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MLADEJ SOVY
Začiatkom leta sme 
dostali niekoľko oz-
namov ohľadom so-
vích mláďat, ktoré sa rozhodli po opustení 
hniezda nájsť si lepšie bývanie. Tak sa stalo, 
že skončili na terase medzi kvetináčmi, ale-
bo sa mladá sova rozhodla poprechádzať 
sa po Trnavskej ulici v čase obeda, keď ta-
diaľ prechádza najviac áut. V týchto mesia-
coch sa totiž mladé sovy snažia čo najviac 
preskúmať okolie svojho hniezda, ktoré 
najčastejšie býva na tujach alebo vysokých 
ihličnanoch a často sa ozývajú charakteris-
tickým pískaním. Ide o našu najbežnejšiu 
sovu - Myšiarku ušatú, ktorá je veľmi aktív-
ny predátor najmä v čase kŕmenia mláďat 
a dokáže skonzumovať veľké množstvo 
hrabošov. Mláďatá nie sú nebezpečné, aj 
keď sa tak niekedy tvária, sú skôr zraniteľné 
a nedokážu sa ubrániť mačkám ani psom. 
Preto keď k vám náhodou priletia, neváhaj-
te nás kontaktovať. 

MOTORKY SA VRÁTILI DO BERNOLÁKOVA
Začiatkom septembra sa v Bernolákove 
uskutočnili po dlhšej odmlke tradičné pre-
teky veteránov -motoriek Perák Grand Prix. 
Na obľúbenom podujatí mohli diváci vidieť 
zašlú slávu stále funkčných strojov, ktoré 
súťažili v niekoľkých kategóriách, od tých 
najslabších až po tie najväčšie kubatúry. 
Obecná polícia, tak ako po minulé roky, po-
čas pretekov dbala na bezpečnosť divákov 
najmä v kritických úsekoch. Riadila prejazd 
vozidiel pomocou obchádzok, aby bola za-

bezpečená aj bezpečnosť súťažiacich a vo 
večerných hodinách hliadka kontrolovala 
dodržiavanie verejného poriadku na kultúr-
nom podujatí,  ktoré pre divákov aj prete-
károv pripravili usporiadatelia. Veríme, že 
si na svoje prišiel každý, či už milovník mo-
toriek alebo dobrej zábavy, ktorá pre veľký 
záujem končila až v neskorých večerných 
hodinách.

VOĽNÝ POHYB PSA
S príchodom letných prázdnin a dovoleniek 
sa voľný pohyb psa stáva bežnou rutinou 
našich hliadok. Ide nielen  o psy, ktoré ute-
kajú pravidelne a už ich poznáme, ale aj o 
psy, ktoré sa v našej obci ocitnú  náhodou, 
alebo sem boli privezené spolu s prázdni-
nujúcimi detskými majiteľmi. Tí často pri 
hrách zabúdajú, že za psa majú aj zodpo-
vednosť, a tak sa stane, že nechajú otvore-
nú bránku na ulicu,  alebo sa pes rozhodne 
preskúmať okolie cez dieru v plote. Tu sa 
však zodpovedná osoba dopúšťa priestup-
ku, nezabránením voľného pohybu psa 
podľa ustanovenia §7 ods.1 písm. g) zákona 
č.282/2002 Z.z o držaní psov v znení ne-
skorších predpisov. Od januára do augusta 
tohto roku sme voľný pohyb psa zazname-
nali v 48 prípadoch a v 20  prípadoch bol 
tento priestupok riešený blokovou poku-
tou.

PREVENCIA 
Po dlhšej odmlke kvôli pandemickým opat-
reniam začíname zas na školách a pred- 
školských zariadeniach s prevenciou. 
Máme vypracovaný široký okruh tém, 
ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne, od 

bezpečného správania sa na ulici až po veľ-
mi často diskutované témy, ako sú šikana  
v škole alebo šikana prostredníctvom so-
ciálnych sietí, kde sa často hlavne deti 
stávajú terčom záujmu rôznych indivíduí, 
ktoré ich svojou rafinovane premyslenou 
činnosťou dokážu úspešne zmanipulovať  
a podriadiť ich svojim cieľom, čo je získava-
nie finančných prostriedkov formou vydie-
rania a zastrašovania. Chceme, aby sa vaše 
deti cítili bezpečne, či už cestou do školy 
alebo pri hrách vonku s kamarátmi.

PREČO SA NEVIEM DOVOLAŤ NA OCP 
BERNOLÁKOVO
Určite sa to stalo aj vám. Chcete sa súrne 
dovolať na OcP a v telefóne sa ozve odkazo-
vač. „Ako je to možné, keď majú nepretrži-
tú prevádzku?“ pýtate sa. Stáva sa to v prí-
padoch, keď sme kvôli oznamom v rôznych 
častiach obce, kde jednoducho vypadne 
signál a nie je možná komunikácia. Nemu-
síte sa ale obávať, že váš oznam zostane 
nevyriešený. Akonáhle sme zase v dosahu 
telefónneho vykrývača, príde nám SMS 
správa o neprijatom hovore a my vám za-
voláme späť. Tiež majte trpezlivosť, keď na 
miesto neprídeme hneď, dosť často máme 
na oddelení stránky, ktoré prišli na zákla-
de predvolaní alebo oznámiť osobne spá-
chanie priestupku. Tieto stránky musíme 
vybaviť a až potom môžeme ísť riešiť vaše 
oznamy. V blízkej dobe budeme prechádzať 
na systém nahrávania všetkých hovorov 
prichádzajúcich na číslo OcP Bernolákovo. 
O tejto skutočnosti bude volajúci dopredu 
upozornený automatickou hláškou. 

POD LUPOU BSK: BERNOLÁKOVO ZAČÍNA S PRÍSTAVBOU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
TLAČOVÁ SPRÁVA
  
Narastajúci počet nových obyvateľov 
kraja zvyšuje tlak na infraštruktúru. Vi-
dieť to napríklad na nedostatku miest 
na základných školách. V kraji chýba viac 
ako 9000 miest a 360 kmeňových tried. 
Najviac tieto kapacity chýbajú v senec-
kom okrese, ako aj vo vybraných čas-
tiach hlavného mesta Bratislava. To sa 
však čoskoro zmení a v seneckom okrese 
vznikne 53 nových tried. Po Tomášove  
a Kalinkove sa tak začínajú budovať už aj 
v Bernolákove. 

„Bratislavský kraj ako viac rozvinutý re-
gión mal dlhodobo obmedzené možnosti 
získať externé zdroje na rozšírenie kapa-
cít základných škôl. Dokázali sme však 
presvedčiť Brusel o význame a potrebe 
tejto investície a vybojovali sme vyše  
60 miliónov eur. Výbornú prácu odvied-
li aj obce a mestá, ktoré v krátkom čase 
dokázali pripraviť náročné projekty,“ vy-
svetlil župan Juraj Droba.
Bratislavský samosprávny kraj už od roku 
2020 aktívne vystupoval v prospech 
možnosti podpory budovania kapacít ZŠ  
v regióne. V júni 2021 bola napokon vy-
hlásená výzva, vďaka ktorej sa v spoluprá-
ci s Ministerstvom investícií, regionálne-
ho rozvoja a informatizácie SR na území 
Bratislavského kraja realizuje 26 projektov  
v celkovej hodnote viac ako 60 miliónov eur.

Podporu sa podarilo získať Bernoláko-
vu, Dunajskej Lužnej, Kalinkovu, Novej 
Dedinke a Kráľovej pri Senci. Práve obec 
Bernolákovo v týchto dňoch spúšťa re-
alizáciu stavebných úprav na základnej 
škole. 

„Na počet obyvateľov sa naša obec 
stala najväčšou obcou na Slovensku. Za 
posledné roky sa počet detí na základ-
ných školách viac ako zdvojnásobil. Zo 
433 detí v roku 2013 na 939 v roku 2022.  
A trend je stále rastúci. Stará budova 
našej školy má aktuálne 11 kmeňových 
tried, z ktorých je jedna telocvičňa a dve 
ako počítačové učebne. A chýba tu jedá-
leň. Kapacitu týchto priestorov sme už 
maximálne využili. Preto sme veľmi radi 
za dotáciu, vďaka ktorej zafinancujeme 
čiastočnú dostavbu novej základnej ško-
ly s kuchyňou,“ priblížil situáciu starosta 
obce Bernolákovo Miroslav Turenič.
Projekt podporený v rámci Integrované-
ho regionálneho operačného programu 
má za cieľ dobudovať chýbajúce triedy 
prostredníctvom trojpodlažnej prístavby. 
Vznikne tak 10 nových kmeňových tried, 
čím sa kapacita školy zvýši o 200 žiakov. 
Okrem vybudovania tried je súčasťou aj 
dobudovanie zázemia pre pedagógov, 
vybudovanie kuchyne a jedálne vrátane 
ich vybavenia, ale tiež aktivity zamerané 
na zlepšenie energetickej hospodárnosti 
budovy školy spolu s výmenou vybavenia 
kotolne. V neposlednom rade, v zmysle 
podmienok SMART konceptu vzdeláva-
nia, obsahuje projekt aj zelené opatrenia 
vybudovanie vegetačnej strechy, vodo-
zádržné riešenia a aj výsadbu nových 
stromov v areáli školy.
„Takáto investícia je v obci Bernolákovo 
nesmierne potrebná, keďže obec patrí 
k najrýchlejšie rastúcim sídlam v kra-
ji. Samotná obec, podobne ako mnohé 
iné, však nemá v rozpočte dostatok pro-
striedkov na zvládnutie takejto investí-
cie z vlastných zdrojov,“ doplnil Juraj 
Droba. 
Projekt by mal byť ukončený v 3. kvartáli 
budúceho roku. Celkovo bude stáť cca 4,7 
milióna eur, dotácia predstavuje 3 milióny 
eur, z čoho obec financuje ešte 5 % z vlast-
ných zdrojov.

Tlačová správa BSK

NABITE SI ELEKTROBICYKLE ČI KOLOBEŽKY
Obec Bernolákovo po-
žiadala v januári 2022 
BSK o dotáciu na pro-
jekt Podpory cyklotu-
ristickej infraštruktúry 
v obci Bernolákovo,  
v rámci BRDS – Výzvy 
na podporu životného 
prostredia a rozvoja 
vidieka 2022. Predmetom projektu, na 
ktorý obec dostala dotáciu od BSK, je zria-
denie dvoch nabíjacích staníc pre elektro-
bicykle i kolobežky, ktoré sú umiestnené 
na zadnej stene pódia pred kultúrnym 
domom, zo strany Hlavnej ulice. Inštalo-
vaním nabíjacích staníc sa tak Bernoláko-
vo stalo súčasťou siete nabíjacích staníc  
v bratislavskom kraji. Nabíjacie stanice 
sú k dispozícii bezplatne 24 hodín denne. 
Realizáciou tohto projektu obec prispieva 
k rozvoju cykloturistickej infraštruktúry  
a tým i k ekologizácii dopravy. 

Ing. Barbara Hajachová
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Základná umelecká škola  má za se-
bou jeden z najťažších školských ro-
kov vo svojich dejinách. Od januára 
sme úporne hľadali priestory, v kto-
rých by mohli byť umiestnené všetky 
učebne, ktoré mali byť  vysťahované 
z budovy spojenej školy k 30.6.2022. 
S pomocou vedenia obce sa podari-
lo  umiestniť žiakov v budove Domu 
služieb, kde teraz sídli výtvarný odbor  
a v kultúrnom dome, kde budú vyučo-
vať traja učitelia hudobného odboru. 

K zaslaniu žiadosti o schválenie ďalších 
dvoch elokovaných pracovísk boli potreb-
né súhlasy okresného riaditeľstva hasič-
ského zboru, regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva a inšpektorátu práce – na 
ten posledný sme čakali do polovice júla. 
Znamenalo to množstvo obáv, či sa podarí 
na ministerstve školstva zaradiť obe pra-
coviská do siete škôl včas. 
Koniec júna a začiatok júla bol pre všetkých 
učiteľov na Svätoplukovej ulici znova nes-
mierne náročný. Spolu so záverečnými ťa-
žiskovými podujatiami ZUŠ bolo potrebné 
zorganizovať sťahovanie siedmich učební – 
zbaliť všetky predmety do krabíc, objednať 
sťahovaciu firmu, stolára  na rozobratie  
a znovuzloženie regálovej sústavy. Za po-
moc pri sťahovaní ďakujem pedagógom 
našej školy, ktorí usilovne pracovali pri 
prenášaní tisícok drobností i nábytku, 
ich ukladaní  a kyvadlovej doprave medzi 
štyrmi budovami. Moje poďakovanie patrí 
pánovi Samuelovi Podobnému  za bezplat-
né zapožičanie dodávky, pánovi učiteľovi 
Andrejovi Kováčovi za bezpečný prevoz 
inventáru, pánovi Dušanovi Boškovi za 
bezplatné zapožičanie auta s prívesom,  
Dobrovoľnému hasičskému zboru obce 
Bernolákovo za neoceniteľnú pomoc pri 
sťahovaní, manželom Zdenke a  Igorovi 
Hudlovým  za zabezpečenie desiatok pa-
pierových krabíc, pánovi Jánovi Hornáč-
kovi za zapožičanie prepravných debničiek 
pre potreby sťahovania výtvarného odbo-
ru, manželom Zuzane a  Petrovi Szalaiov-
com  za pomoc pri upratovaní a zariaďo-
vaní kancelárie riaditeľa. Záverom, ale nie 
v poslednom rade ďakujem pracovníkom 
prevádzky obecného úradu za pomoc 
pri sťahovaní, ktoré sa žiaľ natiahlo až do 
konca augusta. Osobitne ďakujem vedúcej 
výtvarného odboru Mgr. Emílii Steinhübe-
lovej, ktorá venovala dva prázdninové 
týždne dôkladnému uprataniu, príprave  
a zútulneniu priestorov výtvarného odbo-
ru. Aby sa žiaci zmestili aj pri modelovaní, 
objednali sme úzke modelovacie stojany, 
ktorých výroba zatiaľ mešká, ale tešíme 
sa na profesionálnu učebňu. Priestory elo-
kovaného pracoviska v kultúrnom dome 
sa začali prerábať až 31. augusta, peda-
gógovia prislúchajúcich tried boli nútení 
vyučovať v núdzovom režime. Učebne  
v starej škole boli z dôvodu prebiehajú-

cich stavebných prác sústavne zaprášené, 
čo bol problém najmä pri vyučovaní spevu  
a dychových nástrojov. Tanečná sála v pr-
vých týždňoch nebola použiteľná vôbec, 
nakoľko celá chodba v suteréne i polovica 
učebne tanca boli založené inventárom zbo-
rovne ZŠ, ktorý zatiaľ nebolo kam umiestniť. 
Fotodokumentáciu už fungujúcich praco-
vísk  pripájam na fotografiách.
Základná umelecká škola prišla o svoj do-
mov, postupne sme sa behom troch rokov 
vrátili do podmienok, v ktorých sme začí-
nali po založení školy. V Bernolákove som  
v umeleckom školstve zamestnaná od roku 
1982 – postupne som mala možnosť sledo-
vať, ako pribúdali talenty v elokovanom pra-
covisku ZUŠ Ivanka pri Dunaji, kde som pra-
covala 24 rokov. Snažila som sa zabezpečiť 
vždy vhodné podmienky aj pre deti z Ber-
nolákova, hoci to bolo často náročné. Bola 
som členkou organizačného tímu pri zakla-
daní samostatnej ZUŠ . Od roku 2008 mám 
tú česť školu riadiť. Spolu s vynikajúcim pe-
dagogickým tímom sme z nej vytvorili vzde-
lávaciu umeleckú inštitúciu, ktorá šíri dobré 
meno Bernolákova nielen v rámci okresu, 
ale v celoslovenskom i medzinárodnom me-
radle. Usporiadali sme viacero muzikálov  
a divadelných predstavení na profesionálnej 
úrovni, množstvo tanečných vystúpení, in-
terných, spoločných i verejných koncertov, 
monumentálne výstavy výtvarných prác, 
spolupráca medzi odbormi bola na vynika-
júcej úrovni.  Bolo pre mňa nesmierne ťažké 
prizerať sa ako sa postupne likviduje naša 
krásna koncertná sála, tanečná a divadelná 
sála, zmenšujú sa priestory pre výtvarný od-
bor a učitelia hudobného odboru namiesto 
útulných samostatných učební  znovu učia 
po kútoch tried a v suteréne základnej ško-
ly. Inventár školy sa nachádza v pivniciach 
a garážach kultúrneho domu a obecného 
úradu, viacero veľkých kusov nábytku a vý-
tvarných potrieb bolo vyhodených, pretože 
ich nebolo kam uskladniť.

Nikoho z nás neteší, kam sa škola za po-
sledné štyri roky dostala, kolektív ZUŠ na 
tom vinu nenesie. Vypočuli sme si mnohé 
sľuby a boli nám ponúknuté viaceré vízie 
budúcnosti školy, ktoré sa však neusku-
točnili. Osobitne sa chcem poďakovať tým 
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí 
sa neustále snažili hájiť záujmy ZUŠ a za-
bezpečiť jej adekvátne priestory. Vysoko 
si vážim ich aktivitu napriek tomu, že ani 
jeden z návrhov na budúcu budovu ZUŠ 
nakoniec neprešiel pri hlasovaní.  
Ostala nám veľká neistota z budúcnosti, 
ktorá postupne ovláda veľkú časť kolektí-
vu. Zatiaľ tu ostala väčšina učiteľov, ktorí 
majú radi svoju prácu, vytvorili si krásne 
vzťahy  so svojimi žiakmi a zatiaľ sú ochotní 
pracovať aj v neutešených podmienkach. 
Štyria vynikajúci učitelia však odišli do su-
sedných škôl, kde im boli ponúknuté oveľa 
výhodnejšie pracovné podmienky. Spolu 
s nimi odišli mnohí talentovaní žiaci, ktorí 
budú veľmi chýbať na koncertných podu-
jatiach našej školy. Ani jeden mladý per-
spektívny učiteľ si nevyberie školu, ktorá 
nemá vlastnú koncertnú sálu, samostatné 
učebne s potrebným vybavením, ak mu to 
je ponúknuté na inom pracovisku. Vede-
nie našej školy sa tak ocitá  v  neriešiteľnej 
situácii – už teraz sú pedagógovia hry na 
klavír a hry na gitaru maximálne vyťažení, 
budúci školský rok bude potrebné neprijať 
mnohé nadané deti.... Točíme sa  v začaro-
vanom kruhu a škola sa potápa stále viac.
Záverom by som citovala vetu z jednej 
z najvýznamnejších posvätných kníh hin-
duizmu, Bhagavadghíty :
„Nemerajte výsledky svojich činov, meraj-
te svoje úsilie, ktoré ste vynaložili.“
Učitelia vynaložili enormné úsilie na to, aby 
pozdvihli našu školu. Bez priestorov však 
aj to najväčšie úsilie bude prinášať čoraz 
menšie výsledky.

 Mgr. Jarmila Bošková, riaditeľka školy
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TVRDÁ REALITA A OTÁZNIKY NAD BUDÚCNOSŤOU ZUŠ V BERNOLÁKOVE Z AKTIVÍT OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŠKOLÁČIK
Teší nás, že po dvoch rokoch obme-
dzení mohlo OZ Školáčik opäť zor-
ganizovať pre všetky deti, rodičov  
a kamarátov školy v Bernolákove 
Medzinárodný deň detí. Uskutočnil 
sa 11. júna 2022. 

Počasie nám prialo, slniečko hrialo. 
Program bol bohatý. Potešiť deti prišiel 
finalista šou Česko-Slovensko má talent 
Slížo so svojou žonglérskou šou. Posluš-
nosť predviedli psíky z Kynologického 
klubu v Bernolákove, šikovnosť hasiči 
z Dobrovoľného hasičského zboru Ber-
nolákovo i Mažoretky Royal. Zábavu si 
deti užili na nafukovacích atrakciách, 
trampolíne, svoju silu si vyskúšali na 
Silomere a presnú trefu v lukostreľbe. 
Menších potešili balóny a maľovanie 
na tvár. Samozrejme nechýbal ani náš 
tradičný bufet s občerstvením, dobrou 
kávičkou či nanukmi, z ktorého výťažok 
bude použitý pre potreby školy a žiakov 
ZŠ v Bernolákove.
Podujatím MDD však naše aktivity nes-
končili. 17. a 18. júna 2022 sme usku-

točnili v obci zber papiera, kartónu  
a bateriek. Vyzbieralo sa takmer 10,5 
tony papiera a 363,4 kg bateriek. Každé 
dieťa, ktoré odovzdalo papier či bater-
ky, bolo odmenené keksíkom, papier od 
hmotnosti 125 kilogramov aj sadenicou 
stromčeka. I týmto spôsobom pomáha-
me obci a jej občanom separovať pa-
pierový odpad a zároveň vedieme deti  
k ekologickému mysleniu. 
Predsedníčka OZ Školáčik p. Katka Be-
ňová ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali 
na organizácii MDD či zberu. Vďaka patrí 
rodičom dobrovoľníkom, žiakom, ktorí 
prišli pomôcť, obci za poskytnutie do-
tácie na MDD, záhradkárstvu Dráb za 
sponzorský dar - sadenice stromčekov, 
pánovi Ivovi Sabovikovi za sponzorský 
dar - minerálnu vodu a kávu, pani Kövári 
a jej manželovi za hygienické potreby.
Milí rodičia, deťúrence a obyvate-
lia nášho Bernolákova. Máme za se-
bou prázdniny, otvorili sa brány školy.  
I v tomto školskom roku plánuje OZ Ško-
láčik uskutočniť rôzne podujatia. Rodičia 
dobrovoľníci sú partia skvelých, ochot-
ných ľudí, bez ktorých by nebolo možné 
podujatia realizovať. Pridajte sa k nám! 
Vítaný je každý. 

PS: Ako sa stať dobrovoľníkom v OZ Ško-
láčik? Rodičia v každej triede si zvolia 
zástupcu, ktorý sa zúčastňuje na stret-
nutiach OZ Školáčik. Pred každým pláno-
vaným podujatím zástupca triedy infor-
muje rodičov o podujatí a možnosti, ako 
pomôcť. Potom sa už iba stačí nakon-
taktovať na svojho triedneho zástupcu  
a pridať sa k nám!

Janka Fillová, dobrovoľníčka OZ Školáčik
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ZÁPIS NOVÝCH MALÝCH OBYVATEĽOV
V dňoch 9.9. – 10.9.2022 sa v kultúrnom dome konal slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo, na ktorom starosta 
obce spolu s členkami Zboru pre občianske záležitosti v Bernolákove slávnostne privítal rodičov s deťmi narodenými v roku 2020, 
2021, 2022. S detičkami sa v programe zahrala a zaspievala aj krásna  princezná v podaní Zuzky Hrvoľovej. 
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KRUHY

Dnes by som vám rada predstavila kni-
hu od ďalšieho obyvateľa Bernolákova 
– prof. Miloša Jurkoviča, ktorý je Berno-
lákovčanom už 12 rokov, ako sám napísal 
v liste priloženom ku knihe.
Miloš Jurkovič prešiel mnohými význam-
nými (o)kruhmi hudobno-kultúrnej, ria-
diacej a pedagogickej činnosti, a práve 
táto skutočnosť ho ovplyvnila pri formo-
vaní názvu publikácie.

Už jeho rodové zázemie  patrí do boha-
tej  kultúrno-spoločenskej histórie. Že 
vám meno Jurkovič niekoho pripomína? 
Jurkovičovci pochádzali zo starých evan-
jelických rodov, ktorým išlo predovšet-
kým o vzdelanie potomkov a následné 
odovzdávanie ich vedomostí národu.  
V prvom rade musíme spomenúť Samu-
ela Jurkoviča, zakladateľa slovenského 
družstevníctva, pedagóga a významného 
ľudovo výchovného pracovníka 19.storo-
čia, Anička Jurkovičová-Hurbanová bola 
prvou slovenskou ochotníckou herečkou, 
ktorá búrala predsudky, že na pódium 
patria iba muži, vydala sa za jedného  
z revolučných štúrovcov Jozefa Milosla-
va Hurbana. Do rodostromu patrí aj po-
predný architekt Dušan Jurkovič, ďalej 
Miloš Jurkovič, otec profesora Jurkovi-
ča, bol zakladajúcim a dlhoročným ria-
diteľom Slovenského národného múzea  
a mnohí ďalší.
Miloš Jurkovič prišiel k hudbe cestou od-
lišnou od predstáv rodičov. Po maturite 
a trojsemestrálnom štúdiu na Chemickej 
fakulte SVŠT prešiel na Konzervatórium  
v Bratislave, následne absolvoval Hu-
dobnú fakultu VŠMU, ktorá ho naštar-
tovala nielen na cestu orchestrálneho, 
sólového, ale aj jazzového muzikanta. 
Bola zložitá, zaujímavá – a dobre sa o nej  
v knihe číta. Mladý Miloš sa hrou osudu 
sám v pubertálnych rokoch dostal k hre 
na flautu  – kúpou lacnej flautičky v ba-

záre na Obchodnej ulici. Neskôr hral na 
darovanom klarinete, postupne aj na sa-
xofóne (alt, tenor, barytón), od čoho bol 
už len krôčik k tanečnej muzike. Hráči sa 
vyberali na „korzovej burze“, kde sa dá-
vali dokopy pomerne náhodné zoskupe-
nia hudobníkov na sobotňajšie tanečné 
zábavy. Miloš nevynechal zárobkovú, ale 
ani čisto jazzovo-swingovú produkciu pri 
žiadnej možnej príležitosti tej doby.
Riaditeľ, manažér a hudobník Miloš Jur-
kovič spomína v knihe aj na spoločenské 
a politické pomery v obdobiach, keď bol 
rektorom VŠMU, riaditeľom vydavateľ-
stva OPUS, či manažérom SOSR-u. Je to 
bohato ilustrovaná publikácia, obsahuje 
množstvo historicky cenných fotografií  
z autorovho archívu a záver tvoria me-
dailóny pätnástich osobností, ktoré hlb-
ším spôsobom zasiahli do jeho života – je 
medzi nimi aj hudobník Laco Déczi, ďalší 
slávny rodák z Bernolákova.
 Kniha vyšla v roku 2019 a v tom istom 
roku získala Cenu Egona Erwina Kischa. 
Škoda len, že vyšla v brožovanej väzbe, 
určite by si zaslúžila kvalitnejší formát. 
A záverom ešte poďakovanie autorovi 
profesorovi Jurkovičovi za darovanie kni-
hy do fondu našej knižnice a tiež za krás-
ne venovanie.

LADISLAV HARSÁNYI, MILAN VALKO  
DVANÁSTY HRÁČ
Kniha vyšla k 10.výročiu založenia ofici-
álneho fanklubu slovenskej futbalovej 
reprezentácie. Sú v nej predstavené naj-
väčšie legendy slovenského futbalu, top 
podujatia fanklubu, pamätné zájazdy, 

hlavne z ME 2016 a 2020, najlepšie „fan-
zóny“, oslavy jubileí, príbehy fanklubis-
tov, fanklubová kronika, množstvo foto-
grafií a veľa zaujímavého textu. 
Časť knihy, ktorá už predstavuje samot-
né futbalové legendy začína naším sláv-
nym rodákom, vynikajúcim futbalistom  
a skvelým človekom, Jánom Popluhárom.  
Najlepší slovenský tréner futbalovej re-

prezentácie Jozef Vengloš o ňom pove-
dal: „Ján Popluhár vo svojej futbalovej 
kariére preskákal mnoho úskalí, no vždy 
si vedel zastať správne miesto, vždy ve-
del, čo treba urobiť v danom okamihu. 
Pre spoluhráčov bol vzorom a človekom, 
ktorý bojoval predovšetkým pre úspech 
kolektívu.“
Na Jána Popluhára nezabudli ani organi-
zátori tradičnej ankety denníka Pravda  
a Slovenského futbalového zväzu. Naj-
lepší futbalista roka v SR získava od roku 
2011, teda od 18.ročníka -  Cenu Jána 
Popluhára. Ako iste všetci viete, štadi-
ón ŠK Bernolákovo a vlastne celý špor-
tový areál bol pomenovaný po našom 
najslávnejšom futbalistovi. Stalo sa tak 
4.6.2006.
Toto všetko, ale aj mnoho iných zaujíma-
vých vecí sa dozviete, keď si prečítate 
Dvanásteho hráča. A kto je vlastne tým 
záhadným dvanástym hráčom, keď fut-
balistov na trávniku je iba jedenásť?
Dozviete sa zo zadnej časti obálky knihy, 
kde je tiež fotka Janka Popluhára. 
Keď sa raz reportér opýtal trénera Jozefa 
Adamca, prečo nehral v zápase istý hráč, 
odvetil: „Lebo hrať môžu iba jedenásti.“ 
Svätá pravda. Tých jedenásť, respektíve 
dvakrát jedenásť na ihrisku však pot-
rebuje aj dvanásteho hráča – fanúšika. 
Počas pandémie koronavírusu sme sa 
nielen my, ale predovšetkým futbalisti 
sami presvedčili, že bez diváka sa štadi-
óny menia na chladné futbalové chrámy, 
v ktorých priami aktéri na trávniku preží-
vajú muky. A práve dvanásteho hráča za-
stupuje oficiálny fanklub slovenskej fut-
balovej reprezentácie RIVVIS. Fanúšikov 
je potrebné vidieť a počuť predovšetkým 
v hľadisku.
Takže fanúšikovia ŠK Bernolákovo, ste  
naozaj veľmi dôležití! 
Za túto úžasnú knižku sa chcem poďako-
vať pánovi starostovi, ktorý ju venoval 
všetkým čitateľom našej knižnice.

JOZEF FTOREK  
MANIPULACE A PROPAGANDA NA POZADÍ 
SOUČASNÉ INFORMAČNÍ VÁLKY
Cez prázdniny bolo predsa len trošku viac 
času na čítanie a dostala som sa k prečí-
taniu titulu z  literatúry, ktorá by mala byť 
povinnou i na školách. Verím, že kritické 
myslenie je zakomponované vo vyučova-
com procese. A čo to vlastne to kritické 
myslenie je?
Vyberám zo stránok Eduworldu: „Defi-
novať by sme ho mohli ako určitý postoj 
k svetu, ku konkrétnym situáciám, voči 
konkrétnym názorom. Kritické myslenie 
je schopnosť, ktorá je predpokladom obo-
zretnosti, opatrnosti pri vyhľadávaní, vyu-
žívaní aj interpretácii informácií. Keď kritic-
ky premýšľame, v podstate sa len riadime 
múdrym príslovím: Dôveruj, ale preveruj!“ 
Jozef Ftorek je absolventom Fakulty 
sociálnych věd UK v Prahe – odbor žur-

ZOPÁR NOVINIEK Z NAŠEJ KNIŽNICE

nalistika a masmediálna komunikácia  
a tiež na New York University v USA, kde 
získal titul Master of Arts in Media Eco-
logy (1998). Pôsobil ako redaktor zahra-
ničnej redakcie spravodajstva TV NOVA, 
neskôr ako externý redaktor a reportér 
ČT. Pedagogicky pôsobí na Vysokej ško-
le medzinárodných a verejných vzťahov 
v Prahe.
Knihu by si mali prečítať všetci, ktorí 
sa zaujímajú o súčasné dianie a nie je 
im ľahostajný život okolo nás. Nie je to 
novinka, titul vyšiel ešte v roku 2017 vo 
vydavateľstve Grada v Prahe, ale jeho 
obsah je vysoko  aktuálny aj dnes. Pub-
likácia je určená každému, kto má od-
vahu hľadať odpovede na nepríjemné 
i „nebezpečné“ otázky spojené s fun-
govaním dnešnej spoločnosti, v časoch 
neistoty a krízy. Ponúka čitateľom tiež 
inšpiráciu, ako hodnotiť udalosti tak, 

aby sa nestali obeťou „informačnej voj-
ny“ a ako sa nenechať zmanipulovať. 
V dnešnej  dobe sa ľudia opäť vracajú 
ku knihám G. Orwella. Orwell stále žije 
a bude žiť ako zdroj a nástroj kritického 
myslenia. Popularita jeho citátu, ktorý 
koluje aj po sociálnych sieťach,  je toho 
dôkazom. 
„Journalism is printing what someone 
else does not want printed: evering 
else is public relations.“ Voľne prelo-
žené: „Novinárčina je, keď publikujete 
veci, ktoré si niektorí neprajú zverejniť. 
Všetko ostatné je PR.“
Pripomínam, že v knižnici máme aj 
Orwellov román 1984, aj Zvieraciu far-
mu – nech sa páči!

JURAJ BEDNÁR  
KRYPTOMENY - VYHACKUJ SI LEPŠÍ ŽIVOT

Na svete, ale hlavne v našej knižnici, 
máme ďalšiu novinku (aj s krásnym ve-
novaním – Bernolákovčanom, pre lepší 
život! ) z tvorby Juraja Bednára, ktoré-
ho rodičia žijú v Bernolákove.  Keďže 
sa k nám dostala teraz „za čerstva“  
a zaoberá sa pre mňa absolútne nepo-
chopiteľnými vecami, pomôžem si pri 
jej predstavovaní  internetovými strán-
kami autora. 
Citujem: „O bitcoine alebo kryptome-
nách počul azda každý. V médiách sa 
objavujú vo chvíľach, kedy už navždy 
umreli (cena trochu padla), alebo sa 
všetci zbláznili a nakupujú (cena trochu 
stúpla). Málokto sa však zaoberá tým, 
ako kryptomeny používať vo svojom 
živote. Ako používať niečo, čoho cena 
šialene skáče? A ak nás cena nezaujíma, 
dajú sa kryptomeny použiť inak? Naprí-
klad na financovanie tvorcov, či crowd-
funding. Môžete si pomocou krypto-
mien zobrať pôžičku? Ako ich využiť  
v medzinárodnom obchode  či na pro-
pagáciu svojich produktov? Ako vy-
budovať lokálnu kryptoekonomiku vo 
svojej sociálnej bubline? Dá sa bitcoin 
využiť na rozšírenie osobných a sociál-
nych kontaktov? Bitcoin môžeme po-
užiť dokonca aj ako formu „poistenia“ 
proti zlyhaniu tradičného finančného 
systému.“
Asi toľko k obsahovému zameraniu tej-
to zaujímavej publikácie, komu je téma 
kryptomien  blízka, môže si prísť požičať. 
Jurajovi sa  touto formou chcem poďako-
vať, že na nás opäť myslel. 
Do čítania, priatelia!:-)

Veronika Hrušková, knihovníčka

ĎAKUJEME SPONZOROM A PARTNEROM 
ZA PODPORU NA DŇOCH OBCE BERNOLÁKOVO 2022.

Kultúra
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LETNÉ KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE V BERNOLÁKOVE 2022 

HODOVÉ SLÁVNOSTI A REMESELNÉ TRHY

LETNÉ PREMIETANIE TÚLAVÉHO KINA

PIVNÝ FESTIVAL

EKO DEŇ BERNOLÁKOVO
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SPOMIENKA NA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Základná organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v Bernolákove zorganizovala pri 
príležitosti 142. výročia narodenia 
gen. Milana Rastislava Štefánika 
spomienkový zájazd, ktorý sa konal 
dňa  23.7.2022. 

Vyzbrojení slnečnými klobúčikmi, pitným 
režimom a dobrou náladou sme v sobo-
tu ráno vyrazili smer Košariská a Brezo-
vá pod Bradlom. V prítomnosti skvelých  
a milých ľudí cesta rýchlo ubehla. Navštívili  
sme Múzeum Milana Rastislava Štefánika  
v Košariskách.  Toto múzeum bolo otvorené  
v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefáni-
ka (nar. 21.júla 1880) - v bývalej evanjelic-
kej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré 
prostredníctvom svojej expozície podáva 
komplexný pohľad na Štefánikovu osob-
nosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne 
dokumentuje jeho životná dráha, súkromie 
a záľuby, no najmä jeho vojenská, diploma-
tickáa politická činnosť. Stvárnením a obsa-
hovou náplňou nová expozícia vizualizuje 
nielen významné životné etapy štátnika  
a diplomata generála Štefánika, ale predsta-
vuje ho aj ako znalca umenia, človeka mno-
hopočetných záľub, ako Slováka srdcom, 
vždy hrdého na svoj pôvod, národ, ktoré-
mu ostal verný v diele i myšlienkach.  Mú-
zeum ponúka množstvo doposiaľ nevysta-
vovaných zbierkových predmetov a prvky 
modernej múzejnej prezentácie. Prostred-
níctvom viac ako 400 kusov historických ar-
tefaktov z rôznych fondových inštitúcií na 
Slovensku rozpráva životný príbeh Štefáni-
ka zrozumiteľne a citlivo. Počas prehliadky 
sme sa  vrátili v čase a priestore – ocitli sme  
sa pod hviezdnou oblohou na južnej polo-
guli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho 
pracovni v Meudone a stali sme sa sved-

kom rozhovoru troch významných štátnikov, 
ktorí sa podieľali na vzniku Československa.  
V závere sme pozornosť venovali aj zložitému 
osudu Štefánikovej pamiatky. Autorom sa po-
darilo vytvoriť decentný, elegantný a pritom 
výtvarne zaujímavý expozičný priestor, ktorý 
nám ponúkol nevšedný zážitok z prehliadky.  
/Zdroj: Múzeum Milana Rastislava Štefánika 
SNM, Košariská/
Potom naše kroky smerovali na Mohylu 
na Bradle, kde sme položili veniec, kto-
rým sme si uctili významnú osobnosť slo-
venského národa neváhajúcu priniesť pre 
myšlienku slobody nemalé obete.  Gene-
rál M. R. Štefánik tragicky zahynul 4. mája 
1919 pri návrate do vlasti neďaleko Ivan-
ky pri Dunaji. O týždeň neskôr (7. mája) 
ho pochovali spolu s jeho talianskou po-
sádkou nad jeho rodnými Košariskami na 
Bradle. O päť rokov po Štefánikovej smrti 
bol položený základný kameň pamätníka. 
Na jeho vybudovanie bola vyhlásená ná-
rodná zbierka, ktorej výnos činil dva milió-
ny korún. Mohylu slávnostne odhalili 23. 
septembra 1928 pri príležitosti desiateho 
výročia vzniku Československej republiky.  

Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlá-
sená v roku 1968. V roku 2009 bola zapí-
saná do zoznamu Európskeho dedičstva.  
/Zdroj: Múzeum Milana Rastislava Štefáni-
ka SNM, Košariská/
Po dobrom obede sme sa presunuli do špor-
tového areálu, kde prebiehal bohatý kultúr-
ny program v rámci Štefánikových dní, ktoré 
sa každoročne v Brezovej pod Bradlom ko-
najú. V rámci týchto dní vystúpil aj folklórny 
súbor SĽUK. V príjemnom prostredí sme za-
žili výnimočný kultúrny zážitok.
Zájazdu sa zúčastnili aj dvaja žiaci základ-
nej školy, ktorí prejavili mimoriadnu ak-
tivitu pri besede s vojnovým veteránom, 
pánom Ing. Karolom Kunom. Je dôležité 
pripomínať mladým ľuďom históriu našej 
krajiny a taktiež významných ľudí našich 
dejín. I napriek vysokým teplotám sme sa 
vracali domov plní zážitkov, spomienok  
a krásnych chvíľ, ktoré sme prežili spolu  
s úžasnými ľuďmi nášho spomienkového 
zájazdu. Všetkým veľmi pekne ďakujeme 
za spoluprácu a príjemné chvíle. 

Výbor ZO SZPB v Bernolákove

TANEČNÝ SÚBOR NIAGARA OSLÁVIL 30. NARODENINY
Vedenie tanečného súboru Niagara zor-
ganizovalo v sobotu 3. septembra pre svo-
jich členov slávnostný program. Príleži-
tosťou bola oslava 30. narodenín súboru. 
Niagara spustila tiež nábor nových členov. 
Prihlásiť sa môžu deti staršie ako 5 rokov. 
Oslavu vedenie pripravilo pre taneční-
kov, členov a priateľov súboru. Vedúca 
Niagary Katarína Koporcová v slávnost-
nom príhovore zhrnula vznik a tie najvýz-
namnejšie  a najzábavnejšie momenty 
súboru za jeho tri dekády fungovania. 

Trénerka Sandra Vaverková pripravila 
svojim tanečníkom dva veľké darčeky. 
Prvým „tanečným prekvapením“ bol Má-
rio Lopez, slovenský tanečník, inštruktor 
a choreograf latinskoamerických tancov. 
Je majstrom Slovenska, Európy a vicemaj-
strom sveta v salse. Má tanečnú skupinu 
Mário Lopez Dance Company. Niagarské 
tanečníčky previedol základmi salsy, čačy 
a bachaty. 
Druhým prekvapením boli inštruktorky  
a tanečníčky Aďa a Karin z tanečnej sku-

piny D‘AFROGANG. Táto tanečná skupina 
sa venuje moderným africkým tancom 
a dievčatá predstavili babám z Niaga-
ry tanečný štýl Azonto, ktorý pochádza  
z Ghany. 
Tanečný súbor Niagara otvára novú  
tanečnú sezónu. Vítané sú všetky deti 
staršie ako 5 rokov. Budúci členovia  
a členky našej niagarskej rodiny, tešíme 
sa na vás! 

Katarína Biskupičová, TS Niagara

Slovenská pošta chce spoľahlivo doru-
čiť zásielku všetkým občanom Berno-
lákova. Pomôžte a označte si schránku 
menom. Neoznačené schránky oby-
vateľov bytov a domov pracovníkom 
Slovenskej pošty sťažujú doručovanie 
poštových zásielok. 
Podľa poštových podmienok vlastník 
resp. správca bytovej/nebytovej budo-
vy, do ktorej sa majú dodávať poštové 
zásielky, zabezpečí:
• ľahkú dostupnosť domových listových 
schránok poštovému doručovateľovi,
• umiestnenie domovej listovej 
schránky a zvončeka rodinného domu 
na hranici ohraničeného (oploteného) 
pozemku, pred vstupom na tento po-
zemok resp. na mieste označenia po-
zemku tabuľou „Súkromný pozemok“ 
v prípade, ak pozemok nie je oplote-
ný. Prístup k domovej listovej schrán-

ke/zvončeku musí byť zabezpečený  
z verejnej komunikácie. Domová lis-
tová schránka musí byť označená me-
novkou adresátov žijúcich na danom 
odovzdávacom mieste. V prípade, ak 
je domová listová schránka / zvonček 
umiestnená/-ý pri vstupe do rodinné-
ho domu, musí byť k domovej listovej 
schránke/zvončeku zabezpečený voľný 
a bezpečný prístup pre poštového do-
ručovateľa.
• umiestnenie domových listových 
schránok v bytovom dome na prízemí, 
resp. na hranici ohraničeného (oplote-
ného) pozemku, ak je pozemok, na kto-
rom je postavený bytový dom ohrani-
čený (oplotený),
• umiestnenie prehľadu užívateľov by-
tov v bytovom dome na prízemí,
• označenie domových listových 
schránok v bytovom dome menovkami 

adresátov žijúcich na danom odovzdá-
vacom mieste. Zároveň aj označenie 
vchodov bytových domov a zvončekov, 
ktoré musia byť funkčné a umiestnené 
pri vchode do domu, tak, aby k nim bol 
voľný a bezpečný prístup pre poštové-
ho doručovateľa,
• označenie budovy, v ktorej sídli jedna 
alebo viac organizácií ich názvom. Na 
prízemí musí byť umiestnený prehľad 
organizácií sídliacich v budove, ako 
aj označené funkčné domové listové 
schránky,
• umiestnenie zoznamu organizácií pri 
hlavnom vchode areálu v prípade, ak 
v ňom sídli viac ako jedna organizácia. 
Zároveň musí byť pri vchode umiestne-
ný aj situačný nákres areálu, tiež ozna-
čené funkčné domové listové schránky.

Slovenská pošta, a.s.

SLOVENSKÁ POŠTA RADÍ: OZNAČTE SI SCHRÁNKU
Inzercia
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„DÚHOVKA“ POMÁHA DEŤOM 
Dúhová terapia hrou (Dúhovka) 
vznikla na základe myšlienky podpo-
riť vývin detí, ktoré majú špeciálne 
potreby. Najčastejšie ju vyhľadáva-
jú rodičia, ktorí majú podozrenie, že 
niečo u ich dieťatka nefunguje tak, 
ako by malo. Terapia pracuje s veko-
vou kategóriou približne od 2,5 do 11 
rokov.

Ide o liečebno-pedagogický program, 
ktorého intervencia je postavená na zá-
klade montessori terapie, muzikoterapie, 
arteterapie, ergoterapie a pohybovej 
terapie. Mnohokrát sa zabúda na to, že  
u detí so špeciálnymi potrebami nie sú ani 
tak dôležité akademické zručnosti, ako tie 
bežné - samoobslužné. A práve tie sa sna-
ží u detí podporovať, rozvíjať, zlepšovať.
Od mája 2022 môžete vyskúšať tento 
druh terapie aj v Bernolákove na Hviez-
doslavovej ulici. Jedno stretnutie s dieťat-
kom trvá 45-50min. Každý klient má vždy 
program „šitý na mieru“, keďže je určený 
pre deti s rôznymi odchýlkami -diagnó-
zami (autizmus, Downov syndróm, one-
skorený vývin reči, mentálne postihnutie, 
Aspergerov syndróm, poruchy učenia, 
poruchy pozornosti a podobne), taktiež 
pre iný vek a každé dieťa si vyžaduje indi-
viduálny prístup a ciele.
„Čokoľvek, čo s dieťaťom robíme, sa sna-
žíme robiť cez hru, aby to bola pre neho 
zábava. Cieľom je, aby bolo v prvom rade 

koncentrované a čo najsamostatnejšie, 
aby čoraz viac verilo vo svoje schopnosti, 
že to zvládne samo, aby premýšľalo nad 
tým, aké stratégie zvládania musí využiť, 
no v prvom rade chceme, aby každé die-
ťatko našlo v sebe vnútornú vôľu a moti-
váciu pustiť sa do nejakej výzvy. Jednodu-
cho povedané, aby chcelo a zaujímalo sa o 
svet okolo,“ prezrádza terapeutka Veroni-
ka Vikrutová, ktorá s deťmi v Bernolákove 
pracuje.
Deti sa učia byť zodpovedné za svoj výber, 
porozumieť, čo je jeho úlohou. Okrem 
toho pracujú aj na predškolských a škol-
ských zručnostiach. Dúhovku navštevujú 

aj deti s odloženou školskou dochádzkou  
alebo poruchami učenia. 
A čo robiť v prípade, že si nie ste istý, či je 
práve toto to pravé pre vaše dieťa? Môžete 
si prísť terapiu vyskúšať. V ponuke sú jed-
norazové ukážkové lekcie za jednorazový 
poplatok. 
Noví záujemcovia môžu Veroniku kontak-
tovať cez mail duhovka.dth@gmail.com 
alebo na čísle 0904 400 935, kde im po-
skytne prvotné vstupné informácie a ná-
sledne odošle vstupný dotazník. Aktivity 
Dúhovky môžete sledovať aj na instagra-
movom profile @duhovka.dth. 

Katarína Barošová

TAJOMSTVO JEDNEJ TABULE 
V súčasnosti je módnym trendom 
zbierať a vystavovať smaltova-
né tabule s reklamami na rôz-
ne produkty, so smerovkami,  
s informáciami o sídle ne-
jakej inštitúcie, s menami  
a funkciami nejakých osôb 
a pod. Niektoré tabule sú 
iba „retro“, na ozdobu, 
mnohé sú ale pôvodné 
a skrývajú v sebe určitý 
príbeh. Takto je to aj s veľ-
kou oválnou tabuľou, kto-
rá sa našla v roku 2015 pri 
výstavbe nového objektu na 
Moyzesovej ulici, na pozemku 
vľavo od Matičného domu v Ivan-
ke pri Dunaji. Dobre zachovaná tabuľa 
so znakom Československej republiky 
obsahuje text „Inšpektorát pohraničnej 
finančnej stráže“. Historická spoločnosť 
Ivanky, o.z., (HSI) tabuľu uschovala, v lete 
tohto roka začala pátranie po jej pôvo-
de a zistili sa veľmi zaujímavé historické 
fakty. A síce, že je to autentická tabuľa  
z Ivanky spojená s diktátom neslávnej 
Mníchovskej dohody v r. 1938, najmä Pr-
vou viedenskou arbitrážou a jej konkrét-
nymi dôsledkami aj pre našu obec. Pred-

stavuje totiž medzištátnu hranicu 
medzi Ivankou a Čeklísom (Ber-

nolákovom), ktorý na základe 
nej pripadol Maďarskému 
kráľovstvu.
Prvá viedenská arbitráž 
bola medzinárodná arbit-
ráž, ktorá sa konala 2. no-
vembra v roku 1938. Ne-
mecko a Taliansko donútili 
Česko-Slovensko vzdať 
sa v prospech Maďarské-
ho kráľovstva územia na 

juhu Slovenska a Podkar-
patskej Rusi, s povinnosťou  

v dňoch 5. – 10. novembra 1938 
odstúpiť mu územie s rozlohou  

11 927 km² a viac než miliónom oby-
vateľov. Znak ČSR na tabuli je preto, lebo  
v tomto období viedenskej arbitráže stále 
existovala ČSR a Slovensko malo iba auto-
nómiu, ktorú získalo ústavným zákonom  
č. 299/1938 zb. (zo dňa 22. novembra 1938) 
o autonómii Slovenskej krajiny. Tento stav 
trval až do 14.3.1939, keď bola Slovenská 
krajina vyhlásená za samostatný Sloven-
ský štát a ČSR zanikla obsadením Čiech  
a Moravy nemeckým vojskom a zriadením 
Protektorátu Čechy a Morava.

Samotné odovzdávanie hraníc bolo veľmi 
emocionálne. Slováci zo Žitného ostro-
va masívne prechádzali naším územím.  
Aj Ivančania žijúci v Čeklísi dostali niekoľ-
ko hodín na vysťahovanie a ich odchod 
bol sprevádzaný nepriateľskými aktivitami 
maďarskej časti obyvateľstva, o ktorých 
sa v minulom režime radšej nehovorilo.  
V Ivanke v oblasti Dombale boli vybudo-
vané zákopy, v Doline bolo rozmiestnené 
vojsko. Medzi obcami sa tak vytvorila ofici-
álna štátna hranica, s ňou spojený aj colný/
finančný úrad.
Finančný úrad sídlil v budove pošty, ktorá 
sa nachádzala v malej budove vedľa Ma-
tičného domu – na mieste, kde sa našla aj 
spomenutá tabuľa.
Pri príležitosti 75. výročia zneplatne-
nia viedenskej arbitráže sa HSI rozhodla  
s čiastočnou finančnou podporou obce  
a výpomocou miestneho spolku Červené-
ho kríža umiestniť na pomedzí Ivanky pri 
Dunaji a Bernolákova vedľa cyklochodníka 
pútač, ktorý toto historické rozbitie Slo-
venska bude okoloidúcim pripomínať. 
Slávnostné odhalenie pútača s následnou 
besedou sa uskutočnilo v strede októbra.

Rudolf Roller, HSI Ivanka pri Dunaji

ZA ZLATOU PRIADKOU 
Azda každý, kto sa niekedy prechá-
dzal po Kollárovej ulici v Bernolákove, 
sa zastavil pri pomaľovanom domče-
ku, ktorý vyzeral ako z rozprávky. Bý-
vala v ňom pani Dagmar Kocianová, 
majsterka ľudovej umeleckej výroby. 

Celý svoj život zasvätila vlne a ihliciam. 
Pliesť vraj vedela skôr ako písať. Do ÚĽUV-u 
nastúpila ako výrobkyňa pletených odevov 
v septembri 1985 a časom sa svojím prístu-
pom vypracovala na poprednú výrobkyňu. 
Začiatkom 90. rokov vyskúšala vyrábať po-
pri návrhoch ďalších výtvarníkov ÚĽUV-u 
aj vlastné výrobky, napríklad ponožky, 
podkolienky či rôzne druhy čiapok a šálov. 
Pri samotnom pletení bola pre ňu najmoti-
vujúcejšia náročnosť vzoru či tvaru. Nera-
da plietla zadné strany a rukávy pulóvrov, 
ktoré sa robievali nezdobené. Naopak, naj-
viac sa vyžila pri pletení zložitých vzorov. 
Pletenie bolo pre ňu každodenným odpo-
činkom. 
Pani Kocianová okrem iného „obštrikovala“ 
aj prvú česko-slovenskú výpravu na Mount 
Everest. Uplietla jej pulóvre, štulpne, kukly, 
pričom ešte musela dopletať rukávy, keďže 
horolezci mali dlhšie ruky, ako je zvykom. 
Zhotovovala súčiastky odevov pre hercov 
Jula Satinského, Maroša Kramára či Zuzanu 
Kronerovú, ktoré sa objavili aj vo filmoch 
a inscenáciách. Minulý rok uplietla origi-
nálne sety z ovčej vlny pre Špeciálne olym-
piády Slovensko, v ktorých mali športovci 
reprezentovať našu krajinu na Svetových 
zimných hrách v Kazani. Rada a ochotne 
však plietla pre kohokoľvek, kto u nej za-
klopal na dvere... 

TAKTO SI NA PANI KOCIANOVÚ SPOMÍNA 
SPISOVATEĽKA VERONIKA ŠIKULOVÁ:

„Keď som bola u babičky v Bernolákove na 
prázdninách, videla som ju kráčať po ulici 
v trochu šialených, ale prenádherných dl-
hých šatách s volánmi, na krku korále, ka-
belka, náušnice, klopkajúce opätky. Inoke-
dy som si od nej šla požičať knižku. Tušila 
som, že keď niekto vyzerá ako princezná, 
musí bývať v zámku, ale v jej domčeku 
domčúriku, ktorý si zvonku sama pomaľo-

vala ornamentami, bolo naozaj ako v zám-
ku. Toľko kníh, pekných sošiek, hrnčekov, 
anjelikov – tých má byť v každom dome 
vraj deväť - cingrlátok, kožušiniek, obráz-
kov, obrazov, skla, porcelánu, maľovaných 
tanierov a strapcov som dovtedy u nikoho 
nevidela. Požičala som si od nej životopis 
Niccolu Paganiniho a vôbec som tú knižku 
nemohla čítať, čo som stále musela myslieť 
na to, ako tam má krásne!
Teta Dagmar bola spolužiačka a kamarát-
ka mojej mamy. Bola zlatá priadka! Plietla 
pre ÚĽUV tie svetre a pulóvre, z ktorých 
som vždy šalela, plietla deky, ponožky, šály   
a rukavice, hocikedy niečo uplietla nám  
a našim deťom, lebo zlatá priadka vlastné 
deti nemala. Vždy, keď sme k nej prišli, len 
plietla a plietla, štrikovala, klopkala, štr-
ngala a brnkala ihlicami o seba, na konci 
korkové zátky od fliaš, ihlíc mala tisíc, mala 
ich ako kyticu na stole vo váze, rôznych veľ-
kostí.
Plietla, sedávala pri okne, mala tam totiž 
krmítko aj búdku pre vtáčence, a tie jej tam 
prilietali jedna radosť - drozdy, stehlíky, sý-
korky, zelienky- a zvonili jej tam vo vetre 
zvončeky a na jar kvitol oranžový rúrkovec 
a inokedy v črepníkoch fuksie a muškáty. 
V záhradke pestovala liečivé bylinky a ne-
mala tam ani jednu jedinú zelinku, lebo na 
každú striehla a potom chňap!, no a urči-
te sa aj prechádzala po tej svojej nádher-
nej záhrade a popritom možno vymýšľala 
nové vzory tých svojich pulóvrov. Doma jej 
zvláštne voňala ovčia vlna a všelijaké pes-
tré bavlnky a, samozrejme, voňavka – teta 
Dagmar držala na pánske parfumy, na stole 
mala rozčítané knižky a otvorenú šperkov-
nicu, nosievala korále aj náušnice a lakova-
la si nechty. 
Chodievali sme s mamou do toho domu 
často, hocikedy len na otočku, a teta Da-
gmar vždy štrikovala, vždy klopkala tými 
svojimi ihlicami, pod nohami košík plný 
bavlniek, nitiek, špendlíčkov s farebnými 
hlavičkami a štokerlík, o ktorý si tie nohy 
opierala... Ozaj, a v záhrade mala izabelu, 
najvoňavejšie hrozno na svete, ktoré ba-
bička Jolanka dávala do štrúdle a aj dele-
vár, ten okrem nej mávala naozaj iba naša 
babička, a vždy bola upravená, hoci bývala 
vo svojom domčeku sama, a mala v ňom 

ako v rozprávke, počúvala hudbu a z kniž-
nice si požičiavala všelijaké pekné knižky... 
Raz mi uplietla šaty z kúskov pestrofareb-
ných bavlniek, v ktorých som na francúz-
skom veľvyslanectve úplne excelovala  
a všetky Parížanky ľavou zadnou šuchla 
do vačku, a nášmu Vecanovi pulóver,  
v ktorom, ako mu povedali kamoši, vyze-
ral ako kráľ... Keď môjmu mužovi uplietla 
sveter, vadila mu na ňom červená, vraj sa 
v ňom cítil ako kohút. Ako kohút? -potešil 
sa môj tatko, veď ja som najväčší kohút  
z rodiny, sem s ním! 
Andersen má takú rozprávku, v ktorej 
si dievčina nechcela zamazať topánky, 
a keď mala prejsť cez barinu plnú blata, 
hodila do nej peceň chleba a skočila naň 
ako na kameň, aby si neumazala tie črie-
vice. Pán Boh ju však potrestal a prepadla 
sa rovno do čertovej kuchyne, kde práve  
v dyme sedeli čertova mať aj s jeho krstnou 
mamou a štrikovali klebety, no a musela 
tam slúžiť, kým sa nepolepšila... Vždy, keď 
sme boli na návšteve u tety Dagmar, som si 
na túto rozprávku spomenula. Páčilo sa mi, 
ako štrikovala a popritom sa s mojou ma-
mou zhovárali, niekedy sme všetky tri štri-
kovali aj tie klebety, a vonku zvonili zvon-
čeky, brnkali po halúzkach priadkine vtáčky, 
zavše okolo prešiel vlak... 
Teta Dagmar bola moja zlatá priadka. 
Bolo u nej dobre aj pekne, žiadnu inú takú 
priadku som nepoznala… Bola kusom det-
stva, ostrovom v Čeklísi, kde sa dalo vrátiť, 
kusom starého, veľmi jemného krehkého 
sveta, ktorý už neexistuje. Dana Kocianová 
zomrela 15. septembra.
Nech vám je zem ľahká, nech nebo vonia 
po ovčej vlne, nech vám naproti príde váš 
Stanko a s ním všetky zvieratká, ktoré sa 
vám celý život tmolili pri nohách, milá teta 
Dana, najlepšia kamarátka našej mamy, 
zlatá priadka z rozprávkového domčeka  
v Bernolákove, zo záhradky, kde bývajú 
trpaslíci, víly, vtáčky, kde nerastie zelina,  
z domčeka, v ktorom obločné sklá roztria-
sol vlak, a potom to v ňom všetko cinkalo, 
od lustra až po vitríny, v ktorých všelikto  
z porcelánu býval. 

Navždy budú vaše rukavice podaním ruky, 
ďakujeme...“

CENNÍK 
INZERCIE
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Bol členom Spolku architektov Slovenska. 
V stavebných témach mal blízko s bernolá-
kovskými rodákmi, ktorí takisto pracovali  
v odvetví stavebníctva - Zoltánom Jurčom  
a Jozefom Bednárom. Projektoval mnohé 
rodinné domy. Nachádzajú sa v Bernolákove, 
susednej Ivanke, Veľkom Bieli, pri Seredi atď. 
Viaceré z týchto domov vytyčoval geodet 
Ing. Ondrej Kocmunda. Pekný dom navrhol 
hercovi Jánovi Gécovi na Obilnej ulici.
Jeho tvorbu charakterizujú jednoduché 
geometrické tvary. Rodinný dom, ktorý na-
vrhol architekt Štefan Mačai pre svojho pria-
teľa Mariána Barusa, získal celoslovenské 
ocenenie „Rodinný dom 1973“ v kategórii 
najlepší vidiecky rodinný dom. Ocenenie 
udeľoval minister výstavby a techniky SR. 
Cena bola udelená stavebníkovi Mariánovi 
Barusovi, on má zásluhu na pedantnej rea-
lizácii architektonického návrhu. Marián Ba-
rus o tom hovorí: „Mali sme stavebnú par-
celu pri dnešnej ulici Topoľový rad a chceli 
sme tam postaviť rodinný dom. Kamarát 
Štefan Mačai mi povedal, že keď je pozemok 
so svahom, dom musí byť ušitý na mieru.“ 
Marián Barus podľa nakresleného plánu od 
architekta Štefana Mačaia postavil malý pa-
pierový model domu, aby získal lepšiu pred-
stavu, ako bude dom vyzerať. V dome je 
minimum schodov, je tam medziposchodie, 
priestor v dome je dobre využitý i z hľadiska 
umiestnenia dverí a okien. Štefan Mačai na-
vrhol aj záhradnú úpravu, ohradu, zábradlie. 
Pozemok je pred domom otvorený, po bo-
koch čiastočne uzavretý stromami a kríkmi. 
Predná ohrada mala ladiť so zábradlím na 
balkóne. Murári neboli zvyknutí na taký de-
tailný prístup, preto niekedy namietali, načo 
to tam bude, ale pán Barus neustúpil a trval 
na realizácii tak, ako to navrhol architekt Šte-
fan Mačai. Dom má dennú a nočnú časť, je 
podpivničený. Problémom pri výstavbe bol 
nedostatok materiálu v obchodoch, muselo 
sa robiť s tým, čo bolo. V dome býva vyše 
50 rokov a je spokojný s architektonickým 
riešením.
Keď si na Topoľovom rade postavil dom 
pán Marián Barus, vznikla idea, že takých-
to domov v tomto svahu môže byť viac, ale 
nakoniec tu vyrástli len dva takéto domy. 
Neďaleko domu Mariána Barusa začal Ing. 
Ondrej Kocmunda stavať podobný dom 
navrhnutý priateľom Štefanom Mačaiom  
v r. 1973 a v r. 1976 sa doň nasťahovali. Dis-
pozične sú domy Kocmundovcov a Barusov-
cov podobné. Jednou z hlavných myšlienok 
bolo oddelenie obývacej spoločenskej, den-
nej časti domu a časti, kde sa spí. V dome sú 
dve pracovne, lebo každý z manželov potre-
boval mať v dome priestor pre aktivity, ktoré 
súviseli s ich zamestnaním. Potrebu dvoch 
pracovní zdôrazňoval Štefan Mačai preto, 
lebo mal takú skúsenosť zo svojho domu. 
Architekt Štefan Mačai využil terénne prvky, 
do ktorých bol zasadený dom. Projektovaný 
bol celý pozemok, počítalo sa tam aj s bazé-
nom. Na viacerých domoch, ktoré navrhol, 
je spoločným prvkom riešenie tienenia okna 
na miestnosti pre potraviny. Zvnútra je kla-
sické okienko, ale zvonku sú pred ním za-

murované rúrky, cez ktoré prúdi vzduch, ale 
slnečné žiarenie sa na potraviny nedostane. 
Ideovo podobný dom si architekt Štefan Ma-
čai postavil pre seba na Komenského ulici. 
Tu vznikla zaujímavá situácia, keď na Komen-
ského ulici oproti škole vedľa seba vzniklo 
niekoľko domov, ktoré navrhol architekt Šte-
fan Mačai a projekčne realizoval jeho priateľ 
Zoltán Jurča. 
Ing. arch. Rado Kachlík vidí architektonickú 
tvorbu Štefana Mačaia vo viacerých rovi-
nách: „Nie je to obvyklá vec, keď na jednej 
ulici vznikne súborné dielo jedného archi-
tekta, pričom sa nejedná o radovú výstavbu. 
Zčasti sa to podarilo Ing. arch. Mačaiovi, 
ktorého návrhy a realizácie sú výrazne odliš-
né od bungalovovej uniformity, ktorá u nás 
prevažuje v súčasnosti. Autorské riešenia sú 
dnes skôr výnimočné. Domy na Komenského 
ulici sú od jedného autora, ale pritom nie sú 
rovnaké. Pre každého klienta vytvoril to, čo 
sedelo na jeho potreby. Každý dom je iný, ale 
majú spoločné prvky. Zaoberal sa vonkajšou 
formou i interiérom. Nesústreďoval sa na vte-
dajšie tradičné formy so šikmými strechami, 
ale vychádzal z modernizmu a použil ploché 
strechy. Typické prvky sú pásové okná, chrlič 
zo strechy, ukončenie komína. V tej dobe sa 
takéto prvky štandardne nepoužívali. Domy 
navrhnuté Štefanom Mačaiom rešpektu-
jú záujmy a jedinečnosť klienta, ktorý mal  
v dome žiť. Dom roku 1973, ktorý postavil 
pán Marián Barus, podobne ako vyššie spo-
menuté domy, má zachovaný pôvodný ma-
teriál vonkajšej omietky - brizolit a červené 
kabrince. Ploché previslé strechy vystupujú  
z hmôt a preväzujú jednotlivé časti domu po-
staveného vo svahu. Výborne je využitý terén 
na osadenie domu. Stromy na pozemku neb-
ránia výhľadu a dotvárajú celkovú scenériu. 
Pred domom je pôvodne navrhnutý veľký be-
tónový kvetináč.“
Uvedomoval si, že doplnky zvýrazňujú línie 
stavby a vkusne dotvárajú obytný priestor. 
Preto sa prirodzene realizoval ako interiéro-
vý dizajnér. Trval na tom, ak navrhol domové 
interiérové prvky, aby boli dodržané podľa 
jeho návrhu, lebo tak to celé dávalo zmysel. 
Svoju stopu zanechal pri vytváraní interié-
ru kultúrneho domu v našej obci. Azda na 
základe priateľstva s Júliusom Binderom sa 
podieľal na vytváraní interiéru na gabčíkov-
skom vodnom diele.
So synom Marošom mávali zdravú výmenu 
názorov na prácu architektov a stavbárov. 
Architekt Mačai bol kritický k stavbárom, 
keď hovoril: „Vy, stavbári si všetko zjednodu-
šujete.“ A syn Maroš ako stavbár mu opono-
val: „Otec, my nemáme čas čakať, kým vám, 
architektom niečo napadne“.
Architekt Štefan Mačai zanechal stopu aj v 
priestore medzi ulicou Topoľový rad a rieč-
kou Čierna voda. Vychádzal z overeného ur-
banistického konceptu, kde pozdĺž toku rie-
ky je verejný priestor a ľudia tam môžu tráviť 
voľný čas. Vtedy bol pri riečke znížený terén, 
Čierna voda sa tu pri vyššom stave vylievala 
až k ceste. Naviezlo sa sem veľa zeminy, aby 
sa vyvýšil terén. Štefan Mačai mal predsta-
vu, že okolo riečky by bola parková úprava. 

Lenže obecný úrad predával malé pozemky 
medzi riekou a ulicou a obyvatelia si tam po-
stavili garáže a podobné stavby. Takto sa sta-
lo, že pôvodný zámer vytvorenia oddychovej 
zóny po celej dĺžke medzi ulicou a riečkou sa 
podarilo uskutočniť len vo veľmi obmedze-
nej časti. Dnes ulicu Topoľový rad lemujú 
zo severu domy a z juhu je v západnej časti 
menší park. K uskutočneniu tohto ideového 
zámeru v tejto časti obce prispel Ing. Ondrej 
Kocmunda.
Po roku 1968 bol poslancom obecného za-
stupiteľstva. Stavebná komisia mala vtedy 
hviezdne zloženie: Štefan Mačai, Július Bin-
der, Zoltán Jurča, Jozef Bednár a František 
Klepsatel. Všetci boli priatelia a mali stavbár-
ske vzdelanie. Štefan Mačai ako urbanista 
dbal o zachovanie pôvodného výrazu starej 
časti obce. Ako člen stavebnej komisie pri 
MNV prispel k formovaniu verejného prie-
storu v obci, najmä zelene v parku pri kultúr-
nom dome a na Hlavnej ulici (stromy sakury) 
a pod. Navrhol dotvoriť pozadie pomníka 
Antona Bernoláka, ale návrh sa zatiaľ nezre-
alizoval. Trápil ho osud kaštieľa. Na začiatku 
90. rokov sa podieľal na prenesení niekto-
rých umeleckých artefaktov do obecného 
úradu, aby boli ochránené pred rozkrádaním 
kaštieľa.
Okrem tvorivej práce nachádzal potešenie 
v záľubách ako boli šport, kreslenie, poľov-
níctvo, rybárstvo, zbieranie húb. Ján Nava-
ra poznal športové a ľudské kvality Štefana 
Mačaia: „Spolu sme hrali futbal 10 rokov. Bol 
vynikajúci futbalista, správny chlap, dôvery-
hodný človek. Rozumeli sme si v hre i názo-
roch. Ja som chytal v bráne a on hral stopéra 
v strede obrany. Vtedy začal hrávať aj Ján 
Popluhár. Museli sme si rozumieť, aby nás 
futbalový súper ľahko nezdolal. Štefan Ma-
čai bol kapitán mužstva, čo tiež o ňom niečo 
hovorí. Pre hráčov bol Pišta. A ešte lepšie 
hral hokej. Hokejista Jozef Čapla (Bernolák 
4/2018 str. 16) bol jeho bratranec. Oproti 
„Sokolskému“ na Trnavskej ulici (na konci 
smerom na Veľký Biel) bývali Cvetlerovci, 
Čaplovci a všetci sa stretávali pri športovaní 
na „Sokolskom.“ V určitom období mužstvo 
z väčšej časti tvorili bratranci resp. vzdiale-
nejšia rodina. Na prírodnom klzisku „Na so-
kolskom“ hrával hokej s Jánom Popluhárom, 
Lojzom Szalayom a ďalšími. 
Ako výborný futbalista rozmýšľal aj o karié-
re futbalistu, ale otec mu to nedovolil, štú-
dium architektúry bolo prvoradé. Mohol to 
vo futbale dotiahnuť ďalej, ale prioritou sa 
pre neho stalo sústredenie na architektú-
ru. Ondrej Kocmunda k tomu povedal, že 
hrať futbal na špičkovej úrovni  si vyžaduje 
úplné oddanie sa, nedalo sa to kombinovať  
s náročným štúdiom na vysokej škole. Štefan 
Mačai si všímal hru a výsledky bratislavské-
ho Slovana, rád sa rozprával o športových té-
mach. Veľkí športovci ako Ján Popluhár, Jozef 
Čapla a Igor Mráz mu zo zahraničia posielali 
pohľadnice s podpismi svetových futbalistov.
Spolu s bratom Deziderom hrali futbal za 
Bernolákovo až do štyridsiatky. Potom sa 
začal venovať mládeži a trénoval ich vo fut-
balovom majstrovstve. V čase, keď začal tré-
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novať aj svojho syna Maroša, hrali žiaci naj-
vyššiu súťaž. V dospelosti sa z nich výrazne 
presadili bratia Balážovci, Juraj Senáši a ďalší. 
Bývalý futbalista Pavol Baláž s úsmevom ho-
vorí: „Spolu s bratom Stanom sme mali tré-
nera Mačaia radšej ako jeho syn Maroš. On 
bol ako náš tato. Keby nebolo jeho,  futbalovo 
by sme sa z Bernolákova ďalej nedostali. Keď 
nám ako chlapcom rozprával o futbale, tak 
sme počúvali s otvorenými ústami. Nič také 
sme dovtedy nepočuli. Tešili sme sa na pol-
hodinové debaty pred tréningom. A mladí 
futbalisti, ktorí bývali v dedine tým smerom 
ako on, ešte mohli počúvať jeho rozprávanie 
pri ceste späť. Tréning mal prepracovaný do 
detailov. V hre vyžadoval fér plej a kto to ne-
rešpektoval, tak ho vystriedal. Kľudne by sa 
uplatnil ako profesionálny tréner.“
V dobe, keď trénoval žiakov a dorastencov, 
prirodzene aj svojho syna Maroša, prišiel  
s iným názorom, ako robiť futbal na rozdiel 
od klasického dedinského futbalu. K tomu 
študoval odbornú literatúru. Pred trénin-

gom si doma vo svojej pracovni pripravoval 
tréningový plán. Mladých chlapcov učil ako 
behať. Na to všetko už potreboval pomoc-
ného trénera, ktorým sa stal pán Stanislav 
Bánsky. Pripravoval mladých športovcov pre 
káder mužstva dospelých. Spolupracoval  
s telocvikármi, bol z neho amatérsky psycho-
lóg, aby motivoval deti k športu i k vzdelá-
vaniu. Chlapci museli priniesť žiacke knižky  
a ak boli zlé známky,  hriešnikov nepostavil 
do zápasu. Študijné výsledky svojich malých 
futbalistov chodil do školy preberať s pani 
riaditeľkou Matúšovou. Jeho pokrokové fut-
balové rozmýšľanie mnohí z prostredia futba-
lu nevedeli pochopiť. Žiaci, ktorých trénoval, 
od roku 1975 v troch súťažných obdobiach 
za sebou postúpili až do najvyššej detskej sú-
ťaže majstrovstiev kraja. Päť najlepších bolo 
nominovaných do širšieho výberu Slovenska, 
traja ďalší do výberu Bratislavy. Bolo to po 
prvýkrát, čo sa v histórii bernolákovského 
futbalového oddielu pracovalo so žiakmi sys-
tematicky a v takom širokom zábere. 
Obecný úrad Bernolákovo v roku 1996 vydal 
publikáciu „75 rokov organizovaného športu 
v Bernolákove 1921 - 1996“. Nemôže nás ani 
veľmi prekvapiť, že autorom je Štefan Mačai. 

Napísal hymnu čeklískych futbalistov. Jeho 
zásluhou sa nám zachovali záznamy o športe 
v obci a jeho účastníkoch. Ako motto knihy 
vybral slová Pierra de Coubertina, zakladate-
ľa moderných olympijských hier: Šport nie je 
prejavom prepychu ani záhaľky, ale nutnos-
ťou, ktorá je vyvolaná potrebou harmónie 
medzi prácou mozgu a fyzickým pohybom. 
Súčasne je šport i prameňom vnútorného 
zdokonaľovania sa. Futbal považoval za hru 
hier. Štefan Mačai v knihe zhrnul dejiny špor-
tu v obci. O futbale napísal: Futbal obdaro-
váva tých verných, ktorí sa týždeň čo týždeň 
schádzajú na našom peknom ihrisku. Prichá-
dzajú, aby prežívali s „tými svojimi“ radosť  
i smútok. Zakričia si obdivom a rozhorčením, 
zatajujú dych v obavách a tešia sa na oka-
mih, keď sa napne sieť v bránke a oni budú 
môcť zborovo vykríknuť to fascinujúce slovo 
GOOÓL!
Štefan Mačai krásne kreslil, mal trojrozmer-
né videnie. Nakreslil portrét svojej manželky, 
ako model mu sedávala aj dcéra Alica. Bol 

ľavák aj pravák, niekedy symetricky kreslil  
predmety oboma rukami naraz. Rád chodil 
kresliť do kaštieľa. Taktiež chodil kresliť zá-
kutia v našej obci. Keď bol v kúpeľoch, vedel 
si  sadnúť na lavičku a kresliť pekné kúpeľné 
prostredie. Tiež kreslil vlastné pohľadnice  
a tie potom posielal poštou. Jeho brat De- 
zider (Dežo) kreslil plagáty futbalového klu-
bu, ktoré pozývali fanúšikov na zápasy.
Štefan Mačai a Marián Barus si vedeli len 
tak spolu sadnúť, Štefan Mačai zobral papier  
a ceruzku a raz kreslil návrhy ľavou rukou, raz 
pravou rukou. Bol detailista. Marián Barus 
je konštruktér a výrobca lietadiel, preto si  
v otázke modelov a dizajnu rozumeli. Marián 
Barus si cení, že Štefan Mačai ho naučil pra-
covať s farebným dizajnom lietadla a hovorí: 
„Začal som sa ináč pozerať na svet, Štefan 
Mačai zo mňa spravil detailistu. Pomohlo 
mi to pri úprave vzhľadu lietadiel. Neuspoko-
jil som sa s obyčajným nástrekom. Zameral 
som sa na detaily, maľovaná linka musela 
ladiť s tvarom trupu lietadla.“
Manželia Mačaiovci sa venovali výtvarným 
talentom, príkladom je dizajnér a výtvarník 
Daniel Požár. Ovplyvnený bol manželmi Ma-
čaiovcami, lebo v základnej škole sa mu na 

výtvarnej výchove venovala učiteľka Alica 
Mačaiová a súkromne sa mu venoval archi-
tekt Štefan Mačai. Usmerňoval ho, učil ho 
kresliť. Daniel Požár takto spomína: „Už ako 
chlapec som obdivoval, ako Štefan Mačai 
robí kresby a stavby. Má veľkú zásluhu na mo-
jej kariére. Boli to pekné časy, keď ma tepal, 
ako mám kresliť. Predlohou pre kresby mi bol 
kaštieľ. Štefan Mačai vysvetľoval, ako mám 
vnímať barokový oblúk, vikier. Bol prísny, 
preto hovoril: „Zle si to nakreslil, odznovu!“ 
Jeho prísnosť bola základom pre zlepšovanie.  
O kresbe vedel veľa a takto hovoril: „To musíš 
takto - toto je konventa, toto je konkáva, toto 
je diagonála, toto musíš tak potiahnuť, toto 
musíš tak vytieňovať.“  Odporúčal mi, aby 
som čerpal z knihy Tvorivosť, tvar, farba. Za 
vzory mi dával najlepších maliarov. Témy pre 
kresby okrem kaštieľa boli kostol a vodáren-
ská veža na lokalite hradu Čeklís. Tu ma učil 
kresliť oblúky, perspektívu a detaily. Veľakrát 
som musel kresby prerábať, aby to zodpove-
dalo predstavám Štefana Mačaia.“ Neskôr, 
keď sa Daniel Požár už pracovne venoval di-
zajnérstvu, tak bol to práve architekt Štefan 
Mačai, kto mu dodával odvahu, aby realizo-
val náročnú zákazku pre Národnú banku Slo-
venska. Hovoril: „To je výzva, to musíš!“
Priateľka Terézia Jurčová vyrastala na Berno-
lákovej ulici v susedstve s Mačaiovcami. Keď 
sa Štefan Mačai ako vysokoškolák učil na 
skúšky a u susedov bol dlho hluk, raz vystrelil 
do vzduchu, aby si presadil tichšie prostre-
die pre učenie. Po vojne, keď bolo všetkého 
nedostatok, kreslil veľkých anjelov pre via-
nočnú výzdobu kostola. Neskôr v dospelos-
ti sa Štefan Mačai často chodil vyrozprávať  
k Jurčovcom, lebo Zoltán Jurča bol jeho ver-
ný poslucháč. Stravník však nebol vyberavý, 
naučila ho bieda po vojne. Špecialitu, ktorú 
mal u Jurčovcov veľmi rád, boli „krumplové 
pagáčiky čeklíské“. 
Štefan Mačai mal rád spoločenstvo ľudí. 
Štefan Mačai, Ján Géc, Zoltán Jurča, Karol 
Buzgovič a ďalší sa stretávali v klubovni pri 
krčme pani Nagyovej (pri železničnom prie-
cestí), u Jurčovcov, u Gécovcov. 
Na hríby chodil do parku pri kaštieli, zbieral 
tam šampiňóny. Na ryby chodil s Lojzom Sza-
layom na Čiernu vodu i na Dunaj. Rád trávil 
čas s poľovníkmi.
Navrhol dom svojim susedom Szalayovcom. 
Priatelili sa rodičia i ich deti. Páni Mačai  
a Szalay mali dohovorený signál, zapíska-
li cez plot a rozprúdili debatu. Bolo o čom, 
obaja mali rovnaké koníčky - futbal, hokej, 
poľovníctvo, rybárstvo. Ďalším priateľom na 
rozhovory cez plot bol sused Jozef Bednár. 
Obaja pracovali v stavebníctve.
Spolu s výročím narodenia si pripomíname 
aj výročie úmrtia -  29.7.2002. Štefan Mačai 
bol výborný chlap, ktorý mal zmysel pre hu-
mor a rád rozprával príbehy. Bol pokojný člo-
vek, nerozčuľoval sa. Mal jednu veľmi dobrú 
vlastnosť, ktorá sa dala i zneužiť - dobrota. 
Bol dôsledný, náročný, mal pokrokové mys-
lenie. Vo vidieckej obci sa jeho osoba vymy-
kala zo zabehnutého štandardu a preto ho 
prezývali „Bohémsky“. 

Jaroslav Vokoun
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S obdobím, keď už skončili letné 
prázdniny a dovolenky, dospelí 
naplno zarezávajú v práci a žiaci 
sa venujú svojim školským povin-
nostiam, sa u mňa spája úsmevná 
spomienka na prvácke časy. 

Na hodine prvouky sa nás pani uči-
teľka pýtala, akú prácu by sme chceli 
vykonávať. Bolo to niekedy v sep-
tembri 1978. Mne sa celkom páčili 
lietadlá. Aby som bol presnejší, práš-
kovací čmeliak, ktorý robil postre-
ky nad poliami nad našou dedinou.  
A tak som povedal, že chcem byť pilot. 
Pamätám si, že pani učiteľka ma hneď 
uzemnila, vraj pilotom nemôžem byť, 
lebo nosím okuliare. Ale nevadí, beztak 
som chcel byť predovšetkým kňazom. 
Rodičia ma upozornili ešte pred nástu-
pom do školy, aby som to súdružkám 
učiteľkám príliš nevešal na nos. Stačilo, 
že o tom vedela celá naša dedina.  Lebo 
keď som sa ako päťročný chlapec hrával 
pred domom a ľudia išli popoludní do-
mov z práce (niektorí sa dozvedeli, čím 
chcem byť) a tak sa ma pýtali: „Branko, 
čím budeš?“ A ja som bez najmenšieho 
zaváhania odvetil: „Fajájko.“ Správne 
som chcel povedať „farárko“, ale vte-
dy som ešte nevedel poriadne vysloviť 
„r“. Ale vrátim sa späť k hodine prvo-
uky. Veľmi zaujímavé boli aj odpovede 
iných spolužiakov. Jeden už ako prvák 
chcel byť dôchodca, aby vraj nemusel 
ráno vstávať do roboty. Iný chcel byť 
prezidentom, lebo ten má vraj najväčší 
plat v celej republike (ale asi menej si 
uvedomoval tú obrovskú zodpovednosť - 
napríklad len taká priam štátnická drob-
nosť, aké šaty si obliecť ☺). Iný chcel byť 
vodičom tiráku. Nám menej znalým mu-
sel najskôr vysvetliť, čo je to tirák. Zvlášť 
tajuplne na nás pôsobilo, keď nám cez 
prestávku (samozrejme mimo uší pani 
učiteľky) trochu detailnejšie vysvetlil ná-
plň svojho budúceho zamestnania, lebo  
v takom tiráku sa vraj dá všeličo pašo-
vať (opäť musel nám menej znalým vy-
svetliť, čo to znamená, keď sa niečo 
pašuje). Neviem, čo robí teraz. Dúfam, 
že neskončil rozpustený v nejakej kyse-
line. Počas spomínanej hodiny nechý-
bal  jeden dramatický prvok. Práve vte-
dy, keď som sa dozvedel verdikt nad 
mojím pilotovaním kvôli okuliarom, 
prišla do triedy pani učiteľka z vedľaj-
šej triedy, Keď zistila, že naša triedna  
s nami rieši naše budúce povolanie, spý-
tala sa: „Decká, a to nikto z vás nechce byť 
soľný baník?“ A zrazu chlapci, ktorí chceli 
pôvodne robiť traktoristov, sústružníkov  
alebo lekárov, každý druhý chcel byť soľ-
ný baník. Po skončení hodiny sa potom 
prišli našej triednej spýtať, o akú prácu 
vlastne ide. Veď to znelo tak pútavo.  Po-
pri úsmevných spomienkach, ktoré vo 

mne tá hodina zanechala (ale vtedy sme 
to brali smrteľne vážne), si uvedomujem, 
ako dokáže byť už dieťa v predškolskom 
veku niečím a niekým ovplyvnené. Nie-
kto už vtedy chcel mať prezidentský 
plat, niekto chcel zarábať poriadne pra-
chy aj nečestnými praktikami, iný sníval  
o nejakej výnimočnej profesii, ale 
ako deti sme boli predsa len idealisti  
(a dúfam, že mi to zostalo).  Oveľa bližšie  
k realite boli naše pomaturitné stretnu-
tia. Neraz som zistil, že viacerí moji spolu-
žiaci z gymnázia robia úplne iný typ práce 
než to, čo študovali. Pohnútky boli rôzne. 
Niektorí si nevedeli nájsť uplatnenie, iní 
aj napriek tomu, že školu skončili, nedo-
kázali sa stotožniť s predmetom štúdia na 
vysokej škole, Ďalší  prešli do úplne inej 
sféry, lebo čakali lepšie platové ohod-
notenie, najmä keď si už založili rodinu. 
Priznám sa, že v takýchto situáciách si  
s vďačnosťou Pánu Bohu uvedomujem, 
že som aj z tohto dôvodu šťastný člo-
vek. Vyštudoval som a aj vykonávam 
to povolanie, po ktorom som túžil od 
útleho detstva. Len tak mimochodom 
(alebo ako  s obľubou hovoríme na Slo-
vensku - „by the way“), často sa tu pre-
línajú výrazy ako práca, zamestnanie  
a povolanie. Aj učitelia alebo výchovní 
poradcovia sa zvyknú pýtať žiakov na 
ich budúce povolanie. Ale uvedomuje-
me si určitý rozdiel? Ak niekto vykoná-
va prácu alebo chodí do zamestnania 
hlavne z existenčných dôvodov, tá prá-
ca vôbec nemusí byť jeho povolaním, 
dokonca sa mu môže z hĺbky duše bri-
diť. Sú však určité zamestnania, kde sa 
priam očakáva, že je to viac  než práca, 
doslova povolanie. Dokáže byť učiteľ 
ozajstný pedagóg bez  vzťahu k deťom? 
Môže byť niekto skutočný lekár, ak mu 
chýba túžba liečiť a empatia k pacien-
tom? Ako by mohol byť niekto kňazom, 
ak by mu chýbala viera  - vzťah k Bohu, 
ale aj pastoračná láska - úcta a vzťah  
k ľuďom veriacim i neveriacim?  V prí-
pade duchovných povolaní je tu dokon-
ca ešte iný rozmer, ktorý vyjadril Ježiš 
Kristus v Jánovom evanjeliu v rozlúčke  
s apoštolmi pri Poslednej večeri: „Nie 
vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvo-
lil vás.“ (Jn 15,16 a)  Samozrejme, každý  
z nás ako dieťa si svoje budúce povola-
nie vysníva aj s určitým rojčením. Rad-
šej  ani nechcite vedieť, až na aký stu-
peň siahala moja méta stať sa kňazom, 
asi by ste sa od smiechu váľali po zemi. 
Okrem toho som rojčil aj o tom, že bu-
dem misionárom - kňazom na misiách 
kdesi v Afrike. Radšej nikomu nepre-
zradím, aký dopravný prostriedok som 
tam chcel používať, lebo to by spôsobi-
lo v bernolákovských domoch pri čítaní 
tohto článku ďalší ROFL. Skôr si uvedo-
mujem, akú trefnú pravdu povedal istý 
predstavený (Dr. Holovič)  v bratislav-
skom seminári budúcim kňazom v čase, 

keď tam študovali ako spolužiaci v tom 
istom ročníku dve osobnosti: pre mňa 
nezabudnuteľný pán kanonik Dorušák 
a nedávno zosnulý kardinál Jozef Tom-
ko. Ten predstavený zo seminára sa 
totiž adeptom na kňazstvo prihovoril 
takto:  „Chlapci, počul som, že niektorí 
z vás máte ambíciu hneď po vysviacke 
nielen robiť doktoráty, ale aj písať kni-
hy. Viete čo? Nepíšte nič! Lebo to, čo 
je skutočne múdre a za niečo stojí, to 
už ľudia dávno napísali. A taktiež ste mi 
niektorí povedali, že by ste radi išli nie-
kam na misie. Kocúrice - to bude tvo-
ja misia!“  Dúfam, že som sa nedotkol 
občanov humorne znejúcej obce, kto-
rá je už dnes súčasťou Piešťan. Tieto 
slová zazneli s humorným podtónom 
niekedy krátko pred koncom vojny.  
Z tých kňazov každý v živote dosiahol 
niečo iné. U pána kanonika Dorušáka 
(okrem pôsobenia v Bernolákove v ro-
koch 1963 - 1966) jeho nezmazateľná 
stopa zostala v Topoľčanoch (1968 - 
1997). Keď sa niekde pochválim, že som 
ako kňaz v poradí jeho dvanásty odcho-
vanec, u mnohých kňazských kolegov, 
ktorí ho poznali, to vzbudzuje rešpekt: 
„Závidím, že si vyrastal pri takom skve-
lom kňazovi.“ Pán kardinál Tomko se-
dem desaťročí strávil v Ríme. Hoci ne-
bol misionárom, za Jána Pavla II. stál na 
čele kongregácie, ktorá má na starosti 
misijnú činnosť. V pohľadu geografic-
kého teritória, ktoré mal na starosti, 
bol po pápežovi druhou osobnosťou vo 
Vatikáne. Každý z nich prežil život inak 
a každý ho prežil plnohodnotne. Kto sa 
venuje práci, ktorá ho napĺňa, robí ju 
obetavo, s láskou, nielen kvôli sebe, ale 
aj pred dobro iných, vtedy aj tá najbež-
nejšia profesia sa môže stať povolaním, 
ba priam misiou - poslaním. Len si spo-
meňme na našich drahých rodičov. Oni 
najčastejšie reprezentujú túto pravdu  
o živote. Keď raz skončí naša pozemská 
púť, možno zaznejú aj patetické rečič-
ky o tom, ako budeme veľmi chýbať. 
Cintoríny sú plné „nenahraditeľných“  
ľudí. Sú medzi nimi bežní ľudia, ale aj 
kardináli, pápeži, ministri a preziden-
ti. Každý z nás je nahraditeľný ako člo-
vek, ale nikto z nás nie je nahraditeľný 
vo svojom poslaní, vo svojej misii. Do-
volím si na záver otázku: som na tejto 
zemi pútnik alebo tulák? Inak poveda-
né: cítim, že tu mám aj niečo vytvoriť 
alebo sa na tomto svete celé roky len 
tak ponevieram? Aj Bernolákovo sa  
u každého z nás v rôznych oblastiach  
a z rôznych dôvodov  môže stať súčas-
ťou našej životnej misie...

Mgr. Branislav Čaniga, PhD, 
bernolákovský farár 

TVOJA PRÁCA, TVOJE POVOLANIE, TVOJA MISIAHISTORICKÝ KALENDÁR
OKTÓBER
3. 10. 1762 sa v Slanici narodil jazykove-
dec, národovec, kňaz Anton Bernolák.

3. 10. 1947 bol dokončený a odovzda-
ný do premávky most na Trnavskej ulici 
nad Čiernou vodou. Bol zničený Nemca-
mi pri ich ústupe pred sovietskou armá-
dou.

5. 10. 1792 sa v Nitre-Pohraniciach narodil 
Imrich Mikšík, kaplán v Čeklísi v r. 1820 - 
1827. Bol náboženský spisovateľ a berno-
lákovec.

8. 10. 1872 sa v dome č. 176 narodil 
Michal Nagy, starosta v období 1932 až 
1934.

10. 10. 1817 sa vo Viničnom narodil Mar-
tin Jajcaj. V r. 1851 sa oženil s Teréziou Bar-
kolovou a oni sú zakladatelia bernolákov-
skej vetvy Jajcajovcov.

10. 10. 1937 sa konali „Bernolákove dni  
v Čeklísi“. Slávnostne bol odhalený pomník 
Antona Bernoláka pred r-k farou, ktorý bol 
dielom akademického sochára Frica Mot-
tošku. 

17. 10 1821 boli zosobášení čeklísky mly-
nár Juraj Kastl a Mária Zimmermannová 
z Novej Dedinky (zo Šápu). V mlynárskom 
remesle pokračoval ich syn Pavol.

25. 10. 1786 sa v Malom Šúri narodil Mi-
chal Máčaj. V r. 1811 sa oženil s Máriou 
Kováčovou a založili bernolákovskú vetvu 
Máčajovcov.

28. 10. 1906 sa v obci Vrbice (okr. Břec-
lav) narodila Vlasta Sychrová vyd. Rauso-
vá. Vyštudovala učiteľstvo a od r. 1950 do  
r. 1978 učila matematiku a telesnú výcho-
vu na Základnej škole v Bernolákove. So 
žiakmi cvičila na Spartakiádu.

28. 10. 1918 vznikla Československá re-
publika a zanikla Rakúsko-uhorská mo-
narchia. V obci ešte nikto nevedel, že sa 
skončila 1. svetová vojna. Až na druhý 
deň prišla do obce táto radostná sprá-
va. Vo vojne zomrelo vyše 40 mužov  
z Bernolákova (Bernolák 4/2018 str. 12 
a 13).

31. 10. 1947 bolo z Ilavy dovezené telo Sil-
vestra Cvergla, umučeného počas II. sve-
tovej vojny. Za veľkej účasti obyvateľov bol 
pochovaný na bernolákovskom cintoríne 
1. 11. 1947.

NOVEMBER

1. 11. 1781 panovník Jozef II. vydal patent 
o zrušení nevoľníctva.

1. 11. 1811 sa narodil Karol, syn prisťaho-
valcov z Bratislavy - Františka Reindla a Te-
rézie Reinerovej. Karol Reindl sa 6.11.1832 
oženil s Teréziou Pajerovou a ich potomko-
via žijú v Bernolákove aj v súčasnosti.

2. 11. 1938 Čeklís pripadol Maďarsku na 
základe Viedenskej arbitráže. Vo večer-
ných hodinách bol obsadený maďarským 
vojskom, zmenili sa predstavitelia obce  
a školy. Až 14. 3. 1939 bol Čeklís pripojený 
k novovzniknutému Slovenskému štátu. 

4. 11. 1882 sa v Čeklísi v dome č. 88 narodil 
Karol Kastl, starosta v rokoch 1927 - 1932.
 
4. 11. 1921 sa v Čeklísi narodil vojenský pi-
lot Karol Farský. Jeho pôvodné priezvisko 
bolo Farkaš. Bol prvým riaditeľom brati-
slavského letiska.

7. 11. 1772 sa v Záhorskej Vsi narodil Martin 
Škvorec. S Alžbetou Polgárovou sú zaklada-
teľmi bernolákovskej vetvy Škvorcovcov.

8. 11. 1414  bol korunovaný za rímskeho 
kráľa Žigmund Luxemburský. Bol majite-
ľom hradu Čeklís.

11. 11. 1725 sa v obci Érkeserü (župa Bi-
har) narodil Anton Radič. V Čeklísi bol fará-
rom v r. 1769 - 1773. 

17. 11. 1906 sa v Čeklísi narodil Michal 
Hergovič,  predseda národného výboru  
v období 1955 – 1957.

18. 11. 1815 zomrel gróf  František Ester-
házy, majiteľ čeklískeho panstva, stoličný 
hodnostár, radca uhorskej dvorskej kan-
celárie. Na svojich majetkoch sa usiloval  
o moderné spôsoby hospodárenia.

23. a 24. 11. 1990 sa konali komunálne 
voľby, v ktorých po monopole komunis-
tickej strany už kandidovali obyvatelia za 
rôzne politické strany.

24. 11. 1791 sa vo Viedni narodil gróf Jozef 
Esterházy. Vdova Helena Brezobrazova dala 
postaviť na bernolákovskom cintoríne me-
moriálnu kaplnku po jeho smrti 12. 5. 1847.

27. 11. 1940 sa v Čeklísi narodil Vojtech 
Kondrót, matematik, básnik a prekladateľ. 
(Bernolák 1/2016 str. 11)

29. 11. 1931 bol slávnostne otvorený ka-
tolícky dom iniciovaný Katolíckou jedno-
tou.

30.11.1891 sa v Banskej Bystrici narodil 
sochár Frico Motoška. Je autorom pom-
níka Antona Bernoláka v Bernolákove. 
Je autorom aj ďalších pomníkov sloven-
ských dejateľov – M. R. Štefánika v Cle-
velande a v Hlohovci, J. M. Hurbana v Hl-
bokom, Júliusa Bottu v Revúcej a Andreja 
Sládkoviča v Radvani. Zomrel 21.6.1956 
v Buenos Aires.

30. 11. 1984 zomrel Vojtech Bognár, pred-
seda národného výboru v rokoch 1951 - 
1953.

DECEMBER
1. 12. 1905 sa v obci Bíňovce narodil An-
ton Mikulka, farár v Bernolákove v rokoch 
1953 – 1962.

4. 12. 1854 sa v dome č. 171 narodil Ján 
Škvorec. Bol richtárom v rokoch 1913 - 
1915.

5. 12. 1992 vznikol detský tanečný súbor 
Niagara Bernolákovo.

7. 12. 1787 prichádza Anton Bernolák na 
faru do Čeklísa pôsobiť ako kaplán.

15. 12. 1999 bol slávnostné odhalený 
pamätník MONUMENT 2000. Pamätník 
vznikol na návrh pána Milana Kútyho a zre-
alizovala ho firma Svarogo v parčíku pred 
kultúrnym domom.

16. 12. 1850 bola uvedená do prevádzky 
železnica a cez Čeklís prešiel prvý parný 
vlak. 

19. 12.1918 sa v Čeklísi narodil Károly Géza 
József Rudolf Alfons Mária Fortuné Ester-
házy, posledný majiteľ rodového panstva  
v Bernolákove.

26. 12. 1920 sa v Čeklísi narodil Viliam 
Voštinár. V r. 1942 sa pridal k bieloruským 
partizánom. Po vojne bol v Prahe členom 
hradnej stráže prezidenta E. Beneša.

28. 12. 1915 sa v Čeklísi narodila Etela Be-
lajová vyd. Buzgovičová, prvá žena na čele 
obce ako predsedkyňa národného výboru 
v rokoch 1953 – 1955.

29. 12. 2009 zomrel Marcel Pápay, pred-
seda miestneho národného výboru v ro-
koch 1980 – 1986.
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Na jeho vývoj a stavbu padlo „úbo-
hých“ 10 miliárd dolárov. Dostupné 
pramene poskytujú údaje o plánoch 
zhotovovania vzdušných obrov s kom-
fortom pre viac ako 3.000 pasažierov 
na palube len jedného. Uvažujúci člo-
vek si vie živo predstaviť, čo existujúci 
a budúci „lietajúci titani“ dokážu s at-
mosférou urobiť. A vedia si predstaviť 
aj atak  z toho súvisiaci na život v tro-
posfére a priľahlej litosfére.
Na záver doplním, že život mnohých 
organizmov je od vzniku života na Zemi 
založený na pokojnej, skvelo naprogra-
movanej  migrácii bez zbytočného zho-
nu a chaosu. Zákonite si vyhľadávajú 
staré alebo vytvárajú nové koridory, 
chodníky a cesty. Prakticky celá ornito-
fauna, množstvo blanokrídleho hmyzu 
a iné tvory sú uspôsobené k pohybu 
vo vzduchu bez využívania  akýchkoľ-
vek  energetických zdrojov. Ale migro-
vať alebo cestovať atmosférou  Zeme 
nadzvukovou rýchlosťou a pritom vy-
nášať do vzdušného priestoru breme-
ná   obrovitej tonáže  nie je rozumné  
a iste to má svoje hranice. Súčasný stav 
vidím ako šialenstvo a  hazard s majet-
kom, ktorý bez rozdielu patrí všetkému 
živému na planéte, a nie len človeku. 
Už nám nič nechýba, povedané sarkas-
ticky, len získať pevný bod vo vesmíre  
a budeme môcť hýbať planétou, ako sa 
nám to kedykoľvek zachce.

Ján Navara

OTEPĽOVANIE  ZEMSKÉHO POVRCHU

VŠETKO NAJLEPŠIE!
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Spoločenská rubrika

Na  zemský povrch a do priľahlej atmo-
sféry Zeme prichádza teplo zo slnka vo 
forme žiarivej energie.  Na zemskom 
povrchu sa  transformuje na energiu 
tepelnú.  Udržaním rovnováhy medzi 
dopadajúcim a od zeme odrazeným sl-
nečným žiarením sa pre človeka a  iné 
tvory vytvorili vhodné životné pod-
mienky. Časť odrazeného infračervené-
ho  žiarenia / IR / sa pri tom v atmosfére 
absorbuje, časť odchádza do vesmírne-
ho priestoru, ale časť sa vracia na zem-
ský povrch a  zohrieva ho. To je podsta-
ta prirodzeného skleníkového efektu  
a  plyny, ktoré absorbujú IR -  žiare-
nie sú tzv. skleníkové plyny. Takými sú 
metán, oxid dusný,  oxid uhličitý, ale 
hlavne vodná para. Avšak prirodzený 
skleníkový efekt nebol nikdy dlhodobo 
konštantný. Raz sa povrch Zeme otep-
ľoval, inokedy ochladzoval.  Ale ku všet-
kému treba dodať, že aj samotná tep-
lota zemského povrchu a spomenutej 
prízemnej atmosféry nezávisia  len na 
slnečnej aktivite, ale aj  na schopnosti 
Zeme horninami, rôznymi materiálmi, 
vodstvami, rastlinami a  živočíšstvom 
ju transformovať a pohlcovať. Aktivita 
slnka sa popritom vekmi tiež menila 
a mení a na zemi sa po stáročia strie-
dali teplejšie a  chladnejšie klimatické 
obdobia. Nezvyčajne nadmerné otep-
ľovanie v posledných niekoľkých de-
saťročiach  má však podľa súčasných 
vedeckých predstáv pôvod prevažne  
v antropogénnej  činnosti. Predovšet-
kým v  jej zvýšenej aktivite podmiene-
nej zmenou rýchlosti pohybu a spôsobu 
života človeka. Výsledkom je človekom 
zmenený charakter troposféry a naj-
vrchnejšej litosféry – pôdy. K tomu 
sa viaže aj následná strata  vlastného  
ochladzovania. 
V relatívne krátkom čase,  v rozsahu 
jedného alebo niekoľkých  storočí sa 
troposféra zmenila takpovediac k ne-
poznaniu. Nielenže vzrástol počet ľudí 
na planéte, ale človek ju neprimerane 
odlesnil, odvodnil a  zastaval materiál-
mi nevhodných tepelných vlastnosti.  
Zmena je už dnes v mnohých smeroch 
dlhodobo ireverzibilná, nevratná.  Jej 
najvrchnejšia litosféra spolu s prízem-
nou atmosférou je stúpajúco teplejšia  
a suchšia. V prvom rade sa zmenil člo-
vek. Na väčšie vzdialenosti prestal to-
tiž používať silu zdomácnených zvie-
rat, svoj pohybový aparát a schopnosť 
chôdze. Z miesta na miesto sa odvtedy 
premiestňuje síce tiež sprostredkova-
ne, ale už pomocou neprirodzených, 
energeticky oveľa náročnejších strojov 
- pomocou tzv. „energetických otro-
kov“, prevažne spaľovacích, výbušných 
motorov. Ide o pohyb oveľa rýchlejší, 
pohodlnejší a efektívnejší, ako keď sa 
pohyboval autonómne chôdzou ale-
bo behom. Vzoprel sa gravitačnej sile 

a dnes neprekvapuje, že život človeka 
pulzuje v neuveriteľnom rozsahu a in-
tenzite všade na súši, na vode, vo vode, 
vo vzduchu a dokonca v medziplanetár-
nom  priestore. Na vzdor tomu, alebo 
práve preto dnes už zo skúsenosti vie-
me, že pohyb a súčasná  aktivita člove-
ka má z hľadiska udržateľného rozvoja 
rozmanitého  života na Zemi predsa 
len svoje obmedzenie. Je viac a viac 
limitovaná negatívami, ktoré so sebou 
prináša. Začalo totiž platiť to známe, 
čím  rýchlejšie a vyššie sa strojmi po-
hybujeme, tým je devastujúci účet na 
planétu, ale hlavne na troposféru a ži-
vot v nej väčší. Dominujúcou sa stala 
skutočnosť, že v populácii človeka pre-
vládla duševná práca  nad prácou teles-
nou. Pohodlie, materiálna zábezpeka, 
ale aj znížená kvalita prostredia, najmä 
oxidačne účinnejšie atmosferické  pro-
stredie začína pôsobiť spätnou väzbou  
cez psychiku, imunitu a rozmnožovanie  
aj na samotného človeka.
K využitiu objavu parného a výbušné-
ho motora si človek vytvoril v minu-
lom a predminulom  storočí dopravný 
a prepravný systém, v ktorom predsa 
len prevládla mnohostranne využiteľ-
nejšia automobilová doprava a všetko, 
čo s ňou súvisí. Automobilizmus a ces-
ty, spolu s inými  umelými  plochami 
a predmetmi, sa najviac podpisujú na 
súčasnom  zmenenom stave a  zme-
nenej kvalite troposféry. Pozemný do-
pravný systém spočívajúci na zemskej 
príťažlivosti, na priľnavosti k zemskému 
povrchu je labilný, zároveň komplikova-
ný, nebezpečný, bezohľadne diskrimi-
nujúci a  vôkol devastujúci. Niekdajšia 
myšlienka  „všetko na kolesá“ po čase 
tak vyúsťuje do život ohrozujúceho ne-
bezpečného stavu. Pre niektoré druhy 
organizmov sa naša pozemná doprava 
stala neprekonateľnou prekážkou pri-
rodzenej migrácie a  je  limitujúcim fak-
torom ich existencie. Postupom času, 
postupného zintenzívnenia a technic-
kej dokonalosti nadobudla doprava 
dvojsečný charakter aj pre človeka. 
Na jednej strane pohodlie a rýchlosť, 
na  strane druhej nebezpečie havárií  
a strach z nich.
Spomeniem aj iné, nevhodný a necitlivý 
záber mnohých, často veľmi kvalitných 
druhov pôd, likvidáciu edafónu, / pôd-
neho života / v nich, vegetačného krytu 
a viacerých prírodných vzácností vrá-
tane rašelinísk, vresovísk, mokradí..., 
ktoré rozvoju miest, cestám, letiskám, 
prístavom, koľajniciam a potrubiam či 
iným rozvádzacím  systémom stoja pri 
ich budovaní v ceste. Niet sporu o tom, 
že bez nich stráca táto planéta svoj 
funkčný / evapotranspiračný a termo-
regulačný/ prirodzene vyvážený stav. 
Zbavuje sa totiž schopnosti  ochladzo-
vania a  zároveň otepľovania. V prene-

senom slova zmysle sa vrchná litosféra 
a spodná troposféra postupne zbavu-
je svojej  tlmivej schopnosti.  A ak by 
sme pri bilancovaní modelovo vychá-
dzali z pomerov v geograficky blízkom 
Nemecku, došli by sme k údaju, podľa 
ktorého pokrývajú len betónové a vy-
asfaltované  plochy vo forme diaľnic, 
rýchlostných a existujúcich ciest,  spolu 
s plochami letísk a inými umelými plo-
chami takmer pätinu celkovej plochy 
európskej troposféry. Ešte k hrozivejšej 
bilancii dôjdeme, ak  do úvahy zoberie-
me ťažko zmerateľné, ale v skutočnosti 
existujúce plochy tiahnuce sa pozdĺž  
ciest a  letísk, ktoré sú permanentne 
atakované a  znefunkčnené vysokými 
emisnými koncentráciami a soľou. Je 
pri tom nepríjemné pripomínať, že mó-
dou doby sa stalo i bezhlavé dláždenie 
mestských a  dedinských voľných plôch, 
námestí a  chodníkov vodu nepriepust-
nými  umelými pokryvmi, najčastejšie 
s nevhodnými tepelne kumulačnými 
vlastnosťami. A  veľkoplošné znehod-
nocovanie ornej pôdy  ťažkou mechani-
záciou a chemizáciou ako zvláštny, ale 
už existujúci troposféricky jav je tiež 
mimoriadne nebezpečný.
Terajšie letiská, koľajiská, diaľnice, ale 
aj ostatné umelé povrchy sú z akého-
koľvek hľadiska absolútne cudzími  prv-
kami v krajine. Takmer všetky sú vodu 
nepriepustné, kumulujúce zrážky do 
množstiev s veľkou devastujúcou si-
lou. Vôkol narúšajú prirodzený chod 
denných a nočných teplôt a všetko, 
čo s týmito javmi súvisí. Teda aj s ab-
senciou  rosy a vzniku väčšieho sucha  
v blízkom okolí. Fumigujúce látky z po-
vrchu ciest, posypové materiály  a  nad-
merná koncentrácia výfukových plynov 
už sú  alebo budú príčinou vegetačné-
ho vákua  alebo chradnúcej vegetácie 
vôkol. Najbližšie okolie ciest sa doslova 
umelo zasoľuje a  odsoľovanie je prak-
tický nemožné. Dopravné prostriedky 
pozemnej, vodnej a vzdušnej dopravy 
produkujú dovedna množstvo výfukov, 
ktoré už celosvetovo a z rôznych hľadísk 
ohrozujú celkovú biodiverzitu Zeme.  
Z troposféry a  litosféry mizne totiž živá 
rozmanitosť, nahrádza ju rozmanitosť 
neživá, anorganická. A návrat k pôvod-
nému  stavu je praktický nemožný.
Lietanie vo vysokých výškach a sna-
hy o presun časti pozemnej dopravy 
do vzdušného priestoru planéty bolo 
vždy lákadlom a  v  relatívne krátkom 
čase sa stalo skutočnosťou. Dnes ľud-
stvo disponuje arzenálom dopravných 
i bojových lietadiel, lietadlových lodí, 
stíhačiek a helikoptér, dokonca aj bez-
pilotných  a  ťažko viditeľných.  Svetlo 
sveta uzrelo  obrovité lietadlo Airbus  
A 380, ktorého kapacita je viac ako 800 
ľudí na palube, s doletom 15000 km   
a takmer so 400 tisícami litrov paliva. 

Inzercia

25. augusta oslávila nádherné životné jubileum 101 rokov  najstaršia obyvateľka 
obce Bernolákovo pani Jozefína Slaná. Pri tejto jedinečnej a vzácnej príležitos-
ti navštívil oslávenkyňu, pani Slanú, starosta obce a zaželal jej hlavne  zdravie  
a spokojnosť,  aby ešte veľa krásnych dní pobudla v rodinnom šťastí  medzi svo-
jimi najdrahšími a medzi nami všetkými. 
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BEH PRE BEH
Inzercia

Dňa 25.9.2022 sa pod záštitou obce 
Bernolákovo uskutočnil v poradí 9. roč-
ník charitatívneho preteku Beh pre beh. 
Tentokrát patril Veronike Dvornickej  
z Ivanky pri Dunaji, ktorú prišlo pod-
poriť 90 detí a 180 dospelých. Celý 

výťažok zo štartovného, teda presne  
2601 €, sme odovzdali Veronike, kto-
rá ich použije na rehabilitácie. Veľmi 
sa teším, že sa podarilo vyzbierať takú 
krásnu sumu. Rada by som tiež poďa-
kovala všetkým dobrovoľníkom, našim 

hasičom a obecnej polícii za pomoc  
v deň preteku. Moja vďaka patrí aj obci 
Bernolákovo za každoročnú podpo-
ru pri organizovaní tohto bežeckého 
podujatia. 

Katarína Donáthová, organizátorka
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BERNOLÁKOVSKÍ MAJSTRI EURÓPY
Súrodenci Jozef a Silvia Solymosyov-
ci z Bernolákova získali dve bronzové 
medaily na Majstrovstvách Európy  
v synchronizovanom plávaní. Tie majú 
pre nich doslova cenu zlata. 

Ich mama a zároveň trénerka Ivana Solymo-
syová tvrdí, že slovenské synchronizované 
plávanie najbližších desať rokov nedosiahne 
lepší výsledok na vrcholnom podujatí. Podľa 
jej slov sa nemôže porovnávať s Talianskom či 
Španielskom, ktoré skončili v súťažiach mie-
šaných párov na prvých dvoch priečkach.
„Krajiny ako Taliansko a Španielsko sa v naj-
bližších rokoch nedajú dostihnúť. Na Slo-
vensku totiž nemáme na to podmienky. 
Dvadsaťpäť reprezentantov trénuje na troch 
dráhach, navyše v polovici bazéna je plytká 
voda, takže sa tam nič nedá robiť. V sólach 
ani v duách sa vôbec nemôžeme porovnávať 
s najvyspelejšími krajinami. V roku 2017 sme 
sa rozhodli, že Jožko so Silviou vyskúšajú mix,

lebo je to disciplína, v ktorej máme šancu sa 
presadiť. Som rada, že sa nám to podarilo,“ 
uviedla Ivana Solymosyová.
Jozef Solymosy si atmosféru vo Foro Italico 
užíval, prekážala mu iba studená voda. „Som 
veľmi spokojný s tým, ako to dopadlo. Dali 
sme do toho maximum. Čakali sme, že ťažšie 
bude získať medailu vo voľných zostavách, 
pretože tam štartovali Nemci. Zdolali sme ich 
o dva body, čo je super,“ uviedol slovenský 
reprezentant, ktorý sa venuje synchru od pia-
tich rokov. „V ženskom kolektíve je to niekedy 
ťažké, na tréningoch furt hovoria o babách, 
no postupne som si zvykol.“
Silvia Solymosyová už pri rozplavbách verila, 
že by v Ríme mohli s bratom siahnuť na cen-
né kovy. „V nemeckom mixe bola baba, ktorá  
v minulosti cvičila duá a získavala dosť bodov.

V Ríme však dostal nemecký pár výrazne nižšie 
známky ako my. V technických zostavách sme 
čakali, že predstihneme Belgicko a Srbsko. Po 
zisku prvého bronzu na oslavy nebol čas. Vynah-
radili sme si to však po skončení druhej súťaže a 
išli do mesta na pizzu.“
Prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan 
Šulek dlho neveril, že Solymosyovci vybojovali 
historické medaily. „Jožko so Silviou boli tak tro-
chu v úzadí. Ja som im však veľmi fandil už od 
môjho príchodu do funkcie. Sú to skromní, milí 
ľudia. Vďaka zisku dvoch bronzových medailí 
zvýraznili tento šport na Slovensku. Konkurovať 
vyspelým krajinám, ktoré pravidelne zbierajú 
medaily, je malý zázrak,“ zdôraznil Šulek.

Foto: Ján Luky

Hrdí Jozef a Silvia Solymosyovci s dvomi bronzovými medailami

Riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška si so záujmom prezerá získané bronzy

Ivan Šulek, prezident Slovenskej plaveckej federácie, Silvia Solymosyová, Jozef Solymosy, 
trénerka a mamina Ivana Solymosyová

Bernolák
VOĽBY 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 
A ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 

29. OKTÓBER 2022

PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE 
A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 
A VOĽBY DO ORGÁNOV  SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 
29. OKTÓBER 2022 (SOBOTA) 7.00 -20.00 HOD.
Vážení občania, Rozhodnutím č. 209/ 
2022 Z. z. vyhlásil predseda NR SR 
voľby  do orgánov samosprávy obcí 
a  voľby do orgánov samosprávnych 
krajov.      

Voľby prinášajú viacero zmien: 
- prvýkrát dochádza k spojeniu 
dvoch druhov volieb 
- mení sa čas hlasovania, volebné 
miestnosti sa zatvoria o 20.00 hod.
- v obci sa vzhľadom na nárast 
počtu voličov mení počet okrskov 
zo šiestich na sedem. Žiadame 
preto voličov, aby venovali pozor-
nosť zmenám, ku ktorým došlo vo 
volebných okrskoch a dôkladne si 
overili, do ktorého volebného okrs-
ku patria podľa miesta trvalého 
pobytu a kde sa nachádza volebná 
miestnosť, v ktorej  budú voliť.

URČENIE POČTU POSLANCOV 
A  UTVORENIE VOLEBNÝCH OB-
VODOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ

     Obecné zastupiteľstvo v Bernolá-
kove podľa § 166 zákona č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebné-
ho práva a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších 
predpisov uznesením č. 22/21/2022 
a uznesením č. 23/21/2022 zo dňa 
28.6.2022 určilo, že Obecné zastu-
piteľstvo v Bernolákove pre vo-
lebné obdobie 2022-2026 bude 
mať 13 poslancov, ktorí sa budú 
voliť v troch volebných obvodoch. 
Vo volebnom obvode č. 1 sa volí  
5 poslancov, vo volebnom obvode 
č. 2 sa volia 4 poslanci, vo voleb-
nom obvode č. 3 sa volia 4 poslanci. 
Pre voľby starostu obce je stanove-
ný jeden spoločný obvod. 

UTVORENIE VOLEBNÝCH 
OKRSKOV A URČENIE 
VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

     Starosta obce Bernolákovo podľa 
§ 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov 
utvoril volebné okrsky a určil voleb-

né miestnosti na odovzdávanie hla-
sovacích lístkov a na sčítanie hlasov 
voličov na území obce Bernolákovo 
nasledovne:

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, 
Hlavná 107, Bernolákovo
Zapisovateľ: Ondrej Strakoš
Tel. kontakt: 02/40200615
Ulice: Bottova, Hlinkova, Hurbanova, 
Hviezdoslavova, Chalupkova, Jesen-
ského, Kalinčiakova, Komenského, 
Kukučínova, Kvetná, Lekárenská, Ná-
lepkova, Národného oslobodenia, 
Orechová, Plemenárska, Poštová 
orientačné čísla 21 - 97, orientačné 
čísla 14 A – 80, Priemyselná, Senec-
ká cesta, Sládkovičova, Školská, Štú-
rova, Viničná.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Kultúrny dom,  
Hlavná 107, Bernolákovo
Zapisovateľka: Bc. Veronika Hruško-
vá
Tel. kontakt: 02/40200622
Ulice: Azalková,  Krátka,  Ľaliová,  Lú-
čna,  Muškátová,  Orgovánová,   Po-
ľovnícka, Potočná, Staničná, Stredná, 
Trnavská orientačné čísla 89 - 199, 
orientačné čísla 112 - 200,  Železnič-
ná.                                                      

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná ško-
la, Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Mgr. Natália Vlnko-
vá
Tel. kontakt: 0910 357449
Ulice: Brečtanová, Fialková, Háj-
na, Hornádska, Hronská, Chmeľová, 
Ipeľská, Konvalinková, Kysucká, Ľa-
nová, Moravská, Narcisová, Okruž-
ná, Ondavská, Oravská, Osiková, 
Park Belvéder, Poľná, Pšeničná, Raž-
ná, Roľnícka, Snežienková, Toryská, 
Tulipánová, Vážska.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Obecný úrad, 
Hlavná 111, Bernolákovo 
Zapisovateľka: Elena Molnárová
Tel. kontakt. 02/40200601

Ulice: Ampérova, Baničova, Hlavná, 
Hlboká orientačné čísla 1 - 27, orien-
tačné čísla 2 - 8 A, Kaštieľ, Kollárova, 
Mostová, Poštová orientačné čísla 1 
- 19 A, orientačné čísla 2 - 14, Slaná, 
Vŕšky, Záhradná. 

Volebný okrsok č. 5    
Volebná miestnosť: Základná ško-
la, Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Silvia Bremserová
Tel. kontakt: 0910 357351
Ulice: Bernolákova, Budovateľská, 
Clementisova, Družstevná, Du-
kelská, Fándlyho, Gaštanová alej, 
Grobská, Horný dvor, Pribinova, 
Sacky, Strojárenská, Svätoplukova, 
Tajovského.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná ško-
la, Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Ing. Helena Senko-
vá
Tel. kontakt: 0903 184948
Ulice: Brusnicová, Čerešňová, Čučo-
riedková, Figová, Hlboká orientačné 
číslo 29, orientačné čísla 10 - 40, 
Hrubé Lúky, Hrušková, Kondrótova, 
Malinová, Obilná, Sadová, Slnečnico-
vá, Stromová, Šípková, Tabaková, To-
poľový rad, Trnavská orientačné čísla 
2 - 110, orientačné čísla 1 - 87, Tr-
navská (záhradkárska osada) súpisné 
čísla 3038, 3053, 3113, 3127, 3225, 
3246, 3303, 3320, 3324, 3373, 6313, 
6361, 6382, 6576, Trnková.
                                                     
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná ško-
la, Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Alena Benkovská
Tel. kontakt: 0903 228311
Ulice: Agátová, Borovicová, Bros-
kyňová, Buková, Dubová, Dunajská, 
Jabloňová, Jelšová, Lesná, Lipová, 
Marhuľová, Mierová, Nevädzová, 
Púpavová, Rezedová, Riečna, Slivko-
vá, Smreková, Šalviová, Višňová.      

Telefónne čísla na zapisovate-
ľov okrskových volebných komisií 
sú platné len v deň konania vo-
lieb.                                                                                                                                                                                                     

ZOZNAM KANDIDÁTOV ZAREGISTROVANÝCH PRE VOĽBY STAROSTU 
OBCE BERNOLÁKOVO
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Iva Pipíšková, Mgr., 55 r., expertka Združenia miest a obcí, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, 
Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Rastislav Požár, Ing., 47 r., technický riaditeľ, nezávislý kandidát
3. Adam Šipoš, 45 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
4. Miroslav Turenič, Bc., MBA, LL.M.,  34 r., starosta obce, nezávislý kandidát

ZOZNAM KANDIDÁTOV ZAREGISTROVANÝCH PRE VOĽBY DO OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V BERNOLÁKOVE PODĽA JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH 
OBVODOV
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Martina Brunel, Ing., 38 r., pedagogická zamestnankyňa, nezávislá kandidátka   
2. Katarína Burešová, JUDr., 42 r., hlavná štátna radkyňa, nezávislá kandidátka   
3. Radovan Hanic, 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
4. Miroslav Kratochvíl, 23 r., študent, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠAN-

CA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Imrich Matúš, 36 r., zamestnanec letiska, nezávislý kandidát
6. Michaela Mulera, MUDr., 32 r., lekárka, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, 

ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Iva Pipíšková, Mgr., 55 r., expertka združenia miest a obcí, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia,  

Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Gabriel Szöke, Mgr., 44 r., IT manažér, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana,  

ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Adam Šipoš, 45 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Martin Berčík, Ing., 45 r., prednosta obecného úradu, nezávislý kandidát
2. Roman Hudík, Ing., 47 r., technik, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠAN-

CA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Marek Jakubovič, 25 r., študent, nezávislý kandidát
4. Katarína Koporcová, 58 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka   
5. Ján Szőllős, RNDr., Mgr., CSc., 57 r., poslanec parlamentu, Kresťanská únia
6. Peter Zámocký, Mgr., 50 r., živnostník, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Michal Bartók, JUDr., Ing., 52 r., právnik, nezávislý kandidát
2. Mária Gurová, Mgr., 67 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka   
3. Mária Kisková, PhDr., 60 r., pedagogička, Starostovia a nezávislí kandidáti
4. Vladimír Lulják, 65 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska
5. Herbert Martin, Ing., 50 r., konateľ spoločnosti, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická 

strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Miroslav Michelík, Ing., 55 r., dopravný inžinier, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická 

strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Michal Peleš, Ing., 44 r., stavebný inžinier, Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia, Demokratická stra-

na, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Rastislav Požár, Ing., 47 r., technický riaditeľ, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.
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ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV  PRE  VOĽBY  PREDSEDU 
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu,  politická strana, hnutie, koalícia, alebo nezávislý kandidát

1.  Ivan Bošňák, Ing. 53 r., finančný manažér, Bratislava, Záhorská Bystrica, Demokratická strana, ODS – Občianski de-
mokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA

2. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51 r., predseda samosprávneho kraja, Bratislava - Staré Mesto, Sloboda a Solidarita, 
Progresívne Slovensko, Team Bratislava

3.  Milan Lopašovský, PharmDr., 59 r., diplomat, Bratislava - Staré Mesto,  STRANA      MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
4. Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, Bratislava – Petržalka, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
5.  Magdaléna Sulanová, Ing., 70 r., poslankyňa národnej rady, Bratislava – Rača, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slo-

vensko
6.  Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
7.  Dušan Velič, prof., Ing., DrSc., 56 r., štátny tajomník pre regióny, Bratislava – Záhorská Bystrica, ZA ĽUDÍ, SME RODI-

NA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum
8.  Štefan Zima, Mgr. art., 73 r.  dôchodca, Vinosady, REPUBLIKA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO 
ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

VOLEBNÝ OBVOD Č.: 23
Obce Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, politická strana, hnutie, koalícia, alebo nezávislý kandidát

1.  Michal Bartók, JUDr., 52 r., právnik, Bernolákovo, nezávislý kandidát
2.  Mária Blažeková, Mgr., 32 r., asistentka poradcu predsedu vlády, Chorvátsky Grob, NOVA, Občianska  konzervatívna 

strana,  Demokratická únia  Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA  a  nezávislé  osobnosti  (OĽANO),  NOVA,  Kresťanská únia  
(KÚ), ZMENA ZDOLA

3.  Katarína Burešová, JUDr., 42 r., hlavná štátna radkyňa, Bernolákovo, nezávislý kandidát
4.  Lucia Hilka Majková, PhDr., Dr., 46 r.,  podnikateľka, Ivanka pri Dunaji, REPUBLIKA
5. Henrich Hržič, Ing.,  52 r.,  nepedagogický pracovník v školstve, Chorvátsky Grob, SMER – sociálna demokracia,  

Slovenská národná strana
6.  Mária Kisková, PhDr., 60 r., pedagogička, Bernolákovo, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava
7.   Matej Krčmár, PhDr., Mgr., 50 r., ekonóm, Chorvátsky Grob,  ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Magyar Fórum - Maďarské fórum
8.  Darina Mosná, 51 r., konateľka, Ivanka pri Dunaji, ŽIVOT - národná strana
9.   Miloš Orlík, 45 r., vedúci logistiky, Ivanka pri Dunaji,  ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar 

Fórum - Maďarské fórum
10. Marián Perger, Ing., 57 r., starosta, Zálesie, Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO
11. Jozef Selep, Ing., PhD., 47 r., architekt – projektant, Chorvátsky Grob, Demokratická strana, ODS – Občianski demok-

rati Slovenska, SPOLU – občianska demokracia, ŠANCA
12. Ján Szőllős, RNDr., Mgr., CSc., 57 r.,  poslanec parlamentu, Bernolákovo, Kresťanská únia
13. Michal Šulka, 26 r., podnikateľ,  Chorvátsky Grob, HLAS – sociálna demokracia
14. Vladimíra Vydrová, JUDr., Mgr., 51 r., starostka, Chorvátsky Grob, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team 

Bratislava

Právo voliť  do orgánov samosprávy obcí a do  
orgánov  samosprávnych  krajov má občan 
Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má 
trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanove-
né obmedzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia, ak osobitný zá-
kon v čase pandémie neustanoví inak.
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zo-
zname voličov je zapísaný. Pre tieto voľby 
teda nie je možné vystaviť a použiť hlaso-
vací preukaz.
Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej volebnej 
komisii svoju totožnosť predložením občian-
skeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre 
cudzinca.
Okrsková volebná komisia zakrúžkuje po-
radové číslo voliča v zozname voličov pre 
voľby do orgánov samosprávnych krajov  
a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opat-
renú odtlačkom úradnej pečiatky obce  a dva 
hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden 
hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok 
pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname voličov pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá 
voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú od-
tlačkom úradnej pečiatky obce a dva biele 
hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre 
voľby do obecného  zastupiteľstva a jeden 
hlasovací lístok pre voľby starostu obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky po-
tvrdí volič osobitne v každom zozname vo-
ličov vlastnoručným podpisom. 
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý ne- 
vstúpi do osobitného priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná 
komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastu-
piteľstva samosprávneho kraja môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových čí-
siel kandidátov, koľko poslancov má byť 
v príslušnom volebnom obvode zvolených 
(počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja môže volič zakrúžko-
vať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpra-
vu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej 
obálky hlasovací lístok pre voľby do zastu-
piteľstva samosprávneho kraja a hlasovací 
lístok pre voľby predsedu samosprávneho 
kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslan-
cov obecného zastupiteľstva môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových čí-
siel kandidátov, koľko poslancov má byť 

v príslušnom volebnom obvode zvolených 
(počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je  uvedený  na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu 
obce  môže volič zakrúžkovať poradové čís-
lo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obál-
ky hlasovací lístok pre voľby do obecného  
zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby 
starostu obce.
Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej 
obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.
Na požiadanie voliča mu okrsková voleb-
ná komisia vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené 
hlasovacie lístky vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací 
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, 
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred 
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej voleb-
nej komisii, má právo vziať so sebou do prie-
storu 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 a o skutkovej podstate trestného činu 
volebnej korupcie. Členovia okrskovej vo-
lebnej komisie nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky.
Po opustení osobitného priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku 
do modrej schránky na hlasovanie pre voľby 
do orgánov samosprávnych krajov a bielu 
obálku do bielej schránky na hlasovanie pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej schrán-
ky na hlasovanie, je takéto hlasovanie ne-
platné.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnu-
tie sám vložiť obálku do volebnej schránky, 
môže požiadať, aby obálku do volebnej 
schránky v jeho prítomnosti vložila iná oso-
ba, 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 vykonanie hlasovania do prenosnej voleb-
nej schránky, a to len v územnom obvode vo-
lebného okrsku podľa miesta svojho trvalého 
pobytu.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky  
do zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude uložená po-
kuta 33 eur.

Miestna volebná komisia v Bernolákove 
(ďalej len „MVK“) má sídlo na Obecnom 
úrade, Hlavná 111, Bernolákovo. Predse-
dom MVK je JUDr. Juraj Ďorko, PhD., pod-
predsedníčkou MVK je Anna Lehotská. 
Zapisovateľkou MVK je  Mgr. Petra Sabin 
Wenzlová, Obecný úrad, Hlavná 111, Ber-
nolákovo.
Telefónny kontakt platný pred voľbami  
a v deň konania volieb: 02/40200608,  
0902 031769, e-mail: sekretariat@berno-
lakovo.sk

Do 4.10.2022 bude do každej domácnos-
ti doručený 1 ks tlačiva Oznámenie o čase  
a mieste konania volieb pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí a 1 ks tlačiva Oznámenie  
a čase a mieste konania volieb pre voľby do 
orgánov samosprávnych krajov. Domácnos-
ťou sa pre tento účel považuje každý rodinný 
dom, aj viacgeneračný s viacerými domác-
nosťami a každý byt v bytovom dome. V prí-
pade, ak by  toto Oznámenie o čase a mieste 
konania volieb nebolo doručené, môže sa 
volič informovať, či je zapísaný v zozname vo-
ličov. Túto informáciu dostane na OcÚ Ber-
nolákovo u p. Molnárovej a to osobne, alebo 
na tel. č. 02/40200604, 0907 837086, alebo 
e-mailom: matrika@bernolakovo.sk
Osobne na OcÚ u p. Molnárovej, alebo na 
týchto dvoch uvedených telefónnych číslach, 
resp. e-mailovej adrese,  môže volič do dňa 
konania volieb požiadať o prenosnú volebnú 
schránku. V  deň konania volieb môže požia-
dať o prenosnú volebnú schránku okrskovú 
volebnú komisiu v okrsku, kde je volič zapísa-
ný v zozname voličov, a to na tel. čísle, ktoré 
je na deň volieb pridelené okrskovej komisii.   
Voliči, ktorí majú trvalý pobyt bez adresy, 
t. j. sú prihlásení  len na obec Bernolákovo, 
budú zapísaní v zozname voličov v okrsku  
č. 4 a budú voliť vo volebnej miestnosti OcÚ 
Bernolákovo.   
Obec Bernolákovo vyhradila očíslované plo-
chy na umiestňovanie volebných plagátov na 
volebných paneloch, ktoré sú umiestnené na 
oplotení OcÚ na ulici Hlavná č. 111, Bernolá-
kovo pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
a na oplotení Domu služieb zo strany Hlavnej 
ulice pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov. 
Ďalšie informácie je možné získať na webovej 
stránke MV SR  

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

alebo na webovej stránke obce Bernolákovo 
www.bernolakovo.sk alebo na OcÚ Bernolá-
kovo, ref. matriky tel. č. 02/40200604, 0907 
837086, e-mail: matrika@bernolakovo.sk

Elena Molnárová
OcÚ Bernolákovo

INFORMÁCIE O SPÔSOBE HLASOVANIA
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REDAKCIA PONÚKLA ROVNAKÝ PRIESTOR NA VYJADRENIE VŠETKÝM KANDIDÁTOM NA POSLANCOV A STAROSTU OBCE, V KTOROM MOHLI 
PREDSTAVIŤ ČITATEĽOM SEBA A SVOJE VÍZIE NA NASLEDUJÚCE VOLEBNÉ OBDOBIE. DO ICH PRÍSPEVKOV REDAKCIA ŽIADNYM SPÔSOBOM 
NEZASAHOVALA, UVEREJŇUJEME ICH V PODOBE, V AKEJ ICH POSLALI. PRÍSPEVKY UVEREJŇUJEME V ABECEDNOM PORADÍ.

PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV 
NA STAROSTU OBCE BERNOLÁKOVO

 

1. 
Iva Pipíšková, Mgr. 
55 rokov
expertka Združenia miest  
a obcí, Sloboda a Solidarita, 
SPOLU – občianska demok-
racia, Demokratická strana, 
ŠANCA, ODS – Občianski de-
mokrati Slovenska, Kresťan-
skodemokratické hnutie

Mojim cieľom je spojiť ľudí pre dobrú vec. Dokázala som to ako poslankyňa, keď bolo 
potrebné robiť vážne rozhodnutia a zvládla som to aj v prípade kandidátov za koalí-
ciu, ktorej ponuku kandidovať sme prijali. 
V Bernolákove žijem celý život. Nemusím dokazovať trvalý pobyt, nemám záväzky  
voči developerom. Je čo robiť, tak začnime.
Ciele v oblasti školstva: 
• poskytnúť príspevky rodinám, kde obec nevie prijať dieťa do MŠ
• realizovať dostavbu ZŠ aj ZUŠ
• vytvoriť športovisko výstavbou multifunkčnej haly 
Úlohy v oblasti dopravy:
• vybudovať vnútorné cyklotrasy, prepojiť odľahlé časti obce
• vyriešiť dopravnú situáciu pri MŠ Kondrótova
• intenzívne rokovať s BSK a štátom vo veci celkového zlepšenia dopravy v obci  
 a regióne
Výzvy v sociálnych službách:
• rozšíriť sociálne služby o pomoc rodinám s deťmi a seniorom v súvislosti  
 so zdražovaním
• podporiť vznik lekárskych ambulancií a služieb ADOS
• rozšíriť kapacity nájomného bývania
Spolu s ochranou životného prostredia treba: 
• digitalizovať služby pre občanov, aby veci vedeli vybaviť z domu
• vytvoriť plán rekonštrukcie chodníkov a ciest
• znížiť energetickú náročnosť budov 
• založiť obecný podnik služieb 
• podporovať aktivity podnikateľov v prospech obce
Ako nestraníčka kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, SPOLU – ob-
čianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slo-
venska, Kresťanskodemokratické hnutie.

Úprimne ďakujem všetkým občanom Bernolákova, vďaka ktorým môžem písať tieto 
riadky. Dokázali ste si nájsť čas a svojim podpisom ste mi umožnili uchádzať sa o Vašu 
dôveru ako nezávislý kandidát na starostu obce a na poslanca Obecného zastupiteľ-
stva.
Študoval som na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval som štátnu jazy-
kovú skúšku z nemeckého jazyka. Pracujem ako technický riaditeľ v rodinnej firme, 
ktorú sme založili s manželkou. 
Základná myšlienka mojej kandidatúry na starostu obce Bernolákovo je jednoduchá: 
viesť obec znamená slúžiť občanom. Chcem byť starostom, ktorý dá Bernolákovu 
jasné a predvídateľné smerovanie. 
Je nevyhnutné prioritne sa venovať školám a škôlkam. Ako otec dvoch synov veľmi 
dobre viem, čo všetko spočíva na pleciach rodičov. Je potrebné efektívne plánovať 
a budovať školské kapacity tak, aby sa predišlo  zbytočným stresovým situáciám.  
To isté platí pre voľnočasové a športové aktivity a umelecké aktivity. 
Seniorky a seniori sú rovnocennou súčasťou Bernolákova. Patrí im vďaka, úcta a re-
špekt. Považujem za povinnosť, mať vždy otvorené dvere a čas na rozhovor. Tak, aby 
v každej chvíli vedeli, že na Obecnom úrade nájdu pomocnú ruku.
Je veľmi dôležité udržať obec v priaznivej hospodárskej situácii. To umožní realizovať 
zmysluplné rozvojové aktivity a naplno pomáhať občianskym združeniam.
Záleží mi na budúcnosti Bernolákova a jeho trvalo udržateľnom rozvoji. Tak aby sme 
všetci mohli s hrdosťou a radi hovoriť: „Žijem v Bernolákove.“.
Ďakujem za pozornosť.

2. 
Rastislav Požár, Ing.
47 rokov
technický riaditeľ
nezávislý kandidát

3. 
Adam Šipoš 
45 rokov
riaditeľ spoločnosti
nezávislý kandidát

Milí Bernolákovčania!

Dennodenne sa stretávame spolu na uliciach a diskutujeme o budúcnosti našej obce. 
Uchádzam sa v týchto komunálnych voľbách o vašu dôveru s úmyslom zmeniť chod 
vecí ako sa s nimi  v Bernolákove teraz stretávame.
KEĎ SA POZRIEME OKOLO SEBA, TAK NÁM JE VŠETKÝM JASNÉ, ŽE NAŠA OBEC NEMÔ-
ŽE BYŤ SRAVOVANÁ TAKÝMTO SPÔSOBOM AKO JE TO DNES.
CHÝBA NÁM TU PRE NÁŠ ŽIVOT VEĽA  DÔLEŽITÝCH VECÍ:
• Miesta pre deti v MŠ
• Miesta pre deti v ZŠ
• Miesto pre ZUŠ
• Fungujúce zdravotné stredisko
• Zberný dvor
• Obecný cintorín
• a veľa iného ...
OBEC JE ZANEDBANÁ A BEZ ZMYSLUPLNEJ VÍZIE BUDÚCNOSTI, BEZ PRÍPRAVY NA ŇU.
Už roky počúvame len samé sľuby.  Urobí sa len zopár najnevyhnutnejších a najviac 
viditeľných vecí, aby sa ľuďom zalepili oči. Vedenie obce už dlho zlyháva v základných 
úlohách a riadi obec k úpadku, ako to vidíme okolo seba dnes. Miesto sebareflexie 
však počúvame opakované sľuby a zlyhania sa prehliadajú. Sľuby sa neplnia a vyhýba-
vých odpovedí zo strany sľubovateľov je za tie roky stále viac a viac.
Rozhodol som sa kandidovať vďake vašej podpore, ktorú počúvam z vašich úst často. 
Zmena nepríde sama od seba, ale musíme pre ňu niečo urobiť. Každý jeden z nás má 
možnosť svojím hlasom určiť smer, ktorým sa bude Bernolákovo uberať najbližšie 
štyri roky. Preto, ak chcete reálne zmenu, tak teraz nastal ten čas vyjadriť svoj názor 
a prestať počúvať niekoľkoročné reči ako sa všetko nedá.

POĎTE VOLIŤ ČÍSLO 3 A UVIDÍTE, ŽE VECI SA ZAČNÚ MENIŤ. ĎAKUJEM ZA VAŠU POD-
PORU! 

4. 
Miroslav Turenič 
Bc., MBA, LL.M.  
34 rokov
starosta obce, 
nezávislý kandidát

Milí Bernolákovčania, milí susedia,

pred necelými šiestimi mesiacmi som sa Vám prihovoril v podobnom príspevku ako 
je tento. Predstavil som Vám seba, moje vízie a myšlienky ako chcem aby táto obec 
vyzerala a fungovala. Len pripomeniem, že si prajem, aby táto obec bola našim po-
kojným a slušným domovom. Rovnako chcem, aby starí aj noví obyvatelia bez roz-
dielu veku, boli v tejto obci spokojní. A tiež, aby bolo pre nás všetkých Bernolákovo 
miestom, kde pôjdeme za kultúrou, športom, odpočinkom a kde budeme tráviť náš 
voľný čas s rodinou a priateľmi. Vďaka Vašej podpore v predčasných voľbách spred 
pár mesiacov som sa mohol pustiť do uskutočňovania týchto myšlienok. 
Rovnako som predstavil aj ciele na túto krátku dobu do riadnych volieb, ktoré sa 
konajú 29.10.2022. Verím, že pokrok, akým sa veci v obci začali a budú ďalej riešiť, 
ste si všimli. To, čo som sľúbil na jar, sme už začali realizovať alebo budeme postupne  
v najbližších týždňoch odovzdávať do realizácie.
Klientske centrum obecného úradu sme začali budovať, rovnako sme zahájili aj výs-
tavbu základnej školy s kuchyňou a zázemím. Podarilo sa nám vybaviť všetky povole-
nia na pamiatkovú obnovu a rekonštrukciu vodárenskej veže Várdomb a prvé práce 
začnú v najbližších dňoch. V druhej polovici októbra odovzdávame stavenisko aj na 
výstavbu materskej školy s kuchyňou pre cca sto detí. 
Čakajú nás spoločne ďalšie výzvy v tejto neľahkej dobe, s ktorou je konfrontovaná 
celá naša spoločnosť. Extrémne zdražovanie, historicky najvyššia inflácia za posled-
ných 20 rokov a v neposlednom rade neočakávané výdavky a opatrenia, ktorými nás 
bez upozornenia paralyzuje naša vláda. 
Z ďalších výziev, ktoré vieme ovplyvniť vnímam potrebu stabilizácie školstva v obci, 
vyriešenie priestorových potrieb základnej umeleckej školy, pokračovať v budovaní 
športovísk, občianskej vybavenosti a ďalších v dlhodobejšom horizonte potrebných 
premien, ktoré napomôžu fungovaniu obce.  To všetko efektívne, transparentne  
a zmysluplne s manažérskou odbornosťou a skúsenosťou. 
Verím, že Vás nesklamem ani v týchto voľbách a budete naďalej spokojní s mojou 
prácou. 
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Vážení obyvatelia,

ako aktívna obecná poslankyňa si dovolím sa opätovne uchádzať o Vašu 
priazeň na pozíciu poslankyne obecného zastupiteľstva, ale aj ako kandidát-
ka na poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja.

Zastávam právnickú pozíciu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR s dlhoročnými skúsenosťami zo štátnej správy, územnej samosprávy  
a advokácie.
 
Do komunálnej politiky som šla v roku 2014 s odhodlaním veci meniť a zlep-
šovať. Aj najlepší zámer, aj najlepší program jednotlivca však vyžaduje fun-
gujúci team poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí vedia efektívne veci 
presadiť, a ktorí ľudí spájajú viac, ako rozdeľujú. Vykonávanie poslanecké-
ho mandátu je pre mňa zaväzujúca služba obyvateľom, a do nadchádzajú-
ceho volebného obdobia je mojou prioritou nielen efektívna komunikácia  
a spolupráca, ale aj nevyhnutné vzájomné a pružnejšie prepojenia obce, jej 
obyvateľov, subjektov, ktoré v obci pôsobia, a kraja, ktorého sme súčasťou. 
Dynamický rozvoj Bernolákova vyžaduje skvalitnenie a modernizáciu verej-
ných priestranstiev, realizáciu funkčných miest na trávenie voľného času ro-
dín, detí a mládeže, dôstojný prístup k najstarším členom spoločnosti, rozší-
renie ponuky a kvality služieb, ktoré vtiahnu ľudí do života obce a ponúknu 
im aktívny a hodnotný život.
 
Naša obec má stále kapacity a obrovský potenciál, aby sa posunula k lepšie-
mu životnému štandardu.
Ďakujem za Vašu podporu.

Milí spoluobčania Bernolákova! 

Ďakujem Vám veľmi pekne za podporu, ktorú ste prejavili podpisom mojej 
kandidatúry. Ako poslankyňa obecného zastupiteľstva, cítim zodpovednosť 
a neskrývam sklamanie za neúspešné projekty obce. Z nerozumných dôvo-
dov neboli získané samostatné priestory pre našu Základnú umeleckú školu. 
Tým stratili priestor aj naši seniori, ktorí si zaslúžia viac ako len kontajnerovú 
miestnosť. Neskutočne dlho sa čakalo na dostavbu Základnej školy, ktorá 
sotva postačí na pár rokov, pretože v školstve chýba dlhodobá vízia. Nový 
územný plán je v nedohľadne. Budovanie kruhového objazdu pri MŠ Kon-
drótova taktiež. 
 
No nestrácam nádej, že v budúcom volebnom období zasadnú poslanci, kto-
rí budú ochotní spolupracovať a posúvať našu obec vpred. Verím, že spoloč-
ne budeme vedieť schvaľovať projekty tak potrebné pre občanov Bernolá-
kova. Verím aj v to, že nebudú panovať predsudky, arogancia a osočovanie 
ale práve naopak, poslanci budú vedieť rozumne diskutovať a navzájom si 
pomáhať pri dosiahnutí tých správnych hodnôt pre obec.
 
Úprimne Vám ďakujem za podporu, pretože ja mám chuť bojovať aby sa 
všetky projekty stali skutočnosťou a pevne verím, že nebudem sama. Verím, 
že nastávajúce volebné obdobie už nebude premárnenou šancou.
Ďakujem za Vašu podporu.

PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV 
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BERNOLÁKOVO A DO VÚC

Milí Bernolákovčania,

volám sa Michal Bartók a v nadchádzajúcich voľbách kandidujem ako nezá-
vislý kandidát na poslanca vo volebnom obvode číslo 3. 
Chcem, aby bolo Bernolákovo obcou 21. storočia s občianskou vybavenos-
ťou, s možnosťami športového vyžitia ale predovšetkým miesto, kde bude-
me radi žiť a tráviť náš voľný čas.
Som absolvent Slovenskej technickej univerzity (1993) a Univerzity Komen-
ského, Právnická fakulta (1997). Už 25 rokov pracujem ako projektový ma-
nažér, z toho posledných desať v oblasti školstva, hospodárstva a kultúry.  
V súčasnosti pracujem na projektoch z Plánu obnovy a odolnosti, kde vidím 
priestor napríklad na financovanie dobudovania školskej infraštruktúry či na 
výstavbu nových cyklotrás. Možností je samozrejme omnoho viac. Navyše, 
v nasledujúcom roku by sa mal spustiť Program Slovensko, v rámci ktorého 
by naša obec mohla na svoj rozvoj čerpať z eurofondov. 
Ako právnik sa roky zaoberám Zákonom o obecnom zriadení a jeho sku-
točných dopadoch na bežný život občanov. Najdôležitejším orgánom v obci 
je Obecné zastupiteľstvo, ktoré na svoje fungovanie potrebuje odborné  
a praktické vedomosti z oblasti práva a jeho vplyve na reálny život v obci. 
Tieto skúsenosti ako právnik mám a chcem ich poskytnúť ako poslanec 
a súčasť Obecného zastupiteľstva. O Vašu priazeň sa uchádzam ako nezávis-
lý kandidát. 
Vašu podporu nesklamem!

  
Vážení spoluobčania, milí priatelia,

volám sa Martin Berčík. V Bernolákove žijem 18 rokov, s manželkou Zuzanou 
vychovávame dve deti – Jakuba a Emmu. Tu mám svoj domov, tu chcem žiť 
a prispievať k ďalšiemu rozvoju obce. Ako stavebný inžinier som sa počas 
jedenástich rokov zamestnania na obecnom úrade v Bernolákove zúčastnil 
na viacerých projektoch. Či už išlo o rozšírenie kapacity materskej školy, vybu-
dovanie cyklochodníka Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji, dobudovanie verejnej 
kanalizácie alebo o obnovu a dobudovanie miestnych komunikácií a chodní-
kov. Rovnako mám za sebou dva a pol roka práce ako vedúci na odbore sta-
rostlivosti o životné prostredie v Senci.
V súčasnosti pracujem ako prednosta obecného úradu v Kráľovej pri Senci.
Tak ako Vy, aj ja chcem bývať v modernej obci. Chcel by som využiť svoje 
odborné vedomosti i skúsenosti z verejnej a štátnej správy a prispieť k rieše-
niu problémov, ktoré nám znepríjemňujú život. Mojím cieľom je zamerať sa 
na kontrolu verejných zdrojov, napr. nahliadnuť na odpadové hospodárstvo 
obce Bernolákovo a preveriť opodstatnenosť výšky poplatku za komunálny 
odpad. Rád by som zlepšil komunikáciu medzi občanmi a úradom. Verím, 
že využijete právo voliť svojich zástupcov do samosprávy a vopred Vám ďa-
kujem za každý hlas, ktorý mi dáte. Zodpovedne prehlasujem, že v prípade 
môjho zvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva v Bernolákove budem 
nielen navrhovať, ale aj dôsledne presadzovať všetky zmeny, ktoré prispejú 
k ďalšiemu rozvoju našej obce a k spokojnosti Vás – občanov.

JUDr. Ing. Michal Bartók
52 rokov
právnik
nezávislý kandidát
kandidát č. 1
volebný obvod č. 3

Martin Berčík, Ing. 
45 rokov
prednosta obecného úradu, 
nezávislý kandidát
kandidát č. 1
volebný obvod č. 2

JUDr. Katarína Burešová
42 rokov
hlavná štátna radkyňa 
na Ministerstve práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR,
nezávislá kandidátka
kandidát č. 2
volebný obvod č. 1

Ing. Martina Brunel
38 rokov
pedagogická 
zamestnankyňa,
nezávislá kandidátka
kandidát č. 1
volebný obvod č. 1
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Som dôchodkyňa, poslankyňa OZ Bernolákovo za volebný obvod č.3
Poznám situáciu v obci veľmi dobre a viem, že ľúbivé reči a sľuby kandidátov sa 
nedajú splniť švihnutím čarovného prútika.

Chýba toho veľa dôležitého pre spokojný chod obce , pre obyvateľov na 
zlepšenie komfortu bývania, nezabudnúť  na tých najstarších spoluobčanov.  
Niečo je už rozbehnuté, schválené projekty sa budú  riešiť a verím, že sa to 
podarí….

Ja nesľubujem, že vybudujem ďalšiu tak potrebnú školu, ZUŠku, materskú ško-
lu, zdravotné stredisko, občiansku vybavenosť …..
Na všetko treba peniaze a hlavne priestor kde to vybudovať.
Toto bude pre mňa najväčšia výzva - spoločnými silami nájst riešenie a reali-
záciu.

Chcem počúvať hlasy spoluobčanov, spoločne riešiť vzniknuté problémy  
a podnety pre zlepšenie kvality bývania v našej krásnej obci.
Za Vašu podporu a hlas na kandidátke Vám srdečne ďakujem.
Sľubujem, že budem v poslaneckom zbore hájiť hlavne záujmy a potreby všet-
kých nás, ktorí chceme byť hrdí,  že sme obyvateľmi nášho krásneho Bernolá-
kova.    

Mgr. Gurová Mária

 
Som ženatý otec štyroch detí. Štúdium som absolvoval na Strojníckej fakulte 
Žilinskej univerzity a mám za sebou bohatú prax, či už v manažérskych alebo 
odborných pozíciách v oblasti priemyslu, merania a regulácie. Aktívne pôso-
bím v strane SaS. 

Bernolákovo sa prudko rozrastá. Ako poslanec chcem bojovať za to, aby bol 
tento rast riadený. Navyše je potrebné spojiť tradičné s novým, nové časti 
obce prepojiť s pôvodnými časťami. 

Chcem presadiť projekty zamerané na dobudovanie cestnej infraštruktúry, 
občianskej vybavenosti vrátane ihrísk a oddychových zón. Ale aj zavedenie 
podpory obce pre malé prevádzky, teraz v obci úplne absentuje podpora pod-
nikateľov. 

Ako kritickú vnímam dopravu v obci. Dnes nikto nevie povedať, čo nás v tejto 
oblasti ako obyvateľov čaká. Obec musí mať pripravené strategické dokumen-
ty aj pre túto oblasť a včas informovať občanov.

Podľa môjho názoru dozrel čas na to, aby obec zriadila vlastný podnik komu-
nálnych služieb, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí nielen údržba verej-
ných budov a priestranstiev, ale aj ďalšie doplnkové služby pre obyvateľov. 
Toto mám v pláne presadzovať.
Oceňujem, že naša kandidátka na starostku stála za myšlienkou, aby v našej 
obci vznikli tri volebné obvody. Je to motivácia pre ľudí, aby prišli k volebným 
urnám, najmä pre tých, ktorí si Bernolákovo vybrali ako svoj domov.

Ako člen SAS kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, SPOLU – 
občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demok-
rati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie.

Vážení občania Bernolákova, drahí priatelia a všetci tí čo ma poznajú, aj tí čo ma 
môžu spoznať. 

Som občanom Bernolákova od svojich 2 rokov. Moja rodina však pochádza z Ber-
nolákova a teda túto obec môžem právom označiť za svoju rodnú. 
V prvom rade by som chcel podotknúť, že chcem byť poslancom pre každého, kto 
v našej obci býva, a má k nej nejaký vzťah, bez rozdielu. Pretože treba načúvať aj 
mladým, ktorí sú budúcnosťou našej obce a aj starým, ktorí sú jej pamäť a múd-
rosť, ním vďačíme za to, že sme tu. 
V našej obci je mnoho vecí, ktoré treba dokončiť a ešte viac tých, na ktorých treba 
začať pracovať. Nechcem tým na nikoho hádzať špinu, pretože verím, že tí, ktorí 
mali a majú na starosti správu tejto obce robili a robia v dobrej viere to, čo si myslia 
že je pre túto obec najlepšie. 
Tu vyvstáva otázka, prečo sa potom hlásim za poslanca obecného zastupiteľstva? 
Ja ako mladý, ktorému už teraz záleží na dianí v obci, túžim prevziať štafetu (niektorí 
mi povedali, že je to skôr bremeno) a reprezentovať váš hlas v obecnom zastupiteľ-
stve vo všetkom čo bude Bernolákovu osožné, prospešné a dá našu obec za dobrý 
príklad doma aj vo svete. 
Plán a môj volebný program v najbližšej dobe zverejním a rozdistribuujem každé-
mu, kto oň bude mať záujem. 
Rovnako som otvorený, v prípadných rozhovoroch s vami, všetkým dobrým návr-
hom a podnetom a budem veľmi rád, ak ma v nasledujúcich voľbách podporíte 
svojim hlasom.
Ďakujem

Vážení priatelia, 

V končiacom volebnom období som dostala od vás príležitosť zastupovať naše 
obce Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob a Zálesie na župe. Boli to 
náročné roky a napriek tomu sa nám podarili veľké veci. Rekonštruujú sa školy, 
stavajú škôlky, revitalizujú sa cesty II. a III. triedy v našom regióne, opravujú sa 
mosty, stavajú a rozširujú cyklotrasy. Z Fondu obnovy môžeme naďalej čerpať 
prostriedky EU na budovanie škôl, škôlok, umeleckých škôl, cyklotrás, zdravot-
níckych zariadení , budovanie ciest aj na zlepšenie stavu životného prostredia.
 V tejto oblasti som na župe pracovala a mojou zásadou je neodchádzať od 
rozrobenej  práce. Uchádzam sa o vašu dôveru a váš hlas ako kandidátka na 
poslankyňu župy s číslom 6 a tiež ako kandidátka na poslankyňu obecné-
ho zastupiteľstva v Bernolákove v III. obvode s číslom 3. Prečo práve tento 
obvod ? Stoja pred ním výzvy v podobe veľkej bytovej výstavby, je potrebné 
vybudovať novú škôlku, realizovať novú školu, umeleckú školu, vyriešiť spoma-
lenie dopravy na Lúčnej ulici vybudovaním križovatky, modernizovať križovatku 
Lúčna – Trnavská, prebiehajú tu už jednania na úrovni župy, okresného úradu 
Senec a obce.  Menšie projekty dokážeme zastrešiť prostriedkami z dotácií BSK.
Ak dostanem vašu dôveru a váš hlas, využijem všetky svoje skúsenosti na dobu-
dovanie toho čo naša obec a náš mikroregión najviac potrebujú.     

Vážení spoluobčania,

ďakujem vám za podpisy, ktorými ste mi umožnili kandidovať v nadchádzajúcich 
voľbách do obecného zastupiteľstva ako nezávislá kandidátka, čo znamená, že 
nevyužívam stranícke štruktúry na kampaň. Mnohí z vás ma poznáte. Dovoľte, 
aby som sa  predstavila tým, ktorí ma nepoznajú. Volám sa Katarína Koporcová, 
mám 58 rokov a pracujem ako vychovávateľka v Školskom klube detí Bernoláko-
vo. V Bernolákove som sa narodila a prežila som tu celý svoj život. Som členkou 
spoločenských organizácií v obci a vedúca Detského tanečného súboru Niagara. 

Ing. Roman Hudík 
47 rokov
technik
kandidát č. 2 
volebný obvod č. 2

Mgr. Gurová Mária, 
67 rokov
dôchodkyňa
nezávislý kandidát
kandidát č. 2
volebný obvod č. 3

Marek Jakubovič
25 rokov
študent vysokej školy,
nezávislý kandidát
kandidát č. 3 
volebný obvod č. 2

Mária Kisková, PhDr., 
60 rokov,
pedagogička, 
Starostovia a nezávislí 
kandidáti
kandidát č. 3 
volebný obvod č. 3

Katarína Koporcová, 
58 rokov
vychovávateľka, 
nezávislá kandidátka
kandidát č. 4 
volebný obvod č. 2
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Spoločne s manželkou a dvoma deťmi sme sa pred 13 rokmi rozhodli 
usadiť v Bernolákove. Dnes z našich detí vyrástli tínedžeri, 13-ročný syn 
a 16-ročná dcéra. Rozhodnutie žiť tu bola dobrá voľba a verím, že aj pre 
mnohých z vás. Svoje rozhodnutie sme nikdy neobanovali. Tu sme doma.
Som absolvent Strojníckej fakulty STU a roky som konateľom firmy, kto-
rá pôsobí v oblasti technického zabezpečenia budov a obnoviteľných 
zdrojov energií.

Kandidovať som sa rozhodol z viacerých dôvodov. Rozvoj obce je rých-
ly, no čo sa týka kvality a technologických možností vidím zaostávanie  
a nedostatky, najmä čo sa týka využívania alternatívnych zdrojov energií 
pri prevádzke verejných budov – obecného úradu, nájomných či sociál-
nych bytov, ale aj školských a predškolských zariadení. 

Oblasti úspor a efektívnych riešení sa nikto na úrade odborne nevenuje. 
Verím, že sa mi ako poslancovi podarí kolegov presvedčiť, že je to naša 
budúcnosť. Investície do oblasti úspory energie sa obci mnohonásobne 
vrátia.

Druhá oblasť, na ktorú chcem upriamiť pozornosť, je budúcnosť na-
šich dospievajúcich detí. Uvedomujem si, že mladá generácia potrebuje 
športoviská, ale aj kultúrne prostredie, kde by mohla tráviť voľný čas. 
Takéto možnosti v obci úplne absentujú. Verím, že sa mi podarí presadiť 
podporný program obce pre prácu s mládežou.

V tomto sa všetci kandidáti našej koalície zhodujeme, vrátane kandidát-
ky na starostku.

Ako nestraník kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, 
SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – 
Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie.

Dobrý deň spoluobčania, dovoľte, aby som sa Vám aj touto cestou úp-
rimne poďakoval za Vašu podporu, vďaka ktorej kandidujem na post 
poslanca obecného zastupiteľstva ako nezávislý kandidát.Rád by som 
sa predstavil tým, ktorí ma ešte nepoznajú. Narodil som sa v Bratislave  
a v Bernolákove som vyrastal a žijem dodnes. Študoval som na Pôdo-
hospodárskej škole v Ivanke pri Dunaji. Som otcom  dvoch detí. Roz-
hodol som sa kandidovať na pozíciu poslanca, pretože sa dennodenne 
stretávam s problematikou našej obce, kde je potrebné zmeniť mnoho 
vecí a to nielen pre našu obec, ale aj pre občanov, seniorov a hlavne 
pre našich najmenších. Pre mňa ako otca je dôležité, aby nielen moje 
deti mali možnosť navštevovať Štátnu škôlku v našej obci ale aj ostatné 
deti tejto obce a preto mojím cieľom a sľubujem, že aj mojou prioritou 
bude zriadenie škôlok.Pri počte obyvateľov našej obce nemáme k dispo-
zícii oddychovú zónu, ktorá by bola prispôsobená nielen pre dospelých, 
študentov ale aj pre seniorov. Oddychová zóna je 2. cieľom v mojej vo-
lebnej kampani. Tretím bodom mojej kampane je zlúčiť umeleckú školu 
ZUŠ ktorá, bude mať zázemie na jednom mieste blízko základných škôl  
a dať možnosť tým, ktorí chcú študovať  v daných odboroch na tejto škole  
a reprezentovať aj našu obec Bernolákovo. Verím že sa nám podarí rea-
lizovať to, čo naša obec potrebuje. Ďakujem za Vašu dôveru.

V minulom volebnom období som pracovala v komisii pre vzdelávania, kultúru 
a voľnočasové aktivity a v komisii pre komunitné plánovanie a bytovú politiku. 
Dlhé roky odovzdávam svoje skúsenosti v oblastiach školstva, kultúry, športu, 
práce s deťmi, mladými ľuďmi, ale aj našimi seniormi. Rada by som pokračovala  
v tejto práci, ak získam vašu podporu. Veľa sa s ľuďmi rozprávam a komunikujeme 
problémy, ktoré vás trápia. Je dôležité, aby aj obyvatelia vyjadrili svoje postoje, 
názory a navrhovali riešenia. Človek môže sľúbiť veľa, ale čo môže reálne splniť? 
Ja vám môžem úprimne sľúbiť svedomitú a poctivú prácu poslankyne obecné-
ho zastupiteľstva, presadzovanie záujmov občanov, podporu spoločenských or-
ganizácií, športových a kultúrnych združení, ale aj podporu všetkých kvalitných 
projektov pre šťastný, zdravý, bezpečný a plnohodnotný život všetkých občanov 
našej obce. Mojím cieľom je vaša spokojnosť.  Ďakujem za vašu podporu. 

Bernolákovo sa stalo mojim druhým domovom vďaka otcovi, ktorý sa sem pred 24 
rokmi presťahoval. Som študentom 4. ročníka STU v Bratislave, študujem biotech-
nológie. Mojou vášňou je ekológia, najmä jej praktické využitie. Zúčastňujem sa na 
rôznych podujatiach po celom Slovensku, ktoré sú zamerané najmä na zber odpadu 
a výsadbu stromov.
Som členom Slovenského poľovníckeho zväzu v Senci. Tu mám možnosť rozvíjať zna-
losti týkajúce sa starostlivosti o zvieratá či o prírodu, ale aj byť v kontakte s ďalšími 
poľovníkmi a ochranármi. 
Ako poslanec sa chcem venovať prioritne téme ochrany životného prostredia a efek-
tívneho odpadového hospodárstva, kde má obec veľké rezervy. Druhou témou je 
kultúra a využitie voľného času mladých ľudí. Verím, že sa mi podarí presadiť väčšiu 
podporu obce jednotlivcom, ale aj organizáciám, ktoré v obci vykonávajú verejnop-
rospešné činnosti, či už sú to kluby alebo organizácie pracujúce s rôznymi vekovými 
skupinami občanov. V Bernolákove je veľa profesionálnych, ale aj amatérskych umel-
cov, verím, že sa nám ich jedného dňa podarí dostať pod jednu spoločnú strechu. 
Mám rád ľudové a zároveň aj moderné umenie. Mojou víziou a túžbou je z Bernolá-
kova urobiť ekologicky uvedomelú a kultúrne bohatú obec. Privítal som ponuku od 
Ivy Pipíškovej kandidovať za koalíciu politických strán. Je to príležitosť byť zástupcom 
mladej generácie Bernolákovčanov, nechcem len kritizovať, ale priložiť ruku k dielu.
Ako nestraník kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, SPOLU – občian-
ska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Sloven-
ska, Kresťanskodemokratické hnutie.

Volám sa Vladimír Lulják, mám 65 rokov a som kandidát na poslanca obec-
ného zastupiteľstva za Komunistickú stranu Slovenska. V Bernolákove bývam 
viac ako 20 rokov, mám 3 deti a 5 vnučiek. 

Pracoval som  ako vodič autobusu, teraz som na dôchodku. V súčasnej dobe  
mojou prioritou v prípade zvolenia za poslanca bude:  
- riešenie dopravy, ktorá má na území obce nemálo problémov,
- budovanie nových cyklochodníkov a na rozvoj alternatívnej dopravy – 

ekologickej,
- dôrazne presadzovanie  sa za rozšírenie alebo vybudovanie nového zdra-

votného strediska v našej obci,
- zasadzovať sa na rozšírení resp. prístavbe ZŠ a materskej školy 
- akútne riešenie výstavby obecných bytov.

 

Miroslav Kratochvíl 
23 rokov
študent
kandidát č. 4 
volebný obvod č. 1

Vladimír Lulják
65 rokov, dôchodca, 
Komunistická strana 
Slovenska
kandidát č. 4 
volebný obvod č. 3

Ing. Herbert Martin 
50 rokov
konateľ
kandidát č. 5 
volebný obvod č. 3

Imrich Matúš
36 rokov, 
zamestnanec letiska
nezávislý kandidát 
kandidát č. 5
volebný obvod č. 1



38 39

Be
rn

ol
ák

 3
/2

02
2 

 - V
ol

eb
ný

 š
pe

ci
ál Bernolák 3/2022 - Volebný špeciál

 Som ženatý otec troch synov. Viac ako desať rokov bývame s rodinou v  Ber-
nolákove, v časti zvanej Juh. Toto miesto je náš domov, ktorý nám prirástol 
k srdcu. 
Vyštudoval som Žilinskú univerzitu, fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy 
spojov. Počas mojej dlhoročnej praxe som pracoval na rôznych odborných  
a manažérskych pozíciách v oblasti logistiky a dopravy.

Obec má pred sebou dôležité rozhodnutia týkajúce sa nového územného 
plánu. Vypracovanie ÚP som podporoval v rámci komisie pre tvorbu nové-
ho územného plánu obce. Bol som členom komisie pre ochranu verejného 
záujmu. 

Ako člen obecného zastupiteľstva v rokoch 2018-2022 som získal cenné skú-
senosti a verím, že ich budem vedieť zúročiť aj v ďalšom volebnom období. 
V obci vidím veľký potenciál a možnosti ďalšieho rozvoja.

Hodnoty, ktoré máme ako kandidáti koalície spoločné a ktoré ma spájajú aj 
s Ivou Pipíškovou, sú čestnosť, slušnosť a otvorená komunikácia.

Ako nestraník kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, SPO-
LU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski 
demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie.

 

Po rokoch štúdia medicíny a pobyte v zahraničí, kde som pracovala ako 
ambulantná lekárka a koordinátorka rozvojovej pomoci, sme sa s manže-
lom rozhodli vrátiť do Bernolákova, rodiska mojich rodičov a vybudovať tu 
pre nás a naše dve deti domov.

V minulosti som pracovala ako dobrovoľníčka Červeného kríža, mám skú-
senosť s prácou s deťmi a mládežou, organizovaním voľného času.

Som lekárka, ale hlavne matka, ktorá sa snaží žiť aktívny život, venovať 
sa nielen svojej rodine, ale aj rozvoju komunity. Izolácia počas covidu nás 
poučila, aké dôležité je nielen ostať zdraví, ale aj aké potrebné sú dobré 
medziľudské vzťahy. Že je treba pomáhať ohrozeným a odkázaným obča-
nom a súčasne budovať miesta, kde sa ľudia budú môcť stretávať a tráviť 
spoločne voľný čas.

Verím, že spolu s Ivou Pipíškovou sa nám podarí vybudovať v Bernolá-
kove aj kvalitné sociálno-zdravotné služby, rozšíriť lekársku ambulantnú 
starostlivosť a nasmerovať pomoc najmä k občanom, ktorí ju potrebujú.
Ako nestraníčka kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, 
SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Ob-
čianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie.

 

Som stavebný inžinier so špecializáciou na mestské inžinierstvo, pracujem 
v oblasti manažmentu stavieb. Súčasne som hrdým otcom dvoch chlapcov.
V rokoch 2018-2022 som bol poslancom, členom a následne predsedom 
komisie pre tvorbu nového územného plánu. Obec som zastupoval ako po-
rotca v úspešnej urbanistickej súťaži na víziu budúceho rozvoja obce, ktorú 
vyhral renomovaný medzinárodný ateliér. 

Podarilo sa mi v zastupiteľstve presadiť projekty občianskej vybavenosti  
s kvalitnými návrhmi. Prvým je prístavba školy na Školskej ulici v štandarde 

MUDr. Michaela Mulera 
32 rokov
lekárka
kandidátka č. 6
volebný obvod č. 1

Ing. Michal Peleš 
44 rokov  
stavebný inžinier
kandidát č. 7
volebný obvod č. 3

Mgr. Iva Pipíšková 
55 rokov
Expertka Združenia miesta 
a obcí Slovenska
kandidátka č. 7 
volebný obvod č. 1

smart budovy, ktorá je práve vo výstavbe. Druhým projektom je multifunkč-
ná hala, prepojená s budovou školy. Verím, že vedenie obce prestane otáľať  
a z nevysvetliteľných príčin zdržiavať verejné obstarávanie na jej výstavbu. 
Školský areál je potrebné dobudovať celý aj s halou určenou na šport a ďalšie 
aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľov. 

Mojou prioritou je zlepšenie fungovania obce, najmä v oblasti územného plá-
novania a činnosti stavebného úradu. Obecný úrad potrebuje odborníkov  
a treba na to myslieť aj v rozpočte. Prioritou musí byť aj znižovanie energetic-
kej náročnosti budov a efektívna správa obecného majetku. 

Preto podporujem Mgr. Ivu Pipíškovú ako kandidátku na starostku. So svojimi 
skúsenosťami vytvorí efektívny, konečne digitalizovaný obecný úrad 21. storo-
čia, s ktorého pomocou zrýchlime všetky procesy v našom Bernolákove.

Ako nestraník kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, SPOLU – 
občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demok-
rati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie.

Kandidátka na poslankyňu, ktorá je zároveň aj kandidátkou na starostku sa 
vám predstavila v časti Predstavenie kandidátov na starostu obce Bernolá-
kovo

Kandidát na poslanca, ktorý je zároveň aj kandidátom na starostu sa vám 
predstavil v časti Predstavenie kandidátov na starostu obce Bernolákovo

V Bernolákove žijem a bývam vyše tridsať rokov. Som otcom dvoch ne-
plnoletých detí. Vyštudoval som fakultu managementu UK v Bratislave. 
Viac ako 20 rokov sa venujem oblasti manažmentu v oblasti IT, kde som 
pôsobil na rôznych pozíciách v lokálnom, ale aj v medzinárodnom pro-
stredí.

Svoj voľný čas venujem aktivitám zameraným na rozvoj IT zručností 
u detí a taktiež som spoluzakladateľom občianskeho združenia, ktoré je 
organizátorom výstav a krúžkov zameraných na najznámejšiu stavebni-
cu sveta.

Bernolákovo vnímam ako obec s bohatou minulosťou, ale aj veľkým 
potenciálom do budúcnosti. Obec však musí vytvárať zázemie pre kva-
litný život všetkých svojich obyvateľov, tak pre rodiny s deťmi ako aj 
pre seniorov. A práve oblasť informačných technológií a digitalizácie je  
v obci potrebné rozvíjať – aby slúžili mladým aj starším obyvateľom. 
Tejto oblasti sa chcem ako poslanec venovať prioritne.

Spoločne s kandidátmi koalície máme v otázkach informatizácie jasno: 
Moderná a technologicky vyspelá obec je naša budúcnosť.

Ako nestraník kandidujem s podporou koalície Sloboda a Solidarita, 
SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – 
Občianski demokrati Slovenska, Kresťanskodemokratické hnutie.

Rastislav Požár, Ing., 
47 rokov
technický riaditeľ, 
nezávislý kandidát
kandidát č. 8 
volebný obvod č. 3

Ing. Miroslav Michelík
54 rokov
dopravný inžinier
kandidát č. 6 
volebný obvod č. 3

Mgr. Gabriel Szöke 
44 rokov,
IT manažér
kandidát č. 8 
volebný obvod č. 1
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Narodil som sa v Rožňave, ale väčšinu života som prežil v BA. Bernolákovo sa 
stalo mojím domovom v roku 2018, ale už od roku 1983 som udržiaval kon-
takty s priateľmi v cirkevnom zbore Bratskej jednoty baptistov.
Vyštudoval som regionálnu geografiu a pracoval som aj na Geografickom ús-
tave SAV. Neskôr som vyštudoval teológiu a pôsobil som ako pastor cirkevné-
ho zboru v BA. Od roku 2020 pôsobím ako poslanec NR SR za Kresťanskú úniu.
Občanom ponúkam svoju odbornosť regionálneho geografa a environmenta-
listu a hodnotovú orientáciu na presadzovanie kresťanských princípov a hod-
nôt. To, že nie som rodený Bernolákovčan beriem ako svoju výhodu, pretože 
dokážem poskytnúť pohľad na problémy obce zvonka.
Bernolákovo sa nám dynamicky mení pred očami. Transformuje sa z vidiec-
keho sídla na satelitné mesto Bratislavy, čo prináša nové výzvy, ale aj nové 
možnosti. Je dôležité čo najlepšie využiť prírodný, ekonomický a geografický 
potenciál našej obce na prospech ľudí, ktorí tu žijú. 
Ako poslanec sa budem zasadzovať o: schválenie nového územného plánu; 
budovanie sociálnej infraštruktúry (zdravotné stredisko, škôlka, DSS, rozšíre-
nie cintorína); budovanie udržateľnej komunity so zdravým životným prostre-
dím; zlepšenie dopravnej siete a rozšírenie siete optických káblov.
Určite som nevymenoval všetko potrebné, preto rád prijmem aj podnety od 
vás, čo zmeniť v obci alebo VÚC. Napíšte mi ich na jszollosvolby22@gmail.
com. Môžem vás uistiť, že budem pracovať s plným nasadením v záujme nás, 
Bernolákovčanov.

Kandidát na poslanca, ktorý je zároveň aj kandidátom na starostu sa vám 
predstavil v časti Predstavenie kandidátov na starostu obce Bernolákovo

Vážení spoluobčania, 

na úvod by som sa chcel poďakovať rodine, priateľom, známym a v neposled-
nom rade občanom, ktorí ma podporili svojim podpisom v kandidatúre. 
Poslanec reprezentuje občanov ktorí ho  zvolili, mal by dokonale poznať  svoj 
obvod v ktorom bol zvolený ako aj celú obec  a jej  problematiku. 
Sociálne siete patria k fenoménom novodobého internetu, ľudia aktívne na 
sieťach vytvárajú svoj vlastný internetový obsah, zdieľajú informácie o sebe, 
svoje myšlienky, udržiavajú sociálnu komunikáciu  nie len s priateľmi a rodinou 
ale aj navzájom vo svojom bydlisku. Aj Bernolákovo má takéto stránky, jednou 
z nich je  FB stránka Bernolákovo. Sú tam skoro všetci poslanci obce. Koľko 
podnetov, sťažností, otázok od občanov sa tu už objavilo. Naši poslanci ako 
keby zaspali dobu, vôbec ich problematika občanov nezaujíma? Nezapájajú sa 
do diskusií, neodpovedajú občanom  a mnohé veci sa ich týkajú. A to nepíšem 
o tom, že by nejakého poslanca  napadlo ísť osobne sa na vec pozrieť, alebo sa 
spojiť s oznamovateľom a nájsť riešenie. Toto ako poslanec by som chcel zme-
niť a v závažných veciach osobne pomôcť riešiť danú problematiku. 
V obecnom zastupiteľstve chcem byť „iným“ poslancom ako ich doteraz poz-
náme, byť bližšie k ľuďom, pomáhať im v riešení podnetov, s cieľom zlepšenia 
života a bývania v našej obci. 
Nie som len rodák z tejto obce, ale som srdcom aj dušou Bernolákovčan,  spo-
ločným úsilím dokážeme našu obec Bernolákovo zmeniť na to najkrajšie mies-
to pre bývanie a život. 

Ján Szőllős
57 rokov
poslanec Národnej rady SR
Kresťanská únia
kandidát č. 5
volebný obvod č. 2

Mgr. Peter Zámocký
50 rokov
živnostník 
nezávislý kandidát
kandidát č. 6
volebný obvod č. 2 

Adam Šipoš, 
45 rokov
riaditeľ spoločnosti,
nezávislý kandidát
kandidát č. 9
volebný obvod č. 1


