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Vážení spoluobčania, 
 

v prvom rade vám chcem popriať do nového roka veľa zdravia, spokojnosti, osobných aj pracovných úspechov.  

 
Dovoľte mi, aby som sa ešte aj touto formou poďakoval vám všetkým, ktorí ste svojou 

účasťou na voľbách prejavili, že vám nie je ľahostajné budúce smerovanie našej obce. 
Som veľmi potešený dôverou, ktorá mi bola prejavená, a vnímam ju ako obrovský 

záväzok. Budem robiť všetko pre to, aby som naplnil môj predvolebný program a sľub, 

ktorý som vám dal. 
Teším sa na prácu s novozvoleným zastupiteľstvom, kde zostali skúsení poslanci, ale 

máme aj štyroch úplne nových. Pevne verím, že spolu vytvoríme silný a fungujúci tím,  
v ktorom všetci prispejeme svojou činnosťou, nápadmi, vedomosťami a konštruktívnym 

prístupom. Čaká nás veľa náročnej práce, ktorej výsledky sa v niektorých prípadoch 
dostavia až o niekoľko rokov. Viacero vecí je rozbehnutých a bude potrebné ich dotiahnuť 

do úspešného konca.  Čakajú nás aj úplne nové výzvy, pri ktorých bude potrebná 

súčinnosť všetkých členov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, často aj vás občanov. Veľmi úzko 
chcem spolupracovať so zástupcami všetkých inštitúcií a združení pôsobiacich v obci. Budem rád za každé 

konštruktívne stretnutie a vaše názory.  
  

Váš starosta 

 
 

Vážení a milí Pernečania, 
 

na prahu nového roka 2019 chcem vám všetkým zaželať pevné zdravie, 

šťastie a pohodu v rodinách. 
 

Vo funkcií starostu som pôsobil 24 rokov. Za toto obdobie som riešil veľa 
materiálnych, medziľudských, či osobných problémov a záležitostí. Ku každej 

jednej veci som sa snažil pristupovať s maximálnou zodpovednosťou a hľadal 
som vždy možné a prijateľné riešenia. Viem, že nie vždy musel byť každý  

z vás spokojný s mojím rozhodnutím, či s výsledkom mojej práce. Napriek 

tomu ste mi vyjadrili 6-krát svoju podporu vo voľbách. Za čo som aj 
s odstupom rokov veľmi vďačný. Počas týchto rokov som pracoval  

s viacerými poslancami a členmi komisií, ktorým aj touto formou chcem 
poďakovať za snahu pomôcť mi ako starostovi posunúť Pernek dopredu. 

Nemôžem zabudnúť na množstvo ľudí, ktorí boli ochotní priložiť ruku k dielu 

bez nároku na odmenu, a nemyslím tým len našich hasičov, poľovníkov a iné 
organizácie v obci. Spolupracoval som s ľuďmi, ktorých mená verejne nikdy 

neboli prezentované. Ďakujem všetkým, ktorí ste mi akoukoľvek formou 
pomáhali. 

 
Novému vedeniu prajem veľa dobrých rozhodnutí, síl, empatie a odvahy čeliť 

problémom a výzvam, ktoré ich čakajú. 

 
František Bokes – bývalý starosta 

 
 

 
Plán zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva 

 

25.2.2019   (pondelok)  
29.4.2019   (pondelok) 
24.6.2019   (pondelok) 
9.9.2019     (pondelok) 
28.10.2019 (pondelok) 
9.12.2019   (pondelok) 
 
Ste srdečne pozvaní. 

 
 
Výber poplatkov a daní 
 
Výber dane z nehnuteľnosti, dane 

za psa a poplatkov za prenájom 
hrobových miest v hotovosti  

na rok 2019 sa začne 1. 4. 2019 

na Obecnom úrade. 
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Naše nové obecné zastupiteľstvo 

Na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 5. 12. 2018  

v kultúrnom dome, zložil sľub nový starosta 

a poslanci.  

 

Obecné zastupiteľstvo bude pracovať v tomto zložení: 
(v poradí podľa počtu získaných hlasov) 

 

Ing. Miroslav Bokes  – zástupca starostu 
Stanislav Valko 

Ing. Monika Belianska 
Ing. Vratko Piruš 

Anton Gecler 

Viera Jadrníčková 
Mgr. Lukáš Láni 

 
 
Mailové adresy na starostu a poslancov: 
 
Väčšina poslancov si zriadila mailové adresy,  
na ktorých ich môžete kontaktovať. Budú sa tešiť  

na každý podnetný mail s vašimi nápadmi, námetmi, 

postrehmi, ako aj na konštruktívnu kritiku. 
 

 
 

Meno Mailová adresa 

Ing. Martin Ledník starosta@pernek.sk   
martin.lednik@pernek.sk  

Ing. Miroslav 
Bokes  miroslav.bokes@pernek.sk  

Ing. Monika 
Belianska monika.belianska@pernek.sk  

Ing. Vratko Piruš vratko.piruš@pernek.sk 

Anton Gecler anton.gecler@pernek.sk 

Viera Jadrníčková viera.jadrníčková@pernek.sk  

Mgr. Lukáš Láni lukáš.láni@pernek.sk  

 
 
Podnety a sťažnosti adresované kontrolórovi obce 

môžete posielať: 
kontrolor@pernek.sk  alebo 

zuzana.zajickova@pernek.sk 
 

Všetky mailové adresy nájdete aj na webovej stránke 

obce, v časti Samospráva/Obecné zastupiteľstvo.  

 
 
 
 

Pracovné komisie: 
 
Boli vytvorené štyri pracovné komisie. 

 

 Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z. z. 

 o ochrane vereného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov  

 

Členovia: 

Anton Gecler (predseda) 

Ing. Vratko Piruš 

Ing. Monika Belianska  

 

 

 Komisia pre výstavbu, životné  

prostredie a dopravu 

 

Členovia: 

Ing. Vratko Piruš (predseda) 

Ing. Miroslav Bokes  

Ing. Miroslav Truc 

 

 

 Komisia pre financie a rozpočet  
  

Členovia: 

Ing. Monika Belianska (predsedníčka) 

Mgr. Lukáš Láni 

Ing. Ivan Kahanec 

 

 

 Komisia pre kultúru, šport a sociálnu 

 oblasť  
 

Členovia: 

Stanislav Valko (predseda) 

Anton Gecler 

Viera Jadrníčková 

 

 
Viac sa o náplni práce jednotlivých komisíí 

dočítate na webovej stránke obce, v časti 

Samospráva/Obecné zastupiteľstvo. 

 

mailto:starosta@pernek.sk
mailto:starosta@pernek.sk
mailto:miroslav.bokes@pernek.sk
mailto:monika.belianska@pernek.sk
mailto:vratko.piruš@pernek.sk
mailto:viera.jadrníčková@pernek.sk
mailto:lukáš.láni@pernek.sk
mailto:kontrolor@pernek.sk
mailto:zuzana.zajickova@pernek.sk
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Poslanecké obvody: 
 

Každý poslanec dostal pridelený  svoj obvod, ktorý obsahuje určitú časť obce. Nižšie si môžete pozrieť, ktorý poslanec 
je ten váš – t.j. na koho sa môžete v prípade potreby obrátiť, komu dávať návrhy, tlmočiť svoje požiadavky a s kým 

riešťi svoje problémy.   

 
 
 
 
Ing.  
Vratko Piruš 
obvod č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viera 
Jadrníčková 
obvod č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr.  
Lukáš Láni 
obvod č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. 
Miroslav Bokes 
obvod č. 4 
 
 

Poslanecký 
obvod 
číslo 

Súpisné čísla 
domov 

1 

1 - 28 

32 - 41 

44 

46 

331 

333 

334 

335 

336 

337 

383 

Poslanecký 
obvod číslo 

Súpisné 
čísla 

domov 

3 

114 - 115 

118 - 128 

130 - 142 

144 

146 - 147 

149 - 154 

371 - 372 

375 - 376 

392 - 393 

451 

453 - 456 

458 

460 

Poslanecký 
obvod 
číslo 

Súpisné čísla 
domov 

2 

51 

53 - 57 

62 - 79 

81 - 82 

85 - 86 

88 - 92 

94 

98 - 106 

109 - 110 

388 

390 

459 

 

Poslanecký 
obvod 
číslo 

Súpisné 
čísla 

domov 

4 

154 - 155 

157 - 180 

183 - 187 

189 - 192 

351 - 354 

356 

358 - 359 

362 - 363 

367 - 370 
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Anton Gecler 
obvod č. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanislav Valko 
obvod č. 6 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ing.  
Monika Belianska 
obvod č. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Prvé hlasovanie 

 
     

 

Poslanecký 
obvod 
číslo 

Súpisné 
čísla 

domov 

5 

193 

196 - 201 

203 - 204 

206 - 230 

233 - 234 

238 - 241 

246 - 247 

249 

429 

Poslanecký 
obvod číslo 

Súpisné 
čísla 

domov 

6 

251 - 255 

257 - 258 

279 - 282 

284 

286 

288 - 289 

291 - 292 

294 - 295 

297 

303 - 315 

317 - 319 

322 - 324 

326 

328 

381 - 382 

428 

430 

Poslanecký 
obvod 
číslo 

Súpisné 
čísla 

domov 

7 

260 - 265 

267 - 275 

277 - 278 

326 

328 

338 

340 

342 

344 

346 

350 

387 

400 - 403 

408 

433 

435 

437 - 443 

444 - 449 
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Krátky návrat do roka 2018 

Investičné aktivity obce 
 
Kanalizácia 

Minulý rok sme ziskali na budovanie kanalizácie dotáciu 

98 280,89 €. Spolufinancovanie bolo 5 172,68 €.  

Z týchto peňazí sa podarilo položiť 245 metrov potrubia. 

Pokračovalo sa od miesta, kde sa skončilo v roku 2017, 

od súpisného čísla 338 po križovatku za Motelom pod 

Heštúnom a taktiež na ľavej strane cesty oproti 

futbalovému ihrisku od čísla domu 5 po číslo domu 8.  

Ako možno vidieť, dielčie prideľované dotácie  

na kanalizáciu sú vzhľadom na celkový rozpočet, ktorý 

je stanovený na približne 6 500 000 €, veľmi nízke.  

 

Chodníky dolný koniec  

Na výstavbu kanalizácie nadväzovali vybudovanie 

nových chodníkov a úprava prístupu k novým 

priechodom pre chodcov. Toto zaťažilo obecný rozpočet 

sumou 9 769,82 €.  

 

Rekonštrukcia domu smútku 

Dom smútku bol vybudovaný v 70. rokoch minulého 

storočia a odvtedy sa do neho neinvestovalo takmer nič. 

Na jeho rekonštrukciu sme v minulosti žiadali financie 

v rámci Programu rozvoja vidieka. Žiaľ, táto naša 

žiadosť bola vyhodnotená ako neúspešná. Verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa stavby prebehlo už v roku 

2016. Vzhľadom na viaceré technické problémy, ktoré 

na tejto stavbe už boli (hlavne zatekajúca strecha),  sme 

sa rozhodli financovať rekonštrukciu z vlastných 

prostriedkov. V dobe tohto rozhodnutia sme mali ešte 

informáciu, že môžeme dodatočne požiadať 

o prefinancovanie týchto prác. Koncom minulého roka 

však prišla z Programu rozvoja vidieka informácia, že 

peniaze na túto investíciu nedostaneme.  

Rekonštrukcia sa začala opravou strechy a súvisiacimi 

klampiarskymi prácami - žľaby, zvody. Boli osadené 

nové okná a, ako vchodové, tak aj interiérové dvere. 

Budova má novú fasádu. 

V interiéri sa robili nový sadrokartónový strop, nová 

elektroinštalácia, voda. Vysekali sa pôvodné obklady, 

keďže budova rokmi klesla a dlažba bola krivá 

a popraskaná. Boli osadené nové stropné svietidlá 

a výhrevné infražiaričové telesá, ktoré vydávajú 

okamžite teplo. Zabudovalo sa nové ozvučenie.  

Veľmi sa polemizovalo o technikom stave a narušenej 

statike vonkajšieho betónového prestrešenia. Nakoniec 

bolo rozhodnuté, že pôvodný betónový prekryv bude 

odstránený. Nový prístrešok bude z oceľovej 

konštrukcie. Pod neho príde nová dlažba.  

Zhotoviteľ začal s prácami v septembri. Momentálne sú 

práce v interiéri dokončené. Celková výška investície 

bude  83 038,08 €. 

 

Oprava strechy budovy telovýchovnej jednoty 

Vzhľadom na havarijný stav strechy na budove 

telovýchovnej jednoty obec pristúpila k jej oprave.  

Na strechu bola položená nová izolačná fólia FATRAFOL. 

Oprava strechy a položenie plechovej krytiny  

na prístrešku pre fanúšikov stála 8 961,69  €. 

 

Čistenie fasády a opravy v kultúrnom dome 

V roku 2018 sme investovali aj do najnutnejších opráv 

v kultúrnom dome. Čistenie fasády kultúrneho domu sa 

muselo realizovať z dôvodu, že zateplenie fasády 

(polystyrén), a fasáda samotná boli poškodené 

vandalizmom.  

Na fasáde sa z dôvodu usadenín prachu a atmosférickej 

vlhkosti začalo dariť riasam a machu, až bolo vidieť 

tmavozelené fľaky. Celá fasáda bola tlakovým čističom 

vyčistená a následne ošetrená impregnačným 

prostriedkom proti tvorbe rias v póroch 

fasády.  Čistenie, oprava a impregnácia fasády stáli  

2 492,01 €.  
Robili sme opravu balkóna  z dôvodu, že dlažba na ňom 

netesnila a zatekalo za ňu. Tieto práce aj s materiálom 

stáli   

2 970,00 €.  
Do kuchyne sme dokúpili nové vybavenie – umývačku 

riadu a plynový sporák s teplovzdušnou rúrou v celkovej 

cene 3 880,87 €. 
V exteriéri budovy sme dobudovali kamerový systém  

na stráženie nielen budovy, ale aj celého areálu. Náklad 

bol v hodnote 1 099,56 €. 

 

Kúpa hasičskej striekačky  

V roku 2017 sa naši hasiči aktívne podieľali na likvidácií 

budovy starej drevenice. Za tieto práce im bol zo strany 

obce prisľúbený finančný príspevok v hodnote 5 000 € 

na zakúpenie novej striekačky. S touto striekačkou 

chodia dnes na všetky súťaže.  
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Čistenie a obnova sochy sv. Floriána a pamätníka 

padlých 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať hasičom  

za bezplatnú iniciatívu pri čistení sochy sv. Floriána 

a pamätníka padlých vojakov. 

 

Nové vianočné osvetlenie 

Po dlhých rokoch sme sa rozhodli zainvestovať do novej 

vianočnej výzdoby. Využili sme jarnú akciu firmy 

ORGECO a zakúpili sme 1 ks závesných a 12 ks 

konzolových svietiacich ozdôb. Táto moderná výzdoba 

nás stála 3 060,47 €. Okrem vizuálnej stránky je plusom 

aj nižšia spotreba elektrickej energie. 

 

Vodovod v starom cintoríne 

Vo vlastnej réžii sme vybudovali prívod vody aj do časti 

starého cintorína. Vodovodný kohútik je pri vstupe 

v pravej časti. Polievanie hrobov na starom cintoríne sa 

stalo viac komfortným. 

 

Inštalácia fotopascí 

Boli nainštalované fotopasce, ktoré sa v priebehu roka 

presúvali na rôzne miesta v katastri obce.  Zamerali sme 

sa hlavne na oblasti, kde historicky vznikali a vznikajú 

čierne skládky. Vďaka tomu sa nám podarilo odhaliť 

a penalizovať ľudí, ktorí vyvozili odpad za obec.  

 

Kúpa garáže  

Obec získala do vlastníctva garáž v areáli 

poľnohospodárskeho družstva. Využijeme ju  

na garážovanie obecnej techniky. V prípade, že sa začne 

s plánovanou rekonštrukciou hasičskej stanice poslúži 

na dočasné uskladnenie a umiestnenie hasičského 

vybavenia a techniky. Za garáž zaplatila obec 1 500 €. 

 

Rekonštrukcia kostola 

Vynovenie kostola vnímali až doteraz len jeho 

návštevníci. V minulom roku sa po rekonštrukcií fasády 

a schodiska predstavil v novom štate aj okoloidúcim. 

Poslanci rozhodli, že z rozpočtu obce prispejeme 

čiastkou 10 000 €.  Dlho diskutované boli práve schody, 

ktoré svojimi bočnými časťami stoja na obecných 

pozemkoch. V rámci celkovej rekonštrukcie boli 

opravené aj tieto.  

 

 

 

 

Podané žiadosti na dotácie na rok 2018 
 

Výstavba kanalizácie 

Ako je už uvedené vyššie, minulý rok sme dostali dotáciu 

z Environmentálneho fondu vo výške  

98 280,89 €. 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

V minulom roku sme sa zapojili do výzvy Ministerstva 

financií SR. Žiadali sme dotáciu na rekonštrukciu 

a modernizáciu časti verejného osvetlenia. 

Predpokladaná celková výška investície bola 22 826 €, 

z toho požadovaná dotácia bola 13 500 € a vlastné 

zdroje predstavovali 9 326 €. Táto žiadosť bola 

vyhodnotená ako neúspešná. V prípade vyhlásenia 

výzvy v roku 2019 sa do nej plánujeme zapojiť znova. 

 

Rekonštrukcia hasičskej stanice (zbrojnice) 

Zapojili sme sa do výzvy Prezídia hasičského 

a záchranného zboru na poskytnutie dotácie  

na rekonštrukciu hasičskej stanice. Žiadali sme 

maximálnu možnú sumu 30 000 €. Ešte pred samotným 

podaním žiadosti bolo treba vypracovať projektovú 

dokumentáciu, ktorá tvorila povinnú prílohu žiadosti. 

Náklady na jej vypracovanie boli 3 699,00 €. Žiaľ, táto 

žiadosť bola vyhodnotená ako neúspešná. O jej 

opätovné získanie sa pokúsime aj v roku 2019. 

 

Nákup techniky  

Z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu 

rozvoja vidieka sme ešte v roku 2017 žiadali financie  

na zlepšenie technického vybavenia – zaobstaranie 

techniky na zimnú údržbu komunikácií (snežný pluh) 

a zakúpenie technického vybavenia na spracovanie 

a zhodnotenie bioodpadu (štiepkovač konárov). 

Požadovali sme sumu 15 631,03 €.  Žiaľ aj táto žiadosť 

bola minulý rok vyhodnotená ako neúspešná. 
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Podujatia organizované obcou 
 

 
Čistý chotár 

 
 

 
Vítanie novo narodených občanov 

 
 
 

 
Odomykanie studničiek 

 
 
 

 
 

 
Stavanie mája 

 
 

 
Deň matiek 

 
 
 

 
Pernecký permoník 
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Otváranie priestranstva Drevenica 
 

 
Gulášmajster spod Heštúna 
 
 

 
Posedenie dôchodcov 

 
 

 
 
 

 
Hodová zábava 

 

 
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ 

 
 

 
Mikuláš 
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Čo plánujeme robiť v roku 2019 
 
Viacero naplánovaných vecí závisí od úspešnosti 
projektov, ktoré sme vypracovali alebo vypracúvame 

v rámci rôznych možností dotácií. Systém prideľovania 

podielových daní zo štátneho rozpočtu je v súčasnosti 
,bohužiaľ, nastavený tak, že neumožňuje obciam 

pokrývať všetky potrebné investície na rozvoj a udržanie 
majetku obce. Preto aj naše plány môžu vo viacerých 

veciach zlyhať pre nedostatok peňazí.  

 
Investičné zámery obce viazané na dotácie: 
Kanalizácia  

V prípade, že získame požadované finančné prostriedky 

z Environmentálneho fondu budeme pokračovať ďalšou 
etapou. Tá bude viesť od súpisného čísla domu 8 zhruba 

po číslo domu 25.  Ak nám bude pridelená menšia 
čiastka peňazí, tak skončíme pri inom čísle domu . 

 
Budova hasičskej stanice  

Ďalšia aktivita, ktorá je plne závislá na získaní dotácie. 

Ako sme už písali, minuloročná žiadosť bola neúspešná. 

Musíme tento rok vypracovať novú žiadosť a znova 

budeme čakať a dúfať.  

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

Budeme opäť žiadať o dotáciu z Ministerstva financií SR 

na rekonštrukciu a modernizáciu časti verejného 

osvetlenia. Prioritne chceme vymeniť najmenej úsporné 

100-wattové svietidlá za úsporné LED osvetlenie. Spolu 

so svietidlami by sa vymenili aj výložníky. V prípade 

neúspešnosti žiadosti budeme zvažovať modernizáciu 

osvetlenia z vlastných zdrojov.  

 
Pokračovanie revitalizácie centra obce  

Nižšie sa dočítate, že sa chystáme vypracovať žiadosť 

na získanie financií na revitalizáciu verejných 
priestranstiev. Rozhodli sme sa, že do tohto projektu 

zahrnieme priestranstvo medzi domom smútku 

a kostolom, park za hasičskou zbrojnicou.  Po dokončení 
domu smútku a odstránení dočasne umiestnených 

unimobuniek pri kostole toto priestranstvo odhalí svoj 
zlý a neestetický výzor. Chceme vybúrať súčasný 

rozpraskaný asfalt, nahradiť ho zámkovou dlažbou, 

oživiť daný priestor zeleňou a osadiť ho lavičkami.  
V parku za hasičskou zbrojnicou vyschlo viacero drevín. 

Je potrebné omladenie daného parku. V prednej časti 
chceme osadiť lavičky.   

 

 
 
 

Revitalizácia záhrady v Drevenici  

Za novo upraveným priestranstvom starej Drevenice je 

vo svahu bývalá záhrada. Táto časť je v súčasnosti 

zarastená náletovými drevinami. Je potrebné tieto 

dreviny vyklčovať a ošetriť existujúce ovocné stromy. 

Plánujeme na tomto mieste urobiť aktívnu zónu 

s niekoľkými prvkami vonkajšieho  fitness. Tieto práce 

sa budú realizovať len za predpokladu, že sa nám podarí 

získať dotáciu.  

 

Investičné zámery obce hradené plne z vlastných 
zdrojov: 
 

Dokončenie rekonštrukcie domu smútku 

Pôvodný plán dokončenia rekonštrukcie domu smútku 

bol do konca minulého roka. Zdržali nás však práce 

spojené s výrobou vchodových dverí a nového 

prístrešku.  

V tomto momente zostáva postaviť prístrešok pred 

budovu a položiť vonkajšiu dlažbu. Dokončenie je 

závislé na poveternostných podmienkach, lebo pod 

dlažbu pôjde betón. 

 
Technika na zimnú údržbu chodníkov 

Ako určite viete, minulý rok bola prijatá novela zákona 

o pozemných komunikáciách, ktorá ukladá obciam 

povinnosť zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov. Dali sme 

si vypracovať viacero ponúk na malotraktor, ktorým by 

sme vedeli zabezpečiť túto našu povinnosť. Dodacie 

lehoty vychádzali však až ku koncu zimy. To priviedlo 

poslancov k názoru, že nákup zimnej techniky začneme 

riešiť v lete na budúcu zimnú sezónu. 

 
Sadrokartón a maľovanie v škole  

Na letné mesiace je plánované maľovanie školskej 

budovy. Vysoké stropy zbytočne vyžadujú zvýšené 

náklady na kúrenie. Plánujeme znížiť miestnosti 

osadením nových sadrokartónových stropov, čo bude 

vyžadovať aj novú inštaláciu osvetlenia.  

 
Opava plota na cintoríne  

Do už postavených pilierov osadíme trubkové rámy  

s pletivom. Našou snahou je zachovať jednotný ráz  
s existujúcim zvyšným oplotením cintorína. Ako  

na starom, tak na novom cintoríne budú uzamykateľné 
brány, čím chceme zabrániť samovoľnému vstupu 

nákladných áut do tohto priestoru. 
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Podané a plánované žiadosti o dotácie na  
rok 2019 
 
Výstavba kanalizácie - Environmentálny fond 

Žiadosť na dotáciu na rok 2019 sme podali v októbri 

2018, maximálna výška dotácie, ktorú sme mohli žiadať 

bola 200 000 €. Uvidíme aká čiastka nám bude 

pridelená. 

 

Rekonštrukcia priestranstva medzi kostolom 

a domom smútku - Bratislavská regionálna 

dotačná schéma na podporu životného prostredia 

a rozvoja vidieka 

Z uvedenej dotačnej schémy je možné žiadať peniaze 

na revitalizáciu priestranstiev. Sú tam určité podmienky, 

ktoré sa v rámci revitalizácie musia dodržať. Týmto 

podmienkam najviac vyhovuje uvedené priestranstvo. 

V týchto dňoch pripravujeme žiadosť, ktorá musí byť 

podaná do konca januára.  

 

Futbalový krúžok - Bratislavská dotačná schéma 

na podporu športu a mládeže  

V rámci rokovaní s predstaviteľmi nášho futbalového 

zväzu sme sa zhodli, že je potrebné podchytiť mládež. 

V súčasnosti nemáme dostatok vlastných hráčov.  

Ak chceme zachovať tradíciu futbalu v Perneku, tak je 

potrebné túto situáciu zmeniť. Z toho dôvodu ideme  

do projektu, kde je možné práve na tieto účely získať 

finančné prostriedky, žiadosť je potrebné podať  

do konca januára.  

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia - Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky  

Žiadosť musíme vypracovať do  konca marca 2019. 

 

Revitalizácia záhrady v Drevenici s vybudovaním 

workout a vonkajšieho fitness -Nadácia SPP 

Žiadosť je už pripravená, termín na podanie je koniec 

januára 2019. 

 

Rekonštrukcia hasičskej stanice - Ministerstvo 

vnútra – Prezídium hasičského a záchranného 

zboru 

Termín podávania žiadostí ešte nie je známy.            

Plánované podujatia rok 2019 
 

Február 

Školský ples  
16. 2. 2019 

organizujú rodičia 
 a  

pracovníci školy 

Detský karneval 
23. 2. 2019 

organizuje škola 

Marec 

Privítanie novo 
narodených detí 

Čistý chotár 

Apríl 

Odomykanie 
studničiek 

Divadelné 
predstavenie 

Stavanie mája  
organizuje 

Dobrovoľný 
hasičský zbor  

a  
obec Pernek 

Máj 

Vatra   
organizuje 

Dobrovoľný 
hasičský zbor 

Deň matiek 

Deň futbalových 
talentov 

Jún 
Pernecký permoník  

 (Deň detí) 

September 
Gulášmajster spod 

Heštúna 

Október 
Posedenie 
dôchodcov 

November Hodová zábava 

December 

Mikuláš 

Adventné 
popoludnie  
organizuje 

Pernecký tvorivý 
kruh 
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Z nášho perneckého života 
 
 

Základná škola s materskou školou 
Pernek bilancuje... 

 
Vážení Pernečania, priatelia /nepriateľov, hádam, 
nemáme / školy, vy, milí občania, a vy, milí rodičia 

našich dietok, a vy, naše dietky... Rok sa s rokom 
stretol a ja mám príjemnú povinnosť, v mene ZŠ s MŠ 

Pernek, spojiť sa s vami aspoň v duchu, a týmto 

spôsobom zaspomínať na predchádzajúce mesiace. 
Som rada, že mi dávajú dôvod na konštatovanie, že 

boli znovu úspešné. Nie vždy sa darilo na 100 %, ako 
to už býva, nedá sa vyhovieť všetkým. Život prináša 

rôzne situácie a nutné kompromisy, no vďaka úsiliu 
detí, pedagógov a v spolupráci s vami, ktorú si veľmi 

vážime, sa nám mnohé podarilo dosiahnuť. 

Budem sa zrejme i opakovať, no práve 
prostredníctvom nasledujúcich atribútov a činností, si 

naše zariadenia udržujú svoju dlhodobo dobrú 
úroveň, preto im každoročne patrí pozornosť. 

V prvom rade, veľmi dobré výchovno–vyučovacie 

výsledky detí a žiakov, ktoré sú pre nás prioritou. My 
zamestnanci robíme pre to maximum a veríme, že to, 

čo je naším cieľom - aby dieťa išlo od nás čo najlepšie 
pripravené na ďalšie vzdelávanie - bude naďalej i 

cieľom vaším... 

Aktívnymi sme zostali i v mimoškolských oblastiach. 
Pozývali sme k nám rôznych umelcov, ktorí deti 

obohatili o estetické i umelecké zážitky vystúpeniami, 
akými boli výchovné koncerty, bábkové divadlá, 

kúzelnícka či chemická show. Navštívili sme 
i Bratislavské bábkové divadlo, absolvovali plavecký 

výcvik a testovanie pohybových predpokladov 

prvákov v súčinnosti so ZŠ Kuchyňa, školské 
a obvodové kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene, 

na jar si pripomenuli Deň Zeme, v lete sme sa 
zúčastnili školy v prírode a tradične sa veselili  

na MDD. Oslávili sme počas roka v spolupráci s OÚ 

Pernek a s vami Deň matiek, potešili našich starých 
rodičov a stretli sa na 9. školskom plese, 

Fašiangovom karnevale, Šarkaniáde, Svetielkovom 
pochode, Vianočnej besiedke, organizovaných našou 

školou. Ďakujeme úprimne všetkým, ktorí ste nám 
akokoľvek s týmito i inými školskými aktivitami 

pomáhali a zúčastnili sa na nich. Zamestnancom školy 

ďakujem za ich celoročnú svedomitú prácu 
a pedagógom zvlášť aj za vypracovanie úspešných 

projektov v spolupráci s rodičmi, zameraných  
na zakúpenie záhradného nábytku a pomôcok, vďaka 

ktorým je areál škôlky i školy znovu o kúsok krajším 

miestom pre deti. Taktiež sme v tomto roku pokročili 
v administrácii webovej stránky školy, adresa je 

www.zssmspernek.edupage.org 

 

 
 

 
V škole po celý rok fungovala pobočka ZUŠ Lozorno, 

výtvarný odbor a pod taktovkou pána Bujnu krúžok 
break dance. Naďalej taktiež „bežali“ osvedčené 

projekty: Školské ovocie, Školské mlieko, Zbieram 
baterky, Kozmix. 

Za úspešný môžem označiť i záver roka, keď sme 

sponzorsky, za pomoci predsedníčky Rodičovského 
združenia pri Základnej škole Pernek, získali 

interaktívnu tabuľu do školského klubu detí, čím sa 
zavŕšilo naše niekoľkoročné úsilie mať takéto tabule 

v každej učebni. 

Počas roka 2018 sa nám opätovne, i vďaka vašej 
pomoci, podarilo dvakrát úspešne zorganizovať zber 

papiera, pri ktorom sa tradične umiestňujeme  
na prvých priečkach, a tiež získať 2 % dane, ktoré 

poslúžili na zakúpenie napríklad notebooku 
k spomínanej interaktívnej tabuli, no i pre 

financovanie niektorých vystúpení pre deti, odmien 

do súťaží, učebných pomôcok... Patrí vám VEĽKÉ 
ĎAKUJEMEEEEE! 

Vo všetkom, čo sa nám osvedčilo, hodláme 
pokračovať i v novom roku. Zber papiera sa 

pokúsime zopakovať s väčšou periodicitou /zatiaľ je 

plán 4-krát ročne/ a o 2 % vás budeme opäť prosiť 
v jarných mesiacoch. 

S ďakovaním pokračujem. Srdečne ďakujem 
odchádzajúcim členom obecného zastupiteľstva a 

pánovi odchádzajúcemu starostovi Františkovi 

Bokesovi za dlhoročnú spoluprácu a pomoc škole. 
Želám mu v mene všetkých zamestnancov školy 

pevné zdravie a pokojný zaslúžený oddych. 
Záverom vyslovujem v mene školy nádej, že dobrá 

spolupráca s vami všetkými, ako i s novými členmi OZ 
a novým pánom starostom bude úspešne 

pokračovať. Veď všetko robíme v záujme NAŠICH 

DETÍ! 
 

Za ZŠ s MŠ Pernek vám želám úspešný a šťastný 
nový rok 2019.  

 

 
Mgr. Silvia Hricová 

Riaditeľka ZŠ a MŠ Pernek 

 

http://www.zssmspernek.edupage.org/
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HASIČI 
Naši hasiči majú každý rok pestrý kalendár aktivít a nebolo tomu inak ani v roku 2018. Pripomeňme si aspoň tie 
najvýznamnejšie. 

 
Čistý chotár 
Dňa 7. 4. 2018 sa hasiči zúčastnili celoobecnej brigády Čistý chotár. V časti Paseky vyčistili les od plastových rúr, 

ktoré tam zostali po lesnej škôlke, a takisto vyzbierali odpad popri Babskej ceste v smere od Misárského po odbočku 
na Kúpalisko. V spomínanom úseku odstránili aj čiernu skládku pneumatík. 

 

Stavanie mája 
Dňa 30. 4. 2018 prebehla stavba mája pred obecným úradom. Máj sa v Perneku stavia tradične ručne za pomoci 

rebríka, hasičských hákov, lán a silných chlapov, čo je v okolitých obciach už len spomienkou. 

 

Vatra na Skalke 
Dňa 7. 5. 2018 sme si pripomenuli bližiace sa 73.  výročie od ukončenia druhej svetovej vojny pálením tradičnej 

partizánskej vatry na Skalke a položením venca k pomníku padlých vojakov. 

 
 

Cvičenia 
Dňa 25. 4. 2018 sa jednotka DHZ Pernek zúčastnila 

okresného taktického cvičenia, ktoré bolo zamerané na 
likvidáciu požiaru v prevádzke cementáreň Rohožník. Dňa 6. 

10. 2018 sa DHZ Pernek zúčastnil krajského taktického 

cvičenia pri obci Láb. Toto cvičenie bolo zamerané  
na zdokonalenie spolupráce medzi profesionálnymi 

a dobrovoľnými hasičskými jednotkami počas likvidácie 
rozsiahleho lesného požiaru. 

 

 
Zásahy 
V priebehu roka 2018 perneckí hasiči vykonali 3 výjazdy 
za účelom likvidácie požiarov. Dňa 14. 8. 2018 bol 

uhasený požiar domu v obci. Dňa 27. 8. 2018 bol 
zlikvidovaný požiar trávnatého porastu popri ceste medzi 

Pernekom a Jablonovým. Dňa 18. 11. 2018 bol 

zlikvidovaný požiar lesa v chatovej oblasti pod Babou. 

 
Súťažná a reprezentačná činnosť 
V sezóne 2018 pribudla našim hasičom do výbavy nová 

súťažná hasičská striekačka s výtlakom 3160 litrov vody za 

minútu. Doterajšia striekačka poskytovala výtlak 1200 litrov 
za minútu. Kúpou tejto „mašiny“ sme zavŕšili modernizáciu 

súťažného náradia. Aj touto cestou chceme osloviť perneckú 
mládež, nech sa pridá medzi hasičov a dokáže svoju rýchlosť 

a silu pri reprezentácii našej obce v hasičskom športe. 
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TJ Slovan Pernek 

 

Futbalisti Slovana Pernek skončili po jesennej 

časti na 9. priečke tabuľky VI. ligy Bratislava-

vidiek s bilanciou 2 výhry, 2 remízy a 6 prehier. 

Vstup do sezóny bol vynikajúci, keď z prvých 

troch zápasov sme mali na konte 2 výhry a 1 

remízu. Avšak potom doľahli na mužstvo 

zranenia, s ktorými sa to ťahalo až do skončenia 

jesennej časti. Napriek nie príliš lichotivým 

výsledkom sme dostali pozitívnu reakciu  

z Bratislavského futbalového zväzu, ako sa  

v Perneku počas posledného obdobia zlepšila 

disciplína na ihrisku a kultúra správania divákov. 

Touto cestou by sme sa chceli uberať aj  

do budúcnosti. Zároveň by sme medzi nás chceli 

pozvať všetkých, ktorí by mali záujem sa pripojiť 

k futbalu v Perneku či už ako hráči, alebo 

prípadne aj ako členovia organizačného tímu. 

Ozvať sa môžete na kontakt uvedený nižšie. 

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek 

pričinili k chodu a rozvoju futbalu v obci. 

Na jar chceme v spolupráci s obcou otvoriť tzv. 

futbalový krúžok pre deti. Predpokladané 

spustenie je podľa počasia plánované na apríl-

máj 2019. Pre vás a vaše deti bude pripravený 

tréner, ktorý sa bude venovať rozvoju pohybovej 

aktivity a základným futbalovým zručnostiam. 

Pripravené budú taktiež futbalové pomôcky, ako 

lopty, bránky, rozlišovačky, kužele a pod. Veková 

hranica v tomto nie je nejako presne obmedzená. 

Podľa prípravy to bude ideálne pre deti  

od skorého futbalového veku cca 5-6 rokov  

do cca 12-13 rokov. V tomto veku je prirodzené 

aj dievčatá zapojiť do futbalu spolu s chlapcami.  

O presnom termíne zahájenia vás budeme 

informovať prostredníctvom obecného rozhlasu 

a obecnej webovej stránky. V prípade 

predbežného záujmu sa môžete ozvať na tieto 

kontakty a budeme vás priamo informovať: 

pirus.vratko@gmail.com, 0915 063 316. 

Ing. Vratko Piruš 

 
 

Poľovné združenie Podhorák 
 časť Pernek 

 

Aj v roku 2018 sa Perneckí poľovníci zúčastnili 
viacerých akcií, ktoré sa konajú v našej obci: 
Čistý chotár, Deň detí, Futbalový turnaj o pohár 
starostu, Gulášmajster spod Heštúna. 
V júli zorganizovali členovia poľovného združenia 
tradičné posedenie pre občanov obce v Sádku. 
Samozrejmosťou bol výborný guláš a pečené 
rebrá z diviaka. 
Celý rok sa naši poľovníci snažili čo najlepšie 
plniť povinnosti spojené s výkonom práva 
poľovníctva. V septembri sa zapojili do brigády 
na vytvorenie pachových ohradníkov okolo 
hlavných ciest, ktorú organizovala okresná 
organizácia. Na Štefana sa po spoločnej 
poľovačke stretli v kutúrnom dome, kde si 
posedeli a podelili sa navzájom o svoje zážitky 
a skúsenosti z uplynulého roka. 
 

Stanislav Šimuna 
Osvetový referent PZ 

 

 

Rok 2018 v Perneckom urbariáte 
 

Úvodom môjho príspevku môžem s uspokojením 

konštatovať, že v treťom roku svojej obnovenej 

existencie sa Pernecké pozemkové spoločenstvo 
plnohodnotne začalo zaoberať hlavnou funkciou, 

kvôli ktorej bolo založené. Touto činnosťou je 
podnikanie za účelom dosiahnutia zisku. Čo tomu 

predchádzalo? 

 
Zasadnutie výročného zhromaždenia sa uskutočnilo 

dňa 17. 6. 2018. Zúčastnilo sa ho 65 podielnikov a ich 
splnomocnených zástupcov, ktorí disponovali pri 

hlasovaniach bez účasti Slovenského pozemkového 
fondu celkovým pomerom, zaokrúhlene, 60 % hlasov. 

Uznesenia zhromaždenia boli prijaté potrebnou 

nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. 
Relatívne neskorý termín zasadnutia výročného 

zhromaždenia bol spôsobený dvomi skutočnosťami: 

mailto:pirus.vratko@gmail.com
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a) Program starostlivosti o lesy pre lesný celok 
Lozorno, ktorý je nevyhnutný pre hospodárenie aj 

v Perneckých urbárskych lesoch, bol s vyše ročným 
oneskorením konečne schválený. Pernecké 

pozemkové spoločenstvo mohlo začať vykonávať,  

po vyriešení vzájomných vzťahov so Slovenským 
pozemkovým fondom pri hospodárení spoločenstva, 

predaj dreva na pni. 
b) Lehota na vyriešenie vzájomných vzťahov  

so Slovenským pozemkovým fondom bola limitovaná 
dňom účinnosti ustanovení zákona č. 110/2018 Z. z., 

ktorým bol deň 1. 7. 2018. Dovtedy bolo možné, aby 

si pozemkové spoločenstvo najalo od Slovenského 
pozemkového fondu podiely v správe a nakladaní 

fondu. Od 1. 7. 2018 fond prijíma podiel na zisku, čo 
je z hľadiska väčšiny pozemkových spoločenstiev 

nevýhodnejší variant. Ako som podrobne informoval 

účastníkov zasadnutia, k dohode o nájomnej zmluve 
medzi fondom a Perneckým urbariátom nedošlo. 

Výber obchodného partnera pre predaj dreva na pni 
sa po uvedenom termíne mohol uskutočniť v réžii 

výboru Perneckého pozemkového spoločenstva. Člen 
výboru Ing. Martin Ledník organizačne zabezpečil 

výberové konanie a viedol výberovú komisiu, ktorej 

členmi boli podpredseda výboru Ing. Ladislav Rehák 
a odborný lesný hospodár Ing. Juraj Galbavý. Komisia 

vybrala za kupujúceho spoločnosť DREVIA, s. r. o., 
z Považskej Bystrice, ktorá ponúkla najvyššiu 

jednotkovú cenu. Dohodnutú cenu úmyselne 

nezverejňujem v tomto príspevku, a to z dôvodu 
primeranej ochrany obchodného tajomstva. 

Podielnici, pochopiteľne, majú právo dozvedieť sa 
túto cenu na požiadanie. 

Zimná ťažba dreva v Heštúne. Na úbočí Heštúna 

privrátenom k Perneku sa čoskoro, po viacročnej 
pauze, znovu ozve zvuk motorových píl a nákladné 

autá budú odvážať vyťaženú bukovú guľatinu 
v predpokladanom objeme 1 500 m3  

(za prebiehajúcu sezónu). Považujem za potrebné 
upokojiť Pernečanov, že ťažba a transport dreva, 

vykonávané spoločnosťou DREVIA, s. r. o., sa budú 

konať podľa záväzného programu starostlivosti 
o lesy, pod dohľadom odborného lesného hospodára 

a podľa platnej kúpnej zmluvy. Trvalo udržateľný 
rozvoj Perneckých urbárskych lesov bude takto 

zabezpečený. Tržba za predané drevo bude 

uhrádzaná výhradne na účet Perneckého 
pozemkového spoločenstva a o rozdelení zisku budú 

rozhodovať členovia spoločenstva. 
 

Záverom želám úspešný rok 2019 nielen podielnikom 
Perneckého pozemkového spoločenstva, ale aj 

všetkým obyvateľom a návštevníkom podhorskej 

obce Pernek. 
 

Ing. Vladislav Chaloupka  
Predseda Perneckého pozemkového spoločenstva 

 
 
 

PERNECKÝ TVORIVÝ KRUH V ROKU 2018 

 

Na sklonku ďalšieho roka našej činnosti nám 

prináleží poďakovať všetkým podporovateľom, 

ktorí nám venovali 2% zo svojich daní. Aj vďaka 

nim sme mohli prezentovať Pernek  

na niekoľkých podujatiach aj mimo obce. 

Osobitné poďakovanie patrí perneckým 

pekárkam a cukrárkam, ktorých dobroty ocenili 

návštevníci nášho prezentačného stánku. 

 

Vyvrcholením roka bol 5. ročník tradičného 

Adventného popoludnia s bohatým programom 

a početnými účinkujúcimi. Radosť nám urobili 

hudobné vystúpenia talentovaných perneckých 

detí, mažoretky z Lozorna a Myjavské heligónky 

s perneckým rodákom Štefanom Jerigom. Tí, 

ktorí prijali 

pozvanie na 

vianočný koncert 

Martina Chodúra, 

iste neľutovali 

a odniesli si 

krásny umelecký 

i ľudský zážitok. 

Nepochybne 

k nemu prispel aj 

spev mladých 

speváčok zo 

Základnej 

umeleckej školy 

v Petržalke. Sme radi, že sme dotvorili sviatočnú 

adventnú atmosféru a srdečne ďakujeme 

všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali  

na príprave a realizácii podujatia. 

Dovoľujeme si popriať všetkým Pernečanom 

hojnosť zdravia, radosť žitia a pokoj v duši  

do nového roka. 

 

Ing. Monika Belianska 
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 Náš cloggingový rok 2018 sa niesol v duchu noviniek. Deťom 
sme osviežili kostýmy folkovými prvkami a do choreografií 
pribudli ľudové pesničky. Leto sme osviežili tréningami  
v priestore Drevenica. Užili si to predovšetkým deti, keďže sa 
trénovanie striedalo s hrami. 
September nám priniesol zopár nových detských tanečníkov, 
ktorí sú veľmi šikovní, a dúfam, že ich čoskoro uvidíte v akcii. 
Samozrejme, možnosť prísť a skúsiť si step s nami tu je stále 
pre všetkých. 

Monika Ledníková 
Vedúca tanečnej skupiny 

 

 

JUNIOR BREAKERS 

 
Sme tanečná skupina Junior Breakers a venujeme sa tanečnému štýlu breakdance 
(breaking). 

Našu skupinu sme založili v obci Kuchyňa v roku 2013. Zakladateľmi skupiny 
boli Zdenko Baček, ktorý už na nás od roku 2018 dáva pozor z neba a ja - Juraj Bujna.  

Ja som predtým 2 roky trénoval v tanečnej škole u Laci Strika, dnes som hlavným 
trénerom. Požiadali sme pani riaditeľku základnej školy Kuchyňa, či by nám poskytla 

priestory na tancovanie. Mali sme len malé repárky, nemali sme žiadneho trénera, ale 

boli sme radi, že máme kde tancovať. Na tréningy nás chodilo približne 20. 
Bohužiaľ, asi po polroku sa naša skupina rozpadla. Zdenko začínal pracovať v zahraničí a keď sa po čase vrátil, pýtal 

sa ma, ako je na tom naša skupina. Keď som mu povedal, že už netrénujeme, na jednej strane mi vynadal, na druhej 
strane ma veľmi motivoval. 

Rozhodol som sa pre nový začiatok našej skupiny. Hoci nás bolo málo, všetci sme mali veľkú chuť tancovať 

a trénovať ako skupina. Odmenou za to bol obrovský pokrok a naše prvé vystúpenia na obecných slávnostiach 
v Kuchyni v roku 2015. V priebehu ďalšieho školského roka ma oslovila jedna maminka, ktorá mala malého syna, či 

by som krúžok vyskúšal otvoriť aj v Jablonovom. S nadšením som súhlasil, oslovil som pána starostu, ktorý nám 
poskytol kultúrne centrum.  

Nasledujúci školský rok som sa rozhodol osloviť pani riaditeľku v Perneku. Pani riaditeľka bola veľmi ochotná, 
poskytla nám priestory v telocvični základnej školy a doteraz nás veľmi podporuje. Tak sme začali s práciou s deťmi 

aj vo vašej obci. Začali sme mať viacej vystúpení, súťaží a podobne, ale hlavne sme sa začali cítiť ako skupina. V tom 

roku som cez letné prázdniny organizoval prvý letný tábor pre deti.  
Do budúcna mám s našou skupinou veľa plánov. Tancom si ľudia spravia radosť a ja som rád, že tú radosť môžem 

dávať vašim deťom. Preto plánujem naďalej deti trénovať, organizovať detské tábory, súťaže, posedenia, nacvičovať 
vystúpenia a tiež pomáhať deťom z detských domovov. Naším heslom je, že sme silní a súdržní ako skupina, v ktorej 

si navzájom pomáhame a podporujeme sa. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Juraj Bujna 

 
Vedúci tanečnej 

skupiny 
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Srdcom Pernečan  
 
Rozhodla som sa venovať tohtoročné rozprávanie môjmu susedovi, grafickému dizajnérovi 

Zoltánovi Salamonovi k jeho nedožitým 80. narodeninám. Prišiel do Perneka v 70. rokoch, ako 
mnoho vtedajších chalupárov. Na rozdiel od iných si zamiloval našu obec natoľko, že tu začal 

trvalo bývať. Mohli by sme ho nazvať chodiacou reklamou na Pernek. O práci, tvorbe, ale aj 
jeho humorných začiatkoch na dedine som sa rozprávala s jeho dcérou Sandrou Salamonovou. 

 
 
Kto to vlastne bol Zoltán Salamon 

Môj otec sa narodil v roku 1938 
v Bratislave. Charakterizovala by 

som ho ako veľmi introvertného 
človeka, ktorý mal rád svoj 

zabehaný systém. Nikdy sa sám 

nechválil svojou prácou a svojimi 
úspechmi. Patril do skupiny 

slovenských grafických dizajnérov, 
ktorí vyštudovali architektúru, ale 

prešli ku grafickému dizajnu. Začal 
ako ilustrátor pre deti a úpravca 

časopisov, k asi najznámejšiemu 

časopisu, ktorý ilustroval patrila 
Zornička. Postupne prešiel všetkými 

disciplínami grafického dizajnu. 
Tvoril kultúrne plagáty, venoval sa 

typografii kníh, výstavníckym 

projektom a katalógom, navrhoval 
kalendáre, znaky a logotypy, 

ilustroval časopisy a knihy. 
Určitú dobu viedol na Vysokej škole 

výtvarných umení oddelenie 

grafického dizajnu, bol jej 
prorektorom. Mal titul docenta.  

V roku 1989 založil so svojimi 
kolegami grafické štúdio IQ DESIGN 

v Bratislave, kde bol až do roku 
2006 kreatívnym riaditeľom.  

Od roku 2006 pracoval ako grafický 

dizajnér v slobodnom povolaní. 
Jeho dielo patrí k dôležitým 

hodnotám slovenského grafického 
dizajnu na prelome tisícročí. 

 
Prečo sa tvoji rodičia rozhodli kúpiť si 
chalupu práve v Perneku? 

Má to na svedomí pani doktorka 
Šejdová, ktorá tu už v tom čase 

mala chalupu. Bolo to v roku 1975 
a rodičia dlho s úsmevom spomínali 

na proces jednania o cene. Pôvodní 

majitelia, Adolf a Mária Zajičkoví, si 
dali podmienku, že s novým 

prípadným majiteľom sa musia 
najskôr zoznámiť a až potom sa 

bude hovoriť o cene a predaji. 

Nasledovali tri spoločné obedy až sa 

majitelia rozhodli, že sme vhodnými 
kupcami a povedali cenu. 

Popravde, dom viac chcela kúpiť 
moja mama ako otec. A neskôr to 

bol práve on, ktorý tu trvalo býval 

a nedal na svoj Pernek dopustiť. 
Nebyť jeho vážnej choroby, nikdy 

by odtiaľto neodišiel. 
 
Čo pre tvojho otca znamenal Pernek? 

Otec mal v Perneku trvalý pobyt, 

miloval túto dedinu a hovoril o nej 

pri každej príležitosti. Bol taký tichý 
čestný občan. I keď na druhej 

strane jeho najdlhšia prechádzka 
znamenala ísť k studničke pod 

Skalkou alebo na koniec našej 

záhrady, či do obchodu. Ak však 
videl príležitosť pomôcť obci, tak 

neváhal. Aktívne spolupracoval 
s heraldickou komisiou pri prácach 

spojených so symbolmi obce. 

Vytvoril prvý grafický dizajn obecnej 
webovej stránky. V tejto tradícii 

potom pokračoval aj jeho syn 
Tomáš, ktorý navrhol dizajn 

súčasnej stránky. Ja som 
v začiatkoch éry eurofondov bola 

tiež nápomocná pánovi starostovi 

pri niektorých projektoch. Susedov 
obdarúval originálnymi etiketami  

na rôzne destiláty. 

 

Mohli by sme povedať, že bol taký 
pernecký lokálpatriot. 

 

Život v meste bol predsa len trochu 
odlišný. Nebol s tým na začiatku 
problém? 
K našim začiatkom sa viaže veľa 
vtipných príhod, sú hlavne spojené 

s mojim otcom, lebo ten sa veľmi 
rýchlo po oprave domu rozhodol 

natrvalo bývať v Perneku.  

Do Bratislavy chodil len do práce. 
Dlhé obdobie bol počas týždňa 

v Perneku sám a my ako rodina 
sme chodili len na víkendy. Preto 

mal tých príhod omnoho viac ako 

my ostatní. 
Otec nikdy nezabudol na zážitok, 

keď ho sused Fero (tvoj otec) 
prvýkrát v živote opil. Dopadlo to 

veľmi veľmi zle. Musel, chudák, 
upratať dom a vyprať koberce. Ale 

popíjaniu vína so susedom zostal 

verný, chodil klopať na sudy, ktorý 
je ešte plný. Hovoril, že Zajičkových 

víno by poznal aj o polnoci. 
Raz dostal od Friedlovcov 

črepníkový kvet. Veľmi svedomito 

ho polieval. Len sa divil, že nič 
nepije a je stále mokrý. Až mu bolo 

vysvetlené, že kvet je umelý. 
Záhrada skutočne nikdy otcovi 

k srdcu neprirástla. 

Nemôžem nespomenúť zabíjačky 
prasiat u vás. To bol priam rituál. 

Veľmi rýchlo sa z otca stal šikovný 
a spoľahlivý pomocník. Tvoja mama 

mu musela ušiť na tento účel 
špeciálnu mäsiarsku zásteru. 

S pánom mäsiarom Kuhfsom sa 

titulovali pán majster a pán tovariš. 
Pekné spomienky na začiatky má aj 

moja mama. V tom čase neboli 
dvory oddeľované vysokými 

a nepriehľadnými múrmi ako dnes. 

Mama chcela po dvore a záhrade 
chodiť v plavkách. Ale bola 

upozornená susedmi, že to nie je 
vhodné, a je to priam nemravné. 
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Ako sa z Bratislavčana stal zručný 

dedinský kutil? 

Od začiatku sa otec snažil robiť si 
maximum vecí na chalupe sám. 

Spočiatku to bolo komplikované, ale 
rokmi sa z neho stal skutočný kutil. 

Vedel postaviť stenu, položiť 

obklad, opraviť vodu, pracovať 
s drevom. Takto postupom času 

z nášho domu vybudoval 
trojgeneračný domov. Posledné 

roky života tu trávil jeho otec, 

nasťahovala sa sem moja mama, 
v určitom období prichýlil Pernek  

na desať rokov aj mňa s dcérou. 

Mali by ste mať najrovnejší a 
najpresnejší dom v širokom okolí. 

Určite narážaš na môjho starého 

otca. Dedo Salamon bol strojár 
a riaditeľ Presnej mechaniky  

v Starej Turej. Mal na svojom konte 
viac ako sto patentov. Presnosť mal 

proste v krvi. Keď nám chodil 
pomáhať s opravou domu, tak 

všetko muselo sedieť na milimeter 

a veci sa museli robiť opakovane, 
až kým neboli stopercentne 

správne. Ako som hovorila, starý 
otec posledné roky života strávil 

v Perneku, zomrel vo veku 101 

rokov. Aj ako vyše 95 ročný starý 
pán vyžadoval raňajky presne 

o 6:00. Pani, ktorá mu zo školy 
nosila obedy nedajbože aby päť 

minúť meškala. Mal svoj presný 

denný režim, do ktorého patrili aj 

pravidelné prechádzky do záhrady. 
Ak bol nepriaznivý čas, tak chodil 30 

kolečiek okolo stola, len aby 
nevynechal svoj pravidelný pohyb. 

Aké to bolo vyrastať v umeleckej 
rodine? 

Bolo to iné. V klasickom 
panelákovom byte bol vždy ateliér, 

voňalo tam drevo, farby. Ako náš 
byt, tak neskôr aj dom v Perneku 

bol zariadený inak ako ostatné byty 

či domy. Vždy sa mama snažila 
zachovať všetko staré a prepojiť to 

s moderným. Chodilo k nám veľké 
množstvo návštev. Aj toto malo asi 

vplyv na mňa v tom duchu, že som 

veľmi multikultúrna a otvorená. 
Obaja moji rodičia boli veľmi 

kreatívni ľudia, ktorí sa ľudsky 
veľmi doplňovali. Mama, 

univerzitná profesorka, 
reštaurátorka plastík v kostoloch, je 

veľmi spoločenský človek 

s množstvom kamarátov, otec bol 
naopak rád sám.  

 

 

 
Mimochodom, žiaci mojej mamy 

reštaurovali teraz interiér 
perneckého kostola. Spomínam si, 

ako môj otec miloval mačky a psov. 

Vyrábal im rôzne špeciálne 
domčeky a na vchodových dverách 

muselo byť okienko, aby videli, čo 
sa deje na ulici. 

Môj brat Tomáš sa vydal tiež na 
umeleckú dráhu a pokračuje 

v oblasti grafického dizajnu. Len ja 

som išla inou, nie umeleckou 
cestou. I keď teraz som si splnila 

svoj sen a otvorila som si galériu 
v Starom meste v Bratislave. 

 

 

 

Ing. Zuzana Zajičková 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ak máte typ na človeka, ktorý by 
nás mohol svojím rozprávaním 
obohatiť, budem rada, ak mi dáte 
na neho odporúčanie. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Po uzatvorení cesty medzi Rohožníkom a Malackami a tiež zhustením premávky od Pezinka sa veľmi skomplikovala 
dopravná situácia v Perneku. Aj na základe sťažností a urgencií občanov sme mali viacero stretnutí s dopravným 

inšpektorom a hľadali sme vhodné riešenia. Bol vypracovaný projekt, ktorý podliehal viacerým schváleniam. 

Slovenská správa ciest následne v obci osadila nové bezpečnostné prvky. 
Boli vybudované tri nové priechody, pri ihrisku, pri moteli, pod obecným úradom. Pribudlo ako vodorovné, tak zvislé 
dopravné značenie. 

Zatiaľ nie je doriešený priechod pri škole. Dopravný inžinier navrhol inštalovať na toto miesto optický spomaľovač. 

Minulý rok prebehli rokovania aj so zástupcami spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. v Rohožníku (cementáreň) 

o poskytnutí príspevku na inštaláciu meračov rýchlosti v obci, čo by bola kompenzácia za zvýšenú intenzitu premávky 
počas rekonštrukcie cesty Rohožník – Malacky. 
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Zriadenie zberného miesta v areáli poľnohospodárskeho družstva 
 
V minulom roku sme v areáli poľnohospodárskeho družstva zriadili zberné miesto na odovzdávanie odpadu. Na tomto 

mieste môžete odovzdať staré pneumatiky, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, 
elektroodpad a drobný kovový odpad. Dvakrát do roka – na jar a na jeseň – tu bude tiež umiestnený kontajner  

na nadrozmerný odpad. Dôrazne žiadame občanov, aby sem nadrozmerný odpad nenosili mimo termínov jeho zberu. 

O termíne jeho zberu budete v dostatočnom predstihu informovaní. 
Taktiež žiadame občanov, aby sem nenosili odpad mimo prevádzkovú dobu, 

ktorá je každú stredu od 16. do 17. hodiny. 
Do budúcnosti počítame z rozšírením prevádzkovej doby aj na sobotu. O tomto vás budeme včas informovať. 

 
Upozorňujeme, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom a prípadné nedodržiavanie pravidiel budeme 

následne jednotlivo riešiť. 

 

 
Spoločenská kronika 
 
Od mája 2018 je v platnosti GDPR zákon, ktorý pomerne striktne obmedzuje narábanie s osobnými údajmi. Z toho 
dôvodu nemôžeme spoločenskú kroniku zverejniť tak detailne, ako ste boli zvyknutí po iné roky.  

Ďakujeme za pochopenie. 
      

Počet obyvateľov k 31.12.2018     900 (Ž 465, M 435)                                  Jubilanti roku 2019 
 

Počet novo prihlásených občanov     18 

Počet odhlásených občanov             15  
Počet narodených detí                     13 (dievčatá 6, chlapci 7) 

Počet zosnulých                               7 
  

Uzavreté manželstvá                        4 

Počet skolaudovaných domov            4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Naši neplatiči a dlžníci 
Uvádzame neplatičov miestnych daní a poplatkov nad 165 eur, ktorí sa nesnažia 

si svoje podlžnosti voči obci nijako riešiť. Samostatný zoznam tvoria občania,  
ktorí síce majú uzatvorené splátkové kalendáre, ale ich nedodržiavajú a  

nesplácajú podľa nich. Občanov, ktorí si pravideľne splácajú svoje dohodnuté  

splátkové kalendáre neuvádzame. 
  

Neplatiči:     Dlžníci (nedodržiavanie splátkového kalendára):  
Alojz Szalay  711,79 €   Poncer František  706,97 
     Poncer Ladislav    299,27 

Junas Jozef    240,25 

 

Vydavateľ: Obecný úrad Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek, IČO: 00 305 014, tel.: 034/77 84 246.  Spravodaj zostavili: Ing. Zuzana Zajičková MBA,   

Ing. Martin Ledník, František Bokes. 
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