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Zástupca starostu obce  Bc. Miroslav Turenič a zamestnanci obecného úradu 
prajú všetkým obyvateľom obce Bernolákovo príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a do roku 2022 veľa zdravia, spokojnosti a správnych rozhodnutí. 
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POD LUPOU

Glance House
Aj napriek žalostnému stavu budovy Glan-
ce House nám nie je ľahostajné, čo sa v nej 
a jej okolí deje. Hliadky OcP tu vykonávajú 
kontrolu v nepravidelných intervaloch a po-
čas nej bolo zistených niekoľko incidentov. 
Začiatkom júla obdržala hliadka OcP oznam, 
že sa z priestoru budovy ozýva hluk a búcha-
nie. Po príchode na miesto tu boli zistené 
dve osoby, z ktorých jedna vysekávala káble 
zo steny za účelom ich predaja v zberných 
surovinách. Uvedené osoby boli za asisten-
cie PZ predvedené na podanie vysvetlenia. 
V ďalšom prípade mládenci pobehovali po 
streche bytovky a hádzali kamene do okolia 
a areálu škôlky na Komenského ulici. Dohra 
nasledovala pri poučení a zjednaní nápra-
vy na mieste. Medzi mnohými hláseniami 
sme dostali informácie, že sa v priestoroch 
budovy zdržiavajú, popíjajú a prespávajú 
neznáme osoby. Uvedenú budovu budeme 
naďalej monitorovať, aby sa zabránilo jej 
ďalšiemu poškodzovaniu. 

PCO alebo Pult centrálnej ochrany 
Podľa zákona o Obecnej polícii č.564/1991 
Zb. v §3 ods.1 písm b)  je v základných úlo-
hách obecnej polície dané uvedeným zá-
konom ochrana majetku obce, majetku 
občanov a iného majetku v obci pred po-
škodením, zničením, stratou, alebo pred 
zneužitím aj s využitím ústrední zabezpeču-
júcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 
systémov (pulty centrálnej ochrany). Preto 
obecná polícia vlastní a obsluhuje zariade-
nie pultu centrálnej ochrany. V prípade Váš-
ho záujmu o uvedenú službu  môžete si vy-

zdvihnúť prihlasovací formulár na OcP, kde 
budete bližšie informovaný o ochrane vašej 
nehnuteľnosti. 

Poriadok na detských ihriskách
S príchodom prázdnin ožili aj detské ihriská. 
Tu sme museli dohliadnuť hlavne na poria-
dok a prípadné znečisťovanie verejného 
priestranstva, čo podľa §47 ods.1 písm. d) 
zákona číslo 372/1990 Zb. je priestupkom. 
Okolo lavičiek na detskom ihrisku sa hroma-
dil odpad v podobe plastových fliaš a rôznych 
obalov z potravín. V tejto veci hliadky vyrie-
šili niekoľko podnetov od občanov, kde sa 
zároveň sťažovali aj na nevhodné správanie 
sa mládeže. Zistené bolo na mieste, že zne-
čistenia spôsobili konkrétne osoby a mali pri-
tom potrebu sa medzi sebou rozprávať tak, 
ako to nebýva zvykom v lepších rodinách. Po 
napomenutí hliadkou obecnej polície bola na 
mieste s mládežou zjednaná náprava a zne-
čistené plochy ihriska boli upratané.

Čierne skládky
S príchodom leta a dovoleniek sa začínajú 
ako každý rok objavovať na rôznych mies-
tach v okolí obce čierne skládky. Často ide 
o zvyšky stavebného materiálu po rôznych 
prerábkach, ale aj o bioodpad v podobe po-
kosenej trávy či konárov z rôznych stromov. 
Je verejne už každému známe, ako treba  
s odpadom zaobchádzať, životné prostre-
die je  nás všetkých. Vytváraním čiernych 
skládok prichádza k rozporu zo zákonom 
číslo 17/1992 Zb. o životnom prostredí, kde 
v odvolaní sa na §17 je každý povinný pred-
chádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu 
životného prostredia a minimalizovať ne-
priaznivé dôsledky svojej činnosti na životné 
prostredie. S odvolaním sa na §27 uvedené-
ho zákona je každý, kto spôsobil ekologickú 
ujmu, povinný túto obnoviť alebo ju nahra-

diť. Pri porušení uvedeného zákona môže 
správny orgán udeliť sankciu pri fyzickej 
osobe až do výšky 16000 eur, pri právnic-
kej osobe až do výšky 33000 eur  podľa §28 
ods.1 písm a-b) predmetného zákona.

Štatistika práce OcP Bernolákovo
Od 1. januára do 31. júla 2021 obecná polícia 
Bernolákovo vybavila 1162 udalostí. Pomoc 
pre občana bola poskytovaná osemkrát. 
Asistenciu cez kamerový systém eviduje-
me v troch udalostiach. Hliadky preverovali 
poplachy z pultu centrálnej ochrany 97-krát. 
V 22 prípadoch sa našlo 6 mobilných telefó-
nov, 4 občianske preukazy, jedna hotovosť  
a 12 iných dokladov alebo premetov. Hliad-
ka obecnej polície zistila aj jeden trestný čin. 
Celkovo bolo podaných 1152 oznámení. Pre 
udržanie verejného poriadku boli 255-krát 
rozdané pokuty v celkovej sume 3200 eur. 

Kamery v obci
Monitorovanie kamerovým systémom je 
dnes pomerne bežnou činnosťou. Preto 
obec Bernolákovo mesačne prispieva na ka-
merový systém, údržbu a opravu. Je to vidieť 
na niektorých verejných miestach, ako sú 
napr. križovatky alebo hlavné cesty, kde sú 
kamery nainštalované. Z pohľadu predpisov 
o ochrane osobných údajov a GDPR kamero-
vý systém prináša viacero povinností, ktoré 
sú jeho prevádzkovatelia povinní dodržia-
vať. Monitorovanie kamerovým systémom 
je možné založiť na viacerých právnych zá-
kladoch. Do úvahy prichádzajú plnenia zá-
konnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
nariadenia GDPR. Miesta, kde kamery moni-
torujú verejné priestranstvo, obecná polícia 
označila viditeľne nálepkami, aby občan ve-
del, že priestor je monitorovaný.

Obecná polícia Bernolákovo
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i AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM V OBDOBÍ VIANOC A NOVÉHO ROKU    
                                      Čas beží ako voda a Vianoce i nový rok 
sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno  
z najkrajších období roka a  prináša do 
našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja  
a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj prí-
slušníkom Hasičského a záchranného 
zboru, aby  vám zaželali ich príjemné 
prežitie. Zároveň si vám  dovoľujeme dať 
aj niekoľko dobrých rád, aby ste tieto 
sviatky  prežili v pokoji a pohode a vyhli 
sa požiaru:
- ak máte živý stromček, zabezpečte mu 
dostatok vody, aby rýchlo nevysychal  
a pevný stojan, aby sa neprevrátil,
- umiestnite stromček v bezpečnej 
vzdialenosti od vykurovacích zariadení, 
krbu,
- nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
- používajte iba certifikované vianočné 
osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu 
osvetlenia, nerobte  žiadne neodborné 
zásahy,

- pri odchode z domu  osvetlenie strom-
čeka vypnite,
- adventný veniec majte položený na 
pevnom podklade, v dostatočnej vzdiale-
nosti od rýchlo horiacich materiálov ako 
sú záclony, závesy. Sviečky na ňom dobre 
zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,
- ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte 
horieť sviečky na adventnom venci, taktiež 
ich nenechávajte horieť bez dozoru alebo v 
prítomnosti samotných detí či zvieratiek.
Počas sviatkov nezabúdajte ani na deti. 
Snažte sa im  venovať viac času a dohliad-
nite, aby pri svojich hrách nespôsobili 
ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozlič-
nejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, 
rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fon-
tán a podobných ohňostrojových telies 
sú pomerne ľahko dostupné v predaji. 
Mnohokrát ich deťom zadovažujeme 
aj my samotní rodičia. Tieto predmety 
môžu byť pri neodbornej manipulácii 

veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko 
pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel 
spôsobiť ujmu na zdraví  či požiar. Preto 
nenechávajme deti  bez dozoru, výbušni-
ny do rúk deťom nepatria.
Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto ob-
dobí neúprosné. Tieto dni sú  charakte-
ristické  zvýšeným rizikom vzniku požiaru. 
Každoročne do nich pribúda neradost-
ný počet varovných čísel, pod ktoré sa 
v mnohých prípadoch podpisuje ľudský 
činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podce-
ňovanie požiarneho rizika  pri používaní 
otvoreného ohňa.
 I počas najkrajších sviatkov roka budú nad 
Vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni 
hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade 
núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek  den-
nú  aj  nočnú  hodinu  na  tel.  150  nájdete 
pomoc v núdzi.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová

O
becný úrad

VYKUROVACIA SEZÓNA                                      
Chladné dni a ochladenie v našich domoch  
a domácnostiach nás opäť upozorňujú na 
čas skontrolovať technický stav tepelných 
spotrebičov a komínov. Vykurovacie ob-
dobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy 
dochádza k zvýšenému počtu požiarov naj-
mä v rodinných domoch, ale aj v bytových 
domoch. Požiare zapríčinené tepelnými 
spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% 
celkového počtu požiarov za rok. I keď toto 
číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska 
celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, 
prítomnosť horľavých látok v jeho blízkos-
ti, používanie plynných a kvapalných látok  
a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, in-
štalácia a údržba vykurovacieho telesa, ne-
správna inštalácia dymovodu a nevhodná 
konštrukcia komína patria k najčastejším prí-
činám vzniku požiarov od vykurovacích telies.
Technické podmienky a požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii 
a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia 

ústredného vykurovania a pri výstavbe  
a používaní komína a dymovodu a o le-
hotách ich čistenia a vykonávania kontrol 
vymedzuje všeobecne záväzný právny 
predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. 
Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty 
na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapal-
né palivá do 50 kW  

1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plyn-
né palivá do 50 kW 

1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na 
plynné palivá do 50 kW 

1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapal-
né palivá nad 50 kW 

1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá 
nad 50 kW   

1 x za 6 mesiacov
Pred vykurovacou sezónou je dôležité vyčistiť 
vykurovací spotrebič, nastaviť ho na správny 

režim prevádzky. Aby spotrebič a komín ne-
boli pri prvom zakúrení v sezóne príliš namá-
hané, je potrebné kúriť s menšou intenzitou.
Počas vykurovacej sezóny je potrebné udr-
žiavať komínové telesá v dobrom technic-
kom stave, pravidelne vymetať a vyberať 
sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznie-
tením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, 
neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť  
a neskladovať v ich blízkosti horľavé mate-
riály. Vykurovacie telesá sa musia umiest-
ňovať na nehorľavé podložky daných roz-
merov, popol z vykurovacích telies vysýpať 
zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných 
nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kon-
trolu celkového technického stavu a čiste-
nie komínov odporúčame zveriť odborní-
kom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej 
manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite 
oplatí, pretože dôsledná prevencia vám 
ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

CENNÍK INZERCIE

VŽDY V OBRAZE
Vážení občania, žijeme v dobe ex-
trémneho množstva informácií. Nejde, 
žiaľ, pritom len o informácie oficiálne  
a overené. Častokrát sú „v obehu“ in-
formácie skreslené, zle interpretované, 
prekrútené. V snahe zabrániť šíreniu 
nesprávnych informácií vám týmto 
príspevkom dávame do pozornosti 
spôsoby, ktorými obec Bernolákovo  
s vami komunikuje na oficiálnej úrovni. 
Oznamy obecného úradu môžete sle-
dovať na webovom sídle obce a na ofi-
ciálnom facebookovom profile obce. 
Môžete sa taktiež prihlásiť na odber 
informácií prostredníctvom SMS. Kom-
pletné informácie nájdete aj v aplikácii, 
prostredníctvom ktorej sa dozviete  
o postupe v rôznych životných situ-
áciách. Navyše máte možnosť napísať 

podnet, získať informácie o cestovných 
poriadkoch a dôležitých kontaktoch. 
web: 
www.bernolakovo.sk
fb: 
Obec Bernolákovo
SMS/e-mai: 
https://sms-info.eu/spravy/odosiela-
tel/bernolakovo 
(Registrovať sa na odber oznamov 
prostredníctvom SMS je možné aj na 
stránke www.bernolakovo.sk, kde v pä-
te stránky nájdete pod SMS-info odkaz 
na stránku www.sms-info.eu. Na tej-
to stránke si môžete dokonca zvoliť aj 
zasielanie oznamov prostredníctvom 
e-mailu.)
Aplikácia Správy o Meste (SOM) – 
Oficiálna aplikácia obce Bernolákovo

      

Veríme, že si vyberiete vyhovujúci 
spôsob čerpania oficiálnych informácií 
zo strany obce. V prípade problémov  
s prihlásením na odber SMS správ ale-
bo so stiahnutím aplikácie do vášho 
mobilného telefónu vám na obecnom 
úrade radi pomôžeme. 

QR kód 
na stiahnutie 
aplikácie 
pre Android

QR kód 
na stiahnutie 
aplikácie 
pre iOS
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ZVOZOVÝ HARMONOGRAM 2022 - BERNOLÁKOVO VYHNITE SA KOMPLIKÁCIÁM PRI VÝVOZE ODPADU
Ako postupovať pri správnom vývoze odpadu a vy-
hnúť sa zbytočným reklamáciám? Spoločnosť AVE 
SK opätovne upozorňuje občanov na dodržiava-
nie nasledujúcich pokynov počas vývozných dní na 
zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad, plast, papier a dodržiavanie na-
sledovných bodov:

• Vykladanie nádob večer pred dňom vývozu (naj-
neskôr pred 6.00 hod. ráno). 
• Otváranie spoločných stojísk pri bytovkách naj-
neskôr o 6:00 hod.
• Vykladanie nádob z výklenkov a plechových 
boxov na kraj cesty → výklenky- boxy sú totiž sú-
kromným pozemkom ich majiteľov a zamestnanci 
zberovej spoločnosti do nich nesmú zasahovať. 

Rovnako prosíme a zároveň upozorňujeme občanov, 
aby na zber separovaného triedeného odpadu po-
užívali priesvitné alebo transparentné vrecia, ktoré 
si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Vrecia inej 
farby nie sú akceptovateľné zbernou spoločnosťou, 
ktorá v obci vykonáva zber. Dodržiavaním presných 
pravidiel sa vyhneme zbytočným komplikáciám  
a reklamáciám a zároveň zvýšime množstvo sepa-
rovaného odpadu, čím si sami budujeme lepšiu bu-
dúcnosť. Preto patrí vďaka každému zodpovednému 
občanovi, ktorý prispieva v obci k lepšiemu životné-
mu prostrediu. Zároveň eliminujeme riziko tvorby 
zbytočných čiernych skládok v obci, na ktoré by sa 
nechcel zrejme pozerať nikto z nás. Buďme ekologic-
kejší a zodpovednejší, aby aj naše deti mali krajšiu 
budúcnosť a hlavne čistejšie prostredie, v ktorom 
vyrastajú. Veď kto ich to naučí, ak nie my sami.

Mgr. Juraj Buček
referát ochrany životného prostredia

Nesprávne a správne spôsoby umiestnenia nádob na zmesový komunálny odpad alebo biologicky rozložiteľný odpad.
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ODPADOVÁ ODYSEA
Zber odpadu dražie. Obce o zvyšovaní 
poplatku nechcú ani počuť. Obce pri 
Bratislave si vyberajú zberovú firmu. 
Do verejnej súťaže sa prihlásila jediná 
spoločnosť s výrazne vyššou cenou ako 
je odhadovaná cena zákazky.

Posledné mesiace v roku sú v odpado-
vom hospodárstve často obdobím zme-
ny výšky poplatkov za komunálny odpad 
či uzatvárania nových zmlúv obcí s do-
dávateľmi služieb. Samosprávy na jednej 
strane nechcú veľmi zvyšovať cenu a pre-
nášať ďalšiu záťaž na obyvateľov, zvlášť  
v období tesne pred komunálnymi voľba-
mi. Zberové spoločnosti na druhej strane 
musia zohľadňovať všetky náklady, ktoré 
sa ich činnosti týkajú. Drahšie energie, 
zamestnanci, aj nakladanie s odpadom. 
K tomu pribúdajúce nové legislatívne po-
vinnosti, ktoré celé odpadové hospodár-
stvo ešte viac predražujú.
Hľadanie riešení v neľahkej dobe ilustruje 
aj príklad obce Bernolákovo a priľahlých 
23 obcí regiónu, ktoré sa rozhodli pre 
spoločný postup pri obstarávaní dodáva-
teľa služieb. Viacerým obciam neďaleko 
hlavného mesta končí 10-ročná zmluva 
na nakladanie s odpadom, pričom legisla-
tíva neumožňuje ďalšie predlžovanie bez 
verejnej súťaže. Spojenie obcí pri výbere 
dodávateľa má priniesť lepšiu vyjednáva-
ciu pozíciu. To však nie je jediný dôvod.

V článku sa dozviete:
•    aké dôvody viedli obce k spolupráci 
pri výbere spoločného dodávateľa slu-
žieb nakladania s odpadom,
•    aká bola odhadovaná výška zákazky 
a koľko ponúkla jediná firma, ktorá sa do 
súťaže prihlásila,
•    aké podmienky a faktory spôsobujú 
rast nákladov na zber a spracovanie od-
padu,
•    čo chcú obce zmeniť v novom tendri,
•    v čom vidia riešenie nakladania s od-
padom starostovia a kde očakávajú pod-
poru OZV-čiek,
•    prečo je problém s umiestňovaním 
nielen komunálneho odpadu na západ-
nom Slovensku a ako to ovplyvňuje cenu 
odpadu,
•    čo si predstaviteľ odpadárskej firmy 
myslí o súčasnom trende nakladania  
s odpadom.

“Druhým dôvodom boli neustále sa zvyšu-
júce náklady na zvoz a likvidáciu odpadu. 
Naším cieľom bolo minimálne stabilizovať 
tieto ceny a v lepšom prípade obstarať 
lacnejšieho dodávateľa. Chceme našich 
občanov uchrániť od každoročných, až 
nezdravých, 50-100% nárastov cien za 
komunálny odpad. Tretím dôvodom bola 
aj úspora na samotných nákladoch verej-
ného obstarávania v zmysle efektívneho 
narábania s verejnými prostriedkami,” 
vysvetľuje pre Odpady-portal.sk Miroslav 

Turenič, zástupca starostu Bernolákova.
Obce teda vyhlásili verejnú súťaž s pred-
pokladanou hodnotou zákazky zhruba 18 
miliónov eur (bez DPH) na obdobie päť 
rokov. Pokrývala kompletné zabezpeče-
nie služieb odpadového hospodárstva  
v 24 obciach. O podklady k obstarávaniu 
prejavili záujem dve spoločnosti. Prvým 
bol súčasný poskytovateľ, spoločnosť 
AVE SK. “Druhé podanie prišlo od spo-
ločnosti PURA W, ktoré svojím obsahom 
presne kopírovalo podanie AVE SK,” kon-
štatuje M. Turenič.

Záväznú ponuku do súťaže predložila iba 
spoločnosť AVE SK, súčasný poskytovateľ 
služieb. Výsledná suma vo výške zhruba 
49 miliónov eur (s DPH) však viac než dvoj-
násobne prekročila odhadovanú hodnotu 
zákazky. Preto sa obce rozhodli vypísať 
novú súťaž so zmenenými podmienkami.
“Predpokladaná hodnota zákazky bola 
výrazne nižšia ako naša ponuka. Pred-
pokladáme, že dôvodom zrušenia súťaže 
bola vyššia cena a to, že sme boli jediný 
záujemca,” uviedol pre Odpady-portal.sk 
Peter Krasnec, riaditeľ spoločnosti AVE SK.

Náklady na vážiace systémy a ekologic-
ké vozidlá 
Viaceré obce v regióne už realizujú množ-
stvový zber alebo inštalujú RFID čipy 
do zberných nádob. Jednou z podmie-
nok bolo preto poskytovanie súpisu váh 
jednotlivých zberných nádob zberovou 
spoločnosťou, ak o to obec požiada. Pre 
zberovku to znamená povinnosť inštalo-
vania vážiacich systémov do vozidiel, čo 
zvyšuje náklady zberu. Obec môže od 
poskytovateľa vyžiadať k faktúre aj súpis 
váh jednotlivých zberných nádob s poč-
tom uskutočnených vývozov, jednotkové 
aj celkové ceny, vážne lístky fakturované 
podľa hmotnosti alebo výstup z vážiace-
ho systému vozidla.

Ďalšou podmienkou súťaže bola povin-
nosť disponovať minimálnym počtom 
ekologických vozidiel. Zberová spoloč-
nosť v tomto prípade musí disponovať 
šiestimi vozidlami “na zber zmesového  
a biologicky rozložiteľného odpadu zo 
120 l, 240 l a 1100 l zberných nádob  
s nadstavbou min. 20m3, so zadným 
univerzálnym čelom, satelitným moni-
torovacím zariadením (tzv. GPS), čítacím 
zariadením RFID čipov, kamerovým sys-
témom vo vozidle – vytvorenie kamero-
vého záznamu (kontrola vyprázdňovania 
nádob). Pre všetky zberové vozidlá sa 
vyžaduje emisná norma min. EURO 5.” 
Okrem toho musí disponovať aj aspoň 
jedným vozidlom na umývanie nádob.

Zmena podmienok súťaže má prilákať 
viac ponúk 
Obce chcú na základe skúsenosti s neús-
pešnou súťažou podmienky v vyhláse-

ného obstarávania zmeniť. “Pri vyhod-
nocovaní sme narazili na problém, že  
v nestálej legislatíve, kedy sa na zberové 
spoločnosti, ale aj obce, kladú stále nové 
a väčšie nároky, potenciálni dodávatelia 
nevedia garantovať svoje služby a ceny 
na päťročné obdobie. Taktiež bol prob-
lém garantovať ekologické zvozové autá, 
ktoré dnes ešte na trhu ani nie sú, ale 
legislatíva ich pri verejnom obstarávaní  
v takom časovom horizonte už vyža-
duje,” objasňuje zástupca starostu  
v Bernolákove. Nové podmienky súťaže 
stanovujú dobu trvania zmluvy na dva 
roky. Zároveň sa jedna spoločná polož-
ka rozdelila na dve časti, čo má priniesť 
nižšiu cenu. “Ide o zvozové kilometre  
a manipuláciu s nádobou. Ukazuje sa, že 
spájanie týchto dvoch atribútov rapídne 
zvyšuje cenu manipulácie s nádobou nad 
únosnú hranicu.”
“Ostatné parametre súťaže by mali ostať 
zachované. Očakávame, že do novej súťa-
že by sa mohli odvážiť zapojiť aj spoloč-
nosti, ktoré sa predtým zdráhali garan-
tovať túto službu na také dlhé obdobie.” 
Starostovia obcí vidia riešenie nakladania 
s odpadom v lepšom triedení, kde očaká-
vajú podporu od štátu, ale aj organizácii 
zodpovednosti výrobcu.
“OZV nastavujú príliš dlhé intervaly na 
zvozy druhotných surovín a nútia tým ob-
čanov skladovať ich doma. Mnoho ľudí 
namiesto toho, aby plasty či papier skla-
dovali, ich radšej vyhodí do zmesového 
odpadu, alebo v horšom prípade za obec 
k lesu. Cestou je jednoznačne lepšia se-
parácia a častejší odvoz týchto surovín,” 
myslí si M. Turenič.

Nedostatok kapacít ešte viac predraží 
odpad 
Zberové spoločnosti už dlhodobo upo-
zorňujú na scvrkávajúce sa možnosti 
umiestňovania odpadu a chýbajúcich 
kapacitách, čo sa odráža na cene od-
padu. Najakútnejšia situácia je na zápa-
de Slovenska. „Znižujú sa kapacity na 
zneškodňovanie akýchkoľvek odpadov 
– zmesového, stavebného, veľkoobjemo-
vého, priemyselného či nebezpečného od-
padu. Žiadne kapacity v dohľadnej dobe 
ani vybudované nebudú, keďže zákon o 
EIA a stavebný zákon umožňujú rôznym 
aktivistom a špekulantom brzdiť akékoľ-
vek budovanie odpadárskej infraštruktú-
ry aj niekoľko rokov. Doplácajú na to oby-
vatelia obcí,” upozorňuje Peter Krasnec, 
riaditeľ spoločnosti AVE SK.
„Niektoré skládky sa do konca roka uzat-
voria, iné prijímajú iba svojich zákazníkov 
a odpady od externých dodávateľov nech-
cú. Preto sa región západného Slovenska 
dostáva do kapacitných problémov a od-
pad putuje na veľké vzdialenosti. Cenu tak 
ovplyvňuje viacero faktorov – zvyšovanie 
ceny vstupov ako je minimálna mzda, 
energie, pohonné hmoty, súčasne eko-

ČIPOVANIE SMETNÝCH NÁDOB A JEHO ZMYSEL
Každý občan Bernolákova zrejme vie 
alebo je už informovaný, že sa obec 
dávnejšie zapojila do nového systému 
označovania smetných nádob na zmeso-
vý komunálny odpad (ZKO) a biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), 
a to prostredníctvom tagov, tzv. čipov. 
Proces čipovania je nesmierne náročný  
a zdĺhavý, avšak jeho zmysel je nepo-
chybne a nepopierateľne významný. Pý-
tate sa prečo?
Na inteligentnú správu odpadov musíme 
mať v prvom rade poriadok v evidencii 
smetných nádob. Dosiahneme tým pres-
ný prehľad o počte, rozmiestnení a ty-
pológii jednotlivých kontajnerov v obci. 
Neskutočnými výhodami sú zároveň 
možnosti rýchleho vyhľadania majiteľa  
a v neposlednom rade dokáže jedno-
duchšie identifikovať neplatičov, zame-
dziť podvodom a vyhnúť sa aj neopráv-
nenému nakladaniu s nádobami. Do 
budúcna celý systém umožní občanom 
nielen možnosť znižovať množstvo zme-
sového komunálneho odpadu, ale aj zvý-

šenie separovaného triedeného odpadu 
a v neposlednom rade zníženie a optima-
lizáciu samotných nákladov pre občana 
za odpady v procese možnosti znižovania 
si vlastných vývozov za ZKO. Dá sa to do-
siahnuť správnym separovaním a hlav-
ne uvedomením si, že naozaj sa ZKO dá  
v domácnosti znížiť aj o polovicu, čím aj 
samotný vývoz bude postačujúci v polo-
vičnom intervale.
V obci Bernolákovo sa o celý proces sta-
rá spoločnosť MIM, ktorá vstúpila v roku 
2000 na slovenský trh s ponukou kon-
zultačných služieb v oblasti IT. Dnes ide  
o uznávanú poradenskú a implementač-
nú spoločnosť, ktorá v roku 2018 vstú-
pila do segmentu územných samospráv  
s vlastným riešením optimalizácie vývozu 
zmesového komunálneho odpadu (ESO-
NA), ktoré si na slovenskom trhu rýchlo 
našlo zákazníkov vzhľadom na jeho jed-
noduchosť a vysokú nákladovú efektív-
nosť.
Uvedomujeme si, že celý proces je na-
ozaj pre občanov zdĺhavý a únavný, ale 

verím, že to spoločne zvládneme aj na-
priek komplikáciám, akým bolo dodanie 
chybných tagov dodávateľskou spoloč-
nosťou. Spôsobilo to značné zdržanie  
v celom procese, v ktorom sme už našli 
súlad a systém s dodávateľskou spoloč-
nosťou. Obec Bernolákovo sa snaží byť 
maximálne súčinná a nápomocná, ale 
to aj väčšina z vás - občanov, za čo vám 
patrí veľké poďakovanie. Pevne verím, že 
celý tento proces ukončíme v priebehu 
budúceho roka a obojstranne nás zaplaví 
spokojnosť, že máme záujem sa inovatív-
ne v rámci obce posunúť v prospech kaž-
dého občana, poplatníka, človeka.

Mgr. Juraj Buček
referát ochrany životného prostredia

AKO ĎALEJ S ODPADOM?
Vážení občania, situácia s odpadmi je  
v našom regióne dlhodobo nepriaznivá. 
A to najmä z dôvodu nedostatočnej ka-
pacity skládok a spaľovne komunálneho 
odpadu. Cenu ovplyvňuje stále sa sprís-
ňujúca legislatíva, absencia pracovnej 
sily, resp. zvyšujúce sa mzdové nákla-
dy, ako aj aktuálny nárast cien energií  
a pohonných hmôt. Starostovia na ten-
to problém pravidelne upozorňujú vlá-
du aj ZMOS, no všetky tieto problémy 
sú dlhodobo neriešené.
Po desiatich rokoch sme boli podľa 
zákona povinní urobiť verejné obsta-
rávanie na nového dodávateľa služieb 
odpadového hospodárstva. Nie je to 
jednoduchý proces ani po odbornej, 
ani po právnej stránke. Začiatkom roka 

sa preto spojilo 24 obcí v Podunajskom 
regióne, a spoločne najprv obstaralo 
verejného obstarávateľa a následne 
spustilo samotné verejné obstarávanie 
na nového dodávateľa služby.
Súťaž bola vyhlásená vo vestníku EÚ. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola 
na úrovni 18 miliónov  eur na obdobie 
päť rokov  a mala pokrývať kompletné 
zabezpečenie služieb odpadového hos-
podárstva za všetkých 24 obcí. Podkla-
dy si vyžiadali dve spoločnosti. Verejné 
obstarávanie bolo niekoľkokrát pripo-
mienkované, čo výrazne predĺžilo jeho 
vyhodnotenie.
Ponuku predložil jediný záujemca. Pred-
pokladanú hodnotu zákazky však pre-
kročil viac ako dvojnásobne. Na základe 

tohto neprijateľného návrhu sme boli 
nútení súťaž zrušiť. Teraz sme povinní 
vypísať obstarávanie opäť – nová súťaž 
bude vyhlásená v 48. týždni. Očakávaný 
termín jej ukončenia s upravenými kri-
tériami je koniec januára 2022. Do doby 
ukončenia novej súťaže budú obce ob-
starávať služby v odpadovom hospo-
dárstve v súlade s platnou legislatívou. 
V novom obstarávaní budú zohľadnené 
aktuálne zmeny na trhu s energiami, ce-
nami pohonných hmôt, atď.
Vieme, že odpad už lacnejší nebude. 
Naším cieľom je dosiahnuť čo najvýhod-
nejšie ceny.

Bc. Miroslav Turenič, 
zástupca starostu

nomická a pandemická kríza, legislatívne 
opatrenia, ale aj nedostatok voľných ka-
pacít skládok a spaľovní pre rôzne typy 
odpadov,” myslí si P. Krasnec.
Spoločnosť AVE SK má vlastnú skládku od-
padov v Senci. Vlani však skončilo povole-
nie na prevádzku a jej rozšírenie doteraz 
nebolo úradmi schválené. V súčasnosti 
vozí zmesový komunálny odpad na sklád-
ku v Pustých Sadoch, no bude musieť 
hľadať aj iné riešenia. „Prevádzkovateľ 
skládky nám dal na rok 2022 iba polovič-
ný kontingent ukladaných odpadov, takže 
budeme nútení hľadať iné miesta pre uk-
ladanie odpadov od budúceho roku.”

Ľúbivé, no nereálne triedenie
Zástupca odpadárskej spoločnosti  
kritizuje štát za neexistujúcu kon-
cepciu ako ďalej s odpadom po uza-
tvorení viacerých skládok odpadov. 
„Je reálny predpoklad, že hlavne na 
západnom Slovensku bude cena za 
zhodnotenie alebo zneškodnenie od-
padov exponenciálne rásť. V krajnom 
prípade sa môže stať, že odpad nebu-
de kam ukladať.” Myšlienka triedenia  
a kompostovania odpadu, ktorá sa v sú-
časnosti presadzuje, je podľa P. Krasne-
ca ľúbivá pre verejnosť, no má ďaleko 
od reálneho života a odbornosti.

„Existuje obrovský objem odpadov, kto-
rý sa nedá recyklovať ani energeticky 
zhodnocovať a musí skončiť na sklád-
kach. Ak nechceme, aby skončil v príro-
de a vytvárali sa čierne skládky, ktorých 
sanácia bude nás všetkých stáť nepo-
merne viac. Myslenie ľudí sa totiž nedá 
zmeniť lusknutím prstov. Potrvá ešte 
dlhú dobu, kým sa ľudia naučia správať 
tak, že budú tvoriť menej odpadu a viac 
triediť.”

Autor: Martin Rojko 
Článok bol zverejnený na portáli

www.odpady-portal.sk
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Je nepísaným pravidlom, že nastupujú-
ce vedenie dostane 100 dní na to, aby 
sa pred voličmi obhájilo. Tých 100 dní 
nevzniklo náhodou. Napoleon v roku 
1814 po tragickom neúspechu v Rusku 
bol zatlačený koaličnými armádami až  
k Parížu, kde ho jeho vlastní zbavili vele-
nia. Bol poslaný do vyhnanstva na ostrov 
Elba, odkiaľ po necelom roku utiekol  
a opäť sa zmocnil vlády. Jeho druhé cisár-
stvo nevydržalo viac ako 100 dní. Potom 
nasledovala známa bitka pri Waterloo, 
po ktorej Napoleon definitívne odstúpil  
a francúzske cisárstvo zaniklo.  
Tento historický fakt v dobe hospo-
dárskej krízy využil americký prezident 
Franklin D. Roosvelt a požiadal Kongres, 
aby v priebehu nasledujúcich 100 dní pri-
jal zákony a regule, ktorými sa mala zem 
dostať z krízy. A skutočne aktívne spolup-
racovali a mali 100 dní pokoja na prácu, 
po ktorých sa začalo hodnotiť. 
V uplynulých dňoch pominulo mojich 
sto dní na pozícii zastupujúceho starostu 
obce Bernolákovo po náhlej a nečakanej 
smrti starostu. Vôbec to nebolo jednodu-
ché obdobie a v porovnaní s akýmkoľvek 
mojím predchodcom som sa ocitol v situ-
ácii, ktorá sa len ťažko opisuje. Pri zme-
ne vedenia vždy prichádza k odovzdaniu 
agendy, vždy máte komu zavolať a opýtať 
sa, ako sa veci riešili alebo čo treba rie-
šiť. Ja som takú možnosť nemal a všet-
ky informácie som musel získať za plnej 
prevádzky obce v rekordných časoch. 
Mal som jednu výhodu, že množstvo in-
formácií sme so starostom zdieľali a in-
formovali sa navzájom, a doslova som ho 
zastupoval na miestach, kedy tých stret-
nutí či rokovaní už bolo viac. Aj teraz sa 
stáva, že musím byť napríklad na roko-
vaní na ministerstve dopravy kvôli rieše-
niu dopravnej situácie na Seneckej ceste  
a zároveň na porade starostov okolitých 
obcí ku tvorbe stratégie na riešenie vy-
sokého poplatku za likvidáciu odpadov. 
Je to náročné a neostáva mi nič iné, len 
zapojiť time management alebo skúsiť 
stihnúť obe. 
Prvé dni boli, neskromne poviem, ná-
ročné. To, čo po voľbách prebehne au-
tomaticky, som musel zistiť prácne, kde 
všade treba nahlásiť zmenu a obehať 
nemalé množstvo inštitúcií. Až potom 
som sa mohol začať venovať samotnej 
obci a zistiť, čím začať. Povedal som si, že 
chcem dokončiť dobre rozbehnuté veci, 
ktoré Rišo začal a už nestihol dokončiť.  
Taktiež som mal vlastné myšlienky a ví-
zie ako by obec mohla vyzerať a ako by 
mal fungovať obecný úrad, obecná polí-
cia, prevádzkové činnosti, atď. Tieto vízie 
som postupne počas posledných 100 dní 
začal realizovať. 

Pýta si to ešte veľa práce, 
ale veľa sa toho aj podarilo
100 dní sa môže zdať ako dosť času, ale 

vo verejnej správe sa ten čas správa inak 
ako v súkromnom podniku. Robíme krea-
tívnu prácu v nekreatívnom prostredí zá-
konov tejto krajiny a pandémia je k tomu 
ako bonus. Je pre nás dôležité dodržiavať 
tieto zákony, ale v mnohých prípadoch 
to, čo by ste v súkromnej firme spravili za 
týždeň, obci trvá mesiace a nie je to tým, 
že by sme nechceli, ale často nás zdrží 
verejné obstarávanie alebo schvaľovací 
proces financovania.  Aj napriek tomu 
robíme zázraky. Obecný úrad sa poda-
rilo personálne stabilizovať a posilniť  
o šikovných a skúsených zamestnancov, 
s ktorými je radosť pracovať a cítiť, že sa 
zlepšujú každým dňom. Po prvýkrát sa 
obci podarilo splniť zákon a obec začína 
s občanmi komunikovať elektronicky cez 
slovensko.sk.  Zamestnanci na prevádz-
kových činnostiach začali pracovať pod 
novým vedením a omnoho efektívnejšie. 
Spracovali sme rôzne audity  a analýzy, 
na základe ktorých budúci rok budeme 
opravovať cesty, budovať chodníky, op-
ravovať detské ihriská, budovať priecho-
dy pre chodcov či parkoviská. 
Odpadové hospodárstvo, aj napriek 
tomu, že nevieme zabrániť rastúcim ce-
nám od našich dodávateľov, bude na 
novej úrovni. Pridávame plyn smerom 
k separovaniu, a tým pádom aj k lepšie-
mu životnému prostrediu. Osadili sme 
nové koše na triedený odpad a od no-
vého roku začíname zbierať aj kuchyn-
ský odpad priamo z domácností. Poda-
rilo sa nám zachrániť začiatok školského 
roka rýchlou opravou havárie vodovodu  
v telocvični  a aj v škole na Komenského 
ulici. Čaká nás rozsiahla rekonštrukcia 
vodovodu v škole počas prázdnin, ale aj 
výmena kotolne.  Opravili sme zatekajú-
cu strechu na kultúrnom dome a na zdra-
votnom stredisku. Úspešne  plním aj sľub, 
že každý, kto ma požiada o stretnutie, sa 
so mnou aj stretol. Poviete si, že na tom 
nič nie je, ale tento sľub je veľmi náročný 
na čas, keďže tých žiadostí o stretnutie 
nie je málo a najmä ak  výsledkom toho 
stretnutia má byť aj nejaký posun rieše-
nej situácie. 
Pripravujeme ešte ďalšie desiatky projek-
tov na zlepšenie života občanov v obci. 

Obecný úrad bez fluktuácie a moderne
Jednou z vecí, ktorá nám vyšla z priesku-
mu, bolo, že občanom najviac prekáža 
prístup zamestnancov úradu a časté 
neriešenie ich problémov. Tu si to bude 
vyžadovať trochu viac času ako 100 dní, 
ale spravili sme kus práce a som na pra-
covníkov úradu hrdý. 
Medzi prvé veci, ktoré som mal dlhodo-
bo navnímané a ktoré bolo treba zmeniť, 
bola zmena v organizačnej štruktúre,  
v štruktúre vedenia referátov, posilnenie 
podhodnotených referátov a taktiež dl-
hodobo zanedbávaná personálna práca, 
vzdelávanie, osobný rozvoj, ale aj stabilita 

a psychická pohoda.  Keďže obecný úrad 
už dnes nie je malým úradom, rovnako 
ako Bernolákovo už nie je malou obcou, 
ale už sa veľkosťou podobá okresnému 
mestu, tak aj obecný úrad už má do 50 
zamestnancov a ďalšie desiatky zamest-
nancov má obec v materských školách, 
obecnej polícii či sociálnej sfére. Celkovo 
hovoríme o približne 170 ľuďoch, ktorí 
pracujú na tom, aby táto obec a služby 
pre občanov v nej fungovali. 
Keďže neexistuje zástupca pre zástupcu, 
tak som si na pomoc našiel prednostu 
obecného úradu a spojili sme naše bo-
haté manažérske skúsenosti, aby sme 
spoločne pretvorili fungovanie obecné-
ho úradu, nastavili personálnu prácu so 
zamestnancami a pomáhali im, aby bol 
náš úrad viac proklientský, efektívny, 
transparentný a funkčný.  
Pripravili sme niekoľko hodnotných do-
kumentov, ktoré majú napomôcť fungo-
vaniu obce a ďalšie pripravujeme. 
Pre ešte lepšiu proklientskosť pripravu-
jeme do nového roka otvorenie klient-
skeho centra, kde si budú môcť občania 
vybaviť základné podania, pokladňu, 
overenie podpisu či poradenstvo päť dní 
v týždni. 
Obecný úrad zápasí z nedostatkom mies-
ta, tak sme miesto vytvorili presunutím 
archívu do nových a profesionálnych 
priestorov. Archív obce sa tak dostane  
v priebehu pár týždňov na vysokú úro-
veň, na ktorej nikdy nebol. 

Investície do budúcnosti
Budúci rok 2022 bude v znamení veľkých 
investícií v obci, ktoré tu v takejto výške 
ešte nikdy neboli. Za tri mesiace inten-
zívneho vymáhania a rokovania sa nám  
s kolegami z úradu podarilo získať do 
obecnej pokladne cez 7 mil. € na investície  
a na ďalšie investície - viac ako 3,9 milióna €,  
čakáme formou dotácie z eurofondov. 
Pripravujeme projekty, ktoré sú pre obec 
potrebné ako soľ. Pôjde predovšetkým  
o dostavbu desiatich tried základnej ško-
ly s jedálňou a kuchyňou, výstavbu novej 
materskej školy, riešenie priestorových 
potrieb pre základnú umeleckú školu, 
dokončenie dopravného prestupového 
terminálu na železničnej stanici, pamiat-
kovú obnovu vodárenskej veže Vardomb 
aj s vytvorením vyhliadky a expozície, 
desiatky menších projektov v doprave po 
obci, t.j. budovanie bezpečných prieces-
tí, chodníkov, budovanie parkovísk ale aj 
dobudovanie cyklochodníka popri Čiernej 
vode. A mnoho ďalších väčších či menších 
projektov zameraných na šport, životné 
prostredie či občiansku vybavenosť. 

Obecná polícia v novom šate
Obecná polícia síce nebude mať nové 
uniformy, ale začne fungovať poznateľ-
ne lepšie. Vyžaduje si to niekoľko orga-
nizačných zmien, ale najmä vytvorenie 

STO DNÍ ZÁSTUPCU STAROSTU
nového operačného strediska s dispe-
čingom. Obec konečne začne využívať 
kamerový systém, ktorý je v hojnom 
počte rozmiestnený po obci a neustá-
le nové kamery pribúdajú. Doteraz tie-
to kamery pomáhali odhaľovať zločiny  
a priestupky dodatočne po tom, ako sa stali  
a slúžili len ako záznam. Po novom budeme  
v priamom prenose sledovať podozrivé 
konanie a hliadka bude môcť zasiahnuť 
skôr, ako sa skutok dokoná. 

Táto zmena fungovania si nebude vyža-
dovať veľké investície a zároveň dáme 
šancu aj zdravotne znevýhodneným, aby 
nám túto víziu pomohli naplniť. 

Turbulentný nový rok pred nami
Náročné obdobie máme za sebou a ešte 
príkrejšie nás čaká. Okrem toho, že som 
si naplánoval veľa dobrých projektov, 
našu obec čakajú aj dvoje voľby. Jedny 
doplňujúce, na miesto po nebohom sta-

rostovi, ktoré budú 19. 3. 2022 a druhé 
riadne, na starostu a poslancov, ktoré by 
mali byť niekedy v novembri 2022 a kto-
ré budú spojené aj s voľbami do vyššieho 
územného celku.
Stanovil som si náročné ciele a vízie a ve-
rím, že sa mi podarilo za posledných 100 
dní vedenie tejto obce uchopiť správne  
a dáte mi príležitosť tieto ciele aj dokončiť. 
 

Bc. Miroslav Turenič

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Informácie pre voličov

     Rozhodnutím č. 426/2021 Z. z. vyhlásil predseda Národnej 
rady Slovenskej republiky podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d)  
v spojení s  ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí.  
V obci Bernolákovo sa budú konať doplňujúce voľby na 
starostu obce pre volebné obdobie 2018-2022.

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby sa budú konať v sobotu 19. marca 2022 od 7:00 do 
22:00 hod.

II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, 
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má 
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsú-
denie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preuká-
zať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo 
voliča v zozname voličov a vydá voličovi  hlasovací lístok pre 
voľby starostu obce a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístku a obálky potvrdí volič v zo-
zname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, 

ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lís-
tkov vloží volič do obálky  hlasovací lístok  pre voľby starostu 
obce. 
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za 
nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený 
hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepouži-
tých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdra-
votné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať  
a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej voleb-
nej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa 
jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do 
obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného 
činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej 
volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť 
obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do 
volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie 
však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo 
závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať 
obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vy-
konanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len 
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okr-
sková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužitý alebo nesprávne upra-
vený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odlože-
nie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude ulo-
žená pokuta 33 eur.

Upozorňujeme na zmenu v počte volebných okrskov 
v obci. Vzhľadom na nárast počtu občanov - voličov  
v obci bolo nevyhnutné zvýšiť počet volebných okrskov 
zo šiestich na sedem. Z tohto dôvodu dôjde k novému 
usporiadaniu ulíc v jednotlivých okrskoch. Prosíme preto 
občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam  
o čase a mieste konania volieb. Ďalšie  informácie k voľbám 
budú v dostatočnom časovom predstihu zverejňované pro-
stredníctvom  všetkých informačných kanálov obce. 

 Elena Molnárová
OcÚ Bernolákovo
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Obecná knižnica prežila ďalší rok v zname-
ní pandémie. Počet čitateľov sa v podstate 
veľmi nezmenil, stále sa pohybujeme okolo 
čísla 500. Veľmi ma však mrzí, že sme sa ne-
mohli pravidelne stretávať so škôlkarmi, čo 
sa následne prejavuje v tom, že mnohé deti 
nevedia, na čo vôbec knižnica slúži a ako sa  
v nej správať. Mali sme to vždy krásne od 
škôlky nacvičené, deti prechodom na zák-
ladnú školu pokračovali ako samostatní čita-
telia, vedeli, ako sú knižky uložené, ako ich 
založiť na poličku, ako sa správať ku knihám 
a ako v knižnici.
Teraz musím poskytnúť super bleskový vý-
klad každému dieťaťu, ktoré príde do kniž-
nice prvýkrát s rodičmi a vôbec netuší, čo 
a ako. Verím, že staré lepšie časy sa ešte 
vrátia, naučíme sa s vírusom žiť a budeme  
s deťmi pokračovať tam, kde sme pred dvo-
mi rokmi skončili. 
Opäť by som chcela predovšetkým poďako-
vať tým, ktorí nám nezištne venovali nielen 
staršie, ale aj nové knižné tituly a tým obo-
hatili knižničný fond. 
Ďakujem pani Kockovej, Vargovej, Kušniero-
vej, Jurigovej, Feketeovej, Novotnej, Krakov-
skej, Rajecovej, Donáthovej, Sýkorovej, Belfi-
ovej a všetkým ostatným. Prepáčte všetci tí, 
ktorých som menovite neuviedla, ale verím, 
že každý dobrý skutok bude v živote nejako 
odmenený.
Spomínam si, že koncom školského roka sa 
mi nahlásila na návštevu súkromná škôlka 
PRIMA KIDS zo Senca, prišli svojím autobu-
som a boli to skvelé deti. Priniesli so sebou 
vlastne vyrobený obrovský darčekový po-
zdrav, čítali sme si, povedali základné veci  
o knižnici a čas ubehol ako voda.
V tomto predprázdninovom období prišli aj 
deti zo školského klubu v Bernolákove, aby si 
prezreli knižnicu a prestavili sme si niektoré 
novšie tituly. Z jedného dievčatka sa po tejto 
návšteve stala vášnivá čitateľka, ktorá si kaž-
dý týždeň príde sama vypožičať knihu. 

Chcela by som touto cestou pripomenúť, 
že na webovej stránke Bernolákovo, v sekcii 
kultúra sa nachádza aj linka s jednoduchým 
vyhľadávačom, ak by ste mali záujem si po-
zrieť, či nejaký titul máme v profile fondu. 
Nejde o žiadny technický zázrak, lebo sa ne-
dozviete, či je knižka požičaná alebo či nebo-
daj vyradená, ale na stránke máte aj mailovú 
adresu do knižnice, kľudne napíšte, ja vám 
podám bližšie informácie, prípadne knihu 
odložím.
Aby ste mali aspoň základný prehľad, čo  
v našej knižnici môžete nájsť, v krátkosti spo-
meniem zopár žánrov a konkrétnych titulov, 
ktoré sú medzi našimi čitateľmi preferované.
Milovníci detektívok u nás nájdu komplet 
Dominika Dána, Václava Neuera, Františka 
Kozmona, Jozefa Kariku, Dušana Budzaka, 
Petra Šlosera – všetko slovenskí autori.
Zo svetových autorov kupujem pravidelne 
Fitzeka, Bryndzu, Arlidgeho, Miniera, Man-
kela, Connelyho, dvojicu Horst-Rosenfeld, 
čoraz obľúbenejšieho J. L. Horsta, S. Larsso-
na, C. Lackberg a mnohých ďalších.
Beletria je bohato zastúpená našimi i zahra-
ničnými autormi, vymenúvanie by mi hravo 
zaplnilo celú stranu, ale to by asi nikomu nič 
neprinieslo. Momentálne je veľmi čítaná Ril-
leyová so svojou sériou Sedem sestier, na via-
nočný trh prichádza očakávaný posledný diel. 
Snažím sa dopĺňať aj cestopisy, nakoľko ces-
tovanie, hoci len v knižnej podobe, poteší 
veľa ľudí. Príťažlivá je napríklad séria troch 
kníh Okolo sveta od Martina Navrátila, ces-
topisy z Ruska a tiež čítanie od P. Vitteka 
o Transsibírskej magistrále a o Bajkalsko-
amurskej magistrále. 
Máme oddelenie životopisných kníh – spo-
meniem len zopár – Steve Jobsa, Karla Gotta, 
Roberta Feynmana, Jony Iveho, J. Assangea, 
Edwarda Snowdena, ale tiež Menšíka, Donu-
tila, Tučného, Bednárika a mnohých iných.
Pre mužov obľúbená literatúra faktu, pre 
ženy zase medicína a tiež výchova a vzde-

lávanie. Z medicíny si dovolím spomenúť 
zaujímavé tituly zo série Doba jedová. Asi 
najpožičiavanejší je momentálne titul Doba 
jedová a covidová, okrem nej máme z tejto 
série tituly: Doba jedová 6. - Špina, hygiena, 
imunita, alergie. Doba jedová 8. – Infekční 
šílenství. Doba jedová 10. – Méně medicíny, 
více zdraví. Ako vidieť podľa názvov - všetko 
aktuálne tituly pre túto dobu.
Máme tiež najnovšie vydanie knihy od Mudr. 
Bukovského – Zachráňte svoje črevo s pod-
robnými návodmi, ako sa stravovať pri rôz-
nych zažívacích poruchách a ochoreniach.
Ochrana životného prostredia je zastúpená 
predovšetkým edíciou Civilizácia – spome-
niem napr. Zelené klamstvo, Neobývateľná 
zem, Zmena alebo kolaps, Prorok a čarodej-
ník.
Najviac preferovaným oddelením našej 
knižnice je oddelenie detskej literatú-
ry. Zaberá najväčšiu časť knižnice a na-
priek tomu sa knižky pomaly do regálov 
ani nezmestia. Deti sa tešia, keď si môžu 
zalistovať v krásne ilustrovaných a zaují-
mavých tituloch, mnohé si rady zaskáču 
na veľkom guľatom sedáku, obľúbenou 
zábavkou maličkých detí je rozkladanie  
a skladanie farebných podsedákov, väčší 
čitatelia obľubujú sedacie vaky a tak sa za-
čítajú, že zabudnú na okolitý svet. Máme 
tituly pre najmenších – leporelá, množstvo 
rozprávok a príbehov pre tých väčších, en-
cyklopédie, dobrodružné príbehy, „fantasy“ 
literatúru. V súčasnej dobe vychádza denno-
denne neuveriteľné množstvo titulov, preto 
nečakajte, že budeme mať zrovna ten váš. 
Snažím sa vybrať trošku hodnotnejšie knihy, 
ktoré by deti popri zábave aj niečo naučili. 
Pozývam touto cestou všetkých, ktorí radi 
čítajú a doma sa im už knihy nezmestia do 
poličiek, aby namiesto kupovania využili 
služby knižnice. Popri ušetrených výdavkoch 
to bude ešte aj bonus pre životné prostredie.
 Veronika Hrušková, knihovníčka

OBECNÁ KNIŽNICA V ROKU 2021

Dňa 26.10.2021 zástupca starostu obce Bc. Miroslav Turenič pri-
vítal na obecnom úrade pani Teréziu Hanicovú, aby jej poďako-
val za dlhoročnú činnosť v prospech obce a jej obyvateľov pri 
príležitosti ukončenia jej pôsobenia vo výbore Klubu dôchodcov  
v Bernolákove, ktorého členkou bola v rokoch 1998-2021. 

POĎAKOVANIE
Dňa 11.10.2021 sa v priestoroch kultúrneho domu 
konal bezpríspevkový odber krvi pod taktovkou Pred-
sedníctva MS SČK v Bernolákove. Vedenie obce Ber-
nolákovo si dovoľuje všetkým zúčastneným darcom 
krvi vysloviť úprimné ďakujem. Najmä v čase pandé-
mie, počas ktorej vo všetkých nemocniciach chýba 
krv, je váš nesebecký čin cenený dvojnásobne.

VĎAKA ZA KRV

Dňa 26.10.2021 zástupca starostu obce Bc. Miroslav Turenič 
poďakoval za doterajšiu činnosť a oficiálne sa slávnostným 
zápisom do pamätnej knihy obce rozlúčil s MUDr. Zojou Ly-
sákovou, ktorá ukončuje pôsobenie v ambulancii všeobec-
ného lekára pre dospelých v Bernolákove. Pri tejto príleži-
tosti vám oznamujeme, že začiatkom roka privítame novú 
pani doktorku, MUDr. Evu Tkáčovú, ktorá bude ordinovať 
namiesto MUDr. Lysákovej. Novej pani doktorke prajeme 
úspešný štart v našej obci a veľa spokojných pacientov.

NOVÁ LEKÁRKA 

Kultúra
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časťou nášho života.
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 
1990 tento jesenný mesiac za Mesiac úcty 
k starším a 1.október za Medzinárodný deň 
starších. Možno ich v tomto rozhodnutí in-
špirovala práve jeseň života, ako zvykneme 
volať obdobie človeka, ktorý prechádza 
z aktívnej pracovnej fázy do fázy, keď už 
nemusí, ale môže. Podľa demografických 
odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov 
staneme krajinou s najväčším percentom 
starých ľudí na dôchodku. V takto rýchlo 
starnúcom svete je potrebné podporovať 
aktívnu účasť starších na spoločenskom 
dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky.
Starobe sa nedá vyhnúť. Často vravíme, 
že je to jediná spravodlivosť na svete. Pri-
chádza nenápadne a pomaly, ale je výzvou  
a určite neznamená koniec životnej aktivity. 
Dôležitá je kvalita života, sociálne prostre-
die i samotný postoj seniora. Veľký význam 
má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť 
zvládať základné činnosti. Starší človek má 
rôzne choroby, nechce sa hýbať predo-
všetkým v dôsledku rôznych bolestí, a tak 
potreba pohybu klesá. Kvalitu života v tom-
to období výrazne ovplyvňujú aj kontakty  
s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok 
sociálnych kontaktov môže starším ľuďom 
spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nála-
dy, mrzutosť a zatrpknutosť.
A presne toto sa deje v tejto nešťastnej 
„dobe covidovej“. Starší ľudia sa nevedia 
až tak dobre orientovať v spleti informácií, 
často podliehajú veľkému strachu. Mnohí 
sa už uzatvorili do seba, ich jedinou cestou 
je cesta do potravín, lebo aj všeobecného 
lekára už majú iba po telefóne. Predtým si 
aspoň popočúvali rádio, pozreli televíziu, 
mnohí však už upustili aj od tejto zábavy. 
Nechcú donekonečna počúvať strašidelné 
informácie, ktoré sa na nich valia zo všet-
kých médií. Aj my,mladší, si uvedomujeme, 
akú ťažkú dobu žijeme. Ale máme viacej síl, 
informácií a sociálnych kontaktov.
Všetci si pamätáme, že kmene žijúce v sú-
lade s prírodou uctievali starobu ako stud-
nicu múdrosti. Vo filme Winnetou zasadla 
rada starších, aby rozhodla. Dnešná doba 

má internet. Internet, v ktorom nájdeme 
všetky informácie, ktoré bohužiaľ nie vždy 
sú pravdivé. Vyselektovať pravdu je veľmi 
ťažké, často to nedokážu ani vzdelaní ľudia. 
Alebo nie že nedokážu – nemajú dostatok 
času. Okrem toho lož sa vždy šíri rýchlejšie 
– ako sa vraví - lož stihne obehnúť svet, kým 
pravda si ešte v kúte obúva boty. Odstránili 
sme z nášho života obrovské množstvo ma-
nuálnej práce, nahradili sme ju strojmi, ro-
botmi, počítačmi. A čas sme aj tak nezískali.
Naši seniori majú prítomný čas. Ich budúci 
čas sa neustále skracuje. Ten prítomný, kto-
rý ešte môžeme s nimi prežiť, si nenechaj-
me touto dobou ukradnúť. Nenechajme ich 
v tom samých. 
Divadelné predstavenie „Vek je len číslo“
Dňa 1.10.2021 sa v priestoroch kultúrneho 
domu v  Bernolákove pod záštitou zástup-
cu starostu obce Bc. Miroslava Tureniča 
uskutočnilo divadelné predstavenie „VEK 
JE LEN ČÍSLO“ od českého autora A. Gold-
flama. Je to príbeh, ktorý rozpráva o živote 
bez zatrpknutosti, o radosti z maličkostí, 
ktoré prináša každodenný život a o vyrov-
návaní sa s minulosťou. Čo je ale dôležité 
povedať – divadlo SELAVI tvoria seniori. 
Tento divadelný súbor vznikol na základe 
podpory a spolupráce s Cultus Ružinov, 
a.s. v Bratislave, ktorý poskytol divadlu 
umelecké zázemie. Tvoria ho dôchodcovia, 
ktorí pred pár rokmi pôsobili ako marke-
tingový špecialista, chemička, laborantka, 

učiteľka, dvaja zamestnanci štátnej správy, 
novinár, ekonóm a jedna doteraz aktívna 
podnikateľka.
Divadelné predstavenie sa uskutočnilo  
v režime OTP, čo poznačilo aj účasť, pri-
šlo menej divákov ako sme boli zvyknutí 
pred pandémiou. Pre divadelníkov je malá 
účasť vždy tak trošku sklamaním, ale na 
ich výkone to poznať nebolo. Predstave-
nie prebehlo v komornej, takmer domác-
kej atmosfére a účinkujúci si vyslúžili veľký 
a úprimný potlesk.
Koncert  Dušana Grúňa
Ďalším podujatím, ktoré sa uskutočnilo  
v rámci mesiaca úcty k starším, bolo kon-
certné vystúpenie speváka Dušana Grúňa. 
Umelec so zamatovým hlasom patrí medzi 
generáciu spevákov, ktorí boli na vrchole 
popularity koncom 60. a 70. rokov minulé-
ho storočia. Chodieval nahrávať i do Prahy 
s orchestrom Jozefa Votrubu a Karla Krau-
gartnera. Spolu s Karlom Gottom, Wal-
demarom Matuškom, Helenou Vondráč-
kovou a ďalšími vystupoval i v Nemecku. 
Neskôr v Bratislave pôsobil s orchestrom 
Juraja Velčovského. Medzi jeho najväčšie 
hity patria skladby Butterfly, Starý rodný 
dom, Nalej mi vína Malvína, Hrmí a iné.  
V súčasnosti spolupracuje s Martinom Ja-
kubcom a aktuálne ho môžeme vidieť účin-
kovať na TV ŠLÁGR.
Koncertu sa v režime OTP a z obavy šíriace-
ho sa vírusu zúčastnilo taktiež málo divá-
kov, ale Dušan Grúň predviedol svoje pies-
ne bravúrne a ľudia si ich zaspievali spolu 
s ním. Pán zástupca starostu Bc. Miroslav 
Turenič vyzval prítomné dámy do tanca,  
a tak sa tancovalo a spievalo počas celého 
koncertu.
Napriek svojmu pokročilému veku je spe-
vák celkom aktívny na sociálnych sieťach 
a aj tam ponúka svoje služby. Jeho piesne 
takmer zľudoveli a dokážu zabaviť ľudí aj po 
mnohých rokoch. Ďalší príklad aktívneho 
prístupu k životu, hoci poviete si , že umelci  
- to je predsa iná kategória. Ale čo by boli 
umelci bez publika? Preto je potrebné, aby 
boli aktívne obidve strany. Nikdy to netre-
ba vzdávať, i keď možno teraz sa všetko zdá 
sivé a bezvýchodiskové. 

Referát kultúry

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
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V roku 2009 bol  
v časopise Bernolák 
uverejnený inzerát, 
ktorým sa hľadali nad-
šenci pre vznikajúce 
ochotnícke divadlo  
v Bernolákove a v roku 
2010 sa uskutočnila 
prvá premiéra divadla 
BOT – autorskej hry  
P. Quardu Jeden na 
všetkých, všetci na 
jedného.
Odvtedy uplynulo 10 
rokov. 
Ešte v dobe predko-
ronovej, v roku 2019, 
sme pripravovali zvidi-
teľnenie našej desaťročnej práce prostred-
níctvom článku v časopise Bernolák, výstavy 
o divadle, premiéry prevzatého predstave-
nia Radošinského naivného divadla Jááá-
nošííík......., slávnostného zápisu do kroník, 
veľkého posedenia..... 
Rozsiahly článok k nášmu výročiu z pera náš-
ho zakladateľa, režiséra a scenáristu Petra 
Quardu, ktorý podrobne mapoval činnosť 
divadla BOT, ešte vyšiel v časopise Bernolák 
v roku 2019. Toto jediné sme stihli. Ale po-
tom nastala doba koronová, rok 2020. Prvá 
premiéra Jánošíka naplánovaná na apríl 
2020 aj s pripravovanými sprievodnými ak-
ciami sa nekonala – pre koronu. 
Pokus druhý – plánovaná premiéra na 
3.10.2020 – rozpredané všetky lístky, ľudia 
sa tešili na premiéru – pre pandemické opat-
renia k 1.10.2020 bola zrušená! Tesne!!! ….
 A prišiel rok 2021. Čakali sme na uvoľnenie 
opatrení doma, opakovali texty, aby sme 
mohli splniť sľúbené...Nebola to však koro-
na, čo nás zastavila, ale nečakaná prudko 
agresívna choroba nášho priateľa, kama-
ráta, skvelého herca Riša, hlavného pro-
tagonistu Jánošíka, hereckej roly, na ktorú 
sa tak veľmi tešil. Nezvratné dôsledky tejto 
choroby nás zastavili po tretíkrát. 

A tak nakoniec a tiež 
na znak úcty k nášmu 
priateľovi sa 10. vý-
ročie BOT konalo tak, 
ako to dovoľovali mož-
nosti – výstava, sláv-
nostný zápis do kroník 
a v deň premiéry - bez 
premiéry. Na slávnost-
nom zápise do kroniky 
obce Bernolákovo  
a kroniky Bernolákov-
ského ochotníckeho 
teátra sa stretli takmer 
všetci, ktorí počas 10 
rokov v divadle pô-
sobili. A naviac, prišli 
rodinní zástupcovia 

toho, ktorý túto akciu zosnoval, pripravoval 
ju precízne, s láskou a zanietením a už mu 
nebolo dané sa jej zúčastniť. Prišli zástup-
covia rodiny Červienkovej, Rišovi súroden-
ci Michal a Janka s manželom, aby ho ako 
čestní hostia zastúpili. V sále kultúrneho 
domu čakalo hostí milé prekvapenie – pre-
mietal sa zostrih všetkých odohraných hier 
BOTu. /Ojojój, to bolo spomínania!/ 
Juraj Ďorko, herec a súčasný manager BOT 
a tiež podstatný spoluorganizátor tejto ak-
cie s Rišom Červienkom v otváracom pre-
jave zhrnul doterajšiu činnosť BOT, Peter  
Quarda, zakladateľ, režisér a scenárista 
BOTu detailne zaspomínal na úplné za-
čiatky založenia divadla a pán Miroslav 
Turenič, zastupujúci starosta Bernoláko-
va, vyzdvihol význam kultúry a kultúrneho 
diania, ktorého súčasťou je aj divadlo BOT  
v tak veľkej obci, akou je Bernolákovo.
Minútou ticha sme si uctili pamiatku Ri-
charda Červienku, starostu obce Bernolá-
kovo a herca, člena divadla BOT. Odišiel –  
a predsa zostáva stále s nami.  
Nasledoval slávnostný zápis, meno po 
mene. Niektorí pôsobili v divadle krat-
šie, niektorí od založenia do súčasnosti, 
všetci však venovali divadlu čas, nada-

nie, entuziazmus, a tak budovali charak-
ter i kvalitu našej ochotníckej scény. Na 
záver oficiálnej časti Juraj Ďorko odo-
vzdal našim čestným hosťom malý dar 
– USB kľúč s kompletnými nahrávkami 
všetkých hier i fotiek nášho ochotníče-
nia. Je tam všetko, čo možno poznali  
z Rišovho rozprávania a my sme mali 
možnosť bezprostredne takto zažiť nášho 
priateľa, jeho humor, ľahkosť s akou hral, 
nápady... A záver podujatia? Rozhovo-
ry, rozhovory, rozhovory... vzácne a milé 
stretnutia. Mnohí sa roky nevideli a bolo si 
čo povedať.  
Ako sa nám podarí pokračovať ďalej, závisí 
od pandemických opatrení. A tie, ako vie-
me, doteraz kultúre veľmi nepriali. Naše 
ochotnícke divadlo nepôsobí len v Berno-
lákove, poznajú nás v širšom okolí, otvorili 
sa nám dvere na festivaly ochotníckych 
divadiel, máme pozvania na stredné i vý-
chodné Slovensko i do poľského pohrani-
čia.  Prevažne komediálny charakter BOT, 
založený na autorských scenároch autorov 
pôsobiacich alebo žijúcich v Bernolákove 
– p. P. Quardu, p. T. Beníka, p. M. Smolíka 
– je tiež charakteristickým prvkom tohto 
divadla. K tomu treba pridať nezištnú pria-
zeň a podporu p. Stanislava Štepku a Ra-
došinského naivného divadla, ktorí nám už 
dvakrát dali súhlas hrať ich hry. Vďaka za ne.  
A vďaka aj všetkým našim podporovateľom, 
vďaka za každú pomoc, za každý postreh, po-
známku, usmernenie, ako hrať lepšie. Vďaka 
aj vám, našim divákom, za divácku priazeň.
Po zime prichádza jar, po daždi slnko...  po-
kračujeme. Vstúpili sme do druhej dekády 
a pokračujeme. Veríme, že odohráme ne-
odohrané aj nové predstavenia, že bude 
plno repríz starších hier i tých úplne no-
vých, veď dobrých scenárov máme plný 
batoh!!! 
     

Vaši bernolákovskí divadelníci BOT 
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MOZAIKA OBCE
Čarovná krása mozaiky fascinuje ľudí už 
celé roky. Najstaršie exempláre sa zacho-
vali z obdobia antiky a s obľubou ju pou-
žíval aj slávny španielsky architekt Antoni 
Gaudí či rakúsky architekt Friedrich Hun-
dertwasser. Vďaka svojej pestrosti dokáže 
rozsvietiť a oživiť každý zabudnutý priestor.
Aj obec sa rozhodla prinavrátiť centru 
obce reprezentatívny charakter, a preto 
dlhé roky zanedbávaný priestor pódia 
pred kultúrnym domom prejde v jarných 
mesiacoch výraznou obmenou vďaka 
spolupráci s mladými talentmi Základ-
nej umeleckej školy v Bernolákove (ZUŠ). 
Riaditeľka ZUŠ Mgr. Jarmila Bošková  
k tejto spolupráci uviedla: „Vysoko si 
ceníme dôveru, ktorá bola škole týmto 
návrhom prejavená. Urobíme maximum, 
aby sme svojím dielom mohli prispieť  
k zveľadeniu centra obce – bude cťou 

pre oboch pedagógov i našich 120 žiakov 
výtvarného odboru vytvoriť dielo, kto-
ré by mohlo byť prezentáciou našej ZUŠ  
v najfrekventovanejšej časti Bernolákova.“
S myšlienkou realizácie mozaiky prišla 
vedúca výtvarného odboru Mgr. Emília 
Steinhübelová, pod ktorej odborným ve-
dením budú práce realizované. Dielo na 
námestí obce bude vyrobené z fragmen-
tov keramických dlaždíc, skla či kamien-
kov rôznych tvarov a farieb, ktoré sa na-
nášajú na akýkoľvek povrch a vytvárajú 
tak geometrické alebo obrazové kompo-
zície. Upevňujú sa do mäkkej malty ale-
bo tmelu. Mozaiku navrhnú žiaci ZUŠ, vo 
svojich návrhoch sa budú inšpirovať prá-
ve prácami architektov Antonia Gaudiho 
a Friedricha Hundertwassera. 
Cieľom spolupráce je nielen podpora 
mladých umelcov a ich verejná prezentá-

cia, ale aj zapojenie obyvateľov do diania 
v obci. Preto o konečnej podobe moza-
iky rozhodnú ľudia prostredníctvom hla-
sovania na sociálnej sieti z predložených 
návrhov. Touto cestou by obec chcela 
požiadať obyvateľov, aby sa v rámci jar-
ného upratovania zbavili nepotrebných  
a zbytkových kusov dlažby a obkladov  
a využili formu ich recyklácie na skvalitne-
nie verejného priestoru. Informácie k zbe-
ru materiálu budú zverejnené v najbližších 
mesiacoch na webovej stránke obce. 
Naša obec je tiež akousi mozaikou - obra-
zom pestrosti a rozmanitosti jej obyvateľov 
všetkých kútov Slovenska, tak nech sa zžijú 
spolu na jej území ako kúsky tejto mozaiky. 
Ďakujeme za vašu pomoc a podporu. 

Komisia správy a hospodárenia 
s majetkom obce

VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI 10 ROKOV BOT

BOT VÁM ĎAKUJE
Po náročnom dlhotrvajúcom období vynúteného 
kultúrneho odpočinku a následne nečakanej ľud-
skej a hereckej strate Bernolákovské ochotnícke 
teátro svojich verných bernolákovských divákov 
nesklamalo a v domácom prostredí turbulentné 
obdobie preklenulo vytúženým predstavením dňa 
13.11.2021.
V pozmenenej zostave s dvojicou nováčikov 
Mirkom Zbitákom - posila v hereckej rodine -  
a Milankom Várošom - posila na technickej úrov-
ni dva v jednom (zvukár a osvetľovač) - , sme ako 
správna partia nadšencov stihli v exponovanom 
čase, ľudovo povedané v hodine dvanástej, odo-
hrať reprízu našej úspešnej komédie z roku 2019  
„Čo sme komu urobili“.
Kategorický neúprosné pandemické opatrenia 
neumožnili zaužívanú návštevnosť. Avšak napriek 
oklieštenej diváckej kulise sa domnievame, že 
naše predstavenie naplnilo naše motto – „Úsmev 
v tvári diváka  do divadla priláka“. Touto cestou 
sa vám chceme, naši verní a milí diváci, veľmi sr-
dečne poďakovať za úžasnú atmosféru a nesku-
točne obrovský potlesk, ktorým ste nás obdarili... 
no a vaše usmiate tváre na záver boli nádhernou 
bodkou za excelentným kultúrnym večerom. 

  Kolektív BOT
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Od septembra do konca školského roka 
(až na covidovú prestávku), sme sa s ko-
legyňou rozhodli zamerať našu zelenú 
„žabkovú“ triedu ešte zelenšie, teda en-
vironmentálne. Zriadili sme si v triede 
bádateľský kútik s prírodninami a pomôc-
kami ako sú lupa a mikroskop spojený  
s interaktívnou tabuľou. Formou poku-
sov, exploratívnych činností a zábavy sme 
sa zoznamovali s prírodou, jej zákonitos-
ťami, krásou, aj bôľom. 
Na jar sme pozorovali, aké mnohoraké 
môžu byť druhy semien a na ich rôzno-
rodé tvary sme si zobrali lupy. Triedili 
sme ich podľa veľkosti, tvaru aj farby. 
Najmenšie boli semienka maku a horči-
ce. Keď sa nám tie rozsypali po zemi, po-
mohol len vysávač. Medzi  väčšie patrili 
fazuľa, hrach, kukurica a tekvica. Na ne 
sme si zobrali detské pinzety a prekladali 
sme ich na misky s mokrou vatou. Tou-
to nanajvýš starostlivou manipuláciou si 
deti precvičovali koordináciu oka s rukou, 
čo je pre ne veľmi potrebné z hľadiska 
budúceho úspešného zvládania písa-
nia. Keď už boli semienka, až na jedno,  
v mokrej perinke a na rôznych sta-
novištiach- v chladničke, v skrinke -  
v úplnej tme, začalo dlhodobé pozoro-
vanie. Kládli sme si otázky, čo sa stane 

keď...  Deti správne 
predpovedali osud 
semienka bez vody  
v suchej perinke  
a toho v chladnič-
ke. Tie semená, 
ktoré boli, ako sme 
si všetci mysleli,  
v úplnej tme, našli 
svoje svetlo na kon-
ci tunela a statočne 
sa za ním aj ťahali. 
Stonky boli tenké  
a poriadne dlhé.
Keďže sme  sa už 
presvedčili, že rast-
lina k svojmu životu 
potrebuje svetlo, 
teplo, vodu, vzdu-
ch a pôdu, tak sme 
radšej semená tek-
vice posadili do našich vyvýšených zá-
honov. Každá trieda má pod patronátom 
svoj, označený symbolom triedy, o ktorý 
sa s pani učiteľkami stará. Okopáva, vyplie-
va, zalieva, čistí a zbiera  úrodu. Pestujeme 
liečivé bylinky aj aromatické koreniny do 
kuchyne, ktoré spoznávame podľa čuchu 
aj chuti. Naše zasadené tekvice sa začali 
pekne rozrastať, až zaplnili celý vyvýše-

ný záhon a ohrozovali aj 
šnúru na vešanie bielizne. 
Preto ju ujo Jarko - náš pán 
školník - trošku krotil a vy-
robil jej preliezku, kde sa 
mohla šplhať. V lete sa za-
čali objavovať veľké kvety  
a náznaky plodu budúcej 
tekvice. Na jeseň nás pre-
kvapili veľké plody zvlášt-
nych fľašovitých tvarov  
a foriem, ktoré sme zozbie-
rali až po prvých mrazoch, 
aby stačili úplne dozrieť. 
Ujo Jarko ich celú zimu su-
šil v kotolni, aby sme ich 
mohli očistiť a pripraviť na 
ďalší proces. Semienka sa 
vo vnútri  vysušili, veselo 
hrkotali a deťom iné nena-
padlo, ako tekvicové hrkál-

ky pomaľovať. Využili sme akrylové farby  
a obliekli do pestrých šiat. Niektoré boli bod-
kovano- lienkové, iné pásikovo-včielkové, 
ostatné podľa momentálnej detskej nálady.  
Naše Fľašové tekvice nie sú síce jedlé ale 
„na zjedenie“ určite sú. Príďte sa presvedčiť 
a pozrite, ako sa nám hojdajú na strome...

Jana Mechurová

KORONA NÁS NEZASTAVILA
Po teplom  horúcom lete zazvonil zvonec 
a v septembri sa opäť začal ozývať smiech  
a radosť z MŠ na Komenského ulici v Berno-
lákove, ktorá otvorila svoje brány pre 260 
detí. V jedenástich triedach sa stretli deti so 
svojimi pani učiteľkami a kamarátmi.
Prvé týždne boli veľmi dôležité pre osvo-
jenie si všetkých hygienických návykov, 
dodržiavanie protipandemických opatrení 
a bezpečnosti. Nastal informačný kolotoč 
prostredníctvom rodičovských združení, 
ktoré sa organizovali vonku v areáli MŠ, kde 
sa predkladali všetky pokyny i rodičom s je-
diným cieľom, aby naša MŠ mohla nerušene 
vzdelávať a vychovávať deti.
„Kolotoč šťastia a zdravia“ je krédom MŠ, 
ktorým sa snažíme riadiť a k nemu sa viaže 
i výchovnovzdelávací plán práce s množ-
stvom atraktívnych aktivít a činností pre 
deti vo všetkých vekových kategóriách. 
Tento rok sa kolektív pedagógov pod vede-
ním pani riaditeľky A. Oberty rozhodol viesť 
všetky aktivity, činnosti a akcie v téme: „Slo-
venské ľudové zvyky, tradície a tvorivosť“, 
„Rozvíjanie pohybových zručností u detí 
hravou formou“, „Od semienka k rastlinke 
a výrobku“.
Keď nám počasie prialo, v plnej miere sme 
využívali náš obrovský areál, kde deti majú 
možnosť sa dosýta vyhrať na preliezkach, 
zašportovať si na veľkých trávnatých plo-
chách a priamym pozorovaním sa vzdelávať 
v oblasti „Človek a príroda“ a „Človek a svet 
práce“. Každá trieda má pridelený vyvýšený 
záhon, v ktorom pestuje rôzne bylinky, kve-
ty, ovocie a zeleninu. Deti nielen pozorujú 
celý vegetačný proces daných rastlín, ale 
učia sa aj to, ako sa správne starať o rast-
linky, ako pracovať so záhradným náčiním. 
Dozreté plody pani učiteľky nielenže spojili s 
výučbou, metódou zážitkového učenia, ale 
aj s malou ochutnávkou. Spolupracujeme 
so spoločnosťou Dobrý ježko z Dunajskej 
Lužnej, ktorá nám dodáva ovocie a zeleninu  
v rámci projektu „Školské ovocie“. Každo-
ročne chodíme na exkurzie do jablkových 
sadov, kde sú deti oboznámené s pestova-
ním jabĺk, malín a iných ovocných stromov. 
Deti vďaka zážitkovému učeniu ochutnávajú  
a pomenovávajú mnohé odrody jabĺk  
a jabĺčka si môžu obrať a zobrať si ich so sebou 
domov. V projekte „Od semienka k výrob-
kom“ deti zasadili na jar semienka tekvice,  
o ktoré sa poctivo starali a veľké plody mohli 
potom použiť pri výrobe svetlonosov. S uči-
teľkami niektoré tekvice vymaľovali a ozdo-
bili nimi strom pri vchode do MŠ. Svietiace 
vyrezávané tekvice prišli ochotne pomôcť 
vyrezať i samotní rodičia. 
Práce v školskej záhrade bolo veľa i teraz  
v jeseni. Bolo treba pozametať dvor, pohra-
bať lístie, vytrhať odumreté stonky, a tak 
deti so svojimi malými hrabličkami a metla-
mi si nielen skrášľovali areál MŠ, ale si aj bu-
dovali vzťah k domácim a pestovateľským 
prácam. Počas pobytu vonku pri priamom 
pozorovaní prírody chodia navštíviť ježka, 
ktorý sa ubytoval v našom hmyzom hoteli  

v lístí. Určite sa mu u nás páči. Pôžitok  
z upraveného prostredia mali i rodičia, kto-
rí boli pozvaní na triedne opekačky a popri 
piesňach, básňach a dramatizáciách rozprá-
vok si pochutnali na opečených špekáčikoch 
pri novom ohnisku.
V mesiaci október nezabúdame ani na na-
šich starkých a pri príležitosti mesiaca úcty  
k starším deti vyrábali rôzne darčeky, bese-
dovali „s dedom Jozefom“ o tom, ako to bolo 
kedysi a posielali starkým vrúcne pozdravy  
a poďakovania.
22.10. je Deň materských škôl a všetky trie-
dy sa vtedy zapojili do výtvarnej výstavy na 
tému „Jeseň, pani bohatá“ a tvorili množ-
stvo výkresov a výtvarných prác, ktoré vy-
stihovali toto ročné obdobie. Pani učiteľky 
zapojili svoju fantáziu, odbornosť, kreativitu, 
zručnosť a vytvorili rôznorodé námety, pri 
ktorých využili množstvo výtvarných techník 
a materiálov. Všetky výtvarné práce sa po-
tom zavesili na plot MŠ, aby sa i okoloidúci 
občania Bernolákova mohli pokochať šikov-
nosťou a zručnosťou našich detí. Ako ponau-
čenie do budúcna sme si odniesli fakt, že čas 
na výrobu výtvarných prác predĺžime, aby 
sa výstavy mohli zúčastniť všetky deti, teda  
i tie, ktoré boli v tom období choré.
K pohybu a športu majú deti v našej MŠ veľ-
mi blízko. Po úspešnom odtancovaní „Jeru-
salemy“, ktorú deti nacvičovali minulý škol-
ský rok na jar, vznikol nápad, či si neukážeme 
cviky na fit loptách, keďže MŠ ich má neúre-
kom a už sa spustila vlna trénovania. Pani 
učiteľky sa začali pravidelne schádzať na 
aktualizačných školeniach, v rámci ktorých 
pani riaditeľka s certifikátom pre zdravé cvi-
čenie na fit loptách nás školila a učila rôzne 
zdravotné cviky na posilňovanie a precvi-
čovanie pohybového aparátu detí. Násled-
ne v každej triede začali prebiehať cvičenia  
s hudbou hravou formou pod dohľadom 
pani riaditeľky, ktoré sme nazvali „Týždeň  
s fit loptami“. Pre veľký úspech zo strany 
rodičov a záujmu detí pokračujeme v cviče-
ní ďalej a máme z toho všetci veľkú radosť. 
Naše rodičovské združenie  v spolupráci 
s pani riaditeľkou požiadalo o dotáciu na 
pohybové aktivity „Pohybom k zdraviu“.  
V priestoroch MŠ sa deti vďaka tomu zú-
častňujú telesnej výchovy a gymnastických 
cvičení v intervale raz  týždenne pod ve-
dením akreditovaného trénera Maja, pani 
riaditeľky a učiteliek, ktoré veselou hravou 
formou dohliadajú na správnu koordináciu 
pohybov, držanie tela a zapájanie všetkých 
svalových partií u detí.
Tento školský rok sa všetky aktivity viažu  
k téme slovenskej tvorivosti, tak pani uči-
teľky využili všetky možnosti a začali vytvá-
rať zbierku rôznych predmetov, nástrojov, 
keramiky, textílií, výrobkov z prútia, dreva 
a drôtu... . Vznikla unikátna výstava sloven-
ských výrobkov, remesiel, zvykov či tradícii  
z rozmanitých kútov a regiónov našej krajiny. 
Výstava je inštalovaná na chodbe MŠ, kde si 
môžu rodičia zaspomínať na dávne časy. De-
ťom sa exponáty výstavy páčili natoľko, že 

vyrábali počas vzdelávacích aktivít podkovy 
pre koníky, šatky pre gazdiné alebo krčahy  
s ornamentmi, ktoré sme tiež pridali k výsta-
ve. 
S prichádzajúcimi vianočnými sviatkami 
hneď na začiatku decembra prišli do MŠ Mi-
kuláš a anjel a rozdali deťom balíčky s dob-
rotami a ovocím. Za financie sponzorského 
daru pre MŠ sme si zakúpili živý ihličnatý 
strom, ktorý sme sa rozhodli vyzdobiť nie 
komerčne, ale v ľudovom tradičnom štýle. 
Všetky triedy so svojimi p. učiteľkami vyro-
bili vianočné ozdoby: napečené medovníky, 
sušené pomaranče so škoricou, drevené ko-
lieska, keramické predmety či srdiečka z lát-
ky. Najväčšou odmenou za šikovnosť, zruč-
nosť a tvorivosť detí bol krásne vyzdobený 
a vysvietený vianočný stromček, ktorý vy-
tvára príjemnú atmosféru domova v hlavnej 
chodbe MŠ. Všetky deti sa z neho veľmi te-
šia, lebo nielenže vyrábali ozdoby samé, ale 
popritom si rozvíjali jemnú motoriku, detskú 
predstavivosť, fantáziu a vzťah ku kreativite. 
Vianoce v MŠ Komenského sú ozaj čarovné. 
Pani učiteľky z fondu rodičovského združe-
nia pri MŠ Bernolákovo získali prostriedky 
na zakúpenie hračiek do každej triedy, a tak 
chystajú pre deti prekvapenie pod strom-
čekom. I u nás prebieha „ Škôlkarsky Štedrý 
večer“, kedy si pri bohatom vianočnom stole 
deti pochutnávajú na oblátkach s medom 
a orechmi, rozkrojenom jabĺčku či škorico-
vom medovníku. Samozrejme, nezabúda-
me na alergie a individuálne osobitosti detí. 
Po Štedrej večeri si deti rozbaľujú darčeky,  
s ktorými sa potom môžu vyhrať dosýta. 
Takto komorne si deti vychutnávajú atmo-
sféru blížiacich sa Vianoc. Ako každý rok,  
i tento sa poďakujeme pri hlavnom vianoč-
nom stromčeku za to, že sme zdraví, že mô-
žeme byť spolu a na prázdniny sa rozlúčime 
spoločnou piesňou Petra Nagya „Vianoce, 
Vianoce“ so sprievodom gitary. I tu nezabú-
dame na protipandemické opatrenia a roz-
lúčka pri stromčeku prebehne po skupinách. 
Aby rodičom nebolo ľúto, pani učiteľky vy-
rábajú s deťmi vianočné darčeky, pozdravy  
a nacvičujú vianočný program, ktorý ná-
sledne formou videí odošlú do uzavretých 
skupín sociálnych sietí, kde dôsledne dodr-
žiavajú pravidlá GDPR, keďže rodičia sa mo-
mentálne nemôžu zúčastniť besiedok v MŠ. 
Všetky realizované i pripravované aktivity 
sú výsledkom tímovej práce vedenia a pani 
učiteliek. Je to nespočetne veľa hodín uva-
žovania, navrhovania, tvorenia, chuti a lásky 
k deťom, a možno práve to je dôvod, prečo 
nás koronakríza nezastaví a my naďalej mô-
žeme vyčariť úsmev a radosť na detských 
tvárach a spokojnosť rodičov, že o ich deti je 
dobre postarané.
Mnohých korona rozdelila, ale nás spojila.
Z materskej školy prajeme všetkým krásne 
Vianoce a šťastný nový rok so želaním života 
ako pred pandémiou bez všetkých obme-
dzení a v plnom zdraví.

Lívia Radev, Andrea Oberta

OD SEMIENKA K RASTLINKE POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA
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Naša materská škola na Kondrótovej ulici 
privítala deti po prvýkrát 16. 9. 2020, a už 
je to vyše roka, čo naše priestory dýchajú 
radostným detským džavotom. 
Sme síce škôlka ešte v perinke, no stihli 
sme za ten školský rok i napriek obmedze-
niam dosť. Zorganizovali sme vianočné fo-
tenie, zavítal k nám Mikuláš s pomocníkom 
čertom, natočili sme pre rodičov besiedku 
na Vianoce i ku Dňu matiek. Oslávili sme 
Deň detí, počas ktorého sa deti tešili zo 
„skákacieho“ hradu, nechýbala ani rozlúčka  
s predškolákmi, na ktorej ich čakalo prekva-
penie s programom a prekrásnou tortou. 
Zapojili sme sa do dvoch grantových pro-
jektov. Prvý projekt bol z Nadácie Volks- 
wagen Slovakia, kde sme získali grant  
v hodnote 2 500 eur na projekt revitalizá-
cie školského dvora s názvom „Na našom 
dvore veru dobre je“. Naše deti budú mať 
na školskom dvore nové herné prvky – tu-
nelovú preliezačku, korfbalový kôš, ako aj 
zatienenie nad druhým ihriskom. 
Druhý projekt je z Nadácie SLSP Budúc-
nosť je naša, kde sme vypracovali projekt 
„Arborétum Nová lúka“. Budúcnosť – to 
sú naše deti, a preto by sme ich mali od 
útleho veku podnecovať k starostlivosti  
o životné prostredie a jeho ochrane. Už od 
predškolského veku by sme ich mali viesť 
k poznávaniu prírody hravou a zážitkovou 
formou, aby si vytvorili k prírode pozitív-
ny vzťah , potom ju budú chcieť i chrániť 

a starať sa o ňu. Máme v úmysle na našom 
škôlkarskom dvore vytvoriť arborétum – 
stromovú záhradu, kde okrem vysadenia 
ovocných stromov a kríkov vytvoríme by-
linkové špirály, osadíme nádobu na dažďo-
vú vodu a exteriérové vzdelávacie tabule, 
pomocou ktorých si deti budú prehlbovať 
vzťah k prírode a naučia sa prírodu vnímať 
všetkými zmyslami – zrakom, sluchom, 
čuchom, hmatom i chuťou. 
Uvidíme, či aj s týmto projektom bude-
me úspešní... . Ak nie, nebudeme „stáť na 
mieste“ a pomaly začneme na našom pro-
jekte pracovať – svojpomocne i sponzor-
sky- keďže naša materská škola je zame-
raná na environmentálnu výchovu. Máme 
množstvo nápadov, no financií málo, ak by 
mal niekto záujem a ochotu nám finančne 
pomôcť, radi to uvítame.  
Z ďalších akcií, ktoré sme pre naše deti pri-
pravili, možno spomenúť napr. účasť na 
exkurzii „Dobré jablká“ v Dunajskej Strede, 
navštívilo nás Stražanovo bábkové divadlo  
a o ekológii nás prišli poučiť z inštitútu ap-
likovanej ekológie Daphne s programom 
„Zbierame batérie so Šmudlom“. V októbri 
sme si aspoň dve triedy pri peknom počasí 
užili príjemnú jesennú opekačku s rodičmi 
spojenú s vyrezávaním svetlonosov. 
Veríme, že v tomto školskom roku ešte za-
žijeme v našej materskej škole prekrásne 
chvíle, že stále budeme chodiť s radosťou do 
škôlky, aby sme sa vzájomne obohacovali.

Pri tejto príležitosti vyslovujeme svoje 
poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k úspešnému fungova-
niu našej materskej školy, hlavne obci za 
financie a šikovným oteckom za pomoc pri 
inštalácii tienenia nad pieskoviskom. 
Prajeme všetkým pokojný predvianočný 
čas plný zdravia, lásky, radosti a šťastné  
a veselé Vianoce v kruhu rodiny. 

kolektív MŠ Kondrótova 

MATERSKÁ ŠKOLA OSLÁVILA SVOJ 1. ROK
Naša základná umelecká škola zahájila 
školský rok v dvoch budovách. Napriek 
počiatočným menším problémom sa uči-
telia veľmi rýchlo aklimatizovali v nových 
triedach a už po týždni sa z oboch škol-
ských budov ozývali krásne tóny klavíra, 
huslí, violončela, gitary, flauty, trúbky či 
akordeónu, z otvorených okien sa niesli 
hlasy speváckych talentov, suterén starej 
školy sa stal domovom pre našich malých 
i väčších tanečníkov, na svojich divadel-
ných predstaveniach usilovne pracujú malí 
nádejní herci, spojená škola uchýlila v no-
vých priestoroch 120 výtvarných talentov 
– síce sa tlačia pri maliarskych stojanoch  
a ich pracovný priestor sa zmenšil o polo-
vicu, deň čo deň však tvoria krásne výtvar-
né práce.
 Našu školu oslovilo občianske združenie 
Bernolákovčan – mali sme pripraviť krátky 
program pri príležitosti Dňa úcty k starším. 
Súčasťou mala byť aj súťaž vo výtvarnom 
stvárnení bodliaka. Pandemická situácia 
spoločným stretnutiam nepriala, preto 
sme pre našich seniorov zhotovili krátke 
pásmo slávnych melódií v podaní našich 
žiakov, ktoré sme odovzdali predsedovi 
OZ Bernolákovčan – pánovi Adamovi Ši-
pošovi na usb nosiči. Verím, že sa dosta-
lo k svojim adresátom, potešilo ich srdcia 
a aspoň na chvíľu pomohlo zabudnúť na 
nepriaznivú spoločenskú situáciu. Práce 
našich výtvarníkov sme poslali na vyhod-
notenie členom Združenia seniorov obce 
Bernolákovo. Predstavitelia Občianskeho 
združenia Bernolákovčan odovzdali de-
ťom ocenenia vo forme diplomov – prvé 
tri ocenené maľby - 1. miesto Noemi Ka-
lová z triedy pani učiteľky Emílie Steinhü-
belovej, 2. miesto Lea Poszert-Schwarzo-
vá z triedy pána učiteľa Mareka Polgára,  
3. miesto Ema Poszert-Schwarzová z triedy 
pani učiteľky Emílie Steinhübelovej - získali 
finančné ceny, samostatne bola ocenená 
cenou i najlepšia grafika – prevzala si ju Ela 
Iždinská z triedy pani učiteľky Emílie Stein-
hübelovej. Pre všetky deti boli pripravené 
diplomy za účasť a žiaci sa potešili aj veľkej 

krabici sladkých dobrôt pre mlsné jazýčky. 
Víťazné práce nájdete na facebooku a in-
stagrame výtvarného odboru našej školy. 
 Napriek pandémii sa nám darilo aj na 
ďalších súťažiach. Súťažnej prehliadky  
v speve populárnych piesní Malokarpatský 
slávik 2021 sa zúčastnila Adriana Sublardo-
vá – žiačka 7. ročníka hudobného odboru 
z triedy pani učiteľky Stanislavy Čikelo-
vej. Získala krásne 1. miesto v I. kategórii. 
Adriane prajeme veľa úspechov v ďalších 
súťažiach, na ktoré sa usilovne pripravuje.
Celoštátneho kola 67. Hviezdoslavovho Ku-
bína sa zúčastnila Jana Habalová – žiačka 
5. ročníka literárno-dramatického odboru 
z triedy pani učiteľky Zuzany Spodniakovej. 
Umiestnila sa v striebornom pásme, čo je 
mimoriadny úspech. Janka bola vybraná na 
interwiew do programu RTVS, kde veľmi 
pekne vystúpila ako žiačka z Bernolákova.
Medzinárodnej speváckej súťaže Euro Pop 
Contest - Perla Berlína sa zúčastnila Simo-
na Balážová – žiačka 4. ročníka II. stupňa 
z triedy pána učiteľa Tomáša Slobodu. Do-

stala sa do najužšieho európskeho výberu 
30 interpretov v International Finale, kto-
ré sa uskutoční 17. – 19. decembra online  
v Berlíne. Pre Bernolákovo je to jeden  
z najvýraznejších úspechov od založenia 
našej školy. Prajeme Simonke veľa šťastia 
aj vo finále súťaže.
Krásne výsledky našich žiakov nám zatie-
ňuje hrozivý mrak obáv z budúcnosti na-
šej školy. S nádejou čakáme na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, kde sa má roz-
hodnúť o ďalšom osude siedmich učební, 
ktoré ku dňu 30. júna 2022 musia opustiť 
priestory spojenej školy. Verím, že budúc-
nosť 400 mladých talentov podporia všet-
ci naši poslanci, aby tak zabezpečili ďalšie 
úspešné napredovanie umeleckej školy, 
ktorá je síce vekom mladá/ oslávila iba 15 
rokov/ ale svojimi výsledkami dôstojne re-
prezentuje jednu z najväčších obcí  na Slo-
vensku – naše Bernolákovo.
      

Mgr. Jarmila Bošková, 
riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - JEJ ÚSPECHY I PROBLÉMY
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Už druhý rok zúri na celom svete pandémia 
koronavírusu, ale dôchodcovia Bernolákova 
sú odvážni a chránia si svoje zdravie aj tým, 
že chodia do kúpeľov. Tento rok bolo v júni 
62 a v októbri 47 členov na týždennom po-
byte v kúpeľoch Sklené Teplice. Boli sme si  
v termálnej vode utužiť svoje zdravie. Absol-
vovali sme 12 procedúr, vyšlo nám aj poča-
sie a mali sme výbornú stravu. Do kúpeľov 
chodíme dvakrát do roka, sme dobrá partia, 
čo je základom kolektívu, a všade sa cítime 
dobre.
V septembri bolo 25 členov Klubu dôchodcov 
vo Vysokých Tatrách, kam chodíme už osem 
rokov. V Tatrách sme navštívili starobylý 
Kežmarok, kde nás sprievodca oboznámil  

s históriou mesta. V Bachledovej doline sme 
sa prešli Chodníkom v korunách stromov  
a z vyhliadky za krásneho počasia a dobrej 
viditeľnosti si prezreli ďaleké okolie. Zdat-
nejší z nás vykonávali vysokohorskú turisti-
ku, menej zdatní využívali lanovky a prechá-
dzali sa po čerstvom tatranskom vzduchu.
 Touto cestou chceme poďakovať obecné-
mu zastupiteľstvu za schválenie dotácie  
z rozpočtu obce pre naše občianske zdru-
ženie – príspevok na dopravu pre týždňo-
vé pobyty, vďaka ktorému bola umožnená 
ľahšia preprava našich dôchodcov aj s ich 
batožinou.
Naši členovia na akciách a výletoch robia 
dobré meno obci, čo teší predsedníčku 

Máriu Zemanovú a kultúrnu referentku Eri-
ku Piterovú, ktoré tieto akcie zabezpečujú. 
Práca so staršími ľuďmi nie je jednoduchá,  
a preto nás teší spokojnosť našich členov, 
čo nás zároveň povzbudzuje do ďalšej prá-
ce. Veríme, že spoločnými a disciplinovaný-
mi silami koronavírus porazíme, aby sme sa 
mohli stretávať tak, ako predtým. 
V roku 2022 pripravujeme na máj a koniec 
septembra pobyt v Sklených Tepliciach a za-
čiatkom septembra opäť Vysoké Tatry. Našim 
členom do budúceho obdobia želáme veľa síl 
a zdravia, aby sme sa znovu mohli stretávať 
na našich schôdzach a ostatných akciách.

Erika Piterová
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y A opäť ďalší úspešný projekt. Naša stred-
ná škola získala profesionálnu meteosta-
nicu v rámci projektu, ktorého účastníkmi 
sú školy zo štátov „Vyšehradskej štvorky“ 
v spolupráci s nadáciou ázijsko-európskej 
spolupráce so sídlom v Singapure (ASEF). 
Realizácia projektu je odozvou na klima-
tickú zmenu v kontexte sledovania počasia  
a jeho prvkov. Čo je však oveľa zaujímavej-
šie, je skutočnosť, že údaje z nej sú perma-
nentne online a každý záujemca sa môže 
kedykoľvek pomocou priloženého QR kódu 
alebo linku (https://www.ecowitt.net/
home/) pripojiť a zistiť momentálne infor-
mácie o teplote, vlhkosti, vetre, zrážkach, 

tlaku či slnečnom 
žiarení, ktoré sa 
aktualizujú každé 
tri minúty. Ak by 
ste chceli náho-
dou vedieť, kedy 
a koľko naposledy 
v Bernolákove pr-
šalo, žiadny prob-
lém, pretože na 
webe je kompletná história meteostanice. 
Od školského roku 2020/2021 máme v štu-
dijnom odbore bioenergetika povinne voli-
teľný predmet „Základy včelárstva“. Pre po-
treby vzdelávania má škola vlastnú odbornú 

učebňu a včelnicu. 
Súčasťou včelnice 
je 14 zdravých rodín 
a v registri farmy je 
pod číslom 477814. 
Vzdelávanie v pred-
mete včelárstvo 
ako aj včelnica sa 
nachádza v areáli 
SOŠ v Bernolákove. 
Teoretické a prak-
tické vyučovanie 
vykonáva Ing. Jozef 
Čápek PhD., ktorý je 
vedúci sekretariátu 
Slovenského zvä-
zu včelárov. Vďaka 
jeho skúsenostiam 

a odborným znalostiam je zo strany žiakov 
o predmet veľký záujem. Výsledkom ich 
spoločnej starostlivosti o naše včielky je 
odmena v podobe znášky kvalitného medu, 
ktorý sa na výstave v Trenčíne v kategó-
rii agátových medov umiestnil na prvom 
mieste v rámci SR.
Vďaka širokej ponuke študijných odborov 
na našej škole a so zvyšujúcim sa záujmom 
zo strany žiakov sa naša škola neustále roz-
rastá. V budúcom školskom roku očaká-
vame nárast počtu žiakov na 360 a tým aj 
nárast počtu pedagógov, čo prináša mož-
nosť pracovných príležitostí zamestnať sa 
na našej škole či už ako učitelia všeobecno-
vzdelávacích alebo odborných predmetov.

METEOSTANICA A INÉ NOVINKY NA NAŠEJ SOŠ

NAŠI SENIORI CESTUJÚ AJ POČAS „KORONY“

HISTORICKÝ KALENDÁR
JANUÁR
1. 1. 1993 vznikla Slovenská republika.
13. 1. 1894 sa v dome č. 68 narodil Karol Horváth. 
V r. 1947 bol predsedom národného výboru.
15. 1. 1813 v Nových Zámkoch zomrel kodifikátor 
slovenského jazyka Anton Bernolák. V r. 1787-1791 
bol kaplánom v Čeklísi. 
19. 1. 1851 sa v Jablonovom na Záhorí narodil 
Blažej Jurča. V r. 1873 sa v Bernolákove oženil  
s Teréziou Hergovičovou, mali 8 detí a po nich je tu  
v súčasnosti široké potomstvo.
19. 1. 2003 zomrel učiteľ, matematik, básnik a pre-
kladateľ Vojtech Kondrót. Časť života prežil v Ber-
nolákove a témy z našej obce boli súčasťou jeho 
tvorby (pozri Bernolák 1/2016 str. 11-12).
23.1.2009 zomrel spevák a operetný herec Jozef 
Kuchár. Pochádzal z Bernolákova. 
25. 1. 1894 sa v Liptovskom Mikuláši narodil spi-
sovateľ a maliar Janko Alexy. V SNG je jeho obraz  
z r. 1933 - Anča z Čeklísa.
30.1.1767 bolo vydané cisárske privilégium, kto-
ré zaručovalo viaceré výhody pre vlastníkov kar-
túnky (manufaktúra na tkaniny z bavlny) v Čeklísi. 
Kartúnka zvaná „Fabrika“ stála neďaleko sútoku 
Čiernej vody a Ľadovej vody.
FEBRUÁR
6. 2. 1758 sa vo Viedni narodil František Eszter-
házy. Na svojich majetkoch sa usiloval o moderné 
spôsoby hospodárenia. Bol dvorský komorník, žu-
pan Mošonskej stolice a radca uhorskej dvorskej 

kancelárie. Zomrel v Čeklísi, jeho potomkovia tu 
žili do r. 1945.
6. 2. 1870 sa v dome č. 58 narodil Matej Kinčeš.  
V r. 1919-1920 bol richtárom.
10.2.1897 sa v dome č. 74 narodil Jozef Korman-
čík. V r. 1946 bol predsedom národného výboru.
14. 2. 1739 zomrela v Bratislave vo veku 56 rokov 
grófka Mária Franziska von Egkh und Hungers-
bach, prvá manželka grófa Jozefa Esterházyho. 
Dali postaviť kaštieľ a kaplnku sv. Anny v Bernolá-
kove. Mária Franziska bola dvornou dámou Habs-
burgovcov.
21. 2. 1819 sa v obci Lok(okr. Levice) narodil On-
drej Kubrický. Pôsobil ako kaplán v Čeklísi. Zomrel 
v Bratislave 19.1.1887.
23.2.1888 sa v dome pre služobníctvo pri kašte-
li narodil Alexander Šindelár, jeho rodičia boli 
krajčírsky majster Jozef a Terézia Mlynarovičová. 
Vyštudoval teológiu a pôsobil ako kňaz v Malženi-
ciach, od r. 1930 v Piešťanoch ako kňaz a starosta 
(1931-1938). Pomáhal chudobným. Bol okresným 
predsedom HSĽS, prvým podpredsedom Matice 
slovenskej, v r. 1939 sa stal poslancom Slovenské-
ho snemu. Tragicky zomrel 2.11.1947.
24. 2. 1958 v Salzburgu zomrel Karol Eszterházy, 
posledný gróf a majiteľ panstva v Bernolákove.
MAREC
1. 3. 2003 sa konal benefičný koncert na zachova-
nie vzácnej barokovej pamiatky - Kaplnky sv. Anny. 
V kultúrnom dome vystúpili Ján Hrivňák, Jarmila 
Bošková, Lucia Bošková, Jana Jurčová , Lucia Kan-

círová, Alena a Mária Hajzokové, Jana Hladíková, 
Kornel Somora, Mária Schweighoferová, J. Hladík, 
folklórny súbor Stromček a detský tanečný súbor 
Niagara. Výťažok koncertu bol 72 000 Sk.
8. 3. 1943 zomrel Matej Jadroň v obci Vasilievka  
v ZSSR. Bol vojak slovenskej armády, ktorá bojova-
la proti Červenej armáde.
9. 3. 1632 bol vyhotovený urbár mestečka Čeklís 
za čias grófa Michala Thurzu. Vďaka tomu máme 
33- stranový opis obce a majetkových pomerov jej 
obyvateľov v 17. storočí.
11. 3. 1324 Abrahám, zvaný Červený (Rufus), bol 
do vlastníctva Bernolákova vovedený kráľovským 
zmocnencom a Bratislavskou kapitulou. Platnosť 
celého procesu darovania potvrdil kráľ Karol Ró-
bert z Anjou listinou  vydanou 27.4.1324 v Budíne.
14. 3. 1939 bola obec pripojená k Slovensku(Čeklís 
sa vrátil). V tento deň bol vyhlásený samostatný 
Slovenský štát.
17. 3. 1903 sa v Hlohovci narodil Jozef Mutkovič.  
V Bernolákove mal obchod so zmiešaným tova-
rom. Dňa 14.3.1939 bol vymenovaný za komisára 
pre obec Bernolákovo. Neskôr sa táto funkcia zme-
nila na vládneho komisára. Túto funkciu vykonával 
do 2.4.1945(pozri Bernolák 2/2018 str. 12-13).
29. 3. 1938 sa v Čeklísi narodil Laco Déczi. Sve-
toznámy trubkár vystupuje s kapelou Celula New 
York. V r. 2009 sa stal čestným občanom Bernolá-
kova(pozri Bernolák 1/2018 str. 14-15).
31. 3. 2008 Pamiatkový úrad SR vyhlásil hrad Če-
klís za kultúrnu pamiatku.

Približne pred desiatimi rokmi ma 
bernolákovský reštaurátor Miro-
slav Polgár upozornil na kameň  
s plastickou výzdobou, umiestnený 
v pilieri mosta v riečke Čierna voda. 
Je to stredný pilier zo zaniknutého 
mosta, stojaci vedľa mosta pre pe-
ších, ktorý prepája Trnavskú ulicu 
s miestom, kde je detské ihrisko 
Žihadielko. Kamennú plastiku prav-
depodobne zobrali z okolia kaštie-
ľa a necitlivo ju využili pri stavbe 
mostného piliera pred približne 
60 rokmi. Nenašli sme riešenie ako 
kameňu pomôcť, a tak roky trpel 
od vlhkosti v riečnom prostredí, 
vhodnom pre machy a lišajníky  
a ich devastačné pôsobenie. V roku 
2020 ma v rovnakej veci oslovil Ivan 
Jurča. Hľadali sme riešenia, akým 
spôsobom sa dostať ku kame-
ňu v pilieri, vyslobodiť ho z neho  
a patrične ochrániť. Zhodli sme sa, 
že je to reálne dosiahnuť, ale je to 
odborný problém a musia ho riešiť 
odborníci. Oslovil som reštaurátora 
doc. Gabriela Strassnera z Vysokej 
školy výtvarných umení (VŠVU), kto-
rý mal skúsenosti z Bernolákova, keď sa podie-
ľal na reštaurovaní sochárskej výzdoby kaštie-
ľa. Osobne prišiel preskúmať problematickú 
situáciu a našťastie povedal optimistickú pred-
stavu o tom, ako by to celé mohlo prebehnúť.  
V tom momente bolo na vedení obce, aby za-
ujalo postoj. Keďže starosta Richard Červienka  

a jeho zástupca Miroslav Turenič 
boli na strane ochrany pamiatok, 
bolo všetko nasmerované k zá-
chrane vzácneho kameňa. Obec 
objednala vyzdvihnutie kameňa  
z piliera a jeho reštaurovanie. Ke-
ďže plánované práce sa museli 
vykonávať v riečke Čierna voda, 
vytvorili sme v nej prístupový 
chodník z betónových dielov, aby 
sa nemuselo stáť v príliš hlbokej 
vode. Túto riečnu predprípravu 
spravili Andrej Viglaš a Jaroslav 
Vokoun. A 6.10.2020 prišiel doc. 
Gabriel Strassner s tromi kole-
gami a potrebnou technickou  
a logistickou výbavou. Zruční 
chlapi v sťažených podmienkach 
pomocou kamenárskeho náradia 
citlivo uvoľnili kameň z betónové-
ho zovretia a vyniesli ho na breh. 
Operácia pritiahla pozornosť oko-
loidúcich a bola sa na čo dívať, keď 
štyria chlapi stáli vo vode a opa-
trne po milimetroch odstraňovali 
betón z okrajov kamennej plastiky.  
Z chladnej vody vyšli uzimení, tak 
sme ich ponúkli aspoň horúcim 

čajom. Po všetkých úspešných oslobodzova-
cích krokoch bol kameň odvezený do reštaurá-
torského ateliéru na VŠVU a postupne boli vy-
konané práce na jeho záchranu a obnovu. Bola 
to aj príležitosť pre študentov vyskúšať si taký-
to druh obnovy kamenného artefaktu. Najskôr 
z kameňa odstránili machy, lišajníky a prilepený 

betón. Ukázalo sa, že umelecký motív sa zacho-
val v dobrom stave napriek nevhodnému pro-
strediu, v ktorom sa nachádzal desiatky rokov. 
To sa nedá povedať o ďalších podobných ka-
meňoch v pilieroch tohto zaniknutého mosta. 
Reštaurátori očistili a spevnili kamennú hmo-
tu, odsolili ju, ošetrili proti hubám a plesniam  
a nakoniec domodelovali chýbajúce časti ka-
mennými tmelmi. Študent reštaurátorstva 
Asen Cvetanov ešte o prácach povedal: „Po-
mocou pieskovačky a kladivka sme odstránili 
čierne uhlíky, ktorými bol kameň pokrytý na 
viacerých miestach. Tým sa kameň presvetlil  
a lepšie sa ukázali detaily plastiky.“ 
Zachránená kamenná plastika z 18. alebo 19. 
storočia mala funkciu šambrány - ozdobného  
a ochranného lemovania okna alebo dverí. Plas-
tika bola vytesaná na vápencovom kameni, čo 
je materiál, s ktorým sa sochárom dobre pracu-
je, ale zároveň je aj náchylnejší na opotrebenie. 
Preto si zaslúži zodpovedajúce zaobchádzanie. 
Ešte bude potrebný umelecko-historický vý-
skum šambrány, ktorý objasní umelecký motív 
na tomto tajomnom kameni. Zobrazená tvár má 
umelcami zobrazovaný desivý výraz medúzy, tu 
sú však na hlave zobrazené vlasy, a nie hady. 
Po skončení reštaurátorských prác bola 
šambrána 29.9.2021 privezená naspäť do Ber-
nolákova, kde je dočasne v depozite a verej-
nosti bude prezentovaná v interiéri v niektorej 
z budov, ktoré sú vo vlastníctve obce. 
Ďakujeme doc. Gabrielovi Strassnerovi a jeho 
spolupracovníkom z VŠVU za záchranu tajom-
nej šambrány.

Jaroslav Vokoun

ZÁCHRANA TAJOMNEJ ŠAMBRÁNY
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Spomínať na dobu sceľovania pôdy a po-
rastov viniča - to chce dnes od toho, čo to 
na vlastnej koži prežil, príliš veľa síl a odva-
hy . Tá doba bola pre roľníctvo, ale aj pre 
inak podnikajúcich  ľudí až príliš neprajná. 
Vo vzťahu  k pôde, k jej obhospodarova-
niu bolo totiž aj druhé povojnové obdobie 
z hľadiska ekologického dobou  veľkých, 
priam nenapraviteľných  chýb.  Výsledok 
oboch reforiem pociťujeme dodnes a ešte 
dlho budeme pociťovať. Len napríklad už 
dávnejšou likvidáciou enkláv lesa v Obore, 
v Dolnom háji a neskôr mokradí na Dlhých 
pod vinohradmi sa totiž „naša“ krajina, 
náš chotár stal oveľa vetrateľnejším a tým 
spôsobom aj suchším, ako v skutočnosti 
dovtedy býval. Všetko začalo postupnou 
likvidáciou nielen súvislých lesov a stro-
mových pásov, ale aj medzí a následnou 
tvorbou nedozerných obilných lánov. Čo 
sme chceli, to dnes máme, samozrejme 
aj s dôsledkami. V krajine sa totiž z prak-
tických dôvodov veľmi rýchlo zredukoval 
účinný  dvanásťhonový osevný postup len 
na niekoľko honový. A to je priam fatálny 
zásah do tvorby osevných štruktúr a pre 
ornú pôdu tak dôležitého striedania plo-
dín v nich. Dostali sme sa vlastne do sta-
vu takmer „monokultúrneho“, len husto 
siatymi obilninami využívaného pôdneho 
fondu. Takýto stav platí dodnes. V ničom  
a od nikoho sme sa za roky nedokázali po-
učiť, ani len z vlastných chýb. 
Všeobecne však možno povedať, že sce-
ľovanie pôdy a porastov, konkrétne vo 
vinohradníctve, sa u nás udialo neskoršie 
ako sceľovanie ornej pôdy v ostatnej časti 
intenzívneho narábania s pôdou. Príčina 
spočívala v tom, že všetky práce vo vino-
hradoch sa ešte v tej dobe robili ručne. 
Spomeniem plytké, niekoľkonásobné po-
vrchové kyprenie pôdy a „boj“ s burinou 
medzi radmi, takzvané ručné „škrabanie“.  
Alebo všeobecne panujúci strach z použi-
tia plečky či pluhu v poraste viniča vôbec.   
Je však pravdou, že klasický spôsob pes-
tovania viniča nevyhovoval ani len základ-
ným zásadám kolektivizmu. A boli tu aj cel-
kom iné, ešte „objektívnejšie“ skutočnosti. 
Vyplývali zo spôsobu rezu a vedenia viniča 
spôsobom „na hlavu“.  A tak porasty vini-
ča boli u nás v porovnaní so zahraničím od 
ich vzniku oveľa dlhšiu dobu prehustené 
a veľkovýrobne nezvládnuteľné. Nezried-
ka sa ešte dlho po druhej svetovej vojne 
pestovali priviazané ku kolom v extrémne 
hustom spone 80 x 80 cm.  Predstavovalo 
to možné zahustenie viac ako  15.000 je-
dincov na ploche jedného hektára pôdy. 
To samo o sebe znemožňovalo zavedenie 
akejkoľvek menšej či väčšej mechanizácie. 
A jedným dychom treba k tomu dodať, že 
husté porasty v daždivých rokoch sú prí-
liš ohrozované možnosťou výskytu pero-
nospóry  a v letných suchých mesiacoch 
zase múčnatkou viničovou. Logicky z toho 

plynie väčší počet a vyššia kvalita ochran-
ných zásahov, ale hlavne ručne aplikova-
ných chemických postrekov.
 Na konci päťdesiatych rokov minulého 
storočia sa staršie, napríklad malokarpat-
ské vinohrady preto najskôr prerieďovali. 
Radikálne sa klčoval každý druhý rad, aby 
boli redšie, a tým spôsobom aj vetrateľ-
nejšie. Len tak sa mohla samotná pôda 
na zimu po novom medzi radmi rozorávať  
a na jar spätne do skladu odorávať. Cez 
leto sa podľa potreby a podľa stupňa za-
burinenia mohlo niekoľkokrát opakovane 
plečkovať. A pretože pomocou nastupu-
júcej drôtenky odpadlo i viazanie letoras-
tov ku kolom,  objem ručnej práce sa už 
na začiatku päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov minulého storočia priam revolučne 
znižoval. Znížil sa bez toho, že by poklesla 
produktivita, ba čo viac produkcia a kvali-
ta úrod v redších porastoch mimoriadne 
vrástla. Zmenou, predovšetkým svetel-
ných a priestorových podmienok vzrást-
lo totiž využitie potenciálne úrodných  
a kvalitatívnych daností každého jedinca  
v poraste. Individuálna  konkurencia sa zá-
roveň zredukovala temer na nulové hod-
noty.
Dnes možno definitívne konštatovať, že 
približne v tej dobe, teda zhruba od šty-
ridsiateho ôsmeho roku, nielenže zanikla 
u nás éra pestovania samorodákov „vo 
veľkom“, ale aj rezu viniča „na hlavu“. Pre-
šlo sa k vysokému, alebo najčastejšie len 
k stredne vysokému spôsobu pestovania. 
Spočíva v dopestovaní sto i viac centimet-
rového kmienka s vodorovným dvojra-
menným plodonosným zakončením.
Moje spomienky na  začiatok sceľovania 
či tzv. „komasácie“ vinohradov sa viažu  
k mojej prvej „modranskej“ oberačke. Za-
žil som ju ako dvadsaťročný mladík, temer 
po troch týždňoch od nástupu do prvé-
ho ročníka vinohradnícko - ovocinárskej  
a záhradníckej školy. Práve vtedy, keď sa  
o kolektivizácii aj vo vinohradníctve a čias-
točne už aj v ovocinárstve len začínalo in-
tenzívnejšie  hovoriť .
Na vinicu k strmému kopcu za Kráľovou 
nás štyroch spolužiakov  vyviezol vtedy 
spolu s kaďami mladý furman s koňmi. 
Bola to vlastne výnimka, pretože drobní 
pestovatelia v tomto meste zvážali úrodu 
hrozna oddávna dvojkolesovými vozmi, 
„kárami“, ktoré ťahali alebo tlačili samotní 
oberači. Pre Modru boli káry špecificky ty-
pické a treba zdôrazniť, že furmanov vyu-
žívali len väčší pestovatelia. Mimo obera-
čiek sa po celý rok „kárami“ zvážalo z hôr 
palivové drevo.  A pre zaujímavosť len pri-
pomeniem, že ku káre bola prispôsobená 
400 až 600 litrová kaďa oválneho tvaru.  
S takýmto nákladom, ak sa naplnil hroz-
nom, vedeli muži veľmi šikovne po kame-
nistých a svahovitých cestách manipulo-
vať.  

Náš furman nechal vtedy ráno vlečku s ka-
ďami niekoľko metrov od vinohradu. Ďalej 
sa totiž pre strmý kopec nedostal a odišiel 
za ďalším kšeftom. Takých vlečiek mal to-
tiž viacero, ktoré ráno rozvážal k viniciam 
a podvečer zvážal do mesta k pivniciam 
alebo k lisovniam.
Na konci vinohradu na nás čakali, sediac 
na prevrátených kýbľoch štyri ženy zo su-
sedných Šenkvíc. Prichádzajúci  spotený 
majiteľ len čo prekonal v „Širokom“ výš-
kový rozdiel medzi Modrou a Kráľovou  
a poopravil si z gatí vyliezajúcu košeľu, sa 
ihneď pustil do organizovania oberačky. 
Už len to, že naordinoval postup obera-
nia, zhora dolu znamenalo, ako málo ro-
zumel prácam vo vinohrade. Chýbala mu 
totiž chorá manželka, určite by vedela lep-
šie ako on, ako je oberanie zhora nadol  
v tak nadmernom prevýšení nebezpečné. 
Nečudo, že ženy sa potichu spriečili a po 
svojom začali bez jediného slova oberať zdo-
la nahor. Našťastie aj majiteľ pochopil a keď 
zistil, že je tam zbytočný, pobral sa naspäť 
do Modry s poznámkou, že ide kúpiť husaci-
nu k obedu. Dlho sa však nevracal, a keď sa 
konečne objavil, oznámil, že tradičný husací 
a mliečny trh v Modre na námestí a v celom 
podhorí vrchnosť zakázala. Vraj dozrel čas na 
likvidáciu „šmelinárskeho“ hniezda. Jeden  
z nás, najstarší, podotkol, že epizóda likvidácie 
trhu s husacinou sa nápadne podobá výstrelu  
„z Aurory“, ktorým v Rusku tamojší boľše-
vici zahajovali dakedy VOSR. Skepsu, ktorá 
v ten deň sadla na nášho kamaráta, ale aj 
na nás ostatných, nezahnalo ani pol kila 
oškvarkov a polovica čerstvého chleba, 
ktorý náš „gazda“ kúpil namiesto husaci-
ny u pupkatého, ale sympatického a vždy 
sa usmievajúceho mäsiara Šípku za kosto-
lom. Úbohých pol kila... čo to vlastne pre 
štyroch vyhladnutých mládencov je? Ale 
lapsus s oškvarkami sme predsa len daja-
ko ustáli a priznávam, že večera v podaní 
pani domácej bola bezchybná. Lepšie na 
tom boli ženy. Boli totiž dohodnuté oberať 
bez stravy a stravu si priniesli so sebou.  
S chlapcami sa vlastne s ňou solidárne po-
delili.
Výplatu sme dostali niečo po polnoci. 
Dovtedy sme totiž naoberané hrozno 
spracovali do stavu muštu a uložili do su-
dov schovaných v polienkach  palivového 
dreva vonku na dvore pod šopou. Vraj pre 
prípad kontroly finančníkmi.
Na druhý deň sme oberali už v inej rodine. 
Rituál s polienkami sa zopakoval do bodky. 
Pravdou však ostala skutočnosť, že to bol 
posledný rok oberačiek vo vlastných vino-
hradoch. Nastúpila totiž aj v podhorí ko-
lektivizácia, doba záhumienok , obrovskej 
rekonštrukcie a revitalizácie  či likvidácia 
starých a intenzívna výsadba nových viníc.

Ján Navara

SPOMIENKA NA ZAČIATOK SCEĽOVANIA PÔDY 
A PORASTOV VO VINOHRADNÍCTVE                                                              
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...Každý má svoju pravdu právd... len v dávnych 
bájkach víťazí česť, rozum a láska nevinná, čoraz 
viac pravdy má tvrdá päsť...  ....každý deň budú 
vraj Vianoce... . Tak spievala skupina Lojzo – Ma-
rian Kochanský s Mekym Žbirkom (už zvečnelí). 
Otázka aktuálna, budú Vianoce? Odpoveď záleží 
od pochopenia podstaty Vianoc, čo pre nás tie-
to sviatky sprítomňujú, ako ich vlastne chceme 
prežívať. Možno komerčne, meraním množstva 
a hodnoty darčekov, možno s túžbou nájsť si 
čas na blízkeho, vychutnať časť tradície štedro-
večerného stola s ponukou jedla, vypnúť mobil, 
odsunúť pracovný zhon a iste môžeme meno-
vať ďalej. Pre opustených, zúfalých, trpiacich je 
tu možno túžba, že niekto príde, spomenie si 
na mňa, nebudem sama/sám. A možno aj cez 
najlepšiu snahu ísť, prísť, to možno nebude tieto 
Vianoce opäť možné; Covid.
Budú Vianoce? Iste budú, no v akom prežívaní, 
je dôsledok nášho konania.
Otázky. Sú súčasťou nášho života. S prvou otáz-
kou v Biblii sa stretneme v 1. Moj. 3, 1 „Či naozaj 
riekol Boh...?“ Nepochádza od Hospodina. Pro-
vokuje, smeruje proti Božiemu príkazu, veľmi ro-
zumne v chápaní i dnešnej doby núti opýtaného 
reagovať, zamyslieť sa, uvažovať. Spochybňuje 
Božie Slovo, Jeho autoritu, Boží zámer chrániť 
človeka od zlého, prejavenú Božiu lásku k stvo-
renstvu. Tiež dáva mylný pocit, že človek môže 
všetko  bez obmedzení, neberúc ohľad na spo-
ločenstvo, zabúdajúc na zodpovednosť za seba 
(rodinu, deti, priateľov, blízkych...). Iste viete, aké 
sú následky takéhoto konania. A človek odpove-
dá, i dnes.
Druhá otázka v Biblii znie: „Kde si [človek]?“ 
(1. Moj. 3, 9). Vyjadruje Boží záujem o človeka 
v ťažkom položení, strachu, situácie bez výcho-
diska. Táto otázka tiež dáva priestor na zamys-
lenie i odpoveď. A odpoveď je dôležitá – kladná 
odpoveď – dať sa Bohom nájsť, ponúka realitu 
záchrany z Božej snahy. Ako odpovedal Adam 
(človek) na túto otázku – výhovorkou – ja nič – 
to Eva a Eva- ja nič to ten druhý. Aká to realita 
dnešných dní vo všetkých sférach života výho-
voriek, obviňovania, odsúdenia, zbavenia sa 
zodpovednosti za svoje konanie.
Boh má o nás stále záujem. Stále nás, skrývajú-
cich sa pred Ním i zodpovednosťou v poznaní 
svojich omylov, hľadá a oslovuje- kde si, človek. 
Primárny nie je trest a odsúdenie človeka, ale 
záchrana, pomoc a život v slobode, v zodpoved-
nosti rozhodovania a konania. Preto cesta utr-
penia a kríža Božieho Syna Ježiša Krista. Vianoce 
sú začiatkom kríža i vzkriesenia pre človeka, kto-
rý sa dá Bohu nájsť.
Budú Vianoce? Iste budú, no ako ich budeme 
prežívať, to je dôsledok nášho konania, odpo-
vedi na tú prvú otázku v Biblii. Mnohí podľahli 
aj v tejto otázke COVID predstave, že v spolo-
čenstve netreba brať ohľad na iných. Niektorí 
na úkor nás si chceli prilepšiť, obohatiť sa, získať 
preferencie a nepovedali, že doplácame na to 
všetci: obmedzené lekárske ošetrenie, odložené 
životne dôležité operácie, ohrozenie zdravia na 
pracoviskách pri nutnom styku s množstvom 
i nezodpovedných i arogantných, ku krachu 
spejúcim firmám a prevádzkam, školy, ve-
rejná doprava.... . Aj ja ako farár – kňaz – som 

vystavený tejto hrozbe – mám manželku, deti, 
chcem sa naďalej stretať s veriacimi a nie ich  
v krátkej dobe pochovať. Smrť sa nevyhýba ani 
Vianociam. Chcem sa poďakovať všetkým, kto-
rí konáte zodpovedne na svojich pracoviskách,  
s láskou sa staráte o svojich blížnych. A tu chcem 
venovať tichú spomienku i na zosnulého staros-
tu Mgr. Richarda Červienku, i všetkých, ktorí nás 
opustili, pomáhali a budú pri štedrovečernom 
stole iste mať „svoje miesto“. 
Aké budú Vianoce? Počúvam to najmä od tých, 
ktorí prídu do spoločenstva veriacich občas či 
len na Vianoce – kostoly nám zavreli tí a tí... tam 
„hore“. Odpoveď je nie – uzatvárame si ich sami 
svojou nezodpovednosťou k blížnym a k sebe 
samému. 
Budú Vianoce? Ak nie podľa našich očakávaní, 
za to neviňme Pána Boha ani „tých druhých“, 
sami sme zodpovední za svoje konanie. Sme 
stvorení „Imago Dei“ – na obraz Boží- ako človek 
– osobnosť . Boh sa pýta i dnes -kde si človek-  
a smieme odpovedať – tu som- v tom je záchra-
na. Boh nám ponúka realitu spásy v odpovedi 
pre nás: Ján 3, 16-17; „Lebo tak Boh miloval 
svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v 
Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby od-
súdil svet, ale aby ho spasil.“ Chceme sa dať nájsť 
Bohom a prijať požehnanie, ktoré zachraňuje a 
dáva radosť a pokoj nielen v čase Vianoc.
Pokojné, požehnané prežitie vianočných sviat-
kov v precítení Božej prítomnosti všetkým praje
Rastislav Hargaš, evanjelický a.v. farár 

Čas konania služieb Božích 
počas Vianoc 2021
Momentálna pandemická situácia nám umož-
ňuje slúžiť Služby Božie len v režime OP. Pro-
sím, aby ste toto nariadenie v zodpovednosti 
za seba i blížnych akceptovali. Prosím, sledujte 
oznam o konaní služieb Božích na web strán-
ke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. 
Bratislava RAČA – dcérocirkev Bernolákovo, 
(ecavraca.sk) kde budú zverejňované aktuálne 
informácie.
Pri vstupe do chrámu Božieho na bohoslužby 
bude potrebné sa preukázať príslušným dokla-
dom. 
Služby Božie sa konajú pravidelne v nedeľu  
o 10:30, v 1. nedeľu v mesiaci so sviatosťou 
Večere Pánovej so spoveďou

EVANJELICKÝ KOSTOL V BERNOLÁKOVE
24.12. – štedrovečerné služby Božie 14:30
25.12. – 1. Slávnosť vianočná – Služby Božie 
10:30
26.12. – 2. Slávnosť vianočná – Služby Božie 
10:30. Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou
31.12. – Závierka občianskeho roka – Silves-
ter- Služby Božie 14:30
01.01.2022 – Nový rok, obrezanie Krista Pána 
– Služby Božie 10:30

IVANKA PRI DUNAJI - INFOCENTRUM 
Pamätná izba M. R. Štefánika, nám. sv. Rozálie
24.12. – štedrovečerné služby Božie 13:00
31.12. – Závierka občianskeho roka – Silvester 
– Služby Božie 13:00

BUDÚ VIANOCE?
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SLÁVNOSTNÉ ZÁPISY
V dňoch 3. a 4. septembra sa v kultúrnom dome konali slávnostné zápisy do pamätnej knihy obce Bernolákovo. Pozvanie zástupcu 
starostu obce Bernolákovo Bc. Miroslava Tureniča na túto milú udalosť prijali naši spoluobčania – jubilanti, ktorí oslávili význam-
né životné jubileá - 80 a 85 rokov. Na slávnostných zápisoch zástupca starostu obce privítal aj  rodičov s deťmi, ktoré sa narodili  
v rokoch 2019-2020. 

Čosi sa pohlo v tvojej tvári, ktorá dnes inak krásna je.
Dala si život svojim deťom – ich deťom srdce krájaš zas,
V tom hniezde láskou podopretom, keď na teba si nájdu čas.
Ach, ako krásnieš, keď sú s tebou, krajšia si ako za mlada.
Si krásna inou, plnšou krásou, ty žena, matka, stará mať.
A podnes je zrak tvoj žiarivý, pretože vieš tak milovať.

NAJSTARŠIA OBYVATEĽKA BERNOLÁKOVA
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Spoločenská rubrika

Oslavy životných jubileí či iných dôležitých rodinných udalostí nás na-
pĺňajú príjemným pocitom. Vtedy si viac ako inokedy uvedomujeme 
skutočné hodnoty ľudského života. V auguste sme mohli byť účastní 
významnej udalosti v našej obci – mali sme česť zagratulovať najstaršej  
obyvateľke obce Bernolákovo, pani Jozefíne Slanej, ktorá sa dožila krás-
neho jedinečného jubilea - 100 rokov. Pani Jozefína Slaná sa narodila 
25. augusta 1921 v obci Častá pri Modre. Vydala sa za Edmunda Slané-
ho a obec Bernolákovo sa už navždy stala jej domovom. S manželom 
vychovali šesť detí – tri dievčatá a troch chlapcov, rodina sa rozrástla  
a dnes sa pani Slaná teší z pätnástich vnúčat, z desiatich pravnúčat  
a troch prapravnúčat.  

Naša milá jubilantka, 
len málo ľudí sa dožije 
tak krásneho veku a vra-
ví sa, že len málo ľudí si 
svet váži tak, že ich ne-
chá po sebe kráčať sto  
a viac rokov. Čas síce od-
niesol mladosť, ale nie 
srdce. Stále máte chuť 
žiť, rozdávate lásku a do-
stávate lásku. Nech vám 
z nej nikdy neubudne. 
Želám vám v mene svo-
jom i v mene našich spo-
luobčanov veľa zdravia, 
úsmevu, radosti a slneč-
ných dní medzi svojimi 
najbližšími. 

 Bc. Miroslav Turenič, 
zástupca starostu obce

Veľmi zaujímavým spôsobom komuni-
kácie s inými ľuďmi je aj pozdrav a bla-
hoželanie. Rodičia mi už ako malému 
chlapcovi pripomínali, aby som najmä 
starších ľudí vždy pekne a slušne po-
zdravil. Keďže to bolo ešte v ére pre-
došlého režimu, tak v škole sme vždy 
pozdravili súdružky učiteľky tým zná-
mym pozdravom: „Česť práci!“ Trošku 
komplikovanejšie to bolo popoludní 
na hodine náboženstva, keď niektorí 
žiaci dobehli na „nábožko“ na posled-
nú chvíľu rovno z triednej schôdze PO 
SZM (Koľkí si ešte pamätáte túto skrat-
ku?). Nabehli do triedy, kde sme boli 
natlačení žiaci takmer z celého prvého 
stupňa, oblečení v pionierskej rovno-
šate aj s červenou šatkou a vo veľkom 
chvate pozdravili kňaza: „Česť prá-
ci, súdružka učiteľka!“ Ale vzápätí sa 
opravili: „Pardón. Pochválený buď Ježiš 
Kristus, súdruh kaplán! Pardón, pán 
kaplán!“ a uviedli dôvod svojho meš-
kania. Doteraz si pamätám ten úsmev, 
či skôr úškrn na tvári tých kňazov, keď 
ich žiaci, odchovaní socialistickou ško-
lou, takto súdružsky pozdravili. Ale na 
obranu súdružiek, resp. pani učiteliek 
musím povedať, že aj ony nás učili kul-
túre pozdravu. Naša triedna, taká skve-
lá a rokmi ostrieľaná pedagogička, ak 
niektorí spolužiak vletel do triedy bez 
pozdravu, hneď ho zastavila s otázkou: 
„Ani múú, ani búú? Aj teliatko aspoň 
zabučí, keď niekoho zbadá!“ A tak moji 
rodičia mi pripomínali, aby som v ško-
le nikoho neprovokoval a vždy radšej 
pozdravil „Česť práci!“. Ale doma na 
dedine starších ľudí, ktorých som po-
znal z kostola, som zdravil tým naším 
pekným kresťanským pozdravom „Po-
chválený buď Ježiš Kristus!“, alebo as-
poň v skratke „Pochválen!“. Mladších 
a takých, ktorých som z kostola ne-
poznal, som zdravil radšej neutrálnym 
„Dobrý deň!“. Mne sa však zdá, že vcel-
ku nechtiac som aj mladších (dokonca 
straníkov z KSČ!) pozdravil katolíckym 
pozdravom. Až keď som si všimol hrôzu 
v ich očiach, som si uvedomil, že koho 
a ako som pozdravil. Neuveriteľné, 
žiadna zázračná mantra či zaklínadlo, 
ale jednoduchý pozdrav, a čo doká-
že spôsobiť – takto niekoho vydesiť?! 
Ale takéto momenty hrôzy boli veľmi 
zriedkavé . Skôr som si všimol, s akou 
priam úľubou ľudia zhrbení pri práci  
v záhradke pred domom sa narovnali  
a odpovedali „Pán Boh uslyš!“, keď som 
ich v danej situácii pozdravil „Pán Boh 
pomáhaj!“ Myslím, že každý úprim-
ne mienený pozdrav (dokonca aj ten 
socialistický, ak neberieme do úvahy 
ideologický kontext), má vždy v sebe 
čosi aj ľudsky krásne. Veď pozdravom 
prejavujem úctu k človeku, ktorého 
stretávam. V tom nábožensky lade-
nom pozdrave túto úctu prejavujem aj 

samotnému Bohu, čím sa ten pozdrav 
stáva aj modlitbou. 
Ak to platí o bežnom pozdrave, ešte 
vo väčšej miere sa to prejavuje aj  
v špecifickom type pozdravu, akým je 
blahoželanie, vinš alebo gratulácia. Za 
istých okolností takýto typ pozdravu 
sa môže stať takmer orákulom – pro-
roctvom. Presne to sa mi prihodilo na 
jednej svadbe, na ktorej som bol ako 
malý tretiak aj s rodičmi. Po sobášnom 
obrade bola vonku dlhý rad  hostí, kto-
rí prišli zablahoželať mladému páru. Ja 
som sa náročky obšmietal vpredu, aby 
som nenápadne zachytil, čo to vlastne 
tí ľudia prajú tomu ženíchovi a neveste.  
K narodeninám alebo meninám som 
vedel zagratulovať, ale nevedel som, 
ako sa má zablahoželať mladoman-
želom. A teda v domnienke, že som si 
niečo z tých gratulácií zapamätal, keď 
prišiel na mňa rad, tak som ženíchovi  
a neveste priateľsky potriasol ruky,  
s detskou úprimnosťou som sa im za-
hľadel do očí a povedal blahoprianie: 
„Všetko najlepšie k uzavretiu vášho ži-
vota!“ Až keď som sa rodičom pochvá-
lil, ako som pekne tých mladomanželov 
pozdravil, som si uvedomil, že som nie 
zrovna najšťastnejším spôsobom skom-
binoval dve možné gratulácie: „Všetko 
najlepšie k uzavretiu vášho manželstva!“  
a „Všetko najlepšie k vstupu do spoloč-
ného života!“ Lenže po nejakom čase 
bolo všetkým zrejmé, že zo ženícha sa 
vykľul opilec a z nevesty (ako to krát-
ko a slušne povedať?) - taká prelieta-
vá osoba ľahších mravov, o dva roky 
neskôr to celé skončilo rozvodom.  
A tak niektorí, ktorí si pamätali tú moju 
nezvyčajnú gratuláciu, konštatovali  
v rozhovore s mojimi rodičmi: „Ten váš 
malý Branko to veru dobre vystihol. Tým 
dvom sa skutočne život uzavrel. Načo sa 
brali, a ešte k tomu v kostole?!“ Ale toto 
je asi jediná gratulácia v mojom živote,  
z ktorej aj po rokoch mám zmiešané po-
city. Obdobie, ktoré teraz prežívame, je 
bohaté na vinše a blahoželania. Tie, kto-
ré odznievajú pri štedrovečernom stole, 
aj tie, ktorými sprevádzame našich blíz-
kych v novoročnom alebo trojkráľovom 
čase, majú v sebe zakódovanú túžbu 
priať každému len to najlepšie. Mnohé  
z týchto vinšov ozkadľujú aj miestne 
zvyky, odkiaľ človek pochádza. Ak sa  
k tomu pridá aj čaro nárečových prv-
kov, myslím, že tieto vinše sú úžasným 
materiálom aj pre etnografov a et-
nológov. Bez ohľadu na lokálne alebo 
nárečové odlišnosti, vo väčšine tých-
to pozdravov zaznieva prianie, aby 
nás sprevádzalo šťastie, aby sme žili  
v dobrom zdraví (aby čím skôr pomi-
nul covid), aby sme žili v hojnosti, a nie  
v biede. To všetko, čo potrebuje človek 
pre dušu i pre telo v našej nábožen-
skej terminológii označujeme prianím 

Božieho požehnania. Jeden môj kole-
ga v kňazskej službe mal s tým veľmi 
povzbudivú skúsenosť. Krstil dieťatko, 
ktorého mama bola katolíčka zo Slo-
venska a otecko hinduista z Indie. Na 
konci krstných obradov sa dáva jedno 
veľmi zaujímavo koncipované trojité 
požehnanie. Jeho prvá časť je veno-
vaná matke, druhá časť otcovi dieťaťa  
a tretia všetkým prítomným. Kňaz sa  
v duchu korektnosti spýtal toho Inda, 
či mu nebude ako nekatolíkovi vadiť, 
že aj on dostane požehnanie. Urobil tak 
preto, aby sa ten hinduista ako prísluš-
ník inej viery necítil rozpačito, že tam 
snáď niekto bez jeho súhlasu nad ním 
odrieka nejaké cudzie náboženské tex-
ty. Reakcia toho Inda bola pohladením 
pre dušu. Prekvapene sa spýtal: „A pre-
čo by mi to malo prekážať? Veď vy mi  
v tom požehnaní určite chcete priať nie-
čo dobré. Prečo by mi to vadilo?“ Ten 
človek z duchovne aj kultúrne vzdialené-
ho regiónu sveta krásne vystihol zmysel 
požehnania v latinčine: benedictio = po-
žehnanie - dobrorečenie a benedicere = 
požehnať – dobrorečiť. 
Žijeme v dobe, v ktorej nebezpeč-
ne vrie mnoho frustrácie, obáv. Kaž-
dú chvíľu môžeme vzpeniť a vtedy sa  
z nás rinie hnev, rozhorčenosť, kto-
rá môže prejsť do deštruktívnej zloby, 
preklínania a nenávisti. Ňou ubližuje-
me druhým, neraz aj nevinným, ale 
zároveň nebezpečne kontaminujeme 
aj vlastné vnútro. Apoštol Pavol píše  
v Liste Rimanom: Žehnajte a nepreklí-
najte! Neodplácajte sa zlým za zlé. Žite 
v pokoji so všetkými ľuďmi. (porov. Rim 
12, 14b,17a,18b) Dovoľte, aby som in-
špirovaný slovami sv. Pavla aj ja vám, 
milí Bernolákovčania, vám všetkým bez 
rozdielu a celej našej obci vyjadril po-
žehnanie, ktoré sa teší veľkej obľube 
v celom spektre kresťanských deno-
minácií. Má prezývku áronovské, lebo 
starozákonný Áron kedysi takto žeh-
nal Izraelitov, ako to zachytáva kniha 
Numeri (6, 23 -26): Nech ťa žehná Pán  
a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jas-
nú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán 
obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj! 
Kiežby sa toto požehnanie stalo proroc-
tvom. Z takéhoto „orákula“ neplynie 
žiadna hrozba. Náš život sa ani nezastaví, 
ani neuzavrie (na rozdiel od tých mlado-
manželov), ak kráčame s pokorou a vo 
vedomí Božej prítomnosti. Naopak, otvá-
rame sa pre nové dimenzie ducha. Naše 
rozrastajúce sa Bernolákovo to potrebu-
je. Potrebujeme to aj v týchto neistých 
časoch. Krásne a Bohom požehnané svia-
točné dni, priatelia!

 Mgr. Branislav Čaniga, PhD, 
bernolákovský farár

ŽEHNAJTE A NEPREKLÍNAJTE!
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STRETNEME SA NA PADDLEBOARDE  
Milí spoluobčania 
a čitatelia časopisu Bernolák,

v septembri sme usporiadali špor-
tovú akciu Paddle Board na jazere 
– Zlaté Piesky. Akcia sa po celý čas 
niesla v znamení pozitívnej nálady  
a exkluzívneho teplého slnečného 
počasia a bezvetria s jasnou oblo-
hou, čo sú ideálne podmienky na 
tento druh športu. Paddleboarding 
je relaxačná, ale aj adrenalínová ak-
tivita, záleží iba na tom, akú máte 
skúsenosť s udržaním rovnováhy na 
nestabilnom paddleboarde. 
Rozhodli sme sa toto podujatie zor-
ganizovať, aby sa naši účastníci sami 
presvedčili, aké pozitívne účinky po-

skytuje nášmu telu paddleboarding. 
Nemusíte sa ničoho obávať, veď 
odvaha nechýbala ani trojročnému 
Adamkovi, ktorý sa ako najmladší 
účastník predviedol vo výbornej for-
me. Ohlas účastníkov bol veľmi po-
zitívny, a preto zorganizujeme akciu 
Paddle Board na jazere aj v budúcom 
roku. Sledujte web našej obce, strán-
ku www.paddleboard.info a radi vás 
privítame v kruhu milovníkov padd-
leboardingu. Ďakujeme obci Berno-
lákovo, ale aj všetkým našim sponzo-
rom. Stretneme sa aj o rok na akcii 
Paddle Board na jazere, tešíme sa na 
vás.

Team Slovak Paddle Board Club

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 2022
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
04. júna – turnaj počas Dní obce Bernolákovo – mix, vopred dohodnuté dvojice
v mesiaci jún – štart ženskej ligy – dvojice, žreb
v mesiaci jún – štart mužskej ligy – dvojice žreb
23. júla – turnaj Hodová volenka – mix, žreb
v mesiaci august – ukončenie ženskej ligy záverečný turnaj
v mesiaci august – ukončenie mužskej ligy záverečný turnaj
03. septembra – turnaj Čeklíska prestíž – mix, žreb

KRAV MAGA ACADEMY BERNOLÁKOVO
10. jún 18:00 – 21:00 Veľká sála KD  Seminár systému Krav Maga
17. jún 16:00 – 19:00 Veľká sála KD Seminár systému Krav Maga zameraný na bezpečnosť a sebaobranu seniorov v spolupráci 
  s políciou pri príležitosti svetového dňa proti týraniu a zanedbávaniu seniorov
25. november – 18:00 – 21:00 Veľká sála KD Seminár systému Krav Maga k medzinárodnému dňu proti páchaniu násilia na ženách

Roman Müller DiS.art. , referát kultúry a športu

Dospelí III. liga – domáce zápasy
17. kolo 26. marca, 15:00 ŠK Bernolákovo – ŠK Tomášov
19. kolo 09. apríla, 16:30  ŠK Bernolákovo – FK Inter Bratislava
21. kolo 23. apríla, 17:00 ŠK Bernolákovo – ŠK Nová Dedinka
24. kolo 07. mája, 17:00 ŠK Bernolákovo – MFK Rusovce
26. kolo 21. mája, 17:00 ŠK Bernolákovo – OFK Dunajská Lužná
28. kolo 04. júna, 17:30 ŠK Bernolákovo – ŠK Vrakuňa Bratislava
30. kolo 18. júna, 18:00 ŠK Bernolákovo – SFC Kalinkovo
U19 III. liga – Starší dorast
17. kolo 27. marca, 10:00 ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava
20. kolo 17. apríla, 10:00  ŠK Bernolákovo – FK Dúbravka
22. kolo 30. apríla, 10:00 ŠK Bernolákovo – SDM Domino B
U15 II. liga – Starší žiaci
16. kolo 26. marca, 09:00 ŠK Bernolákovo – MFK Rusovce
14. kolo 09. apríla, 09:00  ŠK Bernolákovo – FKP Bratislava
18. kolo 30. apríla, 09:00 ŠK Bernolákovo – FC IMAS
19. kolo 05. mája,  17:30 ŠK Bernolákovo – MŠK Iskra Petržalka
21. kolo 14. mája, 09:00 ŠK Bernolákovo – FC Ružinov Bratislava
23. kolo 28. mája, 09:00 ŠK Bernolákovo – ŠK Vrakuňa Bratislava
25. kolo 11. júna, 09:00 ŠK Bernolákovo – FC Slovan Modra
U13 II. liga – Mladší žiaci
16. kolo 26. marca,  11:00 ŠK Bernolákovo – MFK Rusovce
14. kolo 02. apríl, 12:00  ŠK Bernolákovo – FKP Bratislava

18. kolo 30. apríla, 11:00 ŠK Bernolákovo – FC IMAS
19. kolo 05. mája, 16:00 ŠK Bernolákovo – MŠK Iskra Petržalka
21. kolo 14. mája, 11:00 ŠK Bernolákovo – FC Ružinov Bratislava
23. kolo 28. mája, 11:00 ŠK Bernolákovo – ŠK Vrakuňa Bratislava
25. kolo 11. júna, 11:00 ŠK Bernolákovo – FC Slovan Modra
U11 – prípravka
10. kolo 03. apríla, 09:30  ŠK Bernolákovo – MŠK Senec
13. kolo 24. apríla, 09:30 ŠK Bernolákovo – TJ Malinovo
15. kolo 08. mája, 09:30 ŠK Bernolákovo – FK Slovan Ivanka pri 
Dunaji
17. kolo 22. máj, 09:30 ŠK Bernolákovo – OFK Dunajská Lužná
12. kolo 06. júna,  --:-- ŠK Bernolákovo – 
U10 – prípravka
10. kolo 03. apríla, 11:00  ŠK Bernolákovo – MŠK Senec
13. kolo 24. apríla, 11:00 ŠK Bernolákovo – TJ Malinovo
15. kolo 08. mája, 11:00 ŠK Bernolákovo – FK Slovan Ivanka pri Dun.
17. kolo 22. mája,  11:00 ŠK Bernolákovo – OFK Dunajská Lužná
12. kolo 06. júna,  --:-- ŠK Bernolákovo – 
Denný futbalový Camp Čeklís 2022
1. turnus  11. júla – 15. júla 2022
2. turnus 18. júla – 22. júla 2022

HALOVÝ VOLEJBAL
v mesiaci marec – turnaj mix

STOLNÝ TENIS 
marec – turnaj žiakov ZŠ – memoriál Václava Fajta
marec – turnaj dospelých – pohár starostu obce
september – Mužská liga

FUTBAL: LIGA 2022


