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POD LUPOU
Rok 2019
Do nového roku sme spolu vstúpili po-
merne kľudnou atmosférou. Počas Silves-
trovskej noci a Novoročného rána hliadky 
evidovali len pár oznamov, ktoré neboli ni-
čím obzvlášť závažné. Preto dúfame, že sa 
môžeme držať porekadla „Ako na Nový rok, 
tak po celý rok“ a veríme, že práve tento 
ďalší rok bude pre nás všetkých úspešnejší 
a z pohľadu porušovania verejného poriad-
ku pokojnejší.

Činnosť v prvom štvrťroku
Hliadky OcP v prvom štvrťroku boli v pia  ch 
prípadoch privolané hlavne k podguráže-
ným osobám, ktorých správanie dospelo 
vo väčšine prípadov až k ruvačkám. Ďalej 
boli hliadky OcP privolané v štyroch prípa-
doch k rušeniu nočného kľudu, v siedmich 
prípadoch asistovali štátnej polícii, v troch 
prípadoch boli hliadky OcP privolané k do-
pravným nehodám, dvakrát k požiarom 
obytných zariadení, 47-krát k vozidlám, kto-
rých vodiči sa dopus  li priestupku a v nepo-
slednom rade boli hliadky privolané 15-krát 
k túlavým psom.

Obecná polícia na webe
V predchádzajúcich číslach časopisu sme 
Vás informovali o našej ofi ciálnej webovej 
stránke www.obecnapolicia.sk, kde nájdete 

potrebné informácie nielen o obecnej po-
lícii, ale aj o aktuálnych udalos  ach v obci. 
Mesačne evidujeme návštevnosť na na-
šej stránke za hranicou 500 prezre  . We-
bová stránka je pravidelne aktualizovaná 
o nové správy, oznamy, galériu a straty zvie-
rat alebo vecí. Pre lepšie sledovanie našej 
webovej stránky sme si pre Vás pripravili 
aplikáciu OPSR, pomocou ktorej máte ak-
tuálne informácie o Obecnej polícii pria-
mo poruke. Aplikácia je momentálne do-
stupná pre užívateľov mobilných telefónov 
s operačným systémom Android. V mesiaci 
marec 2019 plánujeme spus  ť aplikáciu aj 
pre užívateľov mobilných telefónov s ope-
račným systémom iOS. Budeme radi, keď si 
našu aplikáciu s  ahnete, aby sa čo najviac 
našich obyvateľov dostalo k aktuálnym uda-
los  am v obci.

SeniAngel
V minulých číslach sme Vás informovali aj 
o službe bezpečnostného SOS tlačidla „Se-
niAngel“, ktoré slúži na privolanie pomoci 
osobám, ktoré ju nevyhnutne potrebujú. 
Náš projekt začal tým, že obec poskytla 
 eto záchranné tlačidlá hlavne seniorom. 

V súčasnos   našu službu SOS tlačidla začína-
jú využívať aj podnikatelia, ktorí sa rozhodli 
chrániť pomocou tohto bezpečnostného 
tlačidla. V prípade záujmu o SOS tlačidlo pre 

svoje de  , seniorov, zamestnancov alebo 
fi rmu môžete zadať objednávku prostred-
níctvom už spomínanej webovej stránky 
(www.obecnapolicia.sk), prípadne priamo 
kontaktovať Obecnú políciu.

Nájdené psy
Hliadky Obecnej polície sa čoraz viac stretá-
vajú s oznamami ohľadom voľného pohybu 
psov. Vo väčšine prípadov sú psy začipova-
né, a tak je jednoduché vyrozumieť majite-
ľa, aby si svojho chlpáča odviedol domov. 
No v niektorých prípadoch nie je možné 
zis  ť majiteľa túlavého psa a v tomto prípa-
de musí byť psík odchytený a umiestnený 
u zmluvného veterinára. Vo väčšine týchto 
prípadov, sa nepodarí zis  ť majiteľa psa 
a pes ostáva u veterinára niekoľko dní až 
mesiacov, kým sa nenájde nový majiteľ. 
Preto Vás chceme touto cestou požiadať, 
ak by mal niekto záujem o nového spoloč-
níka, kontaktujte Obecnú políciu, prípadne 
navš  vte už spomínanú webovú stránku 
(www.obecnapolicia.sk), kde v rubrike stra-
ty a nálezy nájdete fotky našich tulákov. Ďa-
kujeme.

Parkovanie na chodníkoch
Nakoľko sa obec čoraz viac rozrastá, pribú-
dajú obyvatelia a vodiči, ktorí svojim nedis-
ciplinovaným parkovaním zaberajú verejné 
zelene, chodníky a cestné komunikácie. 
V súčasnos   sú hliadky OcP zamerané 
na ulice, kde vozidlá stoja na chodníkoch 
a týmto svojim konaním porušujú § 25 ods. 
1 písm. q) Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke. Za uplynulé obdobie hliadky OcP 
riešili uvedené porušenie v 21 prípadoch. 

Cyklis   na chodníkoch
Bezpečnosť chodcov je pre nás veľmi dôle-
žitá. Na bezpečnosť chodcov na chodní-
koch sme boli upozornení na obecnom 
zastupiteľstve vzhľadom na  situácie, kedy 
cyklis   ohrozujú chodcov svojou jazdou po 
chodníkoch. Preto upozorňujeme občanov, 
že podľa § 52 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cest-
nej premávke je používanie chodníka iným 
účastníkom cestnej premávky než chodcom 
zakázané! Hliadky OcP zvýšia svoju činnosť 
hlavne v centre obce, kde sa zamerajú na 
porušenie uvedeného zákona.

Pripravujeme
Takmer v každom našom článku Vás infor-
mujeme o nejakej novinke, ktorú pripravu-
jeme. Tentokrát, resp. cieľom tohto roku 
je posilniť naše rady o služobného psa. 
V súčasnos   sa vybavujú priestory, kde 
bude kynológia Obecnej polície slúžiť a kde 
bude mať náš štvornohý pomocník svoje 
vlastné zázemie. Našim cieľom je využiť 
novú posilu na rôzne akcie, ako sú Dni obce, 
hody ale aj bežné víkendové akcie, a najmä 
pri hliadkovaní v nočných hodinách.

Spracoval Ing. Marek Danko
Obecná polícia

H
asičský zbor

Do pôsobnos   Okresného riaditeľstva Hasičs-
kého a záchranného zboru v Pezinku patria 
okresy Pezinok (17 obcí) a Senec (29 obcí). 
V uplynulom roku vykonali hasiči v týchto dvoch 
okresoch spolu 643 výjazdov k rôznym udalos-
 am. Pri požiaroch zasahovali 138-krát v okrese 

Pezinok a 135-krát v okrese Senec. Výjazdov 
k dopravným nehodám bolo spolu 183 (58 
v okrese Pezinok a 125 v okrese Senec). Zása-
hov, pri ktorých bola poskytnutá technická 
pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, 
asistencia polícii, otváranie bytov, bolo spolu 
149. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali 
hasiči 6-krát. Pre zvýšenie odborných znalos   
a fyzickej zdatnos   uskutočnili a zúčastnili sa 16 
tak  ckých a previerkových cvičení. 
Celková priama škoda pri požiaroch bola 
360 400 €. Rýchlym a profesionálnym zása-
hom uchránili hasiči pri požiaroch majetok 
v hodnote 5 720 700 €.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj 
naďalej vypaľovanie trávy a suchých poras-
tov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fy-
zickej kondícii svedčia aj ich úspechy v kraj-
skom kole v hasičskom športe, kde získali 

prvé miesto v celkovom poradí a postúpili na 
Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie 
požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrol-
nú činnosť u právnických a fyzických osôb – 
podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného 
výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi, posudzuje projektové dokumentá-
cie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnos  , 
zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejed-
náva priestupky voči fyzickým osobám a ukla-
dá pokuty za porušenie predpisov na úseku 
ochrany pred požiarmi.
Za obdobie roka 2018 bolo vykonaných spolu 
206 pro  požiarnych kontrol, pri ktorých bolo 
zistených 891 nedostatkov. Hlavným zamera-
ním kontrolnej činnos   v uplynulo roku boli 
subjekty, zaoberajúce sa poľnohospodárskou 
výrobou. V súvislos   s týmto zameraním 
bolo vykonaných 25 tema  ckých pro  po-
žiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 
40 nedostatkov. Pri kontrolách boli uložené 
2 pokuty právnickým osobám a 3 blokové 
pokuty občanom. V oblas   stavebnej preven-
cie (územné , stavebné, kolaudačné konania) 
vydalo okresné riaditeľstvo 1 452 stanovísk. 

Na obciach bolo vykonaných 5 komplexných 
a 7 následných kontrol.
V preven  vno-výchovnej oblas   okresné ria-
diteľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre de  , 
mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobro-
voľným hasičským zborom Pezinok – mesto, 
Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pe-
zinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, 
boli zorganizované oslavy svätého Floriána 
– patróna hasičov, ktoré sa uskutočnili na ná-
mes   v Pezinku, kde bola prezentovaná práca 
hasičov, technika a ukážky polície. V priebehu 
celého roka vykonávali príslušníci okresného 
riaditeľstva besedy so žiakmi spojené s ukáž-
kami práce hasičov a techniky a exkurzie na 
hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.
Preven  vno-výchovnými akciami by sme 
chceli prispieť k informovanos   de   a obča-
nov o náročnej práci hasičov aj v roku 2019.
Profesionálni hasiči prajú občanom v tomto 
roku veľa zdravia, šťas  a, lásky a porozume-
nia a aby sa s hasičskou technikou stretávali 
iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby 
pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

pplk. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

HASIČI A ROK 2018

Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otep-
ľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpe-
čenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom 
prostredí.
Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé 
práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. 
Odstraňujú starú vegetáciu, suché lís  e, 
suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob od-
stránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov 
mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto 
činnos   častokrát zabúdajú na dodržiavanie 
základných požiarnobezpečnostných požia-
daviek a že ide o krajné riešenie ako sa od-
padu zbaviť. Je dôležité si však uvedomiť, že 
podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spa-
ľovanie odpadu neprípustné.
Opadané lís  e, suchá tráva a suché odrez-
ky zo stromov a vinohradov sa ľahko zapá-
lia a pri nekontrolovanom spaľovaní môže 
dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vznik-
núť veľké materiálne škody a v ojedinelých 
prípadoch aj ujma na zdraví. Jeden z naj-
smutnejších prípadov sa stal v tomto roku 
koncom mesiaca február, kedy pri spaľova-
ní takéhoto odpadu v obci Dubová prišiel 
o život 86-ročný občan.
Radi by sme vám preto pripomenuli základ-
né zásady pri spaľovaní horľavého odpadu. 
Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí 

a pod porastom stromov. Je potrebné hor-
ľavé látky ukladať do menších, upravených 
hromád v dostatočnej vzdialenos  , z ktorej 
neohrozia sálavým teplom, prípadne odle-
tujúcimi horiacimi čas  cami okolité objekty 
ani porasty. Pri spaľovaní je potrebné mať 
vhodné hasiace prostriedky, pracovné nára-
die na zabránenie rozšírenia ohňa a mobil-
ný telefón na privolanie hasičskej jednotky. 
Miesto spaľovania treba kontrolovať aj po 
ukončení spaľovania. Nikdy nenechávať oh-

nisko bez dozoru, nezakladať oheň v blízkos   
lesných porastov a nevypaľovať porasty!
Občania v mnohých prípadoch porušujú zá-
kon o ochrane pred požiarmi a svojim nezod-
povedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú 
okrem seba aj svoje okolie. Pri porušení zá-
kona o ochrane pred požiarmi môže byť ob-
čan riešený v priestupkovom konaní, kedy mu 
môže byť uložená pokuta až do výšky 331 €.

pplk. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

Dovoľujeme si Vás osloviť, občania Bernolá-
kova a ponúknuť Vám pomoc v širokej oblas   
sociálnej poli  ky – v oblas   poradenstva, so-
ciálnych služieb, zdravotníctva, informovať 
Vás o možnos  ach umiestniť svojich blízkych 
v zariadeniach, ak ich zdravotný stav vyžaduje 
odbornú pomoc a rodina sama nedokáže za-
bezpečiť celodennú starostlivosť.
• Je vybudovaná sieť zariadení, agentúr 
a s ich pomocou sa dá zvládnuť problém, kto-
rý vyzerá byť neriešiteľný.
• Máme možnosť zabezpečiť potravinovú 
pomoc občanom, ktorí sú nielen v hmotnej 

núdzi, ale majú nízke dôchodky, nepriaznivý 
zdravotný stav.
• Vieme pomôcť aj viacdetným rodinám for-
mou zabezpečenia oblečenia pre de  , náku-
pom školských potrieb, liekov, potravín i hy-
gienických potrieb. Vieme pomôcť osamelým 
matkám s deťmi.
• Tak  ež Vám ponúkame stravovanie pre 
seniorov v primeraných cenách, ktoré sú do-
stupné každému, kto splní určité podmienky.
• Vyhľadávame rodiny, aj jednotlivcov, ktorí 
by našu pomoc privítali a adekvátne ju využili. 
Ak máte záujem, radi Vás privítame.

• V našej obci žije veľa dobrých ľudí, ktorí sú 
ochotní pomôcť spoluobčanom. Ich pomoc je 
diskrétna, nezištná a anonymná.
Žiť v ťažkých podmienkach a v chudobe nie je 
údelom človeka a nemáme sa s tým zmieriť, 
prišli sme na tento svet, aby sme ho prežili 
v šťas   a v spokojnos  .
V prípade záujmu sme vám k dispozícii na 
referáte sociálnych vecí a zdravotníctva 
Obecného úradu Bernolákovo, prízemie, 
číslo dverí 4, Bc. Eva Jajcajová.

Bc. Eva Jajcajová
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

NIE STE SAMI...

CHRÁŇME SI NAŠU PRÍRODU
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Uznesenie č. 1/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-
mie správu predsedu miestnej volebnej 
komisie v Bernolákove o výsledkoch vo-
lieb do orgánov samosprávy obcí.

Uznesenie č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že:
A. starosta obce Bernolákovo Mgr. Ri- 
 chard Červienka zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce

B. zvolení poslanci obecného zastupi-
teľstva:

 Kris  án Babic
 Ing. Mar  na Brunel
 JUDr. Katarína Burešová
 Katarína Donáthová
 Radovan Hanic
 Mgr. Lucia Kancírová
 Katarína Koporcová
 Ing. Miroslav Michelík
 Ing. Alexander Molnár
 Ing. Michal Peleš
 Mgr. Iva Pipišková
 Ing. Ras  slav Požár
 Bc. Miroslav Turenič

zložili zákonom predpísaný sľub poslan-
ca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 3/2018

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní 
materiálu, schvaľuje program rokovania 
ustanovujúceho zasadnu  a obecného 
zastupiteľstva.

Uznesenie č. 4/2018

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní 
materiálu, schvaľuje návrhovú komisiu 
v zložení Katarína Donáthová a Mgr. Lu-
cia Kancírová.

Uznesenie č. 5/2018

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní 
materiálu, schvaľuje za zapisovateľku 
ustanovujúceho zasadnu  a Bc. Ľubo-
míru Šuvadovú a za overovateľov zápis-
nice Ing. Alexandra Molnára a Bc. Miro-
slava Tureniča.

Uznesenie č. 6/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-
mie menovanie Bc. Miroslava Tureniča 
za zástupcu starostu obce.

Uznesenie č. 7/2018

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní 
materiálu, 
a) zriaďuje Obecnú radu
b) schvaľuje členov Obecnej rady z ra-

dov poslancov:
 JUDr. Katarína Burešová
 Ing. Alexander Molnár
 Mgr. Iva Pipíšková
 Bc. Miroslav Turenič

Uznesenie č. 8/2018

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní 
materiálu, schvaľuje zriadenie komisií 
pri obecnom zastupiteľstve, ich náplne 
činnos  , predsedov a členov z radov 
poslancov nasledovne:

1. Komisia na ochranu verejného 
záujmu (podľa ústavného zákona 
č.357/2004 Z.z. o ochrane verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov)

Náplň činnos  : 
- prijíma písomné oznámenia v roz-

sahu Ústavného zákona od starostu 
obce,

- v prípade pochybnos   je komisia 
oprávnená požadovať od dotknutej 
osoby vysvetlenie,

- podáva podnety príslušnému da-
ňovému orgánu na zača  e konania 
podľa osobitného predpisu na pre-
skúmanie úplnos   a pravdivos   pí-
somných oznámení,

- sprístupňuje informácie o prijatých 
písomných oznámeniach v rozsahu 
a spôsobom ustanoveným zákonom 
o slobodnom prístupe k informáciám,

- predkladá návrhy na zača  e konania 
vo veci ochrany verejného záujmu, 
skúma podnety na zača  e konania 
vo veci ochrany verejného záujmu,

- kontroluje dodržiavanie príslušných 
ustanovení Ústavného zákona. 

(poznámka: v súlade s Ústavným zá-
konom č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov obecné zastupiteľstvo 
zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, táto komisia je 
zložená výlučne z poslancov obecného 
zastupiteľstva. V komisii musí mať po 
jednom zástupcovi každá poli  cká stra-
na, alebo hnu  e zastúpené v obecnom 

zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastu-
piteľstve nezávislí kandidá  , musia mať 
v komisii jedného zástupcu.)

Obsadenie: 
Predseda: Kris  án Babic, 
Členovia: Katarína Koporcová, Ing. Mi-
roslav Michelík

2.  Komisia pre fi nancie a rozpočet

Náplň činnos  :
- spolupôsobí pri príprave a tvorbe 

rozpočtu v nadväznos   na PHSR 
obce, 

- spolupôsobí pre úprave všeobecne 
záväzných nariadení obce týkajú-
cich sa poskytovania dotácií a prí-
spevkov,

- navrhuje určenie prioritných inves-
 čných a neinves  čných ak  vít,

- spolupôsobí pri prija   opatrení 
k zosúladeniu rozpočtu a programo-
vého rozpočtu obce,

- komunikuje s odbornými komisiami 
obecného zastupiteľstva v zmysle 
požiadaviek na rozpočet za jednot-
livé oblas  ,

- spolupracuje s hlavnou kontrolór-
kou obce pri prijímaní a navrhovaní 
opatrení v súvislos   s hospodáre-
ním obce, tvorbou rozpočtu a od-
straňovaním zistení z vykonaných 
kontrol.

Obsadenie:
Predseda: Ing. Alexander Molnár
Členovia: Mgr. Iva Pipíšková, Ing. Ras-
 slav Požár

3.  Komisia pre tvorbu nového územ-
ného plánu obce

Náplň činnos  :
- podieľa sa na tvorbe nového územ-

ného plánu obce s dôrazom na 
zapojenie širokého okruhu odbor-
níkov a to v rámci zabezpečenia 
celého procesu, od prerokovania 
čiastkových opatrení až po prija  e 
územného plánu ako celku,

- zameria sa na navrhovanie opatre-
ní v oblas  ach výstavby, životného 
prostredia, odpadového hospodár-
stva, dopravy, parkovacej poli  ky 
a iných súvisiacich oblas  ,

- oboznamuje sa s rozpočtom obce, 
inves  čnými zámermi obce a po-
dieľa sa na tvorbe podkladov pre 

ich návrh z hľadiska svojej pôsob-
nos  .

Obsadenie: 
Predseda:  Bc. Miroslav Turenič
Členovia: Ing. Michal Peleš, Radovan 
Hanic, Ing. Mar  na Brunel, Kris  án Ba-
bic, Ing. Miroslav Michelík

4.  Komisia správy a hospodárenia 
s majetkom obce

Náplň činnos  :
- spolupôsobí pri tvorbe Zásad hos-

podárenia a nakladania s majetkom 
obce,

- spolupôsobí pri tvorbe cenovej 
mapy nájmov, 

- oboznamuje sa s rozpočtom obce, 
inves  čnými zámermi a ak  vitami 
v oblas   správy a hospodárenia 
s majetkom obce a podieľa sa na 
tvorbe podkladov pre ich návrh 
z hľadiska svojej pôsobnos  , 

- vyjadruje sa k hospodáreniu s ma- 
 jetkom obce v zmysle Zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,

- určuje strategický majetok obce,
- vyjadruje sa k žiados  am o povo-

lenie informačných, reklamných 
a propagačných zariadení v obci, 

- predkladá stanoviská k odborným 
materiálom predkladanými inými 
orgánmi verejnej správy z hľadiska 
svojej pôsobnos  , 

- vyjadruje sa k stavu, výstavbe, re-
konštrukcii, údržbe dopravných 
stavieb, miestnych komunikácií, par-
kovísk a chodníkov, vrátane doprav-
ného značenia, a čistenia, navrhuje 
opatrenia a dáva návrhy na zlepše-
nie existujúceho stavu,

- odporúča riešenia v oblas   verejné-
ho osvetlenia, zásobovania vodou 
a odvádzania odpadových vôd, 
a iné.

Obsadenie:
Predsedníčka: JUDr. Katarína Burešová
Členovia: Kris  án Babic, Katarína Do-
náthová

5.  Komisia pre vzdelávania, kultúru 
a voľnočasové ak  vity 

Náplň činnos  :
- spolupôsobí pri posúdení možnos   

vzniku spoločného školského úradu 
v rámci medziobecnej spolupráce, 

- spolupôsobí pri riešení problema-
 ky a navrhovaní opatrení v oblas-

  predprimárneho a primárneho 
vzdelávania v kompetencii obce, 
základnej umeleckej školy a voľno-
časových ak  vít, možnos   celoži-
votného vzdelávania,

- navrhuje opatrenia v záujme ochra-
ny kultúrnych pamiatok v obci a or-
ganizovania kultúrnych poduja  ,

- spolupôsobí pri tvorbe zásobníku 
názvov, resp. názvoslovných určení 
nových lokalít ulíc a pod.,

- posudzuje možnos   medziobecnej 
spolupráce v oblas   kultúry a ces-
tovného ruchu,

- oboznamuje sa s rozpočtom obce, 
inves  čnými zámermi a ak  vitami 
v oblas   školstva, kultúry, cestov-
ného ruchu a voľnočasových ak  vít 
a podieľa sa na tvorbe podkladov 
pre ich návrh z hľadiska svojej pô-
sobnos  .

Obsadenie:
Predsedníčka: Mgr. Lucia Kancírová
Členovia: JUDr. Katarína Burešová, 
Ing. Ras  slav Požár, Ing. Mar  na Brunel, 
Katarína Koporcová

6.  Komisia pre komunitné plánovanie 
a bytovú poli  ku

Náplň činnos  :
- spolupôsobí pri vytváraní podmie-

nok na zabezpečenia a priame po-
skytovanie sociálnych služieb v kom-
petencii obce, vytváraní podmienok 
na realizovanie opatrení sociálno-
právnej ochrany de   a sociálnej ku-
rately v pôsobnos   obce, vytváraní 
podmienok pre realizovanie inš  -
tútu náhradného príjemcu dávok 
v zmysle zákona o hmotnej núdzi 
a štátnych sociálnych dávok,

- posudzuje potrebu zavedenia no-
vých sociálnych služieb, 

- posudzuje nároky občanov na pri-
delenie nájomného a sociálneho 
bývania v zmysle právnych záväzkov 
obce,

- spolupôsobí pri vytváraní podmie-
nok pre rozvoj komunitných služieb 
a vyhodnocovaní komunitného plá-
nu rozvoja sociálnych služieb, 

- spolupracuje so subjektmi pôsobia-
cimi na územní obce v oblas   so-
ciálnej pomoci, sociálnych služieb 
a charity,

- oboznamuje sa s rozpočtom obce, 
inves  čnými zámermi a ak  vitami 
v oblas   sociálnej pomoci a podieľa 
sa na tvorbe podkladov pre ich ná-
vrh z hľadiska svojej pôsobnos  .

Obsadenie:
Predsedníčka: Mgr. Iva Pipíšková
Členovia: Katarína Donáthová, Katarína 
Koporcová

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo, po prerokova-
ní materiálu, poveruje poslanca Ing. 
Alexandra Molnára zvolávaním a vede-
ním zasadnu   obecného zastupiteľs-
tva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá 
veta, ods.3 tre  a veta, ods.5 tre  a veta 
a ods. 6 tre  a veta zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

Uznesenie č. 10/2018

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní 
materiálu, 
a) Určuje v súlade so zákonom 

č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.253/1994 Z.z. 
o právnom postavení platových po-
meroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov 
plat starostovi obce Mgr. Richardovi 
Červienkovi nasledovne: priemerná 
mesačná mzda pracovníka v národ-
nom hospodárstve za rok 2017 činí 
954 €, vynásobená koefi cientom 
2,60 podľa počtu obyvateľov obce, 
zaokrúhlená smerom nahor: 954 x 
2,60 = 2 480 €.

b) Schvaľuje zvýšenie platu starostu 
obce o 20 % k mesačnému platu v 
zmysle § 6 ods. 1 zákona 320/2018 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č.253/1994 Z.z. o právnom 
postavení platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov, t.j. 
na 2 976 €.

Uznesenie č. 11/2018

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní 
materiálu, schvaľuje :
a)  Poslancov poverených sobášením:
1.  Bc. Miroslav Turenič
2.  Mgr. Iva Pipíšková
3.  JUDr. Katarína Burešová

b)  Sobášne miestnos  :
1. Obradná miestnosť v kultúrnom 

dome
2.  Sobášna miestnosť na obecnom 

úrade

c)  Sobášne dni:
1.  každá párna sobota v mesiaci
2.  každý nepárny utorok v mesiaci
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Penzión 
Pálenica

Penzión

Cez víkend 23. a 24. marca sa v kultúrnom dome v Bernolákove uskutočnili pre-
miérové predstavenia miestneho divadelného spolku BOT (Bernolákovské ochotníc-
ke teátro) s najnovším  tulom z vlastnej dielne, komédiou Čo sme komu urobili?!? Táto 
v poradí už siedma komédia vznikla na základe scenára Petra Quardu. Réžiu i pro-
dukciu zrealizoval tak  ež Peter Quarda, scénu a kostýmové návrhy vytvorila Števka 
Ábelová. Inšpicientkou, šepkárkou a asistentkou predstavení bola Anka Mrázová. 
V hereckých postavách sa predstavili nasledovní účinkujúci. Ako vrchný inšpektor 
Horác Masielko – Ďuri Ďorko, jeho asistentka Klo  lda Kokrhelová alias Holmesová 
– Hela Zúbková, upratovačka Margit Margarínová – Katka Vrábelová, inšpektorova 
manželka Priscila Masielková – Veronika Donáthová, riaditeľ banky Klaudius Pajacco 
– Rišo Červienka, jeho sekretárka Irina Novokuzneckaja – Evina Antoniová, majiteľ-
ka kaviarne Gertrúda Trúdová – Majka Zbitáková. Obe predstavenia splnili očaká-
vania divákov a určite všetkých prítomných zabavili. Bernolákovskí ochotníci opäť 
dokázali, že patria medzi najlepšie amatérske spolky v šírom okolí o čom svedčia aj 
pozi  vne ohlasy divákov i pozvania hosťovať do ďalších kultúrnych inš  túcií.

KultúraKu
ltú

ra

24. februára sme plesovú a kar-
nevalovú sezónu ukončili tradične 
obľúbeným detským karnevalom. 
De  čky sa prezentovali vo svojich 
maskách, zasúťažili si, zatancovali 
a pobavili sa s obľúbeným Šašom 
Marošom. Malé občerstvenie, čo-
koládka i balónik potešili malých 
zajačikov, pavúčikov, princezničky, 
spider-manov a množstvo ďalších 
masiek, ktoré sa prišli vyšan  ť do 
kultúrneho domu.

DETSKÝ KARNEVAL

DIVADELNÁ KOMÉDIA BOT – ČO SME KOMU UROBILI?!?

V sobotu 26. januára sa v Kultúrnom 
dome uskutočnil štvrtý ročník Obec-
ného plesu. Celé poduja  e sa nieslo 
v príjemnej priateľskej atmosfére, 
v pekne vyzdobenej a nasvietenej 
sále. Bohatý výber nápojov, kvalitný 
catering aj príjemná hudobná pro-
dukcia osvedčenej kapely Be  er  me 
patria už tradične k tomuto plesu. 
V programe sa na začiatku prezento-
vali tanečnice zo skupiny Grupo Cali-
ente. Svoje vstupy v nádherných ex-
kluzívnych kostýmoch ladili do la  no 
a brazílskych rytmov. Karibské la  no 
prinieslo  ež vystúpenie kubánskeho 
spevácko-tanečného tria Aristarco 
Pérez, Niurka Alvales a Jonson May-
et. V úvodnom vstupe veľmi atrak  v-
nym vystúpením spestrili program. 
Toto trio vystúpilo aj v polnočnom 
bloku, kde zabavili a zapojili hos   do 
svojich temperamentných spevácko-
tanečných čísiel. Rozprúdili skvelú 
zábavu. Tesne po polnoci sa pred-
viedli chlapci – akroba   zo skupiny 
Born to trick so svojim atrak  vnym 
vystúpením. Potom sa žrebovala 
obľúbená tombola a po nej sa hos-
 a zabávali na tanečnom parkete až 

takmer do rána. Tohtoročný obecný 
ples určite príjemne osviežil spolo-
čenský život v Bernolákove a tešíme 
sa na ples v roku 2020.

DNI OBCE 2019  
Tradičné Dni obce Bernolákova sa tento rok uskutočnia v termíne 7. a 8. júna v športovom areáli J. Popluhára. Tohtoročné najväčšie 
zábavno-športovo-kultúrne poduja  e pre všetky vekové i záujmové skupiny obyvateľov sa bude v Bernolákove konať už po 14-ty krát. 
Podrobnos   budú zverejnené po 15. máji cestou obvyklých médií (webová stránka obce, plagáty, Facebook, SMS info).

IV. OBECNÝ PLES

od 15:00 1.mája
 pred Kultúrnym 
 domom v Bernolákove  

bufet, atrakcie pre deti, koníky

projekt 
Fats Jazz Band 
je podporený 
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BERNOLÁKOVSKÁ ZUŠ ZAHÁJILA ŠKOLSKÝ ROK ÚSSPECHMI
Som veľmi rada, že prvý článok v roku 2019 
môžem začať pozi  vnymi správami. Dychové 
oddelenie našej školy potešilo hneď v úvode 
školského roka mimoriadne úspešnými výkon-
mi žiakov. 
Celoslovenskej súťaže Klarine  áda Bojnice sa 
zúčastnili žiačky MgA. Zuzany Hudecovej - Ema 
Kováčová získala 3. miesto v striebornom pás-
me, Marianna Rajecová sa umiestnila v bron-
zovom pásme.
 Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta 
2018 v hre na dychových nástrojoch za zúčast-
nili žiaci Romana Hudeca, DiS.art. - Gabriel Ko-
váč získal 2. miesto v I.A kategórii, Andrej Varga 
získal 3. miesto v I.A kategórii, Filip Szaksz zís-
kal čestné uznanie v I.A kategórii. Ku skvelým 
výsledkom prispela excelentnou korepe  ciou 
Mgr. Daniela Ško  ová.
Vo februári nám k úrode ocenení pribudlo 
umiestnenie v striebornom pásme – získala ho 
Margaréta Fabianová z triedy Mgr.art. Alena 
Petráša na Celoslovenskej gitarovej súťaži Boj-
nice 2019.
 Advent sme oslávili už tradičnými Spoločný-
mi koncertmi so ZUŠ Vrbenského v Bra  slave. 
Ten náš bernolákovský zahájili naši najmladší 
tanečníci, hosťujúca ZUŠ sa okrem sólových 

vystúpení predstavila dvoma súbormi a novým 
pre nás netradičným nástrojom – cimbalom.
 Vyvrcholením umelecky fundovanej kvalit-
nej práce pedagogického kolek  vu bol Vianoč-
ný koncert. Aj tento rok na ňom zažiarili   naj-
talentovanejší sólis   a komorné zoskupenia. 

Predstavil sa baletný súbor v majestátnom 
slávnostnom valčíku z baletu Coppelia a záver 
patril komornému orchestru ZUŠ – v jeho po-
daní zaznel afroamerický spirituál Go Tell It on 
the Mountain a Haleluja z Händlovho oratória 
Mesiáš.
 V januári sa s našou školou rozlúčila jedna 
zo spoluzakladateliek našej ZUŠ, dlhoročná 
predsedníčka Rady školy a vedúca výtvarného 
odboru akademická maliarka Štefánia Ábelo-
vá. Za vyše dvanásť rokov ak  vnej umeleckej 
a pedagogickej činnos   pripravila desiatky 
vynikajúcich absolventov, ktorí reprezentujú 
našu školu naďalej. Na zaslúženom dôchod-
ku jej zo srdca želám najmä dobré zdravie 
a veľa tvorivých síl k vlastnej výtvarnej tvor-
be. Poďakovanie za osobný vklad pri rozvoji 
školy jej vyjadrilo vedenie školy a predsedníč-
ka Občianskeho združenia Harmónia pri ZUŠ 
v Bernolákove pani Katarína Veinhardtová.
 V roku 2019 čaká našu školu ešte veľa 
poduja  . Všetky nájdete na www.zusbernola-
kovo.sk.

Mgr. Jarmila Bošková
Riaditeľka ZUŠ

MAREC – MESIAC KNIHHY: AKO NAUČIŤ DIEŤA ČÍTAŤ
Výhody detského čítania sú všeobecne zná-
me – napríklad väčšia slovná zásoba, rozhľa-
denejšie dieťa, dieťa, ktoré sa vie sústrediť, 
lepšie pochopenie čítaného slova – čitateľská 
gramotnosť. Ale ako vzbudiť v dieťa   v dobe 
počítačov, mobilov, televízie túžbu po čítaní? 
Čítanie je predsa len náročnejšia činnosť ako 
pozeranie televízie alebo surfovanie po inter-
nete. S návodom prichádza aj knižka Slávky 
Kubíkovej – Klub nerozbitných de  , z ktorej 
som snažila nejaký ten „recep  k“ na čítanie 
vybrať.

Denne čítať deťom už od najmenšieho 
veku.
Nič sa väčšinou nestáva iba tak samo od 
seba, ani de   nezačnú čítať, až na výnimky. 
„Pravidlo  sícich dní“ vraví, že ak de   vyko-
návajú nejakú činnosť približne 1000 dní za 
sebou, sú výborné šance, že si na ňu zvyknú 
a nebudú sa voči nej búriť, alebo ak budú, tak 
nie vždy, iba občas. Keď rebelujú, záleží na 
rodičoch, či budú dôslední a na danej skutoč-
nos   budú nekompromisne trvať.
Ak si predstavíme napr. sedenie v detskej au-
tosedačke – robí sa to úplne od narodenia, 
bez prerušenia, bez výnimiek. Výsledkom je, 
že medzi šesťročnými deťmi by sme museli 
dlho hľadať, aby sme našli niekoho, kto má 
vážny problém zapnúť si v aute bezpečnost-
né pásy autosedačky. Prečo by si teda nemali 
zvyknúť na niečo také príjemné, ako je tú-
lenie sa k rodičovi počas čítania rozprávky. 
Rozumný rodič v snahe zmanipulovať nevin-
né dieťa správnym smerom nepohrdne ani 
psychologickými trikmi, aby vytvoril s  mu-
lujúce prostredie – zavaliť dieťa knihami tak, 
aby nemalo šancu sa im vyhnúť. Keď to ide 
so sladkosťami v obchodnom dome – pri po-
kladni, vo výške očí – prečo by to nešlo doma 
s knihami? Ale aby ste nemuseli na knihy brať 
pôžičky, treba využiť aj preukaz do knižnice :)
Knihy doma, v knižnici, v škôlke... Ale aj to 
najsčítanejšie bábätko jedného dňa bude 
vedieť čítať samo. A toto býva presne ten 
bod, kedy si rodičia zvyknú vydýchnuť. Ale 
pozor – je to zradná pasca. Pla   tu zákoni-
tosť, že ak sa malým školákom už pravidel-
ne nečíta, strácajú k čítaniu mo  váciu. Pla   
rovnica: čím viac rodič číta dieťaťu, tým viac 
chce čítať aj samo dieťa. Aké má toto rodi-
čovské zanedbanie dôsledky na školákov, je 
zrejmé z medzinárodného testovania čita-
teľskej gramotnos   PISA. Slovenskí  nedžeri 
v testovaní dosahujú podpriemerné výsledky 
– sú v druhej polovici rebríčka s africkými či 
la  nskoamerickými štátmi. Viete, aká je na-
jobľúbenejšia kniha slovenských  nedžerov? 
ŽIADNA. Až za najobľúbenejším literárnym 
žánrom s názvom „žiadna kniha“ sa umiest-
nili  e ostatné menej pútavé kategórie, napr. 
hororové romány. Celú kapitolu o tom, aké 
je dôležité čítať s deťmi aj potom, ako zvlád-
nu všetky písmená samé, nájdete v samotnej 
knihe a okrem toho celú kopu múdrych rád, 
ako vychovať dieťa, ktoré bude schopné sa 
v tejto ťažkej dobe postarať samo o seba 
a „nerozbije sa“.

1. Otec číta deťom.
Nemusí výlučne on, ale muži čítajú ináč, viac 
vysvetľujú a prirovnávajú k reálnym situáci-
ám. Napr. „Pamätáš, ako sme u babky videli 
traktor, ktorý oral? Tak tu máš traktor na ob-
rázku“. Vysvetliť, prečo je Pippi také originál-
ne dievča (veľmi silné, samostatné) a pod.

2. Čítať s dieťaťom, nie dieťaťu.
Rozprávať sa s dieťaťom o knihe, nechať ho 
pýtať sa a trpezlivo mu všetko vysvetliť. A na-
opak – otázkami v  ahnuť dieťa do deja.

3. Spravte z čítania rituál, najlepšie každo-
denný.
Najvhodnejšie je čítať si pred spaním.

4. Čítajte knihy mierne nad úrovňou dieťa-
ťa.
Bude tam veľa nových vecí, ale zas nie až tak 
veľa, aby to dieťa z kontextu alebo vysvet-
ľovania nepochopilo.

5. Čítajte s nadšením a umeleckým predne-
som.
Vlkovi hrubší hlas, Červenej Čiapočke tenší, 
metóda „uspávač hadov“ väčšinou nefunguje 
až tak dobre.

6. Čo čítať.
Máme na to v súčasnos   mnohé blogy 
a stránky, ktoré sa venujú recenziám detskej 
literatúry. Alebo zvoliť niečo od svetozná-
mych autorov, napr. R. Dahl, A.Lingrenová 
– keď sa to presadilo v minulos  , pravdepo-
dobne sa to bude dať čítať.
Spracované podľa knihy „Klub nerozbitných 
de  “ od Slávky Kubíkovej.

Na záver ponúkam niektoré z mnohých inter-
netových stránok o detských knihách:
www.mrkvicka.sk
www.uletsknihou.sk
www.mimimalaknihomilka.blogspot.com
www.dennikn.sk/autor/zuzistelbaska
www.pampuch.sk
www.citajmesispolu.sk
Prajem vám všetkým samé dobré čítanie, nie-
len v mesiaci knihy.

Veronika Hrušková
Obecná knižnica
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TURNAJE A ÚSPECHY STOLNOTENISTOV Z BERNOLÁKOVA
V sobotu 20. októbra 2018 sa uskutočnil v telocvični na Novej škole tradičný stolnotenisový 
turnaj. V predobedných hodinách de   čakalo zápolenie v Memoriáli Václava Fajta, ktorého 
sa zúčastnili de   zo základnej školy v Bernolákove. Súťažili v štyroch kategóriách a okrem 
toho sa mohli zapojiť aj v súťaži o majstra v kolotoči. Emócie boli citeľné, či už úprimná 
radosť z výhry, alebo neskrývaný hnev z prehry. Eufória z hry a nedočkavosť mnohých súťa-
žiacich na ďalšie ešte neodohrané kolá tak  ež neodmysliteľne patria k tomuto už tradičné-
mu turnaju. Medaily spolu s balíčkami cien odovzdal výhercom starosta obce a na tvárach 
de   bolo vidieť spokojné úsmevy a hrdosť. Turnaj skončil pred obedom a snáď všetky de   
odchádzali vyšportované a spokojné.

VÝSLEDKY V KOLOTOČI:
1. Ján Dulai
2. Oliver Nguyen
3. Samuel Poór
Výsledky kategórie žiačky:
1. Nathalie Victoria Horáková
2. Lea Filipovičová
3. Lenka Belanová a Maruška Ka-
kašová
Výsledky kategórie 
najmladší žiaci:
1. Alex Čarský
2. Jakub Kakaš
3. Matúš Horák
Výsledky kategórie mladší žiaci:
1. Ján Dulai
2. Oliver Nguyen
3. Hugo Čarský
Výsledky kategórie starší žiaci:
1. Samuel Poór
2. Matej Krútek
3. Gabriel Kováč

POPOLUDNÍ SA SÚŤAŽILO 
O POHÁR STAROSTU OBCE.
Výsledky v kategórii mužov:
1. Viet Nguyen
2. Ľuboš Šlosár
3. Tomáš Kováč
Výsledky v kategórii ženy:
1. Nathalie Victoria Horáková
2. Silvia Blažíčková
3. Lucia Kolárovičová

Mužstvo ŠK Vatek Bernolákovo 
tradične rozohralo novú stolno-
tenisovú sezónu. Najprv sa ale v 
krátkos   vráťme k minuloročnej. 
Hrali sme až štyri súťaže. Žiadne 
z mužs  ev si pred sezónou nero-
bilo ambície postúpiť do vyššej 
súťaže. Cieľom bolo preto súťaže 
udržať.

ZÁVEREČNÁ VIZITKA ŠK VATEK 
BERNOLÁKOVO „A“
Súťaž: 2. liga
Počet družs  ev v lige: 12
Hráči na základnej súpiske:  
Úspešnosť:
Adam Letenay 74,58 %
Pavol Červeň 68,52 %
Jiří Vilimovský 64,00 %
Ondrej Kleman 58,73 %
Marek Hedvigy 44,26 %
Alexander Chovan 35,00 %
Konečné umiestnenie v 2. lige: 
3. miesto

Mužstvo na konci sezóny skon-
čilo na peknom 3. mieste. Toto 
umiestnenie je o to cennejšie, 
že sme súťaž dohrávali s množ-
stvom zranení a okliešteným 
kádrom. V porovnaní s minulým 
rokom sme sa zlepšili o jedno 
miesto.

ZÁVEREČNÁ VIZITKA ŠK VATEK 
BERNOLÁKOVO „B“
Súťaž: 4. liga
Počet družs  ev v lige: 12
Hráči na základnej súpiske:  
Úspešnosť:
Alexander Chovan 100 %
Michal Kövesi 86,67 %
Mar  n Litavský  76,32 %
Marek Hedvigy 75,00 %
Peter Kytlica 57,14 %
Ján Kudják 49,25 %
Vendelín Hozzánk 36,59 %
Jaroslav Chrťan 29,73 %
Konečné umiestnenie v 4. lige: 
4. miesto

„Béčku“ unikol postup do vyššej 
súťaže iba o pár bodov. Ak by 
najlepší hráči mohli hrať pravi-
delnejšie, tak by určite postúpili. 
Tento rok budeme robiť všetko 
preto, aby „Béčko“ postúpilo do 
3 ligy.

ZÁVEREČNÁ VIZITKA ŠK VATEK 
BERNOLÁKOVO „C“
Súťaž: 6. liga
Počet družs  ev v lige: 13
Hráči na základnej súpiske:  
Úspešnosť:

Peter Kytlica 80,00 %
Vendelín Hozzánk 79,17 %
Jaroslav Chrťan 59,72 %
Štefan Šterk 44,12%
Dušan Lipták 40,85 %
Ján Haluška 38,55 %
Konečné umiestnenie v 6. lige: 
9. miesto

“Céčko“ udržalo súťaž a tento rok 
sa hráči pokúsia postúpiť do vyš-
šej súťaže.

ZÁVEREČNÁ VIZITKA ŠK VATEK 
BERNOLÁKOVO „D“
Súťaž: 8. liga
Počet družs  ev v lige: 14
Hráči na základnej súpiske:  
Úspešnosť:
Juraj Kolarovič 89,83%
Ján Haluška 71,43%
Štefan Šterk 66,67%
Jozef Markus 60,78%
Matúš Píš 50,00%
Marián Červeň 33,33%
Michaela Belišová 20,34%
Nina Červeňová 16,28%
Konečné umiestnenie v 8. lige: 
10. miesto

Naše “Déčko” udržalo ôsmu ligu. 
Tento rok by sme v druhej polo-

Ľudstvo od pradávna spá-
jalo krv so životom a jeho 
záchrane pripisovalo tak-
mer zázračné účinky. Hovorí 
sa, že krv darujú ľudia, kto-
rí pozerajú na svet srdcom. 
Dňa 19. februára 2019 sme 
sa presvedčili, že o takých-
to ľudí v obci Bernolákovo 
a Chorvátsky Grob nie je 
núdza. Na výzvu Miestneho 
spolku Slovenského Červe-
ného kríža v Bernolákove 
ich prišlo 43, no aktuálny 
zdravotný stav dovolil daro-
vať krv iba 35 z nich, z toho 
bolo 8 darcov z Chorvátske-
ho Grobu a 5 darcov z hokej-
balového družstva Bernolá-
kovo.

Darcovia z Bernolákova:
Ágh Radoslav ml.
Benkovský Ľubomír
Bošková Eva 
Buček Daniel
Bučeková Jana 
Bučeková Tamara
Danko Peter
Doman Daniel 
Donáth Ľudovít
Dráb Monika
Grunner Tomáš
Hruška Peter
Jajcai Juraj 
Jaslovská Dáša 
Jaslovská Dominika 
Kalivodová Darina
Kollár Miroslav
Koreňová Katarína
Kováč Tomáš
Macháček Miloš
Márton Róbert 
Maťašovský Jozef
Mečírová Ľubica
Miková Ivona
Mocsiová Zuzana
Nagyová Jana
Nagyová Monika 

Š  cová Zuzana 
Vrábel Bohuš
Vysučáni Ivan

Členovia hokejbalového 
družstva:
Ágh Radoslav
Dráb Marián
Frindrich Jaroslav
Kalivoda Marek
Kováč Fran  šek

Darcovia z Chorvátskeho 
Grobu:
Bilka Miroslav
Ježek Peter
Ježeková-Havlíková Lucia
Mrvová Andrea
Múčková Mar  na
Skutková Lucia
Suchá Jana
Váňová Jana

Všetkým, darcom i ostat-
ným, ktorí pVšetkým, dar-
com i ostatným, ktorí prišli 
v tento deň do Kultúrneho 
domu v Bernolákove a da-
rovali krv alebo chceli krv 
darovať, im všetkým pat-
rí veľká vďaka od starostu 
obce a predsedníctva Miest-
neho spolku Slovenského 
Červeného kríža v Berno-
lákove, vďaka za ich postoj 
a obetavý humánny čin.

Ďalší bezpríspevkový odber 
krvi sa uskutoční dňa 18. 
júna 2019 mobilnou odbe-
rovou jednotkou v Kultúr-
nom dome v Bernolákove 
v čase od 8.00 do 10.30 
hod.

Mária Nagyová
predsedníčka MS SČK 

v Bernolákove

ĎAKUJEME DARCOM KRVI

ÓDA NA RADOSŤ PRE SENIOROV OBCE BERNOLÁKOVO
Slnečné lúče nás- seniorov - sprevádzali v so-
botu 16. februára cestou na výročnú členskú 
schôdzu do kultúrneho domu. Po privítaní 
predsedníčkou klubu – p. Máriou Zemano-
vou- nasledoval kultúrny program. Súbor 
Niagara predviedol svoje temperamentné 
tance. Ženský spevácky zbor Čeklísanky po-
tešil svojich priaznivcov ľudovými piesňami 
a pozdravil jubilantov. Starosta obce, Mgr. Ri-
chard Červienka, so zástupcom, Miroslavom 
Tureničom, obdarovali nás, jubilantov, pes-
trofarebným karafi átom. Pri príležitos   30. 
výročia založenia Klubu dôchodcov v Berno-

lákove boli ky  cou obdarované bývalé pred-
sedníčky pani Guldanová a pani Varečková. 
Minútou  cha sme si uc  li pamiatku našich 
členov, ktorí už nie sú medzi nami. Nasledo-
val prehľad o činnos   za rok 2018. Predložený 
bol návrh ak  vít na rok 2019. Po príhovore 
starostu obce, Mgr. Richarda Červienku, nám 
do tanca a na počúvanie zahrala hudobná 
skupina Fortuna z Ivanky pri Dunaji. O ob-
čerstvenie sa postarali členky výboru. Starí 
známi a priatelia podebatovali, privítali sme 
srdečne aj nových členov. Pri veselej muzike 
sme si zatancovali, zaspievali, a s úsmevom sa 

lúčili. Touto cestou v mene účastníkov tejto 
milej slávnos   ďakujem starostovi obce, Mgr. 
Richardovi Červienkovi, predsedníčke klu-
bu, pani Márii Zemanovej, členkám výboru, 
sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave tohto milého posedenia.

Vážené ženy a dievčatá!
Ak máte lásku k ľudovej piesni, príďte medzi 
nás! Sme veselý kolek  v súboru Čeklísanky 
a rady vás privítame.

Eva Š  cová z Obilnej ulice

vici radi začali skúšať aj nové 
nádeje z Bernolákova.
Všetky uvedené údaje i mnohé 
ďalšie o stolnom tenise môže-
te sledovať na stránke www.
pinec.info a o našom klube na 
www.vatek.sk
Na záver výborná správa. Dňa 
13. januára sa v stolnoteniso-
vej hale na Černockého ulici 
konali tradičné majstrovstvá 
Bra  slavského kraja. Z klubu 
ŠK Vatek sa zúčastnilo šesť 
členov. V súťaži jednotlivcov 
sa nikomu nepodaril výrazný 
výsledok, ale vynahradili sme 

si to v súťaži štvorhier, kde sa 
dvojica Červeň Pavol a Kleman 
Ondrej stali majstrami kraja!
Aj v túto sezónu trénujeme 
(pondelky) a hráme domáce 
zápasy (utorky a štvrtky) v stol-
notenisovej hale na Černoc-
kého ulici v Bra  slave - Rači. 
Príďte nás povzbudiť a môžete 
zažiť tú pravú športovú atmo-
sféru!
Členovia stolnotenisového klu-
bu ŠK Vatek Bernolákovo ďaku-
jú za podporu vedeniu obce.

Pavol Červeň
ŠK Vatek
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ia Šľach  cký rod Esterházy ovplyvňoval obec 
Bernolákovo počas troch storočí. Posled-
ný mužský potomok z vetvy rodu Esterházy 
de Galanta et Fraknó (nem. Forchtenstein), 
ktorí žili v Bernolákove, bol gróf Géza Ester-
házy (1925 – 2018). Bol najstarší zo štyroch 
de   grófa Gézu Esterházyho (1891 – 1959) 
a gró  y Izabely z Wrbna-Kounic-Rietberg-
Questenbergu a Freudenthalu (1894 – 1964). 
Mal ešte troch starších nevlastných súro-
dencov, ktorí boli z manželstva grófa Karo-
la Esterházyho (1888 – 1931) a gró  y Iza-
bely z Wrbna-Kounic-Rietberg-Questenbergu 
a Freudenthalu (1894 – 1964).
Gróf Géza sa narodil 22. decembra 1925 vo 
Viedni. Rodičia žili v kaš  eli v Bernolákove, 
a v tej dobe bola najbližšia kvalitná pôrodni-
ca vo Viedni. Pri krste dostal mnoho mien: 
Géza Alfonz Alexander Virgil Rudolf Félix Vik-
tor Mária Fortuna.
De   Esterházyovcov nechodili do školy v Ber-
nolákove. Gróf Géza študoval na internátnej 
škole v Bra  slave a potom v Budapeš  . V kaš-
 eli rozprával 6 jazykmi – s otcom po maďar-

sky, s mamou po nemecky, so starou mamou 
po anglicky, so služobníctvom po slovensky, 
maďarsky, česky a s guvernantkou po fran-

cúzsky. Takáto bohatá jazyková príprava bola 
pre budúcnosť užitočná.
Pani Valéria Švardová, za slobodna Mutko-
vičová, sa poznala s deťmi Esterházyovcov. 
Jej rodičia mali obchod neďaleko kaš  eľa 
a služobníctvo z kaš  eľa u nich niekedy naku-
povalo. Počas vojny bol Jozef Mutkovič, otec 
pani Valérie, volebným komisárom (nevole-
ným starostom) Bernolákova, čo viedlo ku 
kontaktom so šľach  ckou rodinou. Malému 
grófovi Gézovi sa páčila Anička, sestra pani 
Valérie. Niekedy zastavil koč s koňmi, koči-
šom a mladým grófom Gézom pred domom 
Mutkovičovcov. Do koča nastúpili sestry 
Anička a Valéria a vozili sa po obci a blízkom 
chotári.
Gróf Géza žil v Bernolákove 20 rokov. On po-
sledný odchádzal z kaš  eľa, majstrovského 
diela baroku plného vzácnych predmetov. 
Najskôr odišiel jeho brat Karol so sestrou 
a niekoľko dní po nich, na začiatku roku 1945, 
na koni odišiel gróf Géza. Dôvodom boli oba-

POSLEDNÝ NÁVRAT GRÓFA GÉZU ESTERHÁZYHO

vy z ruských vojakov. Hranice Slovenska pre-
chádzal pri Rajke. Pripojil sa k maďarským 
vojakom, ktorí sa chceli presunúť na západ, 
ale zajali ich ruskí vojaci. Ti chceli grófa poslať 
vlakovým transportom do Ruska. Prišla noc, 
a tú strávili v kôlni. Od  aľto sa mu podarilo 
od Rusov u  ecť. Zohnal koňa, presunul sa 
k železnici a potom v úteku pokračoval vla-
kom. Vo Viedni sa mal stretnúť so sestrou, 
ale nenašiel ju tam, lebo ona pokračovala 
ďalej v úteku. Ďalšou možnosťou pri hľadaní 
bezpečnejšieho miesta boli panstvá, kde žili 
príbuzní jeho mamy. Na Morave to boli pan-
stvá Jaroměřice nad Rokytnou a Holešov. 
Koniec vojny však bol drama  ckým obdobím 
a nepodarilo sa mu tam stretnúť s príbuz-
nými. A tak pokračoval do Mníchova. Mal 
namierené do zámku Nymphenburg v zá-
padnej čas   Mníchova. Nymphenburg bol 
letným sídlom bavorskéko kráľovského rodu 
Wi  elsbachovcov. Korene z tohto rodu mala 
jeho mama gró  a Izabela a žil tu jej brat gróf 
Alfonz z Vrbna (a z ostatných dedičných pans-
 ev). Tu žil gróf Géza dva roky a potom sa 

usadil v Mníchove, kde mal rod z Vrbna dob-
ré zázemie. Gróf Géza Esterházy v Nemecku 
získal azyl a Mníchov sa stal jeho domovom. 
Pracoval pre zahraničné fi rmy, ktoré pôsobili 
v Nemecku.
S budúcou manželkou Etelkou Nagy sa zo-
známil v roku 1957 pri návšteve mníchov-
ského kina, kde premietali fi lm Maďarsko 
v plameňoch. Film bol o maďarskej revolúcii 
v roku 1956 a v kinosále sa stretli Maďari žijúci 
v Mníchove.
Gróf Géza Esterházy a Etelka Nagy sa zobrali 
14. júla 1958 v Mníchove a začal ich spoločný 
život, ktorý trval 60 rokov. Doba bola stále 
tragická. Na svadbu nemohol prísť jeho otec, 
lebo bol v zajateckom tábore v Maďarsku. 

Šľach  cov tu držali preto, lebo maďarský štát 
chcel získať ich majetky.
Esterházyovci nemali potomkov. Gróf Géza 
mal dobré srdce. Udržiaval si š  hlu postavu, 
i keď s chuťou zjedol všetko. Mal rád maďar-
ské jedlá, ale najradšej mal viedenský rezeň. 
Športu veľmi neholdoval. Keď, tak rád si za-
plával. S priateľmi chodievali pozerať konské 
dos  hy. V lete sa im páčilo pri Stredozemnom 
mori.
Poli  cké zmeny v roku 1989 vytvorili pod-
mienky pre návrat Esterházyovcov do Čes-
koslovenska. Pani Valéria Švardová spomína, 
ako sa 25. októbra 1990 v Bernolákove neča-
kane objavil gróf Géza Esterházy s manželkou 
Etelkou. Prirodzene sa stretol so Švardovca-
mi, lebo pani Valériu poznal z detstva a pán 
Alexander Švarda bol starostom Bernoláko-
va. V tom čase bola aktuálna aj otázka obno-
vy kaš  eľa v obci. Gróf Géza bol prekvapený, 
ako bol kaš  eľ zdevastovaný a rozkradnutý. 
On už nemal ambíciu dať  eto veci do poriad-
ku. Esterházyovci sa vrá  li do Mníchova.

Manželia Esterházyovci mali v pláne prices-
tovať na Slovensko 20.septembra 2018, ale 
zdravotný stav grófa Gézu sa rýchlo zhoršo-
val a už sa im nepodarilo vrá  ť do Bernolá-
kova. Gróf Géza po krátkom pobyte v mní-
chovskej nemocnici zomrel 28. septembra 
2018. Jeho telo bolo spopolnené. Gróf Géza 
si želal, aby bol pochovaný v rodinnej hrobke 
Esterházyovcov v Bernolákove. Stalo sa tak 
v zimnú nedeľu 19. januára 2019. Pohrebný 
obrad viedol pán farár Čaniga v slovenčine, 
la  nčine, maďarčine a nemčine. Pán Kornel 
Somora na organe zahral Do raja večné-
ho, nech ťa sprevádzajú anjeli. Na obrade 
v kostole bola vdova gró  a Etelka Esterházy 
a obyvatelia Bernolákova. Urna s popolom 
grófa Gézu Esterházyho bola uložená do 
krypty Esterházyovcov v kostole sv. Štefana 
kráľa v Bernolákove, kde sú pochovaní aj jeho 
starí rodičia.
Česť jeho pamiatke.

Jaroslav Vokoun
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ia V rodnom liste je dátum 28. november 2008, 
kedy na Ministerstve vnútra SR zapísali ob-
čianske združenie Hrad Čeklís do registra ob-
čianskych združení. Zámerom bolo pomáhať 
pri historickom dedičstve v našej obci. Sústre-
dili sme sa na obecný priestor, kde stojí vo-
dárenská veža a pozostatky po stredovekom 
hrade. Vtedajší starosta mal sklon k tomu, aby 
sa obec zbavovala verejných priestorov, pre-
to bolo potrebné ochrániť lokalitu s hradnou 
zrúcaninou pred takýmito ľuďmi. Toto miesto 
na Hradnom návrší (maď. Várdomb) malo byť 
premenené na reštauráciu a my sme ponúkli 
alterna  vu.
Na príprave stanov združenia sa podieľali Ja-
roslav Vokoun, Alexander Molnár a Iva Pipíš-
ková. Na 1. valnom zhromaždení 10. decem-
bra 2008 sa k nim pridali Fran  šek Klepsatel. 
Marek a Kartarína Uríčkovci, Daniel Antoni 
a boli vytvorené orgány združenia – správna 
a dozorná rada. Združenie sa neorientovalo 
smerom dovnútra, nepripravovalo akcie pre 
svojich členov, ale energia bola smerovaná na 
spoznanie a obnovu miesta, kde boli ruiny hra-
du a chátrajúca vodárenská veža.
Aj keď sme neďaleko Bra  slavy, našiel sa len 
jediný človek, ktorý dovtedy odborne skúmal 
toto miesto v Bernolákove. Bol to doc. PhDr. 
Michal Slivka, CSc. z Katedry archeológie na Fi-
lozofi ckej fakulte UK. V r. 1987 napísal odborný 
článok: K stredovekým dejinám Bernolákova 
(Čeklísa) a jeho okolia (Zborník SNM 81 – His-
tória 27, 1987, str. 151 – 178). To bola základná 
odborná práca, o ktorú sa opieralo posudzo-
vanie lokality hradu, aby bola Pamiatkovým 
úradom SR vyhlásená za národnú kultúrnu pa-
miatku. Na základe toho sme oslovili doc. Sliv-
ku, či by sa ujal výskumu na hrade Čeklís. On sa 
však dlhé roky venuje výskumu na Kláštorisku 
v Slovenskom raji a tak by nemal dostatok času 
pre nás. Potom sme oslovili Dr. Zdeňka Farkaša 
z Archeologického múzea SNM, s ktorým sme 
sa zoznámili pri fotografovaní archeologických 
nálezov pre knihu o Bernolákove v r. 2009. 
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. a Mgr. Igor Choma 
súhlasili, že idú s nami do toho a už máme za 
sebou 8 archeologických sezón. Posledné roky 
sa k nim pridala ich kolegyňa Mgr. Lucia Pilková.
Za celú dobu nám pomáhalo a spolupracova-
lo pri výskume mnoho ľudí. Tých prvých sme 
už spomenuli. Činnosť na priestore, kde je 
národná kultúrna pamiatka, je pod dohľadom 
Krajského pamiatkového úradu v Bra  slave. 

Pamiatkar PhDr. Karol Prášek vydáva rozhod-
nu  a, ktoré určujú čo je kedy možné robiť. 
To sa potom jasne formuluje na vstupných 
a výstupných komisiách, ktoré bývajú priamo 
na mieste – na hrade Čeklís. Archeologický vý-
skum odhaľuje to, čo bolo v dávnej minulos   
zasypané a zostalo pod zemou. Odhalenú ar-
chitektúru zakresľuje geodet Ing. Peter Babál. 
Projekt obnovy na základe architektonicko-
historického výskumu určoval PhDr. Viktor Fe-
rus z KPÚ. Na základe spolupráce s vysokými 
školami vznikli odborné a študentské práce, 
ktoré pomáhali pri riešení výskumu a obnovy. 
Z viacerých spomenieme projekt obnovy, kto-
rý vypracovala diplomantka Marcela Sládeč-
ková pod vedením Ing. arch. Pavla Paulínyho, 
PhD. Projekt sanácie rohovej veže pripravil Ing. 
arch. Tomáš Sabin. 
O dianí na hrade informujeme na stránkach 
obecného časopisu a všeličo ukazujú aj naše 
stránky na internete. V polovici augusta uspo-
radúvame Noc hradných zrúcanín, kde obyva-
teľom prezentujeme výsledky práce na hrade.
Na Slovensku je podobných združení okolo 30 
a spolu vytvorili združenie Zachráňme hrady. 
Tak vzniklo miesto, kde sa vymieňajú skúse-
nos   z obnovy hradov a to nám tak  ež veľmi 
pomáha.
Spočiatku prevažoval pri prácach na hrade 
systém dobrovoľníctva. Ale rozsah ak  vít sa 
zväčšoval a to bolo potrebné podporiť aj fi -
nanciami. Od r. 2010 tu pracovali desiatky 
brigádnikov, viacerí prichádzajú opakovane 
a bolo potrebné zapla  ť aj niektoré odborné 
práce. Finančné prostriedky získavame z via-
cerých zdrojov: 2 % z daní, granty a súkromné 
zdroje. Projekty na granty z Ministerstva kultú-

ry SR sme podávali v spolupráci s obcou alebo 
samostatne od r. 2009. Získali sme fi remné 
granty od spoločnos   Orange, SPP, Telecom 
a Nadácie Pon  s. Ak  vity na hrade fi nančne 
podporovali Richard Červienka, Daniela Bul-
lová, Vladislav Molnár, Ján a Titus Andrášovci. 
Obec Bernolákovo získala grant od BSK a čo je 
podstatné, obec prešla na fi nancovanie obno-
vy cez položku vo svojom rozpočte. Lokalita 
s ruinami hradu Čeklís je vo vlastníctve obce 
a zodpovedný vlastník sa stará o svoj majetok. 
Brigádnici pracujú na hrade počas leta ako ko-
páči. Bez nich by sme pozostatky hradu neodk-
ryli. V čase a nečase sa tu vystriedali študen   
archeológie, histórie i iných študijných sme-
rov. Kvalita ich práce bola podmienkou pre 
prácu archeológov. Dielom navyše z pome-
dzi študentov prispeli najmä Lucia Ježišková 
a Beáta Koššová. 
Dobrovoľníctvo na hrade pretrváva. Pomáhajú 
obyvatelia z obce a okolia, bez ktorých by sme 
sa neobišli – Ján a Andrej Viglašovci, Fran  šek 
Kostka, Vlado Frank, Vladislav Molnár, Viliam 
Husenica, Alexander Kravčík, Zuzana Babulíko-
vá, Tomáš Sabin, Laco Mazáček a ďalší. S ved-
rami a bagetami nám pomáha Dušan Takáč. Vi-
deá fi lmuje Peter Blubla. Stredoveké programy 
pre verejnosť robia Jarmila a Ľuboš Diňovci.
Pestuje sa tu aj fi remné dobrovoľníctvo – 
v našej obci pomáhali dobrovoľníci z fi riem 
Dell, Bosch, Johnson Controls Interna  onal, 
Adient Slovakia, Slovenská sporiteľňa, Adidas 
a Tchibo. Celkovo tu za 10 rokov dobrovoľnícky 
pomáhalo niekoľko stoviek ľudí.
Dnes patrične spolupracujeme s obecným 
úradom, práce sa sústreďujú na hradnú piv-
ničnú miestnosť, rohovú vežu, stabilizačný ga-
biónový múr a vodárenskú vežu.
Naše ak  vity podnie  li vznik odborných prác, 
príspevky na konferenciách, v rozhlase, tele-
vízii a časopisoch. Prednášky dr. Farkaša boli 
v Senci a Bernolákove a zaznamenané sú na 
videách na internete. Z inicia  vy našich členov 
sa realizoval historický náučný chodník, regis-
ter pamä  hodnos   obce, projekt pre školy – 
Živý stredovek a pod. O tom, akých bolo dote-
rajších 10 rokov v súvislos   so združením Hrad 
Čeklís, sme sa rozprávali na malej slávnos   26. 
11. 2018 v Malej sále KD v Bernolákove. Pri-
pomenuli sme si tých, ktorí spolupracujú na 
hrade Čeklís. Za prácu pre obec bolo výročie 
založenia nášho združenia zapísané do Pamät-
nej knihy obce.

Jaroslav Vokoun
oz Hrad Čeklís

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HRAD ČEKLÍS JE TU 10 ROKOVHISTORICKÝ KALENDÁR
APRÍL

1. 4. 1821 sa vo Veľkom Bieli naro-
dil Štefan Kormančík. Priženil sa do 
Čeklísa a s manželkou Alžbetou Balog-
hovou mali 8 de  . Ich potomkovia žijú 
v Bernolákove aj dnes.

2. 4. 1945 ráno o 6. hodine bola 
oslobodená naša obec Červenou ar-
mádou. V detskom domove, škole 
i v kaš  eli boli zriadené poľné nemoc-
nice, v ktorých ošetrovali ruských vo-
jakov.

3. 4. 1945 miestna organizácia Ko-
munis  ckej strany Slovenska mala 
ustanovujúcu schôdzu a vystúpila 
z ilegality.

4. 4. 1945 bol utvorený Revolučný 
národný výbor. Predsedom sa stal Ján 
Belai, podpredsedom Štefan Farkaš 
st., členmi boli Ľudovít Salay, Štefan 
Múčka, Zdenko Lapár, Anton Som-
mora ml., Ľudovít Múčka, Fran  šek 
Burkuš, Alexander Navara, Jozef Čík, 
Alexander Polgár a Július Š  fl er.

5. 4. 1928 sa narodil Alexander Švar-
da, predseda Miestneho národného 
výboru (potom starosta obce) od 19. 
3. 1990 do 15. 1. 1999.

20. 4. 1639 bol uvedený ako nový 
vlastník šintavského panstva gróf Mi-
kuláša Esterházy. Súčasťou panstva 
bola naša obec. Majetkový celok de 
iure dostal v roku 1642 privilégiom 
kráľa Ferdinanda III.

20. 4. 1910 v našej obci chvíľu po-
budol Theodore Roosevelt (1858 – 
1919), prezident USA v období 1901 
– 1909. Bol v kaš  eli v Malinove na 
návšteve u ministra kultúry a výučby 
Alberta Apponyiho a potom ho od-
viezli na železničnú stanicu do Čeklí-
sa. Obyvatelia obce tu pre neho pri-
pravili privítanie i rozlúčku.

27. 4. 1324 sa majiteľom Čeklísa stal 
Abrahám Rufus. Bol významnou oso-
bou po boku Matúša Čáka Trenčian-
skeho a potom kráľa Karola Róberta 
z Anjou. Od roku 1323 používal predi-
kát „z Čeklísa“.

31. 4. 1948 na členskú schôdzu KSS 

prišli členovia Sociálnodemokra  ckej 
strany pod vedením Štefana Buzgovi-
ča a vyhlásili, že ich strana sa zlučuje 
s KSS.

MÁJ

3. 5. 1796 sa do Čeklísa priženil Mar-
 n Škvorec zo Záhorskej Vsi. Jeho 

manželkou sa stala Alžbeta Polgárová 
a narodilo sa im 12 de  . Ich potomko-
via žijú v Bernolákove aj v súčasnos  .

8. 5. 1934 sa narodil Marcel Pápay, 
predseda Miestneho národného vý-
boru v rokoch 1980 až 1986.

9. 5. 1896 sa v Šali narodil Viktor Ko-
páčik. Od roku 1947 bol kronikárom 
obce.

10. 5. 1916 sa narodil Vojtech Bognár, 
predseda Miestneho národného vý-
boru v rokoch 1951 – 1953.

12. 5. 1847 zomrel gróf Jozef Esterhá-
zy de Galántha. Na jeho počesť dala 
jeho manželka gró  a Mária Helena 
Nikolajevna Bezobrazova postaviť 
memoriálnu kaplnku, a tá dodnes 
stojí na cintoríne. Pochovaný je vo 
Viedni.

22. 5. 1931 zomrel Dr. So  ri Salvator 
Demosthenes Antoniades, doktor 
v Čeklísi. Jeho hrob je vedľa memo-
riálnej kaplnky.

25. 5. 1930 odohrali hádzanárky So-
kola Čeklís prvé stretnu  e pro   bra-
 slavskej Cvernovke.

29. 5. 1929 sa v Bernolákove narodil 
herec Ján Géc.

JÚN

3. 6. 1912 sa v Bernolákove narodil 
huslista a hudobný pedagóg Jaroslav 
Kulíšek. Zomrel 12. 6. 1970 v Bra  sla-
ve.

4. 6. 1931 Zastupiteľstvo obce na svo-
jom zasadaní za predsedníctva sta-
rostu p. Kastla odhlasovalo zriadenie 
meš  anskej školy v Čeklísi.

6. 6. 1875 Farská kronika v Ivanke za-
znamenala, že pán farár Ferenci pri 
príležitos   jubilejného roku viedol vo 

farnos   štyri procesie. Ich trasa vied-
la z ivanského kostola sv. Jána Krs  -
teľa ku kaplnke sv. Rozálie, od  aľ do 
Bernolákova ku kaplnke sv. Anny. Ko-
nali sa 6. júna, na sviatok Petra a Pavla 
(29. 6.), koncom augusta a posledná 
bola 6. októbra.

6. 6. 1918 sa narodil Ladislav Vitáloš, 
predseda Miestneho národného vý-
boru v období 1971 – 1980.

11. 6. 1762 sa narodil národný buditeľ 
Anton Baník. Bol katolíckym kňazom 
v Čeklísi, zomrel tu 28. 9. 1842.

11. 6. 1948 v kronike Farského úra-
du v Bernolákove bolo zaznamenané 
premenovanie Čeklísa na Bernoláko-
vo.

12. 6. 1682 sa v Pápe narodil Jozef Es-
terházy. Bol gróf, generál jazdectva, 
krajinský sudca a podpala  n. Postavil 
kaš  eľ v Bernolákove.

12. 6. 1917 sa v obci Rybník narodila 
Magdaléna Gömöryová vyd. Lapáro-
vá. Na ZŠ v Bernolákove učila sloven-
činu, chémiu a zemepis. Počas vojny 
bola ak  vna v odboji. V r. 1956 – 1978 
bola riaditeľkou ZŠ v Ivanke pri Duna-
ji. V r. 1960 – 1968 bola poslankyňou 
Národného zhromaždenia ČSSR, v r. 
1969 – 1976 poslankyňou Federálne-
ho zhromaždenia.

12. 6. 1938 sa konali obecné voľby 
a starostom sa stal Karol Kastl, člen 
HSĽS. Najviac hlasov dostala Komu-
nis  cká strana (458).

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

29. 6. 1901 sa v kaš  eli konala veľká 
slávnosť, ktorou si Esterházyovci pri-
pomenuli návštevu kráľovnej Márie 
Terézie v r. 1766. Podrobnos   prinies-
li noviny Vasárnapi ujság 7. 7. 1901.
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bolo, tam bolo“, alebo „kde sa vzalo, tu sa 
vzalo“. Mne sa ale takéto prirovnanie toho 
o čom chcem hovoriť, príliš nehodí. Na-
priek tomu som si oxid uhličitý a vodu zvolil 
za základ témy a nazval rozprávkou, pretože 
to kde žijeme a naše životy k tomu by som 
jednoducho mohol považovať za rozprávku 
a aj považujem. Ak si to  ž odmyslím naše 
mocenské náznaky pováh a všetky  e iné ne-
duhy ľudstva, ktoré sme na vlastnej koži za-
žili, sa mi to  ž život od zrodu, až po starobu 
javí, ako niečo, priam nádherné. A dokonca 
už viem aj to, že princíp tohto sveta je v pod-
state jednoduchý, ľudským rozumom je ľah-
ko uchopiteľný, len sa treba človeku vedieť 
udržať „na uzde“. Zažil som to  ž i takých čo 
to nedokázali, ale „zázračne“ vedeli nasme-
rovať davy ľudí jeden pro   druhému a zviesť 
z „cesty“ kde koho. Chvíľu, vždy len niekoľko 
rokov bývali na piedestáli moci, aby v zapä   
uvoľnili cestu iným, im podobným a upadli 
priam do zabudnu  a. A tak sa to v menšej, 
alebo väčšej miere opakuje dodnes, až sa 
z toho stal stereotyp, návyk moci.
Vnútorne som presvedčený o tom, že Ten, čo 
vytvoril a zrealizoval koncept stvorenia sveta 
v ktorom žijeme, pracoval na podklade jed-
noduchého vzťahu medzi oxidom uhličitým 
a vodou. Odvtedy, už  sícročia nastolený 
koncept spoľahlivo funguje a planéta pre-
kypuje rozmanitým životom. A pri tom vr-
cholom vývoja tu nebol vždy len človek, ako 
počúvam, vraj dakedy tu vládli aj iní tvoro-
via, napríklad dinosaury. To čo z minulos   
odhaľujeme hovorí o tom, že sme sa prírode 
museli vždy prispôsobovať. Dnes ju chceme 
za každú cenu ovládať. Stvoriteľ nikdy nebol 
a nie je len mocný, ale je aj geniálny a mi-
los  vý. Len si predstavte, že niečo také, ako 
je tento svet nám dal do vienka a zveril do 
opatery. Samo o sebe to niečo znamená, je 
to vlastne voči nám nepredstaviteľná dôve-
ra. Na druhej strane sa mi až okato vidí, že si 
to príliš nevážime a určite v niektorých prí-
padoch konáme pro   jeho vôli, rozvraciame 
vekmi nastolené princípy. Prinajmenšom za-
búdame, že „náš“ svet sa zreteľne a funkčne 
delí (a znova to na stránkach tohto časopisu 
zopakujem) na dve rovnocenné základne 
zložky, na živočíšnu a rastlinnú a obe sú, ale-
bo by mali byť v dokonalej symbióze na prin-
cípe, „ja tebe, ty mne“. Živočíšstvo, včítane 
človeka dýcha to  ž kyslík z atmosféry a plodí 
do nej oxid uhličitý. Ten je hlavným substrá-
tom, potravou pre rastliny. V procese foto-
syntézy ho konzumujú a menia v organické 
látky, pričom spätne, do atmosféry produku-
jú kyslík, životne dôležitý pre živočíšnu zlož-
ku, je pre ňu vlastne najdôležitejší. A všetko 
bez najmenšieho odpadu. Kruh živého by sa 
takto mohol uzavrieť, ale bez vody to nejde. 
O nej už dávno pred nami niekto povedal, že 
život sa zrodil vo vode, v nej sa rozvíja a voda 
ostala jeho živnou pôdou i prostredím, voda 
je matricou života, najmä tá plodová.
Áno, už pred miliardami rokov sa na našej 
planéte objavili prvé organizmy ich kolískou 

boli práve vody pradávnych oceánov. Taký 
je názor väčšiny vedcov a prvá bunka bola 
pravdepodobne rastlinná. Vody oceánov ich 
chránili pred vyschnu  m a pred ultrafi alový-
mi lúčmi, ktoré boli preň smrteľné. Ochranná 
ozónová clona, ktorú neskoršie v atmosfére 
Zeme vytvorili rastliny, vtedy neexistovala. 
Vo vode život prekonal prvé etapy svojho 
vývoja a až po vzniku pobrežnej pôdy vstú-
pili prvé rastlinné bunky na pevninu Zeme. 
„Útok“ na súš, pravdepodobne zahájili až 
viacbunkové vodné riasy.
Medzi oboma zložkami, teda rastlinnou a ži-
vočíšnou by mal to  ž panovať funkčný súlad. 
On zrejme aj panoval až dovtedy, pokým sme 
chodili „po svojich“, nebolo nás toľko ako 
dnes a nepoznali sme výbušný motor. Ten do 
bodky zmenil naše myslenie. Ale odrazu pri-
chádzame aj na to, že bez súladu a rovnováhy 
sa nám to  ž „naša“ Zem môže kedykoľvek, 
a hlavne naším pričinením zbor  ť, alebo na 
náš obraz, či potreby znefunkčniť. Táto pred-
stava je priam ukážková a nú   nás k poznaniu 
všetkých „zemských a pozemských“ vlast-
nos   a možnos  , ktoré nám samotná Zem 
môže poskytovať a čo nám dodnes už po-
skytla. Dokonca začína „strašiť“ predstava, 
že by sme sa v prípade, akých takých hrozieb, 
mohli presťahovať „niekam“ na iné nebeské 
teleso. Len nevieme čo urobiť s CO2 a H2O 
a bez týchto dvoch „rozprávkových“ zložiek 
by to nebolo ono, veď sme na obe nastave-
ní, kde by sme sa v lete kúpali a v čom, ako 
by sme sa v zime lyžovali, há? A prečo nám 
tu niekto „tára“, že príčinou hromadného 
odumierania našich lesov nie je kôrovec, ale 
ozón a jeho, následne vzniknuté deriváty? Čo 
tam potom, že sú rakovinotvorné, však dačo 
aj pro   tomu vymyslíme. Len aby, dodávam a 
pripomeniem, že kôrovce tu boli vždy a lesy 
sme mali zdravé. Všetkým tým, ktorí obviňu-
jú kôrovce z niečoho čo nespáchali, ale len 
sa prispôsobili a využili vzniknutú situáciu, 
ponúkam staré učebnice fytopatológie a že v 
Tatrách šarapa   ozón to je dnes viac ako isté. 
Však tam máme k tomu pozorovaciu stanicu 
a o jej výsledkoch prekvapivo nik nehovorí.
Predošlé riadky sú v podstate len úvodom. 
To čo chcem povedať je, že starosť o naše 
lesy a o celkovú vegetáciu dnešný človek zre-
dukoval prak  cky okrem regenerácie svojich 
síl v nej, na zber húb, či čučoriedok, na „kom-
bajnovú“ likvidáciu porastov, pre získavanie 
úžitkového dreva a na stavanie výťahov, aby 
sme toľko nemuseli chodiť hore po svojich 
pri lyžovaní a sánkovaní sa. A v tejto súvis-
los   ani neviem povedať, prečo stvoriteľ 
dal v našom tele dovedna svaly s kostrou. 
Bez svalov mohol veľa materiálu ušetriť i tak 
bez pohybu budú nám postupne atrofovať, 
nebudú nám potrebné, všetko za nás hravo 
zvládnu androidi, človeku podobné stroje. 
Načo by nám boli svaly, však aj zubné ke  y 
sú už na baterky a autá samochodné, bez šo-
féra, len nesmie napadať, čo len cen  meter 
snehu. A na dôvažok si dovolím dokonca tvr-
diť, že dnešný, „laptopmi“ zavádzaný človek 
vôbec nevie s akým inteligentným susedom 

spolunažívame a nevedomky ho obmedzuje-
me, priam likvidujeme. Áno, najvyššia forma 
vegetácie, stromy všetkého druhu, ale aj krí-
ky či byliny sú inteligentné ústrojenstvá. In-
teligenciou rovné človeku, pretože to čo pre 
človeka a ostatné živočíchy znamená mozog 
v hlave, to je u rastlín pravdepodobne zakó-
dované v koreňovej sústave. Ona nepriamo 
spolurozhoduje o kolobehu vody na Zemi, 
o tvorbe kyslíka, je základom redukcie nad-
merného CO2 a spája litosféru s atmosférou. 
A rastliny ako celok si môžu, cez jej funkcie 
„vyrábať“ i vlastné kondenzačné jadra, aby 
mohli priťahovať vodu z výparu oceánov 
a z pôdnej vodnej zásoby na súši. Sú cez 
proces transpirácie a následnej sacej sily je-
diným spoľahlivým, celoplošným tepelným 
a vode regulačným mechanizmom planéty. 
Len si predstavte obrovský proces výparu 
vody z tak obrovskej listovej plochy, akou 
rastliny na svete disponujú. Premenu vody 
na paru sprevádza, podľa názorov iných, 
spotreba viac než 80 % všetkej energie, kto-
rú prijímajú listy od slnka. Ochraňuje to ple-
 vá pred nadmerným prehria  m. Je to niečo 

úžasné, čo nás vďaka Bohu, na tomto svete 
obklopuje. Skúšal som to na stromoch počí-
tať a dospel som k číslam, ktorým som sa bál 
v tom momente uveriť. Nemohol som uveriť, 
že lís  e jedného jedinca, napríklad košaté-
ho orecha, by v dobe maximálneho rozvoja, 
svojím povrchom najmenej dvadsaťnásobne 
pokrylo pôdu pod ním. Možno i celé ľudstvo 
sa s podobných príčin bojí „na hlas“ zakričať, 
že nás je už na Zemi príliš veľa a naše životné, 
dokonca poschodové areály sa na niektorých 
miestach viacnásobne prekrývajú. A možno 
i preto, že ani to presne nevieme a odhadov 
sa bojíme. Alebo sme v dôsledku iracionál-
neho rozmiestnenia, na niektorých miestach 
planéty nadmieru zaľudnení a muselo by 
sa stým niečo, na spôsob prerozdeľovania 
urobiť. A to už zachádzam do nepopulárnej, 
priam nebezpečnej oblas  .
Uvedomujem si, že chyby sa vždy robili a ro-
biť budú. Ale čo je veľa, je príliš. Na ilustrá-
ciu a na záver len spomeniem diaľnicu, ktorú 
budujeme a istým spôsobom ospevujeme a 
netrpezlivo niečo magické od nej čakáme. Je 
to obrovský, asfaltovo-betónový, vode ne-
priepustný, pre krajinu vyslovene cudzí, na 
prírodu a možno, i na psychiku človeka, ne-
ga  vne pôsobiaci element. Taký sme tu ešte 
nemali. A možno už niekto disponuje údajmi, 
aby dokázal čo to tu vlastne stvárame. Ako 
nám mizne orná pôda, ako sú dediny čistejšie 
ako čisté, kde už dávno nepočuť kokŕhanie 
sliepok po znesení vajca a budenie kikiríka-
ním kohútov. Všetka tá, donedávna domáca 
háveď je skolek  vizovaná vo veľkochovoch. 
Ešte šťas  e, že mi ľudia sme sa z toho ošiaľu 
šťastlivo vymanili.

Ján Navara

ROZPRÁVKA O CO2 A H2O
K napísaniu tohto príspevku ma inšpirovalo jed-
no z nedávnych nedeľných evanjelií na tému 
odpustenia a knižka Bound to forgive (Viaza-
ný odpúšťať), ktorú mám už viac ako desať 
rokov, ale až teraz som sa dostal k jej prečíta-
niu. Jej autor, katolícky kňaz z rehole servítov 
Lawrence Mar  n Jenco (Jenčo), ktorý má 
z otcovej strany slovenské korene, v nej opisuje 
svoje skúsenos  , ktoré prežil ako rukojemník 
počas brutálnych 18 mesiacov po tom, ako ho 
začiatkom roku 1985 uniesli šítske milície v Bej-
rúte. Jeho príbeh mi je aj z osobných dôvodov 
blízky. Narodil sa v mojom zámorskom pôsobis-
ku v meste Joliet (štát Illinois) a niektorí jeho 
príbuzní patrili do mojej farnos  . V čase, keď 
v Libanone zúrila krvavá občianska vojna, bol 
tam vyslaný ako programový riaditeľ charita  v-
nej organizácie Catholic Relief Services. Tým, že 
mal americké občianstvo, únoscovia ho pova-
žovali za agenta CIA. On im neskôr žartovne ho-
voril, že je agent neexistujúcej VIA (va  kánskej 
tajnej služby).
Uvediem niektoré spôsoby, ako s ním únosco-
via zaobchádzali: niekoľko mesiacov bol privia-
zaný k radiátoru (jeho rebrá používal namiesto 
ruženca), viac ako pol roka mal oči prelepené 
páskou, čo mu spôsobilo vážnu očnú infek-
ciu. Tým, že mal vzadu zviazané ruky, k jedlu 
sa dostal len tak, že ho jedol ústami priamo 
z podlahy ako zviera. Niektoré dni ho zastrašo-
vali tým, že mu telo opásali výbušninami alebo 
nechali visieť zo stropu reťaz. Títo únoscovia 
neraz hovorili pátrovi o všetkých zlách, ktoré 
pochádzajú zo Západu: bravčové mäso, fi lmy, 
umenie atď. Na jeho otázku, či považujú za 
zlo aj únosy, neodpovedali. Zvlášť sa mu svo-

jou tvrdosťou vryl do pamä   jeden z radikálov 
menom Sajíd. Ale všimol si na ňom aj inú vec. 
Najskôr ho oslovoval iba priezviskom (Jenco), 
neskôr krstným menom a jedného dňa ho oslo-
vil: „Abúna (otče), odpus  te mi?“ Páter Jenčo 
mu úprimne odpovedal: „Niektoré dni som ťa 
aj nenávidel za všetky príkoria. Ale Ježiš Kris-
tus povedal na kríži: „Otče, odpusť im, lebo 
nevedia, čo robia.“ Moja viera ma zaväzuje 
k tomu, aby som   odpus  l.“ Neskôr po zloži-
tých vyjednávaniach, do ktorých boli zaanga-
žovaní ľudia aj z pro  chodných táborov (ad-
ministra  va prezidenta Reagana, va  kánska 
diplomacia, sýrsky veľvyslanec), podarilo sa 
dohodnúť jeho prepustenie. Jeho únoscovia ho 
prekvapili, keď mu pri prepustení vrá  li naspäť 
strieborný krížik, ktorý kedysi dostal na výročie 
svojej kňazskej vysviacky a citovali mu Kristove 
slová na Golgote o odpustení, pričom dodali: 
„Vieme, že unášať ľudí je zlé. Ale naša situácia je 
taká zúfalá, že nemáme inú možnosť, ako upo-
zorniť svet na nespravodlivos  , koré sa dejú na 
Blízkom východe.“ Otec Jenco vo svojej knihe, 
ktorá má pod  tul „Púť k zmiereniu bejrútskeho 
rukojemníka“ zdôraznil, že voči svojim únos-
com necí   ani najmenšiu nenávisť a prosil Boha 
o odpustenie za  e chvíle, keď prechovával voči 
nim hnev alebo zášť. K jeho c   a morálnej integ-
rite slúži aj to, že mal odvahu priamo povedať 
vtedajšiemu prezidentovi Reaganovi o nespra-
vodlivos  , ktorú v danom regióne spôsobuje 
ich jednostranná pro-izraelská poli  ka. Ušľach-
 losť tohto človeka so slovenskými koreňmi je 

ukážkou toho, že aj v situáciách, keď sme v  a-
hnu   do ovocia globálneho zla, naša odpoveď 
má byť hlboko osobná. Jej najkrajšou podobou 

je odpustenie a zmierlivosť. Cí  me to v našej 
spoločnos  , kde sa atmosféra niekedy až veľmi 
nebezpečne vyhrocuje. Ale snáď najčastejšie 
sú to situácie v našom bezprostrednom okolí, 
najmä v rodinách. Niektorí chápu odpuste-
nie ako slabosť. Ale k čomu treba väčšiu silu 
a vnútorné vzopä  e? Niekoho znenávidieť ale-
bo cí  ť voči určitým ľuďom odpor, to dokáže 
každý. Ale aj vtedy, keď niekto spôsobuje zlo-
bu, a napriek tomu v ňom stále vidieť člove-
ka, to len tak ľahko nedokážeme. Práve cesta 
k odpusteniu robí človeka vnútorne slobodným. 
A naopak, ak mám nutkavú potrebu neustále 
si pripomínať staré krivdy a sprítomňovať sta-
ré spory, tým si v konečnom dôsledku ubližu-
jem viac, než ten, kto mi krivdu spôsobil. Istý 
človek v sebe cí  l vnútorný rozpor: tým, ktorí 
mu ublížili, aj chcel odpus  ť, no zároveň v ňom 
niekedy nanovo ožila zatrpknutosť a túžba po 
pomste. Akoby sa v ňom bili dvaja ľudia. Opýtal 
sa jedného mudrca, že ktorý človek v ňom na-
pokon zvíťazí. Mudrc mu odve  l: „Ten, ktorého 
budeš viac kŕmiť.“ Čas Pôstu a Veľkej noci, kto-
ré sú príznačné pre jarné obdobie, nám hovorí 
nielen o schopnos   sebazáporu (napr. zdržanli-
vosť od mäsa v piatky) alebo naopak o tradícii 
pochutnať si na veľkonočnej šunke. Ale toto 
obdobie nám pripomína aj nevyhnutnosť refl e-
xie v zmysle  či som schopný zrieknuť sa zloby 
a nenávis   a na druhej strrane, čím napĺňam 
a sý  m svoje srdce?
Milí Bernolákovčania, všetkým Vám prajem 
vonkajším aj vnútorným pokojom naplnené 
veľkonočné sviatky.

Branislav Čaniga
bernolákovský farár

SILA V SLABOSTI
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JARNÉ ZAMYSLENIE
Pomaly prichádza jarné obdobie, kto-
ré je po miernej zime a fašiangovej 
veselos   plné významných dní.
8. marca je MDŽ. Spomínam si na 
obdobie, kedy som ako mladá mama 
bola doma a venovala sa výchove 
troch de  . Dostala som pri tejto prí-
ležitos   prvé jarné kvietky – snežien-
ky alebo fi alky, ktoré osobne natrhali 
na lúke a pridali malé čokoládové sr-
diečko. Ich očká žiarili láskou. Neskôr, 
keď som nastúpila do zamestnania, 
každoročne sme od ROH dostávali na 
pamiatku predmety, ktoré používam 
doteraz. Biele tkané obrusy, ktoré ne-
vyšli z módy, a užitočné predmety do 

domácnos  , ktoré pripomínajú kole-
gov.
Mesiac marec je venovaný knihám. 
K tomuto prispieva aj miestna knižni-
ca. Pri vstupe do miestnos   nás víta 
pani knihovníčka Veronika, ktorá je 
ako dobrá víla, čo čarovným prú  kom 
police kníh naplní, čitateľov malých-
veľkých do ríše rozprávok, poves  , 
poézie a dobrodružs  ev navodí. Svo-
jimi odbornými skúsenosťami zábav-
nou formou pre de   pripravuje rôz-
ne akcie. Pre nás, stálych čitateľov, 
získava aj najnovšie vydania rôznych 
žánrov literatúry. Na besedy s čita-
teľmi pozýva autorov kníh – najmä 

pre ženy. Verím, že dlho ostane kniha 
vo svojej podobe priateľom človeka, 
ktorému čítanie spôsobuje radosť 
a precítenie deja. Touto cestou jej 
v mene nás, čitateľov, za ochotu a 
lásku k literatúre ďakujem. Prajem jej 
veľa zdravia, šťas  a a elánu v jej krás-
nom poslaní.
Želám všetkým požehnané a radost-
né veľkonočné sviatky!

S úctou stála dopisovateľka
Eva Š  cová z Obilnej ulice 

Opakované žiados   k riešeniu vytekania odpadových (splaškov) z ve-
rejnej kanaliácie do okolia ČS03-domček, v priestore – chodníky pre 
chodcov, cyklotrasa a priľahlá záhrada a nepochopenie závažného 
problému vzniku ohniska bakteriálnej nákazy.
Prijaté stanovisko divízie odvodu odpadových vôd BVS, a.s. Bra  slava.

V nasledujúcej fotodokumentácii uvediem „odbornú zdatnosť“ SIŽP 
IŽP Bra  slava OIOV.
Problém z 3. októbra 2017 pred prija  m stanoviska divízie odvodu 
odpadových vôd BVS, a.s. Bra  slava.

BVS A JEHO OCHRANNO-EKOLOGICKÉ ROZHODNUTIA

Po prija   tohto „revitalizačného vysokoodborného“ rozhodnu  a 
14. decembra 2018 to vyzeralo nasledovne – stav 16. marcu 2019 
po menšej nočnej prehánke.

Záver Rozhodnu  a SIŽP IŽP Bra  slava:
„K hore spomenutým opatreniam sme pri-
stúpili ihneď predmetné odtokové potrubie 
sme na trase (za ČS03 momentálne nedo-
sypaná jama) do toku Čierna Voda prerušili, 
aby nedochádzalo k nepovolenému vypúš-
ťaniu odpadových vôd do toku Čierna Voda“.
Ale čo už, hlavná vec, že to netečie tadeto. 
nikto nemôže mať námietky. Skutočne voda 
pod kanálom je čistejšia...

Čo k tomu dodať ? Do priesakov pivníc na 
Trnavskej nevidím ale na obohatenie „pra-
meňa“ splaškov cez WC bývalého majiteľa 
Trnavskej ul. č. 89 JUDr. Kvála sa pamätám. 
Z toho dôvodu bol aj vybudovaný odľahčo-
vací kanál ktorý v Stanovisku označujú na 
začiatku ako „bezpečnostný“ prepad a ďa-
lej ako „nepovolené vypúšťanie odpadovej 
vody sivého zákalu do vodného toku Čierna 
Voda z NEZNÁMEJ VÝUSTE v lokalite križo-
vatky ulíc Trnavská-Hlavná v blízkos   čerpa-
cej stanice ČS03“.
Je to ako ukážka z detskej hry na „slepú 
babu“. Tragédiou je, že to hrajú dospelí 
v reálnom živote. U de   sa to dá pochopiť, no 
u dospelých „odborníkov“ disponovať ta-
kým sebaklamom je tragédia. Ale čo sa dá 
robiť, staré slovenské porekadlo hovorí 
„hlúpemu rozum ani trachtárom nenale-
ješ“. Aj splašky sa čis  a iba pri vchode do 
ČS03 ale rozliate zbytky handier a všeličoho 
v tečúcich splaškoch nechávajú na „matku 
prírodu“. Zrejme znečistenie brehu Čiernej 
Vody už nepatrí do ich kompetencie.
Dalo by sa konštatovať jediné – Boh ochra-
ňuj Slovensko a jeho občanov pred takými-
to „erudovanými“ odborníkmi.

Ing. Stanislav Bánsky
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PAMÄTNÁ KNIHASPOLOČENSKÁ RUBRIKA

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV V SPOLOČENSKEJ RUBRIKE
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu byť v časopise Bernolák v Spo-
ločenskej rubrike zverejnené len údaje osôb, ktoré dajú písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v tejto rubrike.
Fyzické osoby, ktoré budú mať záujem o zverejnenie svojho jubilea, sobášu, narodenia dieťaťa a pod. v Spoločenskej rubrike v časopise 
Bernolák, budú mať možnosť vyplniť príslušné tlačivo na referáte matriky na Obecnom úrade v Bernolákove. Na základe tohto písom-
ného súhlasu budú môcť byť osobné údaje zverejnené.

Elena Molnárová
referát matriky a evidencie obyvateľstva

CENNÍK INZERCIE

V dňoch 19. januára a 
3. februára sa v Kultúrnom 
dome v Bernolákove usku-
točnil slávnostný zápis do 
Pamätnej knihy obce Ber-
nolákovo. Pozvanie staros-
tu obce prijali naši spolu-
občania – jubilan  , ktorí sa 
v druhom polroku roka 
2018 dožili význam-
ných životných jubileí 80 
a 85 rokov. Slávnostného 
zápisu sa zúčastnili aj naši 
najmenší občania spolu 
s rodičmi.

Dňa 30. januára sa rodina, bývalí kolego-
via, priatelia a široká verejnosť rozlúčili 

na poslednej ceste s dlhoročnou 
pracovníčkou v obchode pani 

Valériou Bognárovou, 
rod. Támovou.

Posledný pozdrav, Valika!

Odišla si  ško, ako snehová vločka 
čo padá na zem snívať svoj večný sen. 

V žiari sviec sa pred očami vynára 
kaleidoskop spomienok na malý obchod, 
v ktorom si stála a predávala každodenný 

chlieb, ktorý sa stal symbolom našich 
stretnu   na veľa liet.

Odpočívaj v pokoji, kamarátka!

Lúči sa za všetkých
Eva Š  cová z Obilnej ulice

ooo

Smú  aca rodina touto cestu ďakuje 
všetkým známym a priateľom, 
ktorí sa prišli dňa 18. februára 

rozlúčiť s naším 
drahým otcom, dedkom 

Milanom Jurčom 

a zároveň aj poďakovať 
za kve  nové dary.

rodina Jurčová

SPOMIENKY
1. marca 2019 sme si pripomenuli 

5. výročie úmr  a 

Ing. Jána Hrivňáka.

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

Slza v oku, v srdci veľký žiaľ,
čo nám drahé bolo, krutý osud vzal.

Veľký bôľ a prázdno v duši nič nenahradí,
opus  l si všetko, čo si rád mal 

a všetkých, čo ťa mali radi.
Nedá sa zabudnúť, no ešte ťažšie žiť

s vedomím, že nemôžeš už s nami byť.

Dňa 21. marca uplynulo 
6. výročie úmr  a môjho manžela, pána 

Ľudovíta Kováča. 

So smútkom v srdci, 
láskou a úctou spomína manželka 

Darina s rodinou. 

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu  chú spomienku.

ooo 

Osud je veľmi krutý, nevrá  , čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...

S hlbokým zármutkom v duši sme si pripomenuli, 
že 31. marca uplynulo 15 rokov, čo nás vo veku 

68 rokov navždy opus  l náš milovaný manžel, otec, 
svokor, starý otec, prastarý otec a brat 

Ľudovít Szerencsés.

Spomíname s láskou a úctou.
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Ukazovateľ Skutočný 
rozpočet 

2016

Skutočný 
rozpočet 

2017

Schválený 
rozpočet 

2018

Očakávaná 
skutočnosť 

2018

rozpočet 
2019

rozpočet 
2020

rozpočet 
2021

Príjmy spolu 5 392 196 4 948 735 5 158 403 6 871 186 7 329 874 6 073 607 6 383 547

V tom: bežné príjmy 4 056 427 4 645 158 5 034 403 5 437 108 5 845 296 6 073 607 6 383 547

kapitálové príjmy 208 324 101 402 30 000 1 340 078 1 330 078 0 0

príjmové fi nančné operácie 1 127 444 202 175 94 000 94 000 154 500 0 0

Výdavky spolu 5 126 526 4 648 513 4 977 250 6 756 606 7 267 603 5 394 465 5 685 949

V tom: bežné výdavky 3 700 784 4 154 916 4 348 650 4 757 376 4 989 573 5 199 465 5 490 949

kapitálové výdavky 1 280 978 282 271 438 600 1 804 230 2 083 030 0 0

výdavkové fi nančné operácie 144 764 211 326 190 000 195 000 195 000 195 000 195 000

Rozdiel príjmy celkom – 
výdavky celkom, vrátane 
fi nančných operácií

265 670 300 222 181 153 114 580 62 271 679 142 697 597

Bežný rozpočet (+, -) 355 644 490 241 685 753 679 732 855 723 874 142 892 597

Kapitálový rozpočet (+, -) -1 072 654 -180 869 -408 600 -464 152 -752 952 0 0

Finančné operácie (+, -) 982 680 -9 151 -96 000 -101 000 -40 500 -195 000 -195 000

(prebytok + / schodok -) po 
vylúčení fi nančných operácií -717 010 291 071 85 153 13 580 21 771 484 142 502 597

O
be

cn
ý 

ro
zp

oč
et

O
becný rozpočet

ROZPOČET OBCE BERNOLÁKOVO NA ROK 2019 - PREHĽAD V ZMYSLE ZÁKONA 583/2004
Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, (§10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2019 v členení 
na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifi kácie a rozpočet výdavkov podľa programov obce.

Príjmy v €: skutočnosť 
2016

skutočnosť 
2017

rozpočet
2018

očakávané 
2018

rozpočet 
2019

rozpočet 
2020

rozpočet 
2021

Bežné príjmy v €: 4 056 427 4 645 158 5 034 403 5 437 108 5 845 296 6 073 607 6 383 547

100 Daňové príjmy 2 611 745 3 065 804 3 517 800 3 608 500 4 056 209 4 218 397 4 445 600

200 Nedaňové príjmy 510 714 579 863 504 200 554 200 568 800 589 432 625 100

300 Granty a transfery 933 967 999 490 1 012 403 1 274 408 1 220 287 1 265 778 1 312 847

Kapitálové príjmy v €: 208 324 101 402 30 000 1 340 078 1 330 078 0 0

230 Kapitálové príjmy 
- predaj pozemkov

141 119 13 402 30 000 30 000 20 000 0 0

320 Kapitálové príjmy 
- dotácie

67 205 88 000 0 1 310 078 1 310 078 0 0

Finančné príjmové 
operácie v €:

1 127 444 202 175 94 000 94 000 154 500 0 0

400 Finančné operácie 451 131 202 175 94 000 94 000 154 500 0 0

500 Prijaté úvery 676 313 0 0 0 0 0 0

Príjmová časť rozpočtu - 
celkom: 6 727 965 5 252 313 5 282 403 8 305 264 7 329 874 6 073 607 6 383 547

Výdavky v €: skutočnosť 
2016

skutočnosť 
2017

rozpočet 
2018

očakávané 
2018

rozpočet 
2019

rozpočet 
2020

rozpočet 
2021

600  Bežné výdavky 3 700 784 4 154 916 4 348 650 4 757 376 4 989 573 5 199 465 5 490 949

700  Kapitálové výdavky 1 280 978 282 271 438 600 1 804 230 2 083 030 0 0

800  Finančné operácie 144 764 211 326 190 000 195 000 195 000 195 000 195 000

Výdavková časť rozpočtu - 
celkom: 5 126 526 4 648 513 4 977 250 6 756 606 7 267 603 5 394 465 5 685 949

Vypracovala: Michaela Zborková
Návrh rozpočtu bol vyvesený dňa 18.01.2019

Rozpočet bol schválený dňa 04.02.2019, uznesením č. 8/1/2019

ROZPOČET OBCE BERNOLÁKOVO NA ROK 2019 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019

700 Všeobecná verejná správa: 285 500

1. výdavky verejnej správy: 285 500

716 prípravné a projektové dokumentácie, výzvy EÚ a iné: 165 000

716 prípravné a projektové dokumentácie - územný plán: 30 000

716 prípravné a projektové dokumentácie - zmeny a doplnky č. 1/2018: 24 000

713 004 doplnenie technického vybavenia obce: 55 000

717 002 rekonštrukcia kotolne v dome služieb: 11 500

700 Verejný poriadok a bezpečnosť: 5 000

1. obecná polícia: 5 000

713 005 kamerový systém: 5 000

700 Ekonomická oblasť: 816 632

1. výstavba: 816 632

717 002 rekonštrukcia ciest, chodníkov a vybudovanie spomaľovačov v obci: 100 000

717 001 vybudovanie ihrísk a parkov v obci: 15 000

717 002 vybudovanie parkoviska, chodníka a úprava okolia - Viničná ulica: 6 000

717 001 vybudovanie terminálu - Železničná stanica: 665 632

717 001 vybudovanie priechodu pre chodcov - Trnavská - Poľovnícka: 10 000

717 001 vybudovanie inžinierskych sie   a komunikácie na Lekárenskej ulici: 20 000

700 Ochrana životného prostredia: 126 000

1. nakladanie s odpadovými vodami: 126 000

717 002 odkanalizovanie lokality "Juh" a Nálepková ulica: 120 000

717 002 odkanalizovanie domu služieb "rekonštrukcia kanalizácie": 6 000

700 Vzdelávanie: 849 898

1. základná škola a materská škola: 849 898

717 002 úprava dvora/detské ihrisko ZŠ - dotácia z úradu vlády: 13 500

717 002 úprava dvora/detské ihrisko MŠ - dotácia z úradu vlády: 23 000

717 002 modernizácia učební ZŠ: 43 398

717 001 rekonštrukcia telocvične ZŠ + spoluúčasť obce 10%: 100 000

717 001 nová MŠ "Nová Lúka II" + spoluúčasť obce 5%: 670 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: 2 083 030

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
111 Všeobecné verejné služby: 1 003 000

Výdavky verejnej správy: 1 003 000
610-620 mzdy a odvody: 670 000

630 poslanci, ak  vis  , komisie: 14 000
631 cestovné náhrady: 500
632 energie: 63 000
633 materiál: 55 000
634 dopravné: 12 000
635 údržba: 25 000
637 služby: 135 000
642 nemocenské dávky: 2 000
642 súdne spory, trovy konania: 10 000
651 splátky úrokov: 16 500

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019

160 Úsek preneseného výkonu štátnej 
správy: 19 409

prenesený výkon štátnej správy - 
administra  vna služba občanom: 19 409

610-640 prenesený výkon štátnej správy: 19 409

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
220 Požiarna ochrana: 1 500

Hasiace prístroje: 1 500
635 údržba: 1 500

PRÍJMY, VÝDAVKY, FINANČNÉ OPERÁCIE - REKAPITULÁCIA (OBEC A ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA - ZŠ)

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
360 Verejný poriadok a bezpečnosť: 251 800

Obecná polícia: 251 800
610-620 mzdy a odvody: 210 000

631 cestovné náhrady: 500
632 energie: 1 800
633 materiál: 13 000
634 dopravné: 8 000
635 údržba: 3 000
637 služby: 15 000
642 nemocenské dávky: 500

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
451 Ekonomická oblasť: 50 000

630-640 doprava, dopravné značenia: 30 000
630-640 zimná údržba: 10 000

635 cestná doprava - oprava výtlkov a iné: 10 000
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BEŽNÉ VÝDAVKY v €:
Rozpočet 

2019

600 Bývanie a občianska vybavenosť: 232 500
Rozvoj obcí - verejná zeleň: 107 600

630 NDS - výsadba a údržba zelene: 50 000
630 materiál: 8 600
634 dopravné: 8 000
635 údržba: 31 000
637 služby: 10 000

Verejné osvetlenie - obec: 56 000
632 energie: 21 000
633 materiál (vianočná výzdoba): 3 000
635 údržba: 10 000
635 oprava havarijného stavu VO 

v lokalite JUH:
17 500

637 služby: 4 500
Verejné osvetlenie - ELTODO: 68 900

632 energie: 25 900
635 údržba: 43 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:
Rozpočet 

2019
760 Zdravotníctvo: 22 400

Zdravotníctvo inde neklasifi kované: 22 400
610-620 mzdy a odvody: 4 900

632 energie: 10 000
633 materiál: 1 000
635 údržba: 5 000
637 služby: 1 500

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
1020 Nájomné a sociálne byty: 47 500
632 energie: 30 000
633 materiál: 2 500
635 údržba: 8 000
637 služby: 7 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
1090 Sociálne zabezpečenie: 19 800
630 Školský autobus: 11 000
640 Príspevky (narodenie dieťaťa): 7 000
640 Hmotná núdza: 1 800

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
10202 Sociálne zabezpečenie - 

opatrovateľská služba:
141 500

Opatrovateľská služba: 141 500
610-620 mzdy a odvody: 16 000

633 materiál: 1 000
637 služby - obec: 29 000
637 služby - ružová záhrada: 95 000
642 nemocenské dávky: 500

BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 4 989 573

FINANČNÉ OPERÁCIE v €: Rozpočet 2019
800 Splátky úverov: 195 000
820 splátky: 195 000

FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 195 000

VÝDAVKY celkom: 7 267 603

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
800 Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 450 900

Rekreačné a športové služby - športový areál: 64 600
610-620 mzdy a odvody: 14 500

632 energie: 14 100
633 materiál: 5 000
635 údržba: 20 000
637 služby: 9 000

630-640 obecné športové súťaže: 2 000
Kultúrne služby - kultúrny dom a knižnica: 216 100

610-620 mzdy a odvody - kultúrny dom: 55 000
610-620 mzdy a odvody - knižnica: 15 500

632 energie: 17 600
633 materiál: 21 000
635 údržba: 45 000
637 služby: 21 500
637 kultúrne akcie a poduja  a: 40 000
640 nemocenské dávky: 500

Ostatné kultúrne služby - ZPOZ: 12 000
630 materiál: 6 000
637 služby: 6 000

Vydavateľské služby - časopis Bernolák: 12 000
610-620 mzdy a odvody: 1 000

637 služby: 11 000
Vysielacie služby - miestny rozhlas: 15 000

635 údržba: 15 000
Náboženské a iné spoločenské služby: 35 200

632 energie: 4 000
633 materiál: 3 000
635 údržba: 23 000
637 služby: 5 200
640 Členské príspevky: 19 000
640 DOTÁCIE združeniam, orgánizáciam, cirkvám: 50 000
640 DOTÁCIE starostu: 2 000

630-640 Hrad Čeklís: 19 000
630-640 Reštaurovanie Božia Muka: 6 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
900 Vzdelávanie: 2 495 464

Originálne kompetencie - Materská škola Bernoláčik: 42 730
Originálne kompetencie - Materská škola: 688 821

610-620 mzdy a odvody MŠ a jedáleň v MŠ: 550 500
630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 138 321

Originálne kompetencie - Základná umelecká škola: 356 844
610-620 mzdy a odvody: 307 800
630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 49 044

Originálne kompetencie - Školská jedáleň: 91 047
610-620 mzdy a odvody: 70 028
630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 21 019

Originálne kompetencie - Školský klub de  : 205 719
610-620 mzdy a odvody: 180 410
630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 25 309

Prenesené kompetencie - Základná škola, KZ 111, 41: 1 110 303
610-620 mzdy a odvody: 910 709

630 tovary a služby - prevádzkové náklady: 199 594

BEŽNÉ VÝDAVKY v €: Rozpočet 2019
510 Ochrana životného prostredia: 253 800

Nakladanie s odpadmi: 225 000
633 materiál: 20 000
637 služby: 205 000

Nakladanie s odpadovými vodami: 28 800
632 energie: 15 000
635 údržba: 4 000
637 služby: 9 800


