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Uznesenia z 26. zasadnUtia oBecného zastUPiteľstva
zo dňa 18. 6. 2018
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Pod LUPoU
Činnosť obecnej polície za druhý štvrť-
rok
V rámci letného obdobia a letných práz-
dnin hliadky riešili 413 udalostí. V porov-
naní s minuloročným obdobím je tento 
stav takmer rovnaký.
Za posledné obdobie boli hliadky OcP 
častokrát privolané k spaľovaniu bio-
logického odpadu a vypaľovaniu trávy. 
Letné obdobie prináša čoraz väčšie ho-
rúčavy a spaľovanie akéhokoľvek odpa-
du je obzvlášť nebezpečné. Páchateľov, 
ktorí spaľovali konáre a kríky, prípadne 
iný biologický odpad, príslušníci OcP rie-
šili na mieste v blokovom konaní. Tieto 
osoby sa dopustili porušenia VZN obce 
Bernolákovo č. 3/2016, ktoré hovorí  
o zákaze spaľovať biologicky rozložiteľný 
odpad.
Pitný režim a častejšie dopĺňanie tekutín 
je v letnom období dôležité. No niektorí 
ľudia pojali príjem tekutín trošku z iné-
ho hľadiska a namiesto vody konzumo-
vali vo väčšom množstve alkohol. Práve  
v tomto období boli hliadky OcP privola-
né k osobám ležiacim na uliciach, ktoré 
boli zranené a musela ich ošetriť rýchla 
zdravotná pomoc. Tieto osoby hliadky 
OcP častokrát spozorovali aj pri pravi-
delných kontrolách okolia pohostinských 
zariadení. V iných prípadoch boli hliadky 
OcP privolané k týmto zariadeniam, kde 
podgurážené osoby riešili svoje spory 
ruvačkou. Niektoré situácie museli byť 
riešené v súčinnosti s OO PZ Bernoláko-
vo.
Pri alkohole ešte ostaneme. Nakoľko 
alkohol prináša u niektorých osôb zvy-
šovanie agresivity a tieto osoby neve-
dia, ako so zmenou nálady bojovať, tak 

začnú ničiť všetko, čo je naokolo. Práve 
takúto situáciu zažili príslušníci OcP, kto-
rí boli privolaní k poškodenému vozidlu.  
Po príchode na miesto zistili páchateľa 
skutku, ktorý bol pod vplyvom alkoho-
lu, a takýmto spôsobom si vybíjal svoju 
agresiu. Následne bol odovzdaný do rúk 
štátnej polície.
Letné prázdniny sú spojené s posedáva-
ním mladistvých osôb, ktoré trávia chví-
le do neskorých nočných hodín v centre 
obce. V niektorých prípadoch boli tieto 
osoby hliadkou OcP spozorované, ako si 
tieto chvíle skracovali rozbíjaním skle-
nených fliaš, poškodzovaním smetných 
nádob a lavičiek, a v neposlednom rade 
znečisťovaním verejného priestranstva. 
Vo všetkých zistených porušeniach záko-
na č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch boli 
osoby riešené príslušníkmi OcP ihneď na 
mieste.
Hlavne víkendy počas letného obdobia 
zamestnali hliadky OcP, ktoré boli privo-
lávané na časté rušenie nočného kľudu. 
V príjemných letných večeroch občania 
grilujú, oslavujú a sedia na terasách do 
neskorých nočných hodín, čím rušia svo-
jich susedov. Vo väčšine evidovaných 
prípadov bolo postačujúce upozornenie 
a zjednaná náprava ihneď na mieste.  
V iných prípadoch, kde nebola povolená 
hudobná produkcia, boli osoby rieše-
né príslušníkmi OcP v zmysle § 47 ods. 
1 písm. b) zákona 372/1990 Z. z. o prie-
stupkoch.

Problémy s odpadom
Milí občania, odpad patrí do kontajne-
ra, nie mimo neho. Hliadky OcP evidujú 
veľké množstvo komunálneho odpa-

du uloženého voľne alebo vo vreciach  
a umiestneného vedľa kontajnerov  
na separovaný odpad. Chceme Vás upo-
zorniť, že odpad uložiť mimo kontajne-
rov je protizákonné. Z toho dôvodu budú 
hliadky OcP pravidelnejšie monitorovať 
okolia týchto kontajnerových stojísk,  
a akékoľvek protizákonné uloženie ale-
bo ponechanie odpadu mimo miesta 
na to určené budú príslušníci OcP riešiť  
v zmysle zákona.

Kradnuté bicykle
Žiadame občanov, aby si zabezpečili svo-
je hnuteľné veci natoľko, aby sa predišlo 
ich krádežiam. Hliadky OcP evidujú zvý-
šený počet krádeží, hlavne bicyklov, či 
už z verejne prístupných objektov alebo 
súkromných pozemkov. V niektorých prí-
padoch boli riadne uzamknuté, no ani 
to neodradilo páchateľov, aby poškodili 
zámok a bicykel odcudzili. V iných prípa-
doch neboli bicykle vôbec uzamknuté, 
ani iným spôsobom zabezpečené. V sú-
časnosti existujú rôzne formy zabezpe-
čenia nielen bicyklov, ale akéhokoľvek 
majetku. Už pred rokom sme vás infor-
movali o možnosti napojenia vášho bi-
cykla na databázu centrálneho registra 
bicyklov, ktorý slúži na prevenciu proti 
ich krádeži. V prípade záujmu o napoje-
nie sa na databázu kontaktujte OcP.

Straty a nálezy
Opäť sa prihovárame k občanom, ktorí 
stratili svoje osobné veci (mobily, bi-
cykle, športové náčinie, kľúče a pod.),  
a neinformovali sa na oddelení OcP, aby 
tak urobili. Možno sa práve vaše veci na-
chádzajú u nás na oddelení, stačí sa len 
informovať na tel. čísle 0918 88 22 22. 
Ďalej žiadame občanov, aby zodpovedne 
pristupovali k výberom hotovosti z ban-
komatov, nakoľko podľa našich zistení už 
viacero nepozorných osôb prišlo o svoje 
peniaze pri výbere z bankomatov v obci.

Príprava je realitou
V predchádzajúcom článku sme vás in-
formovali o príprave novej webovej 
stránky obecnej polície. Touto cestou 
vám chceme predstaviť našu webovú 
stránku, ktorá už oficiálne existuje a fun-
guje. Preto neváhajte a navštívte našu 
webovú stránku www.obecnapolicia.sk. 
Dočítate sa tu všetko potrebné týkajúce 
sa našej zložky, ale aj iné dôležité infor-
mácie. 

spracoval Ing. Marek Danko

O
becné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 1/26/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapiso-
vateľku zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva Mgr. Silviu Szalaiovú. 
Za overovateľov zápisnice určuje Petra 
Hanica a Ing. Jaroslava Vokouna.

Uznesenie č. 2/26/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje za čle-
nov návrhovej komisie Radovana Hanica  
a Ing. Ivana Trubača. 

Uznesenie č. 3/26/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 
rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 4/26/2018
Na základe vypočutia občanov k zámene 
pozemkov v lokalite Dombále berieme 
na vedomie vyjadrenie starostu obce 
Bernolákovo a vyjadrujeme nesúhlas 
s návrhom zmeny trasovania tangenty 
na hranici katastrov obcí Bernolákovo  
a Ivanka pri Dunaji.

Uznesenie č. 6/26/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje podpis inominátnej 
zmluvy na vybudovanie infraštruktúry 
v lokalite Nová Lúka na pozemkoch reg. 
„C“, parcelné čísla 1558/74, 5219, 5217, 
5213, 5214, 5220 a 5221, katastrálne 
územie Bernolákovo, obec Bernolákovo, 
okres Senec, s firmou Habemus, s. r. o.  
a združením Nová Lúka III.

Uznesenie č. 7/26/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokova-
ní materiálu súhlasí so zámenou parciel  
v majetku obce Bernolákovo: parcela parc. 
č. 5281 o výmere 1455 m², parcela regi-
stra „C“, druh pozemku orná pôda a parce-
la 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 pozemku orná 
pôda a parc. č. 5303 o výmere 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 me-
nených pozemkov. Ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobit-
ného zreteľa spočíva v tom, že pozemok 
parc. č. 5320 potrebuje obec Bernoláko-
vo z dôvodu, že na ňom plánuje výstavbu 
školského areálu. Kupujúci odkúpi rozdiel 
vo výmerách pozemkov 188 m² za cenu 
určenú znaleckým posudkom - 68 €/m².

Uznesenie č. 8/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove  

po prerokovaní materiálu schvaľuje Ko-
munitný plán obce na roky 2018 – 2021.

Uznesenie č. 9/26/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje predĺženie nájomnej 
zmluvy:
1) Ingrid Mesíčkovej: na dobu jedného 

roka, od 22. 06. 2018 do 21. 06. 2019
2) Leopoldovi Kollárovi: na dobu troch  

rokov, od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2021
3) Daliborovi Salayovi: na dobu troch  

rokov, od 16. 07. 2018 do 15. 07. 2021

Uznesenie č. 10/26/2018
1) Obecné zastupiteľstvo po preroko-

vaní materiálu nesúhlasí s prenáj-
mom pozemkov: parc. č. 1056/34, 
parcela registra „C“, druh pozem-
ku záhrady vo výmere 66 m², parc. 
č. 1056/3, parcela registra „C“, 
druh pozemku zastavané plochy  
a nádvoria a stavby stojacej na po-
zemku parc. č. 1056/3 vo výmere  
22 m², nachádzajúcich sa v katastrál-
nom území Bernolákovo, vedených na 
liste vlastníctva č. 2125, spoločnosti 
BauRoth, s.r.o., na dobu 4 roky.

2) Obecné zastupiteľstvo po prerokova-
ní materiálu súhlasí z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa s prenájmom 
priestorov v KD Bernolákovo – šatňa 
kostýmov v suteréne skladisko č.1  
a č.2 o výmere 27,16 m² Občianskemu 
združeniu Toma Sawyera za cenu sta-
novenú obecným zastupiteľstvom, t.j. 
1 €/rok na obdobie od 1. 9. 2018 do 
31. 8. 2021. Dôvod hodný osobitné-
ho zreteľa spočíva v tom, že tanečný 
súbor Niagara má uložené v šatniach 
všetky tanečné kostýmy, techniku  
a rekvizity, s ktorými dlhodobo zabez-
pečujú vystúpenia pre obec.

3) Obecné zastupiteľstvo po prerokova-
ní materiálu súhlasí so zámerom pre-
dať časť pozemku parcelné č. 444/1 
(cca 30 m²), parcela registra „E“, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvo-
ria v katastrálnom území Bernoláko-
vo vedeného na liste vlastníctva č. 
7191 do osobného vlastníctva Ing. 
Antonovi Jendekovi, Bernolákova 50, 
900 27 Bernolákovo z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že 
predmetný pozemok je malej výmery, 
priamo susedí s pozemkom žiadateľa 
a obec pre predmetnú časť pozem-
ku nemá iné využite. Kupujúci odkúpi 
časť pozemku obce za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom, vrátane úhrady 
za vypracovanie geometrického plánu  
a ďalších nákladov súvisiacich s prevo-
dom vlastníctva pozemku. Podmienkou 
je realizácia predaja do 6. mesiacov  
od schválenia uznesenia obecným za-
stupiteľstvom a súhlas so záväzkom ne-
previesť pozemok do 5. rokov od kúpy.

4) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu súhlasí s predajom pozemku 
par. č. 2744/206, parcela registra “C”, 
druh pozemku ovocné sady o rozlohe 
183 m² nachádzajúci sa v katastrál-
nom 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 reali-
zácia prevodu pozemku do 6 mesiacov  
od schválenia uznesenia obecným za-
stupiteľstvom a súhlas so záväzkom ne-
previesť pozemok do 5 rokov od kúpy.

5) Obecné zastupiteľstvo po preroko-
vaní materiálu nesúhlasí so zámerom 
predaja časti pozemkov: par. č. 293/4, 
register “E”, druh pozemku trvalé tráv-
naté porasty o rozlohe cca. 30 m²,  
a par. č. 444/1, parcela registra „E“, 
druh pozemku zastavané plochy  
a nádvoria o rozlohe cca. 90 m² na-
chádzajúcich sa v katastrálnom území 
Bernolákovo vedených na liste vlast-
níctva č. 7191 do osobného vlastníc-
tva pani Márii Bobekovej, Záhradná 90,  
900 27 Bernolákovo. Ide o prípad hod-
ný osobitného zreteľa. Dôvod osobit-
ného zreteľa spočíva v tom, že uvede-
ný pozemok je jediná prístupová cesta  
k pozemku žiadateľa, je malej výmery, 
priamo susedí s pozemkom žiadateľa. 
Kupujúci odkúpi pozemok obce za cenu 
určenú obecným zastupiteľstvom, 
minimálne však za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom, vrátane úhra-
dy vzniknutých nákladov súvisiacich  
s prevodom vlastníctva pozemku. Pod-
mienkou predaja je realizácia prevodu 
pozemku do 6 mesiacov od schválenia 
uznesenia obecným zastupiteľstvom 
a zriadenie vecného bremena práva 
prechodu každodobých vlastníkov po-
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regulatívy v lokalite Nová lúka II. nasledov- 
ne:
- 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 - „občian-
ska vybavenosť – základná (služby, ma-
loobchodné prevádzky), pri dodržaní li-
mitov môžu byť v polyfunkcii s bývaním“, 
„drobné výrobné prevádzky“, „šport  
a rekreácia súvisiace s lokalitou – ihriská  
a oddychové plochy“, „verejná a vyhrade-
ná zeleň súvisiaca s lokalitou“

- neprípustné funkčné využitie – by-
tová výstavba radových a viacbytových 
domov, „výroba (priemyselná a poľno-
hospodárska) a podnikateľské aktivity 
výrobné, vrátane drobných výrobných 
prevádzok, ktoré sú zdrojmi znečisťo-
vania ovzdušia“, „občianska vybavenosť  
s vysokými nárokmi na zásobovanie  
a statickú dopravu“, „sklady, skládky  
a plochy dopravnej a technickej vybave-
nosti nadlokálneho charakteru“
- rešpektovať vidiecky charakter obce, 
zhodnotiť územie pre „plochy rodin-
ných domov“ s maximálnou výškou  
10 m pre rodinné domy a maximálne 4 m 
pre zariadenia 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 zaria-
denia prislúchajúce k rodinným domom 

(garáže, drobné hospodárske objekty)  
a maximálne 4 m pre samostatné objek-
ty občianskej vybavenosti
- 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 samos-
tatne stojacich rodinných domov, z toho  
4 polyfunkčné objekty a objekt materskej 
školy prípadne základnej školy. Na objek-
ty materskej školy a základnej školy sa 
regulatívy nevzťahujú, okrem výškového 
regulatívu. Dopravné napojenie všetkých 
objektov je riešené z navrhovaných verej-
ných obslužných komunikácií.
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zemkov parc. č. 299; 298; 308; 305/1; 
305/2; 304/3.

6) Obecné zastupiteľstvo po prerokova-
ní materiálu nesúhlasí s prenájmom 
pozemku par. č. 1658/26, register “C”, 
druh pozemku ostatné plochy, nachá-
dzajúceho sa v katastrálnom území 
Bernolákovo, vedeného na liste vlast-
níctva č. 2125, spoločnosti WIN – BAU 
s.r.o., Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 
na dobu 5 rokov za cenu určenú obec-
ným zastupiteľstvom.

7) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu súhlasí s nadobudnutím po-
zemkov: p.č. 1840/52, parcela regis-
tra „C”, druh pozemku ostatné plochy  
vo výmere 8098 m², p.č. 1840/64, par-
cela registra „C”, druh pozemku za-
stavané plochy a nádvoria vo výmere  
21 m², p.č. 1840/184, parcela regis-
tra „C”, druh pozemku ostatné plochy  
vo výmere 4363 m², p.č. 1840/218, par-
cela registra „C”, druh pozemku ostatné 
plochy vo výmere 61 m², nachádzajúce 
sa na liste vlastníctva č. 8381 do majet-
ku obce Bernolákovo v katastrálnom 
území Bernolákovo za cenu 1 €.

8) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu nesúhlasí s prenájmom čas-
ti pozemku parcelné číslo 1704/9 (cca. 
3m x 4m), parcela registra „C” druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
v katastrálnom území Bernolákovo, 
vedeného na liste vlastníctva č. 2125 
pani Jarmile Kušnírovej, Poľovnícka 30, 
900 27 Bernolákovo na dobu 5 rokov 
za cenu určenú obecným zastupiteľ-
stvom.

9) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu nesúhlasí s podpisom ná-
jomnej zmluvy na dočasný prenájom  
a podpis budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena in rem: práva trvalé-
ho umiestnenia, uloženia inžinierskych 
sietí, práva vstupu, prechodu a prejaz-
du za účelom vykonávania opráv, úprav 
a údržby preložky inžinierskych sietí  
na pozemku p. č. 5109/1 vo vlastníctve 
obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 11/26/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
po prerokovaní materiálu schvaľuje Plán 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce na II. polrok 2018:

1. Kontrola dodržiavania zákona o miest-
nom poplatku za rozvoj 
Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie 
uvedeného zákona a všeobecne záväzné-
ho nariadenia obce, ktorým bola stanove-

ná výška miestneho poplatku za rozvoj pri 
vyrubovaní a splatnosti poplatku za obdo-
bie roka 2017.

2. Kontrola hospodárenia s nájomnými 
bytmi obce
Cieľom kontroly je preverenie spôsobu 
prideľovania bytov a dodržiavanie zmluv-
ných podmienok vyplývajúcich z nájom-
ných zmlúv za obdobie roka 2017.

3. Kontrola príjmov rozpočtu obce z po-
platkov za komunálny odpad
Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie 
všeobecne záväzného nariadenia obce 
(VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy) pri výbere poplatkov a prípadnom vy-
máhaní pohľadávok za obdobie roka 2017.

4. Vypracovanie plánu kontrolnej čin-
nosti na I. polrok 2019
Na základe rizikovej analýzy a poznatkov  
z kontrol zostavenie návrhu plánu kon-
trolnej činnosti na I. polrok 2019.

5. Vypracovanie stanoviska k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2019
V súvislosti s vypracovaním stanoviska  
k návrhu rozpočtu preveriť správnosť 
jeho zostavenia v rámci dodržania prísluš-
ných právnych predpisov.

6. Kontrola rozpočtu investičných – ka-
pitálových výdavkov za rok 2017 pre-
vyšujúcich 10 000 € a dodržiavania 
rozpočtov akcií verzus rozpočet obce 
(prekročenia rozpočtov a nakladanie  
s rozdielom).

Uznesenie č. 12/26/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
po prerokovaní materiálu berie na vedomie:
1. Správu o výsledku kontroly plnenia 

opatrení na odstránenie nedostatkov, 
ktoré prijala základná škola v súvislos-
ti s výsledkami kontroly hospodárenia  
s verejnými prostriedkami a nakladania  
s majetkom

2. Správu o výsledku kontroly postupu 
verejného obstarávania v súvislosti 
s realizáciou parkových úprav pred 
obecným úradom a kultúrnym domom  
v roku 2017

Uznesenie č. 13/26/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
po prerokovaní materiálu berie na vedo-
mie Zoznam opatrení na odstránenie ne-
dostatkov zistených vykonanými kontro-
lami v roku 2017.

Uznesenie č. 14/26/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolá-
kovo po prerokovaní materiálu berie  

na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky  
k záverečnému účtu obce Bernolákovo  
za rok 2017.

Uznesenie č. 15/26/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
a) záverečný účet obce a celoročné hos-

podárenie bez výhrad.
b) prebytok hospodárenia vo výške  

182 698,95 € zistený podľa ustano-
venia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov  
v z. n. p., bude prevedený do rezerv-
ného fondu v roku 2018 vo výške  
88 698,95 €. Finačné prostriedky  
vo výške 94 000 € boli na základe schvá-
leného rozpočtu na rok 2018 rozpočto-
vané ako finančné operácie – príjmové  
a následne určené na kapitálové vý-
davky s účelom použitia na zateplenie 
budovy Základnej školy.

Uznesenie č. 16/26/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje:
a) odvolanie Bc. Aleny Mihályovej, zapiso-

vateľky komisie sociálnych vecí, zdra-
votnej starostlivosti a posudzovania 
nároku na nájomné a sociálne byty

b) vymenúva Bc. Evu Jajcajovú ako zapiso-
vateľku komisie sociálnych vecí, zdra-
votnej starostlivosti a posudzovania 
nároku na nájomné a sociálne byty.

Uznesenia č. 5/26/2018 a 24/25/2018 - 
nepodpísané starostom obce
Uznesenie č. 24/25/2018 bolo prijaté 
dňa 19. 3. 2018 na 25. zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva, výkon uznesenia bol  
v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov starostom obce pozastavený, 
pretože niektoré body uznesenia odpo-
rujú platnému Územnému plánu sídelné-
ho útvaru Bernolákovo. Dňa 18. 6. 2018  
na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva 
bolo uznesenie v rámci bodu Kontrola pl-
nenia uznesení a vybavenia interpelácií  
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 19. marca 2018 trojpätino-
vou väčšinou poslancov obecného zastu-
piteľstva potvrdené.

Uznesenie č. 5/26/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie kontrolu pl-
nenia uznesení a vybavenia interpelácií  
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
konaného dňa 19. marca 2018.

Uznesenie č. 24/25/2018 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu odporúča prihliadať na stavebné 

Uznesenia z 27. zasadnUtia oBecného zastUPiteľstva 
zo dňa 13. 8. 2018
Uznesenie č. 1/27/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisova-
teľku zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Mgr. Silviu Szalaiovú. 
Za overovateľov zápisnice určuje Ing. Ale-
xandra Molnára a Ing. Jaroslava Vokouna.

Uznesenie č. 2/27/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov 
návrhovej komisie Mgr. Ivu Pipíškovú  
a Miroslava Tureniča.

Uznesenie č. 3/27/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 
rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 4/27/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Správu komi-
sie na ochranu verejného záujmu.

Uznesenie č. 5/27/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení a interpelácií z 26. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
18. júna 2018.

Uznesenie č. 6/27/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
po prerokovaní materiálu berie na vedo-
mie Správu o výsledku kontroly dodržiava-
nia zákona č. 582/2004 Z. z. pri vyrubova-
ní, vyberaní a vymáhaní miestnych daní.

Uznesenie č. 7/27/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návr-
hu prijíma uznesenie nasledujúceho znenia:

a./ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje kon-
trolnú komisiu s cieľom vykonať kon-
trolu finančných prostriedkov vyna-
ložených na rekonštrukciu a výstavbu 
chodníkov za rok 2018.

b./ Komisia bude v zložení poslancov: 
Martina Jánošíková, Peter Hanic, Miro-
slav Turenič a správu o kontrole podá 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
najneskôr 1. októbra 2018.

Návrh uznesenia č. 8/27/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje na celé nasledujú-
ce volebné obdobie (2018 – 2022) roz-
sah výkonu funkcie starostu obce takto:  
100 % t. j. na plný úväzok.

Uznesenie č. 9/27/2018
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schvaľuje volebné obvody pre 
volebné obdobie 2018 – 2022 v počte  
3 a počet poslancov v nich nasledovne:

Volebný obvod č. 1: 5 poslancov
Volebný obvod č. 2: 4 poslanci
Volebný obvod č. 3: 4 poslanci

Volebný obvod č. 1 tvoria ulice: 
Azalková, Bottova, Fialková, Hlinkova, 
Hviezdoslavova, Chalupkova, Chmeľová, 
Jesenského, Kalinčiakova, Komenské-
ho, Konvalinková, Krátka, Kukučínova, 
Kvetná, Lekárenská, Lúčna, Ľaliová, Ľa-
nová, Muškátová, Nálepkova, Narcisová,  
Nár. oslobodenia, Okružná, Orechová, Or-
govánová, Osiková, Plemenárska, Poľná, 
Poľovnícka, Poštová (od križovatky s Du-

kelskou ulicou po križovatku so Seneckou 
cestou), Potočná, Priemyselná, Pšeničná, 
Ražná, Roľnícka, Senecká cesta, Sládko-
vičova, Snežienková, Staničná, Stredná, 
Školská, Štúrova, Trnavská (od križovatky  
s Hlavnou ulicou po križovatku so Seneckou 
cestou), Tulipánová, Viničná, Železničná

Volebný obvod č. 2 tvoria ulice: 
Bernolákova, Budovateľská, Clementi-
sova, Družstevná, Dukelská, Fándlyho, 
Gaštanová alej, Gróbska, Hlavná, Hlboká  
(od križovatky s Hlavnou ulicou po želez-
ničné priecestie), Horný dvor, Kaštieľ, Kol-
lárova, Mostová, Poštová (od križovatky  
s Hlavnou ulicou po križovatku s Dukelskou 
ulicou), Slaná, Strojárenská, Svätoplukova, 
Tajovského, Vŕšky, Záhradná, Záhradkár-
ska osada: Sacky

Volebný obvod č. 3 tvoria ulice: 
Agátová, Borovicová, Broskyňová, Brusni-
cová, Buková, Čerešňová, Čučoriedková, 
Dubová, Dunajská, Figová, Hrušková, Hl-
boká (od železničného priecestia po kri-
žovatku s Trnavskou ulicou), Jabloňová, 
Jelšová, Lesná, Lipová, Malinová, Marhu-
ľová, Mierová, Nevädzová, Obilná, Púpa-
vová, Rezedová, Riečna, Sadová, Slivková, 
Slnečnicová, Smreková, Stromová, Šal- 
viová, Šípková, Tabaková, Topoľový rad, Tr-
navská (od križovatky s Hlavnou ulicou po 
križovatku s Nevädzovou ulicou), Trnková, 
Višňová, Záhradkárske osady: Trnavská  
a Tabaková.
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Kultúra

V nadväznosti na významné jubileum vzniku Československej republiky v roku 
1918 si pripomíname tiež okrúhle jubileum spoločnej tradície, tradície trampin-
gu. V tomto roku uplynulo 100 rokov od založenia trampingu na územiach Česka  
a Slovenska. S tým, samozrejme, bezprostredne súvisí aj trampská hudba. Gita-
ra, táborák a dobrá partia sa stali symbolom a súčasťou spoločnej kultúry Čechov  
a Slovákov. Trampovia, ktorí svoj životný štýl a filozofiu zameriavali na prírodu, sa 
učili hrať na gitaru, na bendžo, a texty i melódie najmä českých trampov zľudo-
veli. Zneli od tábora k táboru, od ohňa k ohňu. Táto pekná tradícia sa zachovala 
dodnes. Dnes sa tomuto žánru venuje aj množstvo profesionálnych muzikantov,  
a hlavne v Česku je táto hudba zastúpená desiatkami výborných trampských kapiel.
Na Slovensku tiež existujú muzikanti, ktorí sa venujú trampskej pesničke. Jedným 
z nich je aj Ivan Tery Zeman. Spoločne s týmto textárom, hudobníkom a spevá-
kom sme sa dohodli pripraviť pre Bernolákovčanov večer venovaný stému výročiu 
trampingu v Československu. Okrem toho, že sa budeme rozprávať na túto tému, 
bude samozrejme znieť veľa dobrej hudby v podaní slovenskej kapely Harvestri  
a z Čiech príde zahrať kapela Brzdaři. Preto v piatok 23. novembra o 19. hodine 
príďte do Kultúrneho domu v Bernolákove na večer venovaný nielen stému vý-
ročiu ČSR, ale aj stému výročiu trampingu v Československu. Vstupné na mieste  
v cene 3 €.

Najväčšie hity i poetické balady tvoria repertoár koncertného programu 
Pianko, s ktorým Peter Nagy absolvuje slovenské a české turné. Spevák 
nechal piesne prearanžovať pre klavír a sláčikové kvarteto. Vypočuť si ich 
budú môcť fanúšikovia vo viacerých veľkých mestách, a taktiež v Berno-
lákove, kde vystúpi v rámci adventného koncertu 12. decembra o 19.00  
v Kultúrnom dome.

Peter Nagy je značka, ktorá funguje už viac ako tridsať rokov. Vydal  
16 albumov a predal vyše dva milióny nosičov. Teraz pripravil pre svojich 
fanúšikov koncertnú lahôdku, ktorú nazval Pianko Tour.
Vstupenky v cene 20 € bude možné zakúpiť v sieti Ticketportal a v KD  
v Bernolákove.

adventný koncert – 
Peter naGy: Pianko 

Ku
ltú

ra

detský ProGram kULtúrneho Leta
V nedeľu 15. júla pred kultúrny dom prišli bernolákovským deťom zahrať  
a zaspievať umelci z Fíha tralala s kapelou Baby band. Aj napriek horú-
cemu podvečeru dve myšičky a traja muzikanti roztancovali a roztlieskali 
množstvo detí, ktoré ešte nestihli vycestovať na prázdniny. Pesničky boli 
milé, väčšinou veselé, a niektoré aj poučné . Mnohé deti sa na záver s my-
šičkami z Baby bandu radi odfotografovali.

Starosta obce si touto cestou dovoľuje pozvať všet-
kých spoluobčanov  v seniorskom veku pri príleži-
tosti tradičného Dňa úcty k starším na posedenie 
pri občerstvení a veselej hudbe populárneho dua 
Yamaha. Podujatie sa uskutoční 14. októbra v kul-
túrnom dome od 16.00. Vstup je pre dôchodcov 
voľný.

deň seniorov

8. decembra o 16.00, tak ako každý rok, príde pred 
Kultúrny dom v Bernolákove Mikuláš, aby pozdra-
vil a obdaroval drobnou sladkosťou bernolákovské 
deti. Taktiež v tento deň sa o 17.00 rozsvieti tradičný 
vianočný stromček.

mikULáš v BernoLákove

V druhú septembrovú sobotu sa tradične koná jedno z najpopulárnejších po-
dujatí letnej sezóny, minifestival Čeklíske echo. Aj tento rok sa na pódiu pred 
kultúrnym domom predstavili účinkujúci reprezentujúci žánre, ktoré toto po-
dujatie zahrňuje. Z pódia zneli folk, country aj etno hudba. Príjemné počasie, 
fungujúce občerstvenie, výborné ozvučenie a vynikajúca atmosféra priali to-
muto obľúbenému podujatiu. Na pódiu sa predstavili kapely Váh River band 
z Piešťan, ktorí zahrali klasické bluegrass country. Kapela uviedla známe 
piesne, ale aj viacero pesničiek zo svojho vlastného repertoáru. Francúzsko-
slovenské zoskupenie Roc‘hann zahralo francúzske, bretónske piesne ale aj 
songy iných národov v rodnom jazyku spevákov Didiera Rogasika a Frédérika 
Jaqua. Boli skvelým spestrením podujatia, a určite si získali priazeň mnohých 
divákov. Hlavným hosťom večera bola hviezda českého folku, Robert Křesťan 
so svojou vynikajúcou kapelou Druhá tráva. Brilantné hudobnícke výkony  
a charizmatický emotívny spevák Robert Křesťan patrili určite k tomu najlep-
šiemu,  čo za 9 rokov nášho festivalu z pódia odznelo. Na záver sa predstavil 
ďalší skvelý a charizmatický spevák Róbert Šimek so svojou kapelou Johny 
Cash Revival. Dokonale interpretoval veľké populárne hity tohto asi najzná-
mejšieho amerického country speváka. Johny Cash Revival reprezentuje Slo-
vensko aj na mnohých festivaloch v USA, kde si získal veľkú priazeň. Aj preto 
nás teší, že sme ho mohli po rokoch privítať aj na našom festivale.
V závere open air sezóny, ktorá sa začala Majálesom 1. mája, pokračovala 
Dňami obce, ďalšími podujatiami Kultúrneho leta pred KD a v kaštieli a vyvr-
cholila práve 8. septembra Čeklískym echom, môžeme konštatovať rekordnú 
návštevnosť všetkých podujatí a poďakovať aj vyššej moci, že všetky poduja-
tia sa vďaka priaznivému počasiu mohli zrealizovať podľa plánu.

čekLíske echo 2018

historický Poštový vaGón
V stanici Bernolákovo bol v dňoch 14. a 15. júla pristavený historický poštový 
vagón, 81-ročný unikát, ktorý zreparovali nadšenci z Klubu železničných mo-
delárov. Vo vagóne predstavujú dobovú vlakovú poštu, exponáty zo 70-tych 
rokov minulého storočia a zároveň pekný model vlakového uzla Bratislava. 
Návštevníci si mohli pozrieť nielen interiér vlakovej pošty sedemdesiatych 
rokov, funkčný model železničky v mierke 1:87, ale sa aj porozprávať so sku-
točnými nadšencami železničnej dopravy.

otvárací koncert kULtúrneho Leta 2018
Podobne ako vlani, aj tento rok sa cyklus podujatí Kultúrne leto v Bernolákove začal krásnym koncertom v kaštieli. Átrium Theresia Chateau sa 
v nedeľu 1. júla zaplnilo do posledného miesta a na pódiu sa predstavilo známe a cappella zoskupenie Fragile. Príjemným a vtipným spôsobom 
prezentovali nielen populárne melódie, ale aj svojský humor kapelníka a aranžéra Braňa Kostku. Sedem zaujímavých hlasov znelo v átriu baro-
kového kaštieľa vynikajúco a návštevníci koncertu odchádzali z podujatia zjavne spokojní.

hUdoBný Podvečer
V príjemnú letnú sobotu 11. augusta sa pred Kultúrnym do-
mom uskutočnil v rámci Kultúrneho leta hudobný podvečer  
s kapelou Akcent live, ktorú dôverne poznajú najmä priaznivci 
Senzi TV. Pri ideálnom počasí, cigánskej pečienke, pivku či vín-
ku si návštevníci podujatia aj zatancovali na známe ľudové ale 
aj modernejšie šlágre tejto kapely. Hralo sa až do zotmenia,  
a mnohí návštevníci zotrvali ešte dlhšie.

FiLmy v rámci kULtúrneho Leta
V rámci Kultúrneho leta 2018 sme v Bernolákove pred kultúrnym do-
mom premietli dve vydarené české komédie. 13. Júla to bol film Špindl 
režiséra Milana Cieslara a 10. augusta českú „klasiku“ v réžii Dušana 
Kleina, najnovšie pokračovanie populárnych Básnikov, film Jak básníci 
čekají na zázrak. Bohužiaľ, druhé prázdninové premietanie 15 minút 
pred koncom filmu prekazil výdatný dážď, takže sme boli nútení pre-
mietanie predčasne ukončiť. spracoval Peter Quarda

referát kultúry
spracoval Peter Quarda

referát kultúry

PodUjatie k 100. výročiU tramPinGU
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Umelecké vzdelávanie v Bernolákove je sú-
časťou môjho života už 36 rokov. Ako naj-
mladšia učiteľka ĽŠU v Ivanke pri Dunaji som 
v roku 1982 začala plniť svoje životné posla-
nie – odovzdávať krásu hudby a viesť láske 
k umeniu. V skromnej pivničnej triede Starej 
školy som mala prvých šesť žiakov. V tom čase 
navštevovalo ľudovú školu umenia asi 50 ber-
nolákovských detí, takmer všetky museli ces-
tovať za svojimi pedagógmi do Ivanky.
Odvtedy uplynul dlhý čas, z rozvíjajúceho sa 
elokovaného pracoviska vznikla samostatná 
škola. Pri prvom zápise v  roku 2006 bolo žia-
kov 150, ich počet stále narastá. Škola prešla 
mohutným kvalitatívnym rozvojom, počet 
pedagógov sa zdvojnásobil. Tak, ako dieťa vy-
rastie zo svojho oblečenia, vyrástla i ZUŠ svo-
jimi rozmermi zo svojich priestorov.
Na jednom zo zasadnutí obecného zastupi-
teľstva zaznela veta: „Nepáčilo sa im v Starej 
škole, teraz sa im nepáči v Pétéeške...“ Dovo-
lím si protirečiť. V Starej škole sa nám veľmi 

páčilo. Stojí vedľa kultúrneho domu, kde naša 
škola usporadúva všetky dôležité podujatia 
– vianočný, spoločný a záverečný koncert, 
divadelné večery a muzikálové predstavenia. 
Jediným dôvodom, prečo sme boli nútení po-
stupne ju opustiť, bol narastajúci počet žiakov 
oboch škôl – ZŠ i ZUŠ.
V spojenej škole (bývalej PTŠ) sme získali dru-
hý domov. Vďaka ústretovému prístupu jej 
vedenia sme z jej priestorov „obsadili“ ma-
ximum, čo je možné nám poskytnúť. V prie-
strannej spoločenskej sále, kde sme si mohli 
zadovážiť vysnívané klavírne krídlo, prebie-
hajú všetky naše interné koncerty, uspora-
dúvame tu každoročnú rozsiahlu výstavu žia-
kov výtvarného odboru. Stojíme však znovu  
na rázcestí. Ak sa majú obe školy naďalej roz-
víjať, existujúce učebné priestory už nebudú 
stačiť ani jednej z nich.
Píše sa rok 2018, patrím medzi najstarších 
učiteľov našej školy, dostalo sa mi cti už 10 ro-
kov vykonávať funkciu jej riaditeľa. Mám zno-

vu šesť žiakov, ako učiteľská babička s rados-
ťou pripravujem na absolventské skúšky deti 
svojich bývalých študentov. Mám však teraz 
zodpovednosť nielen za svoju klavírnu triedu, 
leží mi na srdci dobro 420 detských duší a 24 
pedagógov.
Umenie približuje a spája ľudské srdcia, hudba 
je reč, ktorá nepotrebuje tlmočníka, dokáže 
horieť a zapáliť, podnecovať úprimné city, cit 
lásky k umeniu. Svojimi podujatiami a rozvo-
jom sa ZUŠ sústavne snaží presvedčiť širokú 
verejnosť, že dôveru si zaslúži. Samostatná 
budova Základnej umeleckej školy v Bernolá-
kove je cestou, ako dar umenia poskytovať čo 
najväčšiemu počtu talentovaných detí a ešte 
viac rozvinúť všetko to, čo sa v minulých ro-
koch podarilo vybudovať. Verím, že sa nájdu 
ľudia, ktorí majú dobrú vôľu a chuť pomôcť 
napredovaniu našej školy a podporia alterna-
tívu samostatných učebných priestorov.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ
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la Koncom júna sa najväčšia pozornosť literár-
no-dramatického odboru sústredila na finiš 
v prípravách tretieho broadwayského titu-
lu. Po úspešných muzikáloch Mary Poppins 
a Sestra v akcii si pedagóg Tomáš Sloboda, 
DiS. art. vybral ako predlohu muzikál Annie, 
podľa ktorého naštudoval so svojimi žiakmi 
muzikálové predstavenie KIDS. 
Príprava predstavenia trvala dva školské 
roky, účinkovalo v ňom 38 žiakov. Ako pred-
staviteľ jednej z titulných úloh hosťovanie bez 
nároku na odmenu prijal operný spevák Ma-
rek Tokoš, ako hostia sa predstavili aj bývalé 
žiačky našej školy – Janka Biznárová (hlavná 
postava v muzikáli Mary Poppins) a Michaela 
Velčíková (hlavná postava v muzikáli Sestra  
v akcii).Obe sú študentkami iných škôl a veľ-
mi si cením, že prišli podporiť svojou aktív-
nou účasťou našu ZUŠ. Komickú dvojúlohu si  
v predstavení „strihol“ aj pán učiteľ.
Muzikál mal dve večerné premiéry – obe 
predstavenia boli takmer vypredané a stretli 
sa s veľmi pozitívnym diváckym ohlasom. Tri 

ďalšie predstavenia odohrali žiaci pre svojich 
spolužiakov zo základnej školy v Bernolákove. 
Množstvo skúšok nad rámec povinného vyu-
čovania a náročné vystúpenia s mikroportmi 
zvládli všetci žiaci na vysokej, takmer profe-
sionálnej úrovni. Pod skvelý výsledok pred-
stavenia sa podpísala aj tvorivosť pána učite-
ľa Slobodu, ktorý okrem mnohých tanečných 
choreografií a prekladu scenára sám navrhol 
a vytvoril scénu, ktorá skvele podčiarkla via-
cero dejových línií tohto muzikálu.
Projekt bol realizovaný s finančným príspev-
kom obce Bernolákovo. Za pomoc pri prípra-
ve a realizácii  muzikálu ďakujem sponzorom 
– firme Elektročas, Občianskemu združeniu 
Harmónia, Bc. Erikovi Jezberovi a pánovi To-
mášovi Antaličovi. Vďaka patrí aj pedagógom 
ZUŠ Romanovi Hudecovi, Andrejovi Ková-
čovi, Romanovi Müllerovi a Ondrejovi Tru-
bačovi a v neposlednom rade pracovníkom 
kultúrneho domu.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

aká By mohLa Byť BUdova zUšzUš v BernoLákove UviedLa tretí Broadwayský titUL
V obci máme Základnú umeleckú školu (ZUŠ), 
avšak táto škola nemá svoju budovu. Pretĺka 
sa prenájmami a toto provizórium by sa pat-
rilo skončiť a mať vlastnú budovu. K úvahám 
o budúcej podobe budovy ZUŠ prispeli štu-
denti architektúry, ktorí vytvorili rozmanité 
projekty podoby takejto budovy. Smer ich 
tvorivého uvažovania naznačuje motto: Škola 
je niečo viac, ako len vyučovanie...
Fakulta architektúry STU v Bratislave pristú-
pila na spoluprácu a tak pani riaditeľka ZUŠ 
Jarmila Bošková so svojimi spolupracovníkmi 
zadefinovala základné kritéria novej budo-
vy ZUŠ a zadanie pre študentov vypracovali 
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. a doc. 
Ing. arch. Danica Končeková, PhD., ktorá je 
garantom predmetu Ateliér navrhovania 
II. Projekt nazvali Centrum umenia. Prečo 
takýto názov? Podľa nich by ZUŠ mala byť 
otvorenejší priestor, ktorý by bol zameraný 
nielen na školopovinné deti, ale voľnočasové 
aktivity by tu uskutočňovali rôzne vekové ka-
tegórie. Napríklad multifunkčná sála by po-
skytovala priestor pre mnohoraké využitie.  
V návrhoch je priestor ponímaný otvore-
nejšie, prínosné by bolo integrovať tam viac 
funkcií.
Cieľom zadania bolo navrhnúť umelec-
kú školu a dotvoriť existujúci školský areál  
pri „starej škole“ pre deti a mládež so záujmom 
pre umenie tak, aby sa vedeli identifikovať  
s miestom, budovou, priestorom, našli v nej 
útočisko pre stretávanie sa a spoznávanie 
krás umenia. Dôraz bol kladený na požiadav-
ku inovatívneho architektonického riešenia 
školy, určenej pre celodenný program detí 

a mládeže rôznych vekových skupín. Vy-
tvorený priestor má podnecovať kreativitu  
a individuálny, emocionálny rozvoj detí v Ber-
nolákove.
Blízkosť centra obce a Kultúrneho domu 
viedli k výberu pozemku pri starej škole. 
Počas letného semestra študenti 2. roční-
ka vytvorili ideové návrhy budovy ZUŠ. Boli 
vystavení podobnej časovej záťaži, aká ich 
bude čakať, keď budú ako budúci inžinieri 
architekti pracovať na zadaniach pre rôznych 
zákazníkov. 
Študenti majú sklon k experimentovaniu  
a tak dostali určitú voľnosť pre architekto-
nické stvárnenie, pre vlastný názor. Študenti 
prenášali aj vlastné skúsenosti z doby, keď 
sami chodili do ZUŠ. Vznikli tak rozmanité 
projekty, s rôznymi riešeniami, s rôznymi po-
lohami. Rozmanitosť je v dispozičnom rieše-
ní, v materiáli fasády, vo vnútornom riešení 
budovy. Predstavili aj návrhy, ako by sa to 
dalo spraviť inak. Zadanie nebolo ponímané 
ako dostavba, ako zjednotenie s existujúcou 
architektúrou zo 40.-tych rokov, ale ako ori-
ginálny prístup zodpovedajúci 21. storočiu. 
Dnešná ZUŠ ponúka hudobný, tanečný, vý-
tvarný a literárno-dramatický odbor a má 
okolo 450 žiakov. Budúci objekt by mal vy-
hovovať celosvetovým štandardným požia-
davkám na edukačné stavby určené pre deti 
a mládež s ohľadom na budúcnosť. Budova 
bude mať koncertnú sálu s pódiom, príprav-
nú miestnosť pre účinkujúcich, šatne, sklady 
pre kulisy, kostýmy, stoličky, malé i veľké 
učebne, administratívne priestory a pod. 
Dôležitou súčasťou školského zariadenia  

po funkčnej i architektonickej stránke sú ex-
teriérové priestory. Budova i bezprostredný 
exteriérový priestor musia byť vhodne za-
komponované do daného prostredia. Tak by 
vznikol i potenciál pre kultúrne aktivity v lete.
Architektonické návrhy boli spracované  
na úrovni štúdie v mierke 1:200. Študenti vy-
tvorili 3D modely navrhovanej budovy. Ob-
hajoba prebehla 22. 5. 2018 pred pedagógmi 
z Fakulty architektúry a vedením ZUŠ a pár 
poslancami z Bernolákova. Učitelia-architekti 
napríklad hodnotili, ako stena stavby komu-
nikuje s ulicou, ako zohľadňuje ďalšie stav-
by v uličnej strane. Všímali si zohľadnenie 
orientácie pozemku, aké priestory umiestnili  
na južnú a severnú stranu budovy. Perspek-
tívne je zaujímavý návrh prepojenia prie-
storu ZUŠ s KD chodníkom. V budúcnosti sa 
podľa architektov bude dobré zamyslieť nad 
líniou stavby pri Dukelskej ulici.
Učitelia zo ZUŠ si všímali, ako študenti naplni-
li zadanie. Či má projektovaná škola dostatok 
priestorov, či je architektúra bezpečná z hľa-
diska živosti detí ... Pre študentov bola uži-
točná konfrontácia s učiteľmi ZUŠ, lebo tí im 
prinášali pohľad objednávateľa a budúceho 
používateľa. Tvorivú dimenziu má aj proces 
zlaďovania záujmov zadávateľa a zhotoviteľa.
55 študentov predstavilo 50 návrhov a s tými 
najlepšími sa mohli obyvatelia Bernoláko-
va zoznámiť na výstave v Kultúrnom dome  
od 1. 10. 2018. Sme vďační za spoluprácu me-
dzi obcou a Fakultou architektúry STU v Bra- 
tislave.

Jaroslav Vokoun, Zuzana Čerešňová

zUš stojí na rázcestí, čaká jU zatmenie či úsvit?
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historický kaLendár
September
1. 9. 1963 slávnostne otvorená Nová škola  
na Komenského ulici. 

1. 9. 1993 Činnosť začalo Športové gymná-
zium v priestoroch PTŠ. 

4. 9. 1932 sa uskutočnil I. ročník Štefánikovho 
maratónu. Štart bol na Hviezdoslavovom ná-
mestí v Bratislave, v Čeklísi bola obrátka a cieľ 
bol v Petržalke na štadióne ŠK.

5. 9. 1866 bola v matrike zomretých na fare  
v Bernolákove zaznamenaná prvá obeť chole-
ry. Posledná obeť zomrela 19.10.1866. 

7. 9. 1413 bol v Bratislave prešetrovaný prí-
pad vraždy. Stolársky majster Hinc Genglein 
preklal nožom Pavla Obrachta v dome rich-
tára v Čeklísi. 

7. 9. 1993 Pamiatkový úrad SR vyhlásil memo-
riálnu kaplnku Jozefa Esterházyho za kultúrnu 
pamiatku. Nachádza sa uprostred cintorína. 

10. 9. 1825 sa v obci Bořenovice okr. Kroměříž 
narodil František Odnechta. S Máriou Blecho-
vou založili bernolákovskú vetvu rodu.

12. 9. 1931 sa v Čeklísi narodil významný vo-
dohospodár Július Binder.

12. 9. 1935 sa v Čeklísi narodil jedinečný fut-
balista Ján Popluhár. 

15. 9. 1773 v Čeklísi zomrel farár Anton Radič. 
Bol jezuita, spoluautor učebníc fyziky.

15 .9. 1928 sa v Čeklísi narodil spevák Jozef 
Kuchár. 

17. 9. 1938 sa v Čeklísi narodil futbalista Ľu-
dovít Cvetler. V drese Slovana Bratislava zís-
kal Pohár víťazov pohárov (1969), bol majster 
Československa (1970 – 71), víťaz Českoslo-
venského pohára (1962 – 63 a 1968). Je dr-
žiteľ striebornej medaily z olympijských hier 
1964 v Tokiu.

17. 9. 1871 v Čeklísi v dome č. 131 zomrel 
Anton Vörös de Magyarbél, pôsobil tu ako r-k 
farár v rokoch 1844 – 1871.

19. 9. 1715 sa v Pápe narodil uhorský kance-
lár František Esterházy. Patrilo mu panstvo 
Čeklís.

21. 9. 1911 v Muránskej Dlhej Lúke sa naro-
dil MUDr. Štefan Roháč-Valach. Bol obvodný 
lekár. Jeho obvod zahŕňal dolnú časť obce 
a Chorvátsky Grob. Ordináciu mal vo vte-
dajšom zdravotnom stredisku na Poštovej 
ulici. Bolo to vedľa súčasného strediska, kde 
je dnes babtistická modlitebňa a diakonické 
centrum. Zomrel v roku 1984 v Bratislave.

22. 9. 1957 bol slávnostne posvätený evanje-
lický kostol na Poštovej ulici. Základný kameň 
bol posvätený 10 rokov predtým (14. 9. 1947) 
a hrubá stavba aj so strechou stála do konca 
roka. 

27. 9. 1995 Firma HUMA 90 dostala do pre-
nájmu kaštieľ a jeho okolie na 99 rokov. 

28. 9. 1842 v Čeklísi zomrel farár Anton Bá-
nik. Mal 82 rokov, na fare v Čeklísi pôsobil  

od r. 1795. Pravdepodobne bol najdlhšie pô-
sobiacim kňazom v obci.

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

5. 10. 1792 sa v obci Pohranice narodil Imrich 
Mikšík. Bol kňaz, náboženský spisovateľ, ber-
nolákovec. Pôsobil v Čeklísi.

3. 10. 1947 dokončený a odovzdaný do pre-
mávky most na Trnavskej ulici nad Čiernou 
vodou. Bol zničený Nemcami pri ich ústupe 
pred sovietskou armádou.

8. 10. 1872 sa v dome č. 176 narodil Michal 
Nagy, starosta v období 1932 až 1934.

5. 10. 1792 sa v Nitre-Pohraniciach narodil 
Imrich Mikšík, kaplán v Čeklísi v r. 1820 - 1827.

10. 10. 1817 sa vo Viničnom narodil Martin 
Jajcaj. V r. 1851 sa oženil s Teréziou Barkolo-
vou a oni sú zakladatelia bernolákovskej vet-
vy Jajcajovcov.

10. 10. 1937 sa konali „Bernolákove dni  
v Čeklísi“. Slávnostne bol odhalený pomník 
Antona Bernoláka pred r-k farou, ktorý bol 
dielom akademického sochára Frica Motošku. 

25. 10. 1786 sa v Malom Šúri narodil Michal 
Máčaj. V r. 1811 sa oženil s Máriou Kováčovou 
a založili bernolákovskú vetvu Máčajovcov.

28. 10. 1918 v obci ešte nikto nevedel, že sa 
skončila 1.svetová vojna. Až na druhý deň 
prišla do obce táto radostná správa. Vo vojne 
zomrelo vyše 40 mužov z Bernolákova.

29. 10. 1788 sa narodil Ondrej Kastl, najstarší 
z 9 detí Ondreja Kastla a Juditi Lištíkovej. Ich 
potomkovia žijú v Bernolákove.

31. 10. 1947 bolo z Ilavy dovezené telo Sil-
vestra Cvergla, umučeného počas II. svetovej 
vojny. Za veľkej účasti obyvateľov bol po-
chovaný na bernolákovskom cintoríne 1. 11. 
1947.

NOvember
1. 11. 1781 panovník Jozef II. vydal patent  
o zrušení nevoľníctva v Rakúsko-Uhorsku.

2. 11. 1938 Čeklís pripadol Maďarsku na zá-
klade Viedenskej arbitráže. Vo večerných 
hodinách bol obsadený maďarským vojskom, 
zmenili sa predstavitelia obce a školy. Až 14. 
3. 1939 bol Čeklís pripojený k novo vzniknu-
tému Slovenskému štátu. 

4. 11. 1882 sa v Čeklísi v dome č. 88 narodil 
Karol Kastl, starosta v rokoch 1927 - 1932.

4. 11. 1921 sa v Čeklísi narodil Karol Farský. 
Jeho pôvodné priezvisko bolo Farkaš. Bol vo-
jenský pilot prvým riaditeľom bratislavského 
letiska.

7. 11. 1772 sa v Záhorskej Vsi narodil Martin 
Škvorec. S Alžbetou Polgárovou sú zaklada-
teľmi bernolákovskej vetvy Škvorcovcov.

7. 11. 1907 boli v Čeklísi 2 svadby, keď sa 
sobášili František Kormančík s Alžbetou Jaj-

cajovou a František Jankovič s Rozáliou Múč-
kovou.

8. 11. 1414 bol korunovaný za rímskeho kráľa 
Žigmund Luxemburský. Bol majiteľom hradu 
Čeklís.

11. 11. 1725 sa v obci Érkeserü (župa Bihar) 
narodil Anton Radič. V Čeklísi bol farárom  
v r. 1769 - 1773. 

17. 11. 1906 sa v Čeklísi narodil Michal Her-
govič, predseda národného výboru v období 
1955 – 1957.

18. 11. 1815 zomrel gróf František Esterhá-
zy, majiteľ čeklískeho panstva, stoličný hod-
nostár, radca uhorskej dvorskej kancelárie.  
Na svojich majetkoch sa usiloval o moderné 
spôsoby hospodárenia.

23. a 24. 11. 1990 sa konali komunálne voľby, 
v ktorých kandidovali obyvatelia už za rôzne 
politické strany.

24. 11. 1791 sa vo Viedni narodil gróf Jozef 
Esterházy. Vdova Helena Brezobrazova dala 
postaviť na bernolákovskom cintoríne me-
moriálnu kaplnku po jeho smrti 12. 5. 1847.

27. 11. 1940 sa v Čeklísi narodil Vojtech Kon-
drót, matematik, básnik a prekladateľ.

29. 11. 1931 bol slávnostne otvorený katolíc-
ky dom iniciovaný Katolíckou jednotou.

30. 11. 1984 zomrel Vojtech Bognár, predse-
da národného výboru v rokoch 1951 - 1953.

December
1. 12. 1905 sa v obci Bíňovce narodil Anton 
Mikulka, farár v Bernolákove v rokoch 1953 
– 1962.

4. 12. 1854 sa v dome č. 171 narodil Ján Škvo-
rec. Bol richtárom v rokoch 1913 - 1915.

5. 12. 1992 vznikol detský tanečný súbor Nia-
gara Bernolákovo.

15. 12. 1999 bol slávnostné odhalený pamätník 
MONUMENT 2000. Pamätník vznikol na návrh 
pána Milana Kútyho a zrealizovala ho firma Sva-
rogo v parčíku pred Kultúrnym domom.

16. 12. 1850 bola uvedená do prevádzky že-
leznica a cez Čeklís prešiel prvý parný vlak. 

19. 12. 1918 sa v Čeklísi narodil Károly Géza 
József Rudolf Alfons Mária Fortuné Esterhá-
zy, posledný gróf v Bernolákove.

26. 12. 1920 sa v Čeklísi narodil Viliam Voš-
tinár. V r. 1942 sa pridal k bieloruským parti-
zánom. Po vojne bol v Prahe členom hradnej 
stráže prezidenta E. Beneša.

28. 12. 1915 sa v Čeklísi narodila Etela Be-
lajová vyd. Buzgovičová, ako prvá žena bola  
na čele obce vo funkcii predsedkyne národ-
ného výboru v rokoch 1953 – 1955.

29. 12. 1918 sa pred 100 rokmi narodil Silves-
ter Pláteník.

29. 12. 2009 zomrel Marcel Pápay, predseda 
miestneho národného výboru v rokoch 1980 
– 1986.

interiér kaštieľa v BernoLákove v 19.storočí
Pokračovanie príspevku z čísla 4/2017
Autorka je absolventka dejín umenia. Tému 
interiéru kaštieľa spracovala vo svojej diplo-
movej práci.

Kaštieľ v Bernolákove dal postaviť gróf Jozef 
Esterházy, chorvátsky bán a krajinský sudca, 
v rokoch 1714 – 1722. Stavba patrí medzi prvé 
vrcholnobarokové kaštiele na našom území.
Obdobie 19. storočia, najmä jeho začiatok, 
bolo považované za úpadkovú etapu Ester-
házyovskej rezidencie v Bernolákove. V tom 
čase sa menila jeho funkcia z reprezentatív-
neho na oddychové, rekreačné sídlo. Kaš-
tieľ bol dokonca po prvej štvrtine storočia 
opustený. Interiér, zariadenie a výzdobu  
z tohto obdobia v prevažnej miere zničil požiar  
v roku 1911 a prechod frontu na konci druhej 
svetovej vojny.
Z roku 1816 pochádza súpis inventára kaštie-
ľa, ktorý predstavuje jeho výzor ešte spred 
delenia majetkov panstva Šintava – Čeklís  
v roku 1818 na Šintavské, Sereďské a Čeklíske 
panstvo medzi Karola, Michala a Jozefa Es-
terházyho. Opis inventára je rozdelený podľa 
jednotlivých poschodí. Začína prvým poscho-
dím a miestnosťami z ľavej strany. Nepodarilo 
sa zistiť, z ktorej strany sú jednotlivé miest-
nosti opísané.

Prízemie a neurčené priestory
Na prvom podlaží sa nachádzalo dvadsať 
miestností. Prvou bola panská hosťovská 
izba s predizbou. Nasledovali komorníkova 
izba, majordómova izba, tzv. Jungfer zim-
mer, hosťovská izba, pánska hosťovská izba, 

ďalšia panská hosťovská izba s predizbou, 
kabinet, Salla terrena, spoločná miestnosť, 
dve hosťovské izby, jedna s predizbou, pan-
ská hosťovská izba s predizbou a kabinetom, 
archívna izba a miestnosť zámockej stráže.  
Na chodbách boli svietniky, lampy, stoly, skri-
ne a množstvo obrazov v dubových rámoch  
s pozláteným okrajom. Zvesené boli v novem-
bri 1817. 
Hosťovské izby prvého podlažia je možné 
rozdeliť na panské a obyčajné. K pánskym 
patrila predizba, niekedy kabinet. Nachádzal 
sa v nich krb s príslušenstvom, posteľ s mat-
racom alebo slamníkom, dekami, vankúšmi  
a s baldachýnom. V izbách stáli nočné stolíky, 
stoly so stoličkami z rôznych materiálov, skri-
ne, lampy, svietniky, zrkadlá, hodiny a nieke-
dy rôzne riady. Panské hosťovské izby zdobili 
medirytiny a obrazy. 
V hlavnom krídle bola miestnosť Sala terrena, 
dekorovaná pomaľovaným napnutým plát-
nom. Slúžila na hru a oddych, keďže tu stálo 
viacero hracích stolov s kreslami, stoličkami 
a stolíkmi. 
Pravdepodobne v blízkosti kuchyne sa nachá-
dzala kredencová komora a cukráreň. Cukrá-
reň tvorilo viacero kabinetov a častí, priestor 
na medený riad, kávový servis, porcelánový 
servis, porcelánový riad, sklené predmety  
a zvlášť pre porcelán. Boli tam rôzne police, 
regále a skrinky na uloženie riadov. Modrý 
kávový servis pozostával z predmetov, ktoré 
mali rovnaké zdobenie aj označenie, teda po-
chádzali od jedného výrobcu. Toto je možné 
predpokladať aj u hnedého kávového servisu. 
Porcelánový kávový servis obsahoval šálky, 

kanvice, rôzne cukorničky a poháre. Je mož-
né, že väčšina predmetov pochádzala z Vie-
denskej porcelánky, z Číny alebo z Holandska. 
V ďalšej miestností sa nachádzali japonské  
a indiánske riady, išlo o kvetinový dekor, na-
zývaný indiánske kvety a taniere zdobené gir-
landami z viedenskej porcelánky. Tretia časť 
obsahovala rôzny porcelán z Holandska, sad-
rové figúrky a riady z Viedne. Okrem riadov 
bolo možné v skriniach nájsť aj sošku koňa  
a zaľúbeného páru. 
Na bližšie neurčenom mieste sa v sídle nachá-
dzal aj sklad, tzv. Garde moeubles, kde boli 
uskladnené staršie predmety, ktoré sa postu-
pom času nahrádzali novými. 
Kabinety cukrárne slúžili na uskladnenie ria-
dov. Bola tam aj miestnosť na posedenie pre 
panstvo, ktorá však nebola nijako nezvyčaj-
ne zariadená, preto sa dá predpokladať, že 
im boli sladkosti a občerstvenie servírované  
do reprezentačných priestorov v kaštieli.
19. storočie teda nebolo pre kaštieľ úpadko-
vé tak, ako sa predpokladalo. Jeho funkcia sa 
zmenila, z reprezentačného sídla sa kaštieľ 
stal miestom na oddych a skrátenie si voľnej 
chvíle. Tomu bolo prispôsobované aj zariade-
nie jednotlivých miestností. Vybavenie bolo 
teda skôr pohodlné a účelné. Prvé podlažie 
kaštieľa slúžilo pravdepodobne väčšinou  
pre služobníctvo, málokedy pre pánov. Je 
možné tak súdiť podľa jednoduchšieho zaria-
denia, samozrejme okrem Saly terreny, ktorá 
sa radí k reprezentačným miestnostiam rezi-
dencie.

Barbora Zárecká
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archeoLóGovia na čekLískom hrade
V trinástom storočí sa na návrší medzi dneš-
ným kaštieľom Esterházyovcov a kostolom 
Sv. Štefana nachádzal Čeklísky hrad, ktorý 
pravdepodobne v šestnástom storočí zanikol. 
Ostali len ruiny. Dlhé roky sa o zbytkoch toh-
to kedysi strategického opevneného hradu 
veľa nevedelo, a nikto sa o existenciu hradu 
nezaujímal. Až na základe iniciatívy Občian-
ského združenia Hrad Čeklís, kde hlavným 
iniciátorom bol Jaroslav Vokoun, predseda 
OZ, sa v roku 2010 rozbehol na tejto pamiat-
ke archeologický výskum. Práce pod vedením 
PhDr. Zdenka Farkaša postupne pokračujú 
a každým rokom sa objavujú nové nálezy  
a zaujímavé artefakty. Za týmito prácami stojí 
okrem aktivistu Sláva Vokouna a archeológa 
Zdenka Farkaša samozrejme aj množstvo bri-
gádnikov z radov mladých ľudí, ktorí sa pri-
hlásili na výzvu OZ Hrad Čeklís. Jednou z dlho-
ročných a vedúcim výskumu považovaných 
za najspoľahlivejších členov tímu je aj mladá 
bernolákovčanka, Beáta Koššová, ktorú pán 
Farkaš označil ako líderku výskumu. S Beátou 
sme si dali stretnutie a zrealizovali rozhovor  
o jej pôsobení na spomínanom archeologic-
kom výskume.

Bea, ako dlho pôsobíš pri výskume na Ček-
lískom hrade?
Tretí rok, prevažne v lete, vlani boli práce aj 
na jeseň.
Čo ťa priviedlo k výskumu na hrade?
Vyhlásenie v rozhlase pred troma rokmi. Za-
ujímala som sa o túto lokalitu už v detstve, 
chodili sme sa tam hrávať, vyrastala som  
v okolí, zaujímalo ma všetko, o čom som 
dovtedy počula. Vždy som sa interesovala  
o príbehy spojené s hradom. Po vyhlásení 
som nemohla hneď nastúpiť, lebo som ešte 
nemala 16, ale akonáhle som dosiahla pod-
mienku veku, tak som sa prihlásila.

Tušila si, o čo ide?
Väčšina ľudí si myslí, že to je len prevažne 
také metličkovanie, kreslenie. Aj ja som si to 
myslela, no bolo to hlavne murovanie, kopa-
nie, tak ma to, samozrejme, trochu prekvapi-
lo. Keď som sa prišla opýtať, tak mi povedali, 
že je to hlavne práca s kameňmi, muruje sa. 
Hlavne spočiatku to bolo naozaj o tom, no ja 
sa práce nebojím, nakoniec som zvyknutá aj 
doma na záhrade a tak. Teraz je to už trochu 
viac o tom metličkovaní, čistení a podobne. 
Ale každý rok je to stále niečo iné. Spočiatku 
najmä murovanie, druhý rok príprava, škra-
banie, proste stále niečo iné, a tento rok už 
skôr o tom metličkovaní.
Archeológia je, samozrejme, hlavne o kopa-
ní. Si predsa len také útle krehké stvorenie, 
ako túto časť práce zvládaš?
Tak zvládam to, napokon prvé roky som bola 
jediné dievča. Teraz je nás tam už viac diev-
čat, niekedy už dokonca viac ako chalanov. 
Pokiaľ sme v tých hroboch, nie je to až také 
náročné, to je v pohode. Ale aj na tú tvrdšiu 
časť práce si človek zvykne, časom to príde. 
Musí si nájsť spôsob, ako si to zjednodušiť, 
zvládnuť aj lopatovanie. Príde na to, ako chy-
tiť lopatu či tlačiť fúrik. Samozrejme, metlič-
kovanie, čistenie je také jednoduchšie, ale 
máme tam aj chalanov, ktorí sú viac na kopa-
nie. Ja neutekám pred robotou, mňa to baví, 
keď to treba spraviť, tak sa to musí, a samoz-
rejme nehovorím, že sa tam strháme. Občas 
si treba oddýchnuť, vieme si spraviť prestáv-
ky, ale keď treba, vieme potiahnuť.
Čo ťa tak najviac zaujalo na tomto výsku-
me?
Asi to, že to celé má raz byť niečo konkrétne, 
že to nerobíme len tak, že by to malo byť pek-
né miesto pre verejnosť. Mohlo by to byť at-
raktívne miesto, kde si budú môcť ľudia prísť 
posedieť, bude to snáď po dokončení spolu  

s vežou zaujímavé miesto. Teší ma, že nero-
bím len tak, zatiaľ je to síce ešte také nejas-
né, ale v budúcnosti ľudia, ktorí tam prídu, sa 
aj niečo dozvedia, ako to tam vyzeralo, lebo 
treba to trochu zviditeľniť, neexistujú k tomu 
žiadne nákresy a vychádzame z toho, čo ná-
hodou nájdeme. Zistiť vlastne, ako to skutoč-
ne vyzeralo. Bude tam snáď pekná vyhliad-
ková veža a príjemné miesto na posedenie. 
Prinesie to všetko taký nový vzduch, a môže 
to byť atraktívne miesto Bernolákova.
Čo najviac ocenil vedúci výskumu, pán Far-
kaš, ako top nález? 
Pán Farkaš nás za všetko chváli, je fakt super 
s ním spolupracovať, je s ním aj sranda a teší 
sa zo všetkého, čo nájdeme. Každý ho berie, 
že to je skutočný odborník. A teraz aktuálne 
sa sústreďuje na taký nečakaný nález, roz-
siahly múr, ktorý nevieme, čo to je, či most 
alebo brána, či čo. Taktiež ho fascinuje tá str-
má priekopa hneď vedľa toho múra, no pros-
te je zaujímavé hľadať tie súvislosti.
Kam sa ukladajú artefakty, čo sa deje s ná-
lezmi?
Keramika, ktorá sa nájde, sa vytriedi pod-
ľa toho, v ktorej časti sa našla. Čo sa nájde  
pri jednom múre, to sa ukladá spolu do vriec  
a skladujú sa vo veži, kde sa to sústredí  
a väčšinou končí v archeologickom múzeu.  
Pri hroboch, keď je celá kostra, sa všetko za-
čistí, zakreslí, nafotí, vyberie, a tiež sa to uloží. 
Ak je nejaký šperk alebo niečo podobné, zväč-
ša končí asi v múzeu. Také tie zablúdené sólo 
kosti, keďže tam za tie roky bolo aj smetisko, 
tak to, samozrejme, nie je všetko pokope. 
Tieto kosti sa tiež očistia, a potom sa znovu 
zahrabú. Niektoré kúsky, napríklad keramiky, 
idú na výskum, kde sa študenti archeológie 
snažia identifikovať pôvod. Napríklad nedáv-
no sa našla z úlomkov poskladaná kachlica  
s veľmi zaujímavou malou plastikou. 

A ty by si si trúfla odhadnúť obdobie nálezu?
To nie, nie som archeologička. To by som si 
netrúfla. Niekedy by som  si niečo možno 
vedela tipnúť, ale netrúfnem si. Je jasné, že 
keď to niekto študuje a venuje sa tomu, tak 
samozrejme vie, ale ja to neštudujem a neod-
vážim sa. To chce predsa len odborníka.
Ako prebieha taký bežný deň na výskume?
Tak ráno sa zídeme, posedíme pri veži, počká-
me, kým sa zídeme v takom rozumnom poč-
te, rozdelíme si náradie a zadelíme si prácu. 
Väčšinou sa pokračuje v tom, čo sa deň pred 
tým nedokončilo. Je to taká práca, ktorá je 
priebežná, nadviaže sa, čo sa rozrobilo... Cha-
lani sú väčšinou v priekope, baby sme čistili 
múr, niekto, kto čistí hroby, ide dozadu k hro-
bom a podobne. Keď už je zabehnutý tím, tak 
už každý vie, čo má, už chvalabohu nemusím 
každému hovoriť, čo má robiť. Spočiatku to 
tak nebolo, musela som pripomenúť aj také 
veci ako nájdite si náradie. Ale už sa do toho 
dostali, každý vie, čo má. Je to taká normálna 
spolupráca a každý robí to, na čo sa cíti, niko-
ho do ničoho nenútim.
Takže dobrý tím?
Ja si myslím, že dobrý. Spočiatku sa musíme 
trochu oťukať,ale väčšinou to ide rýchlo. Nie-
ktorí sú tu už dlhšie, a potom je to už jedno-
duchšie. Tento rok sme tam 4 – 5 z vlaňajška, 
ale nikdy sa všetci nezídeme, napríklad dnes 
som tam bola z toho stáleho tímu iba ja, všet-
ci ostatní boli noví.
Odkiaľ prevažne sú brigádnici?
Rôzne, niektorí sú miestni, ale viacerí aj z Bra-
tislavy, niektorí sú z Novej Dedinky, z Malino-
va, z Grobu. Dochádzajú spravidla na bicykli, 
niekto vlakom, pre študentov sú našťastie 
zadarmo.
Aká je budúcnosť tohto výskumu?
Vidina, že sa to stane atraktívnym miestom... 

v dohľadnej dobe sa to má celé domurovať: 
hradné múry, osadiť schody, zábradlia, lavič-
ky a upraviť okolie. Plánuje sa upraviť veža, 
tá by mala byť takým dominantným miestom, 
a tam by mohla vzniknúť nejaká rozhľadňa  
s krásnym výhľadom na okolie. Nakoniec,  
v okolí nič také nie je.
A tvoja budúcnosť spojená s hradom Čeklís?
Ja sa snažím mať otvorené všetko, idem štu-
dovať na vysokú školu, ale úplne iný odbor. 
Tá archeológia je taký relax, baví ma to, ale 
čo bude a ako to bude, neviem. Samozrejme, 
ak sa nenájde nič, čo by ma zaujalo a zároveň 
naplnilo, tak ako táto brigáda, tak určite bu-
dem pokračovať. Nakoniec som tu už tri roky, 
a tak, ako v každej práci občas už prídu také 
chvíle, že to ide trochu nad hlavu... hoci je to 
len v lete, ale predsa uvažujem, čo ďalej.
Veríš, že sa časom nájdu ďalší nadšenci z ra-
dov bernolákovskej mládeže?
Určite áno. Tento rok sme na začiatku boli len 
piati a začali sme pochybovať, čo bude s tým 
výskumom, v takom počte sa toho veľa ne-
spraví. A nakoniec sa to predsa len rozbehlo. 
Tlačili sme na pána Vokouna, aby hľadal no-
vých ľudí, a ten poslal výzvu aj do iných obcí 
a našli sa, prišli. Nakoniec bude určite kopec 
mladých, ktorí sa vrátia, dnes majú 16 – 17 
rokov, tak snáď sa môžu vrátiť aj o rok, dva, 
tri. Má to, myslím, budúcnosť.
Ako prijímajú mladší kolegovia, že si od 
nich staršia len o dva- tri roky a šéfuješ im?
Tak niekedy aj podrýpnu, ale snažím sa nebyť 
veľmi autoritatívna, a keď im niečo prikážem 
tak sa snažím, aby to nebrali v zlom. Niekedy 
im fakt musím povedať, že keď majú neporia-
dok, tak to musia spraviť, lebo neodídu. Keď 
im poviem, že to majú spraviť, tak to musia 
rešpektovať, ale potom sa, samozrejme, zasa 
normálne bavíme, pri obede sa smejeme  

a neberieme to tak, ako nejakú šikanu. Be-
riem to tak zdravo, normálne.
Si líderský typ?
Myslím, že moc nie, ale tu mi to tak celkom 
vychádza. Určite ani v škole som sa o to ne-
snažila. Stalo sa, že chalani ma nahnevali  
a trochu to flákali, nič nerobili, tak dostali 
strhnutú hodinu. Ale vedela som im to podať 
tak, aby si nemysleli, že ich preháňam. A mali 
sme aj také situácie, že som sa s nimi chvíľu 
nebavila, aby pochopili, že to treba brať se-
riózne. Potom pochopili a všetko išlo zasa OK. 
Už si presvedčila aj niekoho zo svojho oko-
lia, nejakého priateľa najmä na tú ťažšiu 
prácu s krompáčom a lopatou?
Ani nie, ale už som si zvykla, že čo si nespra-
vím sama, nemám. Nakoniec, keď treba niečo 
ťažšie, máme tam aj chalanov. V tomto mám 
podporu od vedúceho výskumu, dal im na-
javo, že musia trebárs vytlačiť fúrik a keď im 
poviem, musia ma rešpektovať.
Máš nejaký odkaz alebo informáciu pre 
perspektívnych záujemcov o brigádu z ra-
dov bernolákovskej mládeže?
V prvom rade nech sa prídu pozrieť. A kľudne 
aj baby, naozaj to nie je až také zložité. Býva 
tam dobrá partia, aj sa zabavíme, zasmeje-
me, a tak. Jasne, že sa aj namakáme, ale nie 
je to stresová práca, pre mňa je to skôr taký 
relax. Nik nás nenaháňa, nemáme nijaké limi-
ty, že to sa musí teraz okamžite spraviť, čiže 
také voľné tempo. Tiež spoznajú nových ľudí, 
a možno by ich to začalo baviť až tak, že sa 
tomu budú v budúcnosti venovať. Netvrdím, 
že je to extra atraktívna práca, ale si myslím, 
že mladí ľudia by sa nemali báť žiadnej práce, 
a je lepšie robiť niečo ako sedieť doma.
Ďakujem za rozhovor.

Peter Quarda
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Bodka za sezónoU v PLážovom voLejBaLe
Šp

or
t Futbal má v Bernolákove dlhú históriu a píšu 

ju aj dnešní mladí hráči. K úspechom klubu 
ŠK Bernolákovo patrí víťazstvo dorastencov 
v IV. Lige (SD4V – Starší Dorast 4. liga Bra-
tislava Vidiek) v ročníku 2017/18. Pamiat-
kou na tento úspech sú medaily a pohár vo 
vitríne klubu. V 18 zápasoch dosiahli skóre  
98 : 14, čo poukazuje na kvalitný útok i ob-
ranu. V útoku boli najlepšími strelcami Patrik 
Procházka (19 gólov), Jozef Aksamit (16) a Jo-
zef Cserpes (14). Obranu diriguje kapitán Lu-
káš Rebro. Rekordným výsledkom bolo víťaz-
stvo 18 : 0 nad TJ Slávia Ekonóm Bratislava.
Súťaž v ročníku 2017/18 prebiehala výborne. 
Prejavili sa kvality zohraného mužstva. Poda-
rilo sa tu udržať chlapcov, ktorých si vycho-
vali v žiackych kategóriách a posilnili ich aj 
dorastenci z okolitých dedín, lebo dnes nie je 
samozrejmosťou zostaviť dorastenecké muž-
stvo v každej obci. Dorastenecké mužstvo 
sa začalo vytvárať pred 3 rokmi. Na začiatku  
v ňom boli len 3 domáci hráči, potom prišli  
3 hráči zo starších žiakov. Motiváciou ľudí, 
ktorí sa točia okolo mužstva je aj to, že tu 
majú svojich synov. Realizačný tím tvoria Sta-
nislav Rebro a Miro Gál. Stanislav Rebro je ve-
dúci a zakladateľ súčasného dorastu v Berno-
lákove a dlho plnil aj ďalšie funkcie, často aj 
tú trénerskú. Miro Gál trénuje starších žiakov 
a dorastencov. Širší realizačný tím tvoria ro-
dičia, ktorí pomáhajú s dopravou futbalistov 
na zápasy a tvoria aj vďačnú divácku kulisu. 
Vedenie klubu a obec vytvárajú podmienky 
pre základné fungovanie mužstva dorasten-
cov.
Začiatok minulej sezóny vyšiel vynikajúco, 
keď jesennú časť ukončili bez straty bodu.  
V letnej časti nezískali body len v 2 zápa-
soch. Už počas súťaže začali niektorí doras-
tenci hrávať aj za A mužstvo. To je nakoniec 
aj jeden z dôvodov, prečo sa v klube venujú 

dorastencom. Odchov vlastných hráčov je 
prirodzenou cestou takéhoto klubu. Z do-
rastencov sa medzi mužmi už uchytili Renato 
Udvaros, Jozef Aksamit a Patrik Procházka.  
A dvere sa otvárajú pre ďalších.
Silnou stránkou našich dorastencov je to, že 
držia pohromade. Každý je inak talentovaný, 
ale vedia sa spolu potiahnuť. Chcú bojovať 
o najvyššiu métu. Predposlednú sezónu 
skončili na 5. mieste, a to ich neuspokojilo. 
A tak si dali za cieľ víťazstvo v súťaži, a ne-
ochvejne šli za ním. Vyššia súťaž poskytuje 
kvalitnejšie mužstvá, a to vytvára predpo-
klady pre kvalitu, ktorá prejde do A mužstva. 
Najväčšími konkurentmi boli dorastenci z Ro-
vinky, Kráľovej pri Senci a Pezinku-Cajle. Do-
rastenecký futbal je aktivita náročná na čas. 
Tréning je trikrát do týždňa, a počas víkendov 
sú ostré zápasy. Čiastočne sa tomu prispôso-
buje život ich rodín.
Po postupe zo IV. ligy pôsobia dorastenci  
v tomto ročníku 2018/2019 v III. lige SD BFZ 
(Starší Dorastenci Bratislavský Futbalový 
Zväz, SD3R-U19). Konkurencia je tu náročnej-
šia v porovnaní s nižšou súťažou. O trofej bo-
juje 14 mužstiev. Začiatok súťaže vyšiel veľmi 
dobre, keď zo 4 zápasov majú bernolákovskí 
dorastenci len víťazstvá a 1 remízu a na prvé 
mužstvo strácajú 2 body. Z minuloročné-
ho víťazného mužstva tu pokračujú 5 hráči  

a ostatní prišli od starších žiakov – odcho-
vanci trénera Mira Gála. V omladenom muž-
stve tvoria 80 % Bernolákovčania. Na konci 
tohto ročníka súťaže sa naši dorastenci chcú 
umiestniť čo najvyššie. Držíme palce!

Jaroslav Vokoun

víťazi
Sezónu v roku 2018 oficiálne otvoril turnaj 
dvojíc počas Dní obce Bernolákovo. Z 12 
dvojíc sa najviac darilo Kristíne Úradníčkovej  
s Milanom Hríbikom. Potom nasledoval tur-
naj Hodová volenka, kde z 8 dvojíc triumfova-
li Lucia Treplanová s Michalom Kövesim. V zá-
verečnom turnaji sezóny, nazvanom Čeklíska 
prestíž, za účasti 8 dvojíc sa tešili z víťazstva 

Beáta Sikhartová a Miro Hajach. Nakoniec 
bonbónik, počas tohto leta sa podarilo zor-
ganizovať ligu dvojíc žien v plážovom volejba-
le, ktorej sa zúčastnilo 9 dvojíc. Víťazstvo si 
odniesli Beáta Sikhartová s Ľubicou Mečíro-
vou. Prínosom tejto ligy bola účasť mladých 
hráčok, ešte junioriek. Na záver sa chcem po-
ďakovať všetkým činovníkom, ktorí prispeli  

k zdaru tejto sezóny a taktiež obci Bernoláko-
vo za podporu obecného športu a poskytnu-
tie plážového ihriska a finančných prostried-
kov na nákup trofejí.

Komisia pre vzdelávanie 
a voľnočasové aktivity

Fotografia víťazného mužstva – IV. liga dorast (SD4V) ročník 2017/2018
Horný rad: Stanislav Rebro (vedúci), Šimon Méry, Marko Hržič, Oliver Dangl, Renáto Udvaros, Vladimir Komarov, Marcus Labuda, Patrik 
Procházka, Richard Zemánek, Richard Chalupa, Dominik Mezovský, Christian Bachleda, Lukáš Rebro, Miroslav Gál (tréner)
Spodný rad: Matej Matula, Martin Dežulian, Marco Gál, Patrik Kotlár, Jozef Cserpes, Jakub Krejcar, Dávid Ďugel, Christián Volník

 KLUB ZÁPASY VýHRY REMíZY PREHRY SKóRE BODY
   1 ŠK BERNOLÁKOVO 18 16 0 2 98:14 48
   2 TJ ROVINKA 18 14 2 2 109:29 44
   3 MŠK KRÁĽOVÁ PRI SENCI 18 12 1 5 58:31 37
   4 CFK PEZINOK - CAJLA 18 11 3 4 74:41 36
   5 FK SLOVAN MOST PRI BRATISLAVE 18 10 3 5 56:27 33
   6 ŠK NOVÁ DEDINKA 18 8 2 8 42:51 26
   7 TJ VEĽKÉ LEVÁRE 18 6 1 11 32:47 19
   8 TJ SLÁVIA EKONóM BRATISLAVA 18 5 0 13 21:95 15
   9 FC SLOVAN ČASTÁ 18 1 1 16 20:80 4
 10 FC DRUŽSTEVNíK BUDMERICE 18 0 1 17 11:106 1

Rok 2018 je bohatý na okrúhle výročia. Tento 
rok si medzi inými okrúhlymi výročiami pri-
pomíname 70 rokov od premenovania obce 
Čeklís na súčasné Bernolákovo. 11. júna 1948 
napriek tomu, že už v krajine vládol režim, 
ktorý nebol naklonený cirkvi, dostala obec 
Čeklís meno po významnom slovenskom 
katolíckom kňazovi, ktorý v obci pôsobil  
v časoch obrodenia, Antonovi Bernolákovi. 
Aj napriek snahe niektorých jedincov, ktorí 
podliehali vplyvu vtedajšieho silného tlaku 
Sovietskeho zväzu a navrhovali premenovať 
obec na Krasnodar. Chvalabohu, triezvy ná-
zor zvíťazil, a Bernolákovo dostalo svoj ná-
zov, ktorý ostal dodnes. V tomto roku si teda 
pripomíname okrúhlych 70 rokov od tejto 
dôležitej udalosti v dejinách Bernolákova.
Pred 100 rokmi, v roku 1918, sa udiala ďalšia 
dôležitá dejinná udalosť. Na európskom kon-
tinente sa skončila dramatická 1. svetová voj-
na. Ukončenie tejto hrôzostrašnej vojny malo 
zásadný dosah na nové usporiadanie Európy. 
Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie 
začali na našom kontinente vznikať nové 
štáty. Pre nás bol dôležitým dátumom 28. 
október 1918, kedy vznikla Československá 
republika, ktorá sa stala pre nás na niekoľko 
desaťročí spoločným štátom. Spoločným pre 
asi najpríbuznejšie európske národy, Slová-
kov a Čechov. Nielen jazyková podobnosť, 
náboženská zhoda, geografická blízkosť, ale  
aj kultúrna blízkosť nás spájala až do roku 
1993, kedy sme boli ako štát rozdelení, a na-

stala nová éra dvoch samostatných republík. 
Neskôr sme sa stali súčasťou veľkej európ-
skej spoločnosti. Rokmi spolužitia v jednej re-
publike sa slovenská a česká kultúra natoľko 
zblížili, prelínali a dopĺňali, že sme aj po roz-
delení ostali vo veľmi nadštandardnom pre-
pojení s českou kultúrou. V Česku stále vedie 
slovenská kultúra. Nadštandardne zastúpené 
a mimoriadne obľúbené je hosťovanie slo-
venských divadiel, ktoré vystupujú bez prob-
lémov v slovenčine. Bežné je premietanie 
slovenských filmov, uvádzanie televíznych 
programov, pôsobenie hudobných telies  
vo všetkých žánroch. Na českých scénach vy-
stupujú operní sólisti i súbory, bohatý je výber  

literatúry v slovenskom jazyku, prezentujú 
sa výtvarníci i ďalší umelci. Podobne je to 
samozrejme aj na Slovensku, možno ešte  
o niečo významnejšie. A v súvislosti s touto 
skutočnosťou sa kontinuálne dostáva česká 
kultúra aj do ďalších sfér nášho života, obo-
hacuje náš kultúrny život podstatne viac ako 
kultúry ďalších krajín dnešného globálneho 
multikultúrneho sveta. Preto je vhodné pri-
pomenúť si 28. október 1918 ako začiatok 
niečoho, čo ovplyvnilo generácie nielen star-
ších obyvateľov Slovenska, ale má dosah aj 
na dnešné mladé generácie.

Peter Quarda

rok okrúhLych výročí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18-ročné skúsenosti. 
Zákaznícky servis a donáška zdarma.  

 0904 972 717  Michaela Vlčková, nezávislý distribútor 
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hy Koncom leta, keď stretávam deti alebo mla-
dých, s ktorými sa poznám zo školy alebo  
z kostola, zvyknem nadhodiť provokatívnu 
otázku: „Prázdniny sa už čoskoro končia, tešíš 
sa do školy?“ Niekedy som zaskočený, ak do-
stanem pozitívnu odpoveď a bez irónie. Či už 
vtedy, keď je niekomu po dvoch mesiacoch 
doma pridlho, alebo sa niekto teší na spolu-
žiakov, obľúbenú pani učiteľku alebo pred-
met, ktorý je žiakovi zvlášť blízky. Ale každý, 
kto pozná typickú žiacku alebo študentskú 
dušu, vie, že skôr tá druhá odpoveď je čas-
tejšia. Niekedy ani netreba odpoveď, stačí vi-
dieť ten zhrozený pohľad, a už je jasné, ako sa 
dotyčný „teší“ na nový školský rok. Pravdou 
však je, že po niekoľkých deprimujúcich pr-
vých dňoch sa každý nejako snaží naštartovať 
a dostať do primeraného študijného rytmu.  
S úsmevom si vždy spomeniem na malých pr-
váčikov v jednom z mojich prvých pôsobísk. 
Maličkí žiaci sa mi sťažovali na náboženstve, 
akú majú veľmi prísnu pani učiteľku. V škôl-
ke sa iba hrali, chodili na prechádzky, a táto 
pani učiteľka ich v kuse niečo učí a niekedy 
aj skúša. Ja im vravím: „Deti, ale tak to má 
predsa byť. Veď chodíme do školy, aby sme 
sa niečo naučili. Veď keby vás pani učiteľka 
nič nenaučila, tak by ste zostali sprostučké.  
A hádam by ste nechceli zostať do konca 
života hlúpučké?“ Nuž ale deti súhlasným  
a veľmi nadšeným prikývnutím mi dali na-
javo, že sa im to pozdáva ako skvelý nápad: 
zostať hlúpy po celý život. Našťastie, pani 
učiteľka a ich rodičia nezdieľali takúto víziu 
života :-) Ani sa mi nechce veriť, že pred šty-

ridsiatimi rokmi, 1. septembra 1978, som aj 
ja nastupoval ako malý prvák do školy. Išiel 
som tam s malou dušičkou. V tom čase žiad-
na forma predškolskej prípravy nebola povin-
ná. Takže ten deň bol doslova mojím prvým 
dňom v škole. Hoci ma nikto nestrašil školou,  
z akéhosi dôvodu som si myslel, že nás budú 
skúšať hneď prvý deň, a ja nič neviem. Až  
po niekoľkých dňoch som sa odvážil prvýkrát 
zdvihnúť ruku, prihlásiť sa a odpovedať –  
a hneď zle! Pani učiteľka sa nás pýtala (bolo 
to tuším na prvouke), kde oddychujú lasto-
vičky. Ako dieťa z dediny som videl celé leto, 
ako húfy lastovičiek sedeli na elektrických 
drôtoch pozdĺž ulice. Ale mne sa ich miesto 
relaxu videlo akési nestabilné a riskantné,  
a myslel som si, že byť lastovičkou by som sa 
oveľa lepšie cítil v hniezde. To máte tak, keď 
odhodíte bokom svoju empirickú skúsenosť 
a nahradíte ju vlastným špekulovaním a ra-
cionalizovaním. Ale čoskoro som sa so škol-
ským prostredím naplno zžil. Potom som sa 
bez obáv hlásil a vypytoval – cez hodiny a aj 
cez prestávky, keď som (vraj s milým úsme-
vom) prišiel ku katedre a pýtal sa podľa úzusu 
vtedajšej doby: „Súdružka učiteľka, a prečo 
...“ Dosť možné, že som sa dopytoval dosť 
veľa a dosť často (a ktovie na aké témy?), 
lebo naša pani (súdružka) učiteľka mi neraz 
povedala: „Braňo, Braňo, stále ťa niečo zaují-
ma. Z teba raz bude minister zbytočných zá-
ležitostí.“ Spisovateľ Wilhelm Busch si kladie 
otázku, prečo sa ľudia boja odpovedať. A sám 
prichádza s odpoveďou, že je to dané obavou 
z odmietnutia: odpoviem nesprávne a okolie 

ma vysmeje a zavrhne, ocitnem sa na perifé-
rii ich záujmu. Som rád, že v prostredí školy 
som sa naučil čeliť tejto obave. Keď nejakým 
spôsobom hodnotím svoj život, uvedomu-
jem si, že mám byť Pánu Bohu veľmi vďačný, 
akým požehnaním v mojom živote boli tri 
kategórie ľudí. Na prvom mieste sú to moji 
drahí, svedomití a vzorní rodičia, celý život 
žijúci usporiadaným manželským a rodinným 
životom. Ďalej to boli kňazi, najmä nezabud-
nuteľný pán kanonik Dr. Dorušák, ale aj mno-
hí mladí kapláni, ktorí sa za tie roky v mojom 
rodisku prestriedali. Aj ako deti a miništranti 
sme si ich vážili a mali ich radi. Boli našimi 
ozajstnými duchovnými otcami. Keď v tom-
to období počúvame hrôzostrašné správy  
o zneužívaní v Pennsylvánii, stále tomu 
akosi nerozumiem. My sme nemali ani naj-
menší náznak nejakej podobnej skúsenosti.  
A na treťom mieste to boli naši vynikajúci uči-
telia. Keď sme sa dozvedeli na konci tretieho 
ročníka, že naša pani učiteľka nás už nebude 
učiť, boli sme z toho skleslí. Veď nás viedla  
od prvej triedy a bez zveličovania možno po-
vedať, že takýto typ učiteľky je pre mnohé 
deti ako druhá mama.
Keď opäť začne škola, nastúpia noví prváci, 
pri nich si najviac uvedomujem, aká je nie-
kedy veľmi krehká ich duša. Aj dobré, aj zlé 
ich môže priaznivo alebo negatívne poznačiť  
na celé roky. Nech aj oni majú šťastie na dob-
rých rodičov, učiteľov a kňazov!

Branislav Čaniga
bernolákovský farár

(oPäť) do škoLy

Vážení spoluobčania!
Kolotoč dejín sa stále otáča a máva s nami 
ako búrka s napnutými plachtami lodí, čo sa 
plavia po mori, a námorníci volajú o pomoc 
SOS. Udalosti výročí, ktoré si teraz pripomí-
name, my, starší, ťažko prežívame, lebo sme 
boli ich priamymi účastníkmi. Spomienky 
na tieto dni sa nám hlboko zaryli do pamäte  
a nikdy nevymiznú. Boli sme vtedy mladí, sta-
rali sme sa o naše rodiny, chodili do práce, 
ktorej bolo dosť, čo nám zabezpečilo budúc-
nosť. Boli sme si veľmi blízki. Pomáhali sme 
si navzájom, zdravili sme sa medzi sebou. 

Toto v nás zostalo. Každodenné horúčavy nás 
prinútili k veľkej obozretnosti. Zistili sme, že 
lepší je oddych v tieni, ako volať záchrannú 
linku v tiesni.
Po mesačnej prestávke sa stretneme v na-
šom Klube dôchodcov. Príjemné prostredie  
a milé kamarátky nás už medzi dverami víta-
jú a ponúkajú kávu alebo čaj, a je nám fajn. 
Stretávajú sa tu kamarátky, kamaráti z det-
stva, spolužiaci aj susedia. Zážitky z dovolen-
ky, nezáleží na tom, či sme strávili v cudzine, 
na chate, v kúpeľoch, alebo doma pri zavá-
raní. Radi si podebatujeme, a sme spokojní. 

Vášniví kartári sa navzájom prekárajú, kto 
vyhrá, na tom nezáleží. Sem tam pesnička  
zazneje a naša duša pookreje. Spomíname aj 
na tých, ktorí už tu nie sú. Tešíme sa na me-
siac september, kedy sa náš ženský spevácky 
zbor Čeklísanky stretne pri nácviku nových 
piesní, aby potešil svojich priaznivcov. Pozý-
vame Vás, ktorí máte radi slovenské ľudové 
piesne, príďte medzi nás, sme dobrý kolektív 
a sprevádza nás Maroš, mladý pán harmoni-
kár.

Eva Šticová z Obilnej ulice

z okienka našich dôchodcov

Ráno som sa zobudil ako po iné dni a zapí-
nam si televíziu. Chcem sa dozvedieť, aký je 
deň a koľko je hodín. To preto, aby som si 
vedel napraviť hodiny, ktoré mi visia na ste-
ne a často meškajú. Dnes sa mi nechce nič, 
je to už od rána akosi spojené s počasím, nie 
a nie napršať, a už by malo a poriadne, inak 
všetko vyschne. Zbystril som pozornosť až 
potom, keď hlásateľka prerušila vysielanie  
a zahlásila, že vraj farmári z východu krajiny 
sa traktormi už pustili na Bratislavu. Chvá-
la Bohu, povedal som si, konečne niekto 
dostal rozum, a pritom som ani dosť dob-
re nevedel, o čo ide. Intuitívne som im ale 
drukoval, pretože pustiť sa na takú cestu  
a traktormi bez príčiny, to by bol veru dra-
hý „špás“. Asi o tom už vedela a len čakala 
na „deň D“, mám na mysli hlásateľku. Slovo 
dalo slovo a dozvedel som sa, prečo sa roz-
hýbali. Vraj, a to nie je nič nové, že politici  
v Bratislave oslepli a ohluchli a nech-
cú ani vidieť a ani počuť o ich ťažkostiach  
„na východe“. Vraj sa im tam „nasáčkovali“  
a vytláčajú ich odtiaľ Taliani a nevedia si  
s nimi rady. A na potvoru nefungujú riad-
ne ani telefóny. Tak sa rozhodli ísť, ako 
inak, ak nie traktormi, do hlavného mes-
ta priamo na „Vládu“ a tam im to povedať  
„z očí do očí“. Škoda, že po ceste nezob-
rali bačov aj s ovečkami. Predstavte si 
niekoľko desiatok stád – možno aj sto-
kusové – sa hýbať diaľnicou- a potom 
sa prechádzať a hľadať pašu dakde pred 
„Manderlákom“, alebo na „Gottwalďáku“. 
Vidíte, asi som zaspal dobu, ani to už neviem, 
či Gottwalďák je ešte stále Gottwalďákom, 
alebo ho premenovali. A ktovie, podľa koho 
alebo čoho?
Neviem ani, ako dopadlo stretnutie, a či 
vôbec nejak dopadlo. Skôr si myslím, že 
ich učičíkali a rozpačito odišli, veď ani te-
levízia sa veľmi nenaparovala. Ak ide o ne-
jakých „chuligánov“, je ich plná obrazovka, 
a ako sa „našim“ traktoristom podarilo 
odísť, a čo si o prežitom teraz myslia, ne-
hovorí nik. Možno im pripomenuli toho, 
čo zbieral tie kôrovce a na nich zbohatol, 
viete si to dosť dobre predstaviť, ja nie, 
mne to jednoducho nejde ani „za Boha  
a za národ“ do hlavy.
Veľmi dobre si však pamätám (... a teraz tro-
chu odbočím), ako nám svojho času niekto 
zámerne a na minimum trvalo redukoval  
a znechucoval stav roľnícky, lesnícky a živ-
nostenský, kde sa „kopec“ ľudí bez väčšej 
starosti štátu živilo, a dokonca oni vlastne 
v určitom zmysle živili štát. Boli totiž v mno-
hom sebestačnejší ako dnes, hoci boli menej 
pohybliví a nie tak prierazní ako sme teraz 
my. Nemuseli zdanlivo lietať a dennodenne 
do práce a z nej behať, mali totiž perma-
nentnú pracovnú dobu, od „nevidíš, do ne-
vidíš“ priamo doma. Nikto z nich nebojoval  
o každú sekundu svojho pracovne „draho-
cenného“ času. Nevedeli, čo je to penzia,  
a pracovali temer celý život. Dnes je to všet-
ko, čo mám na mysli, iné a dokonca aj deti 
už v mladom veku vedia, čím budú a čím 

chcú byť. Odpoveď je predsa jasná, chcú 
byť, temer do jedného lekármi, doktor-
mi, inžiniermi... ,ktorí z nich by chcel byť 
roľníkom, či remeselníkom ako jeho otec? 
Byť roľníkom alebo remeselníkom je dnes,  
v porovnaní s minulosťou, niečo ponižujúce, 
nedaj Boh sa živiť murárstvom alebo chovať 
kravu. Bohužiaľ, minulá a dnešná školská, 
či rodičovská výchova splodila takýto stav. 
Mala a dodnes má mylný základ. Je to jed-
noducho choré, a ak sa z dnešných chúťok 
niečo nevydarí, potom stačí sa rýchlo naučiť 
skladať autá. Dokedy tak bude? Veď naše ži-
voty potrebujú aj niečo iné, preboha, potre-
bujú samostatnosť a nie davové dirigovanie, 
to sme zažili „až – až“ ! Lesy dnes poznáme, 
len keď ideme na hríby, „celý národ“ cho-
dí do lesa na hríby, Rómovia aj na drevo  
a čučoriedky a lesníci občas aj na ťažbu dre-
va pre výnosný obchod. Sotva niečo ostane 
medveďom, v zime sa od hladu a od starosti 
o budúcnosť budia. Ako by mohli v „takom-
to“ svete a ešte hladní spokojne celú zimu 
chrápať?
Ľudia organizovaní ešte dakedy v urbariá-
te chodili tiež a pravidelne do lesov, ale  
za iným účelom. Oni totiž lesy, aj tie pásové 
okolo potokov a poľných ciest, pre palivo  
a úžitkové drevo doslova svedomite pesto-
vali. Garantujem, že vtedajší pohľad na lesy 
a na akékoľvek stromoradie či lesnú enklávu 
bol iný. Mohli ste vidieť niečo oveľa kultúr-
nejšie ako dnes, panoval tam totiž pre tú 
dobu svojský poriadok. Mali totiž „svojho“, 
funkciou najvyššieho gazdu, potom „jágra“ 
a predstavenstvo. Všetci dovedna na všet-
ko odborne dozerali, chránili si, a keď bolo 
treba, zasahovali. Cesty do „bažantníc“  
a iných kompaktných lesov bývali opatre-
né závorami a vkročiť do lesa len tak ke-
dykoľvek a hocikto nemohol! Dnes máme 
opačnú situáciu. „Za chvíľu“ budeme mať 
viac lanoviek a zjazdoviek ako lesov a tu-
risti nám pomaličky, ale iste zošliapu Tatry  
a vyženú z nich i svište s kamzíkmi, pre-
tože sme vraj väčšou mierou odkázaní  
na zisk z turistiky. Väčšiu hlúposť som ne-
počul, a to mi „beží“ už deviata dekáda 
života. Aj najmenší zásek do lesov a ná-
sledné zošliapanie robí totiž divy, bohužiaľ,  
v negatívnom zmysle. O zaburinení lesov  
a vrchov cudzími druhmi týmto spôsobom, 
teda turistikou, radšej pomlčím.
Poľnohospodárstvo sme polstoročie gi-
ganticky devastovali, a dnes by ho chcel 
niekto za krátku dobu opäť pozdvihnúť.  
A možno dať do pôvodného stavu, nezále-
ží pri tom, či na východe alebo na západe 
krajiny. Žiada sa mi však pripomenúť, ako 
nám mnohí, aj z dnešných „horných de-
sať tisíc“, alebo ich predchodcovia vytýkali 
zarytosť k pôde, k dobytku... Takéto vlast-
nosti sa pokladali za niečo, najmä politicky 
menej cenené, ale hlavne kádrovo závad-
né. Mnohých z nás to aj dnes utvrdzuje, že 
poľnohospodárstvo, ale aj remeselníctvo či 
živnostníctvo - to nie sú kabáty na prezlie-
kanie, sú to dlhoveké, rodové záležitosti,  

a v tom väzí ich nenahraditeľné špecifikum. 
To sa len tak jednoducho spriemyselniť 
nedá. Spomeniem len rýchlu kolektivizáciu, 
ktorú sme ešte viacerí zažili a vieme, ako 
dopadla. Škodoradostne pripomeniem, že 
i na tých najmúdrejších „prišiel mráz“, len 
nech sa pozrú z okna von, a iste ich napad-
ne hlúposť s úplným „rozorávaním medzí“! 
Pamätám totiž aj dobu veľkých debát, keď  
o sedliactve vedeli všetci tí od „ponku a ver-
pánku“ viac ako samotní sedliaci. A vraj, ho-
vorievame si, že my, Slováci, sme rozumní, 
hrdí a pracovití. Možno, neviem, ale často  
o tom pochybujem a spomenutá trakto-
rová „kavalkáda“ na Bratislavu ma v tom 
utvrdzuje. Problém je v tom, že neviem, 
kam to všetko ťaháme, pretože cesta  
z dvanásťhonového osevného postupu  
na temer monokultúrne obhospoda-
rovanie krajiny je takpovediac cesta  
„do horúceho pekla“. Už dnes nás doviedla  
do stavu, keď naše dediny sú čistejšie ako 
čisté, ale potraviny z veľkej časti aj napriek 
tomu dovážame. Nedaj Boh chovať dnes 
dakde pri Bratislave ošípanú, zajace, alebo  
i kozu, veď akýkoľvek chov smrdí, a my 
sme teda národ síce hrdý a pracovitý, ale 
veľmi fajnový. Nedaj Boh, aby v našich 
dedinách ráno kokŕhala sliepka alebo ki-
kiríkal kohút. Tak maličký štát, akým sme, 
sa vo všetkom a neustále spoliehame 
na veľkovýroby, na akúsi gigantomániu,  
a malovýroba – a teraz to preženiem – 
napríklad formou dve kravy a päť-šesť 
hektárov pôdy, by bolo spiatočníctvo.  
A kone, tie pre hercov a umelcov chovajú  
po dedinách na okrasu a mancovanie sa. 
Viem, sú to hlúposti, ale na tú rôznorodosť 
si rád spomínam, v mnohom bola priam 
čarovná. Veď uznáte, mať v dome pár koní  
a do roka i dvakrát zažiť zabíjačky a vedieť, 
čo trávite, to nie je dnes každodenný po-
hľad. Ak je niekde zabíjačka, div, že nejde  
o celonárodnú udalosť.
Už je to tak, že bilboardy pri cestách vytla-
čili pôvodné stromoradia a kone či inú živú 
ťažnú silu v maštaliach sme vymenili za autá 
a traktory v garážach. Otázka preto znie – 
sme spokojní? Naozaj, neviem odpovedať, 
hoc od mladi počúvam, že ľudia nie sú nik-
dy spokojní. Napriek tomu musím priznať  
a úprimne povedať, že pochodujúce trak-
tory neboli zbytočné. Upozornili nás, že aj  
na „našom“ východe je všetko inak, a je to 
tam oveľa komplikovanejšie, ako sme si na-
mýšľali. A nech už je ako chce, počínanie ľudí  
z východu je mi sympatické, dali jasne na ve-
domie všetkým, že si len tak pre nič a za nič  
od niekoho, čo ja viem - aj z Talianska, radiť  
a dirigovať nedajú.

Ján Navara

Pochod na BratisLavU

cenník inzercie
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Slza v oku a v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, to osud vzal.
Odišla si nám všetkým,
ktorí sme Ťa radi mali.
Odišla si bez toho,
aby nám Tvoje ústa zbohom dali.

So smútkom v srdci sme si dňa 9. októbra 
pripomenuli 1. výročie úmrtia našej matky, 
babky a prababky Evy Boškovej. Kto ste ju 
poznali venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína dcéra Jarmila  
s rodinou.

sPomienky

Narodili sa

Timotej Nemčík
Matej Kucko
Tobias Beňo
Klaudia Hricková
Marína Krajmer
Richard Novák
Marko Palkovič
Sabina Raučinová
Ladislav Baláži
Michal Kováč
Karolína Teplanová
Hana Balogová
Oliver Ján Danter
Elena Halaganová

Zuzana Bako
Natália Sobotová
Matúš Kanovič
Štefan Slovák
Kristína Hudáková
Tobias Kubáni
Adrián Nagy
Lenka Varačková
Marco Jancić
Denis Klinka
Jakub Hano
Artur Stráňai
Simona Jančová
Vivien Pipašová
Vincent Ubár
Slávka Belišová

Marína Margaux Šimorová
Katarína Malíková
Amélia Bogdáňová
Barbora Koštialová
Adam Kušnier
Karin Pivolusková
Kristína Malá
Nina Blahová
Matias Dudáš
Michal Škulec
Michaela Fecková
Tobias Kost
Olívia Szöke
Jakub Petko
Viktória Kačandyová

Dňa 29. septembra sa v Kultúrnom dome konal slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce. Pozvanie starostu a Zboru pre občianske záležitosti prijalo  
33 darcov krvi – držiteľov plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.

záPis do Pamätnej knihy

sPoLočenská rUBrika

Uzavreli manželstvo

Marián Fabian a Miriama Pružincová
Tibor Mládek a Andrea Kristová
Daniel Blaho a Bibiana Brozmanová
Alojz Némethy a Elena Bieliková
František Jakoda a Michaela Heribanová
Matej Podmajerský a Marika Kuboňová

Peter Švantner a Simona Riapošová
Matej Repaský a Ivana Koťková
Ondrej Jančula a Dáša Macháčková
Dominik Dubéci a Lucia Gregoričková
Ján Ďurič a Dominika Markaj
Boris Sokol a Alžbeta Müllerová
Martin Mráz a Mária Janečková
Miroslav Jureček a Eva Hegyiová

Lukáš Lutter a Lucia Kovalčíková
Slavomír Lipár a Michaela Grúberová
Boris Slezák a Dana Spodniaková
Filip Cipár a Natália Némethová
Tomáš Kardoš a Jana Szabová
Tomáš Jendek a Veronika Valachovičová
Adam Czucz a Nikola Sýkorová
Igor Hlobik a Mária Bobáková

Oslávili jubileum

jún
Lívia Kormančíková  70
Vladimír Lovci  70
Zlatica Lachová  70
František Dvořák  70
Peter Sivák  70
Anna Vitálošová  70
Zora Broschová  70
Tibor Ďurkovič  75
Magdaléna Polgárová  75
Cecília Popluhárová  80
Mikuláš Sysák  80
Július Bergendi  80 

Helena Dulaiová  80
Terézia Dužeková  85
Mária Meszárošová  85
Anna Jajcaiová  90
Mária Štrichovancová  90
Peter Stredanský  90

júl
Soňa Rajecová  70
Marian Parkányi  70
Miloš Iliť  75
Pavla Gracová  80
Jozef Bachratý  80
Magdaléna Nagyová  80
Štefan Palkovič  85 

august
Pavol Heriban  70
Jozef Csovari  70
Jozef Bilický  70
Ľubica Hrablíková  70
Jarmila Molnárová  70
Ladislav Palkovič  70
Michal Polerecký  75
Marta Horváthová  75
Jozef Reindl  75
Anita Strečanská  75
Mária Líšková  80
Štefan Poszert Schwarz  80
Milan Hanuliak  80
Elena Číková  85

Navždy nás opustili

Ján Kilík                                69
Jozef Petráš                           74
Martin Farkaš                        55

Oľga Polgárová                     85
Marcela Farkašová                73
Rastislav Strýček                   88
Karol Piroška                         66
Anna Kmecová                      66

Milan Kováčik                       69
Jaroslav Svoboda                  79
Veronika Višvaderová           45
Marianna Syneková  74

V mesiaci júni oslávili nádherné životné 
jubileá 90 rokov naši spoluobčania pani 
Anna Jajcaiová a pán Peter Stredanský.  
Pri tejto vzácnej príležitosti ich navštívil sta-
rosta obce Mgr. Richard Červienka a členky 
ZPOZ-u a MO SČK v Bernolákove. Spoločne 
jubilantom zaželali veľa zdravia a spokojných  
a šťastných dní v kruhu svojich najbližších.

jUBiLanti
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Dátum a čas konania volieb
Voľby sa budú konať v sobotu 10. novem-
bra 2018. Volebné miestnosti v Bernolákove 
budú otvorené v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má 
obyvateľ obce s trvalým pobytom v obci  
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši  
18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zá-
konom ustanovené obmedzenie osobnej slo-
body z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený
Prekážkou práva byť volený je výkon tres-
tu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie  
za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie ne-
bolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti  
na právne úkony.

Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zo-
zname voličov je zapísaný. 
Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej volebnej ko-
misii svoju totožnosť predložením občianske-
ho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cu-
dzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžku-
je poradové číslo voliča v zozname voličov  
a vydá voličovi prázdnu obálku s úradnou pe-
čiatkou obce a dva hlasovacie lístky:

1. hlasovací lístok pre voľby do obecného 
zastupiteľstva

2. hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky po-
tvrdí volič v zozname voličov vlastnoruč-
ným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov – za plentu. Voličovi, kto-
rý nevstúpi do osobitného priestoru určené-
ho na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslan-
cov obecného  zastupiteľstva môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových čí-
siel kandidátov, koľko poslancov má byť  
v príslušnom volebnom obvode zvolených. 
(Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu 
obce môže volič zakrúžkovať poradové čís-
lo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky je-
den hlasovací lístok pre voľby do obecného  
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby starostu obce. 

Na požiadanie voliča mu okrsková voleb-
ná komisia vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Nesprávne uprave-

né hlasovacie lístky vloží volič do schránky  
na odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací 
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, 
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred 
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej voleb-
nej komisii, má právo vziať so sebou do prie-
storu určeného na úpravu hlasovacích lístkov 
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov 
a zákona upravila hlasovací lístok a vloži-
la do obálky. Obidve osoby pred vstupom  
do osobitného priestoru na úpravu hlasova-
cích lístkov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej 
podstate trestného činu marenia prípravy  
a priebehu volieb. Členovia okrskovej voleb-
nej komisie nesmú voličom upravovať hlaso-
vacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnu-
tie sám vložiť obálku do volebnej schrán-
ky, môže požiadať, aby obálku do volebnej 
schránky v jeho prítomnosti vložila iná oso-
ba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič je povinný odložiť nepoužité ale-
bo nesprávne upravené hlasovacie lístky  
do zapečatenej schránky na odloženie ne-
použitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí prie-
stupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 
33 €.

voľBy do orGánov samosPrávy oBcí 2018

InformácIe pre volIčov – 2. časť

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove podľa 
zákona o podmienkach výkonu volebného 
práva Uznesením č. 9/27/2018 zo dňa 13. 
augusta 2018 určilo, že nové obecné zastu-
piteľstvo v Bernolákove bude mať 13 po-
slancov, ktorí sa budú voliť v 3 volebných 
obvodoch. Týmto uznesením obecné zastu-
piteľstvo určilo rozdelenie ulíc na území obce  
Bernolákovo do jednotlivých volebných ob-
vodov. 

Žiadame občanov, aby venovali zvýšenú 
pozornosť tomu, do ktorého volebného 
okrsku sú zaradení podľa miesta trvalého 
pobytu a  kde sa nachádza volebná miest-
nosť, v ktorej budú voliť.

Do volebného obvodu č. 1 patria volebné 
okrsky č. 1 a č. 2.

Počet poslancov volených v obvode: 5
Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať 
poradové číslo najmenej jedného a najviac 

piatich kandidátov na poslancov do obecné-
ho zastupiteľstva.

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Hlavná 
107, Bernolákovo
Zapisovateľka: Michaela Bubeníková
Tel. č. platné v deň volieb: 02/40200615

Do volebného okrsku č 1 patria ulice:
Bottova
Hlinkova
Hviezdoslavova
Chalupkova
Jesenského
Kalinčiakova
Komenského
Kukučínova
Kvetná
Lekárenská
Nálepkova
Národného oslobodenia
Orechová
Plemenárska
Poštová nepárne čísla 21 – 97
Poštová párne čísla 14A – 80

Priemyselná
Senecká cesta
Sládkovičova
Školská
Štúrova
Viničná 

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Hlavná 
107, Bernolákovo
Zapisovateľka: Andrea Grebečiová
Tel. č. platné v deň volieb: 02/40200622

Do volebného okrsku č. 2 patria ulice:
Azalková
Fialková
Chmeľová
Konvalinková
Krátka
Ľaliová
Ľanová
Lúčna
Muškátová
Narcisová
Okružná
Orgovánová

Osiková
Poľná
Poľovnícka
Potočná
Pšeničná
Ražná
Roľnícka
Snežienková
Staničná
Stredná
Trnavská nepárne čísla 89 – 199
Trnavská párne čísla 112 – 200
Tulipánová
Železničná

Do volebného obvodu č. 2 patria volebné  
okrsky č. 3 a č. 4.

Počet poslancov volených v obvode: 4
Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať 
poradové číslo najmenej jedného a najviac 
štyroch kandidátov na poslancov do obecné-
ho zastupiteľstva.

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Dom služieb, Viničná 2, 
Bernolákovo
Zapisovateľka: Bc. Jana Chalániová
Tel. č. platné v deň volieb: 02/40200642

Do volebného okrsku č. 3 patria ulice:
Bernolákova
Budovateľská
Clementisova
Družstevná
Dukelská
Fándlyho
Gaštanová
Grobská
Horný dvor
Sacky
Strojárenská
Svätoplukova
Tajovského
 
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Obecný úrad, Hlavná 
111, Bernolákovo
Zapisovateľka: Elena Molnárová
Tel. č. platné v deň volieb: 02/40200601

Do volebného okrsku č. 4 patria ulice:
Hlavná
Hlboká nepárne čísla 1 – 27
Hlboká párne čísla 2 – 8A
Kaštieľ
Kollárova
Mostová
Poštová nepárne čísla 1 – 19A
Poštová párne čísla 2 – 14
Slaná
Vŕšky
Záhradná

Do volebného obvodu č. 3 patria volebné  
okrsky č. 5 a č. 6.

Počet poslancov volených v obvode: 4
Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať 
poradové číslo najmenej jedného a najviac 
štyroch kandidátov na poslancov do obecné-
ho zastupiteľstva.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť:  Základná škola, Školská 
1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Ing. Denisa Danišová
Tel. č. platné v deň volieb: 0915/357805

Do volebného okrsku č. 5 patria ulice:
Broskyňová
Brusnicová
Čerešňová
Čučoriedková
Figová
Hlboká nepárne číslo 29
Hlboká párne čísla 10 – 40
Hrušková
Malinová
Marhuľová
Obilná
Sadová
Slivková
Slnečnicová
Stromová
Šípková
Tabaková
Topoľový rad
Trnavská nepárne čísla 1 – 87
Trnavská párne čísla 2 – 110
Trnková
Višňová
Záhradkárska osada Tabaková
Záhradkárska osada Trnavská
 
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť:  Základná škola, Školská 
1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Bc. Anna Simandelová
Tel. č.  platné v deň volieb: 0918/160991

Do volebného okrsku č. 6 patria ulice:
Agátová
Borovicová
Buková
Dubová
Dunajská
Jabloňová
Jelšová
Lesná
Lipová
Mierová
Nevädzová
Púpavová
Rezedová
Riečna
Smreková
Šalviová

 Pre voľby starostu obce je vytvorený je-
den volebný obvod, t. z., že všetci kandidáti  
na starostu obce kandidujú a budú volení 
vo všetkých volebných obvodoch v obci.
Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžko-
vať poradové číslo len jedného kandidáta  
na starostu obce. Ak zakrúžkuje poradové čís-
la viacerých kandidátov, bude hlasovací lístok 
neplatný. 
Miestna volebná komisia (ďalej len MVK) 
sídli na Obecnom úrade v Bernolákove, Hlav-
ná 111, Bernolákovo. Predsedom MVK je 
JUDr. Juraj Ďorko, podpredsedom je Anna Le-
hotská. Zapisovateľkou MVK je Mgr. Marcela 
Turiničová, Obecný úrad, Hlavná 111, Berno-
lákovo, tel. č.: 02/40200623, 0908/054897, 
e-mailová adresa marcela.turinicova@ber-
nolakovo.sk
Do každej domácnosti bude najneskôr 
do 16. októbra 2018 doručený jeden kus  
Oznámenia o čase a mieste konania volieb. 
Domácnosťou sa pre tento účel považuje 
každý rodinný dom, aj viacgeneračný s viace-
rými domácnosťami a každý byt v bytovom 
dome. V prípade, ak by do niektorej domác-
nosti toto Oznámenie o čase a mieste kona-
nia volieb nebolo doručené, môže sa volič 
informovať, či je zapísaný v zozname voličov. 
Túto informáciu dostane na Obecnom úrade 
v Bernolákove na referáte Matriky a eviden-
cie obyvateľov, tel. č. 02/40200604.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných zdravotných dôvo-
dov, má právo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky  
a to len v územnom obvode volebného okr-
sku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.
O prenosnú volebnú schránku je teda do dňa 
konania volieb možné požiadať na Obecnom 
úrade v Bernolákove na referáte Matriky  
a evidencie obyvateľov a to osobne alebo  
na tel. č. 02/40200604 a v deň konania volieb  
u príslušných okrskových volebných komisií 
na tel. číslach, ktoré im boli pridelené.
Obec Bernolákovo vyhradila pre zaregis-
trovaných kandidátov očíslované plochy  
na umiestňovanie volebných plagátov  
na volebných paneloch, ktoré sú umiestnené  
na oplotení Obecného úradu na Hlavnej ulici  
č. 111, Bernolákovo. Zaregistrovaný kandi-
dát nemôže umiestniť svoj volebný plagát  
na plochu určenú pre iného zaregistrovaného 
kandidáta.
Volebná kampaň končí 48 hodín pred dňom 
konania volieb. 
Ďalšie informácie k voľbám je možné zís-
kať na webovej stránke MV SR www.minv.
sk/?volby-oso2018 alebo na Obecnom 
úrade v Bernolákove na referáte Matriky  
a evidencie obyvateľov, tel. č. 02/40200604, 
e-mailová adresa matrika@bernolakovo.sk 
a na webovej stránke obce www.bernola-
kovo.sk
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zoznam zareGistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce Bernolákovo
Obec Bernolákovo uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 
starostu obce.

 1. Martina Brunel, Ing., 34 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
 2. Richard Červienka, Mgr., 39 r., starosta obce, nezávislý kandidát
 3. Tibor Jančula, 49 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenská národná strana, Smer – sociálna demokracia
 4. Mária Kisková, PhDr., 56 r., pedagogička, nezávislá kandidátka 
 5. Kristián Krajčovič, PhDr., 33 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 

zoznam zareGistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bernolákove
Obec Bernolákovo uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby 
do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
 1. Martina Brunel, Ing., 34 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
 2. Katarína Burešová, JUDr., 38 r., právnička, nezávislá kandidátka
 3. Vladimír Cipciar, Mgr., 46 r., advokát, Slovenská národná strana
 4. Radovan Hanic, 46 r., živnostník, nezávislý kandidát
 5. Martina Jánošíková, 40 r., živnostníčka, Slovenská národná strana
 6. Mária Kisková, PhDr., 56 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
 7. Jozef Lukovič, 63 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
 8. Stanislav Pavlovič, Bc., 50 r., zástupca riaditeľa, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
 9. Iva Pipíšková, Mgr., 52 r., špecialistka sekcie ekonomiky Združenie miest a obcí Slovenska, nezávislá kandidátka
 10. Gabriel Szöke, Mgr., 40 r., manažér IT, nezávislý kandidát
 11. Miroslav Turenič, Bc., 30 r., vedúci pobočky banky, nezávislý kandidát
 12. Michael Zachar, 34 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
 
Volebný obvod č. 2
 1. Martin Berčík, Ing., 41 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
 2. Rudolf Butko, 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 3. Katarína Donáthová, 45 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
 4. Nicole Guldanová, Ing., 24 r., manažérka, nezávislá kandidátka
 5. Milan Jakubovič, 49 r., technik, nezávislý kandidát
 6. Lucia Kancírová, Mgr., 33 r., predavačka, pokladníčka, nezávislá kandidátka
 7. Katarína Koporcová, 54 r., vedúca pedagogická pracovníčka, nezávislá kandidátka
 8. Alexander Molnár, Ing., 58 r., technik IT, nezávislý kandidát
 9. Juraj Rašla, 49 r., herec, nezávislý kandidát
 10. Peter Zámocký, Mgr., 46 r., živnostník, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
 
Volebný obvod č. 3
 1. Kristián Babic, 21 r., študent vysokej školy, Národná koalícia
 2. Róbert Dičér, 48 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
 3. Jozef Fedorkovič, Ing., 48 r., manažér, Slovenská národná strana
 4. Mária Gurová, Mgr., 63 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
 5. Peter Hanic, 55 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
 6. Vladimír Lulják, 61 r., vodič autobusu, Komunistická strana Slovenska
 7. Miroslav Michelík, Ing., 51 r., operačný manažér v doprave, nezávislý kandidát
 8. Michal Peleš, Ing., 40 r., technický konzultant v stavebníctve, nezávislý kandidát
 9. Rastislav Požár, Ing., 43 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

kandidáti na starostU oBce

Ing. Martina Brunel, 34 r., 
živnostníčka, 
nezávislá kandidátka

Vážení spoluobčania,
uchádzam sa o Vašu dôveru vo voľbách na starostku a poslan-
kyňu obce Bernolákovo ako nezávislá kandidátka.
Volám sa Martina Brunel, rod. Švardová, mám 34 rokov a celý 
život žijem v Bernolákove.
Vyštudovala som Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nit-
re, Odbor krajinné inžinierstvo.
Som šťastne vydatá a mám 3 školopovinné deti. Päť rokov po 
sebe som bola zvolená za predsedníčku ZRPŠ – Školáčik. Zdru-
ženie pomáha Základnej škole v Bernolákove získavať chýbajú-
ce financie organizovaním Vianočných trhov, Školského plesu, 
Veľkonočného jarmoku, MDD, zberov papiera a získavaním 2% 
z daní. Taktiež som predsedkyňou Rady školy. Istý čas som bola 
členkou Komisie školstva, športu a mládeže.
Vďaka týmto aktivitám a podnikaniu som nadobudla množstvo 
skúseností v oblasti riadenia projektov, získavania a efektívne-
ho využívania financií, komunikácie s ľuďmi a plánovania.
Som presvedčená, že spolu s vašou podporou a podporou mo-
jej rodiny budem starostkou, za ktorú budú hovoriť jej výsledky. 
Problémov má obec veľa a ja som pripravená ich riešiť v pros-
pech nás občanov.
Čaká nás tvrdá práca a o to krajší bude spoločný výsledok!

Mgr. Richard Červienka, 39 r., 
starosta obce, 
nezávislý kandidát 

Vážení spoluobčania,
vo volebnom období 2018-2022 sa opätovne uchádzam o post 
starostu obce Bernolákovo ako nezávislý kandidát. Ďakujem 
Vám za podporu nielen mojej kandidatúry, ale predovšetkým 
za podporu,  ktorú ste mi preukázali počas celého už končiace-
ho sa volebného obdobia.  
V roku 2014 som nastupoval do funkcie starostu s obrovským 
rešpektom. Oprávnene. Riadiť obec  bola  veľká výzva. Zvlášť 
ak som ju  prevzal  s takými chorobami, ako v rozpočte  chýba-
júcich 240 000 eur, ktoré zmizli nevedno kam,  hrozba nútenej 
správy obce kvôli objektu Pohoda, nezdravá megalomanská  
výstavba, atď. Som hrdý, že napriek všetkým prekážkam z mi-
nulosti sa mi predvolebné sľuby darilo meniť na skutky.   
Medzi najväčšie úspechy vo funkcii starostu považujem dosia-
hnutie finančnej stabilizácie a hospodárenia obce s prebytkom, 
odvrátenie nútenej správy, zveľaďovanie a obnovu obecného 
majetku, obnovu verejného osvetlenia, prístavbu základnej  

a materskej školy, budovanie chodníkov, dokončenie cyklo-
trasy, nové detské ihriská, alebo aj úspešné projekty v rámci 
žiadostí o eurofondy a dotácie  zo štátneho rozpočtu alebo  
z rôznych grantových výziev  v sume skoro 2 milióny eur. 
Mojou ústrednou témou naďalej ostáva: STOP ďalšiemu deve-
lopovaniu územia Bernolákova, STOP zmenám ornej pôdy na 
stavebné pozemky. Tento sľub, ktorý som dal v decembri 2014, 
som dodržal a budem sa ním riadiť naďalej.  
Ak mi prejavíte  dôveru, čakajú nás konkrétne úlohy a projekty, 
na ktorých už  pracujeme a dokážeme  ich úspešne realizovať  
a to  vybudovanie zdravotného strediska, výstavba novej ma-
terskej a základnej školy, priestory pre ZUŠ, rekonštrukcia oko-
lia železničnej stanice,  riešenie dopravných problémov obce, 
budovanie ďalších chodníkov a ciest v obci, zberný dvor,  rekon-
štrukcia pamätihodností a  ďalšie úlohy, o ktorých  sa dočítate 
v mojich volebných materiáloch.     
Vážení spoluobčania, 10. novembra 2018 sa konajú komunálne 
voľby. Nájdite si v tento deň chvíľu a príďte k volebných urnám.  
Celému Bernolákovu želám úspešné volebné obdobie 2018-
2022.  
    

Tibor Jančula, 49 r., 
poslanec NR SR, 
SNS, Smer – SD 

Milí moji Bernolákovčania – Čeklísania,
som hrdý na to, že som väčšinu svojho života spojil s našou 
krásnou obcou. Vyrastal som v Hornom dvore, ktorý bol neďa-
leko barokového Esterházyho kaštieľa a jeho úžasného parku.  
V detstve som intenzívne vnímal vône a chute nášho kraja.  
V živej pamäti mám najmä skvelý jablkový koláč mojej starkej 
Izabely Bognárovej, ktorú sme familiárne volali Izušnéna. Prvé 
detské futbalové zápasy sme hrali v zámockom parku, s chalan-
mi sme vystrájali aj v našej pieskovej jame. Nohavice som poc-
tivo dral na základnej škole v Bernolákove a v našej obci som 
absolvoval aj Strednú poľnohospodársku a technickú školu.
Od malička ma veľmi baví šport. Splnil sa mi sen a stal som sa 
profesionálnym športovcom. Futbal je trvalo súčasťou môjho 
života a som mu vďačný za veľa pekných momentov. Pôsobil 
som v špičkových slovenských aj zahraničných futbalových klu-
boch, kde som získal veľa športových aj osobných skúseností.  
S hrdosťou spomínam na nezabudnuteľné chvíle s dvojkrížom 
na hrudi ako reprezentant Slovenska.
Po ukončení aktívnej hráčskej kariéry som spoločne s manžel-
kou Denisou, ktorá je tiež rodáčka z Bernolákova, dlhé roky 
spoločne podnikali. Popritom som sa naďalej venoval futbalu 
ako tréner mládeže v ŠK Slovan Bratislava. V súčasnosti som 
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú 
národnú stranu. Vždy som bol zástancom tradičných hodnôt. 
Som hrdý na to, že som manžel a otec dvoch dcér.
Ako Váš rodák mám celoživotný vzťah k našej obci. Mám dosta-
tok vedomostí aj skúseností. Mnohí ma poznáte celý život a sám 
sa držím hesla, že dôležité sú činy, nie slová. S Vašou pomocou  
a dôverou chcem pomôcť nášmu Bernolákovu, preto som sa 
rozhodol kandidovať na starostu. Aby sa stalo lepším miestom 
pre život starousadlíkov ako aj nových Bernolákovčanov, kto-
rým toto miesto prirástlo k srdcu počas ich života. Moju pred-
stavu, ako to dosiahnuť Vám predstavím vo svojom programe.
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JUDr. Katarína Burešová, 38 r., 
právnička, 
nezávislá kandidátka

Vážení obyvatelia,
vďaka Vašej podpore som v roku 2014 mohla vstúpiť do komu-
nálnej politiky s cieľom odstrániť bezmocnosť hlasu obyvateľov 
a posilniť hodnotu ich názoru. Mnohí z Vás mi zasielali podnety 
a poukazovali na nedostatky, ktoré sa mi aktívne darilo riešiť  
a popritom odborne rásť. Podporila som projekty prístavby MŠ  
a ZŠ, rekonštrukciu telocvične, výstavbu kanalizácie po predošlom 
majetkoprávnom vysporiadaní Kvetnej ulice, zachovanie Obecnej 
polície, obnovu chodníkov, opravu ciest, vyriešiť bytovú otázku 
mnohým rodinám prostredníctvom nájomných bytov, ktoré boli 
navrátené obci, vybudovanie detských ihrísk, a mnoho iného.
Cítim zodpovednosť dokončiť rozbehnuté projekty a využiť 
nové možnosti, ktoré sa obci ponúkajú. Aj moje predstavy však 
možno realizovať len v obecnom zastupiteľstve, ktoré je schop-
né produktívne komunikovať (bez negovania a zdržiavania sa 
hlasovania), a aj napriek rôznorodosti názorov sa navzájom ak-
ceptovať a nájsť spoločnú reč.

PhDr. Mária Kisková, 56 r.,
pedagogička, 
nezávislá kandidátka

Žijem v Bernolákove už viac ako 15 rokov a kandidujem na post 
starostky ako nezávislá kandidátka.
Od chvíle, keď ste mi dali dôveru a zvolili ma za poslankyňu  
v našej obci, hľadám tie najlepšie riešenia a spôsoby ako za-
chovať to krásne, historické a prepojiť to s moderným a uži-
točným, čo nám všetkým uľahčí a spríjemní život. Vďaka vám 
som sa stala pred rokom župnou poslankyňou v BSK a vyvíjam 
maximálnu úsilie o zlepšenie dopravy v celom našom regióne.  
Na župe pripravujeme vybudovanie tangenty – obchvatu Ber-
nolákova a Ivanky pri Dunaji, aby nám tranzitná doprava neza-
ťažovala obce a aby sme sa dočkali mimoúrovňového napojenia 
križovatky Triblavina na seneckú cestu a tiež mimoúrovňového 
napojenia železničného priecestia. Spolu so župou rokujeme 
so Železnicami SR o ďalšej modernizácii priecestí a zabezpe-
čovacích zariadení rámp. Pripravujeme obnovenie zašlej slávy 
našej strednej školy, vybudovanie základnej školy, umiestnenie 
základnej umeleckej školy do vlastnej budovy. Budeme presa-
dzovať vybudovanie škôlky v každej novej lokalite, ktorá v obci 
vznikne . Za zmienku stoja i dotácie a granty zo župy a minister-
stiev, o ktoré sa budeme uchádzať a ktoré nám pomôžu zveľa-
diť našu zeleň, vybudovať materské centrum, podporiť terénnu 
opatrovateľskú službu pre našich seniorov, ktorí sa najlepšie 
cítia v kruhu rodiny. Potrebujeme kvalitnú zdravotnú starostli-
vosť prvého kontaktu pre deti i dospelých, aby nemuseli cesto-
vať do mesta. Rokujeme so športovými zväzmi a pripravujeme 
projekty športového vyžitia v obci. Medzi moje priority patrí 
i zlepšenie spolupráce s podnikateľskými subjektami stanove-
ním jasných a transparentných podmienok. Práve podnikatelia 
môžu obci s mnohými projektami pomôcť.
Kandidujem s tímom odborníkov, s ktorými pripravujeme kva-
litný program a čoskoro vás s ním spoločne oboznámime.
Naša obec potrebuje atmosféru dôvery, spolupráce a poro-
zumenia medzi ľuďmi. Som presvedčená, že moje doterajšie 

pôsobenie a skúsenosti môžu byť zárukou, že Bernolákovo sa 
stane dobrým miestom pre pekný život nás všetkých.

PhDr. Kristián Krajčovič, 33 r., 
štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát

S Bernolákovom som spojený od 15 rokov. Založil som si tu 
rodinu. Vidím silné vnútorné disharmónie v obci, preto som sa 
rozhodol, aj na názor susedov a známych, ísť do volieb a ukázať, 
že Bernolákovo môže byť naše a moderné. Trápi nás doprava  
a služby, ktoré sú poskytované obcou . Veľkú časť dennej agendy 
je potrebné vybaviť v Bratislave alebo v Senci. Bernolákovo trpí 
všetkými neduhmi veľkej mestskej aglomerácie bez rozumného 
vývoja a infraštruktúry. Máme starších susedov, ktorým chýbajú 
niektoré druhy služieb včítane sociálnej, zdravotnej a rehabilitač-
nej, spoločné stretnutia, výlety a širší kultúrny záber. Máme no-
vých susedov, ktorí sa do Bernolákova chodia len vyspať a necítia 
sa našimi, ale potrebujú škôlku a na úrovni dneška naplnenie živo-
ta. Škola a vzdelanie je najlepšou investíciou, preto chcem pritiah-
nuť rodičov a skúsených ľudí, aby naša škola bola skutočnou vzde-
lávacou inštitúciou. Podporím účelné podnikateľské prostredie  
a zamestnanosť miestnych obyvateľov, podľa ich možností. Rád 
by som rozšíril styky a výmenné programy, pre školákov a obča-
nov, s obcami v zahraničí – Rakúsku, Českej republike a aj inde, 
aby sme sa poučili z dobrých vecí ako napr. lacnejšie energie, ur-
banizmus prímestských sídel a vysokorýchlostné verejné pokry-
tie internetovou sieťou. Podporím rozvoj záujmovej a športovej 
činnosti, spoločenských organizácií a spolkovej práce. Dnešné 
klimatické podmienky nás nútia zamyslieť sa aj nad tým, ako mať 
prijateľné životné prostredie a dostatok čistej vody. Hlavným však 
zostane čistota a poriadok v obci, bezpečnosť a susedské vzťa-
hy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporili podpisom  
na kandidačnej listine. Rád by som Vás ostatných presvedčil, aby 
ste mi vo voľbách starostu dali svoj hlas. Na každom z Vás mi zále-
ží. Ak by sa starostom stal aj hociktorý zo súperov, prial by som si, 
aby sa Bernolákovo stalo ozajstným domovom pre nás všetkých.

kandidáti na PosLancov - voLeBný oBvod č. 1

Mgr. Vladimír Cipciar, 46 r., 
advokát, SNS

Západoslovenská distribučná, a.s., podpredseda predstavenstva 
spoločnosti. Bytom: Nálepkova 74, Bernolákovo, stav: ženatý, tri deti.
Vážení obyvatelia Bernolákova, 
dovoľte mi aby som sa Vám predstavil ako kandidát na poslan-
ca obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Po skončení práv-
nickej fakulty UK Bratislava v roku 1995 a absolvovaní základ-
nej vojenskej služby som pôsobil na Ministerstve zahraničných 
vecí SR, v bankovom sektore, samospráve, advokácii, Minis-
terstve obrany SR a na rôznych iných pracovných pozíciách. 
Získal som široké poznatky v rôznych oblastiach práva. 
V predchádzajúcom volebnom období som bol členom finančnej 
komisie a tiež som na obecnom úrade poskytoval obyvateľom 
obce bezplatné právne poradenstvo. Za vyše 11 rokov som mal 
možnosť osobne poznať život v obci a tiež problémy, ktoré nás 
všetkých trápia. V prípade získania Vašej dôvery som pripravený 
prispieť k tomu, aby sme spoločne začali tieto problémy riešiť. 
Je potrebné dokončiť kanalizáciu, rozume usmerňovať rozvoj 
obce s dôrazom na vybudovanie nových materských škôlok  
v častiach s rozvíjajúcou sa zástavbou, posilniť infraštruktúru  
a rozvoj verejného priestoru tak, aby bola naša obec príjemným 
miestom pre život. Som presvedčený, že obec je spoločenstvom 
všetkých obyvateľov, ktorí tu žijú a preto je povinnosťou staros-
tu a volených zástupcov hľadieť na verejné blaho všetkých nás 
obyvateľov a ale aj na prosperovanie obce ako celku. 
Ďakujem všetkým, ktorí ste mi venovali pozornosť.

PhDr. Mária Kisková, 56 r., 
pedagogička, nezávislá kandidátka
(text príspevku na str. 26)

Martina Jánošíková, 40 r., 
živnostníčka, SNS

Milí Bernolákovčania rada by sa predstavila tým, ktorí ma ešte 
nepoznajú. Som rodáčka z Bernolákova, mám 40 rokov, som vy-
datá a mám dve deti. V obci podnikám 13 rokov, prevádzkujem 
tu papiernictvo na Hlavnej ulici.
Vo volebnom období 2014 až 2018 som sa vďaka vašej podpore 
stala poslankyňou. Keďže som profesne ekonóm, som pred-
sedníčkou komisie financií, správy majetku obce a podnikania.  
Na začiatku funkčného obdobia sme preberali rozpočet so zá-
porným zostatkom a aj vďaka mojej dôslednej kontrole nad fi-
nanciami obce, dnes končíme s vyrovnaným rozpočtom. I keď 
to s financiami vyzeralo byť ťažké, podarilo sa mi z môjho voleb-

ného programu presadiť vybudovanie chodníkov, postavenie 
materskej škôlky a pristavenie základnej školy. V rámci výkonu 
poslaneckého mandátu som pomohla občanom v sociálnych 
a nájomných bytoch. Som rada, že nájomné byty sú konečne 
plne k dispozícií našim občanom.
Po celý čas som chránila záujmy obce a občanov. Som rada, že 
sa mi podarilo presadiť ponechanie pozemkov na Poľnej ulici 
pre potreby našich nových obyvateľov. Zároveň som pomohla 
pripraviť výstavbu novej základnej školy, nakoľko sa naša obec 
rozrastá a toto je jeden z najpálčivejších problémov našej obce. 
Práve preto sa opätovne uchádzam o Vašu podporu a vopred  
za ňu úprimne a s pokorou ďakujem.

Bc. Stanislav Pavlovič, 50 r., 
zástupca riaditeľa, SaS,
OĽaNO

Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil a stručne uviedol dôvo-
dy, prečo sa uchádzam o Vašu podporu v nadchádzajúcich voľ-
bách a prečo som sa rozhodol kandidovať na funkciu poslanca 
obecného zastupiteľstva v našej obci.
Volám sa Stanislav Pavlovič a obyvateľom Bernolákova som od 
roku 2000. V zamestnaní, z pozície zástupcu riaditeľa podniku 
verejnoprospešných služieb jednej z najväčších mestských častí 
nášho hlavného mesta Bratislavy, sa už ôsmy rok aktívne spo-
lupodieľam na riešení a odstraňovaní každodenných bežných 
problémov obyčajného človeka. Za uvedenú dobu, v tejto práci, 
a pri plnení požiadaviek a nárokov občana, obyvateľa, Vás, som 
nadobudol bohaté pracovné skúsenosti pri správe a údržbe spo-
ločného majetku. Naučil som sa a spoznal som, čo naozaj trápi 
bežného človeka a čo potrebuje k obyčajnému spokojnému ži-
votu. Keďže nie som ľahostajný k tomu, ako veci možu fungovať 
mám záujem sa podieľať na dianí v našej obci.
Sľubujem Vám otvorený a korektný prístup, snahu nepodmiene-
ne riešiť, obhajovať a zastupovať Vaše oprávnené záujmy a plniť 
Vaše požiadavky na správu a chod vecí verejných tak, aby ste sa 
stali spokojnými a hrdými občanmi nášho Bernolákova.
Ďakujem Vám za prejavenú pozornosť a vážim si Vašu prípadnú 
volebnú podporu.

Mgr. Iva Pipíšková, 52 r., 
špecialistka sekcie ekonomiky Združenie miest a obcí Slo-
venska, nezávislá kandidátka

V rokoch 1998 – 2010 a 2014 – 2018 som bola členkou obecné-
ho zastupiteľstva v Bernolákove.
Som občianska aktivistka, zakladateľka a členka Občianskeho 
združenia Hrad Čeklís a ďalších spolkov.
Pracujem ako špecialistka sekcie ekonomiky Združenia miest  
a obcí Slovenska so zameraním na sociálne vecí a zdravotníc-
tvo. Venujem sa aj záležitostiam sociálnoprávnej ochrany a so-
ciálnym službám na komunálnej úrovni.
V minulom volebnom období sa mi podarilo presadiť a podporila som:
- vznik a obsadenie funkcie sociálneho pracovníka obce  
na plný úväzok
- obnovu činnosti zariadenia sociálnych služieb – Penziónu 
POHODA n.o. v súlade so zákonnými predpismi a bez finančných 
strát pre obec, a nájomných bytov na Hlavnej ulici,

Ing. Martina Brunel, 34 r., 
živnostníčka, nezávislá kandidátka
(text príspevku na str. 25)
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- vypracovanie strategických rozvojových dokumentov obce, 
najmä Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Komunit-
ného plánu rozvoja sociálnych služieb,
- systematické dobudovanie archívu Stavebného úradu, zavede-
nie systému elektronickej registratúry na obecnom úrade,
- dostavbu a prístavbu materskej a základnej školy, rekonštruk-
ciu telocvične ZŠ,
- opatrenia na stabilizáciu obecného  rozpočtu. 
Čo chcem presadzovať do budúcna:
- rozvojový program obce v oblasti dopravy a parkovacej politiky 
- podporu miestnych podnikateľov
- rozšírenie služieb zdravotnej starostlivosti – vznik ďalších lekár-
skych ambulancií
- transparentný systém prideľovania nájomných bytov 
- prehľadný systém dotácií pre spoločenské organizácie a kluby
- výstavbu nových školských a predškolských zariadení
- rozšírenie sociálnych služieb obce o sociálny taxík a požičovňu 
zdravotných pomôcok.

Mgr. Gabriel Szöke, 40 r., 
manažér IT, 
nezávislý kandidát

Volám sa Gabriel Szöke. Mám 40 rokov. Obyvateľom obce Ber-
nolákovo som od roku 1992 kde nepretržite žijem, aktuálne, aj 
so svojou manželkou a dvomi deťmi. Vyštudoval som Fakultu 
Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch 
manažment a európska integrácia. Od roku 2003 sa aktívne po-
hybujem v oblasti IT. Aktuálne pracujem na pozícii IT manažér 
v medzinárodnej softvérovej spoločnosti. Pôsobenie v tom-
to odbore mi umožnilo získať skúsenosti v oblastiach riadenia 
projektov, efektívneho plánovania a spravovania rozpočtov  
a kapacít. Vďaka zamestnaniu, ale aj ako hobby, vo voľnom čase, 
som precestoval kus sveta a mal som možnosť zažiť a vidieť ako 
fungujú komunity aj inde vo svete. Svoje skúsenosti a poznatky 
by som preto rád využil na komunálnej úrovni a rád by som pris-
pel ku kontinuálnemu zlepšeniu a zatraktívneniu života v našej 
obci. Otvorená a transparentná správa financií, kvalitná lokál-
na infraštruktúra, no hlavne systematická podpora vzdelávania  
a voľnočasových aktivít pre naše deti, ale aj dospelých obyvate-
ľov obce; to sú pre mňa kľúčové oblasti, na ktoré sa chcem zame-
rať, a hľadať riešenia, ktoré umožnia dosiahnuť tieto ciele. Mojim 
hlavným predsavzatím je, aby sme si po štyroch rokoch mohli po-
vedať, že sa to darí, a že v Bernolákove žijeme veľmi radi.

Bc. Miroslav Turenič, 30 r., 
vedúci pobočky banky, 
nezávislý kandidát

Som jedným z mnohých, ktorým nie je ľahostajné čo sa deje 
okolo nás. V Bernolákove som vyrástol, žijem tu celý svoj život.
Študoval som na Vysokej škole ekonómie a manažmentu ve-
rejnej správy v Bratislave. Už počas môjho štúdia som sa ak-
tivizoval v medzinárodných projektoch európskej únie, kde 
som získal cenné znalosti a skúsenosti v podnikovom riadení 
a informačných systémoch. Po ukončení štúdia som prešiel 
mnohými obchodnými alebo manažérskymi pozíciami či už 
vo finančníctve, poisťovníctve, informačných technológiách 
alebo realitách. Pôsobím v najväčšej banke na Slovensku ako 
vedúci pobočky.
Prechádzam sa alebo bicyklujem po Bernolákove a vidím ne-
dostatky. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí sa mi zdôverujú so svo-
jimi radosťami a starostami. Z týchto cenných podnetov som 
postrehol, že je ešte mnoho práce, ktorú treba v našej obci 
spraviť. A lepšie ako kritizovať, je pokúsiť sa o zmenu k lep-
šiemu.
Do obecného zastupiteľstva opäť kandidujem s víziou a nápad-
mi, ktoré chcem uskutočňovať moderne a zodpovedne, avšak 
v neustálom dialógu so všetkými obyvateľmi Bernolákova.
Len spoločne môžeme dosiahnuť to, že rozvoj našej obce 
bude riadený, naša obec bude ešte krajšia a všetci sa k nej 
budeme hrdo hlásiť.

Michael Zachar, 34 r., 
štátny zamestnanec, 
nezávislý kandidát

Zavedením volebných okrskov v obci sa vytvára pozícia  
pre užší kontakt s naším občanom. Základom dobrého pos-
lanca by teda malo byť úzke prepojenie voči svojím voličom  
s možnosťou a nutnosťou na pružné reflektovanie požiada-
viek občanov voči svojej obci. Bernolákovo musí celkom jed-
noznačne prijať regulatíva do územného plánu, aby práve 
prostredníctvom nich bolo možné priamo určovať a riadiť 
spôsob výstavby na doposiaľ nezastavaných miestach. Prihlia-
dať by sa malo najmä na vytváranie občianskej vybavenosti,  
a čo najväčšieho počtu zelených plôch pre náš oddych i našich 
najmenších. Záujmom obce a poslancov by malo byť vytvára-
nie vhodných podnikateľských príležitostí a možností, ktoré je 
nepriamo možné docieliť aj zlepšovaním podmienok dopravy, 
nakoľko tá bude mať pri ignorovaní tohto možného problému 
veľký dosah na každého a obec sa stane neatraktívnou pričom 
stratí svoje čaro, svoj kus histórie na ktorú môže byť právom 
hrdá. Vložme do obce to dobré, tú snahu, tú odhodlanosť, 
profesionalitu, čestnosť voči sebe a teda aj voči ostatným. 
Spravme skutočne z Bernolákova obec hodnú vymožeností 
21. storočia s poukazom na históriu, ktorú nemôže nik pop-
rieť. Z tohto dôvodu som sa rozhodol kandidovať za poslanca 
obecného zastupiteľstva v Bernolákove a mať možnosť pre-
transformovať napísané do reality.

Ing. Martin Berčík, 41 r., 
projektový manažér, 
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
volám sa Martin Berčík. V Bernolákove žijem 14 rokov,  
s manželkou Zuzanou vychovávame dve deti – Jakuba  
a Emmu. Tu mám svoj domov, tu chcem žiť a prispievať  
k ďalšiemu rozvoju obce. Ako stavebný inžinier som sa počas  
jedenástich rokov zamestnania na Obecnom úrade v Berno-
lákove zúčastnil na viacerých projektoch. Či už išlo o rozší-
renie kapacity materskej školy, vybudovanie cyklochodníka 
Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji, dobudovanie verejnej kana-
lizácie alebo o obnovu a dobudovanie miestnych komunikácií  
a chodníkov. Rovnako mám za sebou dva a pol roka práce ako 
vedúci na Odbore starostlivosti o životné prostredie v Senci. 
V súčasnosti pracujem ako projektový manažér v súkromnej 
spoločnosti.
Tak ako Vy, aj ja chcem bývať v modernej obci. Chcel by som 
využiť svoje odborné vedomosti v oblasti stavebníctva i mana-
žérske skúsenosti a prispieť k riešeniu problémov, ktoré nám 
znepríjemňujú život. Verím, že využijete právo voliť svojich zá-
stupcov do samosprávy a vopred Vám ďakujem za každý hlas, 
ktorý mi dáte. Zodpovedne prehlasujem, že v prípade môjho 
zvolenia za poslanca Obecného zastupiteľstva v Bernolákove 
budem nielen navrhovať, ale aj dôsledne presadzovať všetky 
zmeny, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju našej obce a k spo-
kojnosti Vás – občanov.

Katarína Donáthová, 45 r., 
živnostníčka, 
nezávislá kandidátka

Volám sa Katarína Donáthová, mám 45 rokov a som živnost-
ník. Vždy som sa zaujímala o dianie v obci a podľa možností 
som sa aj zapájala do rôznych aktivít. Som spoluzakladateľkou 
občianskeho združenia ZRPŠ Školáčik a deväť rokov som  
v tomto združení pôsobila ako predseda. V rade školy pri zá-
kladnej škole som ako členka pracovala 5 rokov. Vo folklór-
nom súbore stromček som niekoľko rokov doprevádzala deti 
na akordeóne.
V súčasnej dobe mám ako organizátor za sebou už piaty ročník 
charitatívneho Behu pre beh v Bernolákove. Na tento projekt 
som nesmierne hrdá.
A čo viem ponúknuť obci ako poslanec v prípade zvolenia? 
Zdravý sedliacky rozum.

Ing. Nicole Guldanová, 24 r., 
manažérka, 
nezávislá kandidátka

V Bernolákove mám silné korene, keďže som tu prežila celý môj 
život a vlastníme tu s mojím otcom rodinný podnik zameraný  
na cestovný ruch a pestovateľskú pálenicu. Vyštudovala som Eko-
nomickú univerzitu v Bratislave. Počas štúdia som začala pracovať  
v podniku a vypracovala som sa na pozíciu manažérky. Ako mladý 
človek si v našej obci plánujem založiť rodinu, ale je tu mnoho pre-
kážok. Rada by som svojimi skúsenosťami z oblasti riadenia pod-
niku prispela k lepšej budúcnosti dediny. V posledných rokoch sa 
Bernolákovo veľmi rozrástlo a chýba občianska vybavenosť. Chcem 
hájiť záujmy občanov Bernolákova a prispievať k rozvoju obce.

Mgr. Lucia Kancírová, 33 r., 
predavačka, pokladníčka, 
nezávislá kandidátka

Vážení spoluobčania, prvýkrát sa uchádzam o Váš hlas ako po-
slankyňa. Som rodáčka z Bernolákova a až na 5 rokov (2012 – 
2016), ktoré som strávila v anglickom Manchestri, som celý život 
prežila tu. Vyštudovala som kulturológiu na FFUK v Bratislave so 
zameraním na manažment. Momentálne som pracujúcou ma-
mičkou dvojročného syna. Vždy som sa aktívne zúčastňovala 
diania v obci, či už ako členka BOT – miestneho ochotníckeho 
divadla, alebo ako členka občianskeho združenia K VECI. Poznám 
pozitíva i negatíva našej obce, ktorej vývoj som sledovala aj  
v Anglicku. Nebudem Vám sľubovať vzdušné zámky, viem však, 
že v prípade zvolenia sa budem držať svojho svedomia a zdravé-
ho sedliackeho rozumu. Vzdelaním i srdcom mi je blízka kultúra  
a životné prostredie, resp. problematika trvalo udržateľnej kvality 
života v obci. Chcem, aby aj moje dieťa bolo raz hrdým Bernolá-
kovčanom, nemuselo hasiť problémy minulosti a malo aspoň také 
krásne spomienky na našu obec ako ja. Ďakujem za každý Váš hlas.

Katarína Koporcová, 54 r., 
vedúca pedagogická pracovníčka, nezávislá kandidátka

Vážení spoluobčania,
volám sa Katarína Koporcová. V Bernolákove žijem 54 rokov  
so svojou rodinou, najbližšími, prácou v Školskom klube detí, ako 
vedúca vychovávateľka. Mám tu veľa priateľov, s ktorými spo-
lupracujem v rôznych spoločenských organizáciách a 26 rokov 
ako vedúca v Detskom tanečnom súbore Niagara. Vážim si ľudí  
a bohatú históriu našej obce a preto dlhé roky odovzdávam svoje 
skúsenosti vo všetkých oblastiach života v obci, či je to školstvo, 
kultúra, šport, práca s deťmi, mladými ale i staršími ľuďmi.

kandidáti na PosLancov - voLeBný oBvod č. 2
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V nadchádzajúcich komunálnych voľbách 2018 sa uchádzam 
o vašu podporu ako kandidátka na poslankyňu do obecného 
zastupiteľstva. Kandidujem ako nezávislá, čo predstavuje, že 
nevyužívam stranícke štruktúry na kampaň.
Chcem pokračovať v rozvoji našej obce vo všetkom užitočnom, 
čo vytvára podmienky pre šťastný, zdravý, bezpečný a plnohod-
notný život všetkých občanov našej obce. Prioritou bude škol-
stvo, zdravotníctvo, sociálne veci, doprava a podpora všetkých 
spoločenských, kultúrnych, športových a cirkevných združe-
ní. Pre nás všetkých je Bernolákovo našim domovom a preto 
je dôležité rozhodovať spoločne a transparentne. Správa vecí 
obecných je správou vecí verejných a všetci majú právo byť in-
formovaní o kontraktoch, ktoré obec uzatvára.
Prajem všetkým obyvateľom veľa zdravia, šťastia, rodinnej poho-
dy. Teším sa na spoločné stretnutia. Ďakujem za vašu podporu.

Ing. Alexander Molnár, 58 r., 
technik IT, 
nezávislý kandidát

Vážení   spoluobčania,  ďakujem Vám  za  podporu  mojej kandi-
datúry na poslanca obecného zastupiteľstva. 
Počas volebného obdobia 2014-2018 som bol nezávislým po-
slancom Obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Obec sme 
prevzali v katastrofálnom stave. Sústavne naprávať rozsiahle 
škody,  ktoré sme zdedili z minulosti  a  plniť súčasné  povinnosti 
obce bolo nesmierne náročné. S  hrdosťou môžem konštato-
vať, že sa nám podarilo naštartovať skutočný ozdravný proces. 
Chcem  poďakovať súčasnému vedeniu obce a  tým zamest-
nancom OcÚ  a  poslancom, ktorí  prispeli k tomu, že obec  je  
po mnohých rokoch   konečne   v dobrej kondícii.   
Rozhodnutia skupiny ľudí riadiacich obec do roku 2014 majú dnes 
dopad na nás všetkých – megalomanská výstavba, dopravné záp-
chy, absencia základnej občianskej vybavenosti... Je   výsmechom  
do tváre Bernolákovčanom, že sa chcú vrátiť späť  a so svojimi 
prívržencami sa  vytrvalo pokúšajú  negovať súčasné napredo-
vanie obce zabúdajúc, čo sme museli za nich napraviť, aby obec 
nepadla na kolená.   Aj preto som sa  rozhodol    opäť kandidovať.  
V tejto obci som vyrastal a prežil celý život, je to môj ozajstný  
domov a nebojím sa  nekompromisne postaviť proti všetkým, 
ktorí by jej chceli opätovne  škodiť a zneužívať ju a jej obyvateľov  
na svoj osobný prospech.  
    Viac  informácií uvediem vo verejných diskusiách a v predvo-
lebnom letáku.    

Juraj Rašla, 49 r., 
herec, 
nezávislý kandidát

Volám sa Juraj Rašla, mám 48 rokov. Som ženatý a mám  
4 deti. Vyštudoval som VŠMU – herectvo, študoval som 
Business Managment v Austrálii. Venoval som sa štúdiu ta-
liančiny, ktoré som ukončil 3 mesačným stážovým pobytom  
v talianskej Universitá per Stranieri di Siena. 10 rokov som 
bol stálym členom súboru činohry Slovenského národného 
divadla, od roku 2007 som na „voľnej nohe“ a úspešne sa 
živím ako herec, moderátor. V obci Bernolákovo žijem 20 
rokov. Odvtedy sa v Bernolákove mnohé zmenilo. Niečo  
k  lepšiemu, no bohužiaľ, veľmi veľa k horšiemu. Bernolákovo 
zažíva jeden z najväčších stavebných „boomov“ na Sloven-
sku, čo so sebou prináša množstvo problémov. Samy to den-
ne zažívate. Kolabujúca doprava, chýbajúca infraštruktúra, 
bezdomovci spávajúci v strede dediny na lavičkách, špina 
na uliciach, čierne stavby, ... Hnevá ma to rovnako, ako Vás. 
Stretávam sa s ľuďmi, ktorí vravia: „Inak to už nebude“ alebo 
„ s tým sa musíme zmieriť“. Ja sa s tým nechcem zmieriť, 
chcem to zmeniť! Preto som sa rozhodol kandidovať na post 
poslanca, aby som mohol priamo ovplyvňovať chod obce 
Bernolákovo k lepšiemu. Pre Vás aj pre seba. Rozumne, sluš-
ne, neúplatne! To je moje heslo. Verím, že aj Vaše a že ma 
svojim hlasom vo voľbách podporíte. Ďakujem Vám!

Mgr. Peter Zámocký, 46 r., 
živnostník, 
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, susedia a priatelia
V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za podpisy,  ktorými 
ste ma podporili v kandidatúre. Som NEZÁVISLýM kandidátom 
bez podpory politických strán, hnutí, developerov či finančných 
skupín. Som obyčajný človek, rodák z Bernolákova a nie je mi 
život v obci a jej obyvateľov ľahostajný.
- Budem nekompromisný proti všetkým návrhom spojiť našu 
obec do tzv. veľkej Bratislavy. Naša obec má viac ako 800 ročnú 
históriu, vždy bola obcou a takto to má aj zostať
- Pokiaľ sa riadne nevyrieši dopravná situácia v obci a smerom 
do BA, postavím sa proti všetkým návrhom rozširovať obec sa-
telitmi (nie proti už schváleným projektom a stavbám)
- Vniesť do obecného zastupiteľstva nový impulz a kultúru, 
hľadať riešenia, kompromisy a prenik v prospech obci a jej oby-
vateľov
- Pri zbieraní podpisov som dostal množstvo podnetov, kto 
ré by som chcel presadiť a zrealizovať (doriešenie chýbajúcej 
kanalizácie, Wifi hotspot, verejné ohnisko a iné návrhy ktoré 
dodatočne zverejním)
- Prehodnotenie zastávok verejnej dopravy, navrhnutie no-
vých zastávok
- Dokončiť terénne úpravy na ihrisku Žihadielko
Mojím cieľom je naďalej podporovať dobre naštartované akti-
vity obce a jej predstaviteľov, aby naša obec bola tým najlepším 
miestom pre život.
Ďakujem všetkým za podporu vo voľbách.

Kristián Babic, 21 r., 
študent vysokej školy, 
Národná koalícia

Som mladý občan Slovenskej Republiky žijúci v Bernolákove, 
ktorý študuje Verejnú správu. V Bernolákove som už mal tú 
česť aj praxovať na obecnom úrade po boku jej prednostky 
Bc. Ľubomíri Šuvadovej a taktiež v obecnej polícií. Zaujímam 
sa o problematiku Verejnej správy v štáte a taktiež v našej 
obci. Pohľad na našu obec mám veľmi pozitívny. Nedostatky 
vidím v okolí novopostavených projektov, kde chýbajú mies-
ta na rekreačné aktivity, cesty sú tam zúžené na úkor množ-
stva stavebných pozemkov a takisto je problém s hromad-
nou dopravou kde autobusy premávajú v malých cykloch 
alebo je zástavka vybudovaná v značnej diaľke. Všetky tieto 
problémy ale aj mnoho ďalších v starších častiach Bernoláko-
va o ktorých som sa dozvedel priamo od ľudí by som chcel 
napraviť a dalšie už nepripustiť. Národná Koalícia, strana  
za ktorú kandidujem je mimoparlamentná strana ktorá je 
kresťansky, národne a sociálne zameraná. Verím že pre Vás 
budem správny kandidát.

Róbert Dičér, 48 r., 
konateľ spoločnosti, 
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania,
v Bernolákove žijem viac ako 10 rokov a pri svojej práci sa 
denne stretávam s ľuďmi z našej obce, poznám dobre tunaj-
šie pomery a viem, čo je nutné riešiť prioritne, aby sa nám 
tu všetkým žilo lepšie. Je toho veľa, čo nás trápi, ako napr. 
nedostatočná občianska vybavenosť, problémy s dopravou, 
chýbajúce miesta v škôlke, nepokosená zeleň, slabá zimná 
údržba a iné. Pýtam sa, prečo naša samospráva nemôže fun-
govať lepšie a plniť si svoje povinnosti poriadne? Od vedenia 
obce dostávame iba strohé odpovede, že robia, čo môžu. Som 
presvedčený, že sa dá spraviť omnoho viac ako to, čo nám  
za posledné volebné obdobie predviedlo zastupiteľstvo a za-
mestnanci obecného úradu. Rozhodol som sa preto kandido-
vať za poslanca, aby som dokázal sebe a najmä vám, že je čas 
na pozitívnu zmenu. Ako poslanec sa budem aktívne zapájať 
do komunálneho rozvoja obce. V posledných rokoch som sa 
podieľal na viacerých aktivitách, ktoré smerovali k zásadnému 
zlepšeniu života v našej obci. Bernolákovo mi nie je ľahostaj-
né, preto vás žiadam o vašu podporu a budem si vážiť každý 
váš hlas. Ďakujem vám.

Mgr. Mária Gurová, 63 r., 
dôchodkyňa, 
nezávislá kandidátka

„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale ponechaj svo-
jim skutkom, aby za teba hovorili.“ – Ján Amos Komenský
Naša obec má svoju históriu a súčasnosť spolu s dobrými a pra-
covitými ľuďmi so záujmom o veci verejné, medzi ktorých pat-
rím aj ja a preto som sa rozhodla kandidovať v nastávajúcich 
voľbách, s jasnou víziou a ambíciou presadzovať zmeny, ktoré 
prinesú lepší život obce.
Prirodzene, ako dôchodkyni, bude mojou ústrednou prioritou 
rozšírenie kultúrneho a spoločenského vyžitia sa dôchodcov  
a hľadanie účinnej cesty na skvalitnenie života tejto často sociál-
ne najslabšej vrstvy. Osobitnú pozornosť budem venovať skvalit-
ňovaniu ich životných podmienok a pružnému riešeniu ich kaž-
dodenných potrieb a problémov.
Záleží mi aj na výchove detí a mladej generácie, preto budem 
náležitú pozornosť venovať aktívnemu využitiu ich voľného času.
Chcem byť poslankyňou všetkých občanov, ktorá sa stará, chráni 
a očakáva dodržiavanie zákonov a nariadení. 
Verím v plodnú spoluprácu a podporím efektívne a transparent-
né fungovanie obecného úradu, lebo len spoločnými silami mô-
žeme dospieť k úspechu pri rozvoji našej obce.
Kritériom môjho pôsobenia bude kvalitný život prežitý v moder-
nej a prosperujúcej obci, moje svedomie, otvorenosť a férovosť 
vedené sloganom: „Politika je umenie možného“.
Nech Nám pri tom všetkým Pán Boh pomáha.

Peter Hanic, 55 r., 
konateľ spoločnosti, 
nezávislý kandidát

Bývam v Bernolákove od narodenia. Mám zásadu pomenovať 
veci priamo bez okolkov, poukazujem na nedostatky aj keď to 
nie je populárne s cieľom, aby sa veci diali správne. Počas dote-
rajšieho obdobia vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva 
som pracoval v komisii výstavby, dopravy a územného pláno-
vania. Snažil som sa presadiť regulatívy výstavby v obci, pod-
poroval som výstavbu murovaných objektov ZŠ a MŠ. Pracujem 
aktívne v OZ Triblavina s cieľom pomôcť presadiť zlepšenie do-
pravy v regióne. Som si plne vedomý problémov v obci s dop-
ravnou situáciou, silnou výstavbou a s tým spojeným nedostat-
kom občianskej vybavenosti, ktoré chcem ako člen volebného 
týmu PhDr. Márie Kiskovej – kandidátky na starostku riešiť  
v nadchádzajúcom volebnom období. Máme veľa konkrétnych 
projektov, ktorými chceme posunúť našu obec do modernej 
doby 21. Storočia. Ako dlhoročný člen SRZ a poľovníckeho zdru-
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ženia sa aktívne podieľam na výsadbe zelene, udržiavania les-
ných porastov v obci, jeho okolí a ochrane prírody. Mám rád 
našu obec s krásnym okolím Čiernej vody a Malého Dunaja, bu-
dem sa snažiť o jej rozvoj v harmónii s tradíciami a zachovaním 
prírodných krás, ktoré nám ešte zostávajú.

Vladimír Lulják, 61 r., 
vodič autobusu, 
KSS

Volám sa Vladimír Lulják, mám 61 rokov a som kandidát na pos-
lanca obecného zastupiteľstva za Komunistickú stranu Slovenska. 
V Bernolákove bývam viac ako 15 rokov, mám 3 deti a 4 vnučky.
Pracujem ako vodič autobusu, preto mojou prioritou v prípade 
zvolenia za poslanca bude doprava, ktorá má na území obce 
nemálo problémov. Za dôležité považujem budovanie nových 
cyklochodníkov na rozvoj alternatívnej dopravy. K cyklochod-
níkom spájajúcim Bernolákovo s Novou Dedinkou a Ivankou by  
v nasledujúcom období mohol pribudnúť cyklochodník ku kapln-
ke Svätej Anny. Za ďalšiu prioritu považujem bezpečnosť cestnej 
premávky v našej obci a údržbu ciest a chodníkov.

Ing. Miroslav Michelík, 51 r., 
operačný manažér v doprave, 
nezávislý kandidát

Volám sa Miroslav Michelík, žijem v obci Bernolákovo, ktorú som 
si obľúbil.
Ako obyvateľovi našej obce mi nie je, rovnako Ako obyvateľo-
vi našej obce mi nie je, rovnako ako Vám, ľahostajný jej ďalší 
rozvoj. Som si vedomý problémov, ktoré našu obec trápia. Ne-
dostatočná občianska vybavenosť, chaotická výstavba nových 
štvrtí, dennodenné dopravné zápchy a v neposlednom rade 
celkový vzhľad obce.
V poslednom období som komunikoval s obcou ohľadom kruho-
vých objazdov, ktoré boli v hroznom stave. Aj mojim pričinením 
sa veci pohli dopredu a obec sa začala o uvedené objazdy starať.
Pracujem v oblasti dopravy a mám skúsenosti v rozvoji občian-
skej vybavenosti a dopravnej infraštruktúry.

Rozhodol som sa preto pomôcť našej obci a v nadchádzajúcom 
volebnom období, ako člen volebného tímu PhDr. Márie Kisko-
vej, kandidujem na poslanca, za volebný obvod č. 3, v ktorom aj 
žijem.

 Ing. Michal Peleš, 40 r., 
technický konzultant 
v stavebníctve, 
nezávislý kandidát

V rokoch 2014-2015 som pracoval ako aktivista stavebnej ko-
misie OZ Bernolákovo, avšak pracovné povinnosti ma zaviedli 
mimo Slovenska. Po návrate zo Spojeného kráľovstva som si 
založil rodinu. Som otcom ročného syna Milanka.
Som vyštudovaný mestský inžinier. Architektúre, stavebníctvu 
a inžinierskym stavbám sa profesionálne venujem 15 rokov  
a verím, že svoje skúsenosti zúročím aj v službe obyvateľom 
Bernolákova.
Nie som členom žiadnej politickej strany. Vo voľnom čase sa ve-
nujem vodáctvu, som členom vodáckeho a vodoochranárskeho 
združenia WLNA.
Uchádzam sa o mandát poslanca vo volebnom obvode č. 3, 
keďže naša rodina je spätá s Jabloňovou ulicou a túto časť 
Bernolákova obýva stále viac mladých rodín, ktoré by som rád 
zastupoval a riešil ich záujmy a záležitosti v obecnom zastupi-
teľstve.
Ako poslanec v nasledujúcom volebnom období by som chcel 
presadiť a podporiť najma:
- vytvorenie a prijatie nového Územného plánu obce, ktorý 
určí ďaší rozvoj Bernolákova,
- vznik obecného verejneprospešného podniku, ktorý by za-
bezpečoval komunálne práce, pre obec a jej obyvateľov.
- aktívna ochrana životného prostredia v obci,
- vybudovanie športoviska pri základnej škole, rovnako ako bu-
dovanie priestorov na športovanie a voľnočasové aktivity do-
rastajúcej mládeže.

Ing. Rastislav Požár, 43 r., 
podnikateľ, nezávislý kandidát

Milí priatelia, susedia, Bernolákovčania. Ďakujem Vám za pod-
poru. Vďaka nej mám možnosť zúčastniť sa volieb poslankýň  
a poslancov Obecného zastupiteľstva ako nezávislý kandidát.
Mnohí ma poznáte. V Bernolákove žijem od narodenia. Je to 
môj domov. Vidím, ako sa Bernolákovu darí. Dokazujú to aj stov-
ky ľudí, ktorí k nám prichádzajú stať sa tiež Bernolákovčanmi. 
Spoločne môžeme mnoho vecí zlepšiť. Bude mi cťou, ak získam 
vašu dôveru.
Ďakujem.


