla nové príležitosti i nové 
problémy. Obec získavala nové kompetencie 
a musela ich riešiť. Starosta a poslanci nachá-
dzali zhodu v prioritách, na ktoré sa zameria-
vali. Prirodzene, výsledky starostu závisia aj 
na práci pracovníkov obecného úradu a na 
angažovanosti obyvateľov. Starostu bolo čas-
to vidieť, ako chodí na bicykli, a tak mal dobrý 
prehľad o obci a viaceré záležitosti riešil na 
mieste.
V rámci reštitučných nárokov musela obec 
vrátiť budovu zdravotného strediska Baptis-
tickej cirkvi, a preto bolo nutné vyriešiť nové 
priestory pre lekárov. Na základe dohody  
s Baptistickou cirkvou sa na jej pozemku roz-
šírila budova lekárne a vznikli priestory, ktoré 
lekári a občania využívajú dodnes. O čiastoč-
nú úhradu nákladov rekonštrukcie boli vtedy 
požiadaní občania a miestni podnikatelia (fi-
nančne prispelo vyše 200 rodín a z firiem naj-
viac Transpetrol a Triton). Ženský lekár dostal 
priestory v Dome služieb.
Alexander Švarda sa pričinil o vznik a vydáva-
nie tohto časopisu. V apríli 2005 vyšlo prvé 
číslo a prvé úvodníky písal on sám. Trápilo ho, 
že počas spoločenských zmien sa pozabudlo 
na dôchodcov, zdravotníkov a učiteľov. Ape-
loval, aby sa na zveľaďovaní obce zúčastňova-
li aj samotní občania. V príspevkoch v obec-
nom časopise pripomenul, čo sa v obci od 
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HIStORICKý KaLENDÁR

aRCHEOLOgICKé PRÁzDNINY
Na lokalite hradu Čeklís bude v letných mesiacoch prebiehať ďalšia sezóna archeologického výskumu. Pre prácu s odkrývanou zeminou sú potrebné 
šikovné a trpezlivé ruky. Ak by niekto zo študentov chcel stráviť časť prázdnin na archeologickej brigáde, tak je vítaný. Podrobnosti mu zodpovedia 
na sekretariáte starostu.

Jún

3. 10. 1762 sa v Slanici narodil jazykovedec, 
národovec, kňaz Anton Bernolák.

4. 6. 1931 Zastupiteľstvo obce na svojom 
zasadaní za predsedníctva starostu p. Ka-
stla odhlasovalo zriadenie meštianskej školy  
v Čeklísi. 

6. 6. 1875 Farská kronika v Ivanke zazna-
menala, že pán farár Ferenci pri príležitosti 
jubilejného roku viedol vo farnosti štyri pro-
cesie. Ich trasa viedla z ivanskeho kostola  
sv. Jána Krstiteľa ku kaplnke sv. Rozálie, 
odtiaľ do Bernolákova ku kaplnke sv. Anny. 
Konali sa 6. júna, na sviatok Petra a Pavla  
(29. 6.), koncom augusta a posledná bola  
6. októbra.

6. 6. 1918 sa narodil Ladislav Vitáloš, pred-
seda Miestneho národného výboru v obdo-
bí 1971 – 1980.

11. 6. 1948 V kronike Farského úradu  
v Bernolákove bolo zaznamenané premeno-
vanie Čeklísa na Bernolákovo. 

12. 6. 1917 sa v obci Rybník narodila Mag-
daléna Gömöryová vyd. Lapárová. Na ZŠ  
v Bernolákove učila slovenčinu, chémiu  
a zemepis. Cez vojnu bola aktívna v od-
boji. V r. 1956 – 1978 bola riaditeľkou ZŠ  
v Ivanke pri Dunaji. V r. 1960 – 1968 bola po-
slankyňou Národného zhromaždenia ČSSR,  
v r. 1969 – 1976 poslankyňou Federálneho 
zhromaždenia.

12. 6. 1938 sa konali obecné voľby a staros-
tom sa stal Karol Kastl, člen HSĽS. Najviac 
hlasov dostala Komunistická strana (458).

13. 6. 1774 sa v Hulíne (okr. Kroměříž) na-
rodil Antonín Omasta. Usadil sa v Čeklísi,  
v r. 1796 sa oženil s Alžbetou Kubovou zo 
Senca a založili čeklísku vetvu tohto morav-
ského rodu.

17. 6. 1993 bola podpísaná nájomná zmlu-
va na 99 rokov medzi obcou a firmou  
HUMA90, s.r.o. Bratislava. Predmet nájmu 
bol kaštieľ, priľahlé budovy, park a pozemky 
o rozlohe 20,1 ha. 

29. 6. 1901 sa v kaštieli konala veľká sláv-
nosť, ktorou si Esterházyovci pripomenuli 

slávnosť, na ktorej sa zúčastnila kráľovná 
Mária Terézia v r. 1766. Podrobnosti priniesli 
noviny Vasárnapi ujság 7. 7. 1901.

Júl

1. 7. 1952 prišiel smerom od Ivanky prvý 
kombajn a 4. júla sa začala prvá kombajnová 
žatva v Bernolákove.

3. 7. 2003 bolo slávnostné otvorenie Domu 
sociálnych bytov na Mostovej ulici. Celkové 
náklady na výstavbu a zariadenie dosiahli 
3,3 mil. Sk. 

11. 7. 1853 sa v Bratislave narodil Mihá-
ly Antal Károly Mária Esterházy. Venoval 
sa rozmanitým aktivitám, predsedal nie-
koľkým uhorským spolkom, bol jedným  
z prvých vlastníkov automobilu v monarchii, 
bol cestovateľ a fotograf. Pri kaštieli mal fo-
tolaboratórium.

17. 7. 1963 Pamiatkový úrad SR vyhlásil za 
nehnuteľné kultúrne pamiatky v obci: Esz-
terházyovský kaštieľ, kaštieľsky park, kostol 
sv. Štefana kráľa, kaplnka sv. Anny, stĺp han-
by a pomník A. Bernoláka.

18. 7. 1870 sa v dome č. 123 narodil Daniel 
Frindrich, richtár v období 1920 až 1923.

25. 7. 1863 sa v dome č. 182 narodil Jakub 
Príkopský, starosta v období 1923 až 1927.

26. 7. 1773 sa v obci Hulín na Morave zo-
sobášili Václav Omasta a Kateřina Stratilová  
a ich potomkovia žili v Bernolákove.

26. 7. 1914 na sviatok sv Anny – patrónky 
obce, bola v Rakúsko-Uhorsku vyhlásená 
mobilizácia. Mladí muži z obce narukovali na 
bojiská a 43 ich zahynulo. 

28. 7. 1979 zomrel Jozef Mutkovič, vládny 
komisár v obci od 14. 3. 1939 do 2. 4. 1945. 
Pochovaný je v Slávičom údolí v Bratislave

29. 7. 1683 – v blízkosti Bernolákova desať-
tisícová armáda na čele s cisárskym generá-
lom Karolom Lotrinským porazila osmanské 
vojsko pašu Husajna. V boji padlo okolo 700 
nepriateľov a podobný počet sa dostal do 
zajatia. Víťazná bitka prispela k víťazstvu 
nad osmanským vojskom v bitke o Viedeň, 
ktorá bola 12. 9. 1683.

august

2. 8. 1782 sa v Rači narodil Štefan Prokeš,  
v Bernolákove sa oženil s Máriou Fülöpovou 
a po jej smrti s Teréziou Polgárovou. Ich po-
tomkovia žijú v Bernolákove aj v súčasnosti.

7. 8. 1959 sa stala najväčšia železničná havá-
ria v Bernolákove.

9. 8. 1914 sa narodil Ľudovít Szalai, predse-
da miestneho národného výboru v období 
1957 – 1971.

10. 8. 1775 sa konala hromadná svadba 12 
sedliackych párov v parku pri kaštieli. Zor-
ganizoval ju gróf František Esterházy. Novo-
manželia pochádzali z obcí, ktoré patrili do 
panstva Esterházyovcov.

12. 8. 1996 začala rekonštrukcia strechy 
kostola sv. Štefana kráľa, ukončená bola 
10.11.1996.

13. 8. 1915 sa vo Fačkove narodil Hubert 
Orthofer, ktorý bol v Bernolákove 27 rokov 
farárom od 11. 12. 1966 do 30. 3. 1993.  
Zomrel 13. 11. 1996.

22. 8. 1831 zomrela prvá obeť epidémie 
cholery v Bernolákove.

22. 8. 1951 v Bratislave začal vykonštruova-
ný proces „Biela légia“. O tri dni bol vyne-
sený rozsudok nad mladými mužmi z Berno-
lákova: J. Kocka bol odsúdený na 12 rokov 
odňatia slobody, M. Kinčeš na 10 rokov,  
M. Satury a A. Jača boli odsúdení na 3 roky, 
V. Žovák na 2,5 roka a Š. Buzgovič na 2 roky. 

26. 8. 1977 JRD Pokrok so sídlom v Chorvát-
skom Grobe (od r. 1973 bolo jeho súčasťou 
JRD Bernolákovo) dostalo od prezidenta re-
publiky vyznamenanie Rad práce.

27. 8. 1996 bolo skolaudované nové zdra-
votné stredisko na Poštovej ulici. Na stavbu 
finančne prispelo vyše 200 rodín a niekoľko 
firiem.

29. 8. 1964 Nová obecná knižnica bola 
umiestnená v Kultúrnom dome. Slávnost-
né otvorenie sa uskutočnilo pri príležitosti  
20. výročia SNP.

roku 1990 spravilo. Asfaltovali a opravovali 
sa cesty, chodníky, riešila sa úprava bývalého 
smetiska pri Tabakovej ulici a riešila sa sklád-
ka komunálneho odpadu na mieste pieskovej 
jamy (dnes je tam súčasť golfového ihriska). 
Vybudoval sa chodník z betónových kociek 
popri Čiernej vode. Veľa aktivít bolo spojených  
s cintorínom, spravené bolo oplotenie, betó-
nové chodníky v cintoríne a parkovacie miesta. 
Obec spolupracovala pri obnove kostola, fary  
a kaplnky sv. Anny. Dokončila sa výstavba te-
locvične a rekonštruovali sa elektrické rozvo-
dy v starej škole. Opravy sa dočkal kultúrny 
dom, pri chodníkoch sa objavili odpadové 
koše a lavičky, upravil sa športový areál, riešili 
sa vodovodné potrubia. Robilo sa toľko, koľko 
dovolil rozpočet obce, lebo cieľom bolo ne-
zadlžovať sa.
Rekonštruovaná bola budova obecného úra-
du. Vyššieho využitia sa dočkal Dom služieb.  
V objekte bývalej Tabačárne bola zriadená 
kuchyňa a obedy sa vozili do Klubu dôchod-
cov. Starosta a sociálno-zdravotná komisia 
riešili problémové rodiny, najmä v súvislosti 
s pitím alkoholu. Chúlostivé bolo riešenie si-

tuácie ľudí, ktorí sa o seba nevedeli poriadne 
postarať. Pre bezvládnych občanov bola zria-
dená opatrovateľská služba. 
Stavebné aktivity obyvateľov v prvej polo-
vici 90-tych rokov boli nízke. V r. 1991-1995 
sa postavilo len 26 nových rodinných domov  
a 33 domov sa rekonštruovalo. V r. 1995 vzni-
kol nový územný plán obce, ktorý zadefinoval 
rozvojové územia. Lokality pre novú výstavbu 
rodinných domov sa začali pripravovať v dru-
hej polovici 90-tych rokov. Nepodarilo sa vy-
riešiť problémy s odkanalizovaním obce.
Život v obci znepríjemňoval vandalizmus. 
Problémom bolo správanie časti mláde-
že, ktorá devastovala verejné priestory,  
a našlo sa aj niekoľko neprispôsobivých do-
spelých spoluobčanov. Komisia verejného 
poriadku riešila rodinné a susedské spory 
často zapríčinené alkoholom. Na okrajoch 
obce vznikali čierne skládky odpadu, a obec 
ich musela prácne odstraňovať. Preto A. Švar-
da apeloval na výchovu v rodine a v škole.  
Nepríjemným javom bola kriminalita v obci 
sprevádzaná streľbou zo samopalu, rozbíja-
ním okien, výpalníctvom, vykrádaním.
V 90-tych rokoch sa v kultúrnom dome pre-
mietali filmy (napr. v r. 1996 sa premietalo vo 
štvrtok a v nedeľu), avšak postupne klesala 
návštevnosť. Určitý konflikt vznikol, keď obec 
prestala podporovať prevádzku kina.
Obec v roku 1991 získala do vlastníctva kaštieľ 
s parkom. Starosta A. Švarda oslovil Esterhá-
zyovcov, či majú záujem o vrátenie kaštieľa. 
Prišiel sa pozrieť pán Géza Esterházy z Nemec-
ka, ale jeho finančné možnosti by nestačili na 
obnovu kaštieľa. Obec taktiež nemala financie 
na obnovu tejto kultúrnej pamiatky, preto sta-
rosta rokoval s viacerými záujemcami a nako-
niec obec kaštieľ prenajala firme HUMA 90 na 
99 rokov (pozn. nakoniec bol kaštieľ predaný 
za nasledujúceho starostu).
Alexander Švarda pracoval na obecnom úrade 
do 15. 1. 1999, a potom už žil životom činoro-
dého dôchodcu. Aktívny bol pri obnove kapl-
nky sv. Anny, oratória kostola sv. Štefana kráľa 
a na krížovej ceste pri kostole spolu s pánom 
farárom Mišíkom. Zomrel 29. 5. 2008.

Jaroslav Vokoun
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Základná um
elecká škola

Základná umelecká škola v spolupráci s obcou 
Bernolákovo usporiadala pri príležitosti roku 
európskeho kultúrneho dedičstva výtvarnú 
súťaž. Zúčastnili sa jej deti  materskej školy, 
žiaci základnej školy a žiaci základnej umelec-
kej školy. Každé z detí dalo do svojho výtvar-
ného diela kus vlasného srdiečka, modrý sa-
lónik kultúrneho domu premenili na folklórny 
stánok plný ornamentov a pestrých farieb.

Všetkým oceneným žiakom ku krásnym vý-
sledkom srdečne blahoželám a prajem veľa 
elánu pri tvorbe ďalších výtvarných prác.
Ceny boli slávnostne odovzdané na vernisáži, 
ktorá sa uskutočnila 9. apríla v priestoroch 

kultúrneho domu. Za finančné prostriedky,  
z ktorých boli zabezpečené ocenenia pre mla-
dých umelcov, ďakujem obci Bernolákovo.

Členom odbornej poroty Mgr. art. Laure Be-
lišovej, akademickému sochárovi Miroslavovi 
Polgárovi, akademickej maliarke Štefánii Ábe-
lovej a Mgr. Emílii Steinhübelovej ďakujem za 
aktívnu spoluprácu pri finalizácii projektu, kto-
rý prispel k zvýšeniu povedomia o európskej 
histórii a hodnotách a pripomenul našim de-
ťom ľudové zvyky, obyčaje, rozprávky a rôzne 
formy ľudovej tvorivosti.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

„kUltúrne dediČstvo našich predkov“ – 
Motto 1. roČníka výtvarnej súťaže bernolákovských škôl

V sobotu 26. mája uviedla základná umelecká 
škola nové spoločné podujatie – divadelno-
tanečno-výtvarný večer. Program bol pes-
trou mozaikou tvorby mladých výtvarníkov, 
ktorí sa predstavili interesantnou módnou 
prehliadkou vlastných modelov šiat v duchu 
voľného pokračovania projektu venovaného 
roku európskeho kultúrneho dedičstva. Bol 
popretkávaný vystúpeniami všetkých roč-
níkov tanečného odboru, ktorý si pripravil 
nové choreografie a predviedol ich v novu-
čičkých kostýmoch. Ideovú os tvorili dve 
krátke divadelné hry a trefné sprievodné slo-
vo v podaní nižších ročníkov žiakov literárno-
dramatického odboru.
Veľká sála kultúrneho domu praskala vo šví-
koch a všetci účinkujúci sa tešili spontánne-
mu potlesku mnohopočetného obecenstva. 
Spoločné trojodborové podujatie malo pozi-
tívne ohlasy a mohlo by sa stať tradíciou do 
budúcich školských rokov.
Nedeľné popoludnie 27. mája patrilo záve-
rečnému koncertu hudobného odboru. V pr-
vých rokoch naše koncerty pozostávali z kla-
vírnych, flautových, speváckych a gitarových 
čísel. Postupne sa však podarilo orientovať 
žiakov aj na iné hudobné nástroje, pribudli aj 
menšie komorné telesá – duá, triá, kvartetá, 
ktoré sú možnosťou pre verejné vystúpenia 
aj pre tých žiakov, ktorí majú zo sólového vy-
stúpenia rešpekt a trému.

Program bol pestrou prehliadkou skladieb 
velikánov klasickej i súčasnej hudby. Vrchol-
ným číslom bolo vystúpenie školského or-
chestra – som nesmierne rada, že sa podari-
lo pre spoločné dielo zapáliť také množstvo 
žiakov, ich výkony pod skvelým pedagogic-
kým vedením sú z roka na rok profesionál-

nejšie. Verím, že každý našiel v bohatom 
repertoári svoju obľúbenú melódiu, a náš 
koncert bol príjemným vyvrcholením slneč-
ného víkendu.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

závereČný víkendový finiš zUš 
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Dňa 17. mája sa v kaštieli Theresia Chateau 
konal prvý slávnostný koncert žiakov základ-
nej umeleckej školy. Nádherná atmosféra, 
ktorú vykúzlili majestátne vstupné priesto-
ry, bola umocnená skvelou akustikou, ktorú 
poskytla všetkým nástrojom Sala Nobile na 
prvom poschodí.
Bernolákovský kaštieľ roky spal, kým povstal 
z popola ako vták Fénix, aby mohol vzneše-
nosťou konkurovať svojej pôvodnej podobe 
z čias grófa Eszterházyho. Verím, že účinko-
vanie pod mohutnými klenbami si vychutnali 
všetci žiaci.
Program bol zostavený z diel velikánov kla-
sickej hudby – J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. 
Händla, C. Gurlitta, W. A. Mozarta, J. Kolářa, 

M. Ravela, F. Schuberta, A. Dvořáka, C. Saint 
Saänsa, a populárnych kompozícií L. Cohe-
na, H. Manciniho, E. Morricone, Ľ. Horňáka,  
L. Kuruca a skupiny Elán. Účasť na slávnost-

nom koncerte bola odmenou pre žiakov, kto-
rí kvalitnými výkonmi reprezentovali školu 
na mnohých školských i mimoškolských po-
dujatiach. Špecifiká hry na dobovom klavír-
nom krídle skvele zvládli Gavin Rice, Kamila 
Kováčová, Tabita Káčerová, Paulína Rajecová  
a Bohdan Jóža.
Koncert mal veľmi pozitívne ohlasy medi 
žiakmi, rodičmi i verejnosťou. V mene všet-
kých účinkujúcich a pedagógov i v mene 
svojom preto vyslovujem poďakovanie Ing. 
arch. Jaroslavovi Kachlíkovi za poskytnutie 
priestorov v historickom monumente obce 
Bernolákovo.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

slávnostný koncert zUš v theresia chateaU 

DEtI V BERNOLÁKOVE HRajú StOLNý tENIS

OCENENé VýTVARNé PRÁCE:
Kategória Materské školy
1. miesto Miriam Višňovská, 2. miesto Natália Iva-
nová, 3. miesto Filip Perďoch
Kategória Základná škola I. stupeň
1. miesto Kristína Rajecová, 2. miesto Šimon Roguľa, 
3. miesto Samuel Coufal
Kategória Základná škola II. stupeň
1. miesto Nathan Požo, 2. miesto Eliška Kandráčová, 
3. miesto Timotej Števove
Kategória Základná umelecká škola 
I. stupeň
1. miesto Natália Kulichová, 2. miesto Karin Mikušo-
vá, 3. miesto Rebeca Rychelová
Kategória Základná umelecká škola 
II. stupeň
1. miesto Alexandra Őlvecká, 2. miesto Ema Ková-
čová
3. miesto Karolína Prokajová, Martina Gajdošová  
a Lea Gašparová (za kolektívnu prácu)
Čestné uznanie:
Alexander Szabó, Ester Podobná
Cenu starostu si z rúk starostu obce Bernolákovo 
Mgr. Richarda Červienku prevzal Richard Vachuľa.

Šport

Už druhú sezónu učím hrať  stolný tenis – 
„pingpong“ bernolákovské deti v starej zá-
kladnej škole. Keďže títo malí hráči sú veľmi 
šikovní a usilovní, rozhodli sme sa zmerať si 
svoje hráčske zručnosti na viacerých podu-
jatiach:

11. novembra sme sa zúčastnili na 5. medzi-
národnom detskom stolnotenisovom turnaji 
„Detská betónovačka“ v Horných Oreša-
noch. Deti si výborne zahrali, Samuel Poor 
a Jakub Berčík sa v kategórii chlapcov do 13 
rokov umiestnili na 9. – 16. mieste, čo bolo 
pri prvej zápasovej skúsenosti a v tak silnej 
konkurencii veľkým úspechom. Organizátori 
oslovili veľa nadšencov z okolitých škôl, krúž-
kov a stolnotenisových oddielov, čo prinieslo 
ovocie v podobe rekordnej účasti. Na turnaj 
sa prihlásilo až 58 detí z celého Slovenska  
a Českej republiky. Okrem uvedených dvoch 
hráčov sa turnaja zúčastnil aj Janko Dulaj, Oli-
ver Nguyen, Jakub Belan a Tobias Hažer.

24. marca sme úspešne dopadli na Detskom 
turnaji v Bolerázi. V kategórii detí do 12 ro-
kov obsadil Janko Dulaj krásne 5. miesto, 
Natália Horáková 9. miesto, Oliver Nguyen 
11. miesto a Jakub Belan 12. miesto. Treba 
spomenúť, že tieto deti sa stolnému tenisu 
venujú len necelý rok, a napriek tomu už do-
sahujú pekné výsledky.

V kategórii do 13 rokov sa Samuel Poor a Ja-
kub Berčík umiestnili opäť na 9. – 16. mieste.

18. mája sme boli na priateľskom turnaji  
v rakúskom Bruck an der Leitha, kde hrali 
deti len v jednej kategórii do 14 rokov. Boli 
z domáceho Brucku, Záhorskej Bystrice a od 
nás, z Bernolákova. Veľkým úspechom bolo 
3. miesto Samuela Poora. Taktiež pre ostat-
né deti, ktoré sú mladšie a hrali so staršími, 
boli ich výsledky veľmi dobré. Janko Dulaj bol 
5., Natália Horáková sa umiestnila na 7. mies-
te, Oliver Nguyen na 9. a Jakub Belan na 10. 
mieste. Okrem skvelej a priateľskej atmosfé-
ry si deti odniesli aj krásne poháre.

Stolný tenis sa v Bernolákove hrá za podpo-
ry riaditeľky ZŠ, pani Mgr. Barbory Rigoovej, 
ktorá nám v starej škole poskytla priestory, 
za čo jej veľmi ďakujeme.

Deti a ich rodičia majú stále záujem sa veno-
vať tomuto peknému športu, preto verím, že 
stolný tenis v Bernolákove bude pokračovať 
aj v budúcich sezónach.

Gabriela Mišíková
trénerka stolného tenisu
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Vinárstvo

Spolok záhradkárov v Bernolákove zorgani-
zoval 30. jubilejnú výstavu vín spojenú s ve-
rejnou ochutnávkou. Výstava sa konala 24. 
marca v kultúrnom dome.

Pred samotnou verejnou výstavou sa 9. a 10. 
marca 2018 preberali vzorky vín a následne 
13. marca 2018 vína hodnotili tri trojčlenné 
komisie pod odborným dohľadom Ing. Vladi-
míra Kováča, medzinárodného degustátora 
pre senzorické posudzovanie vín. Vína boli 
hodnotené medzinárodným 100-bodovým 
systémom pre senzorické posudzovanie vín. 

Pri hodnotení sa posudzuje vzhľad (čírosť, far-
ba), vôňa (intenzita, jemnosť, harmónia), chuť 
(intenzita, jemnosť, harmónia, perzistencia)  
a celkový dojem.

Na výstave sa zúčastnilo 42 vystavovateľov so 
73 vzorkami bielych vín, s 31 vzorkami červe-

ných a 12 ružových vín. Vzorky dodali vinári  
z našej obce a z okolitých dedín a miest.

Podľa bodového hodnotenia bolo ocenených 
22 vín zlatým ocenením, 55 strieborným oce-
nením a 26 vín bronzovým ocenením. Odbor-
né komisie konštatovali, že vína r. 2017 sú 
veľmi kvalitné.

Miestna výstava vín spojená s ochutnávkou 
sa stala dôstojnou tradíciou v našej obci pre 
našich občanov i občanov susedných dedín. 
Za úspešný priebeh výstavy ďakujem orga-
nizačnému výboru, degustačným komisiám 
i dobrovoľným pracovníkom. Zvlášť chcem 
poďakovať obecnému úradu, poslancom  
a sponzorom za podporu spojenú s nákladmi 
výstavy. Poďakovanie patrí najmä vystavova-
teľom, ktorí dodali svoje vzorky vín.

Tejto spoločenskej akcie sa zúčastnilo viac 
ako 200 osôb. Už teraz vás všetkých pozývam 
na 31. výstavu vín, ktorú zorganizujeme na jar 
roku 2019.

Milan Slaný
predseda Spolku záhradkárov 

Bernolákovo

30. výstava vín v bernolákove
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Produktom celoročnej práce vo vinohrade  
a následne v pivnici je víno, ktoré v primera-
nom množstve povznáša myseľ aj ducha. Preto 
sa hovorí, že dobré víno je liek na dušu aj telo. 
Chcem tým naznačiť, že výroba vína si žiada 
lásku k tejto práci a samozrejme patričné od-
borné znalosti v oblasti kvasnej technológie, 
etnológie, chémie a veľa iných oblastí, ktoré 
sú zakomponované do metodiky pestovania  
a spracovania viniča hroznorodého Vitis vinifera.
Kataster Bernolákova (pôvodne Čeklís) bol jed-
ným z najväčších v širokom okolí. Boli tu štyri loka-
lity, ktoré boli vhodné na pestovanie vinnej révy. 
Boli to Ríseď, kde sa prevažne pestoval Portugal 
modrý, Líväték, Kúcer, Sacky. Špeciálne odrody, 
hlavne stolové boli pestované v takzvaných Pan-
ských vinohradoch, ktoré patrili miestnemu gró-
fovi Esterházimu. Ten tieto produkty vyvážal do 
zahraničia a muštové odrody spracoval na víno, 
ktoré bolo uskladnené v jeho pivnici pri kaštieli.
S nástupom nových odrôd viniča, jednak in-
trodukovaných ale aj pôvodných, sa otvoril 
priestor pre novú generáciu vinohradníkov 
a vinárov. Títo mladí a odhodlaní ľudia, spo-

meniem bratov Navarovcov, Jána a Antona, 
ktorí sa snažili prepracovať zastarané metódy  
a zaviesť nové progresívne prvky, nie vždy boli 
pochopení. Ale vďaka ich vytrvalosti sa veľa vecí 
pohlo dopredu.
Práve spomínaný Anton Navara bol jeden  
z tých, s ktorým sme spolu s predsedom Ignácom 
Šrotom a pánom Karolom Matúšom zorganizovali 
prvú výstavu vín tu v Bernolákove v roku 1972. 
Nápomocní boli jeho kolegovia, Ing. Halinkovič, 
Ing. Tesař a Ing. Minárik. Boli to pracovníci Vý-
skumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho.
Zabezpečenie vzoriek však bolo utrpením. Cho-
dili sme po domoch, aby pestovatelia dali po 
jednej fľaši vína na výstavu, ale veľakrát to bolo 
neúspešné. Táto prvá výstava bola prezentovaná 
42 vzorkami a jeden z argumentov organizovania 
výstavy bol, že nadväzujeme na tradíciu viech, 
ktoré som opísal v ostatnom katalógu vín.
Z nepochopiteľných dôvodov boli pozastavené 
tieto aktivity a súťaže sme presunuli do ASTRA-
Club-u pri SPTŠ, kde sa tieto výstavy potom or-
ganizovali už v komornejšom tóne.
Až s nástupom pána Milana Slaného do funkcie 
predsedu organizácie Slovenského zväzu záhrad-
károv, neskôr Spolku záhradkárov, sa táto aktivita 
obnovila. S menšími i väčšími problémami sme sa 
ocitli na 30. jubilejnom ročníku výstavy vín. Do 
súťaže bolo prihlásených 116 vzoriek. Z toho 73 
bielych vín, 31 červených a 12 vín rossé. Odborný 
garant výstavy bol Ing. Vladimír Kováč, degustátor 
pre senzorické posudzovanie vín, predsedom or-
ganizačného výboru bol pán Milan Slaný. Komisie 
hodnotili vína medzinárodným 100 bodovým sys-
témom. Bolo udelených 22 zlatých medailí. Šam-

pión bielych vín – Veltlínske zelené 2017, Šampión 
červených vín – Cabernet Savignon 2016, Šam- 
pión rossé – Frankovka modrá 2017.
Keď sa obzriem desaťročia dozadu, musím kon-
štatovať, že osveta v pestovaní hrozna, výrobe 
a ošetrovaní vína za tie roky predsa len pokro-
čila dopredu. V súčasnosti môžem s určitosťou 
vysloviť spokojnosť s kvalitou našich vín, ktoré 
sa môžu porovnávať so špičkovými vínami v ši-
rokom regióne. Za týmito slovami si stojím, na-
koľko každý rok absolvujem minimálne 15 – 20 
výstav, kde môžem porovnať vína z nášho cho-
tára, v ktorom prevládajú sprašové pôdy a sú na 
kvalitnej materskej hornine.
V závere by som chcel vysloviť prianie, aby mladí 
Bernolákovčania nezaostali za svojimi rodičmi  
a starými rodičmi, ktorí boli zrastení s touto pô-
dou, a aby sa podľa možnosti venovali tejto uš-
ľachtilej činnosti, hoci len ako koníčku. Myslím, 
že veľa mladých obyvateľov Bernolákova, hoci 
nie sú občania, majú radi dobré vína, a postupne 
sa z nich stanú, keď nie pestovatelia, tak aspoň 
dobrí konzumenti.
Chcem úprimne poďakovať Organizačnému 
výboru Výstavy vín v Bernolákove pod vede-
ním pána Milana Slaného a všetkým členom 
prípravného, ako aj organizačného výbo-
ru a obslužného personálu, ktorí sa zaslúžili  
o zdarný priebeh veľmi  krásnej akcie. Verím, že 
všetko, čo sme pre zveľadenie kvality vín urobili, 
padne na úrodnú pôdu.

Ing. Vladimír Kováč
medzinárodný degustátor 

pre senzorické posudzovanie vín

história a súČasnosť vinohradníctva a vinárstva v bernolákove

Šampiónmi výstavy sa stali vína:
BIELE VíNO

Veltlínske zelené, r. 2017, 
Ing. Maroš Bognár, Bernolákovo

ČERVENé VíNO
Cabernet Souvignon, r. 2016, 
Navara vinárstvo, Veľký Biel

RUŽOVé VíNO 
Frankovka modrá, r. 2017, 

Tomáš Bóna, Veľký Biel
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Na Národohospodárskej fakulte Ekono-
mickej univerzity v Bratislave je študij-
ný odbor Verejná správa a regionálny 
rozvoj. S učiteľom Mgr. Ing. Tomášom 
Černenkom, PhD. sa naša obec dohod-
la na spolupráci, v rámci ktorej študenti  
5. ročníka predmetu Regionálny a mest-
ský manažment vypracovali seminárne 
práce, ktoré sa zaoberali rôznymi strán-
kami fungovania obecného úradu. Vý-
sledky prišli do našej obce prezentovať 
10. 5. 2018. Na jednej strane pracovníci 
obecného úradu získali spätnú väzbu od 
študentov, a na druhej strane študen-
ti si v praxi mohli overiť svoje poznatky  
a pokúsili sa navrhnúť riešenia pre ana-
lyzované oblasti. Rozmanité témy si vší-
mali problematiku efektívnosti verejnej 
správy, daní a ďalších príjmov obce, hos-
podárenie s majetkom, sociálny rozvoj 
a pod. Pracovníci obecného úradu boli 
k študentom ústretoví a pohľady, kto-
ré uplatnili študenti, vytvorili priestor 
pre diskusiu o problémových oblastiach  
a prístupoch k ich riešeniu.

Na politiku miestnych daní sa zamera-
li Katarína Mičeková a Katarína Poláko-
vá. Pokúsili sa priniesť návrhy na zefek-
tívnenie výberu daní. Názorne ukázali, 
o čo obec ročne prichádza. V roku 2017 
mala obec 7 341 obyvateľov s trvalým po-
bytom a na podielových daniach získala  
2 298 175,65 €. Avšak je tu problém oby-
vateľov, ktorí žijú v obci, ale nie sú tu pri-
hlásení na pobyt, odhadom je ich 2 500, 
a tak výška podielových daní, o ktoré 
obec prišla, je cca 782 000 € (v skutoč-
nosti by bola táto suma odlišná, lebo po-
užívaný vzorec nereflektuje aktuálnu si-
tuáciu). Študentky ponúkli návrhy, ako 
motivovať občanov, aby si prehlásili trvalý 
pobyt do obce – robiť kampane, nových 
obyvateľov obce s trvalým bydliskom  
v Bernolákove oslobodiť na 1 rok od pla-
tenia dane). Problémom obce sú aj da-
ňové pohľadávky. Študentky spravili pre-
počty o nákladoch na obecnú správu. 
Náklady na chod obecného úradu pred-
stavujú 13 % celkových výdavkov obce 
a prepočítane na 1 obyvateľa dosahujú  
95 € ročne. Obec zo svojho rozpočtu vy-
nakladá ročne na ostatné služby pre obča-
nov (výdavky na verejné osvetlenie, škol-
stvo, sociálne služby a podobne) približne  
623 € na obyvateľa.

Obec má majetok a z časti ho prenají-
ma. Určovanie trhovej ceny nehnuteľné-
ho majetku a nájmu je špecifický prob-
lém, na ktorý sa zamerali Patrícia Bačová  
a Michal Šoka.

Navrhli cenové mapy, ktoré poskytujú ob-
jektívnu informáciu o cene nehnuteľnos-
tí. Analýza cien ukázala, že lokalita nemá 
vplyv na cenu domu/bytu, nakoľko rozloha 
obce nie je až taká veľká. Študenti vytvori-

li cenovú kalkulačku ako nástroj na odhad 
priemernej ceny všetkých ponúk v danej 
lokalite. Toto riešenie je jednoduché, fi-
nančne nenáročne a transparentné. Má aj 
svoje nevýhody, ktorú musí obec v ďalšom 
stanovovaní cien prenájmov zohľadňovať. 
Pozornosť si zaslúži aj transparentné zverej-
ňovanie obecného majetku.

Sociálna politika obce bola témou práce 
Simony Jančušovej a Kristíny Janíčkovej. 
Hodnotili migračné saldo, kde vysoké pri-
sťahovalectvo do obce vytvára tlak na vy-
bavenosť nových častí obce technickou a 
sociálnou infraštruktúrou, ktorá nestíha 
pokrývať nároky prisťahovaných obyvate-
ľov do obce. 

Komunitnému plánu sociálnych služieb na 
roky 2018 – 2022 sa venovali Kristína Vráb-
ľová a Lucia Masárová. Tiež poukázali na 
problém vysokého rastu počtu obyvateľov. 
V r. 2007 bol počet obyvateľov 5053, pri-
čom za obdobie desiatich rokov sa zvýšil až 
o 34 %. Úlohou obce bude prispôsobiť vý-
kon a rozsah poskytovaných služieb, tak aby 
sa zabezpečila dostatočná úroveň kvality 
a kapacity sociálnych služieb pre všetkých 
obyvateľov obce. Okrem sociálnych služieb 
by obec mala prispôsobovať vývoju počtu 
obyvateľov aj ostatné služby a smerovanie 
svojich politík od občianskej vybavenosti, 
cez kvalitu a dostupnosť technickej infra-
štruktúry či možnosti sociálneho vyžitia 
až po dostupnosť zelene na danom území. 
Obec by mala svoje zdroje smerovať do zvy-
šovania kapacít predškolských a školských 
zariadení. V štruktúre príjmov miestneho 
rozpočtu má najvyššie zastúpenie výnos 
dane z príjmu fyzických osôb. Populácia na 
väčšine územia Slovenska starne, Bernolá-
kovo však má opačný vývoj. Obec sa obrá-
tila na obyvateľov obce, aby vyjadrili svoju 
spokojnosť s dostupnosťou, sortimentom  
a kvalitou sociálnych služieb poskytovaných 
na jej území. Až 76 % respondentov nevyuží-
va žiadne sociálne služby. Najviac respon-
dentov (12 %) využíva stravovanie v jedálni. 
Ostatné sociálne služby sú využívané  
v menšej miere. 
Ako príklad dob-
rých služieb uvied-
li KC Prístav. Návr-
hy obyvateľov sa 
týkali potreby viac 
miesta pre mamič-
ky s deťmi a pre 
väčšie deti, taxíku 
pre dôchodcov 
(sociálny taxík), 
občasnej krátko-
dobej celoden-
nej starostlivosti, 
zlepšenia zdravot-
níctva, zlepšenia 
i n f o r m o v a n o s t i 
pre starších ľudí 
bez internetu.

Analýzu záverečného účtu robili Dominika 
Halienová a Matúš Krnčok. Porovnávali plá-
nované a realizované aktivity z PHSR. Po-
rovnali aj dve volebné obdobia. Zatiaľ čo vo 
volebnom období 2010 – 2014 bolo hospo-
dárenie obce Bernolákovo nestabilné, tak 
v celom súčasnom volebnom období 2014 
– 2018 dosahuje stabilne prebytok rozpoč-
tu, ktorý má z roka na rok rastúci charak-
ter. Takýmto spôsobom hospodárenia sa 
vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj a na-
pĺňanie plánovaných aktivít obce. V zmysle 
zefektívňovania služieb odporúčajú stanoviť 
a sledovať pri určitých aktivitách merateľné 
ukazovatele (opravené m/km ciest/chodní-
kov, m2 udržiavanej zelene, počet podpo-
rených obecných podnikateľov, čas vyba-
venia žiadostí, výsledky činnosti organizácií  
a spolkov v obci a pod.). 

Téma zelenej infraštruktúry, zamera-
ná na využitie dažďovej vody v obci, bola 
prezentovaná Martinom Procházkom  
a Jurajom Staroňom. V podmienkach Slo-
venska je dažďová voda ešte stále vnímaná 
prevažne ako odpadová. Z urbánnych zón 
sa každoročne odvádza obrovské množstvo 
dažďovej vody, ktorá by mohla byť v tých-
to oblastiach využitá. Jedným z takýchto 
využití je realizácia projektov zelenej infra-
štruktúry, ako napríklad dažďové záhrady, 
dažďové jazierka, či podzemné zásobníky 
dažďovej vody. Takéto projekty sa snažia 
zúžitkovať dažďovú vodu a zlepšujú kvalitu 
života v obci, keďže napríklad pomáhajú 
znižovať prašnosť ovzdušia. Tam, kde sú na 
to vhodné podmienky, je možné dažďovou 
záhradou či jazierkom významne spríjemniť 
a zlepšiť mikroklímu, ale aj zatraktívniť pro-
stredie, napríklad ako súčasť oddychovej 
zóny na verejnom priestranstve. V obci sa 
nachádza viacero verejných budov v správe 
obecného úradu, pri ktorých by mohla byť 
vybudovaná dažďová záhrada či jazierko, 
napríklad budova obecného úradu, kultúr-
neho domu a školské budovy.

Jaroslav Vokoun
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HERBALIFE výrobky 
Vás dostanú do lepšej kondície!!! 

  VÝŽIVA pre lepší život 
  CHUDNUTIE zdravo a bezpečne 
  KOZMETIKA bez parabénov a sulfátov 
  ŠPORTOVÁ VÝŽIVA cez 200 špičkových športovcov 

 
Poskytujem 100 % garanciu, VIP vernostné programy, 

mám 17-ročné skúsenosti. 
Zákaznícky servis a donáška zdarma.  

 0904 972 717  Michaela Vlčková, nezávislý distribútor 
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  KOZMETIKA bez parabénov a sulfátov 
  ŠPORTOVÁ VÝŽIVA cez 200 špičkových športovcov 

 
Poskytujem 100 % garanciu, VIP vernostné programy, 

mám 17-ročné skúsenosti. 
Zákaznícky servis a donáška zdarma.  

 0904 972 717  Michaela Vlčková, nezávislý distribútor 

HľAdáMe 
slUŠNý POdNájOM 

za rozumnú cenu pre pani opatro-
vateľku, ktorá nefajčí, ani nepije. 
Stačí aj jedna izba v byte alebo ro-
dinnom dome. 

Ak ponúkate podnájom, 
kontaktujte t. č. 
0904531828.

cenník inzercie

Mapa plochy medzi budovami kultúrneho domu a obecného úradu  
s načrtnutým riešením dažďových záhrad
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ie V jednej už staršej komédii bol príbeh o man-

želskom páre, ktorý utekal pred problémami, 
ktoré mali v civilizovanom svete. Útočisko 
našli na farme u amišov (Amish people). Je 
to svojrázna náboženská komunita, ktorá 
utiekla z Európy do zámoria. Usadili sa naj-
mä v Pensylvánii a doteraz si zachovávajú 
životný štýl, vrátane bývania, obliekania a 
obhospodarovania fariem ako v 18. alebo 
19. storočí. Okrem mnohých úsmevných mo-
mentov, ktoré poukazovali na skutočnosť, že 
pre moderného človeka nie je ľahké naladiť 
sa na anachronické životné podmienky, bola 
tam aj jedna vážna a silná myšlienka. V roz-
hovore s mladým civilizovaným  mužom na 
poli sa starý amišský farmár zohol, nabral za 
priehrštie zeme, v ktorej bolo už krásne na-
klíčené obilie a povedal približne takto: „Po-
zri, hovoria o nás, že sme odtrhnutí od života. 
Ale v skutočnosti kto dokáže krajšie vnímať 
život?“ A ukázal pritom práve na zrnká, z kto-
rých vyrastali klíčky. Hlavne v jarnom obdo-
bí nás oslovuje vitalita života v mnohorakej 
podobe. Tam, kde bolo donedávna mŕtvolné 
ticho zimy, život sa nečakane prejaví v plnej 
vitalite. Zožltnutá tráva sa premenila na krás-
nu zeleň. Okolie kaplnky sv. Anny pripravilo 
pre návštevníkov koberec, aký by neutkal 
ani ten najlepší umelec. Púpava a rôznoro-
dé poľné kvetenstvo pohladili dušu, lahodili 
očiam a lepšiu arómu by nevymyslela ani tá 
najlepšia kozmetická firma. Do toho sa vmie-
šavala priam omamná vôňa bazy a agátov. 
Ale okrem bujnej vegetácie nám Božia príro-
da ponúka aj ďalšie nečakané prekvapenia. 
Nedávno sme sa viacerí s údivom aj úsme-
vom dívali, ako neďaleko kostola trielila ka-
čacia rodinka smerom k Čiernej vode. Malé 
káčatká ostošesť uháňali za svojou mamou, 
aby boli v bezpečí. Žiaden civilizovaný človek 
len tak neláme zelené konáre, nešliape po 
kvetoch, nehádže kamene po mláďatkách a 
neničí hniezda. Dokonca v prípade vzácnych 
operencov podlieha sankciám zákona už to, 
keď niekto ukradne, poškodí alebo zničí va-
jíčka. Ak nás dokáže nadchnúť krása života už 
vo vegetatívnej forme, o to viac si uvedomu-

jeme, že napríklad zviera nie je iba vec alebo 
majetok človeka, ale živá a cítiaca bytosť. 
Dávno predtým, ako to odsúhlasili naši záko-
nodarcovia, to už roky zvykneme pripomínať 
deťom na hodinách náboženstva, že previ-
nením proti príkazu „Nezabiješ!“ je aj niče-
nie prírody a ubližovanie zvieratám. A akú 
hodnotu má človek? Treba ho chrániť? Sme 
ohrozeným alebo naopak premnoženým 
druhom, a treba nás nejako „preriediť“, aby 
sme tu určitým ľuďom nezavadzali na „ich“ 
planéte? Ak už naklíčené zrnko, vtáčie hniez-
do, malá rastlinka alebo mláďatko dokáže  
v neskazenom človeku vzbudiť ochranársky 
inštinkt, o čo viac žasneme nad zázrakom 
ľudského života. Aj našim čitateľom je prí-
stupná kniha švédskych lekárov Dr. Lennar-
ta Nillsona a Dr. Larsa Hambergera, ktorá 
vyšla v češtine pod titulom Tajemství života 
(od početí k porodu). Obsahuje nielen text 
zrozumiteľný aj pre laika, ale disponuje aj 
úžasnými fotografiami, ktoré dokumentujú, 
aké radikálne procesy sa dejú už v prvých 
hodinách od oplodnenia, keď žena – budú-
ca matka ešte vôbec netuší, že už je v po-
žehnanom stave. (Niekomu sa môže tento 
prívlastok „požehnaný“ zdať starosvetský, 
ale podľa mňa znie krajšie ako „ťarchavosť“.  
A navyše nám pripomína, že ani človek nie je 
iba vecou, a je viac, než len cítiacou bytos-
ťou – je darom.) Ak už prvé momenty počatia 
sú takmer zázrakom, na to nadväzujú ďalšie 
štádiá vývoja. Naznačím aspoň niektoré. Už 
v prvom mesiaci, keď má ľudská bytosť len 
pár gramov a milimetrov, začína biť srdiečko, 
v druhom mesiaci sa formuje mozgová čin-
nosť, v treťom mesiaci dieťatko žmurká, pre-
hĺta, mračí sa a cmúľa si prst. Vo štvrtom me-
siaci už lekári vedia zistiť, či to bude chlapček 
alebo dievčatko. V piatom mesiaci dieťatko 
reaguje na zvuky, v šiestom mesiaci sa vy-
víjajú všetky orgány, v siedmom už rozlišuje 
chute, v ôsmom mesiaci vyzerá ako pri pôro-
de a v deviatom mesiaci je táto bytosť, ktorá 
začínala niekoľkým gramami a milimetrami, 
pripravená uzrieť svetlo sveta, keď personál 
na pôrodnici zapíše hmotnosť približne 3350 

gramov a veľkosť  cca 50 centimetrov. Milí 
priatelia, poznáte čo len jediného človeka na 
našej planéte, ktorému sa podarilo preskočiť 
prvé hodiny, dni, týždne a hneď vhupnúť tre-
bárs do tretieho mesiaca prenatálneho vývo-
ja? Ja som nikoho takého doteraz nestretol. 
Ak chránime rastliny, zvieratká, prírodu, od-
kedy treba začať chrániť človeka? Keď som 
vlani po sviatku Troch kráľov chodil farníkom 
požehnávať ich príbytky, niektoré novšie uli-
ce boli ešte stále staveniskom. V tomto roku 
už boli domy nielen dokončené, ale tam, 
kde pred rokom bola len hŕba stavebného 
materiálu, sa po uliciach prechádzali mnohé 
mladé rodiny s kočíkmi alebo dozerali na po-
behujúce a hrajúce sa deti. Život tam začína 
pulzovať naplno.
Milé bernolákovské mamičky a oteckovia, 
bez ohľadu na to, akého ste presvedčenia 
alebo svetonázoru, chcem vám aj týmto 
článkom vyjadriť svoju veľkú úctu a vďačnosť 
za vaše prokreatívne poslanie a otvorenosť 
životu. Som veľmi rád, že vitalitu života v na-
šej obci nemusíme obdivovať len na poliach, 
lúkach a záhradách. Môj výnimočný rešpekt 
patrí osobitne rodičom, ktorí prijali dieťat-
ko aj vtedy, keď im lekári avizovali prípadné 
ťažkosti. V jednom spoločenstve, ktoré sa 
venuje týmto rodinám a ich deťom, nena-
zývajú dieťatko „postihnuté“, ale ich volajú 
„inak obdarované“. Práve od týchto detí sa 
aj dospelí a zdraví jedinci učia, akú radosť  
a chuť do života dokážu prežívať tieto deti, 
ak sú obklopené láskou. Ľudský život má vždy 
svoju hodnotu a krásu. Tu mi nedá necitovať, 
ako to už v dávnej dobe prežíval autor sta-
rozákonného žalmu (Ž 8): „Pane, keď hľadím 
na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na 
hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že 
naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? 
Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, 
slávou a cťou si ho ovenčil.“
Prajem vám všetkým krásne leto a radosť zo 
života.

Branislav Čaniga
bernolákovský farár

úchvatná krása životavážení spolUobČania, zapojMe sa do procesU znižovania ekologickej stopy, 
naUČMe sa spoloČne triediť, recyklovať a znižovať odpad.

PlAsTY 
žltý kontajner

 

Patria sem:
•  PET fľaše čisté a zošliapnuté (s etiketou 

aj uzáverom)
•  čo najčistejšie obaly z kozmetických pro-

duktov (šampóny, tekuté mydlá, pracie 
prostriedky,...)

•  nádoby od čistiacich prostriedkov
•  obaly z potravín  zbavené zvyšku jedla 

(kelímky od jogurtov, smotany a pod. )
•  plastové fólie (vrecká, tašky, sáčky)

Nepatria sem: 
•  znečistené plastové obaly,
•  novodurové rúrky a iné materiály z PVC
•  molitan, podlahové krytiny, 
•  obaly od nebezpečných látok (napr. od 

motorových olejov, chemikálií, farieb)
•  plastové obaly v kombinácii so sklom, 

papierom, kovmi, textíliou

sKlO 
zelený kontajner

 

Patria sem:
• neznečistené biele i farebné sklenené 

fľaše a črepy
•  nádoby, obaly a predmety zo skla (pohá-

re, sklo z okuliarov)
•  fľaštičky od kozmetiky a liekov zbavené 

plastových častí
•  okenné (tabuľové) sklo
 
Nepatria sem: 
•  znečistené obaly
•  vrchnáky z korku, kovu či gumy
•  zrkadlá
•  drôtované sklo
•  fľaše z umelej hmoty
•  časti uzáverov fliaš, 
•  žiarovky a žiarivky
•  automobilové sklá
•  monitory

PAPIeR 
modrý kontajner

 

Patria sem:
•  neznečistené papierové obaly
•  lepenka
•  kancelársky papier
•  papierové tašky
•  noviny, časopisy, letáky
•  knihy bez tvrdej väzby, zošity
•  pohľadnice, listy

Nepatria sem: 
•  krabice z vajíčok
•  rolky z toaletného papiera
• použité plienky, hygienické potreby, 

vreckovky
•  Tetrapaky
•  voskované resp. natierané papiere
•  papier s hliníkovou fóliou
•  tapety
•  kopírovací papier
•  celofán
•  vrstvené obaly
•  mastné alebo mokré krabice od jedla
•  inak znečistený papier

KOV 
červený kontajner

 

Patria sem:
•  kovové obaly 
•  prázdne a vymyté konzervy
•  kovové výrobky a súčiastky
•  alobal, nápojové plechovky
•  alobalové a hliníkové časti obalov: sťa-

hovacie časti z jogurtov, termixov, šalá-
tov a paštét

•  hliníkové nádobky z čajových sviečok
•  obaly zo sprejov
•  starý riad
•  drôty a káble bez bužirky
•  kovové vrchnáky z fliaš, 
 
Nepatria sem: 
•  kovové obaly kombinované s iným ma-

teriálom
•  obaly znečistené zvyškami potravín 
 či voskom, od farieb a nebezpečných 
 látok (riedidlá, lepidlá a pod.),
•  kovový šrot
•  elektronický odpad

BIO OdPAd 
hnedý kontajner, resp. kompostér

Patria sem:
•  kvety, štiepky, piliny, konáre, lístie, 
 burina
•  pokosená tráva
•  zvyšky po zbere ovocia a zeleniny
•  zhnité ovocie
 
Nepatria sem: 
•  odpady živočíšneho pôvodu, 
 t.j. mliečne a mäsové výrobky
•  šupky z citrusového ovocia
•  kosti, uhynuté zvieratá
•  kamene, cigaretové ohorky

ZMesOVý KOMUNálNY 
OdPAd

Patria sem:
•  znečistené obaly
•  studený popol
•  vrecká z vysávača
•  použité hygienické potreby (vreckovky, 

vložky, plienky)
•  roztrhané, veľmi znečistené textílie 

a topánky
•  zničené hračky
•  elektronické nosiče ako CD, DVD, kaze-

ty, diskety
•  výrobky z PVC a pod.

Nepatria sem: 
•  nebezpečný odpad
•  stavebný odpad
•  staré lieky
•  batérie, akumulátory
•  elektrospotrebiče
•  žiarovky a žiarivky
• recyklovateľný odpad (bio odpad zo 

záhrady a domácnosti, papier, plast, 
kov, tetrapak, sklo)

•  nadrozmerný odpad

Obec pristavuje veľkokapacitné kontaj-
nery 2x ročne, príp. je k dispozícii v obci 
zberný dvor.

 KOMPOZITNÉ OBAlY
oranžový kontajner

Patria sem:
• čisté a zošliapnuté nápojové kartóny 
 od mliečnych výrobkov a nápojov, 
 označenie C/PAP

Ďakujeme, že správne triedite odpad a prispievate tak k zlepšeniu životného prostredia!

Pri triedení nezabúdajme:
• Zmenšujeme objem plastových fliaš a kartónových krabíc pred ich vyhode-

ním. Šetríme tým miesto v nádobe i znižujeme náklady na odvoz.
• Znečistené obaly od zvyškov potravín, drogérie alebo chemikálií nám 

môžu znečistiť všetok vytriedený odpad, ktorý potom skončí v komunál-
nom odpade na skládke a separovanie sa takto stáva neefektívnym.

• Objemný odpad alebo väčšie množstvo odpadu, patriaceho do triedené-
ho zberu, by sme mali odovzdať na zberný dvor, kam patrí aj nebezpečný 
odpad, chemikálie, oleje a pod.

• Nefunkčnú elektroniku je potrebné odniesť do elektropredajne alebo na 
zberný dvor.

skúsme taktiež redukovať náš odpad:
•  Nakupujme len veci, ktoré naozaj potrebujeme.
•  Redukujme veci, ktoré máme doma (darujme ich priateľom, charite, pre-

dajme v bazári).
•  Ak máme možnosť, kupujme veci z druhej ruky a nepoužívajme jednorazo-

vé produkty.
•  Trieďme odpad, ktorý sa dá recyklovať. 
•  Nezabudnime triediť aj žiarovky, baterky, olej, staré šatstvo môže ešte nie-

komu poslúžiť.
•  Až 50% odpadu v domácnosti môžeme zredukovať kompostovaním, dá sa 

to aj v byte, kompost nesmrdí.

Ďalšie bližšie informácie môžete nájsť aj na web stránke obce: www.bernolakovo.sk/obecny-urad/zivotne-prostredie/, resp. telefonicky na Referáte ochrany životného prostredia: 02/40 200 607
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vyznanie všetkýM MaMáM a starýM MaMáM
N

ázory a postrehy

SpoMienka na deň Matiek

Mesiac máj je zasvätený Panne Márii, 
patrónke Slovenska. Večerné omše sú 
ukončené loretánskymi litániami. Konajú 
sa púte na miestach, kde sa zjavila, či už 
u nás, ale aj vo Fatime a v Lurdoch. Prvá 
májová nedeľa je každoročne sviatkom 
Dňa matiek. Tento rok pripadol na 13. 
mája.

Obecný úrad, Kultúrny dom a Klub dô-
chodcov v Bernolákove a tiež i ostat-
né organizácie v spolupráci so ZUŠ, MŠ  
a ZŠ dňa 20. mája pripravili milú slávnosť 
s kultúrnym programom. Prítomné ženy 
boli obdarované krásnou ružou. Srdečná 
vďaka patrí p. starostovi, Mgr. Richar-
dovi Červienkovi, vedúcemu kultúrneho 
domu, p. Quardovi, pani učiteľkám, účin-
kujúcim a všetkým, ktorí pripravili toto 
milé, už tradičné podujatie. Teraz dovoľte 

načrieť do minulosti, kedy sme my, seni-
ori, prežívali tieto krásne chvíle ako školá-
ci s našimi mamami.
Pred mojimi očami sa ako spomienkový 
film premietajú udalosti tohto významné-
ho dňa. Písali sa roky 1948 – 1952. Ako 
žiačka základnej školy som účinkovala  
v kultúrnom programe v speve, ľudovom 

tanci, recitácii alebo v scénkach, ktoré 
boli venované mamám. Boli to pásma od 
našich spisovateliek Eleny Čepčekovej  
a Ľudmily Podjavorinskej. Oslavy sa konali 
v parku, ktorý bol nádherne vyzdobený a 
múry barokového kaštieľa iba dotvárali 
kulisu. Na oslave boli odmenené viacdet-
né mamy kvetom v črepníku. Okrem nás, 
žiakov, boli pozvaní aj herci. Pamätám 
si ešte na Evu Polákovú a Jara Ďuríčka. 
Prebiehali súťaže v jedení fazuľovej torty  
a v skákaní vo vreci. Dostali sme malinov-
ku a koláče. Vo vyšších ročníkoch sa vyob-
liekané dievčatá chystali na majáles, kto-
rý sa konal taktiež v parku. Do tanca hrala 
dychová hudba p. Záhrušku rezké ľudové 
tanečné piesne. Bolo nám všetkým veselo 
a dobre sme sa bavili.
Som rada, že táto tradícia pokračuje  
v našej obci aj naďalej.

Eva Šticová z Obilnej ulice

(replika k článkom p. Danišovej a p. Vokouna)

Takéto a podobné predstavy sa mi preháňali 
hlavou, keď som ešte v začiatku uvidel bez-
hlavý a nezmyselný štart stavebného ošiaľu 
v „našom“ chotári. Bol som vtedy a dodnes 
som pod dojmom vyhlásenia p. Benkovičovej 
zo štatistiky. Pamätáte sa, keď po vtedajšom 
sčítaní ľudu doslova povedala, že od minulé-
ho sčítania nás „ani o hlavu nepribudlo, ale 
ani neubudlo“. Tak pre koho a prečo až tak 
masívne z ničoho nič staviame a zaberáme 
obrovskú plochu mimoriadne kvalitnej, snáď 
najkvalitnejšej pôdy nášho širokého okolia  
a možno i najkvalitnejšej v rozsahu veľkej 
časti strednej Európy? Sme tak bohatou  
a veľkou krajinou, že si to môžeme dovoliť? 
A prečo budíme dojem, že je nás toľko, že 
nemáme ani kde bývať? Vznikali vo mne už 
vtedy samé otázniky! A v prvej chvíli som 
si naozaj myslel, že ide o „ufónov“, pretože  
o nich šiel už vtedy chýr, že s peniazmi ne-
majú problém, žijú medzi nami a „naše úra-
dy“ majú vraj v hrsti. Kto by, prosím vás – za 
hranicou intravilánu – vedel takou kozmic-
kou rýchlosťou zmeniť kvalitu pôdy z ornej 
a prešaltovať ju na stavebné parcely? Kto by 
bol schopný sa dostať do tak nedobytného 
fondu, keď nám to stráži donedávna uznáva-
ná inštitúcia zvaná Pozemkový úrad? Vsadím 
sa, že okrem ufónov to nikto z nás nedokáže 
ani len vo sne.

S očakávaním, že sa dajaká informácia objaví, 
som si v tohtoročnom prvom čísle nášho ča-
sopisu s vďakou prečítal práve o tom, ako to 
vlastne všetko na úradnej úrovni vzniklo. Ako 
dobre, že máme v časopiseckej forme, akoby 
„bútľavú vŕbu“, kde sa dá aspoň na domácej 
pôde vyžalovať alebo vyliať si zlosť. Články  
p. Danišovej a p. Vokouna, aj keď sú obsaho-
vo čiastočne odlišné, (jeden sa chronologický 
zaoberá skôr priebehom a vrcholením celej 
kauzy a druhý posudzuje dopad na trvalo udr-
žateľný rozvoj našej obce) potvrdzujú, že ľudia, 
ktorým na obci záleží, ešte všetci nevymreli. 
Ale i tak sa priznám, že mi v oboch článkoch 
chýba ešte zrozumiteľnejšie pomenovanie 
vecí našou rečou, ale vďaka i za to, čo nám  
v skratke predostreli, najmä z pera p. Vokouna.

To, čo sa udialo, je podľa mojej mienky tres-
tuhodná záležitosť, a nielen doplnky a zmeny. 
Vysvetlím prečo, aj keď to nie je jednoduchá 
záležitosť. Preto, že sa jedná o ornú pôdu,  
o produkt dlhodobého, možno niekoľko ti-
sícročného vývoja. A na túto skutočnosť sa  
v jednaniach asi až príliš rýchlo zabudlo. Nejde 
teda o fazuľky, ale o vážnu, najvážnejšiu a ne-
odkladnú vec.  Čo sa už len doteraz zastavalo, 
môže nám kedykoľvek v budúcnosti chýbať. 
Pôda je totiž najistejšia poistka našej exis-
tencie, a všetko okolo nej je dôležitejšie ako 
stavať nadbytočne „klietky“ na bývanie, to mi 
verte, a nech mi je samotný výraz prepáčený.

Myslím si totiž, že v našom regióne sa vlastne 
pohla akási až príliš nebezpečná „kavalkáda 

svojvôle“, a možno aj ukážka výsledku korup-
cie v praxi, kto vie? Zatiaľ nikto nič nehovorí. 
Nechcem veci hnať do krajnosti, aj keď si to 
situácia zaslúži, ale i tak dozrel čas, aby sme 
si naliali čistého vína, pretože pravda musí 
stoj čo stoj vyjsť na povrch, skôr či neskôr. 
Ak nikto nezodvihne hlas, neostane nám tu 
ani „kameň na kameni“. Všetko do bodky 
zastavia akoby naprogramovaní tvorovia. No 
dobre, ak nedáte, ak chcete, tak stavajte, ale 
na svojom, nie na cudzom, a podľa platných 
predpisov a férovo, aj keď ste si to vraj kú-
pili. Pre vás, ale aj pre pozemkový úrad ako 
štátny orgán, územný plán a celkové zásady 
ochrany ornej pôdy neplatia? Štátu nezáleží 
na ornej pôde? Odkedy? Nakoniec apelu-
jem a pripomínam, sme malá krajina, preto 
nechápem, že sa staviate do pozície „nášho 
nepriateľa“ a chováte sa, akoby svet patril 
len vám a čosi nám tu – proti našej vôli ne-
prístojného – stvárate. Predsa takáto kúpa je  
v podstate špekulatívna, istým spôsobom ne-
platná, a hoci nie som advokát, si celkom váž-
ne myslím, že je i postihnuteľná. Nemôžete 
predsa s pôdou narábať, ako sa vám zachce, 
kupčiť, to jednoducho nejde, pretože orná 
pôda predstavuje hodnotu nad všetky iné, 
to nie je pyteľ cementu, vážení developeri! 
Bohatnete totiž na mozoľoch našich pred-
kov. Využívate dočasnú dobu ako „nechuť“ 
veľkej časti našej populácie k narábaniu  
s pôdou. Zanechali nám ju tu totiž ako zby-
tok vaši i naši predchodcovia, známy to pre-
dvoj robotníckej triedy podľa hesla: „najskôr 
skolektivizovať, a potom si s ňou robiť, čo sa 
nám zachce“. Jednoducho využívate situáciu 
aj so vznikom vnútroštátnej migrácie. Uve-
domte si, prosím, že my tu žijeme ako rody 
odveko a vy ste v tomto prípade, prepáčte 
za výrazy, devastujúci votrelci nášho najbliž-
šieho okolia. Či sa takáto formulácia niekomu 
páči, alebo nie, nie je dôležité. Jednoducho 
my tu budeme musieť žiť aj s tým, čo ste už 
doteraz zdevastovali – teda určitým spô-
sobom ste už doteraz zničili obrovskú časť 
nášho životného prostredia. S veľkou istotou 
sa domnievam, že ak to všetko, čo ste si zau-
mienili, dokonáte a s neprimeranou, možno 
tiež „kozmickou“ nadhodnotou predáte, 
potom sa jednoducho so „škodoradostným 
úsmevom na perách“ vyparíte. Len tak medzi 
nami, za koľko ste kúpili a za koľko predávate, 
aká je diferencia, há?

Z článkov som pochopil, že sa nám z na-
šej viny rozlialo mlieko. Nič z toho, čo dnes 
máme na krku vraj nemuselo byť, ak by totiž 
naši zástupcovia neboli korporatívne zodvih-
li ruky „za“ a o trochu viac uvažovali. Je to  
v podstate jednoduché – povedať nie a hoto-
vo. Ale i tak, zvaľovať vinu na ľudí, ktorí majú 
len „amatérske“ vedomosti o danom prob-
léme je najjednoduchšie. Pochopil som aj 
to, ako sa zrazu i taká komunita ako je jedna 
obec stane osirelou, ale nepochopil som už 
vtedy, ako o ňu stratil záujem aj spomenutý 
úrad, teda „náš štát“. Takéto niečo sa nestalo 
prvýkrát! Veď to divadlo mali a majú vzduš-

nou čiarou pod oknami! Od istej doby mno-
hým úradom jednoducho neverím, najmä 
takým, ktoré našu pôdu krájajú ako „osúch“ 
na tanieri, ako sa komukoľvek zachce. Prečo 
boli až tak poddajní? A ako sa dá tak mohut-
ná akcia zdôvodniť? Všeobecne z toho bo-
hužiaľ vyplýva, že ak máme byť autonómni, 
musíme byť oveľa zodpovednejší ako sme 
boli doteraz a nielen voči sebe samým, ale 
aj voči tým, ktorých máme právo voliť, aby 
sa nám mlieko už nikdy nerozlialo! Aby nám 
„grundbuch“ – pozemková kniha – a samotný 
územný plán obce ostali, ako našim predkom 
navždy najdôležitejšími veličinami, a nie trha-
cími kalendármi! Z inej strany musím zodpo-
vedne povedať, že v tomto štádiu sa dá ťažko 
niečo zvrátiť a napraviť, sú to hlboké zásahy 
do akýchkoľvek koncepcií. Ale zastaviť sa dá 
všetko. Nerád to hovorím, ale starosti v našej 
obci len teraz narastú a budú narastať, len 
sa treba na realitu lepšie prizrieť a pripraviť.

Bol by som veľmi rád, ak by som aj od našich 
najvyšších funkcionárov obce počul – alebo 
si mohol prečítať, tak ako od tých dvoch spo-
menutých – ich názor. Chcel by som totiž ve-
dieť, ktorý dobrodinec zaplatí nový územný 
plán. A kto ho bude do budúcna istiť do tej 
miery, že občania opäť uveria v jeho „neprie-
strelnosť“?

Ján Navara

prišli k náM „Ufóni“?
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svadby, oslavy, 
              promócie,    
                   krstiny ...

    komfortné 
ubytovanie

prezentacnú miestnost

s tradicnou domácou kuchynou

Vám ponúka

a

Reštaurácia

www.penzionpalenica.eu
0917 414 158

NOVÁ

Letn
á ter

asa

Penzión 
Pálenica

Penzión

Slovo mama krásne je,
keď z pier detí zazneje.
Od malička je tu s nimi

sprevádza ich prvými krôčkami.
Uspávanku spieva za tmavej noci,

aby sníček tíško sadol na detské oči.
Pofúka boľačky, schová hračky

a s úsmevom kráčajú na hojdačky.
Sprevádza nás celým našim životom,

poďakujme jej za to láskou, 
milým slovom a úsmevom.

antropogénne preťaženia kraJiny – 
príčiny a dôSledky

Ako už z názvu vyplýva, ide o preťaženie kra-
jiny nadmernou hustotou ľudskej populácie. 
Môže byť spôsobená násilnou alebo cielenou 
migráciou, alebo menej pravdepodobnou 
erupciou pôrodnosti. Nezvyklou príčinou 
môže byť i strata výživového potenciálu pô-
vodného domovského územia, následné hľa-
danie novej sféry obživy a teda pudom seba-
záchovy. V každom prípade nesie so sebou 
veľa negatív. Musí sa totiž meniť pôvodná 
štruktúra, alebo potenciál migráciou ciele-
ného územia. Súbežne teda vzniká potreba 
hustejšej siete ciest pre dopravu, možnosti 
zamestnania, bývania, podmienky pre exis-
tenciu rodiny a jej základného poslania – vý-
chovy detí.

Z globálneho hľadiska a vzhľadom na zvýše-
né potreby prehustenej krajiny ide najčas-
tejšie o masívnu zástavbu a teda o lokálne 
pokrytie povrchu troposféry. Obmedzia sa 
prirodzené procesy, ktoré pre planétu, ale aj 
pre blízke okolie majú fundamentálne funk-
čný význam. Predovšetkým sa obmedzuje 
celkový výpar vody, teda evapotranspirácia 
z povrchu krajiny do atmosféry (aj z pôdy – 
evaporácia a aj z vegetácie – transpirácia). 
Mení sa kolobeh vody, pretože sa obmedzuje 
jeho spomenutá hybná sila, celkový výpar, 
krajina sa stáva aridnejšou, suchšou.
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Spoločenská rubrika

Odišli od nás obaja v krásny jarný deň, zane-
chali všetkých a všetko, čo mali radi. S tichou 
spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni 
sviečok na Vás myslíme. Osud Vám nedoprial 
s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budete 
navždy žiť, nezabudnuteľní, láskaví a dobrí 
rodičia, starí a prastarí rodičia.

Dňa 13. marca uplynulo 15 rokov, čo nás na- 
vždy opustila naša drahá mamička, stará  
a prastará mamička Irenka sidorová.
Dňa 25. marca uplynulo 31 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý otecko, starý a prastarý 
otecko ján sidora.

S láskou, úctou a vďakou na nich spomíname 
– dcéra Editka s manželom Rudkom, vnučky 
Ivetka a Kvetka s manželom Jožkom, pravnúča-
tá Lenka, Silvinka a Marek.
Kto ste poznali našich drahých a mali ich radi, 
venujte im, prosím, tichú spomienku.

Dňa 17. apríla uplynu-
lo 25 rokov od úmrtia 
nášho otca p. edmunda 
Slaného.

S láskou spomína celá 
rodina.

Dňa 29. mája sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia 
nášho drahého „tatika“ 
Alexandra Švardu.

Hoci si odišiel 
a niet Ťa medzi nami, 

v našich srdciach 
si stále s nami.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Dňa 30. júna uplynie 30 rokov od úmrtia našej 
drahej mamy p. Cecílie solčianskej.
Dňa 7. septembra uplynie 34 rokov od úmrtia 
nášho drahého otca p. Vincenta solčianskeho.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Silvia a Eva 
s rodinami.

4. augusta si pripome-
nieme 10 rokov, čo nás 
opustil Marcel (Štefan) 
Zemánek. Odišiel z tohto 
sveta, so spomienkami 
ostali manželka, dcéry, 
zaťovia, vnúčatá, sestra 
s rodinou a ostatná ro-
dina.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKY

Sp
ol
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en
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á 
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a Narodili sa

Tamara Traunfelner
Diana Šalamunová
Paulína Žitná
Michal Podobný
Matej Šútora
Laura Hozzová
Matias Zámečník
Filip Rakús
Timotej Piški
Andrea Alžbeta Anna Čechvalová
Anabela Kostolanská
Sofia Ballonová

Natália Habajová
Timea Kviatková
Michaela Bais
Tamia Petor
Tea Gašparíková
Mia Michalková
Tobias Hanko
Ondrej Jureček
Martin Klepek
Natália Baďurová
Nela Danielová
Lujza Prostredná
Ema Banová

Natália Michalicová
Nataša Reindlová
Patrik Blaho
Katarína Máziková
Dominik Lipták
Alex Mesíček
Dominik Klement
Natália Koberová
Xara Burešová
Maxim Zoššák
Noah Bober
Michal Halvoň 

Dňa 3. decembra 2017 a 7. apríla  2018 sa v Kultúrnom dome uskutočnil Slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo, kde starosta obce  
Mgr. Richard Červienka a ZPOZ v Bernolákovo slávnostne privítali do radov občanov našej obce najmenšie deti. 

zápis do paMätnej knihy

spoloČenská rUbrika

Uzavreli manželstvo
Milan Baranič a Jana Komáromyová
Radoslav Jančo a Martina Novotná
Dietrich Antoš a Vilma Bácsová
Rastislav Hudák a Petronela Cimbalíková
Teodor Kolarovič a Tatiana Danková
Peter Procházka a Lucia Jakšová
Filip Zavadil a Michaela Tallová
Tibor Horváth a Soňa Komová
Peter Bako a Zuzana Sopúšková

Michal Škulec a Martina Donáthová
Marian Pastorok a Veronika Eliášová
Zoltán Gergely a Jana Kožiaková
Rastislav Slezák a Darina Petrleničová
Samuel Mištec a Martina Kolcunová
Ján Takáč a Kamila Horínková
Ervín Koník a Tímea Lieszkovszká
Marek Jača a Lea Cedulová
Jaroslav Navara a Ivana Šályová
Alexander Horváth a Zuzana  Janovíčková

Roman Treplán a Marcela Krištofíková
Peter Bruncko a Gabriela Kováčová
Jakub Červeň a Eliška Dominová
Michal Múčka a Nikola Kičinová
Peter Krajmer a Eva Tomaschová
Ján Sitek a Veronika Spišáková
Juraj Vojtek a Lýdia Paľová
František Valkovič a Veronika Gurielová
Richard Fekete a Michaela Šišková

Navždy nás opustili
Štefan Babčák  80
Slavomír Baďura  41
Mária Saturyová  80
František Švarda  86
Jaroslav Vongrej  83
Ján Ďurčo  71
Stanislava Šoóšová  37
Viliam Feranec  66
Mária Halčáková  89
Mária Žuffová  79
Július Deák  62

Irma Turanová  75
František Végh  61
Judita Mišovičová  64
Milan Barkol  64
Dušan Gálik  72
Juraj Lóczi  71
Emil Pevný  79
Jozef Urban  80
Alexander Fehér  81
Ján Švec  46
Marian Pavleje  67

Valéria Gálová  87
Roman Bokol  67
Kazimír Salay  66
Rudolf Buzgovič  74
Alexander Molnár  94
Viera Palacková  67
Terézia Zbitáková  72
Karol Rozinaj  67
Ružena Zjarová  60
Peter Záhumenský  69
Judita Tenczerová  89

Oslávili jubileum
marec
Stanislav Sigety  70
Anna Maršálková 70
Ján Filipovič  70
Mária Prokšová 70
Jozef Varga 70
Vladimír Janča 70
Karol Nádaždy 75
Mária Paulusová 75
Erika Piterová 75
Ružena Macajová 75
Magdaléna Kreutzová  75
Karol Sopfrits 80

Štefan Macaj 80
Helena Masaryková  85
Terézia Szalayová   85
Milan Vrškový 85
Mária Pavlíková  90

apríl
Pavel Gampe  70
Vlasta Juhászová 70
Terézia Bečicová 70
Zdravka Jezberová   75
Dietrich Antoš 75
Emília Achbergerová 75

Vlasta Grofičová  75
Valéria Barusová 80
Marta Sokolová 80
Stanislava Nagyová  80

máj
Jozef Piter 70
Viera Jajcajová 70
Peter Gažo  70
Mária Páleníková 70
Dušan Klein 75
Emília Bohunická  75
Jozefa Višváderová 80

Milí obyvatelia Bernolákova, rada by som 
vám povedala o statočnosti jednej mladej 
ženy – obyvateľky vašej obce.
V istú aprílovú sobotu sme cestovali s man-
želom a bratom do Bratislavy, keď môj brat 
začal náhle kolabovať. Zdalo sa, že má srd-
cové zlyhanie. Hneď za výjazdom z Ivanky 
sme zastavili. Brat klesal, nemal pulz, vy-
tiahli sme ho z auta a kým môj muž zavolal 
záchranku, sama som ho začala resuscito-
vať. Vôbec sa to nezdá, ale po chvíli oživo-
vania som už sama nevládala – keď mi zra-
zu prišla na pomoc mladá žena. Ihneď ma 
vystriedala v masáži srdca. Takto sme po-
kračovali spolu, iste už bola i ona unavená. 
Zrazu sa tam objavil lekár – anestéziológ so 
svojou manželkou a ďalšia žena a muž, kto-
rých mená však nepoznám a tak sme spolu 
bojovali o život môjho brata, kým neprišiel 
záchranný vrtuľník.

Môj brat zomrel 
– narodil sa už  
s chorým srdcom, 
ktoré tentokrát 
nevydržalo.
Napriek tomu som 
vďačná pani Dáške 
Prekopovej z Fi-
govej ulice za jej obetavosť a statočnosť 
a všetkým ostatným, ktorí mi pomáhali. 
Som rada, že je ešte stále veľa dobrých ľudí 
ochotných pomôcť.

S vďakou
Silvia Bábinová a celá rodina Henricha An-
talica z Ivanky pri Dunaji, zosnulého dňa  
21. apríla 2018.
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