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Pod luPou

Víkendové testovanie
Kvôli zhoršeniu pandemickej situácie 
sme sa posledné štyri víkendy stretá-
vali pred obecným úradom alebo Kača-
barom, ktoré boli určené ako odberné 
miesta pre obyvateľov Bernolákova. 
Kontrolovali sme dodržiavania proti-
pandemických opatrení a občanom od-
povedali na kladené otázky. Pracovali 
sme tak, aby bola zachovaná maximálna 
bezpečnosť obyvateľov, ale aj nás. Zá-
roveň by sme sa chceli opäť poďakovať  
p. Marekovi Ľuptákovi za dodané och-
ranné pomôcky z firmy DZS112 s .r. o.

Podozrivé výbuchy
Už od začiatku januára tohto roku sme 
dostávali oznamy kvôli nedovolenému 
používaniu zábavnej pyrotechniky, ktorá 
sa údajne diala v rôznych častiach obce 
Bernolákovo v nepravidelných časoch  
a na rôznych miestach. Raz to bolo  
v okolí predajne Lidl, kde hliadky uve-
dené okolie monitorovali v rôznych ča-
soch niekoľkokrát za noc, ale pôvodcu 
uvedenej činnosti sme nezistili. Ďalšie 
oznamy boli z okolia Záhradnej aj Poľnej 
ulice, kde hliadky opäť v rôznych časoch 
monitorovali okolie, ale pôvodca nebol 
zistený ani na základe rôznych tipov od 
občanov. Budeme preto radi, ak nám 
aj naďalej budete oznamovať pohyb 
podozrivých osôb po vašich uliciach  

a veríme, že aj s vašou pomocou sa nám 
podarí túto záhadu vyriešiť.

Muž v Čiernej vode
Koncom januára obdržala hliadka noč-
nej zmeny oznam, že na Žabáku je  
v Čiernej vode neznámy muž a nechce 
ísť von. Po príchode na miesto hliadka 
objavila niekoľko osôb a spomínaný muž 
stál v strede toku Čiernej vody. Hliadka 
sa na mieste dozvedela, že už je tam 
skoro 30 minút, a preto cez 112 kon-
taktovala záchranné zložky a zároveň 
sa snažila z mužom komunikovať. Muž 
ju ignoroval a plával ďalej smerom k os-
trovu, kde sa začal potápať a kolabovať. 
Hliadka neváhala a išla po neho a keď 
sa im ho podarilo dostať na breh, začali  
s jeho oživovaním. Po príchode RZP 
ju vystriedali v oživovaní záchranári  
a muža ihneď previezli do nemocnice. 
Neskôr sme sa dozvedeli, že muž chcel 
takýmto spôsobom vyriešiť svoju ne-
priaznivú životnú situáciu.

Obytná zóna a parkovanie
V posledných mesiacoch sme v rám-
ci pravidelnej kontroly obytných zón  
v obci zistili niekoľko vozidiel parku-
júcich mimo vyhradených miest na 
parkovanie, dokonca v niektorých prí-
padoch boli parkoviská pred nehnu-
teľnosťou alebo vo dvore úplne prázd-
ne. Parkovanie v obytných zónach je 
možné na základe DZ 315 iba na vy-
hradených miestach na parkovanie. 
Nedodržaním tejto povinnosti sa vodič 
dopúšťa priestupku proti bezpečnosti  
a plynulosti cestnej premávky porušením 

ustanovenia §59 zákona č.8/2009 Z.z.  
o cestnej premávke. Tu neobstojí ani ar-
gumentácia, veď parkujem pred svojím 
domom. Obytnú zónu budeme preto aj 
naďalej riešiť, nielen formou oznamov 
od občanov, ale aj vlastnou činnosťou  
a denným a nočným monitorovaním 
týchto lokalít hliadkami OcP.

Výsledky našej práce za rok 2020
Rok 2020 bol rokom zvláštnym. Lock-
down, korona, obmedzenia, home of-
fice, zákaz vychádzania... No aj napriek 
týmto opatreniam a obmedzeniam naši 
príslušníci nezaháľali. V roku 2020 sme 
vyriešili podľa Zákona číslo 372/1990  
Z b o priestupkoch spolu 467 priestup-
kov zistených vlastnou činnosťou, 195 
priestupkov bolo oznámených na útvar 
OcP a 251 priestupkov bolo riešených  
v blokovom konaní, kde najväčší podiel 
mala najmä statická doprava, spolu 367 
priestupkov, potom priestupky proti ve-
rejnému poriadku, spolu 37 priestupkov 
a pri porušení VZN obce a ostatných 
priestupkoch to bolo spolu 80 prie-
stupkov. Zvyšok, 8 priestupkov, ktoré 
boli riešené za §49-50, čo sú priestupky 
proti majetku a občianskemu spoluna-
žívaniu. Tieto priestupky boli riešené  
v blokovom konaní v celkovej výške  
3 626 € a pri udelených blokoch ne-
zaplatených na mieste to bola suma  
130 €, pri celkovo 6 priestupkoch. 

Obecná polícia Bernolákovo
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Prehľad činnosti or haZZ v PeZinku Za rok 2020
Uplynulý rok bol pre nás všetkých cel-
kom iný ako tie predchádzajúce. Vyžia-
dala si to situácia s výskytom nového 
vírusu, nielen na Slovensku, ale na celom 
svete, pre ktorý všetci občania museli 
dodržiavať rôzne epidemiologické opat-
renia. Ale i napriek tomu činnosť hasičov 
nepoľavila. Práve naopak, hasiči okrem 
toho, že vykonávali výjazdy k požiarom, 
dopravným nehodám a iným udalos-
tiam, pomáhali aj pri zavedení karantén-
nych opatrení v prvej vlne pandémie, ale 
i pri celoplošnom testovaní občanov.
 
V uplynulom roku vykonali hasiči v okre-
soch Pezinok a Senec spolu 717 výjazdov 
k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasa-
hovali 132krát v okrese Pezinok a 121krát 
v okrese Senec. Výjazdov k dopravným 
nehodám bolo spolu 210 výjazdov (66  
v okrese Pezinok a 144 v okrese Senec). 
Zásahov, pri ktorých bola poskytnutá 
technická pomoc – odstraňovanie pad-

nutých stromov, asistencia polícii, ot-
váranie bytov, bolo spolu 191. Pri úniku 
nebezpečných látok zasahovali hasiči 27-
krát.
 
Celková priama škoda pri požiaroch  
v oboch okresoch bola 475 330 €. Rých-
lym a profesionálnym zásahom uchránili 
hasiči pri požiaroch 4 197 800 €. Medzi 
časté príčiny vzniku požiarov patria aj 
naďalej vypaľovanie trávy a suchých po-
rastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
V uplynulom roku bolo vykonaných spolu 
156 protipožiarnych kontrol, pri ktorých 
bolo zistených 819 nedostatkov. Hlavným 
zameraním kontrolnej činnosti v roku 
2020 bol výkon protipožiarnych kontrol  
v školských zariadeniach. Vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu na Slovensku 
bolo v týchto zariadeniach vykonaných 
iba päť komplexných protipožiarnych 
kontrol, pri kontrolách nebola uložená 
žiadna sankcia.

 Rok 2020 bol iný aj v preventívno – vý-
chovnej oblasti, všetky akcie určené pre 
verejnosť, pre deti a mládež boli z dôvo-
du pandemických opatrení pozastavené. 
Okresné riaditeľstvo zabezpečilo v spo-
lupráci s DHZ mesta Pezinok vo február 
pre verejnosť ukážku, ako správne pou-
žívať prenosné hasiace prístroje, ktorá 
bola zorganizovaná na podnet občanov 
v súvislosti s požiarom obývanej chaty  
v Kučišdorfskej doline a iba niekoľko ex-
kurzií v letných mesiacoch pre deti z let-
ných táborov.
 
Profesionálni hasiči prajú občanom  
v nadchádzajúcom roku veľa zdravia, 
šťastia a dúfajú, že sa v roku 2021 vrá-
time do života bez rôznych opatrení  
a obmedzení.

    OR HaZZ v Pezinku
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Jarné obdobie a lesné Požiare
Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú 
obdobie, kedy sa nová vegetácia začína 
rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej 
trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké 
nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä 
ich šírenie. 
Mnohí za najjednoduchší spôsob pova-
žujú vypaľovanie v záhradkách, na poli 
i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri ces-
tách i železničné násypy. Opadané lístie 
sa ľahko zapáli a holé konáre stromov 
tiež len veľmi krátko odolávajú plame-
ňom. Spaľovať sa nesmie pri veternom 
počasí a pod porastom stromov. Preto 
sa spaľovať môže len za splnenia určitých 
požiadaviek. Vypaľovanie je za každých 
okolností zakázané a trestne sankciono-
vané! Na druhej strane medzi najnebez-
pečnejšie požiare patria lesné požiare. 
Lesné požiare začínajú horením pôdneho 
pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je 
závislá od druhu, stavu rastlinného po-
krytia, vlhkosti vzduchu , teploty, vetra 
a charakteru reliéfu. Prízemný požiar sa 
postupne rozšíri, vzniká korunový požiar, 
ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rých-
losťou 25km/h. Vietor postupne šíri ho-
riace čiastočky do okolia, čím dochádza 
k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre taký-
to typ požiaru je charakteristické: rých-
le sa šírenie v smere vetra a v závislosti 
od množstva horľavých látok, zložitosť 
vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostup-
ného terénu, nutnosti využitia veľkého 
množstva síl a prostriedkov na jeho lik-
vidáciu, nedostatok zdrojov vody potreb-
nej na hasiace práce, častokrát nutnosť 
využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú 
zákon o ochrane pred požiarmi a svojím 
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním 
ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. 
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opa-
kujúcim javom, a preto sa na všetkých 
občanov obracia Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Pezin-
ku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane 
pred požiarmi a žiada tým občanov, aby 
nevypaľovali trávu ani iné suché porasty. 
Nezakladali oheň v prírode na miestach, 
kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! 
Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, 

ktoré sú umiestnené pri vstupoch do 
lesa!  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď 
ohlásiť na linku tiesňového volania!  
Lesy sú naším  azda najväčším bohat-
stvom, upevňujú a vracajú  nám  zdravie. 
Z ekologického hľadiska plnia nenahradi-
teľnú funkciu. 
Veríme, že tieto dobre mienené rady 
prospejú k zastaveniu nepriaznivého vý-
voja požiarovosti na tomto úseku a tým 
i nežiaducich morálnych a ekonomických 
strát.    
                                                                      

    OR HaZZ v Pezinku

O
becný úrad

Podmienky Pridelenia náJomných bytov v bernolákove
Dovoľujeme si Vám predstaviť podmienky 
na pridelenie nájomného bytu v kompe-
tencii obce Bernolákovo.
Byty sa nachádzajú na Hlavnej ulici 112 
v Bernolákove, ide o 2 × 12 bytových jed-
notiek. 
Plocha nájomného bytu sa pohybuje od 
31,72 do 45 m2. Výška nájmu sa pohybuje 
od cca 130 € do 225 €. 
Žiadateľ o bývanie musí splniť niekoľko 
podmienok:
 • trvalý pobyt v obci Bernolákovo.

 •   čestné vyhlásenie o majetkových po-
meroch žiadateľa – nesmie byť vlastníkom 
domu, bytu v jednej polovici.
 • potvrdenie o príjme žiadateľa, prí-
padne osôb spoločne posudzovaných 
– príjem nesmie presiahnuť trojnásobok 
životného minima v predchádzajúcom 
roku t. j. 214,83 €, spoločne posudzova-
ná osoba 149,87 €, nezaopatrené dieťa  
98,08 €. V prípade osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím – štvornásobok ži-
votného minima. 

Prenajímanie nájomných bytov v obci Ber-
nolákovo posudzuje komisia pre komunit-
né plánovanie a bytovú politiku.

Bližšie informácie a potrebné tlačivá vám 
poskytneme na referáte sociálnych vecí 
a zdravotníctva obecného úradu Bernolá-
kovo na Viničnej 2.
 
Telefonický kontakt je 02/40200605, 
e-mail:eva.jajcajova@bernolakovo.sk.

Štatistika evidencie 
obyvateľstva
a matriky 
v bernolákove 
Za rok 2020

V roku 2020 sa narodilo 164 detí.
Navždy nás opustilo 64 našich spoluobčanov.
Bernolákovčania uzavreli 68 sobášov. 
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 467 nových občanov.
Odsťahovalo sa 95 občanov.
K 31.12.2020 bolo počet obyvateľov s trvalým pobytom v našej obci podľa REGOB 8711. 
Najstaršia obyvateľka obce má 99 rokov. 

Árvová, Molnárová
OcÚ Bernolákovo
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Uznesenie č. 5/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení  
a vybavenia interpelácií z 9. zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva konaného dňa 22.9.2020. 

Uznesenie č. 6/10/2020
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní mate-
riálu neuznáša na Dodatku č.1 k Všeobecne závä-
znému nariadeniu o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Bernolákovo  
č. 7/2019.

Uznesenie č. 7/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
a) berie na vedomie písomné vzdanie sa členstva 
Kataríny Donáthovej v Komisii správy a hospodá-
renia s majetkom obce
b) volí poslankyňu Ing. Martinu Brunel za 
člena Komisie správy a hospodárenia s ma-
jetkom obce a volí Erika Mihalského za za-
pisovateľa Komisie správy a hospodárenia  
s majetkom obce.

Uznesenie č. 8/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu schvaľuje zriadenie rozpočtovej or-
ganizácie obce: Základná umelecká škola,  
Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo od 1. 1. 
2021.

Uznesenie č. 9/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv na:
a) opakovaný nájom v nájomných bytoch na 
Hlavnej ulici č. 112 v Bernolákove s nájomcami:
1) Helena Bujnovská, na obdobie od 01.01. 2021 
do 30.09.2021,
2) manželia Jozef a Terézia Kotrasoví, na obdobie 
od 01.01.2021 do 30.09.2021,
3) Monika Králová, na obdobie od 27.12. 2020 do 
26.12.2021,
4) Dominika Stredanská, na obdobie od 25. 12. 
2020 do 24. 12. 2021,
5) Marta Krausová, na obdobie od 11.12. 2020 
do 10.12.2021,
b) nájom v sociálnych nájomných bytoch na Mos-
tovej ul. č. 9 v Bernolákove s nájomcami:

6) Alžbeta Tóthová, na obdobie od 01.01. 2021 
do 18.01.2021,
7) Kristína Mazurová, na obdobie od 18. 01. 2021 
do 30. 06. 2021,
8) Ingrid Mesíčková, na obdobie od 01.01. 2021 
do 30.06.2021. Predĺženie nájomnej zmluvy je 
podmienené návratom detí späť do rodiny.

Uznesenie č. 10/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viac-
ročného rozpočtu na roky 2022-2023. 

Uznesenie č. 11/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu schvaľuje rozpočet obce na rok 2021  
a berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 
2022-2023.Obec Bernolákovo v zmysle zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy (§10, odsek 4) zostavila 
návrh rozpočtu na roky 2021-2023 v členení na 
úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifiká-
cie a rozpočet výdavkov podľa programov obce.

uZnesenia Z 10. Zasadnutia obecného ZastuPiteľstva Zo dňa 15.12.2020

triedený Zber biologicky roZložiteľného kuchynského odPadu
V obci Bernolákovo bol spustený zber  
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu. Kuchyn-
ským odpadom rozumieme zvyšky jedál 
a potravín z domácností, zvyšky ovocia 
a zeleniny, pečiva a obilnín, potraviny 
po dobe spotreby alebo lehote mini-
málnej trvanlivosti. 
Na vybraných stojiskách sú k dispozí-
cii označené 120-litrové uzatvárateľné 
hnedé nádoby. Jedná sa o stojiská na 
uliciach: Nevädzová, Tabaková, Obilná, 
Železničná, Horný dvor, Poštová, Poľná, 
Družstevná. Občania môžu do nádob 
ukladať odpad v igelitových vreckách 
alebo nádobách, prípadne odpad vysy-
pať priamo do zbernej nádoby. Vývoz 
bude realizovaný v týždňových interva-
loch.
Vývoz bude prebiehať vždy výmenou 
plnej nádoby za prázdnu.

 Čo PATRÍ do nádob 
 na kuchynský odpad?

• Zvyšky ovocia a zeleniny, 
 vrátane šupiek z ich čistenia 
• Pokazené alebo hnilé ovocie 
 a zelenina 
• Kávové a čajové zvyšky 
• Vajcia a vaječné škrupiny
• Starý chlieb a pečivo
• Zvyšky jedál
• Tekuté zložky kuchynského odpadu  
 (polievky, omáčky....) 
• Mäso, ryby 
• Mliečne výrobky 
• Potraviny po záruke

Nakoľko ide o pilotný projekt, v prvých 
týždňoch budeme sledovať, ako sa kon-
tajnery využívajú a či ľuďom ich rozmies-
tenie vyhovuje. Ak by došlo k zmenám, 
budeme o nich verejnosť informovať.

 Ing. Róbert Láska 
 referát ochrany životného prostredia 

 Čo NEPATRÍ do nádob 
 na kuchynský odpad?

•  Zelený odpad zo záhrad 
 (žiadne lístie ani tráva či konáre)
• Triedené zložky komunálneho 
 odpadu (sklo, plasty, papier...)
• Nebezpečné odpady
• Cigaretové ohorky
• Použitý olej a tuky z domácnosti  
 (vkladá sa do nádob na to určených) 
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Uznesenie č. 12/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu be-
rie na vedomie:
a) Správu o výsledku kontroly použitia finančných 
prostriedkov na prevádzkové náklady v základnej 
škole za rok 2019. 
b) Správu o výsledku kontroly dodržiavania všeobec-
ne záväzného nariadenia o obecnej polícii. 
c) Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obec-
ného zastupiteľstva za rok 2019. 

Uznesenie č. 13/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolór-
ky obce na I. polrok 2021. 

Uznesenie č. 14/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zámerom predaja časti pozemku parc. č. 
2744/64, parcela registra “C”, druh pozemku zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere cca 42 m² vedenej 
na LV 2125, k. ú. Bernolákovo manželom Radovanovi 
Hanicovi a Martine Hanicovej, Nálepkova 30, 900 27 
Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že 
uvedený pozemok je malej výmery a celé roky tvorí 
predzáhradku žiadateľovej nehnuteľnosti, čím spĺňa 
podmienku čl. 10, bod 2.b., c. a d. VZN č. 8/2020. Ku-
pujúci odkúpia pozemok za cenu stanovenú v súlade 
s VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s ma-
jetkom obce Bernolákovo č. 8/2020 vrátane úhrady 
za vypracovanie geometrického plánu a ďalších ná-
kladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku. 

Uznesenie č. 15/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zámerom predaja časti pozemku parc. č. 
2744/64, parcela registra “C”, druh pozemku zasta-
vaná plocha a nádvorie o výmere cca 43 m² vedenej 
na LV 2125, k. ú. Bernolákovo pani Oľge Hanicovej, 
Nálepkova 32, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad 
hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je malej 
výmery a celé roky tvorí predzáhradku žiadateľkinej 

nehnuteľnosti, čím spĺňa podmienku čl. 10, bod 2.b., 
c. a d. VZN č. 8/2020. Kupujúca odkúpi pozemky za 
cenu stanovenú v súlade s VZN o zásadách hospo-
dárenia a nakladania s majetkom obce Bernolákovo 
č. 8/2020 vrátane úhrady za vypracovanie geomet-
rického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s prevo-
dom vlastníctva pozemku. 

Uznesenie č. 16/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí s predajom novovzniknutého pozemku parc. 
č. 757/85, parc. reg. „C“, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 7 m², katastrálne úze-
mie Bernolákovo, oddeleného od pozemku parc.  
č. 757/35, parcela registra “C”, druh pozemku os-
tatná plocha, vedeného na LV 2125 manželom Ing. 
Petrovi Hajzokovi, rod. Hajzok a Alene Hajzokovej, 
rod. Svoreňovej, Obilná 3, 900 27 Bernolákovo. Ide 
o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený poze-
mok je malej výmery a priamo susedí s nehnuteľnos-
ťou žiadateľov, čím spĺňa podmienku čl. 10, bod 2.b 
VZN č. 8/2020. Kupujúci odkúpia pozemok za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom č. 21/2020 vypra-
covaným znalcom Ing. Jánom Kovalčíkom zo dňa 01. 
09. 2020, t. j. za 265 €, v súlade s VZN o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Berno-
lákovo č. 8/2020 vrátane ďalších nákladov súvisiacich 
s prevodom vlastníctva pozemku. 

Uznesenie č. 17/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí s predajom novovytvoreného pozemku 
parc. č. 444/131, parcela reg. „C“, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 63 
m², oddeleného od pozemku parc. č. 444/1, par-
cela registra “E”, vedeného na liste vlastníctva č. 
7191, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
k. ú. Bernolákovo manželom Andrejovi Bogárovi  
a Mgr. Silvii Bogárovej, trvale bytom Hlavná 24, 900 
27 Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného 
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva  
v tom, že uvedený pozemok dlhodobo tvorí oplote-
nú predzáhradku nehnuteľnosti žiadateľov, čím spĺňa 

podstatu čl. 10, bod 2c. a d. VZN č. 8/2020. Kupujúci 
odkúpia pozemok za cenu stanovenú znaleckým po-
sudkom č. 24/2020 zo dňa 20. 09. 2020 vypracova-
ným znalcom Ing. Jánom Kovalčíkom, t.j. za 2260 €, 
v súlade s VZN o zásadách hospodárenia a naklada-
nia s majetkom obce Bernolákovo č. 8/2020 vrátane 
ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva 
pozemku. 

Uznesenie č. 18/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí s predajom pozemku parc. č. 2744/312, parcela 
registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie o celkovej výmere 91 m², vedeným na LV 2125, 
k. ú. Bernolákovo manželom Ferdinandovi Tomčíkovi 
a Alžbete Tomčíkovej, rod. Lassuovej, trvale bytom 
Železničná 991/27, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad 
hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok tvorí 
predzáhradku a nachádza sa na nej prístupová ces-
ta k nehnuteľnosti žiadateľov, čím spĺňa podstatu 
čl. 10, bod 2.c. a d. VZN č. 8/2020. Kupujúci odkúpia 
pozemky za cenu stanovenú znaleckým posudkom  
č. 22/2020 vypracovaným znalcom Ing. Jánom Koval-
číkom zo dňa 04. 09. 2020, t. j. za 3050 €, v súlade s VZN  
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Bernolákovo č. 8/2020 vrátane ďalších nákla-
dov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku. 

Uznesenie č. 19/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ne-
súhlasí s predĺžením zmluvy o prenájme miestnosti 
č. 2 o celkovej výmere 12 m² v budove KD pánovi 
Teodorovi Kolarovičovi, bytom Dukelská 2, 900 27 
Bernolákovo.

Uznesenie č. 21/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí s opätovným uzavretím zmluvy s predme-
tom nájmu a za cenu nájmu podľa uzavretej zmluvy 
č. 19/251 zo dňa 28. 10. 2019 s ŠK Bernolákovo od 
21.7.2020 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
dva mesiace. Jedná sa o dôvod hodný osobitného 
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva  

v tom, že ŠK Bernolákovo usporadúva športové ak-
cie, reprezentuje obec a stará sa o mládež obce, čím 
napĺňa podstatu čl. 11, bod 11.b VZN o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Berno-
lákovo č. 8/2020.

Uznesenie č. 22/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí s predĺžením zmluvy so speváckym súborom 
Čeklísanky na prenájom miestnosti v Dome služieb 
na obdobie od 01. 01. 2021 na dobu neurčitú, a to 
každú stredu v čase od 16:30 do 18:00 za cenu navr-
hnutú žiadateľom, t. j. 11€ /rok. Ide o dôvod hodný 
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa 
spočíva v tom, že spevácky súbor reprezentuje obec 
a zúčastňuje sa rôznych obecných akcií, čím spĺňa 
podmienku článku 11, bod 11 b. VZN o zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Berno-
lákovo č. 8/2020.

Uznesenie č. 23/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí s podpisom nájomnej zmluvy s PD Chorvátsky 
Grob – Bernolákovo s platnosťou od 01. 01. 2021 
na dobu 5 rokov za cenu 76,77 €/ha, čo predstavuje 
čiastku 314,98 € ročne za predmet prenájmu v zmys-
le prílohy č. 1.

Uznesenie č. 24/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ne-
súhlasí so zámerom predaja pozemku, vedeného na 
liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 2744/234, parcela 
registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 88 m², k. ú. Bernolákovo, pani Alene 
Donáthovej, Železničná 5, 900 27 Bernolákovo. 

Uznesenie č. 25/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
nesúhlasí so zámerom predaja pozemkov, vedených 
na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 1056/34, parcela 
registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere cca 66 m² a parc. č. 1056/3, parcela 
registra “C”, druh pozemku záhrada o výmere cca  
22 m², k. ú. Bernolákovo, spolu aj s budovou bez 
súpisného čísla manželom Jozefovi Buzgovičovi  
a Dagmar Buzgovičovej, Topoľový rad 1557/53,  
900 27 Bernolákovo. 

Uznesenie č. 26/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
nesúhlasí so zámerom predaja časti pozemku, odde-
leného od pozemku parc. č. 4901/11, parcela regis-
tra “C”, druh pozemku ostatná plocha o výmere cca  
16,5 m², vedenej na LV 2125, k. ú. Bernolákovo pá-
novi Milanovi Jazudekovi, Buková 74, 900 27 Berno-
lákovo. 

Uznesenie č. 27/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
nesúhlasí s prenájmom časti pozemku, oddeleného 
od pozemku parc. č. 4901/11, parcela registra “C”, 
druh pozemku ostatná plocha o výmere cca 16,5 m², 
vedenej na LV 2125, k. ú. Bernolákovo p. Milanovi Ja-
zudekovi, Buková 74, 900 27 Bernolákovo.

Uznesenie č. 28/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu roz-
hodlo vo veci pozemku parc.č. 4901/11, že ho pone-
chá pre verejnoprospešné účely obce.

Uznesenie č. 29/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí s opravou textu uznesenia:
Pôvodné znenie:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí so zámenou pozemkov vo vlastníctve 
MUDr. Lenka Haferová, Cabanova 3, 841 02 Bra-
tislava, parc.č. 4880/145, vedených na liste vlast-
níctva č. 1865, druh pozemku zastavaná plocha  

a nádvorie o celkovej výmere 83 m² a novej parcely 
č. 5802/10, parcela registra “C”, druh pozemku za-
stavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 m², 
ktorá vzniká odčlenením v zmysle geometrického 
plánu č. 54/2019 vypracovaným Ing. Marošom 
Kocmundom zo dňa 8.6.2019 z pôvodnej parcely 
č. 4880/54, vedenej na liste vlastníctva č. 1865, 
parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná plo-
cha a nádvorie. Uvedené parcely žiadateľ navrhu-
je majetkoprávne vysporiadať formou zámeny za 
novovzniknuté parcely č. 5802/8, parcela registra 
registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a ná-
dvorie v rozsahu 9 m² a parcely č. 5802/9, parcela 
registra registra “C”, druh pozemku zastavaná plo-
cha a nádvorie v rozsahu 122 m², ktoré budú od-
členené v zmysle vyššie uvedeného geometrické-
ho plánu z pôvodnej parcely č. 4880/45 vedenej na 
liste vlastníctva č. 2125, parcela registra “E”, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 658 m². Žiadateľ za rozdiel veľkosti pozem-
kov pri ich zámene doplatí cenu určenú obecným 
zastupiteľstvom, minimálne však cenu stanovenú 
znaleckým posudkom vrátane úhrady za vypraco-
vanie geometrického plánu a ďalších nákladov súvi-
siacich s prevodom vlastníctva pozemku.
Nové znenie:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí so zámenou pozemkov vo vlastníctve 
MUDr. Lenky Haferovej, Cabanova 3, 841 02 Bra-
tislava, parc.č. 4880/145, vedených na liste vlast-
níctva č. 1865, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 83 m² a novovy-
tvorenej parcely č. 5802/10, parcela registra 
“C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  
o celkovej výmere 2 m², ktorá vznikla odčlenením  
v zmysle geometrického plánu č. 54/2019 vypraco-
vaným Ing. Marošom Kocmundom zo dňa 8.6.2019  
z pôvodnej parcely č. 4880/54, vedenej na liste 
vlastníctva č. 1865, parcela registra “C”, druh po-
zemku zastavaná plocha a nádvorie, za novovznik-
nuté parcely č. 5802/8, parcela registra registra “C”, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v rozsa-
hu 9 m² a parcely č. 5802/9, parcela registra regis-
tra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
v rozsahu 122 m², ktoré budú odčlenené v zmysle 
vyššie uvedeného geometrického plánu z pôvod-
nej parcely č. 4880/45, vedenej na liste vlastníctva  
č. 2125, parcela registra “E”, druh pozemku zasta-
vaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 658 m². 
Jedná sa o prevod majetku z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa 
spočíva v tom, že obec týmto nadobudne pozemky 
potrebné k vybudovaniu verejnej kanalizácie v obci 
na Obilnej ulici. Žiadateľ za rozdiel veľkosti pozem-
kov pri ich zámene doplatí cenu stanovenú znalec-
kým posudkom vrátane úhrady za vypracovanie 
geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich 
s prevodom vlastníctva pozemku.

Uznesenie č. 30/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
nesúhlasí so zámerom predaja pozemku vedeného 
na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 759/1, parcela 
registra “C”, druh pozemku ostatná plocha o výmere 
398 m², k. ú. Bernolákovo, pánovi Emilovi Špaldovi, 
trvale bytom 28. októbra 41, 911 01 Trenčín a pani 
Anne Martišovičovej, trvale bytom Bohdanovce nad 
Trnavou 58. 

Uznesenie č. 31/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje Plán zasadnutí obecnej rady a obecného 
zastupiteľstva na rok 2021.

Uznesenie č. 32/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu be-
rie na vedomie informáciu o preskúmaní aktuálnosti 
Územného plánu obce Bernolákovo v znení zmien  
a doplnkov schválených do roku 2014.

Uznesenie č. 33/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zadaním urbanistickej štúdie zóny „Cen-
trum občianskej vybavenosti v priestore Centrum 
I.“ žiadateľa Bratská jednota Baptistov v Slovenskej 
republike a odporúča predložiť orgánu územného 
plánovania obce Bernolákovo kladne prerokovanú 
urbanistickú štúdiu s komplexným vyhodnotením 
stanovísk uplatnených v ich verejnom prerokovaní 
vypracovanú prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby na obstarávanie územnoplánovacích pod-
kladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami  
a samosprávnymi krajmi do 31.5.2021. 

Uznesenie č. 34/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zadaním urbanistickej štúdie zóny „Cen-
trum občianskej vybavenosti v priestore Centrum 
II.“ žiadateľa ARDIS a.s. a odporúča predložiť orgá-
nu územného plánovania obce Bernolákovo kladne 
prerokovanú urbanistickú štúdiu s komplexným vy-
hodnotením stanovísk uplatnených v ich verejnom 
prerokovaní vypracovanú prostredníctvo odborne 
spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánova-
cích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 
obcami a samosprávnymi krajmi do 31.5.2021.

Uznesenie č. 35/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
nesúhlasí so zadaním urbanistickej štúdie zóny „Cen-
trum občianskej vybavenosti v priestore Centrum 
III.“ žiadateľa ELITE HOLDING a.s..

Uznesenie č. 36/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje zahájenie procesu obstarávania zmien 
a doplnkov Územného plánu obce Bernolákovo  
v zadaní, ktorých bude obecným zastupiteľstvom 
schválené vybrané variantné riešenie zón Centrum 
občianskej vybavenosti v priestore Centrum I. a II., 
z kladne prerokovaných urbanistických štúdií.
Uznesenie č. 37/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
odporúča starostovi obce obstarať strategické do-
kumenty, a to: 
a) Dokument Miestnych územných systémov ekolo-
gickej stability (MÚSES)
b) Plán odpadového hospodárstva
c) Hlukovú mapu
d) Dokument starostlivosti o dreviny

Uznesenie č. 38/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu od-
porúča starostovi obce obstarať a poveruje Komisiu 
pre tvorbu nového územného plánu spolupracovať 
na vytvorení zadania pre strategický dokument obce 
– Územný generel dopravy. 

Uznesenie č. 39/10/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č.253/1994 Z.z.  
o právnom postavení a platových pomeroch sta-
rostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov na mesiac december 2020 zvýšenie platu 
starostovi obce Mgr. Richardovi Červienkovi o 60% 
t.j. o 1704 €. 

Uznesenie č. 20/10/2020
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní mate-
riálu, nesúhlasí s predĺžením zmluvy o prenájme  
č. 91/2020 pánovi Marekovi Saskovi – SMT Studio, 
Sputnikova 7, 821 02 Bratislava.
nepodpísané
Uznesenie č. 20/10/2020 bolo prijaté dňa 15.12.2020 
na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Vý-
kon uznesenia bol v súlade s § 13 ods. 6 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov starostom obce pozastavený, pretože 
je pre obec zjavne nevýhodné.

 skutočnosť 
2018

skutočnosť 
2019

rozpočet 
2020

očakávaná 
skutoč. 2020

NÁVRH 
2021

NÁVRH 
2022

NÁVRH 
2023

Bežné príjmy v €: 5 561 191 €  6 340 309 €  6 114 551 € 6 492 712 €  7 573 605 €  7 727 196 €  8 055 039 € 

100 Daňové príjmy 3 662 671 €  4 071 664 €  4 138 557 € 4 185 630 € 4 927 800 € 4 909 702 € 5 104 882 €

200 Nedaňové príjmy 469 436 €  458 569 €  530 202 €  598 600 € 630 169 € 655 360 € 676 942 € 

200 Nedaňové príjmy ZŠ  196 844 €  283 606 €  69 200 €  161 587 € 286 756 € 295 724 € 304 815 €

300 Granty a transfery 1 232 240 €  1 526 470 €  1 376 592 €  1 546 895 € 1 728 880 €  1 866 410 €  1 968 400 €

Kapitálové príjmy v €:  24 615 €  623 692 €  25 000 €  25 051 €  814 700 €  20 000 €  20 000 € 

230 Kapitálové príjmy - 
predaj pozemkov

 24 615 €   - €  25 000 € 15 774 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

320 Kapitálové príjmy - 
dotácie

- €  623 692 €  - € 9 277 € 794 700 €  - € - €

Finančné príjmové operácie v €: 4 890 € 256 056 €  484 500 €  267 663 €  400 000 €  - €  - € 

400 Finančné operácie - €  247 547 € 484 500 €  261 745 €  400 000 €  - €  - € 

400 Finančné operácie - ZŠ 4 890 € 8 509 € - € 5 918 €  - € - € 

Príjmová časť rozpočtu - celkom: 5 590 696 € 7 220 056 €  6 624 051 €  6 785 426 €  8 788 305 € 7 747 196 € 8 075 039 € 

 skutočnosť 
2018

rozpočet 2019 rozpočet 2020  očakávaná 
skutoč. 2020 

NÁVRH 
2021

NÁVRH 
2022

NÁVRH 
2023

600 Bežné výdavky  3 185 288 €  3 571 858 €  3 892 599 €  3 765 659 €  4 645 469 € 4 606 408 € 4 728 387 €

600 Bežné výdavky ZŠ 1 481 106 € 1 913 647 €  1 649 036 € 1 768 540 €  2 372 005 € 2 479 731 € 2 592 427 €

700 Kapitálové výdavky 305 991 €  1 084 789 €  887 907 € 885 285 €  1 586 100 €  245 500 € 264 500 € 

700 Kapitálové výdavky ZŠ 7 362 €  2 569 €  - € - €  - € - €  - € 

800 Finančné operácie 201 879 €  192 599 €  192 600 €  192 600 € 169 270 €  52 600 €  52 600 € 

Výdavková časť rozpočtu - celkom: 5 181 626 € 6 765 463 €  6 622 142 € 6 612 084 €  8 772 844 € 7 384 239 € 7 637 914 € 



8 9

Be
rn

ol
ák

 1
/2

02
1 Bernolák 1/2021

Prvý Mikuláš, ktorý musel brať ohľad na protipandemické opatrenia voči chorobe Covid19, sa v našej obci uskutočnil 
6.12.2020. Dostavil sa pekne aj s anjelom a čertom, presne ako sa patrí. Malý prehrešok v správaní sa predsa nájde v kaž-
dom z nás a deti nie sú výnimkou. 
Prvý sa na pódium pred kultúrnym domom vyhrnul čert, zaujímalo ho predovšetkým, či deti poslúchali, lebo správny Miku-
láš má sladkosti a ovocie rozdávať iba tým poslušným. Anjelik ho trošku krotil, má predsa porozumenie voči ľudskej slabosti, 
nechodí s Mikulášom iba na parádu. Ten zatiaľ čakal v zákulisí, kým sa tí dvaja dohodnú, a až potom vstúpil, aby potešil svo-
jím programom a rozdal malé sladkosti. Anjelik s čertom poslušne v rúškach a rukavičkách, len Mikuláš mal rúško odpustené, 
lebo mu ho celkom nahradila mohutná biela brada aj s fúzmi. 
Po rozdaní darčekov sa už všetci presunuli bližšie ku stromčeku, aby ho Mikuláš mohol rozžiariť, pretože rozsvietený strom-
ček patrí k najväčším ozdobám vianočného obdobia. Zaznela Tichá noc a všetci sa pomaly rozišli do svojich domovov. Rúška, 
rozostupy a absencia vianočných trhov možno ubrala na nálade dospelým, ale rozžiarené detské očká potvrdili, že deti celú 
situáciu okolo pandémie vnímajú ako súčasť života a Mikuláš ich potešil rovnako ako každý rok.

Pracovníci kultúry

mikuláŠ v bernolákove

Predstavujeme riešenia pre základ-
né školstvo a kultúru v obci. Obec 
pripravuje výstavbu novej školy  
a multifunkčnej haly. Či chceme ale-
bo nie, Bernolákovo ašpiruje na mies-
to najväčšej obce na Slovensku. Obec 
Smižany (okr. Spišská Nová Ves), 
ktorá drží prvenstvo medzi obcami  
v najväčšom počte obyvateľov, naša obec 
s istotou v štatistikách predbehne už  
v tomto roku - 2021. Bernolákovo sa 
tak stane najväčšiu obcou na Slovensku 
na počet obyvateľov. 
Školstvo je jednou s nosných tém ve-
denia obce Bernolákovo od prvého 
dňa. Za posledné roky sa počet detí  
v základnej škole takmer zdvojnáso-
bil, zo 433 v roku 2013 na 822 v roku 
2020. Detí v materskej škole pribudlo z 
217 v roku 2013 na 355 a pribudlo by aj  
o niekoľko desiatok viac, len, žiaľ, už 
viac miesta v budovách nie je. 
Z veľkých investícií sa za posledných  
5 rokov podarilo okrem iného postaviť 
10-triednu základnú školu, dostavať  
2 triedy v materskej škole a otvoriť úplne 
novú materskú školu pre ďalších 96 detí  
a do výstavby ide aj druhá etapa pre 
ďalších 96 detí.
 
Areál nA Školskej ulici prejde 
komplexnou zmenou
Pred rokom a pol sa zavedením obedov 
„zadarmo“(ktoré vôbec neboli zadar-
mo, keďže náklady na prípravu jedla 
boli vyššie ako dotácia od štátu) zo dňa 
na deň zvýšil počet stravníkov v školskej 
jedálni o 250 a školská jedáleň presiahla 
svoje kapacitné limity. Bolo preto po-
trebné vymyslieť náhradné riešenie do 
času vytvorenia trvalého plánu riešenia.  
V riešení bolo niekoľko desiatok verzií, 
ako zamedziť zbytočnému migrovaniu 
detí medzi budovami škôl, dochádza-
ním za stravou medzi tromi objekt-
mi na Školskej ulici, Komenského ulici  
a jedálňou v areáli strednej poľnohospo-
dárskej školy, kde dočasne sídli aj naša 
Základná umelecká škola. Obec dala vy-
pracovať niekoľko štúdií a posudkov, až 
nakoniec sa v poslaneckom zbore našla 
zhoda. 
Budova „starej“ základnej školy na Škol-
skej ulici má aktuálne 11 kmeňových 
tried pre vyučovanie, jedna trieda slú-
ži ako telocvičňa a dve ako počítačové 
učebne. Deti sa po vyučovaní presúvali 
do jedálne na Komenského ulici, aby sa 
naobedovali a často sa vracali späť do 
budovy na Školskej ulici do poobedného 
školského klubu. 
V areáli vznikne úplne nová 10-triedna 
budova školy s novou zborovňou, kabi-
netmi a plnohodnotnou jedálňou pre cca 
200 stravníkov súčasne a modernou ku-
chyňou pre 550-600 stravníkov. Tým sa 
pokryjú potreby stravovania žiakov, za-
mestnancov školy, ale aj seniorov v obci. 

Nové krídlo školy je umiestnené k se-
vernému okraju parcely – paralelne  
s ulicou Poštová. S jestvujúcim objek-
tom tak vytvára figúru tvaru písmena Z.
Nové krídlo svojím východným nárožím 
(do križovatky ulíc Orechová, Viničná  
a Poštová) akcentuje a dopovedá blok 
centrálnej zóny.
Na južnej strane sa tak do veľkej miery 
zachová jestvujúce detské ihrisko/park. 
Tento bude preorganizovaný a doplnený  
o novú výsadbu zelene. Do veľkej miery 
sa tiež zachovajú všetky dospelé a hod-
notné stromy v areáli. Parkovanie sa 
rieši pozdĺž Poštovej ulice.
Vyššie popísaný urbánny vzťah potom 
zakladá severo – južnú orientáciu po-
zdĺžnych fasád dostavby, ktorá vedie na 
dispozičný dvojtrakt. Ten je hmotovo 
pretavený do štíhleho kvádra. Kváder 
je zastrešený valbovou strechou, vy-
stupujú z neho dva menšie objemy – na 
rohu severnej fasády sú to priestory 
kabinetov, na rohu južnej fasády zasa 
jedáleň. Oba zastrešené extenzívnou 
zelenou strechou.
Toto je vhodná schéma pre komplex 
školy, na juh (do parku) sú orientované 
triedy. Na severnej strane je zasa ob-
služná chodba. Rozmery tried sú poňaté 
veľkoryso – odvodené od rozmeru tried 
v jestvujúcej budove. Okenné otvory sú 
väčšie kvôli svetlotechnickým požia-
davkám, priestory tak budú dostatočne 
presvetlené a priečne vetrateľné. 
Tektonika fasády a tvar strechy navrho-
vanej dostavby preberajú na seba zna-
ky jestvujúceho domu z obdobia prvej 
ČSR (jedná sa o veľmi solídnu a kvalitnú 
architektúru, zachovanú vo výbornom 
stave) – pracuje s nimi rôznym spôso-
bom, abstrahuje ich a preberá fasádny 
rytmus okien.
Dostavba je spojená s pôvodným ob-
jektom spojovacím krčkom, v novej 
dostavbe je riešený aj výťah, a preto sa 
tak celý komplex školy stáva bezbarié-
rovo prístupný, čomu je prispôsobené 
aj rozšírené hygienické zázemie.
Navrhovaná dostavba školy svojou rím-
sou a výškou strechy je v jednej nivelete  
s jestvujúcim objektom. Namiesto 
masívneho sokla a suterénu je však 
v spodnej časti dostavby ďalšie pod-
lažie – obsahujúce kuchyňu a jedá-
leň. Toto je umožnené charakterom 
okolitého terénu. Jedáleň a kuchyňa 
môžu byť využívané aj pre iné účely  
v mimoškolskom čase – toto zasa 
umožňuje dispozičné riešenie, ktoré 
dovoľuje oddeliť kuchyňu a jedáleň prí-
stupné samostatnými vchodmi od zbyt-
ku ostatnej školy. Jedáleň bude možné  
v poobednom čase využívať napríklad 
pre schôdze alebo porady zborov, zdru-
žení a organizácií pôsobiacich v obci, 
výstavy, plesy, vianočné alebo iné ve-
čierky a podobne. 

Pri projektovaní budovy sa počítalo so 
smart riešeniami a efektívnym využíva-
ním budovy po celý deň. Nové krídlo, 
ak by ho už raz základná škola nepo-
trebovala, alebo by sa zmenili potreby 
školy pre vyučovanie, sa dá dispozične 
úplne vyprázdniť a prestavať podľa ak-
tuálnej potreby. Pribudne príprava pre 
moderné technológie ako elektronicky 
uzatvárané vstupné dvere do školy, do-
chádzkový systém, kamerový a zabez-
pečovací systém. 
Pri vstupe do školy budú vyhradené 
parkovacie boxy pre rýchly nástup  
a výstup. 
Konštrukčne sa jedná o železobetó-
nový dvojtrakt, s jedným radom stĺ-
pov a nosnými obvodovými stenami, 
ktoré sú zateplené minerálnou vlnou 
podľa normových požiadaviek omiet-
nuté minerálnou pieskovou omiet-
kou. Okná sú uvažované ako hliníkové  
s prevažne s fixným zasklením, opat-
rené otváracou klapkou. Uvažuje sa 
s vonkajším tienením južnej fasády. De-
liace priečky sú uvažované ako muro-
vané.
Celý objekt šetrne narába s dažďovou 
vodou, zadržiava ju v nádržiach a spät-
ne využíva na zavlažovanie okolitej ze-
lene.

2. fázA
Urbanisticky rovnako ako dostavba 
školy je objekt situovaný do tesnej 
blízkosti Poštovej ulice, dopovedá tak 
uličnú čiaru a vymedzuje na južnej stra-
ne voľnú plochu určenú pre rekreáciu. 
Dom telocvične je z dôvodu značného 
objemu, ktorý je generovaný funkčný-
mi požiadavkami na prevádzku a ktorý 
je ale cudzí okolitej dedinskej zástavbe, 
je čiastočne zapustený pod okolitý te-
rén. Vďaka tomu je rímsa sály v najvyš-
šom bode len cca 4,5 m nad okolitým 
terénom, čo pôsobí nerušivo. 
Budova bude predovšetkým slúžiť ako 
telocvičňa pre deti zo základnej školy. 
Budú môcť cvičiť na vnútornom aj von-
kajšom ihrisku podľa počasia súčasne.
Objem je tvorený dvoma hmotami: 
nižšou hmotou zázemia (v ktorom sú 
umiestnené šatne, toalety, sklad ná-
radia, kabinety a priestranný foyer) 
a vystupujúcou hmotou telocvične. 
Nižší objem zázemí zarezávajúci sa na 
západnej strane do terénu je pokrytý 
intenzívnou zelenou strechou, čo má 
priaznivý vplyv na lokálnu mikroklímu v 
interiéri aj v exteriéri. Na streche haly 
sa nachádza multifunkčné ihrisko prí-
stupné oceľovým schodiskom fungujú-
ce aj nezávisle na prevádzke domu. 
Pohodlnou terénnou rampou alebo 
plytkým schodiskom sa zo zeleného 
predpriestoru na južnej strane dá zísť 
do otvoreného pátia – ponoreného 3 
metre voči okolitému terénu. Z pátia je 

Škola
Ku

ltú
ra

nová Škola a multifunkčná hala v bernolákovemáme množstvo nových kníh!
Ku koncu roka 2020 sa podarilo pomo-
cou projektu na čítanie s deťmi a pre 
deti získať finančné prostriedky na akvi-
zíciu knižného fondu pre deti a mládež  
v hodnote 1500 eur. Celý projekt podpo-
ril z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia a viac ako 20% všetkých zakúpe-
ných kníh tvoria knihy vydané s finan-
čnou podporou FPU. Detský knižný fond 
sa podarilo rozšíriť o 183 kníh pre všetky 
vekové kategórie. 
Najviac sú zastúpené knihy pre menšie 
deti, rozprávky, dobrodružné príbehy, 
knihy s veľkými písmenami pre začína-
júcich čitateľov, nakoľko táto veková ka-
tegória sa v našej knižnici vyskytuje naj-
častejšie. Pre deti v mladšom školskom 
veku ide predovšetkým o dobrodružnú 
literatúru, záhady, detektívky, rôzno-
rodé denníky písané zábavnou formou  
s množstvom karikatúr, dievčenské ro-
mány. U starších školákov prevláda 
obľúbená „fantasy“ literatúra, preto bol  
v menšej miere doplnený aj tento žáner. 
Pre malých bádateľov sú pripravené no-
vinky z náučnej literatúry, aby sa zvedavé 
deti mohli dozvedieť množstvo informá-

cií či už o zvieratkách, rôznych krajinách, 
prípadne si vyskúšať domáce vedecké 
pokusy.
Verím, že tieto novinky prilákajú do našej 
knižnice aj nových čitateľov a po ťažkých 
časoch plných protipandemických opat-

rení, kedy deti boli nútené sedieť prevaž-
ne za počítačmi, sa nám čoskoro podarí 
vrátiť deťom do rúk papierové knihy.

Veronika Hrušková, knihovníčka
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cez priestor zádveria prístupné foyer, 
situované pozdĺž telocvične. Opro-
ti vstupným dverám je umiestnené 
zasklenie, ktoré umožňuje kontakt 
prichádzajúcim s dianím v samotnej 
sále.
Sála je taktiež prepojená spojovacou 
chodbou pod úrovňou terénu s ob-
jektom školy. Do spojovacej chodby 
sa dá dostať aj výťahom z úrovne te-
rénu. V čase sprístupnenia pre verej-
nosť sa spojovacia chodba na strane 
školy môže uzavrieť. 

Sála je presvetlená rozsiahlym zaskle-
ním na južnej a severnej strane vo vrch-
nej časti objemu, na južnej strane bude 
toto zasklenie tienené. 
Konštrukčne ide o železobetónovú 
monolitickú stavbu zastrešenú pred-
pätými ŽB prefabrikátmi. Fasáda je za-
teplená minerálnou vlnou a opatrená 
prevetrávaným plechovým obkladom.
Objekt je vybavený vzduchotechnikou  
s rekuperáciou a vďaka vegetačnej 
streche a vysokému nároku na tepelný 
odpor obvodových konštrukcií spĺňa 

súčasné prísne normy pre hospodáre-
nie s energiami. 
Nebude to len telocvičňa. Priestor 
samotnej palubovky je 2,5 krát väčší 
ako súčasná sála v kultúrnom dome. 
Obec tak získa reprezentatívny priestor  
s kapacitou približne 500 osôb na 
usporadúvanie plesov, konferencií, 
divadelných predstavení, koncertov  
a podobne. 
Zámer počíta aj s pretvorením celého 
areálu na Školskej ulici posunutím plo-
tov základnej školy, vytvorením nových 

Šk
ol

a Škola

chodníkov s cyklochodníkmi, bude 
osadené nové workoutové ihrisko  
a z areálu tak vznikne čiastočne otvore-
né priestranstvo, ktoré sa stane súčas-
ťou centra obce. Autobusová zastávka 
na Dukelskej ulici dostane úplne nový 
vzhľad a opravia sa povrchy chodníka 
a vozovky v okolí. Školská ulica sa tak 
stane ešte ideálnejším miestom pre or-
ganizovanie trhov či jarmokov. 
Na obci už sú vypracované posudky, 
analýzy, projektové dokumentácie 
pre stavebné povolenie, pre 1. fázu 

už bolo vydané stavebné povolenie 
a intenzívne sa momentálne pracu-
je na vybavení stavebného povolenia 
na 2. fázu. Stavebné povolenia budú 
súčasťou žiadosti o nenávratný finan-
čných príspevok z fondov EÚ. Dostav-
ba školy s novou kuchyňou by mala 
stáť približne 2,5 mil. € a multifunkčná 
hala približne 1,7 mil. €. Cena realizá-
cie celého projektu sa odhaduje na  
4,5-5 mil. €. S výstavbou, ak sa obci 
podarí získať finančné prostriedky, sa 
začne v roku 2022 a projekt by mal 

byť dokončený v prvej polovici roka 
2024. 
Týmto projektom ani zďaleka ne-
končíme a máme toho ešte veľa 
rozpracovaného. Čaká nás ešte 
trvalo vyriešiť priestory základnej 
umeleckej školy, zdravotného stre-
diska, obecného úradu, cintorína  
a ďalších. Konečnú verziu vám opäť 
predstavíme.

 Bc. Miroslav Turenič, 
zástupca starostu obce
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Tešíme sa, že môžeme byť spolu. Po dňoch strávených 
doma, opäť v našej škole, v našom klube! Február bol roz-
manitý. V prvej polovici studený a biely. Stihli sme si užiť 
sneh, postavať snehuliakov, aj sa posánkovať. Nezabudli 
sme ani na vtáčikov zimujúcich u nás a aj vo februári sme 
im na školskom dvore rozvešali lojové gule a do kŕmidiel 
nasypali semienka. V druhej polovici sa už všetko zelenalo. 
V tráve sme našli sedmokrásky a hrali sa na školskom dvore 
v objatí prvých teplých lúčov slnka. V rámci témy roka „Čo 
nás učia rozprávky a bájky“ sme objavili príbeh smädnej 
vrany a jej šikovnosti. Poznáte ho?

Ezop: Bájka o vrane a krčahu s vodou
Už niekoľko dní bolo teplo a slnko pálilo. Smädná vrana 
krúžila po okolí, až uvidela džbán. V nádeji, že nájde vodu, 
priletela k nemu. Zistila však, že voda je na dne džbána a že 
sa k nej tak ľahko nedostane. Vyskúšala všetko, na čo si spo-
menula. Skúsila džbán nakloniť. Skúsila doň vopchať hlavu. 
No všetko jej úsilie vyšlo nazmar. Napokon nazbierala toľko 
kameňov, koľko uniesla, a zobákom ich po jednom spúšťala 
do džbánu. Čím viac kameňov do džbánu vhodila, tým viac 
stúpala voda hore a smädná vrana si mohla konečne uhasiť 
smäd. 

 
Krásnu jar plnú zdravia 

prajú deti a pani vychovávateľky zo školského klubu.

oPäť sPolu v Školskom klube detí ferda mravca
Šk
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ázory a postrehy

Ktoré štyri slovesá by charakterizova-
li vaše voľné chvíle v posledných me-
siacoch? Pracujem prevažne z domu, 
cestovať sa nedá a vzhľadom na všet-
ky opatrenia, zákazy a príkazy mám 
voľného času viac ako predtým. 

Čo s ním? Pre zachovanie duševného 
zdravia (máme doma dve školopovinné 
deti a hyperaktívneho psa) sa venujem 
činnostiam, ktoré ma držia psychicky 
nad vodou. Veď asi ako všetci... Oveľa 
viac kníh čítam, oveľa dlhšie trasy behám  
a oveľa veľkolepejšie snívam. 
O zasneženom Chopku. O ruchu veľko-
mesta. O ceste vlakom kamkoľvek.  
O otvorených kaviarňach. O hlučných 
koncertoch. O úsmevoch s neznámymi 
ľuďmi. O červenom rúži. O príležitosti 
vyvetrať nové šaty, ktoré smutne visia 

na vešiaku čakajúc na svoju chvíľu (No 
dobre. Keď sa už naozaj „opúšťam“, aj 
sa narúžujem, aj si dám tie pekné šaty  
a „úradujem“ v nich.) O objatiach.  
O návštevách. O cestách. O živote pred 
pandémiou. O živote bez strachu a zá-
kazov. A viete čo? Mne to pomáha. Lebo 
viem, že bude lepšie, a aspoň takto  
v hlave som už pripravená (aj pobalená) 
na všetko pekné, čo ešte len príde. 
Tieto mentálne činnosti (beh je pre 
mňa tiež najmä o hlave) rada vyvažu-
jem tými manuálnymi, najčastejšie  
v interiéri nášho domu. A že je v ňom 
po desiatich rokoch čo vylepšovať... Tu 
chýba prah, tam by sa hodila tapeta, 
nové grafiky sem, komodu presunúť 
tam. Pavučiny pod stropom by som už 
fakt mohla poometať a fotky batoliat 
na stenách po rokoch aktualizovať. Ale 

počkať – chcem vymeniť roztomilé bez-
zubé bábätká za mračiacich sa rebelov? 
Toto asi nie. A tak teda vymýšľam, pre-
rábam, presúvam, vymieňam, maľu-
jem, delegujem na zručnejších členov 
domácnosti a teším sa aspoň z takých-
to zmien. A najlepšie na tom celom je, 
že mi stačí naozaj málo a uspokojenie 
je pritom veľké. 
Prichádza jar a predo mnou stojí ďalšia 
veľká výzva. „Skultúrniť“ to vonku oko-
lo domu. Priznám sa, že veľká záhrad-
kárka nie som a veľa vecí sa učím za po-
chodu, systémom pokus-omyl. Nuž ale 
keďže táto doba nepraje ani cestova-
niu, ani stretávaniu či návštevám, po-
vedala som si, že to využijem a pokúsim 
sa premeniť burinou zarastené plochy 
a psom vyhrabané dráhy na pekné, oku 
lahodiace zátišia. Inšpirácií mám viac 
ako dosť. Zbieram ich pri prechádzkach 
dedinou, keď nakúkam poza vaše plo-
ty a sledujem tie krásne kompozície  
z rastlín a kríkov. Prvú väčšiu víkendovú 
„brigádu“ už mám za sebou. Ostali mi 
po nej pľuzgiere na rukách, ale strašne 
dobrý pocit. 
Ak by vás náhodou prepadal pocit úz-
kosti, skúste aj vy urobiť nejakú zmenu. 
Doma alebo na záhrade... Určite to po-
môže. Aspoň trochu. Aspoň na chvíľu... 
Teplú jar, veľa zdravia, pozitívnych 
zmien a splnených snov vám prajem.

Katarína Barošová

čítam, behám, snívam, Prerábam...
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 Veľkonočné sviatky, na ktoré sa kres-
ťania pripravujú v období štyridsaťdňo-
vého Veľkého pôstu, sa v našich kon-
činách prekrývajú s jarným obdobím. 
Krása prebúdzajúceho života, ktorý sa 
po zimnom chlade hlási k slovu, sa v li-
turgickom živote cirkvi a v spiritualite 
kresťanstva prelína s mystériom Kris-
tovho kríža a jeho zmŕtvychvstania. 
Tajomstvo utrpenia a smrti a tajom-
stvo nového života spolu úzko súvisia. 
Kristus vyzdvihol vnútorný súvis týchto 
na prvý pohľad protichodných ideí na 
príklade pšeničného zrna: „Ak pšenič-
né zrno nepadne do zeme a neodumrie, 
ostane samo. Ale ak odumrie, prine-
sie veľkú úrodu.“ (Jánovo evanjelium 
12,24b) On sám si bol vedomý, že jeho 
kríž má plný význam len v spojení so 
zmŕtvychvstaním. Inak by bol jeho kríž 
len znakom bolesti, absurdného utrpe-
nia a nezmyselnej smrti. Tak, ako na jar 
prebieha v zemi celkom potichu odu-
mieranie mnohých semien, aby z nich 
vyrástla a dozrela budúca úroda, tak aj 
Kristov kríž sa stal znamením, že jeho 
ukrutná a potupná smrť je predzves-
ťou víťazstva života nad smrťou, dob-
ra nad ľudskou i démonickou zlobou  
a lásky nad nenávisťou. Spasiteľ sveta, 
Ježiš Kristus, to naznačil slovami: „A ja, 
až budem vyzdvihnutý od zeme, všet-
kých pritiahnem k sebe.“ (Jn 12,12) Na 
vrchu Golgota, ktorá sa stala miestom 
tejto najväčšej drámy a svedkom bo-
hovraždy zo strany nás, hriešnych ľudí, 
tam, kde aj jeruzalemská elita sa na 
Kristovi vŕšila spôsobom hodným lúzy, 
zaznievali slová zomierajúceho Božieho 
syna: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, 
čo robia.“ (Lk 23,34) Popraviská v an-
tickom svete zvykli byť miestami straš-
ných rúhaní, preklínaní a túžby po po-
mste. Kristove slová lásky a odpustenia 
predtým, než naposledy vydýchol, boli 
prejavom vznešenosti jeho ducha. Táto 
noblesa Kristovho ducha zasiahla tých, 
u ktorých by sme to ani nepredpoklada-
li. Prosba kajúceho lotra o odpustenie 
a Ježišova odpoveď („Ježišu, spomeň si 
na mňa, keď prídeš do svojho kráľov-
stva.“ – „Veru, hovorím ti: Dnes budeš 
so mnou v raji.“) /Lk 23,42-43/) sú toho 
dôkazom. Iné dojímavé svedectvo na-
chádzame u rímskeho dôstojníka - stot-
níka, ktorý bol z úradnej moci svedkom 
mnohých popráv ukrižovaním, ktorý 
Rimania často používali na nastolenie 
svojej autority v rebelantských regió-
noch svojej ríše. Nemohol nevidieť, že 
Kristus odsúdený na smrť ako dajaký 
zločinec zomieral spôsobom, ktorý sa 
vymykal dovtedajším skúsenostiam 
tohto vojaka. S úžasom zvolal: „Tento 
človek bol naozaj Boží Syn.“ (Mk 15,39) 

 Od čias, keď som ako žiak základnej 
školy začal miništrovať, som túto súvis-

losť mystéria života a smrti, naznačenú 
samotným Kristom, vnímal cez pôst-
nu pobožnosť Krížovej cesty, kde text  
v jednom z posledných zo štrnástich 
zastavení reflektoval tajomstvo Kristo-
vej smrti a uloženia do hrobu vo svetle 
zmŕtvychvstania takto: „Ticho okolo 
tohto najsvätejšieho hrobu je napäté, 
plné utajených veľkonočných nádejí. 
Neviditeľné záblesky vzkriesenia žiaria 
navôkol.“ Odkedy som tieto slová počul 
ako malý chlapec, stále na mňa pôso-
bia priam mystickým nádychom. A na-
vyše v tomto období aj veľmi osobným. 
Keď bola moja mama začiatkom tohto 
januára prevezená do nemocnice, mal 
som obavu, že jej krehký organizmus 
je vystavený veľkému riziku. Pri jej sr-
diečku, ktoré fungovalo ostatné roky 
menej než na 20 %, bolo až zázrakom, 
že ešte žila. Veľmi často cez deň i ve-
čer, keď som sa prechádzal v modlitbe 
okolo nášho kostola na vŕšku, som sa 
zadíval k vysvietenej Bratislave a tým 
smerom, ako sú Kramáre, som jej po-
sielal svoje požehnanie s prosbou, aby 
vždy bola v Božích rukách v živote aj 
vo chvíľach zomierania. To zomieranie 
som si ale príliš nechcel pripustiť. V pia-
tok 15. januára v túžbe byť modlitbou 
nápomocný svojej mame som sa večer 
o 20.00 išiel do kostola pomodliť za ňu 
Krížovú cestu. Netušil som, že moja 
mama, ktorá mala vnútorne vytvorený 
silný vzťah k trpiacemu Kristovi (veľmi 
rada sa napríklad modlila bolestný ru-
ženec), nastúpila práve v tých chvíľach, 
keď som sa za ňu modlil, na jej záve-
rečnú časť osobnej kalvárie, v ktorej sa 
identifikovala so zomierajúcim Kristom. 
Krátko pred polnocou mi zavolala služ-
bukonajúca lekárka, že mama zomrela 
krátko pred 23.00. Ako Kristus na krí-
ži, aj ona vo chvíľach mojej modlitby 
nastúpila na poslednú, trojhodinovú 
etapu jej zápasu. Inú zvláštnu súvislosť 
som si uvedomil len nedávno. Pri vy-
mazávani starších mailov som natrafil 
na jeden z bývalej farnosti, v ktorom 
bolo v prílohe video, na ktorom staruč-
ká pani kdesi zo zámoria za hudobného 
sprievodu svojich detí spievala pieseň 
„One day at a time“. Veľmi milým hla-
som a s odovzdanosťou do Božej vôle 
spievala a prosila, aby jej Ježiš daroval 
len jeden deň z času, lebo včerajšok je 
už za nami a zajtrajší deň nám už nemu-
sí patriť („One day at a time,... sweet 
Jesus, yesterday´s gone and tomorrow 
may never be mine.“) Nakoľko text bol 
krásny a hudba melodická a pôsobivá, 
„catchy“, poslal som to video niekto-
rým známym z farnosti, ktorých tiež 
oslovilo. Pri vymazávaní som si všimol 
s odstupom času, že to video som pre-
posielal 14. januára o 22.03. S dojatím 
som si uvedomil, že v tom čase aj mo-
jej mame už zostával len jeden neúpl-

ný deň pozemského života. To, ako sa 
premáhala a aj napriek zdravotným ťaž-
kostiam nikomu z nás nebola a nechce-
la byť na ťarchu, ba naopak, vždy nám 
chcela ako mama poslúžiť, bolo preja-
vom jej túžby žiť. Zároveň si s pokorou 
uvedomovala ľudskú pominuteľnosť. 
Keď si spätne premietnem niektoré 
jej slová alebo postoje, bolo v nich cí-
tiť, že už sa premosťuje do večnosti. 
To všetko, za čo som jej v živote vďač-
ný (aj môjmu ešte žijúcemu otcovi), je 
vedomie, že práve (a nielen) v týchto 
pohnutých časoch žiť svoj život v Bohu 
a pre Boha je tou najkrajšou životnou 
radosťou. V čase, keď mnohí, hoci fy-
zicky prežijú, ale začínajú odumierať na 
duchu (a nikto z nás nevieme, ako do-
kážeme obstáť), jej život, postoje obe-
tavej a milujúcej mamy (ešte pri rozlúč-
ke v sanitke mi zdôrazňovala, aby som 
sa lepšie obliekol a nenachladol), ale aj 
jej tichá smrť (skôr usnutie) osamote  
v nemocnici o dva dni neskôr mi pri-
pomínajú, aby sme si v týchto časoch, 
keď sú mnohí zhrození zo smrti (a ne-
raz v takej panike, akoby ľudia predtým 
nikdy nezomierali), nezabudli položiť 
nielen otázku, prečo zomierame, ale aj 
hľadať odpoveď na otázku, prečo vlast-
ne žijeme. 

 Mnohí poznáme pieseň, ktorú hu-
dobne skomponoval Gejza Dusík: „Naj-
krajšia hviezdička z celého nebíčka je 
tvoja mamička, čo ti Boh dal. Až ti tá 
hviezdička zmizne raz z nebíčka, po-
tom do srdiečka zájde ti žiaľ.“ V týchto 
dňoch, keď budeme sláviť veľkonoč-
né obdobie, do neho bude zapadať aj 
Deň matiek. Nech je to čas, v ktorom 
chceme poďakovať všetkým mamám, 
žijúcim, aj zomrelým, za ich lásku a obe-
tu. A ak nás učili a učia žiť život nie iba  
s túžbou užívať si a s očami zabodnutý-
mi do zeme na spôsob a v zmysle „Car-
pe diem“, ale s pohľadom upretým aj 
k vyšším sféram, vtedy naša vďačnosť 
presahuje pozemské dimenzie. Ten ti-
chý žiaľ, že už tu nemám tú najkrajšiu 
hviezdičku - moju mamu, chcem pre-
konávať s tým mystériom, ktoré ma od 
detstva fascinovalo: nech cítim nevidi-
teľné záblesky vzkriesenia, kedykoľvek 
prídem s pokornou modlitbou k jej 
hrobu. Do videnia v nebi, u Pána, moja 
drahá mama! Veľa síl, skutočnej radosti 
a svetla do života vám, milí Bernolákov-
čania! Všetkým vám prajem požehnané 
veľkonočné sviatky. 

      
Mgr. Branislav Čaniga, PhD.

farár v Bernolákove

naJkraJŠia hvieZdička

Všetkým ženám v Bernolákove
a nielen 8. marca, ale po celý rok

MDŽ
Milé dámy, milé matky, kolegyne, kamarátky

Keďže dnes je ten Váš deň,
želať Vám všetkým chcem veľa zdravia, 

šťastia, veľa lásky
nech Vám zmiznú z tváre vrásky.

Krásny Deň žien

výbor Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Bernolákovo
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hy Dozneli vianočné piesne a koledy, zhasli 
vianočné sviece na stromčekoch a z do-
mácností sa vytratila vianočná nálada.
Ostatné Vianoce boli pre väčšinu z nás 
iné. Aj pre mňa, dôchodcu a vdovca, boli 
iné ako v minulosti. Napriek tomu, že sa 
s rodinou pravidelne stretávam, vzhľa-
dom na korona krízu, som sa rozhodol, že 
sviatky strávim doma a sám.
Boli to smutné Vianoce. Ale spríjemni-
lo mi ich prekvapenie, ktoré som našiel 
pri dverách, keď som sa vrátil od lekára. 
Spolu s obedom z Klubu dôchodcov, kto-
rý mi nosí pani Rajská, ma tam čakal balí-
ček. Vzhľadom na to, že som nič nečakal, 

len samotný darček ma milo prekvapil. 
Keď som ho zo zvedavosti otvoril, našiel 
som v ňom milé pozornosti a pohľadnicu  
s venovaním od mne neznámeho člo-
veka. Premohlo ma dojatie a veru som 
si musel aj utrieť slzy šťastia. Považoval 
som tento darček za tak hodnotný, že 
som ho uložil pod stromček, kde ma tešil 
celé vianočné sviatky.
Za tieto všetky príjemné chvíle srdečne 
ďakujem mne neznámej „Paulínke a jej 
rodine“. Ďakujem aj ostatným, ktorí sa 
podieľali na tejto akcii, od organizovania 
až po doručenie balíčkov. Robíte krásnu  
a záslužnú prácu. V dnešnej dobe člove-

ku veru dobre padne aj obyčajný pozdrav 
na ulici, milý úsmev, pár milých slov ale-
bo priateľské gesto. Táto akcia S láskou  
v krabici je oveľa viac, než človek čaká. 
Teší ma, že rodičia vedú svoje deti k spo-
lupatričnosti a k úcte k starším. A tak, ako 
si mladá generácia váži nás, tak aj my si 
vážime ich a sme im vďační za každú lás-
kavosť.

Ešte raz vám všetkým „ĎAKUJEM“  
a prajem vám všetko dobré, veľa radosti  
a spokojnosti v roku 2021.

 Florián Mrva

vianočné PrekvaPenie od neZnámych
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Jubilantka
Pani Irena Mačicová rod. Príkopská, rodáčka z Berno-
lákova, dovŕšila 17.2.1931 90 rokov. Prajeme jej najmä 
veľa zdravia a príjemne strávených chvíľ v kruhu rodiny.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. 
Už nie je to také, ako predtým. 

Boli ste skromní a láskaví vo svojom živote,
veľkí vo svojej láske a dobrote. 

Tak, ako voda svojím tokom plynie, 
krásna spomienka na Vás nikdy nepominie.

26.10.2004 nás opustila mama, svokra, 
babka Zdenka Jurčová 

a 14.2.2019 nás navždy opustil 
otec, svokor, starý otec Milan Jurča.

Kto ste ich poznali, prosíme, 
venujte im s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú syn Roman s manželkou, 
vnučka Veronika s rodinou a vnuk Michal s rodinou.

Dňa 6. marca 2021 uplynie 10 rokov, 
čo nás vo veku nedožitých 76 rokov navždy opustil 

náš drahý manžel, otec, starý otec, 
svokor a krstný otec, pán Ján POPLUHÁR.

Náš nezabudnuteľný tati a deduš!
Skvelý futbalista oddaný futbalu celým svojím srdcom! 

Sme na Teba hrdí.
S úctou a vďakou spomíname 

na každú chvíľku prežitú s Tebou.
Kto miloval, nezabúda.

S nekonečnou láskou spomína
manželka s rodinou i pravnučka Mimi 

a pravnuk Maximko.

Aj napriek momentálnej situácii som nesmierne rada, že sa podarilo 
v septembri minulého roka zorganizovať už 7. ročník charitatívne-
ho behu Beh pre beh. Tento netradičný jesenný termín sa nám tak 
zapáčil, že bude tradíciou aj nasledujúce ročníky. Vyše 200 bežcov 
bežalo pre Matthiasa a Eliasa. Podarilo sa nám vybehať úžasných 
3715 € a tento výťažok rovnomerne poputoval obom chlapcom. 
Rada by som poďakovala obci Bernolákovo, sponzorom, dobrovoľ-
níkom a všetkým zúčastneným, bez ktorých by tento charitatívny 
beh nebol. A už teraz sa môžete tešiť na ďalší, v poradí 8. ročník, 
opäť v septembri.

 Katarína Donáthová 
Organizátor behu 

oPäť sme vybehali Pomoc
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