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Pod luPou

Právomoci mestskej a obecnej polície
Keďže prišlo k novelizácii zákona č. 564 
/1990 z. o obecnej polícii, chceli by 
sme informovať občanov o tejto novele  
a rozdieloch medzi Obecnou políciou a PZ SR. 
Medzi mestskou(obecnou) a štátnou polí-
ciou PZ SR sú rozdiely, ktoré by mal poznať 
každý motorista, aby poznal svoje práva, ale 
aj povinnosti. Od 1.decembra 2019 je v plat-
nosti novela zákona, ktorá mení §3 písm. f) 
Zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb., 
ktorý pojednáva o základných úlohách 
obecnej polície, kde  obecná polícia prejed-
náva v blokovom konaní priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
spáchané porušením príkazu, zákazu alebo 
obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otá-
čania, cúvania, zastavenia alebo státia  vy-
plývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej 
premávky, z dopravnej značky  alebo do-
pravného zariadenia. 
V súvislosti s novelou zákona sa posilnili 
kompetencie obecných a mestských polícií 
a prišlo k vytvoreniu §12a, ktorý dáva poli-
cajtom mestských a obecných polícií opráv-
nenie zastavovať vozidlá a tiež kontrolovať 
dodržiavanie podmienok taxislužby. Ďalej 
je podľa §3 ods.3 obecná polícia oprávnená 
využívať zvukové, obrazové alebo iné zázna-
my spracúvané v súlade s osobitným pred-
pisom na plnenie jej úloh a na zaznamená-
vanie priebehu jej činnosti alebo zákroku. 
Tiež sa kompetencie rozšírili na oprávnenie 
prejednávať nielen takzvané parkovacie de-
likty, ale i napríklad prejazd križovatkou na 
signál STOJ, nerešpektovanie pozdĺžnej sú-
vislej čiary, či iného dopravného značenia.  
A tým významne prenikajú aj do tzv. dyna-
mickej dopravy. 
Ďalej tento zákon  uvádza v §8 Všeobecné 
oprávnenia, v §9 Oprávnenie požadovať 
preukázanie totožnosti, v §10 Oprávnenie 
požadovať vysvetlenie, v §10a Oprávnenie 
predviesť osobu na základe dožiadania,  
v §11 Oprávnenie otvoriť byt, v §12 Opráv-
nenie odňať vec a v §12a Oprávnenie zasta-

vovať vozidlá a riešiť priestupky aj za jazdu 
na červenú či nezastavenia na STOPke. 
To sú v krátkosti naše právomoci a oprávne-
nia, aby na ulici nedochádzalo k prípadným 
nedorozumeniam, čo môžeme a čo nie. 
Tieto kompetencie a právomoci nám vy-
plývajú priamo zo zákona o obecnej polícii 
564/1991 Zz.

Objektívna zodpovednosť
Zmenou, ktorá nastala od 1. mája tohto 
roku, je objektívna zodpovednosť. Čo to  
v praxi znamená? V rámci objektívnej zod-
povednosti môže  udeliť pokutu za niektoré 
delikty aj obec či mesto. Obce a obecné po-
lície môžu od mája tohto roku technickými 
prostriedkami zaznamenávať, prejednávať 
a pokutovať porušenie zákazu zastavenia  
a státia vozidiel. Doteraz mala túto kompe-
tenciu iba PZ SR. Zmeny vyplývajú z novely 
zákona o cestnej premávke, ktorá týmto 
spôsobom rozširuje právomoci obcí. Čo 
teda budú robiť mestá a obce? V praxi môžu 
zadokumentovať porušenie zákazu zasta-
venia a státia a tiež následne vydať rozkaz  
o pokute a vybavovať prípadné sťažnosti 
voči ich rozhodnutiu. Odvolacie konanie 
proti rozhodnutiu obce však už bude musieť 
viesť príslušný orgán PZ SR. Prečo bolo nut-
né pristúpiť k týmto zmenám? Doteraz bolo 
možné objektívnu zodpovednosť pre jednať 
len vtedy, ak je zaznamenaná technickými 
prostriedkami, napr. kamerou, ktoré pou-
žíva PZ SR. Vzhľadom na to, že PZ SR nemá 
dostatočné personálne a ani technické ka-
pacity na riešenie všetkých protiprávnych 
skutkov v cestnej premávke, pristúpilo sa  
k prenosu právomocí  na mestá a obce. 

Cyklochodník
Tu máme ďalšiu často diskutovanú tému na 
sociálnych sieťach. Čo však hovorí zákon? 
Cyklochodník je prioritne určený pre cyklis-
tov, korčuliarov, kolobežkárov a chodci na 
ňom nemajú čo robiť. Mamičky s kočiarmi, 
skupinky chodcov, jednotlivci, ale aj ľudia 
venčiaci svojich štvornohých miláčikov sa 
prechádzajú po cyklochodníku a pomedzi 
nich kľučkujú športovci na bicykloch či kor-
čuliach. Áno, aj to je realita. Treba si však 
uvedomiť, že cyklista ide rýchlosťou 10-15 
km za hodinu. V prípade zrážky s chodcom 

dochádza nezriedka aj k ťažkým a závažným 
zraneniam. Cyklochodník je a bude urče-
ný na účel športovania, nie prechádzok či 
venčenia psov. Ak ho na šport nevyužívate, 
okrem ohrozovania športujúcich sa dopúš-
ťate aj priestupku, za ktorý vám môže byť 
uložená pokuta až do 50 eur pri zaplatení na 
mieste. Nehazardujte so svojím zdravím a na 
prechádzku si skúste nájsť iné miesta, veď 
naša obec je krásna aj mimo cyklochodníka.

Koniec opatrení = voľná zábava? Nie tak 
celkom...
V máji konečne vláda uvoľnila opatrenia  
v súvislosti s pandémiou. Postupne sa ot-
várajú reštaurácie a bary, nemusíme si sle-
dovať čas, aby sme boli do 21:00 hod. už 
doma.  Toto uvoľnenie si však niektorí z nás 
vysvetľujú po svojom. Doteraz som nemo-
hol, teraz môžem, a tak zase stretávame na 
uliciach ľudí pod vplyvom alkoholu, ktorí sa 
bezcieľne tackajú alebo kade - tade ležia po 
zemi či na lavičkách a zastávkach SAD. Nie 
sú výnimočné ani bujaré oslavy, kde si ľu-
dia často pod vplyvom alkoholu myslia, že 
na ulici žijú sami a neberú ohľad na to, že tu 
žijú aj ľudia, ktorí majú malé deti či takí, ktorí 
ráno vstávajú do práce. Potom z takéhoto 
správania vznikajú zbytočne zlé vzťahy me-
dzi susedmi. Pustím si hudbu tak, aby som 
nerušil ostatných, veď nemusíme robiť dis-
kotéku pre celé Bernolákovo. A ďalšia vec, 
rušením nočného kľudu po 22. hodine sa 
dopúšťate priestupku podľa §47 ods.1.písm 
b)  zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, 
kde vám môže byť udelená pokuta zaplate-
ná na mieste až do výšky 33 Eur. Existuje aj 
možnosť nahlásiť si hudobnú produkciu na 
obci, ale aj tu platia určité pravidlá, ak rušíte 
svoje okolie, môže vám obecná polícia hu-
dobnú produkciu zastaviť. 

Obytná zóna a chodníky
Ďalšia často rozoberaná téma je parkovanie 
v obytnej zóne a na chodníkoch. Často sa 
stretávame s tým, že vodiči nerešpektujú 
dopravné značenie Obytná zóna a parku-
jú  pokojne aj na ceste pred svojimi doma-
mi alebo kdekade po trávnatých plochách  
a potom sú prekvapení, že sa tam zastaví 
policajt a chce to riešiť. V obytnej zóne mô-
žete parkovať iba na vyhradených miestach 
na parkovanie, inak sa dopúšťate priestup-
ku, za ktorý vám môže byť udelená poku-
ta zaplatená na mieste až do výšky 33 eur, 
alebo v správnom konaní na Dopravnom 
inšpektoráte do 50 eur. Chodníky sú tiež 
určené pre peších, a tak parkovaním na 
chodníku pred obchodmi sa dopúšťate prie-
stupku podľa §25 ods.1 písm. q) zákona číslo 
8/2009 Z z. Tu vám tiež môže byť uložená 
pokuta zaplatená na mieste do výšky 50 eur 
a pri riešení v správnom konaní na doprav-
nom inšpektoráte až do výšky 100 eur. Tak-
to sa vám môže nákup  zbytočne predražiť, 
a ešte si aj pokazíte deň. 

Obecná polícia Bernolákovo
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Chráňme lesy pred požiarmi                                           
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v Pezinku 
každý rok zasahujú a likvidujú požiare, 
ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov 
pri  spaľovaní suchej révy, odpadov z vi-
nohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.  

Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a su-
chom letnom období. Vyšší počet požia-
rov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli 
v dôsledku vypaľovania trávy a suchých 
porastov, spaľovania odpadov zo záhrad 
a v blízkosti lesných porastov.  

 Upozorňujeme  občanov, aby  nepoužíva-
li otvorený oheň  a nefajčili na miestach  
so zvýšeným požiarnym nebezpečen-
stvom, nevypaľovali porasty a nezaklada-
li oheň na miestach, kde by sa mohol roz-
šíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku po-
žiarov. Spôsobenie požiaru je porušením 
platných právnych predpisov a môže byť 
kvalifikované od priestupku až po trestný 
čin, nehovoriac o tom, aké škody môže  
v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povin-
ností fyzických osôb citovaných v zákone 
o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ 
v Pezinku postupovať voči fyzickej oso-
be podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov a  uložiť sankciu za prie-
stupok až do výšky 331 €.
 

Návrh relácie pre deti do školských rozhla-
sov

Deti a mládež sa častokrát vyberú do 
lesa na celodennú túru alebo výlet. Za-
ložia si ohnisko a opečú  kúsok slanin-
ky alebo zemiak a zabudnú na to, že sú  
v lese a malý ohník sa z nepozornosti 
môže stať veľkým požiarom a zničiť tak 
všetku krásu, ktorú nám naše lesy ponú-
kajú. Upozorňujeme na nebezpečenstvo 
zakladania  ohňov v prírodnom prostredí 
na miestach, ktoré nie sú vyhradené pre 
ohnisko. Nezakladajte ohne na takýchto 
miestach! Opekať si môžete iba v prítom-
nosti dospelej osoby a majte pripravenú 
dostatočnú zásobu vody, prípadne zemi-
ny. Nenechávajte oheň bez dozoru a po 
skončení „opekačky“ zalejte ohnisko do-
statočným množstvom vody a zahrabte 
zeminou. Uchránite tak naše lesy pred 
nebezpečenstvom požiaru, pri ktorom 
by mohli vzniknúť veľké škody a ohroziť 
vaše zdravie.  

 Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Pezinku

O
becný úrad

riešenie korupčnýCh rizík
Obecný úrad Bernolákovo je hrdým 
nositeľom certifikátu medzinárodnej 
protikorupčnej normy (ISO 37001). Táto 
norma nám umožňuje riešiť potenciálne 
korupčné riziká a robiť opatrenia na ich 
odstránenie alebo aspoň minimalizáciu 
ich výskytu.
Samozrejme, najúčinnejším opatrením 
proti korupcii je konanie každého z nás  
v rámci zákona v súlade s našou osob-
nou integritou a morálnymi hodnotami. 
Často však môžu nastať situácie, keď 
sa bez nášho pričinenia dostaneme do 
korupčného rizika. Najčastejším korup-
čným rizikom je konflikt záujmov.
Konflikt záujmov môže vzniknúť kedy-
koľvek a niekedy sa mu nedá vyhnúť. 
Čím je obec menšia, tým je väčší prob-
lém vzniknuté konflikty záujmov riešiť. 
Jednoducho povedané „každý pozná 
každého“ a dostať sa do konfliktu zá-
ujmov nie je nič neobvyklé. Treba po-
vedať, že konflikt záujmov nie je sám  
o sebe nezákonný, musí byť však nále-
žite zvládnutý, aby sa riziko porušenia 
zákona minimalizovalo.
Čo sa považuje za konflikt záujmov? Je 
to situácia, keď osoba, ktorá má konať  
vo verejnom záujme (napr. zamestna-
nec obecného úradu, poslanec, staros-
ta), môže byť pri svojich rozhodnutiach 
ovplyvnená vlastnými záujmami alebo 
záujmami rodinných príslušníkov alebo 
obchodných partnerov.
Nemusí ísť len o finančné a peňažné 
záujmy. Významnými záujmami môžu 

byť aj osobné záväzky, rodinné záujmy 
podmienené rodinnými väzbami, ako 
aj rôzne aktivity súkromného charak-
teru. Konflikt záujmu môže vznikať aj  
v prípade, ak osoba, ktorá pracovala vo 
verejnom sektore, odišla pracovať do 
súkromnej sféry, kde by vedela a mohla 
využívať svoje kontakty získané vo ve-
rejnej správe a ovplyvňovať tak rozhod-
nutia alebo využívať dôverné informácie 
vo svoj prospech.
Ako sa dajú konflikty záujmov riešiť?  
V prvom rade sa musí konflikt záuj-
mov identifikovať. Každý zamestnanec 
obecného úradu je poučený o tom, čo 
je konflikt záujmov, ako ho identifiko-
vať a čo následne robiť. Na obecnom 
úrade máme určenú osobu, ktorá tieto 
konflikty záujmov pravidelne preveruje  
a poskytuje poradenstvo v danej oblasti.
Dôležité je o konflikte záujmov informo-
vať. Následne treba podniknúť primera-
né opatrenia v závislosti od konkrétneho 
prípadu. Ideálne je konflikt záujmu od-
strániť alebo zrušiť, čo však nie je vždy 
možné. V tom prípade možno osobu  
v konflikte záujmov vyňať z konkrétne-
ho rozhodovacieho procesu, obmedziť 
jej prístup ku konkrétnym informáciám 
alebo presunúť na nekonfliktnú pozíciu. 
V praxi to môže znamenať ukončenie 
zmluvy s dodávateľom, neposkytnutie 
informácií osobe v konflikte záujmov, 
presunutie rizikovej agendy na iného za-
mestnanca a podobne.
Obecný úrad vedie evidenciu identifiko-

vaných konfliktov záujmov, pravidelne 
ich posudzuje a prijíma vhodné opat-
renia na ich odstránenie. Súčasne pra-
videlne preveruje zamestnancov, dodá-
vateľov a iné osoby, ktoré by sa mohli 
dostať do konfliktu záujmov a ovplyvniť 
tak objektívne rozhodovanie zamest-
nancov obecného úradu.
Každý, kto má vedomosť alebo podoz-
renie na existujúci konflikt záujmov, by 
mal túto skutočnosť oznámiť. Ďakujeme, 
že nám pomáhate v boji proti korupcii.

SPÔSOB PODÁVANIA OZNÁMENÍ
1. Oznámenie môžete podať písomne, 
ústne do zápisnice, telefonicky, e-mai-
lom na adresu protikorupcia@bernola-
kovo.sk
2. Písomné oznámenie podávate zod-
povednej osobe alebo do podateľne 
obce Bernolákovo, ktorá je povinná 
oznámenie bezodkladne odovzdať zod-
povednej osobe.
3. Oznámenie ústnou formou do zápisni-
ce sa uskutočňuje u zodpovednej osoby.
4. Obec zriadila e-mailovú adresu pro-
tikorupcia@bernolakovo.sk, na ktorú 
môžu občania nepretržite nahlasovať 
korupčné konanie alebo podozrenia na 
korupčnú činnosť.
5. Telefonické oznámenie podávate na 
tel. čísle 0902 031 769 (pracovné dni 
08:00 – 20:00).

Mgr. Petra Sabin Wenzlová, 
sekretariát starostu obce
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Uznesenie č. 1/11/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje možnosť hlaso-
vania elektronickým spôsobom dňa 8.4.2021 na 
11. zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2/11/2021 
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku 
zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Petru 
Sabin Wenzlovú. Za overovateľov zápisnice ur-
čuje Bc. Miroslava Tureniča a Radovana Hanica.

Uznesenie č. 3/11/2021
Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrho-
vej komisie Ing. Martinu Brunel a JUDr. Katarínu 
Burešovú.

Uznesenie č. 4/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje program rokovania obecného zastupi-
teľstva.

Uznesenie č. 5/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení  
a vybavenia interpelácií z 10. zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020. 

Uznesenie č. 6/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje predĺženie platnosti Plánu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo 
do času vypracovania nového územného plánu 
obce, ktoré je v prípravnom konaní, 
b) navrhuje pokračovať v prípravných prácach 
nového Plánu hospodárskeho a sociálneho roz-
voja obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 7/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky obce za rok 2020.
  
Uznesenie č. 8/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu  berie na vedomie správu o výsledku kon-
troly tvorby a použitia fondu prevádzky, opráv  
a údržby v obecných sociálnych bytoch a plnenia 
opatrení z kontroly hospodárenia s nájomnými 
bytmi v roku 2018 a správu o výsledku kontroly 
hospodárenia s finančnými prostriedkami v škol-
skej jedálni pri základnej škole.

Uznesenie č. 9/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
navrhuje ukončenie mandátnej zmluvy na služby 
spojené s prevádzkou, správou a údržbou byto-
vého fondu obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 10/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu odporúča starostovi, aby na nasledujúcom 
obecnom zastupiteľstve podal správu o prijatých 
a zrealizovaných opatreniach, ktoré prijal na zá-
klade záverov správ hlavnej kontrolórky k nájom-
ným bytom a ku školskej jedálni ZŠ Bernolákovo. 
 
Uznesenie č. 11/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
berie na vedomie správu o výsledku kontroly vy-
účtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce 
v roku 2020. 

Uznesenie č. 12/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
schvaľuje:

a) poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 
2021 nasledovne:

Športové kluby: schválené:
ŠK Bernolákovo 15 600 €
RK Bernolákovo   1 500 €
Slovak Paddle Board Club 500 €

Občianske združenia, spolky: schválené:
Rodičovské združenie 
pri Materskej škole v Bernolákove 3 000 €
Poľovnícke združenie Svätá Diana       800 €
OZ Beh pre Beh       800 €
Spolok záhradkárov Bernolákovo       800 €
Klub dôchodcov Bernolákovo    2 000 €
KK Bernolákovo   1 000 €
OZ pri ZŠ Školáčik   4 000 €
OZP Nádej   2 000 €

Kultúrne pamiatky, cirkev: schválené:
Rímskokatolícka cirkev – 
farnosť Bernolákovo   1 700 €
Združenie záchrany 
kultúrnych pamiatok v Bernolákove 2 500 €

Iné: schválené:
Senior POHODA, n. o.   1 800 €
Spolu: 38 000 €
 
b) v prípade športových klubov sa použitie do-
tácie zapracuje do zmluvy o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce výlučne za účelom podpory det-
ského a mládežníckeho športu. 

Uznesenie č. 13/11/2021
a) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu odvoláva Bc. Ľubomíru Šuvadovú ako 
zástupcu zriaďovateľa v Rade školy pri ZŠ Ko-
menského 3, Bernolákovo delegovanú zriaďova-
teľom.
b) Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní mate-
riálu, deleguje Romana Müllera, DiS.art. ako zá-
stupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Komen-
ského 3, Bernolákovo.

Uznesenie č. 15/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí s predajom pozemku, parc. č. 2744/460, 
parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie o  výmere 42 m², vedenej na 
LV 2125, k. ú. Bernolákovo  manželom Radovano-
vi Hanicovi, rod. Hanicovi  a Martine Hanicovej, 
rod. Antalicovej, trvale bytom Nálepkova 30, 900 
27  Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného 
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočí-
va v tom, že uvedený pozemok je malej výme-
ry a celé roky tvorí predzáhradku žiadateľovej 
nehnuteľnosti, čím spĺňa podmienku čl. 10, bod 
2.b., c. a d. VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpia po-
zemok za cenu stanovenú znaleckým posudkom 
č. 02/2021 zo dňa 05. 01. 2021, vypracovaným 
znalcom Ing. Jánom Kovalčíkom za cenu 1480 € 
v súlade s VZN o zásadách hospodárenia a nakla-
dania s majetkom obce Bernolákovo č. 8/2020, 
vrátane úhrady nákladov súvisiacich s  prevodom 
vlastníctva pozemku. 

Uznesenie  č. 16/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí s predajom pozemku, parc. č. 2744/459, 
parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie o  výmere 43 m², vedenej na 
LV 2125, k. ú. Bernolákovo  p. Oľge Hanicovej, 
rod. Múčkovej, trvale bytom  Nálepkova 32, 900 
27  Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného 

zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočí-
va v tom, že uvedený pozemok je malej výmery  
a celé roky tvorí predzáhradku žiadateľovej  ne-
hnuteľnosti, čím spĺňa podmienku čl. 10, bod 
2.b., c. a d. VZN č. 8/2020.  Kupujúca odkúpi po-
zemok za cenu stanovenú znaleckým posudkom   
č. 01/2021 zo dňa 04. 01. 2021, vypracovaným 
znalcom Ing. Jánom Kovalčíkom za cenu 1520 € 
v súlade s VZN o zásadách hospodárenia a nakla-
dania s majetkom obce Bernolákovo č. 8/2020, 
vrátane úhrady nákladov súvisiacich s  prevodom 
vlastníctva pozemku. 

U z n e s e n i e  č.  17/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zámerom predaja novovytvorených 
pozemkov  oddeleného od pozemku parc.  č. 
2744/64 o  výmere cca    46  m²  k nehnuteľnosti 
stojacej na parcele 2744/184 a časti pozemku, 
oddeleného od parc.  č. 2744/64 o  výmere cca  
45  m²  k nehnuteľnosti stojacej na parcele 
2744/67, parcela registra “C”, vedeným na liste 
vlastníctva č. 2125, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie,  k. ú. Bernolákovo  p. Ervínovi 
Koníkovi, rod. Koníkovi, trvale bytom Nálepkova  
č. 15, 900 27  Bernolákovo. Ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok dlho-
dobo tvorí oplotenú predzáhradku nehnuteľnosti 
žiadateľa, nachádzajú sa na ňom vjazdy do domu  
a garáže, sú malej výmery a pred časom boli odpre-
dané obci za účelom vybudovania inžinierskych 
sietí, čím spĺňa podstatu čl. 10, bod 2 b., c. a d. 
VZN č. 8/2020. Kupujúci odkúpi pozemky za cenu 
stanovenú v súlade s VZN o zásadách hospodá-
renia a nakladania s majetkom obce Bernolákovo 
č. 8/2020 a ďalších nákladov súvisiacich s  prevo-
dom vlastníctva pozemku. 

Uznesenie č. 18/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom predaja časti pozem-
ku, vedeného na liste vlastníctva č. 2125, parc.   
č. 1844/2, parcela registra “C”, druh pozemku 
orná pôda o výmere cca 3675 m², k. ú. Berno-
lákovo, obyvateľom Ľaliovej ulice v Bernolákove.

Uznesenie č. 19/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zámerom predaja pozemku, vedeného 
na liste vlastníctva č. 2125, parc.  č. 2744/234, 
parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 88 m², k. ú. Berno-
lákovo, p. Alene Donáthovej, rod. Donáthovej, 
Železničná 5,  900 27  Bernolákovo. Ide o prípad 
hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobit-
ného zreteľa spočíva v tom, že predmetný poze-
mok je dlhodobo využívaný a udržiavaný žiadate-
ľom,  je oplotený a je na ňom vjazd na pozemok, 
čím spĺňa podmienku     čl. 10, bod 2. c. a d. VZN 
č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemok za cenu 
stanovenú v súlade s VZN o zásadách hospodá-
renia a nakladania s majetkom obce Bernoláko-
vo č. 8/2020, vrátane úhrady za vypracovanie 
geometrického plánu a ďalších nákladov súvisia-
cich s  prevodom vlastníctva pozemku. 

Uznesenie č. 20/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu nesúhlasí so zámerom predaja pozemku, 
vedeného na liste vlastníctva č. 2125, parc.   
č. 1056/27, parcela registra “C”, druh pozemku 
záhrada o výmere cca 50 m², k. ú. Bernolákovo, 
p. Márii Somíkovej, rod. Cákovej,  Topoľový rad 
43,  900 27  Bernolákovo. 

uznesenia z 11. zasadnuTia oBeCnÉho zasTupiTeĽsTVa zo dňa 8.4.2021

Vedenie obce Bernolákovo pozýva 
svojich obyvateľov a návštevníkov 
aby sa zúčastnili anonymného pries-
kumu mobility. Cieľom prieskumu je 
zmapovanie dopravných potrieb, zvy-
kov a možností obyvateľov a dochá-
dzajúcich do Bernolákova. Prieskum 
mobility sa vykonáva ako súčasť pri-
pravovaného nového územného plánu 
obce. Výsledky tohto prieskumu budú 
podkladom pre analýzu dopravných 
problémov a lepšie plánovanie do-
pravy v obci, pre identifikáciu potreb-
nej infraštruktúry, zlepšenie systému 
hromadnej dopravy, rozšírenia peších  
a cyklistických ciest, parkovania a iných 
opatrení potrebných vo vašom okolí.

Obec Bernolákovo prosí svojich oby-
vateľov a návštevníkov, aby sa ankety 
o stave dopravy a mobility zúčastnili 
v čo najväčšom počte. Formulár bude 
sprístupnený na webstránke www.
bernolakovo.sk\prieskum dňa 18. 6. 
Zisťovanie je anonymné, nespracúva 
žiadne osobné údaje v zmysle § 2 záko-
na č. 18/2018 Z. z. Zozbierané údaje sú 
generalizované a výstupy prieskumu sa 
použijú len pre potreby uvedené vyššie 
a ich publicitu.
Anonymný prieskum mobility je reali-
zovaný modernou formou – vyplnením 
dotazníka za domácnosti a ich členov 
o účeloch denných ciest (práca, škola, 
nákup, lekár, kultúra, šport...), spôso-

be prepravy (pešo, bicyklom, autom, 
autobusom, vlakom...), parkovaní vozi-
diel, ako aj požiadavkách občanov na 
dopravu. Ide o zjednodušený formulár 
pre účely územného plánovania  zalo-
žený na projekte BRAWISIMO v cezhra-
ničnom regióne Rakúsko-Slovensko, 
ktorý už bol otestovaný v mestách Hlo-
hovec, Zlaté Moravce a Nemšová.

Za účasť na prieskume ďakujú:
Ing. Peter Rakšányi, 
dopravný plánovač

Mgr. Richard Červienka, 
starosta obce Bernolákovo

dopraVný prieskum moBiliTy V BernolákoVe 18. 6. – 30. 6.

odpadoVÉ hospodársTVo V oBCi
Informujeme občanom, že v obci 
došlo k stiahnutiu všetkých voľných 
nádob na separovaný zber, a to z jed-
noduchého dôvodu, že stojiská vyze-
rali skôr ako smetiská. Všetok odpad, 
ktorý sa nachádzal pri kontajneroch 
a niekedy aj v kontajneroch, nakoľko 
tam bolo čokoľvek, končil na skládke. 
Systém zberu týchto nádob bol na týž-
dňovej frekvencii a ani doplnením ná-
dob na stojiská sa situácia nezlepšia, 
skôr presne opačne. Prosím, neriaďme 
sa heslom Čo je verejné, to ma netrá-
pi. Opätovne opakujeme, že v obci je 
nastavený vrecový systém zberu pria-
mo spred rodinných domov podľa har-
monogramu vývozu. Vrecia na separo-
vaný zber sú k dispozícii počas celého 
roka ZADARMO na pokladni obecného 
úradu. Vždy, keď sa Vám vrecia minú, 
sa môžete zastaviť po ďalšie. Stojisko 
na separovaný zber je možné zriadiť 

už len pri bytových domoch na požia-
danie jednotlivých správcov. 
     
- Plasty, Plechovky, Tetrapak môžu ísť 
spolu stlačené do jedného priehľad-
ného vreca.
- V prípade potreby odovzdania elek-
troodpadu majú občania Bernolákova 
možnosť ho na základe platnej zmluvy 
so spoločnosťou ROVAMI s.r.o. zadar-
mo odovzdať v areáli autovrakoviska 
na Priemyselnej ulici. 
- V prípade potreby odovzdania sta-
vebného odpadu (betón, obkladačky, 
dlaždice a keramika, zmesi betónu, 
tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, 
zemina a kamenivo, výkopová zemi-
na, stavebné materiály na báze sadry) 
pripomíname možnosť odovzdať ta-
kýto odpad zo zľavou -25% z poplatku  
v spoločnosti Sandrock Trans, s. r. o.  
v na Priemyselnej ulici. 

- V prípade potreby odovzdania zele-
ného bioodpadu zo záhrad je možnosť 
takýto odpad odovzdať v miestnej 
kompostárni KOBERA NAD s.r.o. na 
Seneckej ceste.

Upozorňujeme, že kompostáreň nie je 
v správe ani vo vlastníctve obce. Ide 
o podnikateľský subjekt, a na základe 
uzatvorenej zmluvy tu môžu občania 
Bernolákova odovzdať ZADARMO 1m3 
odpadu za deň (spoločne 1000ton za 
rok). Patrí sem tráva, zbytky ovocia  
a zeleniny, kávový a čajový odpad vrá-
tane filtrov, zbytky rastlín, piliny, drev-
ná štiepka z vetiev stromov a kríkov, 
popadané ovocie, ...

Ing. Róbert Láska
Referát ochrany životného prostredia
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu odporúča referátu správy majetku Obecného 
úradu nepredkladať žiadosti o odkúpenie pred-
metného pozemku parcelné číslo 1056/27 par-
cela registra „C“  LV 2125 obecnému zastupiteľ-
stvu. Obec má záujem si ponechať predmetný 
pozemok vo svojom vlastníctve. 

Uznesenie č. 22/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom prenájmu pozemkov, 
parc. č. 5123/9, druh pozemku ostatná plocha 
o výmere 2110 m² a parc. č. 5123/1, druh po-
zemku ostatná plocha o výmere 2755 m², vede-
ných na LV 6055 k. ú. Bernolákovo na dobu 20 
rokov s opciou na ďalších 20 rokov s inflačnou 
doložkou, ktorá bude súčasťou zmluvy, za cenu 
48650 €/rok spoločnosti IP Investment, a. s., Zá-
mocké schody 2, 811 01  Bratislava.  

Uznesenie č. 23/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí so zámerom predaja časti pozemku, 
parc. č. 4777/152, parcela registra “C”, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o  výme-
re cca 95 m², vedeného na LV 2125, k. ú. Ber-
nolákovo  p. Gabrielovi Nagyovi, rod. Nagyovi, 
trvale bytom Clementisova 1487/16, 900 27 
Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného 
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočí-
va v tom, že uvedený pozemok  celé roky tvorí 
predzáhradku žiadateľovej nehnuteľnosti, riad-
ne sa o ňu stará a sú na ňom postavené stavby 
ako železobetónový plot, schodisko a vjazd do 
domu, vodomerná šachta a plynomerná skriňa, 
čím spĺňa podmienku  čl. 10, bod 2. c. a d. VZN 
č. 8/2020. Kupujúci odkúpi pozemok za cenu 
stanovenú v súlade s VZN o zásadách hospodá-
renia a nakladania s majetkom obce Bernoláko-
vo č. 8/2020, vrátane úhrady za vypracovanie 
geometrického plánu a ďalších nákladov súvi-
siacich s  prevodom vlastníctva pozemku. 

Uznesenie č. 24/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom predaja časti pozem-
ku, parc. č. 2744/30, parcela registra “C”, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o  výme-
re cca 110 m², vedeného na LV 2125, k. ú. Ber-
nolákovo  Ing. Alojzovi Šutkovi, rod. Šutkovi, tr-
vale bytom Družstevná 18, 900 27 Bernolákovo.

Uznesenie č. 25/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu odporúča referátu správy majetku Obec-
ného úradu nepredkladať žiadosti o odkúpenie 
predmetného pozemku parcelné číslo 2744/30 
obecnému zastupiteľstvu. Obec má záujem si 
ponechať predmetný pozemok vo svojom vlast-
níctve. 

Uznesenie č. 26/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu nesúhlasí so zámerom predaja pozemku, 
vedeného na liste vlastníctva č. 2125, parc.  č. 
1840/33, parcela registra “C”, druh pozemku 
orná pôda o výmere cca 2790 m², k. ú. Berno-
lákovo, obyvateľom Azalkovej ulice v Bernolá-
kove. 

Uznesenie č. 27/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom predaja častí pozem-
kov, vedených na liste vlastníctva č. 2125, parc.  

č. 105/4, parcela registra “C”, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie a parc.  č. 106/1, 
parcela registra “C”, druh pozemku záhrada  
o výmere cca 250 m²,  k. ú. Bernolákovo,  p. Te-
odore Kakašovej,  rod.  Nejkovej, trvale bytom 
Družstevná 34, 900 27  Bernolákovo. 

Uznesenie č. 28/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom predaja časti pozem-
ku, vedeného na liste vlastníctva č. 7191, parc.  
č. 444/1, parcela registra “e“, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 18 
m², k. ú. Bernolákovo, p. Matejovi Richweisovi, 
rod. Richweis, trvale bytom Ivanská 881/1, 900 
28  Zálesie. 

Uznesenie č.  29/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom predaja časti pozem-
ku, vedeného na liste vlastníctva č. 2125, parc.  
č. 2373/57, parcela registra “C”, druh pozemku 
ostatná plocha o výmere cca 25 m², k. ú. Ber-
nolákovo, p. Marianovi Verešovi, rod. Verešovi,  
Bratislavská 438/17,  018 41  Dubnica nad Vá-
hom. 

Uznesenie č. 30/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na 
obdobie od 1.10.2020 na dobu neurčitú s 2. me-
sačnou výpovednou lehotou Marekovi Saskovi 
– SMT Studio, Sputnikova 7, 821 02 Bratislava, 
za podmienok, že preukázateľne ozvučí 8 obec-
ných podujatí ročne. Nájomné sa stanovuje vo 
výške 80 EUR mesačne +  úhrada za energie. 

Uznesenie č. 31/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní mate-
riálu súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme 
miestnosti jedáleň s príslušenstvom v klube 
dôchodcov s pani Ruženou Šmihlovou, pred-
sedníčkou ZO SZPB v Bernolákove, za účelom 
zasadnutia výboru v dňoch 10.3., 14.4., 12.5., 
9.6., 8.9., 6.10., 10.11. a 15.12.2021 v čase od 
14:00 do 15:30 za cenu 11€ / rok. Jedná sa  
o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod hod-
ný osobitného zreteľa spočíva v tom, že orga-
nizácia presadzuje demokratický a humánny 
odkaz národnooslobodzovacieho boja, orga-
nizuje spomienkové oslavy významných výročí  
a pamätných dní SNP a šíri osvetu pre mladú ge-
neráciu, čím spĺňa podmienku Článku 11, bod 
11 b. a d.

Uznesenie č. 32/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom predaja pozemku parc. 
č. 757/56, parcela registra “C”, druh pozemku 
záhrada o celkovej výmere 132 m², vedenej na 
LV 2125  p. Elene Ederovej, rod. Kovaľčuk, Taba-
ková 662/17, 900 27  Bernolákovo. 

Uznesenie č. 33/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu nesúhlasí so zámerom predaja časti pozem-
ku, vedeného na liste vlastníctva č. 7191, parc.  
č. 444/1, parcela registra “E”, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 37 
m², k. ú. Bernolákovo, manželom Jedlovcovým,  
Hlavná 93,  900 27  Bernolákovo. 

Uznesenie č. 34/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí s prenájmom prevádzky zmrzliny spo-

ločnosti Minimus plus, s. r. o., IČO: 51269104 
tretej strane za rovnakých podmienok stanove-
ných v zmluve o prenájme uzavretej medzi ob-
cou a Minimus plus, s.r.o. Prevádzka sa nachá-
dza na časti obecného pozemku pod stánkom 
na predaj zmrzliny, parc. č. 2747/12, zapísanej 
na LV2125 o rozlohe 18 m².

Uznesenie č. 35/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu:
a)  súhlasí so zriadením práva vecného breme-
na v prospech Bratislavského samosprávneho 
kraja, Sabinova 16, 820 05  Bratislava na po-
zemkoch vo vlastníctve obce Bernolákovo, ve-
dených Okresným úradom Senec, katastrálnym 
odborom na liste vlastníctva č. 6055 pre okres 
Senec, obec Bernolákovo, katastrálne územie 
Bernolákovo, parc. reg. C KN č.:
- 5109/1, druh pozemku. ostatná plocha,  
výmera 13 645 m²
- 5109/7, druh pozemku. ostatná plocha,  
výmera 367 m²
- 5109/8, druh pozemku. ostatná plocha, 
výmera 591 m²
- 5109/9, druh pozemku. ostatná plocha, 
výmera 143 m²

spočívajúceho v práve stavby, vstupu, precho-
du a prejazdu peši, osobnými aj nákladnými vo-
zidlami a práve stavby, vybudovania a uloženia 
komunikácie C 9,5/60, v práve prístupu za úče-
lom prevádzky, údržby, rekonštrukcie a opráv 
komunikácie C 9,5/60 v nevyhnutnom rozsahu, 
nám pre účely stavebného konania pri stavbe 
technickej infraštruktúry „Dopravné napojenie 
LOC Bernolákovo, SO-01 Komunikácia C9,5/60 
podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. SÚ-
322-0211ÚR-IDT a rozhodnutia o povolení stav-
by č. OU-SC-OCDPK-2014/02588/MAN“ 
b) súhlasí so zrušením vecného bremena spo-
ločnosti Šakoň, s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bra-
tislava, na pozemkoch vo vlastníctve obce Ber-
nolákovo, vedených Okresným úradom Senec, 
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
6055 pre okres Senec, obec Bernolákovo, kata-
strálne územie Bernolákovo, parc. reg. C KN č.:
-  5109/1, druh pozemku. ostatná plocha, výme-
ra 13 645 m²
-   5109/7, druh pozemku. ostatná plocha,  

výmera 367 m²
-   5109/8, druh pozemku. ostatná plocha,  

výmera 591 m²
-  5109/9, druh pozemku. ostatná plocha,  

výmera 143 m² 

spočívajúceho v práve stavby, vstupu, precho-
du a prejazdu peši, osobnými aj nákladnými vo-
zidlami a práve stavby, vybudovania a uloženia 
komunikácie C 9,5/60, v práve prístupu za úče-
lom prevádzky, údržby, rekonštrukcie a opráv 
komunikácie C 9,5/60 v nevyhnutnom rozsahu, 
nám pre účely stavebného konania pri stavbe 
technickej infraštruktúry „Dopravné napojenie 
LOC Bernolákovo, SO-01 Komunikácia C9,5/60 
podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. SÚ-
322-0211ÚR-IDT a rozhodnutia o povolení stav-
by č. OU-SC-OCDPK-2014/02588/MAN“ 

Uznesenie č.  36/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí so zriadením práva vecného bremena 
v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., 
Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1,  na pozemkoch 
vo vlastníctve obce Bernolákovo, parc. číslo:

- 4779, parc. reg. „C“, zastavaná plocha a ná-
dvorie, celk. výmera 4311 m² , LV2125
- 444/1, parc. reg. „E“, zastavaná plocha a ná-
dvorie, celk. výmera 45743 m² , LV7191
- 15/3, parc. reg. „C“, zastavaná plocha a ná-
dvorie, celk. výmera 175 m², LV2125
-  211/1, parc. reg. „C“, zastavaná plocha a ná-
dvorie, celk. výmera 427 m², LV2125
 vedených Okresným úradom Senec, spočíva-
júceho v uložení elektrického kábla do zeme  
v rozsahu v zmysle GP č. 2/2021, vypracované-
ho Ing. Marošom Kocmundom zo dňa 9. 3. 2021  
o výmere 478 m² za symbolickú cenu 21€.

Uznesenie č. 37/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu:
1. Súhlasí s rozšírením komunikácie kat. C na 
pozemkoch 444/1, 4479 a 15/3 zo šírky 4,2 na 
šírku 6m a realizáciu chodníka pre peších v dĺžke 
62,5m, spolu na ploche 490m².
2. Súhlasí s opravou povrchu komunikácie v ce-
lom profile cesty a v dĺžke 216m od križovania 
Svätoplukovej po Hlavnú ulicu na pozemkoch 
15/3, 18/6, 444/1 a 4779 o celkovej výmere 
1115m.
3. Súhlasí s vybudovaním terénneho prírodné-
ho poldra s čiastočným presahom na pozemok 
4779 na ploche 47 m² a so zabezpečením úpra-
vy existujúceho vodného rigolu popri ulici Gaš-
tanová alej v dĺžke cca 30m na pozemku 4779.
4. Súhlasí s výmenou stožiarov a svietidiel ve-
rejného osvetlenia a prekládkou vzdušného ve-
denia do zeme na pozemkoch 4779, 15/3, 18/6 
a 444/1 v rozsahu 11 nových stĺpov a svetiel  
a káblov v dĺžke 220m.
5. Súhlasí s údržbou obecných plôch medzi 
novoupravenou komunikáciou a areálom Ma-
nufaktura na parcelách 444/1, 15/3 a 4779  
v rozsahu 437 m² do 30. 12. 2030.

Uznesenie č. 38/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu súhlasí s rozšírením okruhu oprávne-
ných osôb z vecných bremien na pozemkoch 
parc.č.5131, parc. reg. „C“, druh pozemku os-

tatná plocha o výmere 2680 a parc.č.5127/1 
parc. reg. „C“, druh pozemku ostatná plocha  
o výmere 12356, vedených na LV 6055, k. ú. 
Bernolákovo  bezodplatne  v prospech :
1. McDonald´s Slovakia spol. s r.o., in personam 
a in rem v prospech budúcej stavby: „Reštaurá-
cia McDonalds“
- dotknutá parcela: p.č. 5127/1
- obsah vecného bremena: (I) vstup, prechod  
a prejazd  a (II) umiestnenie inžinierskych objek-
tov: SO 11 sadové úpravy, SO 30 prípojka vodo-
vodu, SO 40 prípojka plynovodu, SO 50 prípojka 
SLSP
2. pre vlastníka pozemkov parc. č. 5126/9  
a parc.č. 5126/10 in rem 
- dotknutá parcela: p.č. 5127/1
- obsah vecného bremena: vstup, prechod  
a prejazd  

3. pre vlastníka pozemkov parc.č. 5129/1-3, 
5129/12-16, 5129/19-20, 5130/1-2, 5130/7, 
5125/8, 5125/21-26, 5126/11-13  in rem 
- dotknutá parcela: p.č. 5127/1, 
- obsah vecného bremena: vstup, prechod  
a prejazd, 
- dotknutá parcela: p.č. 5131, 
- obsah vecného bremena: vstup, prechod  
a prejazd, umiestnenie technickej infraštruktú-
ry  

4. pre vlastníka pozemkov parc.č. 5122/1, 
5122/10, 5122/11 in rem 
- dotknutá parcela: p.č. 5127/1, 
- obsah vecného bremena: vstup, prechod  
a prejazd

Uznesenie č. 39/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv na 
opakovaný nájom v nájomných bytoch na Hlav-
nej ul. č. 112 v Bernolákove s nájomcami:

1) Jozef Mačišák, nájomná zmluva na obdobie 
od 01.05.2021 do 30.04.2022,
2) Alžbeta Tóthová, nájomná zmluva na obdo-
bie od 19.04.2021 do 18.04.2022,

3) Leopold Kollár, nájomná zmluva na obdobie 
od 01.07.2021 do 30.06.2022,
4) JUDr. Miroslav Šembera, nájomná zmluva na 
obdobie od  22.06.2021 do 30.09.2021,
5) Dušan Slovák, nájomná zmluva na obdobie 
od 01.05.2021 do 30.06.2021. Ďalšie predĺženie 
nájmu bytu v prípade p. Slováka bude riešené 
formou dodatkov k Zmluve o nájme bytu, uzat-
vorených vždy len na obdobie, za ktoré bude 
vopred zaplatené nájomné. Zmluva o nájme 
bytu sa ukončí najneskôr dňa 30.06.2022.

Uznesenie č. 40/11/2021
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní mate-
riálu uznáša na Všeobecne záväznom nariadení, 
ktorým sa určujú spádové oblasti materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Berno-
lákovo.

Uznesenie č. 41/11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove po prero-
kovaní materiálu nesúhlasí so zaradením
Školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne 
ako súčasti Súkromnej základnej školy, Kaštieľ 
1, 900 27 Bernolákovo do siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR. 

Uznesenie č. 14/11/2021
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu odporúča starostovi striktne dodržiavať pa-
ragraf 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov, podľa ktorého starosta obce nemôže vyko-
návať zmeny rozpočtu bez schválenia obecného 
zastupiteľstva.
nepodpísané
Uznesenie 14/11/2021 bolo prijaté dňa 
8.4.2021 na 11. zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva. Výkon uznesenia bol v súlade s § 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov starostom obce 
pozastavený na základe zápisnice zo zasad-
nutia Komisie pre financie a rozpočet zo dňa 
31.3.2021, ku ktorej sa starosta obce vyjadril vo 
svojom stanovisku odovzdanom poslaneckému 
zboru v písomnej forme dňa 8.4.2021.

Prijímateľ: 
Obec Bernolákovo
Názov projektu: 
Rozšírenie materskej školy v Bernolákove
Miesto realizácie projektu: 
Bernolákovo

Informácia o projekte: 
Cieľom projektu je rozšírením kapacity 
materskej školy v obci Bernolákovo zvýšiť 
hrubú zaškolenosť detí materských škôl. 
Rozšírením materskej školy v rámci tohto pro-
jektu sa tiež prispeje k zosúladeniu súkrom-
ného a pracovného života rodičov, k zvýše-
niu zamestnateľnosti najmä matiek, a tým  
k zlepšeniu príjmovej situácie mladých rodín  
a tiež k zabezpečeniu prístupu ku kvalitnej-
ším verejným službám v oblasti predškolskej 
dochádzky a výchovy s prvkami inkluzívneho 
vzdelávania. 

Uvedené ciele budú dosiahnuté realizáciou 
nasledujúcich aktivít: 
• Výstavba nového objektu materskej školy 
- jedná sa o výstavbu samostatne stojaceho 
objektu s dvomi nadzemnými podlažiami, 
ktorý bude nadväzovať na susedný (už exis-
tujúci) objekt štvortriednej materskej školy.  
V budove sa plánuje zriadenie ďalších štyroch 
tried a kuchyne, ktorá bude slúžiť pre oba su-
sediace objekty materskej školy. 
• Úprava areálu a vytvorenie detského ihris-
ka 
• Obstaranie interaktívnych setov

Vďaka realizácii projektu sa zvýši:
• Kapacita materskej školy o 94 detí
• Počet podporených materských škôl o 1 
• Počet nových verejných budov o 1 
• Podlahová plocha nových verejných budov 
o 804,01 m2 

• Počet podporených areálov materských 
škôl o 1 
• Počet podporených materských škôl mate-
riálno-technickým vybavením o 1.
Dátum začatia realizácie projektu: 
03/2021
Dátum ukončenia realizácie projektu: 
11/2022
Celkové oprávnené výdavky projektu: 
629 800,00 EUR
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
a zo štátneho rozpočtu vo výške 95 % z celko-
vých oprávnených výdavkov projektu.

        Mgr. Richard Červienka
starosta obce

rozšírenie maTerskej školy V BernolákoVe

M
aterská škola
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Školský rok 2020/2021 sa niesol v zna-
mení pandémie Covid 19. Ledva žiaci 
nastúpili do škôl a spolu so svojimi pe-
dagógmi začali usilovne pracovať, už  
v októbri boli školy zatvorené znova.
Koronavírus však nezastavil umelecké 
snaženie mnohých pedagógov. Jedným 
z nich je náš pán učiteľ hry na dychové 
a bicie nástroje – Roman Hudec, DiS.art. 
Jeho žiaci sa zúčastnili 12.ročníka celo-
slovenskej súťaže základných umelec-
kých škôl  Dni Miloša Ruppeldta – onli-
ne, ktorá sa uskutočnila 2.12.2020. 
Andrej Varga získal 1. miesto v 1.A  kate-
górii v hre na plechové dychové nástroje.

Timotej Števove získal 
2. miesto v 1.A kategórii  
v hre na plechové dychové 
nástroje.
Filip Szaksz získal 3. miesto 
v 2.A kategórii v hre na ple-
chové dychové nástroje.
Lucia Vinarčíková získala 
Čestné uznanie v 1.A  kate-

górii v hre na plechové dychové nástroje 
a zároveň Cenu pre najmladšiu účastníč-
ku súťaže v hre na trúbku.
Pani učiteľke Mgr. Daniele Škottovej  bol 
udelený Diplom za klavírny sprievod.
Príprava žiakov na súťaž počas dištanč-
ného vyučovania je oveľa náročnejšia 
ako počas bežného školského roka. 
Pedagóg bojuje s nekvalitným zvuko-
vým prenosom, ktorý skresľuje zvuk, 
žiaci nemajú možnosť pravidelne skúšať 
svoje skladby s korepetítorom. Preto si 
nesmierne vážim osobný vklad a aktivi-
tu pani učiteľky Mgr. Daniely Škottovej, 
ktorá žiakom pravidelne zasielala cvičné 
nahrávky klavírneho sprievodu. Nakoľko 
propozície súťaže vyžadovali nahrávku  
v koncertnej sále a naša škola ju mo-
mentálne nemá, vytvorila pre tento 
účel spolu s kolegami špeciálny kútik  
v učebni hudobnej náuky, ktorý aspoň 
opticky pripomína koncertné pódium. 
Na tomto mieste odvtedy naša škola 
zhotovuje aj ďalšie nahrávky, využívané 
na online koncertoch našej ZUŠ.
Snaženie pedagógov a žiakov bolo ko-
runované ďalším úspechom. Na me-
dzinárodnej súťaži Les Clés d´Or, ktorá 
prebieha v 12 krajinách a tentoraz sa 
konala online v Prahe, sa podarilo uspieť 
vo svojich kategóriách dvom nádejným 
talentom v kategórii Hra na trúbku.
Lucia Vinarčíková získala  bronzovú me-
dailu v kategórii Začiatočník.
Andrej Varga získal  striebornú medailu 
v II. kategórii.
Všetky diplomy sú zverejnené na našej 
webstránke v sekcii Úspechy a ocene-
nia.
Ďakujem obom pedagógom za kvalitnú 
prípravu a zviditeľnenie obce Bernolá-
kovo na celoslovenskej i medzinárod-
nej úrovni a prajem im veľa úspechov  
v ďalšej práci.

      
Mgr. Jarmila Bošková, 

riaditeľka školy

ŠkolaŠk
ol

a

príspeVky zo škd
Lastovičky
Včera ráno potichúčky
prileteli lastovičky.
Prileteli z južných dialí,
jarnú pieseň zaspievali.
Vítali ich vrabce štyri,
vrabčou piesňou čviri - čviri.

sLimák
Nes ma slimák, nes, 
naháňa ma pes!
Už ho čujem jedným uchom,
skryjem sa mu pod lopúchom.
Len tam rýchlo vlez!

Básne napísala Terezka 
zo 16. oddelenia ŠKD (2.A)

Téma školského roka v ŠKD mala názov 
„Čo nás učia rozprávky a bájky“ a tu sú 
niektoré vydarené výtvory detí.

o koňovi a somárovi
Bola raz jedna farma, a na tej farme bol 
kôň Hany a somár Sisi. Kôň robil mi-ha-
ha a somár i-á. Kôň sa smial somárovi, no 
somár sa nedal a povedal: „Som síce iný, 
ale ty si dosť hlúpy, aby si to pochopil.“ 
Kôň sa zahanbil. A to je koniec.
A ponaučenie znie: „Nesmej sa ostat-
ným, lebo sa ti to môže vrátiť!“

Vytvorili Mirka a Sofi 
z 5. oddelenia ŠKD (2.B)

rozprávka o škoLe
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. 
Stála v Bernolákove. V tej škole boli deti.
Jedného dňa, keď sa deti učili,  zistili, že 
v Čítanke im chýbajú všetky písmenká. 
Pani učiteľka sa tomu tiež čudovala. „Čo 
sa stalo?“ pýtala sa. Písmenká chýbali 
úplne všetkým. Zrazu sa ozvalo z kúta 
triedy hlasné chŕŕŕ - chŕŕŕ.
Deti sa obzreli. V kúte ležal zlodej pís-
meniek. Bol malý a hnusný. Na tvári mal 

čiernu masku, bol celý čierny a v ruke 
držal vrece. V tom vreci boli ukradnuté 
písmenká. 
- „Aha, už vieme, kde sa stratili naše pís-
menká,“ povedali deti. „má ich ten zlo-
dej!“ 
- „Čo budeme teraz robiť?“ opýtala sa 
pani učiteľka.
- „Ja viem,“ povedal Adamko, „zavoláme 
babu Ježibabu.“ 
Deti vyslovili čarovné slovíčko: „Prosím, 
Ježibaba, prileť a vezmi si zlodeja pís-
men!“ Zrazu sa objavila Ježibaba. Prile-
tela oknom a schmatla zlodeja. Potom 
urobila zaklínadlo. Otočila sedemkrát 
metlou a písmenká sa zase objavili v Čí-
tankách. 
Ježibaba zapriala deťom pekný deň  
a spolu so zlodejom písmen odletela späť 
do rozprávky. A zazvonil zvonec a škol-
skému roku i rozprávke je koniec!

Vytvorili deti z 3. oddelenia ŠKD (1.D), 
zapísala p. vychovávateľka 

Janka Fillová

o červenom svetri
Bol raz jeden chlapček, ktorý sa volal Peť-
ko. Práve v tento deň mal Peťko narodeni-
ny. Od rodičov dostal krásny červený sve-
ter. Veľmi sa mu páčil a povedal si: „Ten 
sveter si už nikdy nezoblečiem!“ 
Na druhý deň išiel do školy. Nie veľmi pek-
ne ho privítali. „Ha-ha!“ zasmial sa jeho 
najlepší kamarát Michal. „Peťo má červe-
ný sveter ako dievča! Ha-ha! Poďte sa po-
zrieť!“ Všetci rýchlo pribehli. Všetci, až na 
jedného chlapca, sa začali smiať. Ten chla-
pec sa volal Aďo. Bol tichý a milý. Ale keď 
videl, že sa Peťovi vysmievajú, nuž odvážil 
sa a vykríkol: „Nesmejte sa mu! Veď aj vy 
máte červené oblečenie! Teraz by ste sa 
mali začať smiať každému, kto má červe-
né oblečenie?“ „Nie,“ odvetili deti. „Tak 
vidíte! Mali by ste sa nad sebou zamyslieť! 
Veď viete, že vysmievať sa nie je pekné!“ 
Deti si povedali, že sa už nikdy nikomu 
nebudú vysmievať. Odvtedy sú Peťo  
a Aďo kamaráti.

Napísali Terezka a Nelka
zo 16. oddelenia ŠKD (2.A)

zuš a jej úspeChy počas pandÉmie
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 Spojená škola Ivanka pri Dunaji – SOŠ 
Bernolákovo sa pravidelne zapája do me-
dzinárodných mládežníckych aktivít. Žiaci 
majú možnosť cestovať do zahraničia, 
spoznať život a kultúru iných krajín, zdo-
konaliť sa v konverzácii v anglickom alebo 
nemeckom jazyku a nájsť si kamarátov  
v zahraničí. Atraktívnou formou získavajú 
nové vedomosti a spoločne riešia zadané 
úlohy. 
 Od roku 2019 sme zapojení do medzi-
národného projektu „Energizing Peop-
le“ („Dodajme ľuďom energiu“), ktorý je 

sponzorovaný programom EÚ Erasmus 
Plus. Tento projekt podporuje environ-
mentálnu výchovu. Bol inšpirovaný jed-
ným z cieľov udržateľného rozvoja schvá-
lenými v OSN, konkrétne cieľom č. 7: 
Zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, 
spoľahlivej, trvalo udržateľnej a modernej 
energii pre všetkých. Našou hlavnou té-
mou je: Dostupná a čistá energia. Žiaci sa 
učia o energetických koncepciách rôznych 
krajín, majú možnosť porovnať podiel, vý-
hody, nevýhody a perspektívy používania 
obnoviteľných zdrojov v našich regiónoch.

Celý projekt mal pôvodne trvať dva roky. 
V tomto období sme plánovali uskutoč-
niť šesť medzinárodných stretnutí. Prvé 
sa konalo v novembri 2019 v talianskom 
meste Salerno. Bolo to úvodné stretnutie 
učiteľov a vzdelávací tréning o používaní 
internetovej platformy Etwinning. Druhé 
podujatie bolo zorganizované začiatkom 
februára 2020 v talianskom meste Terst. 
Trvalo jeden týždeň. Z našej školy sa ho 
zúčastnili dvaja učitelia a päť študentov. 
Oboznámili sa so zaujímavými lokálnymi 
ekologickými projektmi  a navštívili Benát-
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Naša škola otvorila svoje brány pre pre-
zenčné vyučovanie všetkých žiakov 10. 
mája. Učitelia i žiaci s veľkou radosťou 
pokračovali vo svojich aktivitách, sme-
rujúcich k ukončeniu školského roka. 
Všetci sa už veľmi tešíme na zaslúžené 
prázdniny. Pre žiakov i pedagógov bolo 
dištančné vyučovanie zaťažkávacou 
skúškou – všetko bolo oveľa zložitejšie, 
zminimalizované na malé obrazovky 
počítačov a ešte menšie displeje mobil-
ných telefónov. Ešte horšie na tom boli 
všetky aktivity vyžadujúce kvalitu zvuku 
– každý nástroj znel v telefóne inak, čas-
to smiešne a skreslene. Napriek všetkým 
problémom sme svoje poslanie zvládali 
na vysokej profesionálnej úrovni. Svedčia  
o tom viaceré online koncerty, umelecké 
pásma a výstavy, ktoré sme pravidelne 
prezentovali na webstránke našej školy 
a facebooku výtvarného odboru. Jed-
nu z interesantných koláží žiackych prác 
pripravila k tomuto článku pani učiteľka 
Mgr. Emília Steinhübelová.
 Koncom školského roka čaká pedagó-
gov ZUŠ ešte jedna dôležitá a ťažká úlo-
ha – sťahovanie do nových priestorov. 
Napriek tomu, že nie všetci odchádzame 
do tried starej základnej školy, sťahuje-

me sa všetci – do menších priestorov. 
Spolu s pani riaditeľkou základnej školy 
Mgr. Barborou Lipka - Rezníkovou sme sa 
zahrali na dobré čarodejnice a spoločne 
sa nám podarilo umiestniť žiakov ZUŠ iba 
do dvoch školských budov. Pre nás „zuš-
károv“ je to malý darček k 15. výročiu 
založenia školy, ktoré žiaľ nebolo možné 
náležite osláviť. 
 Začiatkom júla sa preto všetky triedy 
i chodby znovu zmenia na veľké mrave-
nisko plné usilovných učiteľov, pripravu-
júcich množstvo hudobných nástrojov, 
krabíc, ozvučovacej techniky, kulís i kos-
týmov na presun do nových priestorov. 
Všetko je naplánované, ako sa vraví, 
„kocky sú hodené“. Ostáva už len spoloč-
ne dokázať, že sme pripravení opätovne 
zabojovať pre dobro svojich žiakov, ktorí 
nám vždy dali silu k novým výzvam. Za 
ochotu a pomoc ďakujem pánovi staros-
tovi, Mgr. Richardovi Červienkovi, a pra-
covníkom Obecného úradu v Bernolá-
kove. V spoločnej súčinnosti pripravíme 
nové učebné prostredie pre všetkých žia-
kov i pedagógov. Všetko to, čo sa do no-
vých tried nezmestí – naše dve koncert-
né klavírne krídla, pianína, akordeóny  
a množstvo divadelných kulís a kostýmov 

- bude umiestnené v bezpečných skla-
dových priestoroch a čakať na využitie  
v hádam blízkej budúcnosti.
 Dúfam, že sa žiaci budú dobre cítiť 
aj v spoločne využívaných učebniach. 
Je mojou prioritou poskytnúť všet-
kým svojim učiteľom aspoň najzáklad-
nejšie učebné pomôcky ku kvalitné-
mu výchovno-vzdelávaciemu procesu  
v priestoroch Spojenej školy agrotech-
nickej i v Základnej škole na Školskej uli-
ci. Budeme si musieť zvyknúť na mno-
hé zmeny, ktoré toto riešenie so sebou 
prinesie, prosím rodičov o zhovievavosť 
a trpezlivosť v prvých týždňoch, kým 
sa utrasie rozvrh hodín a nastavia nové 
pravidlá. Som presvedčená, že spoloč-
ným úsilím zvládneme všetky problémy 
a stretneme sa konečne na spoločných 
podujatiach, ktoré snáď už bude možné 
usporiadať aj s účasťou nášho vďačného 
obecenstva.
 Záverom by som chcela zaželať všet-
kým občanom Bernolákova príjemné 
prežitie letných dovoleniek bez strachu  
a bez rúšok, v zdraví a rodinnej pohode.

   Mgr. Jarmila Bošková,
riaditeľka školy

zuš čakajú VeĽkÉ zmeny 

 „dodajme Ľuďom energiu“ 
medzinárodné aktivity na strednej škoLe v BernoLákove v oBdoBí pandémie Covid-19

ky. Tretie podujatie sa malo konať v máji 
v severofrancúzskom meste Lillebonne. 
Žiaľ, už sa v dôsledku šírenia ochorenia 
COVID-19 neuskutočnilo.
 Po porade so zahraničnými kolegami 
sme spoločne požiadali o predĺženie trva-
nia projektu. Dúfali sme, že sa situácia 
zlepší a onedlho budeme môcť v našich 
aktivitách pokračovať. Projekt bol pre-
dĺžený o pol roka – do apríla 2022.  Zmena 
k lepšiemu ale nenastáva tak rýchlo, ako 
by sme si želali. Vedeli sme, že už nestih-
neme vycestovať na ďalšie štyri miesta  
a realizovať všetky pôvodne naplánova-
né aktivity. Po konzultácii s Národnou 
agentúrou Erasmus Plus sme sa rozhod-
li uskutočniť 20. – 22. apríla 2021 online 
podujatie, ktoré bolo spestrením dištanč-
ného vyučovania a obmedzeného pohybu  
a kontaktov. Naša škola pripravila 3-dňo-
vý program, ktorého sa zúčastnilo 21 
učiteľov a 61 študentov zo stredných škôl  
z Francúzska, Nemecka, Švédska, Talian-
ska a Slovenska. Niektorí žiaci sa pri tejto 
príležitosti po prvýkrát po šiestich mesia-
coch vrátili do školských lavíc. 
 Program obsahoval prezentácie o na-
šich školách, o zúčastnených krajinách, ich 
energetickej koncepcii a používaní obno-
viteľných zdrojov. Vyhodnotili sme pries-
kum zameraný na spotrebu a efektívne 
využívanie energie, ktorý bol realizovaný  
v marci medzi študentmi na všetkých 
zapojených školách. Dôležitou a obľúbe-
nou súčasťou programu boli interaktívne 
tímové úlohy, ktoré spolu riešili žiaci za-
delení do 5 medzinárodných tímov. Veľa 
zaujímavých podnetov priniesli tímové 
prezentácie o ekologickej budúcnosti na-
šej planéty. Žiaci v nich textom aj obráz-
kami vyjadrili svoje predstavy o tom, ako  
v druhej polovici 21. storočia môžu vyze-
rať mestá a domy, školy a vzdelávanie, vý-
roba energie, doprava, zavádzanie nových 
technológií v rôznych zamestnaniach. 
Počas podujatia sme medzi sebou uvítali 
absolventa našej školy, teraz technického 
zástupcu firmy NRG flex Ervína Koníka. 

Ukázal nám, ako v praxi znižujú energe-
tické straty vykurovacích systémov. Dlhá 
diskusia nasledovala po prezentácii mar-
ketingového a PR manažéra spoločnosti 
Hyundai Motor Mareka Kopču o elektro-
mobiloch.  
 Organizovať mimovyučovaciu činnosť  
v tomto období nie je jednoduché, ale 
stojí to za to. Napokon samotný názov 
projektu - „Dodajme ľuďom energiu“- nás 
tiež vyzýval k aktívnemu prístupu a a ini-
ciatíve. Povzbudil nás aj záujem zo strany 
vedenia Bratislavského samosprávneho 
kraja. Podujatie svojím online vstupom 

a príhovorom ocenili predseda BSK Juraj 
Droba, podpredsedníčka BSK pre oblasť 
životného prostredia Elena Pätoprstá  
a riaditeľka odboru školstva, mládeže  
a športu BSK Jana Zápalová. 
 Po ukončení akcie sa naši žiaci vyjadrili 
takto:
Matej: „Projekt mi ponúkol unikátnu mož-
nosť spoznať rôzne krajiny a ich ľudí takým 
spôsobom, ako nikdy predtým. Išlo o dob-
rú a užitočnú vec, ktorá nás všetkých doká-
zala zjednotiť, čo je super.“ 

Viktória: „Táto akcia mi dodala trošku viac 
odvahy, väčšinou nie som veľmi zhovorči-
vá. Teraz som sa  musela snažiť komuni-
kovať a klásť otázky našim zahraničným 
hosťom. Bolo fajn, že som si konečne moh-
la angličtinu precvičiť aj inou formou ako 
učením sa.“
Mária: „Páčilo sa mi, že som sa mohla 
zoznámiť s novými ľuďmi z rôznych krajín  
a vylepšiť si svoje komunikačné schop-
nosti v angličtine. Naučila som sa veľa  
o energiách a spôsoboch, ako pomôcť našej 
planéte. Pomohlo mi to predstaviť si lepšiu  
a ekologickejšiu budúcnosť...Mohla som 
si vyskúšať úlohu tímového koordinátora, 
čo bola pre mňa nová skúsenosť, za ktorú 
som veľmi vďačná. Mrzelo ma, že nieke-
dy sme mali slabé internetové pripojenie  
a musela som v tíme niektoré veci opako-
vať, lebo to „sekalo“.“
Chiara: „Myslím si, že to bola naozaj dob-
rá akcia. Čo by sa mohlo zlepšiť? Niektoré 
prezentácie boli pre mňa dosť dlhé. Páčili 
sa mi tímové aktivity a spoločné riešenie 
zadaných úloh, tomu by som venovala ešte 
viac času.“ 
Vanesa: „Som rada, že som mala príležitosť 
zúčastniť sa tohto projektu. Myslím si, že 
najlepšie bolo spoznať nových ľudí, nájsť si 
nových kamarátov a vypočuť si ich názory 
a predstavy o budúcnosti našej planéty. 
Čo by som zmenila? To, aby sme sa radšej 
stretli osobne ako prostredníctvom počí-
tačov. Ale aj tak to bolo zábavné, páčilo 

sa mi to a chcela by som sa zúčastniť zno- 
vu.“  
 V rámci projektu „Energizing People“ 
sa majú konať ešte dve podujatia organi-
zované školami vo Švédsku a v Nemecku. 
V závislosti od situácie to bude buď for-
mou online stretnutia alebo prezenčnou 
formou. V každom prípade, medzinárod-
né aktivity budú pokračovať  aj v nasledu-
júcom školskom roku. 
  Sylvia Jurišová, 

koordinátorka projektu
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1. 4. 1821 sa vo Veľkom Bieli narodil 
Štefan Kormančík. Priženil sa do Čeklísa  
a s manželkou Alžbetou Baloghovou 
mali 8 detí. Ich potomkovia žijú v Berno-
lákove aj dnes.

2. 4. 1945 ráno o 6. hodine bola oslo-
bodená naša obec Červenou armádou. 
Nemeckí vojaci ustúpili bez boja. V det-
skom domove,  v škole i v kaštieli boli 
zriadené poľné nemocnice, v ktorých 
ošetrovali vojakov Červenej armády.

3. 4. 1945  miestna organizácia Komu-
nistickej strany Slovenska mala ustano-
vujúcu schôdzu a vystúpila z ilegality.

4. 4. 1945 bol utvorený Revolučný ná-
rodný výbor. Predsedom sa stal Ján 
Belai, podpredsedom Štefan Farkaš st., 
členmi boli Ľudovít Salay, Štefan Múčka, 
Zdenko Lapár, Anton Sommora ml., Ľu-
dovít Múčka, František Burkuš, Alexan-
der Navara, Jozef Čík, Alexander Polgár 
a Július Štifler. 

5. 4. 1928 sa narodil Alexander Švarda, 
predseda Miestneho národného výboru 
a potom starosta obce od 19. 3. 1990 do 
15. 1. 1999.

20. 4. 1639 bol uvedený ako nový vlast-
ník šintavského panstva gróf Mikuláš 
Esterházy. Súčasťou panstva bola naša 
obec. Majetkový celok de iure dostal  
v roku 1642 privilégiom kráľa Ferdinan-
da III.

20. 4. 1910 v našej obci chvíľu pobudol 
Theodore Roosevelt (1858-1919), pre-
zident USA v období 1901 - 1909. Bol  
v kaštieli v Malinove na návšteve u mi-
nistra kultúry a výučby Alberta Appo-
nyiho a potom ho odviezli na železničnú 
stanicu do Čeklísa. Obyvatelia obce tu 
pre neho pripravili privítanie i rozlúčku.

27. 4. 1324 sa majiteľom Čeklísa stal 
Abrahám Rufus. Bol významnou osobou 
po boku Matúša Čáka trenčianskeho  
a potom kráľa Karola Róberta z Anjue. Od 
roku 1323 používal predikát „z Čeklísa“.

31. 4. 1948 na členskú schôdzu KSS priš-
li členovia Sociálnodemokratickej strany 
pod vedením Štefana Buzgoviča a vyhlá-
sili, že ich strana sa zlučuje s KSS.

máj

3. 5. 1796 sa do Čeklísa priženil Martin 
Škvorec zo Záhorskej Vsi. Jeho manžel-
kou sa stala Alžbeta Polgárová a naro-
dilo sa im 12 detí. Ich potomkovia žijú  
v Bernolákove aj v súčasnosti.

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

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

10. 5. 1523 kráľ Ľudovít II. Jagelovský vy-
dal privilégium o oslobodení obyvateľov 
šintavského panstva od platenia cest-
ného a vodného mýta na celom území 
Uhorského kráľovstva. Obyvatelia Čeklí-
sa boli súčasťou tohto panstva.

10. 5. 1916 sa narodil Vojtech Bognár, 
predseda Miestneho národného výboru  
v rokoch 1951 1953.

11. 5. 1605 mestečko Čeklís obsadili 
povstalci pod vedením Benedikta Buči-
ho (protihabsburské povstanie Štefana 
Bočkaja) a zrekvirovali všetky zásoby 
obyvateľov. 

12. 5. 1847 zomrel gróf Jozef Esterházy 
de Galántha. Pochovaný je vo Viedni. Na 
jeho počesť dala jeho manželka grófka 
Mária Helena Nikolajevna Bezobrazova 
postaviť memoriálnu kaplnku a tá do-
dnes stojí na cintoríne. 

17. 5. 1932 sa narodil Štefan Mačai, vý-
znamný slovenský architekt a urbanista, 
angažoval sa v obci v oblasti urbaniz-
mu, architektúry a športu. Zomrel 30. 7. 
2002.

22. 5. 1931 zomrel Dr. Sotiri Salvator De-
mosthenes Antoniades, doktor v Čeklísi. 
Jeho hrob je vedľa memoriálnej kaplnky.

25. 5. 1930 odohrali hádzanárky Sokola 
Čeklís prvé stretnutie proti bratislavskej 
Cvernovke. 

29. 5. 1929 sa v Bernolákove narodil he-
rec Ján Géc.

jún

1. 6. 1958 bol slávnostný výkop započa-
tia výstavby kultúrneho domu.

3. 6. 1912 sa v Bernolákove narodil hus-
lista a hudobný pedagóg Jaroslav Kulí-
šek. Zomrel 12. 6. 1970 v Bratislave.

4. 6. 1931 Zastupiteľstvo obce na svo-
jom zasadaní za predsedníctva starostu  
p. Kastla odhlasovalo zriadenie meštian-
skej školy v Čeklísi. 

6. 6. 1875 Farská kronika v Ivanke zazna-
menala, že pán farár Ferenci pri príleži-
tosti jubilejného roku viedol vo farnosti 
štyri procesie. Ich trasa viedla z ivanské-
ho kostola sv. Jána Krstiteľa ku kaplnke 

sv. Rozálie, odtiaľ do Bernolákova ku 
kaplnke sv. Anny. Konali sa 6. júna, na 
sviatok Petra a Pavla (29.6.), koncom au-
gusta a posledná bola 6. októbra.

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

8. - 9. 6. 1990 sa konali prvé demokra-
tické parlamentné voľby od roku 1935. 
Občania volili poslancov do Federálneho 
zhromaždenia ČSFR a do Slovenskej ná-
rodnej rady.

11. 6. 1523 sa novým majiteľom šintav-
ského panstva stal kráľovský pokladník 
a komorník Alexej Thurzo z Betlanoviec. 
Obec Čeklís bola súčasťou tohto panstva.

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

12. 6. 1682 sa v Pápe narodil Jozef Ester-
házy. Bol gróf, generál jazdectva, krajin-
ský sudca a podpalatín. Postavil kaštieľ  
a kaplnku sv. Anny v Bernolákove. 

12. 6. 1917 sa v obci Rybník narodila 
Magdaléna Gömöryová vyd. Lapáro-
vá. Na meštianskej škole v Bernolákove 
učila slovenčinu, chémiu a zemepis. Cez 
vojnu bola aktívna v odboji. V r. 1956 - 
1978 bola riaditeľkou ZŠ v Ivanke pri 
Dunaji. V r. 1960 - 1968 bola poslanky-
ňou Národného zhromaždenia ČSSR, 
v r. 1969 - 1976 poslankyňou Federálne-
ho zhromaždenia.

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

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

24. 5. 1954 – prví absolventi ukončili 
štúdium na Poľnohospodárskej technic-
kej škole v Bernolákove. Škola vznikla  
v Bernolákove v r. 1952 a bola prvá svoj-
ho druhu na Slovensku. Využívala prie-
story kaštieľa.

25. 6. 1571 je v listine uvedený Matej 
Molnár, prvý menovite známy richtár 
Bernolákova.

29. 6. 1901 sa v kaštieli konala veľká 
slávnosť, ktorou si Esterházyovci pripo-
menuli slávnosť, na ktorej sa zúčastnila 
kráľovná Mária Terézia v  r. 1766. Pod-
robnosti priniesli noviny Vasárnapi ujság 
7. 7. 1901.

prijímaCie skúšky na našej sTrednej odBornej škole
Na našej Strednej odbornej škole agro-
technickej  v Bernolákove, ktorá je sú-
časťou Spojenej školy Ivanka pri Duna-
ji,  sa za prísnych protidemiologických 
opatrení  konali talentové a prijímacie 
skúšky od 3. do 12. mája 2021. 
Na študijné odbory 3756 M technika 
a prevádzka dopravy, 6355 M služby  
v cestovnom ruchu a 4246 M bioener-
getika sa prihlásilo 57 uchádzačov, 
mohli sme však prijať iba 30. Kritéria-
mi pre prijatie na štúdium boli priemer  
z 8. a 9. ročníka základnej školy a do-
siahnutý počet bodov z testov zo slo-
venského jazyka a literatúry, matemati-
ky alebo biológie.
Na študijný odbor 9245 M ochrana 
osôb a majetku sa nám prihlásilo až 
180 uchádzačov, konkurencia bola 
veľká, pretože do I. ročníka v školskom 
roku 2021/2022 môžeme prijať iba 60 
žiakov. 
Pre štúdium v študijnom odbore ochra-
na osôb a majetku je dôležitým  pred-
pokladom výborný zdravotný stav, 
fyzická zdatnosť, dostatočná psychic-
ká odolnosť a tiež výborné študijné 
výsledky zo základnej školy. Talen-
tové skúšky pozostávali z testovania   
a overenia všeobecných pohybových 
schopností. Uchádzači absolvovali po-
zornostný test, vedomostný test a test 
logického myslenia.
Pri overovaní všeobecných pohybových 
schopností sa uchádzači o štúdium  
podrobili niekoľkým fyzickým testom:  
sed – ľah za 60 sekúnd,  skok do diaľky 
z miesta a výdrž v zhybe na hrazde, čln-
kový beh 4 x 10 m a „Beep test“.
Potešil nás vysoký záujem o štúdium na 
našej škole, je nám ľúto, že sme moh-
li prijať iba časť záujemcov.  Tešíme sa 
na budúcich prvákov, ktorí rozšíria rady 
našich  študentov. 
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ia Čas, veličina, ktorú zatiaľ nevieme ovplyv-

niť, ale vnímame ju rôzne, najmä v život-
ných situáciách, či sú radostné, či tie nie 
príjemné.
Čas – definícia?  Jednu priblížil Jan We-
rich:“ Čas si vymysleli lidi, aby vědeli od 
kdy – do kdy a co zato“. Ako mladšieho ma 
po počutí zvukového záznamu táto výpo-
veď zaujala a neopustila. Tiež svedectvo 
Alberta Einsteina o vnímaní času je ne-
prehliadnuteľné.
Čas - v akej dobe to žijeme?! Otázka či 
zúfalý výkrik človeka?  Niekedy možno 
vyznanie pocitu, že nie je všetko podľa 
našich – mojich – predstáv. No túto výpo-
veď počúvam už od mojich detských čias 
a môžeme ju sledovať aj v análoch – sve-
dectve našich predkov - knihách.
Čas – inak plynie vo veku mladosti, sta-
roby, v radosti – smútku, vo chvíli očaká-
vania, nádeje, či rezultátu – je koniec, či  
v čase „krízovej situácie“.
Čas – ako sme prežívali posledné obdo-
bie (covid pandémie) – viac ako rok ? Nie 
podľa našich predstáv, očakávaní. Mnohí 
stratili istoty, ku ktorým sa upierali, stra-
tili sme milovaných a milujúcich, koľkí sa 
obetovali v službe – poslaní, aby sa sklo-
nili a pomohli i tým, ktorých nepoznali, 
niektorí daný čas zneužili  či využili na 
úkor iných vo svoj prospech.... A predsa 
chceme žiť v reálnom čase s reálnymi 
podmienkami.

Očakávame čas dovoleniek, spoznávania, 
zážitkov. Aký bude nasledujúci čas našej 
existencie? 
Nezabúdajme na tých, ktorí nás milu-
jú, vychovali nás, pozrime sa okolo seba  
a možno stretneme priateľa, obnovíme 
vzťahy s tými, s ktorými sme nemali po-
chopenie a oni s nami, možno nájdeme 
harmóniu života – i toho vnútorného –  
i keď nevypovieme slovo, niekedy stačí 
pohľad, pohladenie.
Čas – niekedy ho chceme posunúť, ale ako 
svedčí Biblia - A tak čakal Abrahám trpez-
livo a dosiahol zasľúbenie, List židom, 6. 
K., buďme trpezliví a zodpovední. Ako rých-
lo sme chceli uvoľniť bariéry a rýchlo prežiť 
čas dovoleniek vlani, tak zažívame plody 
nedočkavosti a omylov svojich túžob. 

Čas – máme ešte možno čas i na príjem-
né zážitky. Len ich prežiť v zodpovednosti, 
pokoji a radosti.
Prajem vám požehnané prežite nastáva-
júcich dní,  veľa trpezlivosti,  dar zodpo-
vednosti, nádeje, viery a lásky. 

Mgr. Rastislav Hargaš, 
evanjelický farár – Rača – Bernolákovo

čas konania BohosLužieB
Bernolákovo, nedeľa: 
10.30 (1. nedeľa v mesiaci; Služby Božie so 
sviatosťou Večere Pánovej so spoveďou)
Ivanka pri Dunaji: 2. nedeľa v mesiaci:
11.30 v Infocentre MRŠ.

Aktuálny rozpis služieb Božích na:
www.ecavraca.sk

„a Tak čakal aBrahám TrpezliVo a dosiahol zasĽúBenie“  žid., 6. k.hisToriCký kalendár
júL

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

3. 7. 1927 sa v Čeklísi narodila prof. Ľud-
mila Peterajová vyd. Vaculíková. Bola 
historička umenia, spisovateľka, učila na 
Vysokej škole výtvarných umení, bola ku-
rátorka výstav vo viacerých galériách.

3. 7. 1983 v Českých Budějoviciach zo-
mrel učiteľ, maliar, spisovateľ František 
Volf. V rokoch 1929 až 1930 bol riadi-
teľom ľudovej školy v Čeklísi. Narodil sa  
1. 12. 1897 v Třeboni.

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

4. 7. 1887 sa v dome č. 84 narodil Jozef 
Kinčeš, starosta v období 1938 až 1939.

10. 7. 1948 sa začal používať nový názov 
obce – Bernolákovo. Dovtedajší názov 
obce – Čeklís – zrušili, lebo bol v tej dobe 
ideologicky nevyhovujúci pre úradníkov 
Okresného národného výboru Bratislava 
- okolie.

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

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

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

25. 7. 1722 sa v Mikulove narodil Jakub 
Fellner, staviteľ, majster neskorého baro-
ka. Upravoval kaštieľ v Čeklísi.

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

26. 7. 1914 na sviatok sv. Anny - patrónky 
obce, bola v Rakúsko - Uhorsku vyhláse-
ná mobilizácia. Mladí muži z obce naru-
kovali na bojiská a 43 ich zahynulo. 

28. 7. 1979 zomrel Jozef Mutkovič, 
vládny komisár v obci od 14.3.1939 do 
2.4.1945. Pochovaný je v Slávičom údolí 
v Bratislave

29. 7. 1683 - desaťtisícová armáda na 
čele s cisárskym generálom Karolom Lot-
rinským porazila osmanské vojsko pašu 
Husajna v blízkosti Bernolákova. V boji 

padlo okolo 700 nepriateľov a podobný 
počet sa dostal do zajatia. Vyhraná bitka 
prispela k víťazstvu nad osmanským voj-
skom v bitke o Viedeň, ktorá bola 12. 9. 
1683.

31.7.1941 sa narodil Vladimír Pláteník,  
v r. 1959 majster ČSSR v športovej gym-
nastike v súťaži družstiev.

august

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

7. 8. 1959 sa stala najväčšia železničná 
havária v Bernolákove.

9. 8. 1914 sa narodil Ľudovít Szalai, pred-
seda miestneho národného výboru v ob-
dobí 1957 – 1971.

10. 8. 1775 sa konala hromadná svad-
ba 12 sedliackych párov v parku pri 
kaštieli. Zorganizoval ju gróf František 
Esterházy. Novomanželia pochádzali  
z obcí, ktoré patrili do panstva Ester-
házyovcov.

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

22. 8. 1951 v Bratislave začal vykonštru-
ovaný proces „Biela légia“. O tri dni bol 
vynesený rozsudok nad mladými mužmi 
z Bernolákova: J. Kocka bol odsúdený 
na 12 rokov odňatia slobody, M. Kinčeš 
na 10 rokov, M. Satury a A. Jača boli od-
súdení na 3 roky, V. Žovák na 2,5 roka  
a Š. Buzgovič na 2 roky. 

26. 8. 1977 JRD Pokrok so sídlom v Chor-
vátskom Grobe (od r. 1973 bolo jeho 
súčasťou JRD Bernolákovo) dostalo od 
prezidenta republiky vyznamenanie Rad 
práce.

29. 8. 1964 v kultúrnom dome bola 
umiestnená nová obecná knižnica. Sláv-
nostné otvorenie sa uskutočnilo pri prí-
ležitosti 20. výročia SNP. 

septemBer

1. 9. 1938 sa v Čeklísi narodil Jozef Čapla, 
ktorý sa preslávil ako hokejista Slovana 
Bratislava.

1. 9. 1963 bola slávnostne otvorená 
Nová škola na Komenského ulici. 

1. 9. 1993 činnosť začalo Športové gym-
názium v priestoroch PTŠ. 

4. 9. 1932 sa uskutočnil I. ročník Štefáni-
kovho maratónu. Štart bol na Hviezdo-
slavovom námestí v Bratislave, v Čeklísi 
bola obrátka a cieľ bol v Petržalke na 
štadióne ŠK.

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

7. 9. 1413 bol v Bratislave prešetrovaný 
prípad vraždy, ktorá sa stala v Čeklísi. 
Stolársky majster Hinc Genglein preklal 
nožom Pavla Obrachta v dome richtára 
v Čeklísi. 

7. 9. 1993 Pamiatkový úrad SR vyhlásil 
memoriálnu kaplnku Jozefa Esterházyho 
za  kultúrnu pamiatku. Nachádza sa upro-
stred cintorína. 

10. 9. 1825 sa v obci Bořenovice, okr. 
Kroměříž narodil František Odnechta.  
S Máriou Blechovou založili bernolákov-
skú vetvu rodu.

12. 9. 1931 sa v Čeklísi narodil významný 
vodohospodár Július Binder.

12. 9.1935 sa v Čeklísi narodil jedinečný 
futbalista Ján Popluhár. 

15. 9. 1773 v Čeklísi zomrel farár Anton 
Radič. Bol jezuita, spoluautor učebníc fy-
ziky. 

15. 9. 1924 sa v Čeklísi narodil plk. Jozef 
Kastl, stíhací pilot, lietal aj na MiG-21MF. 
Bol náčelníkom Slovenského Aeroklubu 
Zväzarmu.

15 .9. 1928 sa v Čeklísi narodil spevák Jo-
zef Kuchár. 

17. 9. 1938 sa v Čeklísi narodil futba-
lista Ľudovít Cvetler. V drese Slovana 
Bratislava získal Pohár víťazov pohá-
rov (1969), bol majster Československa 
(1970 – 71), víťaz Československého 
pohára (1962 – 63 a 1968). Je držiteľ 
striebornej medaily z olympijských hier 
1964 v Tokiu.

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

19. 9. 1715 sa v Pápe narodil budúci 
uhorský kancelár František Esterházy. 
Patrilo mu panstvo Čeklís.

21. 9. 1911 sa v Muránskej Dlhej Lúke 
narodil MUDr. Štefan Roháč - Valach. Bol 
obvodným lekárom v Bernolákove. Or-
dináciu mal vo vtedajšom zdravotnom 
stredisku na Poštovej ulici. Zomrel v roku 
1984 v Bratislave.

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

28. 9. 1842 v Čeklísi zomrel farár Anton 
Bánik. Mal 82 rokov, na fare v Čeklísi pô-
sobil od r. 1795. Pravdepodobne bol naj-
dlhšie pôsobiacim kňazom v obci.

Zdravím Vás, priatelia. Núdzový stav 
končí a opatrení zakazujúcich pohyb 
v prírode ubúda. Pridajte sa každý svo-
jou troškou k našej snahe o čistejšie 
Bernolákovo. Stačí, ak si každý z nás 
uvedomí, že svoje okolie si tvoríme 
sami. Snaha o čistejšiu obec sa začína 
maličkosťami: ako neodhodiť obal od 

napolitánky, nezabudnúť plechovku  
v tráve po pikniku na Žabáku, dať pa-
pierovú vreckovku hlbšie do vrecka, 
aby náhodou nevypadla cestou do-
mov...
Čistá obec sa začína v každom z nás. 
Maličkosťami, ktoré, ak ich je veľa, do-
kážu zmeniť svet okolo nás. Preto sa 

snažíme pohnúť veci vpred vlastným 
príkladom. Nájdete nás na www.ber-
nolakovcan.sk, ak máte záujem o nás 
vedieť viac. 

Adam Šipoš
Predseda OZ Bernolákovčan

spoločne čisTíme BernolákoVo
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kalendár 
šporToVýCh podujaTí 
2021
pLážový voLejBaL:
05.6.2021 
turnaj počas Dní obce Bernolákovo 
– mix, vopred dohodnuté dvojice
10.6.2021 
štart ženskej ligy – dvojice, žreb
24.7.2021 
turnaj Hodová volenka – mix, žreb
21.8.2021 
ukončenie ženskej ligy záverečným turnajom
04.9.2021 
turnaj Čeklíska prestíž – mix, žreb

stoLný tenis: 
jeseň 2021 
turnaj žiakov ZŠ – Memoriál Václava Fajta
jeseň 2021 
turnaj dospelých – Pohár starostu obce

Sp
ol

oč
en

sk
á 

ru
br

ik
a

8. ročník
charitatívneho behu

BEH PRE BEH

OZ Beh pre beh
 pod záštitou obce Bernolákovo

vás pozýva na

26.9.2021 

Viac informácií už čoskoro 
Sledujte naše sociálne siete

 FB: Beh pre beh v Bernolákove
alebo IG: @behprebeh 

8. ročník
charitatívneho behu

BEH PRE BEH

OZ Beh pre beh
 pod záštitou obce Bernolákovo

vás pozýva na

26.9.2021 

Viac informácií už čoskoro 
Sledujte naše sociálne siete

 FB: Beh pre beh v Bernolákove
alebo IG: @behprebeh 
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Štatistika 
Koľko detí sa narodilo 
v Bernolákove 
v roku 2021?
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Kultúra
Vďaka grantu z fondu 
sme rozšírili knižnicu 
o nové tituly

strana 24

Školstvo
Obec pripravuje 
výstavbu novej školy 
a multifunkčnej haly
 
strana 25
 

Beh pre beh
Bežci vybehali pomoc 
pre dvojicu chlapcov 
vo výške 3715 €
 
strana 32
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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

O
be

cn
á 

po
líc

ia
H

asiši

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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becné zastupiteľsvto

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 € 



25

Bernolák 1/2021

24

Be
rn

ol
ák

 1
/2

02
1

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
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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
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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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a
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N
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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