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COVID 19 a celoplošné testovanie
Už začiatkom tohto roka sme sa prvý-
krát stretli pre nás s neznámym slovom 
Covid19. Hneď na začiatku sme sa ako 
príslušníci OcP stavali k uvedenej proble-
matike zodpovedne a aj napriek začiatoč-
nému nedostatku ochranných prostried-
kov a pomôcok sme boli denne v ulici  
a okrem kontroly nosenia rúšok na zákla-
de zákona 355/2007 Z.z sme občanom 
odpovedali na kladené otázky, zaskako-
vali v niektorých veciach ObU Bernolá-
kovo a pracovali tak, aby bola zachovaná 
maximálna bezpečnosť obyvateľov, ale 
aj nás. Po lete prišlo celoplošné testova-
nie Naša prvoradá úloha bola dohliadať  
a udržať verejný poriadok pred odber-
nými miestami a tým aj bezproblémový 
priebeh testovania na odberných mies-
tach s nasadením všetkých príslušníkov 
OcP, čo sme splnili do bodky. 
Zároveň by sme sa chceli za OcP Berno-
lákovo poďakovať p. Marekovi Ľuptákovi 
za dodané ochranné pomôcky pre našich 
policajtov a to ochrannými a dezinfekč-
nými pomôckami z firmy DZS112 s .r. o. 
zabezpečil formou sponzorského daru 
a pomohol ochrane zdravia príslušníkov 
obecnej polície. 
 
Cudzinci v našej obci
Pri bežnej hliadkovej činnosti bol spozoro-
vaný muž, ktorý v podnapitom stave skúšal 
svoju silu na oplotení evanjelického kostola 
na Orechovej ulici, hliadka zistila, že uvede-
ný pán je nielen pod vplyvom alkoholu, ale 
nevedel sa preukázať žiadnym dokladom 
totožnosti. Pomocou databázy PZ a zistení 
skutočnej totožnosti neznámej osoby sa 
ukázalo, že osoba nemá platné vízum už 
2 roky a je z nášho územia vyhostená. Po 
odovzdaní osoby prípad bol už v plnej réžii 
PZ SR a cudzineckej polície. Ďalší podobný 
prípad sa stal na Strojárenskej ulici, hliadke 
bola nahlásená osoba v bezvedomí a ležia-

ca na okraji vozovky. Hliadka okamžite vy-
razila na miesto, a keďže od miesta nebola 
ďaleko, dorazila tam do 2 minút. Hliadka 
pristúpila k osobe a prvotnými úkonmi 
bolo zistené, že je silne pod vplyvom al-
koholu. Nakoľko tu bolo podozrenie na 
otravu alkoholom, hliadka ihneď kontak-
tovala záchrannú službu a riadila sa pokyn-
mi dispečingu RZP až do príchodu vozidla 
záchrannej služby. Po ošetrení neznámeho 
muža si musela hliadka OOPZ túto osobu 
prevziať a zistiť totožnosť na miestnom ob-
vodnom oddelení PZ. 

Zvieracia návšteva - labuť
Na konci leta mala hliadka OcP telefonický 
oznam, že na začiatku Figovej ulice sa na-
chádza labuť. Hliadka po zabezpečení mies-
ta a upokojení labute kontaktovala štát-
nu ochranu prírody v Bratislave, ktorá na 
miesto vyslala terénnu pracovníčku. Po jej 
príchode sa spolu s hliadkou podarilo labuť 
dostať na voľné priestranstvo, kde vzlietla  
a zamierila smerom k Malému Dunaju. Vďa-
ka patrí oznamovateľke, ktorá to nenechala 
len tak a hneď zavolala OcP a tak prispela  
k záchrane chráneného vtáka, ktorého spo-
ločenská hodnota je vo výške 1327 Eur. 

Prevencia
Naša policajná práca spočíva hlavne  
v prevencii, a to aj v MŠ a ZŠ na Komen-
ského ulici, kde sme vykonali niekoľko 
prednášok deťom na témy, ktoré v súčas-
nosti rezonujú v médiách aj niektorých 
časopisoch, a to ,,zlý vplyv partie na vývin 
mladých”, ,,používanie psychotropných 
látok a alkoholu a následné skutky vyko-
nané pod vplyvom týchto látok”. Pouče-
ní boli o trestnoprávnej zodpovednosti, 
ktorá začína pri dovŕšení 14. roku života, 
pri priestupkoch pri dovŕšení 15. roku 
života. Pri škôlkaroch sa zase prevencia 
zameriavala na ich správanie na ulici, 
ako sa zachovať, keď ich osloví neznáma 
osoba, alebo sa pri hre kamarátovi stane 
úraz. Ako sa majú správať v prírode a na 
vychádzke s pani učiteľkou. Škôlkarov tiež 
zaujímal výkon policajnej práce a pros-
triedky, ktorými sú policajti vystrojení. 

Voľný pohyb psov
V tomto článku sa zase vrátim k často 
preberanej téme ako je voľný pohyb psa.  
O podmienkach držania psov 282/2002 
Z.z sa prerokúvajú všetky priestupky 
spojené s chovom, evidenciou, držaním  
a vedením psa. Počas činnosti hliadok OcP 
Bernolákovo sme zaznamenali za posled-
né mesiace 20 porušení tohto zákona, kde 
boli tieto prípady riešené blokovou poku-
tou, v 9 prípadoch bola privolaná zmluvná 
odchytová služba, ktorá psov umiestnila 
do dočasnej karanténnej stanice. Jednalo 
sa o prípady psov bez čipu alebo evidenč-
ných známok a v jednom prípade pre chý-
bajúci kontakt na majiteľa v evidencii. 

Ponúkaná pomoc
S predvianočnými starosťami a radosťami 
sa treba mať na pozore pred cudzími ľuď-
mi, ktorí dokážu využiť nepozornosť a dô-
veru starších občanov a snažia im naho-
voriť rôzne príbehy o pokazených autách 
či chorých príbuzných, ktorí potrebujú 
súrne peniaze na operáciu alebo ponúka-
jú rozličný tovar za prehnané ceny. Môže 
vám zavolať aj neznáma osoba, ktorá sa 
predstaví ako vnuk, kamarát vášho prí-
buzného, ktorý potrebuje rýchlo peniaze 
alebo niekto, kto Vám chce pomôcť s prá-
cami okolo domu, či len koledovať, aby sa 
dostal do vášho súkromia. Preto buďte na 
pozore, hlavne starší a osamelí občania, 
a v prípade nejakého obťažovania pýta-
ním peňazí alebo ponúkaním práce okolo 
domu či koledovania neznámymi ľuďmi 
kontaktovali buď OcP Bernolákovo alebo 
svojich príbuzných a nikdy nikoho cudzie-
ho nepúšťali na svoj pozemok alebo do 
svojho obydlia.

Chceli by sme Vám v mene OcP Berno-
lákovo zaželať pokojné a ničím neruše-
né vianočné sviatky v kruhu najbližších 
a všetko len to najlepšie v novom roku 
2021.

Príspevky napísal 
Hlv. stržm. Patrik Cesnek
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
 Vážení občania, v zmysle zákona  
č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, do-
mov a bytov v roku 2021 a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, najmä podľa  
§ 27 Úlohy obcí, bude sa v našej obci reali-
zovať sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
(ďalej len „SODB 2021“).
 SODB 2021 je súčasťou celosvetového 
programu populačných, domových a by-
tových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod 
záštitou Európskej únie a Organizácie 
Spojených národov. V EÚ sa realizuje vo 
všetkých členských štátoch v referenč-
nom období roku 2021.

    Výsledky z SODB 2021 budú pre všet-
ky sféry života, verejný a súkromný 
sektor, odbornú i laickú verejnosť dôle-
žitým zdrojom informácií a zásadnými 
podkladmi a východiskami pre prog-
nózovanie a analýzy trendov ďalšieho 
vývoja spoločnosti, vrátane ekonomic-
kých a spoločenských otázok v oblasti 
riadenia štátu a národného hospodár-
stva. Slúžia aj ako podklady pre pláno-
vanie ďalšieho rozvoja na regionálnej  
a lokálnej úrovni a v konečnom dôsled-
ku majú dosah na každého obyvateľa 
našej krajiny. 

 Základné výsledky SODB 2021 budú zve-
rejnené do konca roka 2022 a výsledky 
pre medzinárodné porovnanie krajín naj-
neskôr do konca roku 2024.
SODB 2021 sa bude realizovať v dvoch 
fázach:
• fáza: Sčítanie domov a bytov v obdo-
bí od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 
(zrealizuje sa bez účasti obyvateľov).
• fáza: Sčítanie obyvateľov v období od 
15. februára 2021 do 31. marca 2021 
(zrealizuje sa za účasti obyvateľov).
Rozhodujúcim okamihom sčítania je 
polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na 
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piatok 1. januára 2021. K tomuto okami-
hu sa musia vzťahovať údaje zisťované 
počas doby sčítania, teda údaje, ktoré 
obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom 
formulári.

1. fáza: Sčítanie domov a bytov 
 Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov 
a bytov realizuje plne elektronicky a sú-
časne bez účasti a záťaže obyvateľov, t. z. 
že občania nebudú ani poskytovať údaje 
ani vypĺňať sčítacie formuláre. Obec pre 
tento účel využije dostupné štatistic-
ké údaje Štatistického úradu SR a údaje  
z predchádzajúcich SODB, administra-
tívne zdroje údajov (register adries, ka-
taster nehnuteľnosti, ZBGIS, atď.) existu-
júce evidencie v obci (daňové evidencie, 
kolaudačné rozhodnutia, stavebné povo-
lenia, atď.), údaje, ktoré majú k dispozícii 
správcovia bytových domov a správcov-
ské spoločnosti, atď.
 Sčítanie domov a bytov v obci Berno-
lákovo od júna 2020 už vykonávajú po-
verené osoby, ktoré menoval starosta 
obce. Predmetom sčítania sú všetky 
domy a byty v domoch bez ohľadu na 
to, či sú obývané alebo neobývané  
a iné obydlia, ktoré sú obývané k roz-
hodujúcemu okamihu sčítania. Zisťujú 
sa nasledujúce údaje: forma vlastníc-
tva bytu, obývanosť bytu, podlahová 
plocha bytu, počet obytných miestnos-
tí, poloha bytu v dome, zásobovanie 
vodou, WC, kúpeľňa, typ kúrenia, zdroj 
energie používaný na vykurovanie, typ 
domu, v ktorom sa nachádza byt, typ 
vodovodnej prípojky, obdobie výstav-
by domu, v ktorom sa nachádza byt, 
materiál nosnej konštrukcie, obnova 
domu, v ktorom sa nachádza byt, typ 
kanalizačného systému domu, plynová 
prípojka, podmienky bývania. 

2. fáza: Sčítanie obyvateľov
 Povinnosť sčítať sa vyplnením elek-
tronických sčítacích formulárov majú 

všetci obyvatelia Slovenskej repub-
liky. Pre účely sčítania sa obyvateľom 
rozumie každý, kto má v Slovenskej re-
publike trvalý, prechodný, obvyklý ale-
bo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa 
rozumie aj občan Európskej únie, ktorý 
má na území Slovenskej republiky ob-
vyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa  
a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na 
právne úkony má povinnosť vyplniť sčí-
tací formulár jeho zákonný zástupca. 
Obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou 
asistenta sčítania

 Ak sa chce obyvateľ sčítať sám, vyko-
ná tak: 
 a) prostredníctvom internetového 
portálu www.scitanie.sk, kde vyplní sčí-
tací formulár
alebo 
 b)   prostredníctvom mobilnej apliká-
cie, ktorá bude dostupná pre operačné 
systémy Android a iOS.

Ak sa chce obyvateľ sčítať pomocou 
asistenta sčítania, vykoná tak: 
 a)   pomocou stacionárneho asistenta 
na kontaktnom mieste, ktoré bude zria-
dené v Kultúrnom dome na Hlavnej uli-
ci č. 107 v Bernolákove. V termíne od 
15. februára 2021 do 31. marca 2021 
bude toto kontaktné miesto otvorené 
pre verejnosť v pondelok v čase 8.00-
12.00 hod. a 13.00-18.00 hod., v stredu 
v čase 8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 
hod., v piatok v čase 8.00 - 12.00 hod.
alebo
 b) pomocou mobilného asistenta,  
o ktorého budú môcť imobilní ale-
bo zdravotne postihnutí obyvatelia,  
seniori alebo digitálne vylúčení oby-
vatelia požiadať telefonicky v termíne  
od 15.2.2021 do 28.2.2021 na Obec-
nom úrade v Bernolákove, alebo na call 
centre. Mobilný asistent sčítania si s tý-
mito obyvateľmi dohodne termín, kedy 
ich navštívi v domácnosti a zrealizuje sčí-

tanie týchto obyvateľov.
 Telefónne čísla na OcÚ Bernolákovo 
určené pre SODB 2021, ako aj telefónne 
čísla asistentov sčítania budú zverejnené 
obvyklým spôsobom. Čísla call centra 
budú zverejnené na www.scitanie.sk

 Všetky získané údaje pri SODB 2021 
budú chránené pred únikom, zneužitím 
alebo krádežou, na účely ochrany osob-
ných údajov bol vypracovaný osobitný 
bezpečnostný projekt, zabezpečujúci 
optimálny režim ochrany všetkých úda-
jov.
 Ďalšie dôležité informácie sú zverej-
nené na www.scitanie.sk. O všetkých 
konkrétnych organizačných pokynoch  
a kontaktoch ohľadom SODB 2021 v obci 
Bernolákovo Vás ďalej budeme informo-
vať na webovej stránke obce www.ber-
nolakovo.sk alebo v miestnom rozhlase, 
v prípade potreby ďalšími oznamovacími 
prostriedkami.
 Súčasne považujeme za našu po-
vinnosť Vás upozorniť na § 29 zákona  
č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021 a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
ktorého sa obyvateľ, ktorý nezabezpečí 
svoje sčítanie, dopúšťa správneho delik-
tu, za ktorý mu bude uložená pokuta do 
výšky 250,- eur. Je i v záujme všetkých 
obyvateľov, aby sa sčítali, keďže počet 
sčítaných obyvateľov bude mať zásadný 
vplyv na výšku podielových daní zo štát-
neho rozpočtu pre našu obec. 

Vážení občania, veríme, že spoločným 
úsilím sa nám túto náročnú akciu podarí 
úspešne zvládnuť. 

Ďakujeme vám za spoluprácu, trpezli-
vosť a porozumenie.

Elena Molnárová
OcÚ Bernolákovo

V dňoch 27. a 28. augusta 2020 v Ber-
nolákove prebiehal certifikačný audit 
normy ISO 37001:2016. 
Norma ISO 37001:2016 špecifikuje po-
žiadavky a poskytuje usmernenie pre 
vytvorenie, implementáciu, udržiava-
nie, prehodnotenie a zlepšenie systé-
mu riadenia proti korupcii. 
Obecný úrad má uvedenú normu im-
plementovanú už od roku 2019 a cer-
tifikačný audit mal za úlohu odhaliť, či 
úrad spĺňa všetky stanovené podmien-
ky pre získanie certifikátu.
Implementácia protikorupčnej normy 
slúži ako preventívne opatrenie, ktoré  
odrádza od prípadnej snahy o korupčné 
správanie a využívanie známostí vo ve-
rejnom sektore. 

Audítorka z United Registrar of Systems 
Czech s.r.o., ktorá bola zároveň kontro-
lovaná pracovníčkami Slovenskej ná-
rodnej akreditačnej služby (SNAS), si vy-
počula prezentáciu o protikorupčnom 
systéme zavedenom v Bernolákove, 
podrobne preverila úplnosť a aktuál-
nosť všetkých potrebných dokumentov 
a absolvovala aj rozhovory so zamest-
nancami, ktorých si sama zvolila. Vy-
jadrila spokojnosť so starostlivosťou 
o protikorupčný systém na obecnom 
úrade ako aj s riadnym zaškolením za-
mestnancov obce. To znamená, že obec 
Bernolákovo úspešne prešla celým 
procesom certifikácie: prípravnou fá-
zou, 1. stupňom certifikačného auditu 
(overenie dokumentácie), 2. stupňom 

certifikačného auditu (praktické ove-
renie implementácie postupov do pro-
cesov) a nakoniec fázou udelenia cer-
tifikátu. Získaním certifikátu však táto 
práca nekončí. Práve naopak, zaväzuje 
našu obec aj naďalej sa správať a konať  
v súlade s normou a zvýšiť tak dôvery-
hodnosť občanov Bernolákova v úrad, 
zlepšovať systém manažérstva proti 
korupcii, zvyšovať povedomie občanov  
v boji proti korupcii.
To, či sa nám to podarí, si audítorka pre-
verí opäť v roku 2021 počas dozorové-
ho auditu. 

Petra Sabin Wenzlová, 
sekretariát OcÚ
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dažďová voda a jej likvidácia v obci
Vážení občania.

Situácia v obci, kedy pri dažďoch v priebe-
hu hodiny silný dážď (niekedy sprevádza-
ný krúpami) narobí škody i na miestnych 
(obecných) komunikáciách, začína byť čo-
raz častejším javom. Príroda nám ukazuje 
svoju silu. Môžeme  povedať, že aj týmto 
spôsobom dvíha svoj varovný prst.
Vzhľadom na tieto skutočnosti vás žia-
dame o spoluprácu. Vo vlastnom záujme    
priebežne kontrolujte, či je funkčné odve-
denie dažďových vôd z vašich stavieb na 
vaše pozemky, tak, ako to prezentujete 
pri kolaudačných konaniach.
Faktom totiž ostáva, že likvidáciu dažďo-
vej vody ste povinní vyriešiť na svojom 
pozemku, nie na verejnom priestranstve 
alebo inom pozemku. 
V kritických situáciách sa na miestne ko-
munikácie dostane dažďová voda, ktorá 
tam nemá čo robiť. Má byť zadržaná na 
vašom pozemku. V najnižšie položenom 
mieste ulice táto dažďová voda nestihne 

vsiaknuť, následne sa hromadí a spôsobu-
je zaplavovanie ulice. 
Preto nebuďme ľahostajní a myslime do 
budúcna. Spoločnými silami predchádzaj-
me týmto nepríjemným situáciám. 
Odvedenie zrážkových vôd a vôd z po-
vrchového odtoku sa povoľujú v súlade  
s platnými predpismi a to podľa zákona  
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a do-
plnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) a podľa zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení záko-
na č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach.  
Nakoľko v našej obci nemáme stokovú 
sieť delenej sústavy, z ktorých by jedna 
odvádzala splaškové vody a druhá vody 
z povrchového odtoku, je nevyhnutné,     
aby sa každý občan našej obce zamyslel 
nad spôsobom odvedenia dažďovej vody 
z povrchového odtoku svojej nehnuteľ-
nosti (pozemku, rodinného domu, iných 

stavieb, spevnených plôch a prístupovej 
komunikácie).
Každý z nás je povinný dažďovú vodu za-
držať na svojom pozemku a to  napríklad 
formou vsakovacích potrubí, šácht, prí-
padne iných zariadení na zber dažďovej 
vody. Takto nazbieranú dažďovú vodu je 
možné následne využiť pri zalievaní záh-
rad, trávnikov a podobne.
Kontrola, ako má stavebník vyriešený od-
vod dažďovej vody na svojom pozemku, 
prebieha zo strany stavebného úradu pri 
povoľovaní všetkých stavieb. Pevne verí-
me, že opatrenia na zadržanie dažďovej 
vody na vašich pozemkoch nerobíte len 
pre potreby aktu kolaudačného konania. 
Veríme, že systém zadržiavania dažďo-
vej vody na vašich pozemkoch, ktorý ste 
na kolaudačnom konaní preukázali, aj 
následne naozaj využívate a udržiavate  
v plnej funkčnosti.
Ďakujeme vám za spoluprácu.

Zamestnanci stavebného úradu obce

výrub tují na mieStnom cintoríne
Chorobu tují ste už postrehli všetci, ktorí 
ich pestujete. Postupne vysychajú. Táto 
choroba neobišla ani tuje na cintoríne. 
Vyrúbať sme museli až 80 kusov a číslo 
nemusí byť konečné. Samozrejme išlo  
o oficiálne povolený výrub. Na Slovensku 
už približne 2 roky robí šarapatu chro-
bák Lamprodila festiva, ktorý je veľký 
približne 1 cm. Samička nakladie vajíč-
ka do častí stromov na kôre, vyliahnuté 
chrobáky začnú požierať strom, ktorý 
následne vysychá a odumiera. Postrek 
proti tomuto škodcovi je možný v pravi-
delných týždňových intervaloch, ale ani 
to nezaručuje 100% úspešnosť uhynutia 

škodcu. Je veľmi nákladný. V prípade väč-
ších drevín je pri pravidelnom postreku 
potrebná i vysokozdvižná plošina, ktorá 
navyšuje náklady na údržbu verejnej ze-
lene o stovky eur. 
Čo sa týka náhradnej výsadby, s tou na 
cintoríne nepočítame. Plot sa na po-
trebných miestach opraví a namaľuje.  
Náhradná výsadba bude prebiehať na 
rôznych miestach v obci, začalo sa s ňou 
na Figovej ulici.

Mgr. Richard Červienka
starosta obce Novovznikajúca javorová alej na Figovej ulici

čipovanie Smetných nádob
Obec Bernolákovo pristúpila k novému 
značeniu plastových smetných nádob                    
na komunálny odpad, a to formou čipu. 
V mesiaci december prebehne označe-
nie smetných nádob na zber komunálne-
ho odpadu čipom. Z uvedeného dôvodu 
vás prosíme o súčinnosť a umožnenie 
prístupu k vašim plastovým smetným 
nádobám. 
Nakoľko chceme mať reálny prehľad  
a podrobnejšie štatistiky o domácnos-
tiach, nádobách a vývozoch komunál-
neho odpadu, pristupujeme k spomí-
nanému čipovaniu smetných nádob 
na komunálny odpad. Už nebudeme 
používať obecný nálepkový systém, ale 
nové nálepky s čipom a QR kódom. Tie-
to nálepky zostanú na vašich nádobách                  
aj po ďalšie roky. Kvôli čipovaniu nádob 

nemusíte nikam chodiť. Čipovanie pre-
behne vo vašich domácnostiach. V naj-
bližších dňoch budú zaškolení pracovníci 
obecného úradu, brigádnici a dobrovoľ-
níci vykonávajúci čipovanie nádob na 
odpady. Bližšie informácie o konkrétnych 
dňoch čipovania vám budeme oznamo-
vať prostredníctvom internetu a rozhla-
su. Čip je vlastníctvom obce a každá do-
mácnosť ho dostane zadarmo. Nálepky 
s čipom pomôžu optimalizovať systém 
odpadového hospodárstva. Budeme ve-
dieť kedy,  kde a komu bola vyvezená ná-
doba. Budeme vedieť o nádobách, ktoré 
nemajú zaplatený poplatok  za odpady, 
i o nádobách, ktoré čip nemajú vôbec. 
Čipovaním nádob sa pripravujeme na 
ďalšie legislatívne zmeny v tejto oblasti 
zo strany štátu (napr. váženie odpadu). 

Nádoby, ktoré sa očipovať nepodarí  
z technických príčin alebo z dôvodu  ich 
nedostupnosti, budú očipované po vzá-
jomnej dohode v náhradnom termíne.

Všetkým vám ďakujeme za spoluprácu.

Ing. Róbert Láska
referát životného prostredia

vykurovacia Sezóna
Opäť je tu jeseň. Chladné dni a  ochladenie 
v našich domoch a domácnostiach nás 
opäť upozorňuje na to, že je čas skontro-
lovať technický stav tepelných spotrebi-
čov a komínov. Vykurovacie obdobie pat-
rí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza  
k zvýšenému počtu požiarov najmä  
v rodinných domoch, ale aj v bytových 
domoch. Požiare zapríčinené tepelnými 
spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 
5%  celkového počtu požiarov za rok.  
I keď toto číslo nepredstavuje veľký po-
diel z hľadiska celkovej štatistiky, nemož-
no ho podceňovať.
 Nesprávna obsluha vykurovacieho te-
lesa, prítomnosť horľavých látok v jeho 
blízkosti, používanie plynných a kvapal-
ných látok a zapaľovačov, nesprávne 
umiestnenie, inštalácia a údržba vykuro-
vacieho telesa, nesprávna inštalácia dy-
movodu a nevhodná konštrukcia komína 
patria k najčastejším príčinám vzniku po-
žiarov od vykurovacích telies.

 Technické podmienky a požiadavky na 
protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii 
a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 
elektrotepelného spotrebiča a zariade-
nia ústredného vykurovania pri výstavbe  
a používaní komína i dymovodu a o leho-
tách ich čistenia i vykonávania kontrol vy-
medzuje všeobecne záväzný právny pred-
pis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. 
Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty 
na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kva-
palné palivá do 50 kW  
1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na 
plynné palivá do 50 kW 
1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na 
plynné palivá do 50 kW 
1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kva-
palné palivá nad 50 kW 
1 x za 2 mesiace

• komíny pre spotrebiče na plynné pa-
livá nad 50 kW  
1 x za 6 mesiacov
Počas vykurovacej sezóny je potrebné udr-
žiavať komínové telesá v dobrom technic-
kom stave, pravidelne vymetať a vyberať 
sadze z komínov. Požiar vzniknutý vzniete-
ním sadzí v komíne nikdy nehaste vodou, 
neprekurujte vykurovacie telesá, nesušte  
a neskladujte v ich blízkosti horľavé mate-
riály. Vykurovacie telesá sa musia umiest-
ňovať na nehorľavé podložky daných 
rozmerov, popol z vykurovacích telies vy-
sýpať zásadne do nehorľavých a uzatvá-
rateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích 
telies, kontrolu celkového technického 
stavu a čistenie komínov doporučujeme 
zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržia-
vaniu bezpečnej manipulácii so spotrebič-
mi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná 
prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková, 
OR HaZZ v Pezinku

predchádzajme požiarom a nezabúdajme na kontrolu
Vážení spoluobčania, pred nami sú dni plné 
radosti a očakávania vianočných sviatkov  
a nového roka. Aby sme tieto sviatočné  
ale i ďalšie všedné dni prežili bez ohrozenia 
nášho života a majetku, nezabúdajme na 
prevenciu a povinnosti, ktoré nám vyplý-
vajú z právnych predpisov. Každý obyvateľ 
obce je povinný počas prevádzky palivové-
ho spotrebiča dať si urobiť:
- Kontrolu komína kominárom alebo re-
víznym technikom, teda osobou s odbor-
nou spôsobilosťou, pričom komín sa musí 
udržiavať v dobrom technickom stave  
a musí byť zabezpečená jeho pravidelná 
kontrola a čistenie.
- Komín sa musí počas prevádzky čistiť  
a kontrolovať aspoň raz za 6 mesiacov, keď 
je plynový kotol napojený na komín, ktorý 
nie je vyvložkovaný a raz za 12 mesiacov, 
keď je plynový kotol napojený na komín, 
ktorý je vyvložkovaný.
- Keď máte doma kozub, je potrebné ko-
mín čistiť a kontrolovať minimálne raz za 
12 mesiacov, ak podľa pokynov uvedených 
v sprievodnej dokumentácii od výrobcu 
nie je požiadavka častejšie.
- Ak sa rozhodnete, že budete meniť ko-
tol z tuhého paliva na plynné, musí sa na-
vrhnúť buď nový komín, alebo sa spraví 
rekonštrukcia už jestvujúceho komína, prí-
padne stavebné úpravy na komíne. Komín 
musí byť vyhotovený podľa schválenej do-
kumentácie stavby alebo podľa platných 
technických noriem. Takýto komín musí 
skontrolovať revízny technik komínov a vy-
hotoviť o tom záznam. O tejto povinnosti 
starať sa o dobrý stav komína sa píše vo 
vyhláške MV SRV č. 401/2007 Z.z..
- Ďalšou našou povinnosťou je dať si spra-
viť aj kontrolu plynového kotla, píše sa  

o tom vo vyhláške MPSVaR č. 508/2009  
Z. z. Táto kontrola (odborná prehliadka  
a odborná skúška) sa vykonáva revíznym 
technikom plynových zariadení raz za 3 
roky. 
- Aj plynový sporák v domácnosti je po-
trebné kontrolovať revíznym technikom 
plynových zariadení raz za 3 roky. 
- Väčšina rodinných domov má na ochra-
nu pred účinkami statickej elektriny  
a atmosférickej elektriny nainštalovaný 
bleskozvod, ktorý je potrebný dať si skon-
trolovať v intervale raz za 5 rokov osobou  
s odbornou spôsobilosťou revízneho tech-
nika elektrických zariadení. 
Ak tieto povinnosti pri prevádzke uvede-
ných zariadení nedodržíte a vznikne požiar, 
nielenže vám poisťovňa neuhradí vzniknu-

tú škodu, ale s najväčšou pravdepodob-
nosťou bude žiadať aj náhradu za škody 
spôsobené ostatným osobám postihnu-
tým týmto požiarom. Buďte, prosím, zod-
povední a neodkladajte tieto povinnosti 
na inokedy (na nikdy). Ochránite tým život, 
zdravie a majetok svoj aj svojich susedov.
Častou príčinou vzniku požiarov v domác-
nosti je aj požiar zapríčinený otvoreným 
ohňom. Nikdy preto nenechávajte horiace 
sviečky alebo kozub bez dozoru. Myslite na 
to, že aj malá nepozornosť môže mať fatál-
ne následky.
 

Mgr. Melita Švecová Matalová
technik požiarnej ochrany a preventívny 

pracovník obce Bernolákovo
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obecná knižnica v roku 2020
Tento rok bol pre všetkých náročný  
a špecifický, ani knižnica sa nevyhla za-
tváraniu v rámci opatrení proti šíreniu 
vírusu SARS-COV-2. Spočiatku sa ľudia 
obávali nákazy, takže požičiavanie kníh 
z tohto dôvodu obmedzili. Inokedy pan-
demické opatrenia spôsobili zatvorenie 
knižnice. Občas som fungovala cez okno. 
Napriek tomu sa podarilo udržať počet 
čitateľov knižnice na čísle 507, čo je iba 
o zhruba 50 čitateľov menej ako vlani. 
Rozpočet na knihy sa zmenšil na polovicu 
oproti roku 2019, samosprávy boli núte-
né šetriť, a to sa, samozrejme, prejavilo aj 
pri aktualizácii knižného fondu. Keď ne-
budú pribúdať novinky, nebudú pribúdať 
ani čitatelia. Našťastie sa opäť našli spon-
zori z radov občanov, ktorí pri upratovaní 
domácich knihovničiek neváhali a prišli 
ponúknuť svoje poklady.
Touto cestou by som chcela poďakovať 
čitateľom a priaznivcom za darovanie ak-
tuálnych titulov, ktoré obohatili náš kniž-
ničný fond. 
Osobitná vďaka patrí pani Kľačanskej, 
Habalovej, Kostolanskej, Vasarábovej, 
Cirbusovej, Laššuovej, Čabákovej, Fáb-
ryovej, Tollotiovej, Sýkorovej, Tomovej, 
Ravlukovej, Kiripolskej, Ciprovej, Kocko-
vej a samozrejme aj ostatným, ktorí čo  
i len jednou knižkou mysleli na nás - kni-
homoľov.
Veľmi ma mrzí, že nebolo možné počas 
pandémie v knižnici usporadúvať po-

dujatia pre škôlkarov a mladších školá-
kov, ale našťastie pani učiteľky to vy-
riešili. Keď nemôžu triedy do knižnice, 
príde „teta knižnička“, ako ma občas 
milo nazvú tí najmenší, za nimi do škôlky  
a školy. Uvedomila som si, aký dôležitý je 
kontinuálny kontakt dieťaťa s knižnicou, 
pretože návyky, ktoré majú od najmen-
šieho veku, si samozrejme nesú so sebou 
do staršieho veku. Žiaľ to, že im nemô-
žem povysvetľovať fungovanie knižnice 
priamo na mieste, je veľkým mínusom 
do ďalšej práce s budúcimi čitateľmi, ale 
verím, že budúcnosť nás vráti do pôvod-
ných koľají. Online priestor prenechávam 
iným, ten je tento rok zahltený, papiero-
vá skutočná kniha je presne to, čo patrí 
do detských rúk. Pri čítačkách v škole 
som sa presvedčila, že práve čítanie kníh 
poslúži okrem iného malým deťom na 
nácvik koncentrácie. 
Duel papiera a obrazoviek. Na jednej 
strane hlboké potešenie z čítania, ale 
treba vynaložiť istú námahu. Na strane 
druhej, povrchné radovánky, ľahko do-
siahnuteľné, bez vynaloženia akejkoľvek 
práce. Ak malé deti nenastavíme správ-
ne, v staršom veku to pôjde omnoho ťaž-
šie, ak vôbec.
Tento rok som sa obrátila na Fond na 
podporu umenia so žiadosťou o dotáciu 
a podarilo sa mi pomocou vypracovania 
projektu na prácu s detským čitateľom 
získať sumu 1500 eur – peniaze síce prí-

du až koncom roka, ale aspoň sa môžeme  
v januári tešiť na nové krásne detské kni-
hy.
Pre niekoho bude možno mínusom zvý-
šenie cien zápisného v knižnici, no na-
koľko ceny už neboli upravované dlhé 
roky, verím, že tento krok bude prijatý  
s pochopením. Nebude to dramatické 
zvýšenie, dospelí zaplatia 3,50 a deti, štu-
denti a dôchodcovia 1 euro na celý rok. 
Ceny kníh sú pomerne vysoké, takže kto 
rád číta, aj tak ušetrí - nielen peniaze, ale 
aj miesto v dome. 
Chcem Vám všetkým popriať šťastné 
a veselé vianočné sviatky, ktoré mož-
no prežijeme tento rok naozaj v úzkom 
kruhu svojich najbližších, a možno budú 
viac o zamyslení sa a menej o komercii. 
Možno Silvester tento rok nebude taký 
búrlivý, ale všetko zlé je na niečo dobré... 
Zníženie výrobných činností či mobility 
zlepšilo životné prostredie, obmedze-
nia na hraniciach nám umožnili spoznať 
krásy našej vlasti a objaviť vo svojom 
okolí miesta, o ktorých sme ani netušili.  
No a, samozrejme, rôzne home office, ka-
ranténne opatrenia, či mierne locdowny 
poniektorým umožnili si prečítať aj roky 
odkladanú knihu. Z mnohých sa stali váš-
niví turisti, kuchári, bežci a z iných sa stali 
čitatelia. 

Veronika Hrušková, knihovníčka

otváracie hodiny:

po   –   pia: 8.00  –  11.30 a 12.30  –  15.00 
sobota: podľa dohody 

adresa:

Partizánska 317/6
Ivanka pri Dunaji

VÝROBA 
MATRACOV

www.matraco.sk

02 / 45 944 214
0903 797 845
info@matraco.sk

Navštívte nás 
priamo vo výrobe,

kde si môžete matrace
vyskúšať. Termín je možné 

telefonicky dohodnúť
aj mimo otváracích

hodín.

Uznesenie č. 5/9/2020
Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní ma-
teriálu  berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení a vybavenia interpelácií z 8. zasad-
nutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 
14.7.2020. 

Uznesenie č.  6/9/2020
a) Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní ma-
teriálu  schvaľuje návrh Komisie pre vzdelá-
vanie, kultúru a voľnočasové aktivity a Rady 
školy Základnej umeleckej školy usporiadať 
stretnutie k urýchlenému riešeniu priesto-
rových kapacít Základnej umeleckej školy 
medzi vedením obce, poslancami obecného 
zastupiteľstva a riaditeľmi základnej školy  
a základnej umeleckej školy. Stretnutie zvo-
lá predseda Komisie pre vzdelávanie, kultúru  
a voľnočasové aktivity. 
b) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu  berie na vedomie Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy 
v školskom roku 2019/2020, Správy o ukončení 
školského roka 2019/2020 a o otvorení škol-
ského roka 2020/2021 v základnej škole, ma-
terskej škole a základnej umeleckej škole. 

Uznesenie  č.7/9/2020
Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní mate-
riálu schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 na 
rok 2020 nasledovne: 

Uznesenie  č. 8/9/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu  schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv 
na opakovaný nájom v nájomných bytoch na 
Hlavnej ul. č. 112 v Bernolákove nájomcom:
1)  Helene Hergovitsovej, na obdobie troch ro-
kov, od 25.09.2020 do 24.09.2023,
2)  Darine Kročkovej, na obdobie troch rokov, 
od 25.12.2020 do 24.12.2023, 
3)  Lenke Moroňovej, na obdobie jedného ro-
ka, od 15.10.2020 do 14.10.2021,
4)  Zdenke Nagyovej, na obdobie jedného roka, 
od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Uznesenie  č. 9/9/2020
Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní mate-
riálu  deleguje do Rady školy pri Materskej ško-
le, Kondrótova 1, Bernolákovo:
1) Mgr. Iva Pipíšková, poslankyňa obecného 
zastupiteľstva,
2) Ing. Miroslav Michelík, poslanec obecného 
zastupiteľstva,
3) Ing. Michal Peleš, poslanec obecného zastu-
piteľstva,
4) Ing. Barbara Hajachová, zamestnanec obec-
ného úradu.

Uznesenie  č. 10/9/2020
Obecné zastupiteľstvo  po prerokovaní mate-
riálu deleguje do Rady školy pri Materskej ško-
le, Komenského 1, Bernolákovo: 

1) Mgr. Lucia Kancírová, poslankyňa obecného 
zastupiteľstva,
2) Katarína Donáthová, poslankyňa obecného 
zastupiteľstva,
3) Mgr. Lucia Máliková, psychológ,
4) Mgr. Petra Sabin Wenzlová, zamestnanec 
obce. 

Uznesenie  č. 11/9/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu  deleguje do Rady školy pri Základnej ško-
le, Komenského 3, Bernolákovo: 

1) Ing. Rastislav Požár, poslanec obecného za-
stupiteľstva,
2) Radovan Hanic, poslanec obecného zastupi-
teľstva,
3) Bc. Ľubomíra Šuvadová, prednostka obec-
ného úradu,
4) Mgr. Timea Selnekovičová, Centrum pre deti 
a rodiny Bernolákovo. 

Uznesenie č. 12/9/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu odporúča starostovi obce zabezpečiť per-
sonálny a procesný audit v organizačnej zložke 
obce – Obecná polícia v spolupráci s poslanca-
mi obecného zastupiteľstva do 30.novembra 
2020.

uzneSenia z 9. zaSadnutia obecného zaStupiteľStva zo dňa 22. 9. 2020

Ukazovateľ Schválený rozpočet Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočet po zmenách

Príjmy spolu, vrátane RO 6 976 690 € -352 639 € 6 624 051 €

V tom:    bežné príjmy 6 271 690 € -157 139 € 6 114 551 €

                kapitálové príjmy 25 000 € - € 25 000 €

                príjmové finančné operácie 680 000 € - 95 000 € 484 500 €

Výdavky spolu, vrátane RO 6 881 809 € - 259 667 € 6 622 142 €

V tom:   bežné výdavky 5 497 802 € 43 833 € 5 541 635 €

               kapitálové výdavky 1 191 407 € 303 500 € 887 907 €

               výdavkové finančné operácie 192 600 € - € 192 600 €

Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom, vrátane finančných 
operácií

94 881 € - 92 972 € 1 909 €

Bežný rozpočet (+, -) 773 888 € 172 160 € 572 916 €

Kapitálový rozpočet (+, -) 1 166 407 € 203 500 € 862 907 €

Finančné operácie (+, -) 487 400 € 95 500 € 291 900 €

cenník inzercie
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natáčanie novej vianočnej rozprávky v „kulturáku“
V septembri sa v našom kultúrnom dome 
natáčali niektoré sekvencie novej via-
nočnej rozprávky „O liečivej vode“. Vnú-
torné priestory bývalej kinosály sa zme-
nili pod šikovnými rukami filmárskych 
majstrov na vodný svet so všetkým, čo  
k tomu patrí. 
Trvalo celé tri dni a skoro aj noci, kým sa 
podarilo postaviť scénu, nakoľko sála sa 
zvyšuje od pódia o niekoľko cm. Ukázalo 
sa, že ide o značný problém. Bolo potreb-
né celú podlahu dať do roviny, a tak sa do 
sály na čas nasťahovala i stolárska diel-
ňa. Po nich nastúpili osvetľovači, scénickí 
pracovníci a všetci odborní pracovníci, 
bez ktorých sa natáčanie nedá uskutoč-
niť. Žiadny film sa samozrejme netočí 
chronologicky, obrazy skáču podľa mož-
nosti hercov, priestorov, počasia a iných 
faktorov. Môže meškať herec, maskér, 
stratí sa rekvizita, nesedí svetlo, nedarí 
sa a všetko môže filmovací deň predĺžiť 
o niekoľko hodín. Počasie našťastie u nás 
nehralo rolu, ale pritrafili sa iné okolnos-
ti a veru, natáčalo sa do neskorých noč-
ných hodín. 
A čo nová rozprávka prinesie divákom? 

Hovorí producent Patrik Pašš: „Spoloč-
nou ambíciou bolo vytvoriť rozprávku, 
ktorá v sebe ponesie rozprávkové posols-
tvo víťazstva dobra a lásky na zlom, tro-
chu mágie a zároveň prinesie atraktívne 
spracovanie, ktoré nielen ukáže prírodné 
bohatstvo Slovenska, ale poukáže aj na 
dôležitosť ochrany vzácnych prírodných 
zdrojov.“
Čo je pre život dôležitejšie ako voda? 
Našťastie sa Slovensko môže popýšiť bo-
hatstvom vodných zdrojov – potoky, rie-
ky, jazerá, tajchy, ale predovšetkým naše 
minerálne zdroje a kúpeľné pramene sú 
bohatstvom, ktoré nám môžu niektoré 
krajiny iba závidieť. V rozprávke sa Vod-
ná pani zľutuje nad chorou princezničkou 
Hankou a daruje kráľovi Jurajovi vodu, 
ktorá vylieči každú chorobu a zahojí kaž-
dú ranu. Pod rukami chamtivého, sebec-
kého a podlého človeka sa však môže 
navždy stratiť, a tým pomôcť filmovému 
príbehu rozohrať odveký boj dobra so 
zlom.
V rozprávke uvidíme aj unikátny vodný 
kolový mlyn v neďalekej Jelke či hrad Čer-
vený Kameň, ktorý sa vypína nad obcou 

Častá a je pre nás svojou blízkosťou tiež 
obľúbeným výletným miestom. Podobne 
je na tom Smolenický zámok dostupný 
autom z Bernolákova za necelú hodinku.
Režisér Ján Sebechlebský na margo roz-
právky uvádza: „Chceme, aby z rozpráva-
nia príbehu aj z celého filmového tvaru 
vyžarovala radosť a energia, no predo-
všetkým ľudskosť, pretože kráľovstvo 
vody odráža pozemský svet a bytosti  
v ňom, pri všetkej dokonalosti, majú svo-
je slabosti.“
Zaujímavé je tiež herecké obsadenie, kde 
kráľa Juraja si zahrá Marián Mitaš, Hanku 
mladá česká herečka Darija Pavlovičo-
vá, Jakuba stvárni Jakub Spišák a Vodnú 
pani česká herečka Linda Rybová. Ďalej 
uvidíme Zuzanu Kanócz, Rebeku Poláko-
vú, Mariána Labudu ml., Petra Šimúna 
a mnohých ďalších.
Rozprávka vzniká v koprodukcii RTVS, 
TRIGON PRODUKTION a Českej televízie. 
Jej realizáciu finančne podporil Audiovi-
zuálny fond. Nezabudnite – premiéra 
novej rozprávky „O liečivej vode“ by mala 
prísť na naše obrazovky na štedrý večer.

pracovníci kultúry

Napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s opatreniami kvôli COVID-19 sa podarilo v dňoch 11.-12. septembra otvoriť brány 
1.bernolákovského pivného festivalu.
Milovníci piva ale aj gurmáni či iba tak priatelia dostali možnosť spoločne sa potešiť nielen dobrým pivom, ale tiež dobrou 
muzikou a gurmánskymi špecialitami. Deti mohli využiť skákací hrad, maľovanie na tvár a dospeláci zase rôzne súťaže, nap-
ríklad súťaž v pretláčaní rukou, kde sa predstavila aj desaťnásobná majsterka sveta v armwrestlingu, čiže pretláčaní rukou, 
Lucia Debnárová.
Na ochutnanie boli predovšetkým remeselné pivá, čiže pivá z malých pivovarov, napríklad pivovar Karpat z Hrnčiaroviec nad 
Parnou, pivovar Simeon z Piešťan, ale asi najväčším lákadlom bol pivovar Rakovník z Českej republiky, ktorý pre skutočných 
milovníkov piva určite nie je žiadnou neznámou. Je víťazom rôznych pivných výstav a trvalú kvalitu rakovníckych pív po-
tvrdil aj titul Zlatá koruna v súťaži Českej a moravskej pivnej koruny. Medzi jeho najznámejšie pivá patrí Bakalář, Černovar, 
či Pražačka. Celkovo bolo možné ochutnať 25 druhov pív: svetlé, tmavé, polotmavé a tiež medové či ovocné špeciály, pre 
abstinentov nealkoholické radlery či cidery.
O dobrú zábavu sa postarali v piatok country skupina K.S.V. band a v sobotu metal punk z Bratislavy Decilitr rumu.
Podujatie finančne podporila obec Bernolákovo.

pracovníci kultúry

bernolákovSký pivný feStival

 Vážení spoluobčania, rodičia, pria-
telia našej základnej umeleckej školy. 
Pripadla mi neľahká úloha informovať 
vás o nových skutočnostiach ohľadom 
priestorov ZUŠ. Pred dvoma rokmi som 
vám s radosťou oznámila, že na za-
sadnutí obecného zastupiteľstva bolo 
prijaté uznesenie, podľa ktorého tzv. 
Stará škola bude upravená pre potre-
by štyroch umeleckých odborov ZUŠ 
a vznikne tak reprezentatívny priestor 
poskytujúci dostatok učební na dobu 
najmenej desiatich rokov.
 Žiaľ, toto dnes už neplatí. Naše Ber-
nolákovo sa mohutne rozrastá, napriek 
vybudovaniu desiatich tried pre základ-
nú školu a štyroch tried pre materskú 
školu formou modulov, postaveniu 
novej materskej školy na Kondrótovej 
ulici ešte stále nie je pokrytá potreba 
na umiestnenie stále sa zvyšujúce-
ho počtu detí. Základnej škole hrozí  
v budúcom školskom roku dvojsmenná 
prevádzka pre niektoré triedy druhého 
stupňa.
 Spojená škola, ktorá bola po niekoľko 
rokov druhým domovom pre žiakov  
a pedagógov ZUŠ, sa kvalitatívne roz-
víja – otvorením nových odborov pri-
búdajú každým rokom desiatky no-
vých žiakov, čo znamená zvyšujúcu sa 
potrebu učebných priestorov. Už pred 
dvoma rokmi našej ZUŠ bola zrušená 
krásna koncertná sála, kde sme mohli 
usporadúvať interné, výchovné i ab-
solventské koncerty, bol vypovedaný 
nájom na dve novozariadené výtvarné 
triedy kresby a výtvarnej grafiky, ktoré 
existovali iba jeden školský rok. 
 Na začiatku septembra tohto škol-
ského roka nás veľmi bolestivo zasiahla 
správa, že v júli bolo na stretnutí pred-
staviteľov obce Bernolákovo, Spojenej 
školy agrotechnickej v Ivanke pri Du-
naji a Bratislavského samosprávneho 
kraja dohodnuté vypovedanie devia-
tich učební, ktoré momentálne využí-
va ZUŠ. Znamená to stratu priestorov 
pre vyučovanie približne 350 žiakov. 
Podľa doterajšieho vývoja situácie je 
najpravdepodobnejšie, že pedagógo-
via našej školy budú od školského roku 
2021/2022 vyučovať v troch rôznych 
budovách - 7 učební ostane v obme-
dzenom režime v Spojenej škole na 
Svätoplukovej ulici, 6 tried bude pre-
najatých v Starej škole na Školskej ulici,  
5 tried v Novej škole na Komenského 
ulici.
 Z dôvodu potreby vytvorenia dvoch 
elokovaných pracovísk musí základná 
umelecká škola prejsť na právnu sub-
jektivitu. Vedenie školy, pedagógovia, 
žiaci i rodičia sa budú musieť vyrovnať 
s mnohými negatívnymi dopadmi, kto-
ré toto riešenie prinesie. Sťahovanie do 
„Pétéešky“ znamenalo pre nás radosť – 
hoci vedenie školy spolu s niekoľkými 

aktívnymi dobrovoľníkmi z radov rodi-
čov takmer celé letné prázdniny dokon-
čovalo finálnu prípravu učební, v sep-
tembri sme rozbehli prvý školský rok  
v takmer úplne samostatných triedach, 
ktoré sme si za 8 rokov postupne zve-
ľadili.
 Sťahovanie späť do priestorov zá-
kladnej školy nám učiteľom pozitívne 
emócie neprinesie – prídeme o zbo-
rovňu – jediný spoločný priestor pre 
všetkých učiteľov. V triedach základnej 
školy budeme môcť využívať iba mini-
málny priestor na vyučovanie hry na 
hudobný nástroj v zadnej časti tried ZŠ. 
Nakoľko sú to triedy efektívne zariade-
né pre prácu rôznych ročníkov základ-
nej školy, nezmestí sa tam žiaden ďalší 
inventár, ktorý pedagógovia ZUŠ vy-
užívajú ku každodennému vyučovaniu. 
Ten bude musieť byť dočasne uložený 
v doteraz neurčenom úložnom pries-
tore. Pre tanečný odbor i triedu bicích  
a dychových nástrojov sa podarilo nájsť 
vhodné triedy v suteréne Starej školy. 
Veľkou neznámou je však umiestnenie 
učební výtvarného odboru, ktorý pot-
rebuje množstvo pracovných materiá-
lov a príslušného inventáru na serióznu 
výtvarnú prácu.
 Za ochotu a spoluprácu pri plánova-
ní spoločne využívaných tried ďakujem 
pani riaditeľke Barbore Lipka-Rezníko-
vej. Napriek tomu, že sama už roky bo-
juje s nedostatkom učebných priesto-
rov, spoločne sme našli miesto takmer 
pre všetkých žiakov ZUŠ. Budúcnosť 
oboch našich škôl závisí od toho, ako 
rýchlo vyrastie prístavba budovy Starej 
školy a za aký čas bude možné vytvo-
riť samostatné učebne, kde by mohla 
základná umelecká škola mať už trvalé 
pôsobisko.
 ZUŠ stojí na rázcestí, čaká na prie-
story, o ktorých rozhodne obecné za-

stupiteľstvo. Som si vedomá mnohých 
úskalí, ktoré táto situácia prinesie pre 
spustenie doteraz bežného chodu ško-
ly, verím však, že spoločným úsilím  
a podporou vedenia obce a obecné-
ho zastupiteľstva sa podarí zabezpe-
čiť umelecké vzdelávanie pre všetky 
talentované deti vo všetkých štyroch 
odboroch. Spolu s podporou rodičov 
preklenovacie obdobie určite zvládne-
me. Už mnohokrát naši učitelia dokáza-
li, že s príchodom žiaka do triedy všetky 
chmáry miznú a zažiari slnko umenia, 
ktoré je pre nás nie zamestnaním ale 
poslaním.
 Záverom v mene pedagógov i žiakov 
prosím každého, kto by vedel akýmkoľ-
vek spôsobom pomôcť urýchliť pro-
ces vytvárania nového domova pre 
našu ZUŠ, aby tak urobil. Určite sa to 
pozitívne odrazí na úrovni vzdelanosti  
a všestrannom rozvoji ďalšej generácie 
občanov druhej najväčšej obce na Slo-
vensku – nášho Bernolákova.
 Blížia sa Vianoce – najkrajšie sviatky 
roka. Nakoľko nie je možné uctiť si na-
šich priaznivcov verejným vianočným 
koncertom, dovoľujem si pozvať vás 
na virtuálnu verziu tohto podujatia. Na 
www.zusbernolakovo.sk nájdete link 
na viacero interných on-line koncer-
tov, pedagógovia výtvarného odboru 
pripravujú výstavu žiackych prác, pani 
učiteľka literárno-dramatického odbo-
ru pracuje na tvorbe prvého čísla škol-
ského on-line časopisu. Všetko bude 
prístupné na webstránke našej školy.
 V mene svojom i v mene celého pe-
dagogického tímu Vám všetkým želám 
pokojné sviatky plné zdravia, šťastia  
a rodinnej pohody.
 
    

Mgr. Jarmila Bošková, 
riaditeľka ZUŠ

otázniky nad budúcnoSťou zuŠ v bernolákove
Školy
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Na Vianoce, v novom roku,
prajeme vám na stokrát

teplé slnko nad domovom, 
dobré skutky s dobrým slovom, 

zdravia, šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.

Všetko dobré prajú deti a p. vychovávateľky 
zo Školského klubu detí pri ZŠ Bernolákovo

Vinš do nového roka

Padá mi biela vločka na líčka, 
rozmýšľam, 

čo sladké napiekla moja mamička. 
Koláčik, perníček chcem Vám dať, 

aj vianočný darček prichystať. 
Buďme šťastní a zdraví stále,

keď nad koronou vyhrať máme. 
Prajeme vám biely sneh, 

nech mátoha zmrzne hneď. 
Dobrí ľudia, rok sa končí,
v ktorom každý iba rojčí. 
Vykročíme nohou vpred

a nový rok privítame radšej hneď. 

Zložili deti zo 4. oddelenia ŠKD 
s p. vychovávateľkou Majkou Fertaľovou

Jedlička

Kúpili rodičia deťom jedličku, 
a nechali ju v kúte stáť...

Ona sa začala – chúďa - veľmi báť...
Zbytočne sa ona bála, 

za chvíľu ozdobená v izbe stála.
Deti okolo tancovali 

a všetci sa spolu radovali.
Od vzrušenia sa celá chvela, 

lebo darčekov pod ňou bolo veľa.
Počula, ako si deti šepkajú, 

že si ju po sviatkoch doma v záhrade 
nechajú.

Deti jej korene v zemi do jari polievali, 
pod jej konármi sa pri hrách schovávali.

Dodnes tam stojí, zelená jedlička, 
skrýšu tam našla ryšavá mačička.

Zložili deti z 9. oddelenia 
s p. vychovávateľkou Aničkou Hudákovou

Vločka
Vletela dnu malá vločka, 
vletela jej cez dve očká.

Keď pod stromček vletela, 
veľkú radosť dostala.

Kričí na ňu druhá vločka, 
nech ju chvíľku vonku počká...
„Nekrič na mňa!“ kričí vločka, 

keď dievčatko privrie očká.

Napísala Lola z 9. oddelenia ŠKD

Priania do nového roka
Prajeme Vám úprimne zo srdce vrelého
radostné Vianoce a hojnosť dobrého.

V novom roku veľa sily,
aby ste v zdraví dlho žili.

Keď tíško padá sneh 
a ku šťastiu chýba iba krok,

prajme si veselé Vianoce 
a šťastný nový rok.

Nech všetko zlé nás opustí ešte 
tento rok,

nech niekto blízky je vždy 
po našom boku

a len šťastie, pohodu a lásku 
v novom roku.

Prajú deti z 10. oddelenia 
s p. vychovávateľkou Gabikou Biskupičovou

Vitaj Mikuláš!
Vitaj, vitaj Mikuláš,

ty, čo radosť rozdávaš.
Prišiel si zas medzi nás,

čo v batôžku pre nás máš?

Čokoládu i po cukríčku,
či cesnak a metličku?

Celý rok sme poslúchali,
rúško vzorne nosievali.

Žiaden z nás sa nebil, veru,
na kolene nemal dieru.

Tak, ako sme sľúbili, 
všetci sme sa ľúbili.

Zložili deti z 12. oddelenia 
s p. vychovávateľkou Peťkou Benčekovou

Tohtoročné Vianoce

Vianočný stromček sa doma ligoce,
budeme mať pekné covidové Vianoce.

Ježiško prichádza k nám,
darčeky nesie nám.

Na vianočnom stole sú samé dobroty,
vo vani sa kúpe kapor, a nie ty!

Prajeme vám veľa lásky a hojnosti
a v srdciach veľa radosti.

Zložil Marek z 12. oddelenia ŠKD

Báseň a vinš v jednom

Tak sa patrí, tak sa sluší,
vyženieme covid z duší,

z duší ba i zo školy,
nech nám školník otvorí.

báSne a vinŠe zo ŠkolSkého klubu detí 

báSeň žiaka naŠej zŠ
KORONA

Išiel som si išiel
Rúško som si našiel

Vypukla korona
Bola z toho pohroma

Buďme všetci zodpovední
A lekárom nápomocní

Rúško si my ušime 
Každú noc sa modlime

Aby sme boli zdraví
Lebo nás korona zlomí
Pacienti sú stále noví

Lekárov z nich hlava bolí

Korona je zloba
Hrozná je táto doba

Za školou my smútime
Kedy sa tam vrátime

Spolužiaci moji drahí
Buďme všetci stále zdraví
Správajme sa zodpovedne

Do školy sa dostaneme.

Filip Švarda 7.B trieda, 
ZŠ Bernolákovo

Na Vianoce pokoj v duši,
objednáme na stôl suši

a koronu ta, ta, ta, 
vyhodíme za vráta.

Prajeme Vám veľa lásky a zdravia,
nech sa Vás ľudia neboja objať

a nech Vás radi zdravia.

Zložili deti z 13. oddelenia 
s p. vychovávateľkou Mariankou Svitekovou

Na Vianoce býva zvykom
kúpiť kapra aj s rybníkom.

Zdobiť stromček, dvere, kríky,
napiecť chutné medovníky.

Padá sniežik bielučký
na polia i na lúčky.

Padá, padá tichučko,
ako pierko ľahučko.

Zapadne ním cestička,
jazierko i lavička.

Okná sú už vyzdobené,
stromček sa ligoce,

tešíme sa všetci spolu,
na prekrásne Vianoce.

Zložili deti zo 16. oddelenia 
s p. vychovávateľkou Líviou Štefánikovou

Pre Mikuláša
Padá sniežik bielučký 

na polia i na lúčky.
Kde sa vzal, tu sa vzal, 

pod oblôčkom stromček stál.

Hej Mikuláš, Mikuláš, 
či už čisté čižmy máš?
A či budú sladkosti?
A či veľké starosti?

Uhlia máme dosť, 
to už viac nenos!

Radšej prines dobroty,
nech nemáme roboty!

Zložili deti zo 17. oddelenia, 
   s p. vychovávateľkou Alenkou Durovou

Snehuliačik

Snehuliačik maličký,
chytil vločku do rúčky.
Vločka moja maličká,

odkiaľ padáš? Z nebíčka?
Áno, tam je moja izbička.

Zložil Miško z 18. oddelenia ŠKD
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Detský tanečný súbor Niagara zožal ďal-
ší úspech. Na online tanečnej súťaži sa 
umiestnil na 1. mieste v kategórii Small 
group.

1. miesto Katarína Uhrová+Katarína Bis-
kupičová 
2. miesto Lucia Tanková+ Michaela Papai 
3. miesto Mirka a Michaela Noskovičové 
a to až v troch kategóriách: Small groups, 
Duo starší a Duo mladší.

Do súťaže sa mohli prihlásiť súbory zo 
Slovenska a Českej republiky. Súťažiaci 
sa predviedli s choreografiami v rôznych 
štýloch ako napríklad moderný tanec, 
balet, hip-hop, národný tanec, scénické 
tance, clogging.
Súťaž, ktorá prebiehala počas karanté-
ny, zastrešuje občianske združenie „Děti 
fitness aneb sportem proti drogám“.  
Najprv súbory poslali organizátorom 
videá svojich choreografií, a z nich ná-
sledne porota vybrala niekoľko do finále. 
Medzi nimi boli aj štyri choreografie na-
šich „niagarcov“ z Bernolákova. Taneč-
níčky súťažili o medaile.
„Tieto výherné miesta nás neustále po-
súvajú ďalej. Sme prihlásení do ďalšieho 
semifinále a veľmi nás to baví. Čakáme, 
či sme postúpili do finále s troma ďalšími 
choreografiami. Bernolákovo, drž nám 
palce!“ odkázala tanečná trénerka a cho-
reografka súboru Sandra Vaverková.

   DTS Niagara 
Katarína Biskupičová 
a Sandra Vaverková

tanečníčky z niagary  opäť  zabodovali na online tanečnej Súťaži
Dňa 16. septembra 2020 sa nám úspešne 
podarilo spustiť prevádzku novej mater-
skej školy.
Základný kameň som poklopal doslova 
na lúke, na ktorej nič nebolo, dňa 2. júla 
2019. Výstavba škôlky trvala 7 mesiacov 
a od zhotoviteľa stavby sme ju prebrali 
31.1.2020. Pokračovalo sa budovaním 
sietí (voda, kanál, elektrina) a postup-
ne vznikala aj úplne nová časť ulice pod 
názvom Kondrótova. Následne začal ne-

skutočný kolotoč kolaudačného konania. 
Osobné návštevy a neustále naháňanie 
sa mňa či kolegov na príslušných úradoch 
bolo napokon úspešné. Do toho všetké-
ho sa, samozrejme, budova materskej 
školy zariaďovala, prebiehali výberové 
konania na zamestnancov a exteriér sa 
postupne menil na naozajstný dvor pre 
deti. Dielo sa podarilo a škôlka je nádher-
ná. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli, či 
ma priebežne povzbudzovali. 

Želám všetkým zamestnancom mater-
skej školy, deťom, aby v nej boli spokojní 
a aby im dobre slúžila.

Verím, že takto úspešne sa nám bude 
dariť aj pri plánovanom rozšírení kapacít 
tejto škôlky o ďalšie štyri triedy.

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

nová materSká Škola na kondrótovej ulici

I napriek celoštátnym obmedzeniam pri-
jatým proti šíreniu vírusového ochorenia 
sa v Bernolákove z plánovaných podujatí 
v plážovom volejbale uskutočnili všetky. 

V priebehu leta sa podarilo zorganizovať 
3 turnaje zmiešaných dvojíc a dlhodobú 
súťaž ženských dvojíc, ktorá sa ukončila 
záverečným turnajom. Tradičný otvárací 

turnaj sezóny počas Dní obce (tieto sa 
tento rok neusktočnili) bol nahradený 
turnajom so symbolickým názvom Ko-
rona beach – víťazstvo v turnaji, ktorý 
trval až do neskorého večera, získala 
dvojica Marta Fartelová a Bruno Pavlič-
ko. Tradičné hody na sviatok sv. Joachi-
ma a Anny sa síce nekonali, ale Hodová 
volenka áno. Z víťazstva sa tešili Ľubica 
Mečírová a Michal Kövesi. Chronologicky 
potom nasledovalo ukončenie ligy dvojíc 
žien záverečným turnajom – víťazkami sa 
stali Ľubica Káčerová a Beata Sikhartová. 
Sezónu sme ukončili turnajom Čeklíska 
prestíž – v kvalitne obsadenom turnaji 
zaslúžene zvíťazila dvojica Marta Farte-
lová a Marek Galgoci. Na záver patrí po-
ďakovanie obci Bernolákovo za podporu 
a zabezpečenie trofejí pre víťazov a tiež 
všetkým, ktorí aktívne prispeli k úspeš-
nému priebehu sezóny. 

 Ing.Alexander Molnár

letná Sezóna 2020 v bernolákovSkom plážovom volejbale

Šport

hiStorický kalendár
január
 
1. 1. 1993 vznikla Slovenská republika.
13. 1. 1894 sa v dome č. 68 narodil Karol 
Horváth. V r. 1947 bol predsedom národ-
ného výboru.

15. 1. 1813 v Nových Zámkoch zomrel ko-
difikátor slovenského jazyka Anton Berno-
lák. V r. 1787-1791 bol kaplánom v Čeklísi. 

19. 1. 1851 sa v Jablonovom na Záhorí na-
rodil Blažej Jurča. V r. 1873 sa v Bernolá-
kove oženil s Teréziou Hergovičovou, mali 
8 detí a po nich je tu v súčasnosti široké 
potomstvo.

19. 1. 2003 zomrel učiteľ, matematik, bás-
nik a prekladateľ Vojtech Kondrót. Časť 
života prežil v Bernolákove a témy z našej 
obce boli súčasťou jeho tvorby. (pozri Ber-
nolák 1/2016 str. 11-12)

23.1.2009 zomrel spevák a operetný he-
rec Jozef Kuchár. Pochádzal z Bernolákova. 

25. 1. 1894 sa v Liptovskom Mikuláši naro-
dil spisovateľ a maliar Janko Alexy. V SNG 
je jeho obraz z r. 1933 - Anča z Čeklísa.

30.1.1767 bolo vydané cisárske privilé-
gium, ktoré zaručovalo viaceré výhody pre 
vlastníkov kartúnky (manufaktúra na tka-
niny z bavlny) v Čeklísi.

február
6. 2. 1758 sa vo Viedni narodil František 
Eszterházy. Na svojich majetkoch sa usi-

loval o moderné spôsoby hospodárenia. 
Bol dvorský komorník, župan Mošonskej 
stolice a radca uhorskej dvorskej kance-
lárie. Zomrel v Čeklísi, jeho potomkovia tu 
žili do r. 1945.

6. 2. 1870 sa v dome č. 58 narodil Matej 
Kinčeš. V r. 1919-1920 bol richtárom.

10.2.1897 sa v dome č. 74 narodil Jozef 
Kormančík. V r. 1946 bol predsedom ná-
rodného výboru.

21. 2. 1819 sa v obci Lok narodil Ondrej 
Kubrický. Pôsobil ako kaplán v Čeklísi. Zo-
mrel v Bratislave 19.1.1887.

24. 2. 1958 v Salzburgu zomrel Karol Esz-
terházy, posledný gróf v Bernolákove.

marec
1. 3. 2003 sa konal Benefičný koncert na 
zachovanie vzácnej barokovej pamiatky - 
Kaplnky sv. Anny. V Kultúrnom dome vy-
stúpili Ján Hrivňák, Jarmila Bošková, Lucia 
Bošková, Jana Jurčová , Lucia Kancírová, 
Alena a Mária Hajzokové, Jana Hladíková, 
Kornel Somora, Mária Schweighoferová, 
J. Hladík, folklórny súbor Stromček a det-
ský tanečný súbor Niagara. Výťažok kon-
certu bol  72 000 Sk.

8. 3. 1943 zomrel Matej Jadroň v obci Va-
silievka v ZSSR. Bol vojak slovenskej armá-
dy ktorá bojovala proti Červenej armáde.

9. 3. 1632 bol vyhotovený urbár mesteč-
ka Čeklís za čias grófa Michala Thurzu. 
Vďaka tomu máme 33 stranový opis obce 

a majetkových pomerov jej obyvateľov  
v 17. storočí.

11. 3. 1324 Abrahám, zvaný Červený 
(Rufus), bol do vlastníctva Bernoláko-
va vovedený kráľovským zmocnencom  
a Bratislavskou kapitulou. Platnosť celého 
procesu darovania potvrdil kráľ Karol Ró-
bert z Anjue listinou, vydanou 27.4.1324 
v Budíne.

14. 3. 1939 bola obec pripojená k Sloven-
sku (Čeklís sa vrátil). V tento deň bol vy-
hlásený samostatný Slovenský štát.

17. 3. 1903 sa v Hlohovci narodil Jozef 
Mutkovič. V Bernolákove mal obchod so 
zmiešaným tovarom. Dňa 14 .3 .1939 bol 
vymenovaný za komisára pre obec Ber-
nolákovo. Neskôr sa táto funkcia zmenila 
na vládneho komisára. Túto funkciu vyko-
nával do 2.4.1945. (pozri Bernolák 2/2018 
str. 12-13)

29. 3. 1938 sa v Čeklísi narodil Laco Déczi. 
Svetoznámy trubkár vystupuje s kapelou 
Celula New York. V r. 2009 sa stal čest-
ným občanom Bernolákova. (pozri Berno-
lák 1/2018 str. 14-15)

31. 3. 2008 Pamiatkový úrad SR vyhlásil 
hrad Čeklís za kultúrnu pamiatku.

spracoval Jaroslav Vokoun
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boli naŠi predkovia vinohradníkmi?
 Áno, boli, ale pravdupovediac len na „po-
lovičný úväzok“. Aj ten robili akosi zo záľu-
by. Boli predovšetkým obrábateľmi pôdy, 
dorábateľmi chleba a chovateľmi úžitko-
vého a ťažného zvieratstva. Zabezpečo-
vali potravu pre svoje rodiny a len zbytok, 
teda akýsi produkt prirodzenej nadvýro-
by ponúkali na vtedajšom voľnom trhu. 
Vo výžive boli okrem soli a cukru v pod-
state dlhodobo sebestační. Dôkazom 
je perenospórová a révokazová kalami-
ta, ktorá sa prehnala krajinou v druhej 
polovici 19. storočia. Nasledovala totiž 
tesne po doznievaní cholerovej hrôzy  
a takmer na začiatku výskytu španielskej 
chrípky. Vďaka dvojitej aktivite ich neza-
siahla až tak drasticky ako vinohradníkov 
- špecialistov na úpätí Malých Karpát. Ale  
i tak z hľadiska vinohradníctva vyvolala 
totálnu rekonštrukciu a doslovnú revitali-
záciu dovtedajšieho spôsobu pestovania 
viniča vôbec. Treba si uvedomiť, že všetka 
práca sa vtedy vo viniciach robila ručne. 
Od základného hlbokého kyprenia pôdy 
cez rez a jarnú kopačku, ochranu proti 
chorobám a škodcom cez tzv. zelenú prá-
cu a zber až po samotné šľachtenie vína 
v pivniciach. Zrazu od osemdesiatych ro-
kov predminulého storočia pribudlo pri 
zakladaní viníc štepenie a dopestovanie 
voči révokazu odolného sadbového ma-
teriálu. Bol to jeden z dôvodov, prečo vý-
mera viníc bežných drobnopestovateľov 
nepresahovala polovicu hektára a naj-
častejšie sa pohybovala v zvládnuteľnom 
rozsahu desiatich až tridsiatich árov. Bez-
konkurenčným veľkopestovateľom viníc 
a dorábateľom vína v našej dedine bolo 
až do skončenia druhej svetovej vojny 
„naše“ panstvo. 
Révová kalamita bola svojím spôsobom 
pandémiou. Bola vyvolaná živočíšnym 
škodcom révokazom viničovým, tak- 
zvanou fyloxérou /z latinského „Fyloxéra 

vastatrix L.“/. V miernom pásme sa tento 
nenápadný patogén nevídanou rýchlos-
ťou šíril bez hraníc do všetkých svetových 
vinohradníckych oblastí. Jeho samička je 
schopná za jedno vegetačné obdobie si 
aj hermafroditne, bez oplodnenia, založiť 
niekedy viac ako päť generácií za sebou. 
Révokaz škodí cicaním a požieraním ko-
reňov ušľachtilej európskej révy. Žije a sa 
aj rozmnožuje na samotnej réve, ktorá 
ho akosi „vedome“, najmä jeho listovú 
formu, znáša. Je to jeden druh americkej 
révy, „tzv. amerikán“. Dnes sa bežne pou-
žíva ako základný a proti fyloxére najúčin-
nejší podpník. Sprievodným patogénom 
fyloxéry bola už vtedy hubová choroba 
perenospóra, ale tá sa dala meďnatými 
prostriedkami už v tej dobe dosť dobre 
eliminovať.
Bol to práve révokaz, ktorý zapríčinil, že 
vinohradníctvo od konca devätnásteho 
storočia prestalo byť všeobecne pravo-
korenné. Základom dnešných viníc sú je-
dince viniča naštepené a ďalej pestované 
na spomenutom americkom podpníku. 
Výnimkou sú len ojedinelé lokality navia-
teho piesku, ktoré sú až z 80% tvorené 
oxidom kremičitým. Na nich sa révoka-
zu nedarí a vinič sa tam môže pestovať 
pôvodným pravokorenným spôsobom.  
Z jednoduchých jednoročných odrezkov. 
Podobne ako to bolo donedávna v sever-
nom okraji našich „Podbažaníc“. V tejto 
súvislosti sa mi natíska pripomenúť, že  
v rámci boja s týmto patogénom vznikalo 
aj veľa krížencov medzi americkou a eu-
rópskou révou. Sú to tzv. „samorodáky“ 
aj chuťou bobúľ či vína príliš nekvalitné. 
U nás boli niektoré odrody ako Othello 
alebo odroda Noah spoločne pokrste-
né hanlivým menom „padáky“, pretože 
okrem iného v zberovej zrelosti intenzív-
ne opadávali a sťažovali zber. V tej dobe 
boli samorodáky všeobecne dominantné  

a treba priznať, že aj u nás bolo veľa plôch 
osadených pomerne kvalitnými odro-
dami samorodákov. Takými boli odrody 
červených a bielych delavárov, ktoré, ako 
už sám názov hovorí, pochádzali z rovno-
menného štátu východného pobrežia Se-
vernej Ameriky. 
 Vinohrady v našej dedine boli v minu-
losti vysádzané do štyroch častí chotá-
ra. Najväčšiu rozlohu vlastnilo a často 
aj prenájmom obhospodarovalo čeklís-
ke panstvo v dvoch lokalitách. Jedna 
bola vedľa parku, nad Svätou Annou  
a druhá najväčšia, pod „božou mukou“ 
v južnom okraji dediny. Bola rozdele-
ná Poštovou cestou na dva veľké hony. 
Ale všetky sme poznali pod spoločným 
názvom „Panské vinohrady“. Pôvodne 
boli ohradené ťažko preniknuteľným 
živým plotom. Pozostával z tŕnitej kro-
viny všeobecne zvanej „maklúra“. Dnes 
je už vraj vzácna, hoc bola už dávnejšie 
chránená. Pravdepodobne bola k nám 
spolu so sadenicami viniča dovezená 
z Maďarska. O maklúre hovorím len pre-
to, že ak ste sa jej tŕňom pichli obyčajne 
do chodidla nôh, postihnuté miesto sa 
vždy na niekoľko dní zapálilo a bolesť ste 
pociťoval až dovtedy, kým pokožka nevy-
tlačila časť tŕňa samovoľne von.
V tejto súvislosti si veľmi dobre spomí-
nam, že jedna časť viníc, tam, kde dnes 
stojí obecný dom, škola a kultúrny dom, 
bola na konci tridsiatych a na začiatku 
štyridsiatych rokov minulého storočia 
ešte celá osadená stolovou odrodou, 
u nás zvanou Tokaj alebo Gutédel. Až 
neskôr som sa dozvedel, že ide o zná-
mu a univerzálnu odrodu Chrupku bie-
lu. V každom kraji, kde sa pestovala, si 
ju ľudia pomenovávali po svojom. Už  
v prvých povojnových ampelografic-
kých dielach sa práve preto uvádzajú 
desiatky jej názvov. Najčastejšie sa vy-

skytuje podhorské synonymum „stra-
pák“. Chrupka biela bola v panských 
vinohradoch výhradne určená na brati-
slavský alebo viedenský trh ako chutná  
a svojou konzistenciou dosť vytrvalá sto-
lová odroda. Na účel balenia hrozna na 
trh bola na Poštovej ulici postavená po-
merne rozsiahla budova. Miestni ju po-
znali pod menom „Pakérňa“. Vraj občas  
v zimných mesiacoch, keď bola prázdna, 
sa tam hrávalo aj ochotnícke divadlo. Tak 
si totiž často na minulosť spomínali moji 
rodičia. 
Na prvý pohľad sa z predošlých riadkov 
zdá, že malí pestovatelia boli panstvom 
zatláčaní svojimi vinohradmi ďaleko od 
dediny do Šalaperkov a Sackov. Ale bolo 
to len zdanie, pretože tieto lokality boli 
mimoriadne kvalitné, kvalitnejšie ako 
tie, ktoré vlastnilo panstvo a boli priam 
predurčené na pestovanie viniča. Kvali-
ta oboch lokalít kompenzovala pomerne 
veľkú vzdialenosť od dediny. Aj samotná 
geomorfológia potvrdzuje aké boli a sú 
šalaperské vinice kvalitné, hoc len mier-
ne naklonené, ale ideálne orientované 
k celodennému slnku. Ba navyše boli  
a sú podporené kvalitným minerálnym 
zložením pôdy. Tá je na celej vyvýšenine 
výživná, vodu udržiavajúca a niekdajšími 
okolitými mokraďami, zbytkami Šúru, bý-
vala dostatočne sýtená vlahou. 
 Naši predkovia predvídavo sadili do viníc 
vysoké stromy. Pravdepodobne mali na 

zreteli nutné zmiernenie letných páľav. 
Najčastejšie to boli čerešne od skorých 
„májoviek“ až po neskoršie, na trhu vy-
hľadávané tmavé až čierne „kóborské 
chrupky“. Škoda, že celá lokalita bola v is-
tej povojnovej dobe hlúpo a bez dôkladnej 
analýzy pôdnych a iných pomerov veľmi 
„účinne“ odvodnená.
Nakoniec som si nechal lokalitu „Sac-
ky“. Neviem, prečo ju naši predkovia tak 
pomenovali. Možno preto, že to bola 
akobyzabudnutá, príliš nepotrebná tro-
juholníku podobná lokalita. Avšak až 
dodnes má nedocenené geomorfologic-
ké a aj pestovateľské vlastnosti. Sacky 
boli vhodné na pestovanie teplomilných 
ovocných drevín a viniča. Zo severnej 
strany boli voči vetrom chránené teh-
lovým múrom a lesom panskej obory. 
Na južnej strane sa lokalita prudko klo-
ní k toku Čiernej vody. Po vyrúbaní lesa  
a likvidácii ohradenia sa klimatické pod-
mienky rýchlo a rapídne zmenili, loka-
lita sa stala až príliš vetranou a teplotne 
nevhodne zmenenou. Mnohé teplomil-
né druhy ako napríklad mandle, krovité 
liesky, dokonca figovníky ale aj samotné 
marhule sa jednoducho postupne vytra-
tili. Podobne ako jadroviny v alúviu, teda 
v blízkosti brehov Čiernej vody. Ale tak 
či tak, lokalita ostala svojou polohou  
a pôdnymi vlastnosťami ojedinelá. Na 
nej boli vinohrady odrodovo zmieša-
né, podobne ako aj v Šalaperkoch. Ale  

v Sackoch predsa len prevládal a domi-
noval vinič a v ňom hybridný klon modrá 
Izabella. Z Ameriky do Európy sa dostala 
a rozšírila ešte pred výskytom révokazu. 
Už samotný názov prezrádza, že o jej rozší-
rení sa zaslúžila celosvetovo známa šľach-
titeľka viniča Izabella Gibbsová. Hrozno 
tejto odrody naši pestovatelia málokedy 
lisovali, neposkytovalo totiž tak kvalitné 
červené víno ako sprievodná odroda por-
togézia. V prevažnej miere ju odkladali  
a na trh vozili až pred vianočnými sviatka-
mi. Na trhu aj na vianočnom stole pútala 
jahodovo–malinovou chuťou s nezabud-
nuteľne prenikavou vôňou. V Bratislave  
a vo Viedni na trhu ju poznali pod vše-
obecným názvom „Sión“, vraj preto, že 
bola obľúbenou odrodou - špecialitou ži-
dovského obyvateľstva. 
Malou exkurziou do blízkej histórie nášho 
vinohradníctva som chcel čitateľa upozor-
niť na pracovitosť, umnosť a na vzájomnú 
empatiu, ktorá panovala medzi našimi 
predkami. Len súdržnosťou mohli čeliť 
nepriazni vonkajších podmienok, ktoré sa 
na nich z každej strany valili. Boli to nielen 
doznievajúce zbytky epidémií, pandémií 
či nasledujúcej španielskej chrípky, ale aj 
ničivá prvá a druhá svetová vojna. Napriek 
tomu vedeli vhodne a citlivo využiť úrodný 
potenciál krajiny a samotnú krajinu zveľa-
ďovať. Pri pohľade na dnešok mám zmie-
šané pocity. Ale o tom možno inokedy.
    Ján Navara

So smútkom v srdci si 26. 12. 2020 pripomenieme nedožité 80. narodeniny starostlivého manžela  
a otca, pána Štefana Gála, ktorý náhle zomrel v 52. veku života.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Manželka, deti a ostatná rodina.                                                                         Manželka Vlasta Galová

Spomienka

Okná na Vianoce neumývam. A nero-
bím to ani na Veľkú noc. Umývam ich 
vtedy, keď sa mi zdajú fakt špinavé  
a keď už mám pocit, že by sme moh-
li mať doma viac svetla (a rozhodne to 
nie je viac ako dva razy ročne). Pre mňa 
je totiž synonymom vianočného času 
niečo celkom iné ako dokonale „vygrun-
tovaný“ byt či dom. Mňa baví vypekať  
a vyvárať. Baliť darčeky a pečiatkovať 
na ne mená príjemcov. Stretávať sa  
s kamošmi a váľať sa s deťmi v snehu  
(ak, samozrejme, nejaký napadne). Baví 
ma spomaliť. V každodennom živote aj  
v myšlienkach.
Odmietam sa kvôli Vianociam stresovať. 
Naopak, baví ma preladenie do absolútne 
spomaleného módu. Snažím sa venovať 
náležitú pozornosť a energiu len tým čin-
nostiam, ktoré mi robia radosť. Snažím sa 
byť vedome pomalšia vo všetkých oblas-
tiach života, čo je pre mňa občas náročné, 

keďže som prirodzene netrpezlivá, rýchla 
a často chcem mať všetko hneď. „Spomaľ, 
nič ti neutečie,“ vravím si v duchu v aute,  
v obchode, cestou z práce... A naozaj, nič 
mi ešte neutieklo. Naopak, všimla a uve-
domila som si veľa „pekností“, ktoré by 
mi inak prefrčali pred nosom pri mojom 
rýchlom pokluse. 
Fenomén spomalenia sa postupne rozši-
ruje do viacerých oblastí bežného života. 
Badateľný je najmä v prípade módy (slow 
fashion), gastronómie (slow food) či naj-
novšie cestovania (slow travel). Spája ich 
dôraz na kvalitu a šetrnosť k prírode. Nuž 
a tento „pomalý systém“ sa dá podľa mňa 
celkom jednoducho aplikovať aj na Via-
noce. Pomalé Vianoce. Bez nadmerného 
upratovania, nakupovania, zásobovania, 
naháňania sa, bez stresu, bez kvanta 
(častokrát nepotrebných) podarúnkov. A 
následne bez množstva zbytočného od-
padu. 

Vianoce v duchu „menej je viac“. Radšej  
s jedným originálnym darčekom, vy-
braným človeku na mieru, ako s piatimi 
priemernými. Či už to bude niečo pekné, 
vyrobené na Slovensku, nie v Číne, alebo 
kniha s osobným venovaním, prípadne 
čosi vlastnoručne vytvorené, napísané, 
nakreslené... Rozhodne to bude vzácnej-
šie ako tovar zo supermarketov kupovaný 
na poslednú chvíľu. Môžete sa spoľahnúť. 
A spoľahnite sa aj na to, že keď tie okná 
umyjete vo februári, svet sa nezrúti. Bu-
dete mať v tomto čarovnom predvianoč-
nom období aspoň viac času na to, čo 
vám urobí takú naozajstnú a nefalšovanú 
radosť, pri ktorej vám srdce piští. Ja nap-
ríklad balím uterák, plavky, teplú čiapku  
a rukavice a vyrážam k jazeru ,-) .

Šťastné a veselé, a... POMALÉ!
Katarína Barošová

pomalé vianoce
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Atmosféru vianočného obdobia dotvára 
veľmi obľúbený sviatok Zjavenia Pána, ktorý 
slávime každoročne 6. januára. Tento svia-
tok má aj teologické vyjadrenie ako Epifá-
nia (Bohozjavenie), ale asi najznámejší je 
pod ľudovým označením ako sviatok Troch 
kráľov. V čase, keď ľudia, ktorí neberú do 
úvahy duchovnú dimenziu Vianoc, si mys-
lia, že vianočné sviatky už dávno skončili, 
my práve na Troch kráľov ešte len naberá-
me druhý vianočný dych. Kedysi dávno bol 
tento sviatok v kresťanstve oveľa dôleži-
tejší než samotné Vianoce. Veď narodenie 
betlehemského Jezuliatka dokáže okúzliť 
mnohých ľudí, ale až príchod mudrcov z vý-
chodu dal vianočným udalostiam najdôle-
žitejšiu dimenziu: dieťa v jasliach je Mesiáš  
a Boží Syn. Po stáročia táto udalosť fascino-
vala deti aj dospelých, ľudí jednoduchých aj 
učených. Čo to bolo za hviezdu, ktorá ich 
doviedla až do Betlehema? Vznikli rôzne 
hypotézy - od Haileyho kométy cez úkazy 
na Venuši až po konjunkciu planét Jupitera 
a Saturna. A odkiaľ prišli títo mudrci? Mož-
no z južnej Arábie (Arabia felix - šťastná 
Arábia), ktorá rozprávkovo bohatla na vý-
robe a predaji prírodného kadidla (incenz, 
tymián) do celého okolitého sveta. Ale-
bo z Mezopotámie, kde bola astronómia 
(hoci sa vtedy ešte prelínala s nevedec-
kou astrológiou) na vysokej úrovni. Alebo  
s vysokou pravdepodobnosťou až z ďalekej 
Perzie, keďže tradícia dala týmto mudrcom 
perzské mená Gašpar, Melichar a Baltazár.  
A navyše v starom perzskom náboženstve 
a kulte (mazdeizmus, resp. zoroastriánstvo) 
boli napriek jeho dualizmu viaceré prvky, 
ktoré ho približovali k biblickému judaiz-
mu. Koľko bolo týchto mudrcov? Matúšovo 
evanjelium (Mt 2, 1-12) hovorí o mudrcoch 
( starogrécke slovo „mágoi“ = mudrci, nie 
mágovia - čarodejníci), ktorí priniesli tri 
dary: zlato (symbol Krista ako Kráľa), ka-
didlo (symbol jeho Božstva) a myrhu, ktorá 
sa používala pri pohreboch (symbol jeho 
ľudskej pominuteľnosti). V niektorých tra-
díciách sa počet mudrcov pohyboval od 
dvoch až po šesť. Ale v tradícii, ktorá sa 
najviac ustálila, sa ich počet udáva podľa 
počtu darov. Mudrcov niekedy označujú 
ako kráľov. Aj na základe ich vzdelanosti, 
rozhľadu a bohatstvu sa dá usudzovať, že 
patrili k tým najvyšším vrstvám vtedajšej 
spoločnosti. Už od detstva nás pri návšteve 
betlehemov v našich kostoloch fascinovali 
tieto tri postavy. V mnohých európskych 
krajinách jedného z týchto kráľov znázor-
ňovali ako černoška. V našich končinách 
je s týmto sviatkom zaužívaný zvyk, že  
v chrámoch požehnávame vodu, soľ (ktorá 
sa následne vysype do požehnanej vody), 
kriedu a tymián. V trojkráľovom období sa 
robia najslávnostnejšie požehnania domov, 
pričom sa na dvere píše aktuálny rok a tri 
písmená (GMB), ktoré znamenajú mená 
troch kráľov a v latinskej verzii (CMB) je to aj 
skratka zmyslu požehnania: Christus man-
sionem benedicat. (Nech Kristus požehná 

tento príbytok). Pre nás kňazov je to ra-
dostné stretnutie s farníkmi priamo u nich 
doma. Ak ide o prvé požehnanie nového 
domu, je to aj možnosť bližšie sa zoznámiť  
s novoprisťahovanými ľuďmi vo farnosti. 
Neraz im pomáhame trochu očistiť predsta-
vy spojené s požehnaním, aby v tom neboli 
nejaké očakávania skôr spojené s pover-
čivosťou, mágiou alebo ezoterikou. Takže 
tieto Vianoce budeme písať: 20-C+M+B-21. 
Ako kňaz mám s tým spojené aj niektoré 
úsmevné skúsenosti. Raz pri požehnaní 
tried v jednej škole mali práve matematiku. 
Takže všetci žiaci najskôr nechápavo poze-
rali, akú rovnicu o troch neznámych im pí-
šem nie na tabuľu, ale rovno na dvere. Ešte 
počas pôsobenia v zámorí po udalostiach 
11. septembra 2001 sa ma pri trojkráľovom 
požehnaní istá rodina pýtala: „Father Bra-
ňo, a čo to píšete na tie dvere?“ Pozrel som 
sa na ich s vážnou tvárou a sprisahaneckým 
pohľadom, a tlmeným hlasom im hovorím: 
„Nikde o tom príliš nerozprávajte, lebo je to 
zakódovaný odkaz pre Al-Kaidu.“ Keď som 
videl zdesenie v ich očiach, radšej som im 
ten nápis s úsmevom vysvetlil, lebo v tom 
čase americká FBI často vyzývala občanov, 
aby im okamžite nahlásili, ak vo svojom 
okolí zbadajú niečo podozrivé :-). 
 Tento sviatok má v sebe veľa krásne-
ho. Lenže my, ľudia, vieme niekedy určité 
myšlienky „prešperkovať“ až do absurdnej 
podoby. V súvislosti s tzv. politickou ko-
rektnosťou v niektorých krajinách západ-
nej Európy pri trojkráľových pochodoch 
už nesmel jeden z troch kráľov vyzerať ako 
černoch, lebo v tom vidia rasizmus. V USA, 
kde pri zatýkaní v štáte Minnesota policajti 
usmrtili černocha(akcia policajtov nebo-
la adekvátna, ale aj zatýkaná osoba mala 
ďaleko od neviniatka vzhľadom na nebez-
pečnú kriminálnu minulosť), sa rozmohol 
zvláštny slogan B.L.M. (Black lives matter), 
ktorý natoľko zdôraznil dôležitosť ľudí čier-
nej pleti, až to vyzeralo ako rasizmus, ale 
v opačnom garde. Na začiatku športových 
podujatí začal zápas pokľaknutím. Para-
doxne, jeden americký basketbalista od-
mietol toto gesto s vyjadrením, že on ako 
kresťan si kľakne jedine pred Bohom. A ako 
uviedol, v súlade s jeho presvedčením zá-
leží na živote každého človeka bez ohľadu 
na rasu. Nebolo také ľahké pre zástancov 
newspeaku obviniť ho z rasizmu. To, čo po-
vedal uprostred hystérie, ktorá sa tam roz-
pútala, bol jeden z mála prejavov zdravého 
úsudku. Možno dnes to vyslovím ako žart, 
ale zajtra to už môže byť globálny konflikt, 
že aj betlehemy s tromi kráľmi môžu byť 
nekorektné. Prečo sa má černoško klaňať 
belochovi Ježiškovi? Nie je to rasizmus? 
Lenže je tu zádrheľ. Ježiško je zo stránky 
ľudskej prirodzenosti Žid (etnická prísluš-
nosť), resp. žid (náboženská príslušnosť). 
Nechce sa niekto pred ním skloniť? A nie je 
to náhodou antisemitizmus? Nechajme tú 
„dilemu“ na zástancov tých najrozličnejších 
„izmov“, nech sa rozhodnú pre to, čo im je 

v ich absurdnom zmýšľaní milšie. Mudrci 
z východu, bez ohľadu na farbu ich ple-
ti, prišli sa pokloniť nie človeku, ale Bohu.  
V každom z nás je hlboko vrytá túžba kla-
ňať sa. Ak sa neklaniam Bohu, predmetom 
mojej poklony sa stane buď moje bezbrehé 
ego, alebo sa začnem klaňať „celebritám“ 
a iným hlúpostiam, alebo sa skloním pred 
túžbou po mamone či závislostiach všetké-
ho druhu. Na rozdiel od vášní, ktoré rozpú-
talo hnutie BLM, nás sviatok Troch kráľov 
učí tomu, akú veľkú hodnotu má v Božích 
očiach každý človek bez ohľadu na rasovú, 
národnú alebo náboženskú príslušnosť. 
Veď aj traja mudrci prišli z pohanských 
končín, ale túžili v živote objaviť čosi krajšie  
a duchovne vznešenejšie. Na rozdiel od 
ideológov hnutia BLM naše nápisy na dve-
rách CMB nás učia vedieť sa navzájom zná-
šať v rodinách a v domácnostiach. Karan-
ténne opatrenia nás v tom dosť preverili, či 
sa vieme navzájom tolerovať, odpúšťať si  
a vychádzať jeden druhému v ústrety, ale-
bo ponorková choroba v rodine infikuje 
ľudí v domácnosti väčšou nenávisťou, zlo-
bou a averziou než akýkoľvek vírus, rasiz-
mus alebo antisemitizmus. Tento sviatok 
vnáša harmóniu, pokoj a požehnanie nielen 
do našich príbytkov, ale svojím univerzál-
nym chápaním spásy (Boh chce zachrániť 
celé ľudstvo, nie iba selektované kategórie 
ľudí) nás mudrci z východu učia globálnej 
solidarite. Som vďačný mojim farníkom, 
že počas minuloročnej misijnej aukcie sme 
dokázali zabezpečiť pitnú vodu pre takmer 
dvadsaťtisíc obyvateľov v oblasti Bulige 
na severe Tanzánie a tento rok na základe 
štedrosti našich farníkov tam bude vďa-
ka internetovej aukcii z našich prostried-
kov postavená škola - malotriedka. Vodu  
i vzdelanie tam budú mať ľudia k dispozícii 
bez ohľadu na to, či sú kresťania, mosli-
movia alebo animisti. Posúďte sami, čo je 
správnejšie: podľa šialených plánov sociál-
nych inžinierov presťahovať celú Afriku na 
iný kontinent a implantovať nové konflikty 
tam, kde vôbec nemuseli byť, alebo radšej 
byť nápomocný tamojšiemu obyvateľstvu, 
aby malo dôstojnejšie podmienky na život 
vo svojom domácom prostredí, s ktorým je 
kultúrne, duchovne, mentálne, geograficky 
aj lingvisticky prirodzene zžité? Čím ďalej 
reflektujem nad odkazom tajuplných troch 
kráľov z východu, tým viac si uvedomujem, 
že okrem troch darov nám prinášajú aj štvr-
tý, ktorý je s nimi ako mudrcmi nerozluč-
ne spojený: dar múdrosti. Vďaka múdrosti 
vie človek nielen správne formovať aj svoj 
zmysel pre spravodlivosť, rovnosť, ľudskú 
dôstojnosť a spoločné dobro, ale aj život 
chápať v širších a vzájomných súvislostiach. 
 Milí Bernolákovčania, nech pravá múd-
rosť, tá prirodzene ľudská, ako aj tá, ktorou 
nás osvecuje Boh, nás všetkých sprevádza 
aj v čase vianočnom, aj v novom roku 2021.
      

Mgr. Branislav Čaniga, PhD.
 bernolákovský farár

b.l.m. verzuS 20-c+m+b-21
Očakávame návštevu, všetko sa sna-
žíme upratať, pripraviť pohostenie, 
upraviť i svoje oblečenie, možno tým 
menším ešte pokyny, ako sa správať, 
pozdraviť, čo nerobiť. A čakáme, kedy 
príde. Periférne sledujeme dvere, kedy 
sa otvoria, či budeme počuť zaklopanie 
alebo zvonček.

Dvere sú tou časťou príbytku, ktorý-
mi vstupujeme, odchádzame či vítame 
hostí. V dnešnej dobe im venujeme 
zvláštnu pozornosť, aby boli bezpečné, 
aby neslúžili len na priechod, ale hlavne 
aby sa nikto nepovolaný nedostal dnu 
– do nášho súkromia, nášho domova. 
Chceme sa cítiť bezpečne.

A predsa aj pri tých najbezpečnejších 
dverách a zabezpečovacích zariade-
niach môžeme cítiť úzkosť, osamelosť, 
prežívať strach, byť nešťastní, mať po-
cit, že na nás nikomu nezáleží, teda ani 
sa nepokúsi prísť k nám.

Dvere, boli zavreté a predsa prišiel. Pán 
prichádza; Evanjelium Ján, 20, 19b – 
23a:
„Keď už bola tma a dvere, kde boli uče-
níci, boli zatvorené zo strachu, prišiel 
Ježiš a postaviac sa do prostriedku, rie-
kol im: Pokoj vám! Ako to povedal, uká-
zal im ruky aj bok. A zaradovali sa učení-
ci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: 
Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja 
posielam vás. A keď to povedal, dýchol 

na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svä-
tého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, 
odpúšťajú sa im.“

Pán prišiel i cez zavreté dvere pochy-
bovania, strachu, beznádeje. Do bez-
nádeje prišiel s pozdravom Pokoj vám, 
i s poverením konať v zachovaní pokoja. 
Zavreté dvere nie sú prekážkou Božieho 
konania pokoja, prekážkou je ľudská zlo-
ba, chamtivosť, nadradenosť, ponižova-
nie, neúcta, neprijatie daru života.

Dvere – kto príde, kto vstúpi. Sú dve-
re aj na chrámoch, zamknuté a predsa 
otvorené pre hľadajúcich, túžiacich po 
pokoji, porozumení, odpustení, uznaní 
– som človek (Imago Dei)- na ktorom 
Bohu záleží, aj keď okolie sa správa inak. 
Pán prichádza i dnes, aj cez zavreté dve-
re nášho ega. Prichádza s pozdravom 
pokoj vám, i s poslaním - aktivitou poro-
zumenia a pokoja.
Prajem vám požehnané prežite nastá-
vajúcich dní i radostné prežitie návštevy 
Pána, aj keby boli vaše dvere či dvere 
chrámov zavreté. 
  

Mgr. Rastislav Hargaš 
evanjelický farár – Rača – Bernolákovo

rozpiS bohoSlužieb

Dvere evanjelického a.v. kostola v Ber-
nolákove budú otvorené - nie len počas 
Vianoc nasledovne:

Pre zvýšenú účasť veriacich v chráme 
počas Vianoc, čo nás teší a radi vás pri-
vítame, ale v momentálnej situácii krí-
zových opatrení budú sl.B. nasledovne: 

24.12.
štedrovečerné služby Božie 14,30
štedrovečerné služby Božie 16,30 
najmä pre pravidelných účastníkov 
nedeľných sl.B.

25.12. 
1. slávnosť vianočná 
 služby Božie 10,30

25.12. 
1. slávnosť vianočná 
služby Božie 12,30 
najmä pre pravidelných účastníkov 
nedeľných sl.B.

26.12.
2. slávnosť vianočná 
služby Božie 10,30. 
Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou

31.12. 
Závierka občianskeho roka 
Silvester- služby Božie 14,30

01.01.2021
Nový rok, obrezanie Krista Pána 
služby Božie 10,30

Aktuálny rozpis služieb Božích na: 
www.ecavraca.sk

pán prichádza

vianočné poSolStvo
Zlatisté lístie opadalo. Vietor ho rozvial po chotári. Slnečné lúče sa slabo predierajú poza mraky a nezohrievajú zem. 
Nastávajú chladné a zahmlené rána. Dni sa krátia, príroda sa chystá na zimný spánok. Tohtoročná jeseň je poznače-
ná prísnymi hygienicko-epidemilogickými opatreniami proti šíreniu 2.vlny koronavírusu. Prísne opatrenia obmedzujú 
stretávanie sa väčšieho počtu ľudí na verejných priestranstvách. V uliciach miest a obcí zahalení a zamyslení pomaly 
kráčajú ľudia, ktorí veria, že sa podarí aj v týchto ťažkých podmienkach zabrániť šíreniu tejto strašnej choroby, ktorá 
nepozná hranice. Spoločenský život sa zastavil. Kultúrne podujatia sa nekonajú.
 Celý kresťanský svet si pripomína adventné obdobie, ktoré je prípravou na slávenie najkrajších sviatkov v roku - Via-
noc. Pri zapálení sviečky na adventnom venci si zaželajme, aby naše Slovensko modliace sa v kostoloch za celý svet bolo 
zachránené a život sa vrátil do normálu. Vďaka veľkému úsiliu podnikateľov v obchode rôzneho sortimentu aj drobných 
darčekových predajní a kvetinárstiev sú prípravy na Vianoce zaistené. Určite prispejú k radostnému očakávaniu hlavne 
detí, ktorým sv. Mikuláš do vyleštených topánok prinesie dajakú sladkosť a pod stromčekom nájdu milé prekvapenie. 
Obchodné reťazce pôsobiace v obci pripravili sortiment potravín na tradičnú prípravu jedál a dobrôt, ktoré nesmú 
chýbať na štedrovečernom stole. Vrelá vďaka patrí pracovníčkam/kom pošty, ktorí v stiesnených podmienkach vykoná-
vajú veľmi zodpovednú prácu za pochodu. Vianočná pohľadnica je ako balzam na dušu. V nej sú vyjadrené osobné city 
a želania blízkemu človeku. Nám, seniorom, chýba osobný kontakt s rovesníkmi, kde sme sa stretávali v našom klube 
dôchodcov a tešili sa na milé stretnutia, na ktoré sa nedá zabudnúť. Boli tu členovia organizácií ako sú OZP NÁDEJ, ZO 
SZPB, Klub dôchodcov, Zväz záhradkárov. Týmto sa darilo pod vedením p.starostu Mgr. Richarda Červienku, členov 
obecného úradu, obecnej polície a všetkých spoločenských organizácií. Tiež nesmiem zabudnúť na príjemné chvíle, 
ktoré som zažila v knižnici s pani knihovníčkou p. Hruškovou, ktorá mi stále pomáha pri prekonávaní mojich zdravot-
ných problémov osobnou radou pri výbere domácej a zahraničnej literatúry. Teším sa na vianočnú rozprávku, ktorej 
niektoré časti boli natočené v kultúrnom dome.
Želám Vám a kolegom radostné prežitie Vianoc a veľa zdravíčka a úspechov v roku 2021.
Nech malý Ježiško narodený v Betleheme v chudobnej maštali prinesie pokoj a lásku medzi nás.

Z úprimného srdca želá vaša stála dopisovateľka 
Eva Šticová z Obilnej ulice

N
áz

or
y 

a 
po

st
re

hy
N

ázory a potrehy



20

Be
rn

ol
ák

 4
/2

02
0

N
áz

or
y 

a 
po

st
re

hy

Nepredajné. Vydáva Obecný úrad Bernolákovo v náklade 3 500 výtlačkov.
Redakčná rada: Katarína Barošová, Marta Kucerová, Jakub Hanic, Jozef Petko. 
Fotografia na titulke: Miro Pochyba. Fotografia v záhlaví titulky: Miro Pochyba.
Príspevky do ďalšieho čísla posielajte elektronicky na adresu casopisbernolak@gmail.com 
alebo odovzdajte osobne na obecnom úrade alebo v kultúrnom dome do 22. 2. 2021
Registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC – 4/98Bernolák

(ne)zmySel tangenty
Bernolákovo už takmer 20 rokov zaží-
va enormnú výstavbu, najmä bytových  
a rodinných domov. Keďže rovnakú výs-
tavbu zažívajú aj okolité obce, dôsled-
kom je alarmujúca dopravná situácia. 
Tá sa až doteraz neriešila. V územnom 
pláne Bernolákova, Ivanky pri Dunaji  
a Bratislavského samosprávneho kra-
ja je asi od roku 2011 zakreslená cesta  
III. triedy, vedúca od križovatky Tribla-
vina po diaľnicu D4. Tenká čiarka  
v územnom pláne však v lete 2020 za-
čala nadobúdať konkrétnejšiu podobu  
a z cesty III. triedy sa v technickej štúdii 
stáva cesta II. triedy (aj keď v územnom 
pláne je to stále cesta III. triedy!) a dos-
táva pomenovanie Tangenta. Tangen-
ta, ktorá by tvorila spojnicu diaľnic D1 
a D4. V čase, kedy čakáme na riešenia, 
ktoré pomôžu doprave, sa Tangenta javí 
ako dobrá cesta. Avšak pozrime sa na 
ňu bližšie. Tangenta má odľahčiť dopra-

vu v Ivanke pri Dunaji – ale povedie ju  
v tesnej blízkosti domov v lokalite Ber-
nolákovo Juh (podľa technickej štú-
die len 53 m od fasády domov), zničí 
les medzi Ivankou pri Dunaji a Zálesím  
a znehodnotí rekreačnú oblasť v okolí 
jazera Štrkovka v Ivanke pri Dunaji. Na 
Tangentu sa doprava môže napojiť len 
v štyroch križovatkách – takže napriek 
tomu, že obyvateľom Bernolákovo Juh 
pôjde cesta len kúsok od domov, nebu-
dú sa môcť na ňu dostať inak ako cez Tr-
navskú cestu. Tangenta odvedie dopravu 
severozápadným smerom na D1 alebo 
juhozápadným smerom na D4, ale keďže 
väčšina dopravy smeruje do a z Bratisla-
vy, aj tak sa všetci stretneme na križovat-
ke D1 a D4 (o ktorej ani nevieme, kedy 
bude vybudovaná) alebo na križovatke 
pri ovocných sadoch na Seneckej ceste.
Naproti tomu je popri Tangente me-
dzi Seneckou cestou a diaľnicou D1 

a v okolí križovatky Triblavina odsúhla-
sená (teda majúca územné rozhodnu-
tie) masívna výstavba logistických par-
kov, spomeniem len najväčšie – VGP  
(2 000 áut/24 hod.), Mountpark logis-
tické centrum (2 300 áut/24h), Logistic-
ké centrum Triblavina (1 200 áut/24h), 
Logistic Park P3 (1 200 áut/24h). Všet-
kým logistickým parkom „obchádzka“ 
kritického a pravdepodobne veľmi 
často neprejazdného uzla križovatky 
D1 a D4 cez Tangentu výrazne pomôže  
a hlavne pre nákladnú dopravu z logis-
tických centier by bola výhodná tá časť 
Tangenty, ktorá smeruje juhozápad-
ne k letisku a k hraniciam s Rakúskom  
a Maďarskom. Obyvateľom Berno-
lákova, Ivanky pri Dunaji a okolitých 
obcí, ktorí cestujú pravidelne najmä 
do Bratislavy, by naozaj pomohol len 
1. úsek medzi Bernolákovskou ulicou 
a Seneckou cestou smerujúci ku križo-

vatke Triblavina, ktorý by 
previedol dopravu ponad 
železnicu na Seneckú ces-
tu, prípadne na diaľnicu 
D1 a vyriešil by nekoneč-
ný problém na vlakových 
priecestiach. Vybudova-
nie 2. a 3. úseku Tangenty 
by prispelo k zintenzív-
neniu tranzitnej náklad-
nej dopravy v obciach. 
Hlavné využitie Tangenty 
v navrhovanom trasovaní 
je zjavne napojenie novo-
vznikajúcich logistických 
parkov od D1 k D4 sme-
rom k letisku a hraniciam  
s Rakúskom a Maďar-
skom. Obyvatelia Ivan-
ky pri Dunaji a Zálesia  
a zástupcovia týchto obcí 
dali k výstavbe Tangenty 
nesúhlasné stanovisko. 
Spojme sa a zabráňme 
výstavbe nezmyselnej 
cesty, ktorá navyše zničí 
posledné plôšky podunaj-
skej prírody.

Ľuba Gregorová 
a obyvatelia 

Bernolákova JUH


