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Vážení občania,

rozhodnutím č. 426/2021 Z. z. vy-
hlásil predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky podľa § 181 ods. 3 
písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona  
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach vý-
konu volebného práva a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov voľby do orgá-
nov samosprávy obcí. 

V obci Bernolákovo sa budú konať 
v sobotu 19. marca 2022 od 7:00 
do 22:00 hod. doplňujúce voľby na 
starostu obce pre volebné obdobie 
2018-2022.

V rukách držíte mimoriadne vydanie 
časopisu Bernolák, v ktorom nájdete 
praktické informácie k nadchádzajú-
cim voľbám a môžete si tiež prečítať 
príspevky kandidátov na post sta-
rostu. Všetci traja kandidáti dostali  

v tomto mimoriadnom vydaní rovna-
ký priestor na predstavenie sa a tiež 
rovnaký priestor na zodpovedanie 
niekoľkých otázok redakčnej rady.

Redakčná rada do príspevkov kandi-
dátov nijakým spôsobom nezasaho-
vala.
 
Kandidáti sú uvedení v abecednom 
poradí, o ktorom hovorí paragraf 178 
spomínaného zákona č. 180/2014.

Aktuálny harmonogram 
vývozu odpadu 

nájdete vložený vnútri.
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Mať na výber je dobrá vec. Preto som sa rozhodla kandidovať.  
Vy máte možnosť dať mi svoj hlas.  
Nesľubujem! Ponúkam svoje vedomosti a  skúsenosti. 
Rada ich zúročím v prospech Bernolákova.  
Preto vás pozývam k voľbám dňa 19. marca 2022.  
30 rokov pracujem s ľuďmi a pre ľudí, vždy som bola hlasom 
tých, ktorí sa nevedeli či nemohli ozvať. Covid dnes nepraje 

osobným kontaktom, o to viac treba vnímať potreby ľudí, se-
niorov aj detí. Musia cítiť, že obec je tu pre nich.
20-ročné skúsenosti v komunálnej politike ma naučili, aká 
dôležitá je priama a otvorená komunikácia. Mať nápad nesta-
čí, musíte vedieť presvedčiť zastupiteľstvo, bez jeho podpory 
sa zmeny presadiť nedajú.  
2 roky som bola zástupkyňa starostu Richarda Červienku, za 
obec sme vtedy zvládli náročné kontroly, stabilizovali rozpo-
čet a vypracovali strategické dokumenty. Naučila som sa, že 
dôležité je hľadať riešenia, nastaviť procesy aj byť dôsledná pri 
kontrole plnenia úloh.  
Už 6 rokov pracujem v ZMOS (Združenie miest a obcí Sloven-
ska). Viem, že za dobrými výsledkami vždy stoja čestní a od-
borne zdatní ľudia. Súdržnosť a spolupráca je potrebná medzi 
ľuďmi, ale aj medzi obcami. Rada zúročím svoje skúsenosti  
a vedomosti v prospech Bernolákova.  
Tam, kde iní hovoria o tom, čo sa im najviac hodí, ja hovorím  
o ľuďoch. O vás, vašich problémoch a starostiach.  
Volebný program vám doručím priamo do poštovej schránky.  
Pozývam vás na verejné predstavenie volebného programu, kto-
ré sa uskutoční v Kultúrnom dome 5. marca 2022 o 17.00 hod.   
Súčasne vyzývam oboch ďalších kandidátov na spoločnú ve-
rejnú debatu.  
Ďakujem za vašu podporu!

Iva Pipíšková

Voľby do orgánoV samospráVy obcí - 19. marec 2022
InformácIe pre VolIčoV – II. časť                        
V obci Bernolákovo sa v sobotu 19. 
marca 2022 od 7:00 hod. do 22:00 
hod.  budú konať voľby starostu 
obce.
V predchádzajúcom čísle časopisu 
Bernolák boli zverejnené informácie 
pre voličov o dátume a čase konania 
volieb, o práve voliť, o práve byť vo-
lený, o spôsobe hlasovania.
V tomto špeciálnom čísle prinášame 
ďalšie informácie k voľbám.
Oznamujeme, že počet volebných 
okrskov sa v týchto voľbách nezvýši 
a voliči budú zapísaní v šiestich okrs-
koch.
     
Utvorenie volebných okrskov 
a určenie volebných miestností 

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, 
Hlavná 107, Bernolákovo
Zapisovateľ: Mgr. Juraj Buček
Telefónny kontakt platný  v deň ko-
nania volieb: 02/45993615
Ulice: Bottova, Hlinkova, Hurbano-
va, Hviezdoslavova, Chalupkova, 
Jesenského, Kalinčiakova, Komen-
ského, Kukučínova, Kvetná, Leká-
renská, Nálepkova, Národného 
oslo-bodenia, Orechová, Pleme-
nárska, Poštová orientačné čísla 21 
- 97, orientačné čísla 14 A – 80, Prie-
myselná, Senecká cesta, Sládkovi-
čova, Školská, Štúrova, Viničná.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Kultúrny dom,  
Hlavná 107, Bernolákovo
Zapisovateľka: Bc. Veronika Hrušková
Telefónny kontakt platný v deň kona-
nia volieb: 02/45993622
Ulice: Azalková, Brečtanová, Fial-
ková, Hájna, Hornádska, Hronská, 
Chmeľová, Ipeľská, Konvalinková, 
Krátka, Kysucká, Ľaliová, Ľanová, 
Lúčna, Moravská, Muškátová, Nar-
cisová, Okružná, Ondavská, Orav-
ská, Orgovánová, Osiková, Park 
Belvéder, Poľná, Poľovnícka, Po-
točná, Pšeničná, Ražná, Roľnícka, 
Snežienková, Staničná, Stredná, 
Toryská, Trnavská orientačné čísla 
89 - 199, orientačné čísla 112 - 200, 
Tulipánová, Vážska, Železničná.
                                                      
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Dom služieb, Vi-
ničná 2, Bernolákovo

Zapisovateľ: Ondrej Strakoš 
Telefónny kontakt platný v deň kona-
nia volieb: 02/45993605
Ulice: Bernolákova, Budovateľská, 
Clementisova, Družstevná, Du-
kelská, Fándlyho, Gaštanová alej, 
Grobská, Horný dvor, Pribinova, 
Sacky, Strojárenská, Svätoplukova, 
Tajovského.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Obecný úrad, 
Hlavná 111, Bernolákovo 
Zapisovateľka: Elena Molnárová
Telefónny kontakt platný v deň kona-
nia volieb: 02/45993601
Ulice: Hlavná, Hlboká orientačné 
čísla 1 - 27, orientačné čísla 2 - 8 A, 
Kaštieľ, Kollárova, Mostová, Pošto-
vá orientačné čísla 1 - 19 A, orien-
tačné čísla 2 - 14, Slaná, Vŕšky, Záh-
radná. 

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Základná škola, 
Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Ing. Helena Senková
Telefónny kontakt platný v deň kona-
nia volieb: 0910 357351
Ulice: Broskyňová, Brusnicová, Če-
rešňová, Čučoriedková, Figová, Hl-
boká orientačné číslo 29, orientačné 
čísla 10 - 40, Hrubé Lúky, Hrušková, 
Kondrótova, Malinová, Marhuľová, 
Obilná, Sadová, Slivková, Slnečni-
cová, Stromová, Šípková, Tabaková, 
Topoľový rad, Trnavská orientačné 
čísla 2 - 110, orientačné čísla 1 - 87, 
Trnavská (záhradkárska osada) sú-
pisné čísla 3038, 3053, 3113, 3127, 
3303, 3320, 3324, 6313, 6361, 6576, 
Trnková, Višňová.
                                                     
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola, 
Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Ing. Zuzana Borošová
Telefónny kontakt platný v deň kona-
nia volieb: 0910 357449
Ulice: Agátová, Borovicová, Buko-
vá, Dubová, Dunajská, Jabloňová, 
Jelšová, Lesná, Lipová, Mierová, 
Nevädzová, Púpavová, Rezedová, 
Riečna, Smreková, Šalviová.

Miestna volebná komisia v Berno-
lákove (ďalej len „MVK“) má sídlo 
na Obecnom úrade, Hlavná 111,  
Bernolákovo. 

Predsedom MVK je JUDr. Juraj Ďor-
ko, PhD., podpredsedníčkou MVK 
je Anna Lehotská. 
Zapisovateľkou MVK je  Mgr. Pet-
ra Sabin Wenzlová, Obecný úrad, 
Hlavná 111, Bernolákovo.
Telefónny kontakt platný pred 
voľbami a v deň konania volieb: 
02/40200608, 0902 031769, e-mail: 
sekretariat@bernolakovo.sk

Do 22.2.2022 bude do každej do-
mácnosti doručený 1 ks tlačiva 
Oznámenie o čase a mieste konania 
volieb. Domácnosťou sa pre tento 
účel považuje každý rodinný dom, 
aj viacgeneračný s viacerými do-
mácnosťami a každý byt v bytovom 
dome. V prípade, ak by  toto Ozná-
menie o čase a mieste konania vo-
lieb nebolo doručené, môže sa volič 
informovať, či je zapísaný v zozname 
voličov. Túto informáciu dostane na 
OcÚ Bernolákovo u p. Molnárovej 
tel. č. 02/40200604, 0907 837086, 
e-mail: matrika@bernolakovo.sk
Na týchto dvoch uvedených telefón-
nych číslach, resp. e-mailovej adrese 
alebo osobne na OcÚ u p. Molnárovej 
môže volič do dňa konania volieb po-
žiadať o prenosnú volebnú schránku. 
V  deň konania volieb môže požiadať 
o prenosnú volebnú schránku okrs-
kovú volebnú komisiu v okrsku, kde 
je volič zapísaný v zozname voličov,  
a to na tel. čísle, ktoré je na deň vo-
lieb pridelené okrskovej komisii.   
Voliči, ktorí majú trvalý pobyt bez 
adresy, t. j. sú prihlásení  len na obec 
Bernolákovo, budú zapísaní v zozna-
me voličov v okrsku č. 4.      
Obec Bernolákovo vyhradila očíslo-
vané plochy na umiestňovanie 
volebných plagátov na volebných 
paneloch, ktoré sú umiestnené na 
oplotení OcÚ na ulici Hlavná č. 111, 
Bernolákovo.
Ďalšie informácie je možné získať 
webovej stránke MV SR https://
www.minv.sk/?oso1822 lebo na  
webovej stránke obce Bernolákovo 
www.bernolakovo.sk alebo na   
OcÚ Bernolákovo, ref. matriky tel.  
č. 02/40200604, 0907 837086,  
e-mail: matrika@bernolakovo.sk

                                                                   
Elena Molnárová
OcÚ Bernolákovo
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Predstavenie kandidátov na starostu obce

IVa pIpíškoVá

otÁZkY na kandidÁtov 
na starostU obce bernolÁkovo

1. Aké je vaše vzdelanie?  
Úspešne som absolvovala magisterské štú-
dium sociológie (1990) a sociálnej práce 
(1996). Práca v detskom domove ma neskôr 
priviedla k štúdiu špeciálnej pedagogiky a vy-
chovávateľstva (2013). Aktuálne končím ak-
reditovaný výcvik supervízie v pomáhajúcich 
profesiách. Najväčšiu osobnú radosť mám 
zo štúdia arteterapie. Ako vidíte, celoživotné 
vzdelávanie pre mňa nie je iba fráza.   
2.  Aké sú vaše jazykové schopnosti?  
Netajím, že nemám talent na cudzie jazyky, 
takže som rada, že som počas štúdia zvlád-
la aspoň základy ruštiny a angličtiny. No ako 
praktická žena som si našla muža tlmočníka, 
takže sa vo svete nestratím.  
3.  Aké je vaše aktuálne zamestnanie?  
Som odborníčka ZMOS pre oblasť sociálnych 
veci a zdravotníctva, v praxi to znamená po-
radenstvo a konzultácie pre členské mestá 
a obce, súčasťou práce je aj účasť na legisla-
tívnom procese, pripomienkovanie návrhov 
zákonov a vyhlášok či nariadení. Som členka 
viacerých pracovných skupín, výborov a komi-
sií, kde zastupujem ZMOS a hájim záujmy obcí 
a miest.
4.  Vaše obľúbené miesto v Bernolákove?  

Mojou srdcovkou je vyvýšenina, ktorá skrýva 
to, čo ostalo z hradu Čeklís. Dnes na nej stojí 
Várdomb a pôvodne gotický kostol sv. Štefa-
na, naša najväčšia pamiatka s nádhernou vy-
hliadkou na krajinu. Tieto miesta sú dôkazom, 
že sa oplatí spojiť sily, lebo mnoho Bernolá-
kovčanov prispelo k ich záchrane. Zvyknem 
sa prechádzať popri Čiernej vode, kde nás 
ako deti brávala kúpať stará mama. Dnes to 
nie je verejne prístupné miesto, tak ako cesta  
k studničke v parku, kade sa chodievalo na 
hody na omšu ku kaplnke Sv. Anny. Možno sa 
to raz podarí zmeniť.   
5. Čo dobré spravili predchádzajúci staros-
tovia a vy v tom budete pokračovať?   
Prvý starosta po roku 1989, Alexander Švar-
da, založil tento časopis. Zasadil sa napríklad 
o zveľadenie cintorína a o ochranu pamiatok 
v obci. Ďalším bol Ľubomír Poór. Obec vy-
tvorila priemyselnú zónu, pribudol športový 
areál a dotiahol sa predaj kaštieľa, ktorý bol 
spojený s revitalizáciou skládky odpadu. Jeho 
podpis však je aj na kolaudačnom rozhod-
nutí bytovky Glance House, ktorá je už roky 
predmetom súdnych sporov a dodnes chátra. 
Navyše územný plán v tom čase získal nepre-
hľadné množstvo zmien a doplnkov. Richarda 
Červienku som si všimla vo volebnej kampani 
v roku 2014, lebo mal ťah na bránu. Neskôr 
ma oslovil, aby som sa stala jeho zástupkyňou. 
Spolu sme dokončili rozostavanú cyklotrasu 

do Novej Dedinky, ale zvládli sme aj mnohé 
problémy, ktoré sme zdedili po bývalom ve-
dení obce. Nie vždy sme spolu súhlasili a naše 
stanoviská sa aj zásadne odlišovali. Keď však 
išlo o dobrú vec či nezištnú pomoc, vždy sme 
našli spoločné riešenie.   
6. Čo zlé spravili predchádzajúci starostovia 
a vy to nespravíte?   
Odpoviem inak. Od ľudí nevyžadujem bez-
výhradnú poslušnosť, ale naopak dobré 
nápady, tímového ducha a zmysel pre po-
riadok. Uvediem konkrétny príklad: Nesmie 
sa už stať, aby pracovníci obce podpiso-
vali rozhodnutia dvojpísmenovou šifrou  
a po pár mesiacoch nikto nevie, kto ich 
vlastne vydal. Toto nepripustím. Neob-
klopím sa pochlebovačmi a vybavovačmi. 
Vidím, akú škodu narobili a vedia to aj ob-
čania. Potrebujeme posilniť obecný úrad  
o ďalších odborníkov, aby to konečne zodpo-
vedalo veľkosti obce a elektronizovať služby 
na úrovni 21. storočia.  Nemám rada silné reči, 
radšej trpezlivo pracujem. A čo určite nespra-
vím? Nebudem sľubovať, ale hľadať riešenia 
toho, čo nás páli.    
7. Koľko obyvateľov by malo mať Bernolá-
kovo v roku 2030 a čo pre to spravíte?   
Podľa  zmien a doplnkov územného plánu sa 
to blíži k 30 000 obyvateľom. To by nás kata-
pultovalo medzi 25 najväčších miest Sloven-
ska! Je to dôsledok dávnych rozhodnutí, s kto-
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Predstavenie kandidátov na starostu obce

rými musíme žiť. Ak ďalej porastieme, budem 
trvať na tom, aby sa okrem počtu obyvateľov 
zvyšovala najmä kvalita života Bernolákovča-
nov. Na to bude potrebná nová infraštruktú-
ra, služby a dopravné riešenia na úrovni celej 
aglomerácie. Chce to spoluprácu so sused-
nými obcami a tlak na BSK. Súkromným de-
veloperom nesmieme dovoliť obchádzanie 
pravidiel. Často sľubujú záujemcom o bývanie 
vzdušné zámky, no realita je iná. Chýbajú škôl-
ky, obchody a obecné prostriedky aj napriek 
rozvojovým poplatkom nestačia na všetky po-
žiadavky. Napriek tomu chceme, aby sa tu sta-
rí aj noví Čeklísania cítili ako doma. Aby mohli 
veriť svojim zástupcom a nečakali ich žiadne 
nepríjemné prekvapenia či nové územné roz-
hodnutia bez akejkoľvek logiky a prospechu 
pre obec.    
8. Čo budete robiť pre rozvoj občianskej 
spoločnosti?  
Žijeme v ťažkých časoch. Pandémia, neistota, 
potrebujeme jeden druhého. Blížia sa nielen 
doplňovacie, ale aj riadne komunálne voľby. 
Je treba, aby sa ľudia po dvoch rokoch nútenej 
izolácie oveľa viac začali zaujímať, čo sa deje  
v ich bezprostrednom okolí. Rada ich v tom 
podporím, mala som veľmi aktívnych rodičov, 
ktorí ma naučili byť súdržná a pomáhať ľuďom. 
Inak by som sa nikdy toľko neangažovala v zá-
ležitostiach obce, na čo niekedy frflú aj moji 
najbližší. Obec sme my všetci a akú si ju urobí-
me, taká bude. Nesmierne si cením všetkých, 
ktorí svoj voľný čas venujú deťom, seniorom, 
ochrane prírody, zvierat, kultúrnym pamiat-
kam, požiarnej ochrane, športu, ale aj svojim 
záľubám. Často sa však nemajú kde stretávať, 
chýba im účinná podpora zo strany obce a na 
tom budem pracovať. Rovnako rada zapojím 
aktívnych ľudí do rozhodovacích činností, pre 
mňa je úplne samozrejmé, že členmi komisie 
komunitného plánovania a bytovej politiky sú 
roky zástupcovia spoločenských organizácií.  
9. Ktoré petície ste podpísali za posledné tri 
roky?   
Považujem za dôležité vyjadriť občiansky 
postoj, preto som nikdy neváhala podporiť 
dobrú vec. Podpísala som napríklad petície 
za podporu rodín s autistickými deťmi či pro-
ti ťažbe dreva v Demänovskej doline, lebo mi 
okrem ľudí záleží aj na prírode. V minulosti 
som robila podpisovú akciu za zachovanie 
vodárenskej veže Várdomb. Napriek intenzív-
nym súkromným záujmom sa ju podarilo za-
chovať vo vlastníctve obce a dnes je z nej kul-
túrna pamiatka hneď vedľa archeologického 
náleziska Hrad Čeklís. S ním ma spája Občian-
ske združenie Hrad Čeklís, ktoré sme založili 
so Šaňom Molnárom a Slávom Vokounom. Po 
viacročných vykopávkach sa vďaka cenným 
nálezom potvrdil jeho význam a v budúcnosti  
z neho chceme spraviť priestor kultúrnych  

a spoločenských aktivít. Najbližšie podpíšem 
petíciu za zrušenie jedného volebného obvo-
du pre celé Slovensko v parlamentných voľ-
bách. Úspešne som bojovala za tri volebné 
obvody v Bernolákove (tiež bol len jeden), aby 
sa do zastupiteľstva dostali aj zástupcovia no-
vých častí obce.  
10. Ktoré zverejnené dokumenty ste pripo-
mienkovali za posledné tri roky ako obča-
nia, nie ako zamestnanci obce?  
Nielen pripomienkovala, ale mnohé doku-
menty obce, napr. všeobecne záväzné naria-
denia, som sama či s kolegami v zastupiteľstve 
vytvorila. Išlo napr. o nariadenia o dotáciách,  
obecnej  polícii alebo určení volebných ob-
vodov v obci. To platí aj pre zmluvy či strate-
gické dokumenty obce, plán hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja, komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb a mnohé ďalšie. Určite je to 
aj tým, že som členkou obecného zastupiteľ-
stva a mám s tým bohaté skúsenosti. Využívam 
pritom kompetencie, nadobudnuté  v rámci 
mojej profesie, kde radím obciam a mestám 
v oblasti uplatňovania legislatívy. Chcem ale 
zdôrazniť niečo iné. Takéto dokumenty by mali 
v prvom rade pripravovať odborní zamest-
nanci obce s potrebnými znalosťami. Zastupi-
teľstvo by nemalo suplovať ich činnosť. Na to 
však potrebujeme doplniť personál obecné-
ho úradu, aby to zodpovedalo veľkosti, rastu  
a významu Bernolákova, o čo sa zasadím.  
11. V čom má šťastie Bernolákovo? 
Naša poloha blízko Bratislavy nám umožňu-
je čerpať z výhod veľkomesta, ale bola by 
škoda, keby sme si súčasne nezachovali vi-
diecky charakter a dobré susedské vzťahy. 
Myslím, že veľkým šťastím je to, že sa ľudia 
neboja spýtať, čo môžu urobiť pre Berno-
lákovo oni, a nečakajú, čo urobí obec pre 
nich. Tiež sme citliví na to, keď chce niekto 
na území obce presadzovať len svoje osob-
né záujmy. Vieme sa spolu rozprávať a na-
priek rozdielnym názorom nájsť kompromisy.  
To je dobrý vklad do budúcnosti.   
12. Čo je nešťastím Bernolákova? 
V dávnejšej minulosti obec prijala nekoncepč-
né rozhodnutia, čo spôsobilo, že obec sa dnes 
rozrastá bez jasných regulatívov. Dôsledkom 
je chýbajúca občianska vybavenosť, za ktorú 
môžu aj neseriózni developeri. Nestačia kapa-
city škôl vrátane ZUŠ, chýbajú sociálne a zdra-
votné služby, športoviská, nehovoriac o stave 
mnohých obecných ciest a chodníkov. Máme 
teda veľký investičný dlh. Náprava bude trvať 
rozhodne dlhšie ako najbližších 6 mesiacov. 
Obec si musí určiť jasné priority, na tom mi 
záleží.  
13. S čím ste uspeli na obecnom úrade? 
(myslí sa tým, keď ste tam prišli niečo vy-
baviť ako súkromná osoba, nie ako zamest-
nankyňa/zamestnanec) 

Nedávno som si tam kúpila nádobu na triedený 
zber. Ale teraz vážne: Už pred rokmi sme spolu 
s ďalšími rodičmi postavili prvé detské ihrisko 
na Hviezdoslavovej ulici, dnes je tam bytovka. 
Myslím, že sochy slimákov sa presťahovali na 
dvor MŠ. Podarilo sa mi presvedčiť obec, že sa 
oplatí zachrániť gaštany na cintoríne a v Gašta-
novej aleji, keď ich napadol škodca. Teším sa, že 
tam rastú dodnes. Úspechom bolo aj založenie 
OZ Školáčik, keď sme zistili, že škola zle nakladá 
s rodičovskými príspevkami.  
14. S čím ste neuspeli na obecnom úrade? 
(myslí sa tým, keď ste tam prišli niečo vy-
baviť ako súkromná osoba, nie ako zamest-
nankyňa/zamestnanec) 
Sama som zažila, aké ťažké je vybaviť opatro-
vateľskú službu, keď ju potreboval môj ťažko 
chorý otec. Nedostatok opatrovateliek však 
nebol vinou obce. S týmto problémom dnes 
zápasí každý poskytovateľ sociálnych služieb. 
Nie všetko je v silách komunálnych orgánov, 
svoju úlohu si konečne musí začať plniť aj štát.   
15. Na akých princípoch bude stáť vaša „ze-
lená“ politika a akými konkrétnymi krokmi 
ju uskutočníte?   
V našej rodine dôsledne triedime odpad  
a kompostujeme. Viem, že to robí veľa z nás. 
No stále ešte ostáva priveľa neseparovaného 
komunálneho odpadu, Znovu sa nám objavu-
jú aj čierne skládky, myslela som si, že to je už 
dávna minulosť. Tu vidím aj úlohu pre obecnú 
políciu. Čo je horšie, roky nám chýba zberný 
dvor a už ho nestačí iba sľubovať. Súčasne 
budem trvať na tom, aby obec spracovala 
zoznam environmentálnych záťaží vo svojom 
katastrálnom území (bývalá skládka odpadu 
za kaštieľom, činnosť firmy Kobera bez povo-
lení, dusičnany v podzemnej vode) a tlačila na 
nápravu. To je pre mňa veľká priorita. Navyše 
je to nevyhnutné aj pre nový územný plán. 
Treba rátať aj s vplyvom klimatických zmien. 
To sa týka aj pripravovaných obecných a de-
veloperských projektov, kde sme v zastupi-
teľstve trvali na zachytávaní dažďovej vody, 
zazeleňovaní fasád a striech a ďalších ekolo-
gických opatreniach a tak to bude aj naďalej. 
Samozrejmosťou pre mňa sú úspory energie 
všade, kde na to má obec vplyv.
16. Ak by vás občania zvolili, čo urobíte ako 
prvé? 
Ako prvé im poďakujem! Potom treba rýchlo 
dotiahnuť výberové konanie na riaditeľku ZŠ  
a mandát končí aj hlavnej kontrolórke. Oboje 
sú dôležité funkcie pre chod obce. Viete, väč-
šina projektov sa schvaľuje dlho vopred, a to 
platí aj pre činnosti v roku 2022. Nebudem 
sa tváriť, že všetko, čo už bolo vymyslené, je 
moja zásluha, ako býva nepekným zvykom. 
Naopak chcem stmeliť zamestnancov obce, 
aby pracovali ako jeden tím, aby sme namies-
to plánov mali čo najskôr poriadne výsledky. 

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

V Bernolákove som nastúpil pracovať ako zamestnanec obce 
v roku 2015 a už pred tým som si Bernolákovo vybral ako 
miesto, kde budem žiť. Moji príbuzní žijú v okolí a v čase, keď 
som sa rozhliadal po kúpe nehnuteľnosti pre našu rodinu, 
okolo roku 2011, bolo Bernolákovo ešte čarovnou dedinou. 
Postupne sa rozrástlo, bez zmysluplnej koncepcie zo strany 
obecného úradu, do dnešných rozmerov. Podarilo sa nám kú-
piť si dom v starej časti, ako som si od začiatku predstavoval, 
no dnes sa borím s problémami, ktoré som v roku 2011 ozaj 
nepredpokladal.

V niektorých smeroch Bernolákovo zaspalo, v iných naopak 
razantne napredovalo, hlavne, čo sa týka výstavby. Ako za-
mestnanec obce som videl veľa nedostatkov, ktoré sa ne-
riešia, odsúvajú. Ako obecný policajt som videl porušovania 
zákona zo strany obecného úradu, na ktoré poukazujem už 
niekoľko rokov. Bol som zvolený za predsedu Občianskeho 
združenia Bernolákovčan, ktoré sa snaží obci pomáhať vo via-
cerých smeroch, hlavne v riešení odpadového hospodárstva, 
kde narážame na nezmyselnú byrokraciu a apatiu obecného 
úradu. Som hrdý na členov nášho združenia, ktorí nestráca-
jú elán a nepoľavujú v činnosti pre rozvoj obce, hoci s nami 
obecný úrad odmieta komunikovať a kladie nám nezmyselné 
byrokratické prekážky procesne trvajúce niekedy aj rok.
Zvolil som si cestu, ktorá nie je vysedávaním pred televízorom, 
ani hundraním medzi kamošmi pri pive, že veci nefungujú. Roz-
hodol som sa, že veci zmením. Nebude to dnes, ani zajtra, všetko 
chvíľu trvá, ale prečo by zmena nemohla začať už 19.03.2022? 
VYBUDUJME SI SPOLU LEPŠIE BERNOLÁKOVO, toto motto je 
základným kameňom mojej kandidatúry, pridajte sa a poďme 
viesť obec cestou vzájomnej jednoty, kde nebudeme rozlišo-
vať starých, nových, severných, južných. Buďme raz a navždy 
Bernolákovčania so všetkým, čo nám naša obec ponúka 
a poďme sa popasovať s problémami, ktoré má.
Otvorím obecný úrad pre komunikáciu s obyvateľmi a nebu-
dem sa zatvárať za dverami kancelárie. Bernolákovo má svoje 
nedostatky a nebojím sa hľadať riešenie na ich odstránenie 
priamou komunikáciou, nie tichým zverejňovaním dôležitých 
zmien pre život obce na úradnej tabuli tesne pred Vianocami 
ako je to dnes zvykom. So zmluvami, verejným obstarávaním 
a dôležitými zmenami pre obec sa pôjde na verejnosť a budú 
sa komunikovať.

Adam Šipoš

adam šIpoš 2

otÁZkY na kandidÁtov 
na starostU obce bernolÁkovo

1.  Aké je vaše vzdelanie?

Absolvoval som vyššie odborné poma-
turitné štúdium v odbore manažment  
a podnikanie.
Získal som viacero odborných spôso-
bilostí pre činnosť dobrovoľných ha-
sičských a záchranných zborov, tieto 
zručnosti si stále obnovujem, tiež som 
absolvoval dodatočne vzdelanie ako 
zdravotnícky záchranár, aby som mo-
hol pomáhať nielen ako dobrovoľný ha-
sič, ale aj ako zdravotník. Obecný poli-
cajt tiež potrebuje špecifické vzdelanie  
a v tejto profesii som bol ocenený aj za 
záchranu života.

2.  Aké sú vaše jazykové schopnosti?

Mám základné jazykové znalosti z an-
glického, nemeckého a ruského jazyka

3.  Aké je vaše aktuálne zamestnanie?

Momentálne sa naplno venujem ako 
predseda a štatutár bez nároku na od-

menu vedeniu Občianskeho združenia 
Bernolákovčan a kandidatúre na staros-
tu obce Bernolákovo. 

4.  Vaše obľúbené miesto v Bernoláko-
ve?

Kaplnka sv. Anny v Bernolákove

5.  Čo dobré spravili predchádzajúci 
starostovia a vy v tom budete pokra-
čovať?

Prácu predchádzajúcich starostov musia 
zhodnotiť voliči. Mám vlastný program, 
vlastné priority, vlastný štýl práce a tiež 
vlastnú predstavu o tom, akou cestou 
by sa Bernolákovo malo v budúcnosti 
uberať. Kľúčová bude dobrá spolupráca 
s obecným zastupiteľstvom, dobre fun-
gujúci obecný úrad, výber dobrých ma-
nažérov v obecných organizáciách, naj-
mä v školstve. Chceme transparentne 
fungujúcu a dobre spravovanú obec, 
kde nám všetkým pôjde o dobrý, bez-
pečný a kvalitný život našich obyvateľov.

6.  Čo zlé spravili predchádzajúci sta-
rostovia a vy to nespravíte?  

Ako som uviedol už v predchádzajúcej 
otázke, mali by sme sa sústrediť v pr-
vom rade na budúcnosť. Určite musíme 
byť viac transparentní v našej práci, ot-
vorenejší v komunikácii, viac ústretoví  
k požiadavkám občanov, najmä pri rie-
šení rôznych problémových situácií. Od 
mnohých občanov mám spätnú väzbu, 
že nielenže ich problémy neboli adekvát-
ne riešené, ale často boli nespokojní aj  
s formou komunikácie a dĺžkou jej trvania.

7.  Koľko obyvateľov by malo mať Ber-
nolákovo v roku 2030 a čo pre to spra-
víte? 

Na túto otázku je ťažko odpovedať. Sta-
rosta pracuje na jednej strane na zákla-
de platných zákonov, tie definujú jeho 
kompetencie, ale na druhej strane na 
základe mandátu od voličov, ktorý získal 
vo voľbách. Počet obyvateľov obce závisí 
od mnohých parametrov, od vývoja pô-
rodnosti, sociálnej situácie, dostupnosti 
bývania a novej výstavby, až po migrá-
ciu pracovnej sily do hlavného mesta. 
Niektoré parametre vie obec ovplyvniť, 
niektoré nevie. Aktuálne napríklad veľa 
bude závisieť od toho, aký bude nový 

Predstavenie kandidátov na starostu obce
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stavebný zákon – pozícia miestnej samo-
správy sa má oslabiť, proti čomu naprí-
klad ZMOS výrazne protestoval. Územný 
rozvoj obce by však nemal znížiť kvalitu 
života súčasných obyvateľov obce.

8.  Čo budete robiť pre rozvoj občian-
skej spoločnosti? 

Sám som niekoľko rokov občiansky ak-
tivista, vediem Občianske združenie 
Bernolákovčan, som dobrovoľný hasič, 
tiež zdravotnícky záchranár, taktiež som 
rybár, takže táto oblasť je pre mňa ur-
čite dôležitá. Už niekoľko rokov sa na 
mňa obracajú jednotlivci, ale aj orga-
nizácie so žiadosťami o rady v rôznych 
oblastiach, vďaka čomu mám iný pohľad 
na problémy našich občanov než vede-
nie obce. Na základe týchto skúseností 
je pravidelná a otvorená spolupráca so 
socio-ekonomickými partnermi a zdru-
ženiami v obci pre mňa prioritou. Cez 
občianske združenie sme k tejto téme 
komunikovali a spolupracovali s viace-
rými štátnymi a občianskymi organizá-
ciami, preto je mi problematika občian-
skej spoločnosti veľmi blízka a hľadaním 
riešení v tejto oblasti trávim už niekoľko 
rokov všetok svoj voľný čas.

9.  Ktoré petície ste podpísali za po-
sledné tri roky? 

Nevidím zmysel tejto otázky v kontexte 
mojej kandidatúry...

10.  Ktoré zverejnené dokumenty ste 
pripomienkovali za posledné tri roky 
ako občania, nie ako zamestnanci 
obce? 

Primárne sme cez občianske združenie 
Bernolákovčan spolupracovali a ko-
munikovali s viacerými jednotlivcami 
a organizáciami, ktorým záleží na tom, 
aby Bernolákovo bolo lepším miestom 
pre život jeho obyvateľov, v týchto ve-
ciach sme komunikovali aj s niektorými 
poslancami obecného zastupiteľstva  
a samozrejme aj s predchádzajúcim 
pánom starostom. Sme účastníkmi nie-
ktorých práve prebiehajúcich konaní 
výrazne ovplyvňujúcich život v obci a ja 
sám sa aktívne podieľam na chode vecí 
verejných, či už priamo upozorňovaním 
obecného úradu na nedostatky vo fun-
govaní obce alebo aj fyzickou prácou  
v prospech obce ako dobrovoľník, pri-
čom mám v tejto veci od roku 2016  
s Obecným úradom uzatvorený aj po-
mer o dobrovoľníckej práci.

11. V čom má šťastie Bernolákovo? 

Vo svojej výhodnej geografickej polo-
he, v bohatej histórii, ale najmä v tom 
najcennejšom, vo svojich obyvateľoch. 
Žije sa tu dobre – preto počet obyva-
teľov našej obce neustále rastie, je tu 
stále enormný záujem o bývanie v na-
šej obci.
Obec nemá núdzu o záujem svojich ob-
čanov kontrolovať veci verejné, zapájať 
sa do chodu obce, máme tu viacero ak-
tívnych občianskych a spoločenských 
združení, ktoré vyvažujú život jednot-
livcov ako po spoločenskej stránke, tak 
aj, čo sa týka využívania športových 
aktivít.

12.  Čo je nešťastím Bernolákova? 

Najmä dlhé roky neriešenie dopravnej 
situácie v bratislavskom regióne. Urči-
te aj investičný dlh v oblasti školstva. 
Obec zlyháva vo viacerých smeroch, 
spomeniem napríklad základnú infra-
štruktúru pre športovú vybavenosť, 
tiež rokmi zanedbávaná údržba na-
príklad regionálnych cyklotrás. Vybu-
dovanie zázemia pre športový rozvoj 
obyvateľov našej obce bude mojou zá-
kladnou prioritou. Určite by sa tiež dalo 
spraviť viac napríklad aj pre psíčkarov,  
a to formou vybudovaním areálu na 
venčenie psov.

13. S čím ste uspeli na obecnom úra-
de? (myslí sa tým, keď ste tam prišli 
niečo vybaviť ako súkromná osoba, 
nie ako zamestnankyňa/zamestnanec) 

Tu by som sa chcel naozaj poďako-
vať všetkým zamestnancom nášho 
obecného úradu. Sú ústretoví, nik-
dy som nemal najmenší problém  
s podateľňou alebo so získaním infor-
mácií, ktoré som potreboval. Výraz-
ným plusom nášho obecného úra-
du sú páni a dámy z čaty obecných 
pracovníkov, ktorí vám ochotne na 
mieste pomôžu a poradia kam, kedy  
a na koho sa obrátiť, aj keď ich stret-
nete trebárs pri odpratávaní padnu-
tého stromu, vždy si nájdu na Vás čas  
a poradia.

14. S čím ste neuspeli na obecnom 
úrade? (myslí sa tým, keď ste tam priš-
li niečo vybaviť ako súkromná osoba, 
nie ako zamestnankyňa/zamestnanec) 

Ako predseda občianskeho združenia 
Bernolákovčan aj ako občan som na 

obecnom úrade bol vždy vítaný, prav-
dou však je, že zo strany vedenia obce 
dlhodobo pociťujem skôr nezáujem  
a neplnenie zákonných povinností. Tu 
vidím veľmi veľkú rezervu. Pochybenia 
v úradných úkonoch sú také časté, že 
niektoré konania jednoducho zaniknú  
z dôvodu času ich neriešenia a pasívnej 
rezistencie vedenia obecného úradu 
ako aj z dôvodu nefunkčných nastavení 
základných procesov a neochoty daný 
stav riešiť.

15. Na akých princípoch bude stáť vaša 
„zelená“ politika a akými konkrétnymi 
krokmi ju uskutočníte?

Riešeniu environmentálnych tém sa 
naše občianske združenie venuje už od 
svojho vzniku. Tu nepochybne začnem 
hľadaním riešenia zriadenia trvalého 
zberného dvora obce. Viac ako polovi-
ca čiernych skládok sa nám v obci tvorí 
z dôvodu neochoty obce komunikovať 
a riešiť drobné odpady občanov tou-
to formou a obec prenáša na občanov 
bremeno rozhodovania sa ohľadom 
odstránenia odpadu do takej miery, že 
niektorí volia aj také riešenia, za ktoré by 
sa hanbilo aj nejedno malé dieťa. Obec 
neprihliada pri schvaľovaní výstavby na 
potrebu zelených a tichých zón, ktoré 
by obyvatelia mohli voľne využívať a te-
rajšie zelené zóny neudržiava pre pros-
pech voľnočasových aktivít obyvateľov. 
Preferujem jednoznačné stanovisko 
obecného úradu a obecného zastupiteľ-
stva k tejto téme v akom rozsahu sa určí 
pomer betón/zeleň a toto nastavenie 
bude pre zastavanosť kľúčové. Budem 
trvať tiež na jednoznačnom nastavení 
a zadefinovaní udržiavania verejných 
plôch obce.

16. Ak by vás občania zvolili, čo urobí-
te ako prvé?  

Detailne sa zoznámim so situáciou na 
obecnom úrade, nadviažem spoluprácu
s poslancami obecného zastupiteľstva, 
stretnem sa so „šéfmi“ obecných or-
ganizácií. Následne tiež aj so sociálny-
mi a ekonomickými partnermi v obci, 
od dôchodcov cez športovcov až po 
podnikateľov. Som si vedomý faktu, že 
mandát od voličov bude na polroka. Pr-
vým mojím krokom bude zabezpečenie 
otvorenia obecného úradu pre verej-
nosť zrušením terajších úradných hodín. 
Podateľňa, pokladňa, overovanie listín 
a podpisov už nebude pre občanov ne-
prístupné.

Milí Bernolákovčania.

Narodil som sa pred 34 rokmi v Bernolákove. Tu som vyrastal, 
tu aj bývam a tu som šťastný. Srdcom aj dušou som Bernolá-
kovčan. Absolvoval som Vysokú školu ekonómie a manažmentu 
verejnej správy v Bratislave. V súčasnosti dokončujem štúdium 
v programe MBA – Management vo verejnej správe. 
V komunálnej politike pôsobím od roku 2014 ako poslanec za 
obec Bernolákovo. Od roku 2019 vykonávam funkciu zástupcu 
starostu. Po smrti starostu Richarda Červienku som v zmysle 
zákona o obecnom zriadení sa stal zastupujúcim starostom.  
S Rišom sme spolupracovali pri riadení obce a na všetkých zá-
sadných projektoch. Rozhodol som sa kandidovať za starostu 
obce, pokračovať v spoločnej práci a nadviazať na jeho myš-
lienky a vízie.
Rád by som Vám ponúkol reálny program. Nič, čo by som nedo-
kázal realizovať do novembra 2022, kedy budú riadne voľby do 
obecného zastupiteľstva. Verím, že môj program Vám zjedno-
duší a spríjemní život, posúďte sami: 

Menej áut v okolí základnej školy na Komenského
Nie každý rodič pošle svoje dieťa do školy autobusom alebo 
pešo. Mnoho rodičov svoje deti vozí do školy autom. To čas-
to spôsobuje dopravnú zápchu v okolí školy. V najbližších týž-
dňoch začneme budovať druhý vstup do školy z Chalupkovej 
ulice, vrátane parkoviska pre návštevníkov a učiteľov. Takisto aj 

rýchlu zónu pre zastavenie a bezpečné vyloženie detí. Vytvorí 
sa tak dostatočné množstvo parkovacích miest na to, aby mohli 
rodičia zaparkovať auto a odprevadiť svoje dieťa až ku dverám 
školy.

Klientske centrum obecného úradu
Obecný úrad Bernolákovo vykonáva mnoho administratívnej 
agendy pre občanov a už roky praská vo švíkoch. Riešenie vidím 
vo vybudovaní klientskeho centra pre ľudí. Malo by byť otvo-
rené 5 dní v týždni a poskytovať nasledovné služby: pokladňa, 
podateľňa, matrika, overovanie podpisov a všeobecné pora-
denstvo. Centrum vznikne rekonštrukciou starej hospodárskej 
budovy za obecným úradom a pre občanov by malo byť otvo-
rené v lete 2022. 

Pamiatková obnova vodárenskej veže Várdomb
Pre spomienku na bohatú históriu našej obce tento rok opraví-
me vodárenskú vežu Várdomb a sprístupníme ju verejnosti. Ná-
vrh na rekonštrukciu počíta s vytvorením malých expozičných 
priestorov a vyhliadkovej veže. Objekt vodojemu sa nachádza 
v lokalite archeologického náleziska a ruín hradu Čeklís – medzi 
kostolom sv. Štefana kráľa a kaštieľom. Verím, že po obnove sa 
stane vyhľadávanou turistickou atrakciou, a to nielen pre obča-
nov Bernolákova.

Základná a materská škola, doprava a zlepšenie občianskej 
vybavenosti
Som presvedčený, že obec Bernolákovo bezpodmienečne pot-
rebuje v najbližších rokoch zlepšiť  občiansku vybavenosť. Pre-
to plánujem v obci zabezpečiť služby a obchody, ktoré tu dnes 
nemáme a musíme za nimi cestovať. Práve novovybudované 
lokality Bernolákova nedostatkom vybavenosti trpia najviac. 
Mám už za sebou prvé rokovania, aby sa aj Poľná ulica, Nová 
Bažantnica či Juh Bernolákova zaradili medzi lokality s dosta-
točnou obsluhou a fungujúcimi službami, ako napr. autobusová 
doprava, obchody, centrum voľného času a ďalšie. Dôležitou 
úlohou je riešenie priestorov pre základnú umeleckú školu, bu-
dovanie nových ihrísk pre deti, mládež aj pre dospelých. 

Bernolákovo mám rád. Vyrastal som tu, preto ma teší, že sa 
môžem osobne zapájať do formovania našej obce. Som vďačný, 
že môžem meniť život ľudí v Bernolákove k lepšiemu. Ďakujem 
za každý jeden hlas, ktorý od vás dostanem. Len spoločne do-
kážeme, aby sa naša obec rozvíjala a bola ešte krajšia. Všetci 
sa k nej budeme hrdo hlásiť a budeme tu radi spoločne žiť.  
Ďakujem za vašu dôveru.

mIroslaV turenIč 3

otÁZkY na kandidÁtov 
na starostU obce bernolÁkovo

1.  Aké je vaše vzdelanie?
Študoval som na Vysokej škole eko-
nómie a manažmentu verejnej správy  
v Bratislave odbor manažment malých 
a stredných podnikov. Popri práci si ak-
tívne rozširujem vzdelanie a v najbliž-
ších týždňoch dokončujem štúdium na 
Ústave verejnoprávnych štúdií v prog-
rame MBA – Management vo verejnej 
správe.

2.  Aké sú vaše jazykové schopnosti?

Z Nemeckého jazyka mám maturitnú 
skúšku na úroveň B1. Anglický jazyk 
ovládam na úrovni A2. 

3.  Aké je vaše aktuálne zamestnanie?
Posledných 6 mesiacov plnohodnotne 
vykonávam funkciu zastupujúceho sta-
rostu obce.

4.  Vaše obľúbené miesto v Bernolá-
kove?
Veľmi rád mám prírodu, najmä stromy. 
Zbožňujem japonské čerešne Sakury  
v centre obce, ktoré na jar krásne kvit-
nú.

5.  Čo dobré spravili predchádzajúci sta-
rostovia a vy v tom budete pokračovať? 
1. Prestupný dopravný terminál
2. Chodníky
3. Verejné osvetlenie – výmena káblo-

vej infraštruktúry
4. Budovanie materských škôl a školy
5. Budovanie detských ihrísk
6. Cyklotrasa
7. Priateľský prístup úradu k občanom
8. Viacero projektov financovaných  

z európskych fondov
9. Nepodľahol tlaku veľkých deve-

loperov na bezohľadnú výstavbu  
v nových lokalitách na ornej pôde
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6.  Čo zlé spravili predchádzajúci sta-
rostovia a vy to nespravíte? 
Vidím to pri realizácií niektorých projek-
tov, že nemali úplne šťastnú ruku na vý-
ber dodávateľov služieb. Nepovažoval by 
som to ani tak veľmi za chybu starostu 
ako skôr systému verejného obstaráva-
nia, ktorý stanovuje ako kritérium naj-
nižšiu cenu. Tá sa bohužiaľ častokrát aj 
prejaví v kvalite prevedeného diela. Je to 
možné vidieť na konkrétnych príkladoch 
zúfalo rozbitej Poštovej ulice, kde dodá-
vateľ nedodržal pracovný postup a na 
zásyp použili miesto kameňa tú istú zem 
ako vykopali. To bola chyba. Koniec Brus-
nicovej ulice je tiež chybou dodávateľa, 
ktorý miesto cestného betónu použil 
bežný betón a ulica sa pomaly rozpadá. 
Pri výstavbe budovy domova seniorov 
bol tiež vybraný najlacnejší zhotoviteľ, 
teraz míňame tisíce eur na opravy chyb-
nej inštalácie, chyby kúrenia a praskliny.
 
7.  Koľko obyvateľov by malo mať Ber-
nolákovo v roku 2030 a čo pre to spraví-
te?
Podľa aktuálne platného územného plá-
nu vrátane 17 zmien a doplnkov, ktoré 
boli schválené do roku 2014, by Bernolá-
kovo malo mať v roku 2030 odhadom 30 
tis. obyvateľov. Tento stav je absolútne 
neželaný a už niekoľko rokov sa snažíme 
o vytvorenie nového územného plánu, 
ktorý by územie zreguloval a zbrzdil túto 
výstavbu. Je potrebné si však uvedomiť, 
že obec nemôže svojvoľne porušiť platný 
územný plán. V opačnom prípade by če-
lila súdnym sporom. Preto je nevyhnut-
né pripraviť nový územný plán, ktorý 
bude riadene riešiť rozvoj Bernolákova. 
Nie je to jednoduchý proces a bežne 
trvá aj niekoľko rokov. 

8.  Čo budete robiť pre rozvoj občian-
skej spoločnosti? 
Už dlhšie plánujeme založiť obecný pod-
nik služieb, ktorý by pomáhal občanom 
pri spracovaní zeleného odpadu, zabez-
pečoval by služby, ktoré si obec alebo 
občania musia objednávať od súkrom-
ných spoločnosti či by realizoval opra-
vy chodníkov, miestnych komunikácií či 
realizoval stavby verejnoprospešných 
budov. Cieľom obecného podniku by 

nebolo vytvárať zisk, ale za dostupných 
podmienok by pokrýval potreby obce  
a občanov na úsekoch starostlivosti  
o verejný priestor, využívanie voľného 
času, či obchodov a služieb, ktoré sú  
v obci potrebné, ale súkromný sektor ich 
nemá ochotu pokrývať.
 
9.  Ktoré petície ste podpísali za po-
sledné tri roky? 
Podpísal som jednu petíciu, ale myslím, 
že veci sa dajú pohnúť k lepšiemu aj bez 
petícií. Stačí ak obe strany sú otvorené 
novým možnostiam. 

10. Ktoré zverejnené dokumenty ste 
pripomienkovali za posledné tri roky 
ako občania, nie ako zamestnanci 
obce?
Keďže už vyše 7 rokov pôsobím ako po-
slanec, tak mám možnosť byť pri tvorbe 
verejných dokumentov. Ako poslanec 
som v minulosti pravidelne tieto pripo-
mienkoval na komisiách a v obecnom za-
stupiteľstve, zastupujúc záujmy občanov.

11.  V čom má šťastie Bernolákova? 
Bernolákovo má šťastie vo viacerých bo-
doch:
1. Dobré dopravné spojenie na Bratisla-

vu - Železničná stanica a napojenie 
do všetkých smerov 

2. Viacero pracovných príležitostí
3. Občianska vybavenosť v starej časti 

na slušnej úrovni (obchody, služby, 
šport a ďalšie)

4. Kultúrne dedičstvo
5. Čerstvý vzduch a veľa zelene
6. Dobré susedské vzťahy

12. Čo je nešťastím Bernolákova? 
Paradoxne sú niektoré zo šťastných bo-
dov aj nešťastím:
1. Bujná výstavba bez dostatočnej vy-

bavenosti, zelene, zastávky autobu-
su... 

2. Veľké vzdialenosti medzi jednotlivými 
časťami obce bez bezpečných pre-
pojení, chodníkov, priechodov pre 
chodcov či fungujúcej taxislužby

3. Železničné spojenie spôsobuje kolaps 
automobilovej dopravy

4. Verejné osvetlenie je síce takmer 
nové, ale káblové vedenie je pôvod-

né, má 50-60 rokov a je čoraz viac 
poruchové

5. Nedostatok príležitostí na spoločen-
ský život a napĺňanie potrieb – kul-
túra, divadlá, tematické reštaurácie, 
pohostinstvá, kaviarne, obchody...

6. Málo športovísk pre mládež a dospe-
lých

13.  S čím ste uspeli na obecnom úra-
de? (myslí sa tým, keď ste tam prišli 
niečo vybaviť ako súkromná osoba, nie 
ako zamestnankyňa/zamestnanec)
 
14. S čím ste neuspeli na obecnom úra-
de? (myslí sa tým, keď ste tam prišli 
niečo vybaviť ako súkromná osoba, nie 
ako zamestnankyňa/zamestnanec) 
Nemám takú skúsenosť.

15. Na akých princípoch bude stáť 
vaša „zelená“ politika a akými kon-
krétnymi krokmi ju uskutočníte?
1. Zachytávanie dažďovej vody a proti 

záplavové opatrenia 
2. Postupné zavádzanie ľahkých exten-

zívnych striech na obecné budovy  
a vertikálne zelené steny

3. Rozvoj separácie a podpora kompos-
tovania, čoho výsledkom má byť zní-
ženie komunálneho odpadu a teda aj 
nákladov na jeho likvidáciu

4. Vybudovanie vlastného zberného 
miesta

5. Vytvorenie návodu pre občanov na 
starostlivosť o dreviny a zamedzenie 
rozširovaniu inváznych druhov

Zelená politika je veľmi komplexným ná-
strojom a prioritou celej Európskej únie 
do roku 2050. Bude si teda vyžadovať aj 
viac času a práce ako len pár mesiacov. 
Preto vo svojich návrhoch pozerám viac 
do budúcna a očakávam, že aj štát sa  
k tejto problematike postaví zodpoved-
ne a bude obciam nápomocný.  

16. Ak by vás občania zvolili, čo urobí-
te ako prvé? 
Úspech oslávim s priateľmi a potom sa 
pustím do plnenia svojich predvoleb-
ných sľubov. Budem mať na to len 7 
mesiacov.
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