Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v čase, keď v nás
ešte doznievajú Vianoce. Obdobie, na ktoré vždy
netrpezlivo čakáme, lebo ich výnimočnosť nás
napĺňa pocitom šťastia, pohody a rodinnej
harmónie. Privítali sme Nový rok, s mnohými
osobnými predsavzatiami a očakávaniami. Tieto
tak tradičné sviatky mali teraz predsa len
netradičný podtón.
Máme za sebou rok, ktorý nás vytrhol z nášho zažitého spôsobu fungovania. Pre mnohých priniesol strach z
nepoznaného, viacerým bola narušená ich ekonomická a finančná stabilita, museli sme si zvykať na osobné
obmedzenia. Situácia, s ktorou sme doposiaľ nikdy neboli konfrontovaní a neboli na ňu pripravení. Tak ako v súkromí
sme sa museli vysporiadať s novými situáciami, tak aj na úrovni obce nám minulý rok priniesol veľa neplánovaných
vecí a povinností. Chcem sa úprimne poďakovať každému jednému z Vás, ktorí ste akoukoľvek formou boli
nápomocní a svojou obetavou prácou prispeli k rozvoju nášho Perneka.
Pri vzájomných prianiach sme si v minulosti viac-menej zo zvyku vinšovali veľa zdravia. V tomto období nadobudlo
práve zdravie úplne inú hodnotu. Preto dovoľte aj mne popriať Vám do nového roka v prvom rade veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti.
Váš starosta

Ďakujeme
Rok 2020 nás presvedčil, že v prípade potreby sa vieme
zjednotiť a sú nám blízke hodnoty ako ľudskosť
a solidarita.
Na jar, v prvých dňoch pandémie, keď sme sa zmietali
v neistote, boli to práve ženy, ktoré sa pustili
do pomáhania. V priebehu zopár hodín sa zorganizovali
krajčírky a pustili sa do šitia rúšok. Konkrétne to bola
Marcela Petríková, Zdenka Konečná, Albína Ščepánová,
Ľubica Krajčovičová, Zuzka Valentová, Zuzka
Kadlecová, Zuzka Fabiánová, Eva Matušových, Monika
Ledníková, Viera Jadrníčková, Zuzka Zajičková.
Spoločne ušili vyše tisíc rúšok. Pán Varga venoval obci
50 rúšok. Bielu látku na šitie poskytol pán farár.
Všetkým aj toto cestou ešte raz ďakujeme za to, že naši
občania mohli cestovať do práce a aj za to, že časť
rúšok pomohla zdravotníkom na záchranke.
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Poďakovanie patrí aj obetavým ľudom, ktorí pomáhali
pri celoplošnom testovaní obyvateľov v našej obci.
Dostávali sme spätnú väzbu od viacerých testovaných,
že celá akcia v Perneku prebehla na vysokej
profesionálnej úrovni a s veľmi príjemným prístupom.
Naša vďaka patrí doktorovi Jozefovi Lackovi, Eve
Svitničovej, Diane Kyselákovej, Lukášovi Chadalíkovi,
Marekovi Bolcarovičovi, Anke Žáčkovej, Danke
Mičekovej, Helene Valentovej, našim hasičom Jozefovi
Geclerovi ml., Andrejovi Višňovskému, Miroslavovi
Bokesovi a Marekovi Geclerovi. Celkovo bolo
pretestovaných 772 ľudí s výsledkom nula pozitívnych.
Nemôžeme tiež zabudnúť na všetkých vás, ktorí ste
anonymne a nezištne pomáhali a pomáhate svojim
susedom a starším občanom s nákupmi potravín,
liekov, podarovaním vareného jedla alebo koláčov.
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Krátky návrat do roka 2020
Investičné aktivity obce
Kanalizácia
Pokračovali sme v prácach na dolnom konci po ľavej
strane v smere od Malaciek, konkrétne od domu číslo
24 po dom číslo 36. Bola realizovaná Stoka „A“
z kanalizačných rúr PVC DN 300, v dĺžke 21 metrov.
Výkopové práce sa vykonali strojne s výnimkou úsekov,
kde dochádzalo ku križovaniu, resp. súbehu trás
navrhovaných stôk s podzemnými vedeniami. V týchto
miestach bolo podľa potreby nutné vykonať výkopy
ručne. Keďže prevažná časť trasy kanalizácie išla
v štátnej ceste II/503, bolo nutné v mieste realizácie
osadiť dočasné dopravné značenie označujúce zúženie
jazdných pruhov.
Po ukončení zásypu ryhy sa robila spätná úprava
poškodených povrchov komunikácií a spevnených
plôch. Na základe požiadavky správcu cesty
(Regionálne cesty Bratislava, a. s.) bolo potrebné
položiť nový asfaltový koberec na celom jazdnom
pruhu, do ktorého bolo zasiahnuté.

Oprava spevnenej plochy v areáli
kultúrneho domu
Vstupná spevnená plocha v areáli kultúrneho domu sa
na viacerých miestach prepadala. Vzhľadom na tento
stav sme pristúpili k jej rekonštrukcii.

Približne 100 m² spevnenej plochy zo zámkovej dlažby
bolo kompletne rozobratých, obrubníky boli vymenené
za nové, dosypali a zhutnili sa podkladové vrstvy.
Pôvodná zámková dlažba bola následne nanovo
položená. Táto oprava stála obec 1 440,00 €. Boli
použité financie z vlastného rozpočtu.

Garáže v areáli hospodárskeho dvora
spoločnosti Agropartner, s.r.o.

Celkové náklady boli 158 042,21 €.
Z Environmentálneho fondu sme získali finančné
prostriedky vo výške 150 000,00 €. Spolufinancovanie
obcou bolo 8 042,21 €.
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Začiatkom roka 2020 sme kúpili do vlastníctva obce
ďalšiu garáž (dielňu) o rozlohe 74 m² v areáli
hospodárskeho dvora spoločnosti Agropartner, s.r.o.
Kúpna cena bola 2 500,00 € + náklady spojené
s vypracovaním geometrického plánu a prevodom
nehnuteľnosti.
Na tejto garáži, ako aj na garáži, ktorú obec kúpila ešte
v roku 2018, bolo treba opraviť strechu. Na tento účel
sa
použila
kotvená
hydroizolačná
fólia.
Náklady na opravu strechy obidvoch garáží boli
3 100,00 €.
Garáže budú slúžiť na zagarážovanie obecnej
a hasičskej techniky (počas výstavby novej hasičskej
zbrojnice), prípadne uloženie ďalšieho materiálno–
technického vybavenia.
V súčasnosti obec vlastní v areáli hospodárskeho dvora
4 garáže.
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Opravy miestnych komunikácií

Digestor v školskej kuchyni

Cez leto a na jeseň sme pristúpili k opravám niektorých
úsekov miestnych komunikácií. V Strži, na Záhumní
a v Kostolnej ulici sme použili technológiu vrecovaného
studeného asfaltu. Poškodené miesta bolo treba
najskôr vyrezať, následne vybúrať, vyčistiť a natrieť
penetračným náterom. Do takto pripravených miest sa
vysypal asfalt, ktorý sa rozhrabal a následne zhutnil.
Týmto spôsobom sme svojpomocne opravili hlavne
menšie výtlky. Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa
na týchto opravách v čase svojho osobného voľna
podieľali.
Väčšie poškodenia v Kostolnej ulici sme opravovali
dodávateľsky, keďže pôvodný asfalt bolo potrebné
vybrať strojovo. Namiesto neho bol potom použitý
cestný betón. Nespevnené úseky ciest boli opravené
frézovaným asfaltom.
V súvislosti s touto témou je potrebné spomenúť,
že rovnako ako samotná oprava ciest je dôležité aj
predchádzať ich poškodeniu. Preto sme sa v niektorých
úsekoch snažili vodu, ktorá pri väčších dažďoch steká
na miestne komunikácie, a tým ich poškodzuje,
odkloniť mimo týchto kritických miest. V opravách
najkritickejších úsekov budeme pokračovať.

Školská kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2017.
Súčasťou tejto rekonštrukcie ale nebolo výkonné
odsávanie pár. To sme sa rozhodli namontovať tento
rok. Investícia stála obec 2 116,86 €.

Vyhodnotenie podaných
žiadosti na dotácie na rok 2020
V roku 2019 sme z prostriedkov Environmentálneho
fondu žiadali dotáciu 187 168,00 € na výstavbu ďalšej
etapy
kanalizácie.
Z týchto
prostriedkov
a
z 5-percentného spolufinancovania obcou sme chceli
položiť kanalizáciu v dĺžke 257 metrov, od súpisného
čísla 24 smerom k Obecnému úradu. Dotácia
z Environmentálneho fondu nám bola pridelená
vo výške 150 000,00 €
Ešte koncom roka 2019 sme sa zapojili do výziev
v rámci
dotačnej
schémy
Bratislavského
samosprávneho kraja. Konkrétne išlo o:
• Náučný chodník okolím Perneka (Bratislavská
regionálna dotačná schéma na podporu TURIZMU
2020), kde sme žiadali 6 200,00 €.
•
Letné kino (Bratislavská regionálna dotačná
schéma na podporu KULTÚRY 2020), žiadali sme
čiastku 6 460,80 €.
• Sadbová úprava v obci (Bratislavská regionálna
dotačná schéma na podporu ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2020), kde
sme žiadali 7 050,00 €.
Všetky tieto výzvy boli vyhlasovateľom pozastavené.
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Podujatia organizované obcou
Epidemiologické opatrenia nám zabránili v realizácii našich už tradičných obecných podujatí. Stihli sme len dve.

Vítanie novonarodených občanov
V marci sme privítali medzi sebou sedem nových perneckých občiankov.

Mikuláš v hasičskom aute
Vďaka ochote našich hasičov prešiel Mikuláš celým Pernekom a obdaroval všetky deti, aj tie skôr narodené.

Členovia Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť za dodržania všetkých higienických prepisov osobne
zagratulovali a dovzdali darček našim spoluobčanom, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea.
Hasiči bez účasti občanov postavili v areáli bývalej drevenice máj a teraz koncom roka pred budovou obecného
úradu vianočný stromček. Síce sme sa nemohli spoločne stretnúť a byť účastní týchto akcií, ale aspoň sme sa
mohli tešiť zo symbolov, ktoré predstavujú.
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2021 - Naše plány
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Plánované podujatia

22.
26.
28.
06.
25.
13.

Boli by sme veľmi radi, keby nám epidemiologická
situácia umožnila zrealizovať čo najviac z týchto
podujatí. Podľa aktuálnej situácie vás budeme
informovať o prípadných zmenách v programe podujatí.

02.
04.
06.
09.
10.
12.

2021
2021
2021
2021
2021
2021

Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok

Marec
Plán zasadnutí komisií

➢ Komisia pre financie a rozpočet
26. 01. 2021 (Utorok)
23. 03. 2021 (Utorok)
25. 05. 2021 (Utorok)
27. 07. 2021 (Utorok)
28. 09. 2021 (Utorok)
23. 11. 2021 (Utorok)

Apríl

Máj

➢ Komisia pre výstavbu, životné prostredie a
dopravu
08.02.2021 (Pondelok)
12.04.2021 (Pondelok)
14.06.2021 (Pondelok)
23.08.2021 (Pondelok)
11.10.2021 (Pondelok)
29.11.2021 (Pondelok)
Začiatok všetkých zasadnutí bude o 18.00 h.
Miestom zasadnutí Obecného zastupiteľstva a komisií
bude podľa potreby Zasadacia miestnosť Obecného
úradu Pernek alebo spoločenská sála kultúrneho domu
Pernek.
Je vhodné, aby občania, ktorí majú v pláne podávať
oznámenie alebo žiadosť, ktorá je smerovaná na
niektorú z komisií, využili termíny jej stretnutia, aby ste
nemuseli čakať do nasledujúceho zasadnutia komisie.
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Jún
September

Privítanie
novonarodených
detí
Čistý chotár
Odomykanie
studničiek
Stavanie mája
organizuje
Dobrovoľný
hasičský zbor
a obec
Vatra
organizuje
Dobrovoľný
hasičský zbor
Deň matiek
Pernecký
permoník
(deň detí)
Gulášmajster
spod Heštúna

Október

Posedenie
dôchodcov

November

Hodová zábava

December

Mikuláš
Vianočná
besiedka
organizuje škola

Členovia Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť
navrhli pre rok 2021 novú akciu pod názvom „Pernecký
deň“, športovo–kultúrne podujatie. Podujatie by sa
mohlo uskutočniť na futbalovom ihrisku koncom leta,
kde budú vytvorené sektory pre súťaže, tanec, pódium
so živou hudbou, občerstvenie.
Veľmi radi uvítame ochotných dobrovoľníkov z radu
obyvateľov obce, ktorí by chceli pomôcť s prípravou a
zabezpečením tohto 1. ročníka.
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Investičné zámery obce viazané na
dotácie:
Tak ako v minulých rokoch je nutné na úvod tejto časti
poznamenať, že 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 práve pre nedostatok peňazí.

Do týchto výziev sa plánujeme opäť zapojiť a budeme
žiadať dotácie na projekty: Náučný cykloturistický
chodník okolím Perneka, Sadbová úprava v obci Pernek
a Letné kino.
Detailnejšie o našich zámeroch v rámci uvedených troch
projektov sme písali v minuloročnom Spravodaji.

Súťaž „Playsystem“
Zapojili sme sa aj do súťaže o detské ihrisko /navrhnuté
na ploche 18m x 12m/, ktorú vyhlasuje spoločnosť
PLAYSYSTEM s cieľom ponúknuť obciam a mestám
na Slovensku možnosť získať jedno detské ihrisko.

Kanalizácia
Ku koncu roka 2020 sme podali na Environmentálny
fond žiadosti na ďalšiu etapu budovania verejnej
kanalizácie a ČOV. Konkrétne žiadame 254 574,51 €
na výstavbu kanalizačnej stoky „A“ v dĺžke 323,5 metrov
(od súpisného čísla 36 po číslo 110), s 23 kanalizačnými
odbočkami.
Vyhodnotenie žiadosti očakávame v prvom štvrťroku
roka 2021.

Revitalizácia verejnej infraštruktúry
V rámci MAS Podhoran sme spracovali žiadosť
na revitalizáciu verejnej infraštruktúry v obci. Žiadame
dotáciu vo výške 30 000,00 € na rekonštrukciu
priestranstva pred kostolom spolu s chodníkom
do starého cintorína a časťou chodníka od súpisného
čísla 97 po súpisné číslo 100.
Vyhodnotenie žiadosti očakávame v priebehu roka
2021.

Odpadové hospodárstvo
Z Environmentálneho fondu žiadame:
• dotáciu vo výške 22 800,00 € na kompostéry
do domácností.
• dotáciu 62 082,00 € na hákový nosič kontajnerov
a kontajner. Tieto by slúžili na zabezpečenie zberu
biologicky rozložiteľných odpadov a drobných
stavebných odpadov.
Vyhodnotenie žiadostí očakávame v prvom štvrťroku
roka 2021.

Náučný cykloturistický chodník okolím
Perneka, Sadbová úprava v obci Pernek
a Letné kino.
V decembri 2020 boli opäť zverejnené výzvy v rámci
dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja.
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2021

Pozorne budeme sledovať aj ďalšie výzvy
a zvažovať opodstatnenosť zapojenia sa do nich.

Investičné zámery obce hradené
plne z vlastných zdrojov:
Modernizácia verejného osvetlenia
1. etapa.
Zámer modernizácie verejného osvetlenia sme už
po niekoľký raz museli odložiť. Túto investíciu sme mali
v pláne aj pre rok 2020, ale vzhľadom na neistú
finančnú situáciu a výpadok podielových daní nebola
zrealizovaná. Pevne veríme, že v prvej polovici roka
2021 bude popri hlavnej ceste svietiť cca 60 nových
úsporných LED svetiel, ktoré nahradia pôvodné 100 W
svetlá. Predpokladané náklady vo výške zhruba
20 000,00 € zahŕňajú demontáž starých svetiel
a výložníkov, dodanie a montáž nových svetiel
a výložníkov a výmenu rozvádzača. Výmena svietidiel
prispeje k značnej finančnej úspore na elektrickej
energii.

Príprava
projektovej
dokumentácie
čistiarne odpadových vôd (ČOV)
Momentálne je v obci vybudovaných 1 332,5 m stokovej
siete, na ktorých je 48 kanalizačných odbočiek. Po roku
2021, v prípade pridelenia dotácie, by to mohlo byť
približne 1 656 m so 71 odbočkami. Pri pripojení 71
domácností na verejnú kanalizáciu by už dávalo
ekonomický zmysel prevádzkovanie ČOV. Preto sa
v roku 2021 budeme intenzívne venovať príprave
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia
budúcej ČOV tak, aby sme mohli ku koncu roka podať
žiadosť o dotáciu na jej budovanie. V prípade
úspešnosti týchto krokov by sme s výstavbou mohli
začať v roku 2022.
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Rekonštrukcia chodníka
V častiach obce, kde už je položená kanalizácia,
postupne rekonštruujeme chodníky. Na dolnom konci je
v najhoršom stave chodník od súpisného čísla 24
po súpisné číslo 31 (vľavo v smere od Malaciek).
Pôvodný asfaltový chodník v úseku cca 140 metrov
chceme nahradiť chodníkom zo zámkovej dlažby.

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Momentálne je podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného
povolenia sa budeme zaoberať možnými alternatívami
financovania tohto projektu a v prípade, že sa nám ich
podarí zabezpečiť, by sme v druhej polovici roka 2021
začali s rekonštrukciou. V súvislosti s týmto projektom
plánujú naši hasiči aktívne priložiť ruku k dielu
a svojpomocne sa podieľať na stavebných prácach.

Rozpadnutý múr nového cintorína a neexistujúca brána
netvorí rozhodne dôstojný vchod na toto pietne miesto.
Chceme preto využiť prostriedky nevyčerpanej dotácie,
ktorá bola schválená Farnosti Pernek, na opravu tohto
vchodu.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Ku koncu roka 2019 bola obci Pernek pridelená dotácia
30 000 € na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Tieto financie je potrebné na daný účel vyčerpať
do konca roka 2023. Samozrejme, táto dotácia pokryje
len malú časť z predpokladaných nákladov. Ďalšie
finančné zdroje si obec musí zabezpečiť sama buď z inej
dotácie, z vlastného rozpočtu, rezervného fondu,
prostredníctvom úveru alebo verejnej zbierky. Celý
projekt je rozdelený na etapy, tak aby bolo možné
optimálne financovanie.

Vizualizácia novej budovy hasičskej zbrojnice

Niekto by si mohol myslieť, že nemáme čo robiť, tak len meníme politiku systému
vývozu komunálneho odpadu. Nie je to tak celkom pravda. Náklady na likvidáciu odpadu
v poslednom období išli niekoľkonásobne hore, preto hľadáme optimálny variant ako pre obec, tak
pre vás občanov. V roku 2021 budeme fungovať duálnym systémom. Budeme používať plomby, ale už všetky
popolnice sú tiež označené čipmi. Pri každom vývoze bude pomocou tohto čipu zaznamená váha vyváženého
odpadu pre každú domácnosť. Na konci roka 2021 nám systém spočíta celkovú hmotnosť vyvezeného odpadu pre
konkrétne domácnosti. Poplatok za vývoz sa v budúcnosti bude odvíjať práve od hmotnosti vyprodukovaného
neseparovaného odpadu.
V roku 2021 ešte funguje systémom plomb.
Plomby s označením „PERNEK 2020“ bude možné použiť ešte v januári 2021.
Na ďalšie vývozy si môžu občania vyzdvihnúť plomby po zaplatení miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021 na Obecnom úrade.
Tieto plomby budú mať iné farebné označenie:
120 l – bledomodrá,
240 l – zelená,
1100 l – červená a
označenie „PERNEK 2021“.
Poplatok za odpad sa v roku 2021 nebude zvyšovať, ale klesne počet povinných vývozov z 9 na 8.
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Domácnosť, ktorá má 120 l nádobu, tak bude mať povinnosť zaplatiť minimálne 32 €. Domácnosť, ktorá má 240 l
nádobu, zaplatí 56 € a pri 1100 l nádobách to bude 320 €.
Ak tento počet zaplatených vývozov nebude postačovať, domácnosť si môže zaplatiť ďalšie vývozy (120 l nádoba:
4 €, 240 l nádoba: 7 €, 1100 l nádoba: 40 €).
Rozšírili sme otváraciu dobu na zbernom mieste v areáli AGROPARTNERu (areál družstva).
streda od 15:00 h do 17:00 h
sobota od 13.00 h do 15.00 h
Vyvážanie odpadu mimo prevádzkových hodín je zakázané.
Na zbernom mieste je možné odovzdať: DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD, BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY
ODPAD, PNEUMATIKY, KOVOVÝ ODPAD, ELEKTROODPAD, PAPIER.

Likvidácia odpadových vôd
Na jeseň sme požiadali obyvateľov o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý mal zmapovať
aktuálnu situáciu v odvádzaní, čistení a likvidácii odpadových a splaškových vôd.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí ste sa zapojili do tohto prieskumu.
Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 77 domácnosti, čo je približne 20,21 %
zo všetkých domácnosti Perneka.
Z respondentov 78 % domácností využíva žumpu, 21 % ČOV, ostatné trativod.
Z odpovedí na túto prvú otázku by sa mohlo zdať, že situácia s likvidovaním odpadových
vôd je v Perneku uspokojivá. Realita je však iná. Počas dažďov na mnohých miestach
obce cítime nepríjemný zápach z nelegálne vypúšťaných žúmp do potokov. Poslanci
s pánom starostom majú prejdené korytá potokov a vytypované domácnosti, odkiaľ sú
odpadové vody vypúšťané. Postupne sa budú tieto porušenia zákona o vodách riešiť
v správnom konaní ako priestupky.
Novelizáciou zákona o vodách sa 15. marca 2018 sprísnili podmienky likvidovania obsahu
žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa zneškodňujú tieto odpadové
vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti. Nižšie sú uvedené
niektoré dôležité paragrafové znenia tohto zákona, z ktorých vyplýva povinnosť každej
fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody, likvidovať ich spôsobom uvedeným
v § 36 ods. 4 zákona a to odvozom do čistiarne odpadových vôd. Nie je dovolené, ba je
zakázané likvidovať resp. vypúšťať odpadové vody zo žúmp do rigolov, na cesty, na voľné
priestranstvá zelene obce a ani svojvoľným vývozom na okolité polia.
Zákonodarca touto novelou zákona dokonca sprísnil aj podmienky dokladovania spôsobu
likvidovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách tým, že od producentov
(domácností) vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou pokuty od obce alebo
orgánu štátnej vodnej správy, t. j. Okresného úradu - odboru životného prostredia.
S účinnosťou od 15. septembra 2020 spätne bude môcť obec a orgán štátnej vodnej
správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu.
Od 15. septembra 2018 sú teda obyvatelia povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a
osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp, im ich musia vydať na výzvu v rozsahu
ako je uvedené v zákone.
Obec Pernek sa rozhodla systematicky kontrolovať tieto potvrdenia každoročne tak, že
obyvateľ bude od roku 2022 povinný pri platbe poplatku za komunálny odpad predložiť
aj doklady z likvidácie odpadových vôd. Doklad môže byť vo forme bločku od spoločnosti
poskytujúcej vývoz alebo v prípade malých ČOV preukázaním platného certifikátu.
Do tohto obdobia budú prebiehať náhodné kontroly hlavne v domácnostiach, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti potokov.
Dôrazne upozorňujeme všetkých, že nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp môže
byť za určitých okolností posudzované ako trestný čin!!!
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Kontakty na vývoz
žúmp a septikov
KRTKO ZÁHORIE,
Gajary
Kontakt: 0940 503 050
Objem: 11 m³
..........
Ondrej FRIŠLOVIČ -SHR,
Jakubov
Kontakt: 0908 126 856
Objem: 8 m³, 10 m³,
12 m³
..........
DOP – KONT,
Veľké Leváre
Kontakt: 0905 268 013
Objem: 10 m³
..........
Technické služby Zohor
Kontakt: 0907 488 238
Objem: 10 m³
..........
ŠIRECOM,
Zohor
Kontakt: 0903 720 200
Objem: 9 m³
..........
Miloš TARABA,
Malacky
Kontakt: 0903 414 234
Objem: 8 m³
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Ako vyzerala práca našich
komisií v roku 2020
Pri Obecnom zastupiteľstve Pernek pracuje 5 komisií.
Komisie sú v zmysle zákona o obecnom zriadení poradnými,
iniciatívnymi
a
kontrolnými
orgánmi
Obecného
zastupiteľstva.
Ide o tieto:
• Komisia podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov
• Komisia pre financie a rozpočet
• Komisia pre výstavbu, životné prostredie
a dopravu
• Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť
• Komisia pre kontrolu nakladania s nehnuteľným
majetkom obce Pernek

Financie obce pod
drobnohľadom
Úlohou komisie obecného zastupiteľstva (OZ) pre financie
a rozpočet je najmä kontrola financovania obce. Naším
cieľom je udržateľné financovanie a zabezpečenie potrieb
obyvateľov našej obce a obce samotnej predovšetkým
z vlastných zdrojov a zároveň tvorba finančnej rezervy.
Z dlhodobého hľadiska umožní takéto hospodárenie
zabezpečovať obyvateľom všetky služby, ktoré oprávnene
očakávajú.
Naša komisia v zložení Ing. Monika BELIANSKA, Mgr. Lukáš
LÁNI a Ivan KAHANEC bola v minulom roku posilnená
o dvoch nových členov: JUDr. Katarínu GOMBÁROVÚ,
dvornú autorku, editorku a právneho garanta všeobecne
záväzných nariadení (VZN) obce a PhDr. JUDr. Lukáša
CHADALÍKA ako odborného právneho konzulanta. Komisia
sa stretla 5-krát osobne a veľa záležitostí riešila
elektronicky, formou mailov. Aktívne prerokúvala vlastné
návrhy a stanoviská, spolupracovala s inými komisiami OZ
a riešila úlohy vyplývajúce zo zákonnej povinnosti obce
efektívne
a hospodárne
nakladať
s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom obce.
Začiatkom roka 2020 predložila naša komisia návrh
upraviť podmienky prenájmu nebytových priestorov
v objekte Kultúrneho domu („KD“). Jeho prevádzkovanie
prináša obci dlhodobo finančnú stratu a výška nájomného
už dlhší čas nezohľadňovala vývoj cien na trhu. Preto došlo
od 1. 4. 2020
k primeranému
navýšeniu
sadzby
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2021

nájomného pre všetkých nájomníkov a tiež k úprave
sadzobníka na prenájom sály a kuchyne.
Posledné roky sa naša obec zaoberá akútnou potrebou
rozšírenia cintorína. Vzhľadom na celkovú finančnú
situáciu obce bola našou komisiou uprednostňovaná
možnosť dlhodobého prenájmu priľahlého pozemku.
Po rokovaniach s vlastníkom priľahlého pozemku, t. j.
Rímskokatolíckym farským úradom v Perneku, sa však javí
ako riešenie tejto situácie len možnosť zámeny pozemkov
alebo odkúpenia celého pozemku v susedstve už
existujúceho cintorína. Základom pre ďalšie kroky obce
bude pripravovaný znalecký posudok.
Zo Záverečného účtu hospodárenia obce za rok 2019
vyplynula potreba riešiť kategóriu dlžníkov a znížiť tak stav
pohľadávok obce za výber dane z nehnuteľností
a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu. Vďaka
aktívnej práci zamestnancov obecného úradu sa to aj
vo veľkej miere podarilo a celkové nedoplatky na daniach
a poplatkoch sa výrazne znížili.
Jednou z úloh komisie bolo vypracovanie analýzy
hospodárenia Základnej školy s materskou školou
v Perneku. Spolu s ekonómkou obce sme posudzovali
rozpočet a výšku prostriedkov určených na jej
financovanie. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy,
ktorou je obec zaviazaná zabezpečiť prevádzku MŠ,
školského klubu a školskej jedálne, bola vyhodnotená ako
postačujúca. S vedením školy budeme komunikovať
a pravidelne ju prehodnocovať.
V rámci kapitoly odpadové hospodárstvo komisia
jednohlasne podporila verejné obstarávanie na výber
nového dodávateľa pre vývoz komunálneho odpadu.
Služba, ktorú obec ponúka podľa zákona svojim
obyvateľom, aktuálne predstavuje veľkú finančnú záťaž
a vyžiadala si za posledný rok z rozpočtu obce vysokú
dotáciu. Prudký nárast nákladov pocítili všetci obyvatelia.
Cieľom tejto zmeny je priniesť obci úsporu finančných
prostriedkov a obyvateľom zabezpečiť spravodlivejšie
rozdelenie nákladov za túto službu.
Takmer počas celého roka 2020 boli rozhodnutia vedenia
obce ovplyvnené mimoriadnou situáciou z dôvodu
pandémie. Aj preto obec prijala návratnú bezúročnú
dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá má kompenzovať
výpadok podielových daní v mesiacoch apríl až máj 2020.
Vďaka tomu bude možné zrealizovať 1. etapu
modernizácie verejného osvetlenia v obci, čo prinesie
nielen úsporu nákladov, ale aj lepšie osvetlenie chodníkov
a komunikácií.
Využitie schválených dotácií poskytovaných obcou bolo
v uplynulom roku v minimálnej výške, podobne ako ich
rozpočtovanie na rok 2021. Táto kategória výdavkov obce
bude zrejme aj v budúcnosti obmedzená, keďže aktuálna
situácia spôsobila zhoršenie stavu celej ekonomiky.
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Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 boli zohľadnené
plnenie rozpočtu za minulé roky, prevádzkové aj
kapitálové potreby a náklady obce s ohľadom na neistú
situáciu spôsobenú pandémiou. Rozpočet obce je
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v územnej
samospráve nastavený ako prebytkový a veríme, že
zámery obce sa podarí naplniť v čo najväčšej miere.
V závere roka 2020 vykonala komisia pod odborným
dohľadom Ivana Kahanca audit poistenia majetku
vo vlastníctve obce. Výsledkom je, že sú po dlhom čase
budovy obce poistené moderným produktom na ich
aktuálne hodnoty podľa znaleckého posudku. Poistná
zmluva bola rozšírená aj o poistenie zodpovednosti
za škodu pri výkone územnej samosprávy, čo považujme
za veľmi dôležité poistné krytie.
Čaká nás náročné obdobie, aj preto radi uvítame všetky
vaše podnety a účasť na stretnutiach našej komisie.

Komisia pre kultúru, šport a sociálnu
oblasť
Členmi komisie sú: Stanislav Valko
(predseda), Anton Gecler, Viera
Jadrníčková, Bc. Zuzana Pallová.
Na začiatku roka sme sa zišli a detailne sme naplánovali
jednotlivé podujatia. Bohužiaľ, epidemiologická situácia
zmarila všetky naše plány. Počas leta sme aj zvažovali
zrealizovať niektorú z akcií, ale zvíťazilo bezpečnostné
hľadisko pred zábavou. Nakoniec sme v Perneku mali len
dve akcie, ako už bolo uvedené vyššie.
Veríme, že nový rok bude pre prácu našej komisie
priaznivejší a dovolí nám spoločne sa stretnúť.
Bc. Zuzana Pallová – člen komisie

Komisia pre financie a rozpočet v Perneku

Komisia pre výstavbu, životné prostredie
a dopravu
V tejto komisií pracuje: Ing. Vratko Piruš (predseda), Ing.
Miroslav Bokes, Ing. Miroslav Truc, Bc. Zuzana Pallová
Komisia v minulom roku zasadala 6-krát podľa
zverejneného
harmonogramu
v minulom
čísle
Spravodaja. V tomto roku bude pokračovať v zaužívanej
praxi a taktiež zverejnila harmonogram zasadnutí.
Pre praktickosť, termín bude vždy 14 dní pred konaním
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Okrem riadnych zasadnutí, kde komisia riešila niekoľko
podnetov a sťažností, sa komisia stretla niekoľkonásobne
viackrát v teréne pri obhliadkach či už investičných akcií
obce, návrhoch technických riešení priamo na mieste,
alebo obhliadok stavebných úprav podliehajúcich
povoľovacím procesom ako poradný orgán stavebnému
úradu.
Na jar sme vypracovávali projekt a uchádzali sa
o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu ochrany životného prostredia
a rozvoja vidieka v zámere ,,Sadbová úprava v obci
Pernek“. Týmto projektom sme chceli podporiť a obnoviť
revitalizáciu existujúcich trvalých zatrávnených plôch
v časti obce smer Malacky. BSK opäť obnovila podávanie
žiadosti pre rok 2021, obec určite využije podanie tejto
žiadosti o uchádzanie sa o finančnú dotáciu na rok 2021.

Nová komisia Obecného
zastupiteľstva pre kontrolu
nakladania s nehnuteľným
majetkom obce Pernek
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 26. októbra
2020 schválilo uznesenie č. 75/20, ktorým bola
ustanovená nová komisia pri obecnom zastupiteľstve. Ide
o Komisiu obecného zastupiteľstva pre nakladanie
s nehnuteľným majetkom obce Pernek. Za predsedu tejto
komisie bol jednohlasne zvolený poslanec Ing. Miroslav
BOKES a členmi sa stali poslanec Ľubomír HOZLÁR, hlavná
kontrolórka obce Ing. Zuzana ZAJÍČKOVÁ, MBA, a člen
komisie obecného zastupiteľstva pre financie a rozpočet
PhDr. JUDr. Lukáš CHADALÍK.
Predmetom jej činnosti bude najmä podávanie stanovísk
obecnému
zastupiteľstvu
k prenájmom
alebo
odpredajom nevyužiteľného nehnuteľného majetku obce,
ako aj stanovísk, týkajúcich sa majetkovoprávneho
usporiadania právnych vzťahov k nehnuteľnému majetku
obce.
Komisia pre kontrolu nakladania s nehnuteľným
majetkom obce zahájila činnosť na svojom zasadnutí
2. decembra 2020. Zaoberala sa ďalším využitím
niektorých pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú
pre obec nevyužiteľné buď pre malú výmeru, alebo
pretože k nim obec nemá prístup.
PhDr. JUDr. Lukáš Chadalík - člen komisie

Ing. Vratko Piruš - predseda komisie
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Prehľad schválených VZN obce v roku 2020
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo
v r.
2020
až
11
všeobecne
záväzných
nariadení
(VZN).
VZN sú záväzné predpisy obce, ktoré sú vydávané na základe zákona, napr. v prípade predaja a prenájmu
nehnuteľného majetku obce je to zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v prípade miestneho poplatku za rozvoj je
to zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, v prípade miestnych daní za ubytovanie a za užívanie
verejného priestranstva je to zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Súčasťou viacerých schválených VZN sú prílohy obsahujúce rôzne formuláre,
napr. žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku obce, žiadosť o jeho odkúpenie, vyúčtovanie miestnej dane
za ubytovanie a pod.
Poďme si teda jednotlivé VZN stručne priblížiť:
▪ VZN č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek
Týmto VZN bola stanovená minimálna suma nájomného za priestory v Kultúrnom dome (KD), a to
5,00 eur/m2/mesiac pre všetkých nájomcov priestorov v KD. V prípade uvoľnenia nebytového priestoru obec zverejní
oznam, ktorým ponúkne tento priestor na prenájom v súťaži cenových ponúk, kde minimálnym podaním je suma
5,00 eur/m2/mesiac. Súťaž cenových ponúk sa vyhodnocuje priamo na zasadnutí OZ a s úspešným uchádzačom obec
(starosta) uzatvorí nájomnú zmluvu najdlhšie na 5 rokov. Týmto VZN sú taktiež stanovené poplatky za jednorazové
využitie priestorov v KD na oslavy, plesy a pod.
▪ VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Bolo prijaté z dôvodu zmien v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a tiež z dôvodu, že pôvodné VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pernek obsahovalo napr.
neaktuálne skutkové podstaty priestupkov, ako aj oprávnenie obce ukladať pokuty za tzv. „iné správne delikty“
subjektom, ktorým obec na tomto úseku pokuty ukladať nemôže. VZN č. 2/2016 zakazovalo prevádzkovateľovi
kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov „vypúšťaním do kanalizácie“. V obci Pernek však kanalizácia zatiaľ
nie je, iba sa buduje. VZN ako záväzný predpis obce by malo byť „šité“ na obec Pernek, a teda nemalo by obsahovať
nereálne zákazy.
▪ VZN č. 3/2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek
Upravuje definíciu pojmu „dôvod hodný osobitného zreteľa“, ktorým je pozemok vo vlastníctve obce do 50 m 2
bez ohľadu na jeho šírku, resp. od 50 m2 do 100 m2, ktorý nie je širší ako 3 m. Hodnota takéhoto pozemku je určená
priamo vo VZN takto: orná pôda 20 eur/m2; záhrada 25 eur/m2; zastavaná plocha a nádvorie 30 eur/m2; iný druh
pozemku 22 eur/m2. Hodnota väčšieho pozemku (nad 100 m2) sa určuje na základe znaleckého posudku a vyhlášky
MS SR č. 492/2004 Z. z. V závislosti od okolností môže OZ zvýšiť hodnotu pozemku najviac na 1,5 násobok.
Oznámenie o chystanom predaji nehnuteľného majetku za zverejňuje na úradnej tabuli a na webe obce. Ak ide
o predaj väčšieho pozemku (nad 100 m2), vyhlasuje sa súťaž cenových ponúk a kúpna zmluva bude následne
uzatvorená s úspešným uchádzačom. Obec nemôže previesť svoj nehnuteľný majetok na svojho dlžníka.
▪ VZN č. 4/2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek
Ak by ste žiadali o nájom pozemku obce do 50 m2 bez ohľadu na jeho šírku, alebo o nájom pozemku o výmere väčšej
ako 50 m2, nie však väčšej ako 100 m2, ktorý zároveň nie je širší ako 3 m, ide o tzv. „dôvod hodný osobitného
zreteľa“. Výška nájomného je v takomto prípade určená priamo vo VZN podľa účelu nájmu: ak by išlo o nájom
pozemku za účelom zriadenia terasy pred pohostinstvom, minimálna sadzba nájomného je 2,65 eur/m 2/mesiac; ak
by išlo o nájom takého malého pozemku na iný účel, minimálna sadzba nájomného je 0,10 eur/m2/mesiac. Hodnota
nájomného za užívanie väčšieho pozemku (nad 100 m2) sa určuje na základe znaleckého posudku a vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. V závislosti od okolností môže OZ zvýšiť sumu nájomného najviac na 1,5 násobok. Oznámenie
o chystanom prenájme nehnuteľného majetku za zverejňuje na úradnej tabuli a na webe obce. Ak ide o prenájom
väčšieho pozemku (nad 100 m2), vyhlasuje sa súťaž cenových ponúk a nájomná zmluva bude následne uzatvorená
s úspešným uchádzačom najdlhšie na 4 roky. Obec nemôže prenajať svoj nehnuteľný majetok svojmu dlžníkovi.
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VZN č. 5/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek
Prijaté z dôvodu odstránenia formálnych nedostatkov v pôvodom VZN č. 2/2019; výška príspevkov sa nezmenila.
▪

▪ VZN č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Pernek
Prijaté z dôvodu, že pôvodné VZN z r. 2005 bolo neaktuálne. V novom VZN č. 6/2020 je upravená aj výška poplatku
za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa (3 €), ktorá v pôvodnom VZN chýbala.
▪ VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
Od 1. 1. 2021 sa v obci Pernek zavádza miestny poplatok za rozvoj pre stavby na bývanie vo výške 12 €/m2
a vypočítava sa takto: (súčet podlahovej plochy všetkých miestností nadzemných podlaží stavby – 60 m2) x sadzba
poplatku za rozvoj, v tomto prípade x 12 €/m2 (pozn.: 60 m2 sa odpočítava zo zákona). Poplatková povinnosť vzniká
dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby
stavebnému úradu.
Účel použitia príjmu z tohto poplatku je ustanovený priamo zákonom č. 447/2015 Z. z., a to napr. na stavbu alebo
opravu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, úpravu verejnej zelene a pod.
▪ VZN č. 8/2020 o miestnej dani za ubytovanie
Od 1. 1. 2021 sa v obci Pernek zavádza miestna daň za ubytovanie v sadzbe 0,50 eur za jednu fyzickú osobu a
jedno prenocovanie v ubytovacom zariadení, ktorú bude vyberať prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia
od ubytovaných osôb. Vybratú daň bude prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia poukazovať obci každé dva
mesiace.
VZN č. 9/2020 o miestnej dani za psa, o miestnej dani za predajné automaty a o miestnej dani
za nevýherné hracie prístroje
Od
1. 1. 2021
sa
zvyšuje
sadzba
miestnej
dane
za
jedného
psa
z 3,20 €
na 5,00. VZN č. 9/2020 upravuje taktiež sadzby dane za predajné automaty (t. j. verejne prístupné automaty
vydávajúce tovar za odplatu; sadzba 80 €/automat/rok) a za nevýherné hracie prístroje (napr. biliard, šípky, stolný
futbal; sadzba 30 €/prístroj/rok).
▪

▪ VZN č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Od 1. 1. 2021 sa v obci Pernek zavádza aj miestna daň za užívanie verejného priestranstva, t. j. za užívanie verejne
prístupných pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré nie sú predmetom prenájmu. Napr. za umiestnenie lešenia,
stavebného materiálu alebo dreva na pozemok obce (0,05 €/m2/deň); za umiestnenie predajného zariadenia (napr.
stánku) na ambulantný predaj potravín (0,50 €/m2/deň); ak by išlo o stánok na ambulantný predaj alkoholických
nápojov (5,00 €/m2/deň); za trvalé parkovanie vozidla nad 7,5 t mimo parkoviska (0,15 €/m2/deň) a pod.
▪ VZN č. 11/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN č. 4/2019 a č. 2/2020
Od 1. 1. 2021 sa mení frekvencia vývozu komunálneho odpadu z 2-týždňovej na 4-týždňovú. Ustanovujú sa nové
náležitosti plomb a ich nové farebné odlíšenie (bledomodrá pre 120 l zbernú nádobu, zelená pre 240 l zbernú nádobu,
červená pre 1 100 l zbernú nádobu). Plomby z r. 2020 bude možné použiť do 31. 1. 2021. Výška poplatku sa nemení,
znižuje sa však minimálny počet vývozov kom. odpadu z 9 na 8. Predlžujú sa otváracie hodiny zberného miesta
odpadov v stredu o jednu hodinu, t. j. od 15:00 do 17:00. Otváracie hodiny zberného miesta odpadov v sobotu
(13:00 – 15:00) sa nemenia.
Všetky VZN nájdete na webe obce: www.pernek.sk/2747-sk/vzn/ .

JUDr. Katarína Gombárová
členka Komisie pre financie a rozpočet pri OZ Pernek
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Z nášho perneckého života
Základná škola s materskou školou
Pernek ďakuje...
Hodnotenie roka 2020 je úplne odlišné od všetkých
predchádzajúcich, rovnako, ako bol celý minulý rok odlišný.
Vstupovali sme do neho ako obyčajne, s elánom
a radostnými očakávaniami našich obľúbených i nových
aktivít, bohužiaľ, Covid-19 nám radosť z väčšiny z nich
odoprel.
Plánovali sme fašiangový karneval, besiedky, zber papiera,
divadielka, oslavy MDD, školu v prírode, svetielkový pochod,
šarkaniádu... Nič z toho sa nakoniec neuskutočnilo a my sme
sa s vami, milí občania a priatelia školy, nemohli stretnúť.
No nielen to, skomplikovalo sa nám i naše vzájomné
stretávanie a vyučovanie. Po 2 mesiacoch sme od 11. marca
2020 zostali doma, prešli sme na dištančnú výučbu a MŠ,
ŠKD aj ZŠ sa preniesli postupne do virtuálneho priestoru.
Videli sme sa len cez obrazovky počítačov a telefónov, no
bojovali sme, v učení sme nezaostali a splnili sme kladené
požiadavky na vzdelávanie a zvládnutie predpísaného učiva.
Keď sa pravidlá trocha uvoľnili, za prísnych hygienických
opatrení nastúpili deti do MŠ aj ZŠ 1. júna 2020, dopriali si
aspoň návštevu našich hasičov z DHZ Pernek a o pár
týždňov sme ukončili školský rok. Odmenili sme pri tom
i žiakov za jesenný zber papiera 2019, obsadili sme celkove
2. miesto medzi školami 7 210 kg a 1. miesto v kg na žiaka
141,37 kg. V júli sa nám ešte podarilo stretnúť, za dodržaní
opatrení, na milej rozlúčke s našimi odchádzajúcimi
štvrtákmi a ich rodičmi.
Na letné prázdniny 2020 bolo pôvodne plánované maľovanie
a opravy priestorov ZŠ, ktoré sa, taktiež z dôvodu
koronavírusu, odložili na ďalší rok. Napriek zložitej situácii,
ďakujeme nášmu obecnému úradu a zastupiteľstvu
za celoročnú ústretovosť, pomoc a spoluprácu. Podarilo sa
nám s ich pomocou štandardne fungovať. Poďakovanie im
patrí napríklad za financovanie a firme KOLAD s.r.o.
za namontovanie výkonného odsávača pár do školskej
kuchyne, a firme Hurban – Stavebný team, s.r.o.
za vykonané úpravy, ktoré boli nariadené hygienou
v priestoroch školskej kuchyne a jedálne počas jesenných
mesiacov, finančne zastrešené taktiež Obecným úradom
Pernek.
Aj začiatok školského roka 2020/2021 bol iný ako obyčajne.
Opatrenia z dôvodu výskytu Covid-19 nám neumožnili začať
ho s rodičmi a žiakmi spoločne, otvorenia sa zúčastnili len
žiaci školy a rodičia prvákov. V septembri sme zorganizovali
brigádu
v areáli
školskej
záhrady
za
dodržania
pandemických opatrení s malým množstvom účastníkov,
ktorým patrí vďaka za kus dobrej práce.
Počas roka žiaci aj zamestnanci nosili rúška, žiadne
hromadné školské akcie sa neuskutočnili, aj schôdza
rodičovského združenia sa konala online formou.
Od začiatku sme boli pripravení plynule prejsť kedykoľvek
na online dištančnú výučbu prostredníctvom aplikácie
ZOOM.
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Vďaka bdelému prístupu pedagógov, noseniu rúšok žiakov
a zodpovednosti rodičov, sme mohli prevádzkovať školu
bez dlhších karantén a môžeme spokojne konštatovať, že
okrem učenia sme zvládli aj osláviť v októbri Deň jablka, zimne
a vianočne vyzdobiť školu, pripraviť adventné kalendáre,
v závere roka sme si tradične upiekli a ozdobili vianočné
medovníčky, vianočne sa odfotografovali vďaka pani učiteľke
MŠ Mirke Vangovej Geistovej, deti dostali darčeky od Mikuláša,
Ježiška a teda sme týmto zložitým obdobím zatiaľ úspešne
„preplávali“...
Bohužiaľ, ešte nie je koniec...
Preto prosíme všetkých naďalej o maximálne zodpovedný
prístup, ostražitosť a pochopenie, keď škola zavolá, aby si prišli
dieťa vyzdvihnúť. Vieme, že nie vždy je to pre rodičov
jednoduché, ale verte, robíme to hlavne v záujme ochrany
zdravia všetkých detí aj ich rodinných príslušníkov.
V týchto dňoch by mi, podľa kalendára, mali najviac víriť
v hlave slová Vianoce, dobro, láska... no neustále rezonujú viac
dve slová: výdych a nádych... A možno nie som sama...
Výdych – po období vypätia, pokoj, ktorý sa s príchodom
sviatkov
a voľna
dostavuje
ako
chvíľková
úľava
od každodenného stresu a očakávania nie vždy dobrých správ,
nových, často i nebezpečných situácií...
Nádych - ktorý dodá nové sily, aby som z nich mohla čerpať
v ďalšom zložitom období...
Ďakujem vám, v mene ZŠ s MŠ, milí rodičia, občania a priatelia
školy, za celoročnú oporu, podporu, spoluprácu a želám, aby
váš výdych bol dostatočne hlboký, uvoľňujúci a nádych ešte
hlbší, aby ste z neho mohli dlho čerpať optimizmus i energiu
počas roku 2021 a prežili ho v zdraví, šťastí a spokojnosti
so svojimi blízkymi.
Mgr. Silvia Hricová
riaditeľka ZŠ a MŠ Pernek
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Hasiči
Na úvod vám chcem v mene dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek popriať v novom
roku veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania.
V nasledujúcich riadkoch si pripomeňme významné aktivity uplynulého roka.
Dňa 25. 1. 2020 sme po dlhšej pauze usporiadali v kultúrnom dome hasičskú zábavu. Táto spoločenská udalosť
dopadla nad naše očakávania. Tešili sme sa hojnej účasti, bohatej tombole, výbornej muzike a tancu až do rána.
Netušili sme, že to bude na dlhú dobu posledná zábava v našej obci.
Obdobie apríl a máj sa tradične spája so stavbou mája, s pálením vatry a súťažami v hasičskom športe. Tieto všetky
plány sme boli nútený zrušiť z dôvodu nástupu pandémie. Protipandemické opatrenia pozatvárali prevádzky,
nákupné centrá a široká verejnosť začala tráviť svoj voľný čas v prírode. Žiaľ, do prírody chodili aj takí, ktorí svojím
ľahkomyseľným správaním spôsobili niekoľko lesných požiarov.
Dňa 8. apríla to bol požiar mladého lesa pod Čmelkom. Následne 26. apríla
opäť horel les pod Čmelkom bližšie k Pezinskej Babe. Oba požiare boli
v ťažko dostupnom teréne. Na likvidáciu bol nasadený vrtuľník z letky MV
SR a množstvo dobrovoľných hasičov s ručnými
hasiacimi vakmi
či lopatami. Pri týchto požiaroch zhorelo okolo 11 hektárov mladého lesa
a trávnatých porastov. DHZ Pernek zasahoval s vozidlom CAS 25 spolu s 11
členmi zboru.
Dňa 18. mája sme zasahovali pri požiari lesa pod letiskom. Nasadené bolo
vozidlo CAS 25 a 3 členovia zboru.

V rámci zdokonalenia spolupráce dvoch zásahových družstiev DHZ
Pernek sme 21. septembra zorganizovali taktické cvičenie v Podbabskej
doline. Predmetom cvičenia bolo uhasiť simulovaný lesný požiar
a zabezpečiť zásahový úsek dostatočným množstvom vody pomocou
hadicového vedenia z prírodného zdroja.

19. 10 jednotka DHZ Pernek zasahovala na hornom konci obce pri požiari povaly rodinného domu. Príčinou požiaru
bol zlý technický stav komína, od ktorého sa vznietili časti krovu. Len vďaka členom DHZ Pernek bol požiar včas
spozorovaný a zlikvidovaný, čím bolo predídené veľkým škodám, keďže sa nehnuteľnosť nachádza v radovej
výstavbe.
Na záver príspevku vás chcem všetkých požiadať, aby ste dbali na dodržiavanie pravidiel požiarnej ochrany
vo vašich obydliach. Hlavne udržiavali vykurovacie zariadenia a komínové telesá v dobrom technickom stave,
zabezpečili ich pravidelné čistenie. Kúrili správnym palivom, vhodne skladovali palivo či popol, a tým zabezpečili to,
aby sa nestali príčinou požiaru.

Ing. Miroslav Bokes
referent mládeže
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Poľovné združenie Podhorák - časť Pernek
Rok 2020 začali naši poľovníci ako každý iný, teda plnením plánu chovu a lovu. Na výročnej členskej schôdzi,
ktorá sa konala 21. februára v Kuchyni, zhodnotili rok predchádzajúci a určili si úlohy pre rok nový. Nikto
vtedy ešte netušil, že bude tak ovplyvnený pandémiou koronavírusu.
Našťastie, väčšina činností potrebných pre výkon práva poľovníctva prebieha vonku v prírode a dá sa robiť individuálne či
v malých skupinách, takže je možné ich veľmi dobre skĺbiť s opatreniami, ktoré boli zavedené na zamedzenie šírenia
ochorenia COVID 19. Na základe týchto opatrení sa nemohli konať pravidelné akcie, na ktorých sa zúčastňujú, či ich priamo
organizujú členovia nášho poľovného združenia. Čo veľmi mrzelo nie len poľovníkov, ale aj všetkých ostatných ľudí.
Po dohode s firmou Agropartner z Plaveckého Podhradia boli osadené závory na pár miestach nášho chotára, kde bolo
zaznamenané významné zvýšenie výskytu motoristov na poľných cestách. Taktiež boli naši poľovníci touto firmou
požiadaní, aby pomáhali v lete a na jeseň strážiť úrodu hrachu a obilia a na jar a v zime iné hospodárske plodiny. Aby tak
zabránili škodám, ktoré na nich robí najmä premnožená vysoká zver.
Stanislav Šimuna - osvetový referent PZ

Rok 2020 v Perneckom urbariáte
Ako každá hospodárska alebo spoločenská aktivita na Slovensku v roku 2020 bola aj činnosť Perneckého
pozemkového spoločenstva veľmi limitovaná koronakrízou.
V oblasti lesného hospodárstva sa kríza prejavila nedostatočnými kapacitami pri ťažbe, doprave a finálnom spracovaní vyťaženého
dreva. Z plánovaného objemu 950 m3 podľa kúpnej zmluvy so spoločnosťou DREVIA, s. r. o., predalo spoločenstvo z lesných pozemkov
spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek drevo na pni v objeme 785 m3. Z predpokladaného objemu 250 m3, ktorý mal
byť realizovaný najekologickejším spôsobom s využitím koňa na zvážanie, sa nepodarilo vyťažiť nič. Napriek uvedeným údajom si
dovolím konštatovať, že oproti iným urbariátom dopadlo Pernecké pozemkové spoločenstvo relatívne dobre. Uplynulý rok 2020 sa
z hľadiska lesného hospodárstva všeobecne hodnotí ako katastrofálny, čo ale nie je náš prípad. Zásluhu majú na tom predovšetkým
náš odborný lesný hospodár Ing. Juraj Galbavý a solídny obchodný partner.
Pretože koronakríza neustupuje, budú plány výboru Perneckého pozemkového spoločenstva na rok 2021 skromné. Sústredíme sa
predovšetkým na predaj dreva zo stromov, ktoré utrpeli veternými vplyvmi, a to v predpokladanom objeme aspoň 500 m3.
Zmienku si zaslúži aj samovýroba palivového dreva, ktorej sa v roku 2020 zúčastnili nielen podielnici Perneckého pozemkového
spoločenstva, ale aj iní obyvatelia obce Pernek. Takto sme predali za ústretové ceny bezmála 500 prm.
Ďalším, aj keď výrazne skromnejším, zdrojom príjmov je prenájom poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú tiež súčasťou spoločnej
nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek. Keďže v roku 2020 už nebolo vyrokovanie cien nájmov bezprostredne závislé od cien
Slovenského pozemkového fondu, podarilo sa výboru Perneckého pozemkového spoločenstva dohodnúť s našim prioritným
nájomcom Perneckou agrárnou spoločnosťou, s. r. o., výhodnejšie nájomné. Predpokladám, že začiatkom roku 2021 sa nové nájomné
stane realitou aj v ostatných nájomných zmluvách.
Významný posun nastal v riešení reštitučných nárokov tým, že Okresný úrad Malacky – pozemkový a lesný odbor začal vyzývať dedičov
zomretých oprávnených osôb k aktivite pri uplatnení oprávnených nárokov, najmä k dohodám medzi pozostalými potomkami
pôvodných reštituentov. Osobne som kedykoľvek ochotný bližšie vysvetliť dedičom účel obdržaných úradných výziev.
Dramatický dopad mali opatrenia a obmedzenia vyplývajúce z koronakrízy na základný pilier činnosti pozemkových spoločenstiev,
ktorým je konanie zasadnutia zhromaždenia. Výbor a dozorná rada Perneckého pozemkového spoločenstva sú si vedomé tejto
zákonom stanovenej povinnosti, ale v roku 2020 uprednostnili neohrozenie zdravia predovšetkým starších podielnikov. Aj touto
cestou chcem uistiť všetkých členov spoločenstva, že si budú môcť uplatniť svoje práva, akonáhle to pandemická situácia
umožní.Osobitným dôsledkom nekonania zasadnutia zhromaždenia v roku 2020, ktoré malo byť volebné, je to, že súčasný výbor
a dozorná rada „nadsluhujú“. Ich kompetencie sú z tohto dôvodu zákonom obmedzené, ale dodržujeme tieto mantinely.

Záverom pevne verím, že sa v roku 2021 stretneme zdraví, v lepších časoch a podielnici sa dočkajú aj dividend.

Ing. Vladislav Chaloupka - predseda Perneckého pozemkového spoločenstva
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JUNIOR BREAKERS

FlashTaps Cloggers
V roku 2020 nás situácia prinútila zopár
razy prerušiť spoločné tréningy. Podľa
hesla „Kto chce, všetko dokáže“ sme sa niekoľko
choreografií naučili prostredníctvom internetového
spojenia. Touto formou sme komunikovali medzi sebou aj
s inštruktormi z celého sveta. Výsledkom bolo, že nás
choreograf Ian Michael Enriquez oslovil do projektu
spojenia cloggerov z celého sveta. Vo videu Family
Lockdown Boogie sme reprezentovali clogging v Perneku.
Leto sme si užili tréningami vonku v priestore Drevenice.
Tento už 8. rok nášho fungovania bol síce bez vystúpení,
ale napriek tomu bohatý na nové skúsenosti a kontakty
zo sveta cloggingu. Verím, že každým ďalším rokom nám
budú pribúdať iba pozitívne skúsenosti a radosť z tanca
nás neopustí.

Tanečná skupina JUNIOR BREAKERS,
ktorá sa venujeme tanečnému štýlu
Breaking (Breakdance), v roku 2020
oslavovala 5. výročie od založenia
skupiny.
Začiatkom roka prebiehali tréningy normálne každý týždeň na
základnej a materskej škole Pernek. V tom čase sme sa všetci
veľmi tešili na detskú súťaž Junior Breakers Battle 2020, kde
sme mali aj osláviť naše 5. výročie. Bohužiaľ, kvôli vývoju
situácie spojenej s koronavírusom, sme sa museli prispôsobiť
a súťaž zrušiť. Okrem súťaže sa nám zrušili aj všetky tréningy
a vystúpenia, podľa nariadení vlády, ktoré musíme
rešpektovať.
Ako skupina sme sa snažili v priebehu roka situácii prispôsobiť
a vymyslieť niečo nové. Od apríla sa nahrávali online tréningy,
ktoré sa posielali rodičom a deti sa mohli podľa nich učiť
tanečné kroky priamo doma. Situácia sa nám zlepšila v letnom
období, keď sme mohli zorganizovať detský letný tábor.
O tábor bol veľký záujem a my sme boli radi, že sme sa
spoločne stretli po dlhom čase. Na tábore zažili deti veľa
zábavy a aspoň trochu sme im spríjemnili tento rok.
Po lete sa situácia znova zhoršila a naďalej tak podľa
nariadení nemôže prebiehať krúžok na základnej škole.
Situácii sa znova snažíme prispôsobiť a od nového roka 2021
by sme radi začali trénovať aj v obci Pernek. O priebehu a
čase tréningov budeme určite informovať. V momentálnej
situácii nám ostáva byť hlavne trpezliví a myslieť na zdravie
ľudí.
Juraj Bujna - vedúci tanečnej skupiny

„Kauza“ Pernecký kameňolom
Ani v roku 2020 sa kauza lom ešte neuzavrela. Naša
občianska iniciatíva usilovne pracovala a stále pracuje
na ďalších krokoch v tejto veci. V máji 2020 bol zaslaný
list ministrovi ŽP SR z dôvodu preverenia porušovania
ochrany prírody a krajiny. Odpoveď na tento list prišla
od štátneho tajomníka MŽ SR, kde bolo konštatované, že
niektoré veci budú ešte preverované. Na základe
uvedeného v novembri 2020 do lomu prišli zástupcovia
zo Štátnej ochrany prírody a dokumentovali porušovanie
zákona na úseku ochrany prírody a krajiny. V predmetnej
kauze taktiež prebieha aktuálne aj trestné konanie.
Samotné povoľovacie konanie na ťažbu je pozastavené
z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu. O ďalších kokoch
Vás budeme aj naďalej informovať.
JUDr. PhDr. Lukáš CHADALÍK
za občiansku iniciatívu
Monika Ledníková – vedúca tanečnej skupiny
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Srdcom Pernečan
Pred rokom prišiel na Obecný úrad list. Okrem iného v ňom stálo, že ho píše storočný pán, ktorý
svoje detstvo prežil v Perneku a v rozhlase s ním bude rozhovor, v ktorom bude hovoriť aj o našej
obci. Hneď po vypočutí si tejto relácie som pánovi Jozefovi Vojtechovi zavolala. Za pár dní
nasledovalo moje prvé stretnutie z mnohých, pri ktorých som sa dozvedala veľa zaujímavých
skutočností nielen o Perneku, ale celkovo o globálnych historických súvislostiach, politike, jeho
živote. Pri rozhodovaní o respondentovi na tohtoročný rozhovor bolo jasné, že to bude práve on.
Človek, ktorý vo svojom veku pôsobí neskutočne mladistvo, veľa číta, zaujíma sa
o súčasné dianie, má naň veľmi jasný a triezvy názor.

Som hrdá, že rodina pána Vojtecha sa
do Perneka dostala vďaka listu, pod
ktorým je podpísaný môj pradedo
Florián Masarovič, ktorý bol v tom
čase richtárom. Pán Vojtech, ako to
celé bolo s Vaším príchodom
do Perneka?
Môj otec Ján Vojtech bol učiteľom
v Kostolišti, kde bol veľmi vlhký
učiteľský byt, čo dávali aj za príčinu
tomu, že mojim rodičom zomrelo
prvé dieťa. Otec bol vždy veľmi
aktívny človek, už počas svojho
pôsobenia v Kostolišti pracoval
často pre Okresný úrad v Malackách
a tam sa spoznal aj s vtedajším
perneckým richtárom, ktorý spojil
potrebu nového učiteľa pre Pernek
s informáciou o zlej bytovej otázke
môjho otca a poslal mu v mene
predstaviteľov obce pozývací list.
Tak sme sa 1. 12. 1919 sťahovali
do Perneka. Ja som mal vtedy
mesiac.

o opravy a údržbu budovy. Zato bol
aktívny v nespočetnom množstve
iných oblastí. Ako rechtor bol
riaditeľom školy a organista
v kostole. Okrem toho bol predseda
poľovníckeho združenia, viedol
divadelný krúžok, písal kroniku,
obrábal pridelenú pôdu, mal malé
hospodárstvo, ktoré obnášalo kravu
a niekoľko prasiatok, bol členom
včelárskeho spolku, stál pri zrode
NUPODu v Perneku (Potravinové
družstvo), zaujímavosťou je, že
vydával aj úmrtné listy.
Otec vedel dobre po nemecky,
majitelia vtedajších perneckých
baní ho požiadali, aby pomáhal pri
likvidácií baní podľa ich pokynov.
Prvý sa likvidoval rušeň, vozíky a
koľajnice, všetko toto sa odviezlo
do Rakúska.

Aké spoločenské postavenie v tom
čase mal učiteľ na dedine?
Určite ste to už počuli, richtár, farár
a učiteľ boli vždy na dedine
mienkotvorné
činitele,
boli
nositeľmi
informácií,
pokroku,
vzdelanosti. To nielen v teoretickej
rovine, práve oni sa vždy aktívne
zapájali do budovania a smerovania
diania v obci. V Perneku, keď sme
sa nasťahovali, bola pekná nová
dvojposchodová škola, ktorá bola
postavená v roku 1908. Na tú dobu
bola veľmi moderne vybavená.
Takže otec sa nemusel veľmi starať
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Žiaci Perneckej školy, rok 1926. Pod
rechtorom Vojtechom stojí jeho syn Jožko

Ako dlho ste žili v Perneku?
Bolo to 20 rokov. Päť tried som
chodil do tunajšej ľudovej školy,
potom
som
išiel
študovať
na
Františkánske
gymnázium
do Malaciek. Dnes vec priam
nepochopiteľná, ale v tom čase
neexistovalo priame spojenie medzi

Pernekom a Malackami, tak som
musel bývať na internáte, ktorý bol
v bývalom Malackom kaštieli. Každé
ráno sme chodili do školy
do kláštora, namáhavé to bolo
hlavne v zime, keď sme si museli
prešľapávať celú cestu vysokým
snehom. Rodičia mali tri deti a
všetci sme študovali a bývali
na internátoch, ktoré v tom čase
stáli 500 korún mesačne, čo boli
veľmi veľké peniaze. Domov som
chodil na sviatky a prázdniny.

Spomeniete si ešte na nejaké mená
kamarátov,
prípadne
zábavné
príbehy?
Spomínam si na Jána Drahoša,
neskorší známy lekár, suseda Silva
Boškoviča, často k nám chodil
richtár Čulen.
Túto časť by nemal čítať nikto z detí
😊. Cez prázdniny som s ostatnými
deťmi chodieval pásť našu kravu
na Limpošek. Vždy sa tam zišlo veľa
detí, hlavne chlapcov. Hrávali sme
sa na vojakov, rozdelili sme sa
na dve skupiny, zvolili veliteľov.
Doma
sa
odkladali
prázdne
konzervy, ktoré sme naplnili blatom
a boli granáty. Raz som s takouto
konzervou dostal do hlavy. V prvom
rade mi doma otec vynadal,
a potom
zavolal
pôrodnú
asistentku, ktorá ošetrovala malé
boľačky. Zdalo sa, že rana sa
zahojila. Až raz v zime som sa hral
so sestrou a počas hry sa rana
otvorila, vytieklo odtiaľ veľa hnisu.
Práve do Perneka prišiel doktor
zo Zohoru, po vyšetrení povedal, že
17

dobre sa stalo, lebo inak mi hrozila
rozsiahla infekcia. Dodnes mám
na tom mieste v hlave dieru.

Kam následne smerovali Vaše kroky?
Z Perneka sme sa sťahovali v roku
1939 do Bratislavy. Ja som
vyštudoval učiteľský ústav. Ako
učiteľ som pôsobil v Sološnici, Rači,
Zohore, na Kolibe v Bratislave.
A práve tam nastal zlomový bod
môjho života. Bol som tam jediný
muž medzi ženami. Ženy chceli mať
v lete prázdniny a bolo potrebné
vybrať z kolektívu niekoho, kto
pôjde na výpomoc na Povereníctvo
školstva (vládny orgán, ktorý bol
na úrovni ministerstva do r. 1960).
Tak som išiel a už tam aj zostal.
Toto povereníctvo zastrešovalo aj
telovýchovu.
Dostal
som
sa
do oblasti výstavby telovýchovných
objektov, ale na tú som nemal
potrebnú kvalifikáciu. Tak som
popri zamestnaní vyštudoval ešte
stavebnú priemyslovku. Neskôr som
mal kompletne na starosti výstavbu
telovýchovných objektov a chát
po Slovensku, bol som zodpovedný
za vytvorenie rozpočtu stavby,
zabezpečenie všetkej stavebnej
dokumentácie cez stavebný dozor
až po kolaudáciu. Dlhé roky som
pôsobil vo funkcií šéfa oddelenia
investičnej výstavby.

Vy viete v rámci histórie a vývoja
telovýchovy
porovnať
viacero
režimov.
Pamätáte
si
systém
fungovania pred 2. svetovou vojnou,
počas nej, za socializmu, v súčasnosti.
Aké sú základné rozdiely?
Pred nástupom socializmu nebol
šport
centrálne
riadený
ani
financovaný. Existovalo viacero
klubov, ktoré fungovali nezávisle.
Napríklad Klub turistov a lyžiarov,
Klub futbalistov, Klub veslárov a iné.
Jednotliví členovia sa skladali
na prevádzku klubov. Najbohatší
bol Klub turistov a lyžiarov.
Významné
postavenie
malo
telovýchovné hnutie Sokol, ktoré
vzniklo ešte v roku 1862 v Česku.
Takmer všetci poznáme Tyršovo
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nábrežie v Bratislave, ale už len
málokto vie, že Dr. Miroslav Tyrš je
práve
zakladateľom
Sokola.
Na Slovensko sa Sokol dostal
podstatne neskôr, lebo vtedajšia
uhorská vláda nepovoľovala žiadne
spolky, v ktorých sa mohli Slováci
zjednocovať a, ako hovorili,
národne uvedomovať. Zlepšenie
podmienok pre rozvoj telesnej
výchovy
a
športu
nastalo
po 1. svetovej vojne, už v roku 1918
v Uhorskej Skalici vznikol prvý
organizovaný sokolský zbor. Silnou
telovýchovnou organizáciou bol aj
slovenský
Orol,
ktorý
stál
na
základoch
rímskokatolíckej
ideológie, na čele s Andrejom
Hlinkom. Pamätám si, ako sme išli
z Perneka v lete 1936 na slávnostné
otvorenie Orlovne (spoločenskošportový dom) v Pezinku. Veľmi
aktívne bolo tiež Skautské hnutie,
1919 - vznikol Zväz junákov,
skautov a skautiek Republiky
Československej.
Nástupom
komunistického
zriadenia sa v športe veľmi veľa
zmenilo. Začal sa dávať veľký dôraz
na
zjednotenie
telovýchovy.
Dokonca z Ruska prišli odborníci,
ktorí mali metodicky dohliadať
na reformu športu. Zákonom v roku
1949 sa zriadil Štátny výbor pre
telesnú výchovu a šport. Finančné
prostriedky jednotných klubov boli
predisponované
na
centrálnu
úroveň, čo hlavne bohaté kluby
ťažko znášali. Postupne boli
niektoré organizácie zakázané, ako
napríklad Sokol, Orol, skauti.
V období socializmu sa veľmi veľa
prostriedkov investovalo nielen
do samotného športu, ale aj
do výstavby športových zariadení.
Bohužiaľ,
v
posledných
desaťročiach
veľa
objektov
schátralo alebo boli rozpredané
za smiešnu cenu.

Bolo prostriedkov, ktoré sa za
socializmu prideľovali na šport, dosť?
Šport mal v rámci štátneho rozpočtu
samostatnú rozpočtovú kapitolu.
Na začiatku bolo finančných
prostriedkov málo. S kolegami sme

prišli na nápad zriadiť stávkovú
kanceláriu na výsledky zápasov
vo futbale. Už v roku 1949 bola
vytvorená stávková kancelária, skôr
stávkové miesto, v každom okrese.
Na
Okresných
úradoch
bol
poverený pracovník, ktorý evidoval
stávky. Celý tento náš nápad trval
však len rok, lebo komunisti s tým
nesúhlasili, že vydierame pracujúcu
triedu.
Za
niekoľko
rokov,
vydieranie-nevydieranie pracujúcej
triedy, ľudia hľadali vzrušenie z hry
a naviac bolo potrebné získať
finančné prostriedky na prevádzku
novo zriadeného Československého
svazu tělesné výchovy. A preto
v roku 1956 zahájil činnosť podnik
Sazka a v roku 1957 sa spustil nový
druh lotérie Športka. Cena jednej
stávky bola 3 koruny.

Podieľali ste sa aj
vtedajších zákonov?

na

tvorbe

Nie, až tam som nedorástol. Ale
vždy
som
sledoval
všetky
rozhodnutia,
ktoré
sa
týkali
telovýchovy. Napríklad, keď sa
v roku 1949 v Prahe schvaľoval
Zákon o štátnej starostlivosti
o telesnú výchovu a šport, som išiel
do Prahy, bol to môj prvý let
lietadlom. Chcel som vidieť, ako
také rokovanie vlády prebieha.
Na moje veľké prekvapenie som
zistil, že to poslancov vlastne vôbec
nezaujíma, mnohí na kockovanom
papieri hrali lodičky. Keď sa teraz
v roku 2015 schvaľoval Zákon
o športe chcel som sa ísť pozrieť, či
sa správanie poslancov zmenilo.
Bohužiaľ, zo zdravotných dôvodov
som to nemohol zrealizovať.

Pod ktorými známymi telovýchovnými
stavbami nájdeme vašu pečať?
Tých stavieb bolo po celom
Slovensku veľmi veľa, napríklad
všetky objekty na Kuchajde, prvá
krytá plaváreň v Žiline s 50metrovým bazénom (olympijských
rozmerov), prestavba veľtržnej haly
v objekte PKO na špecializovanú
gymnastickú
halu,
cyklistický
štadión v Bratislave, športový areál
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Mlynky, športová hala v Leviaich
a mnohé ďalšie.

Výstavba športovej haly Levice

Určite najväčší a neznámejší je
športový areál v Mlynickej doline
na Štrbskom Plese, nazývaný tiež
Areál snov. Tento areál sa budoval
z
dôvodu
konania
jedného
z najväčších športových podujatí
na našom území, a to majstrovstiev
sveta FIS v severskom lyžovaní
v roku 1970. Na malej rozlohe sa
skoncentrovali všetky športoviská,
dva moderné skokanské mostíky,
rozhodcovské veže s tribúnami,
40 km bežkárskych tratí a iné.
V tom čase to bol jeden z najlepších
a najmodernejších
športových
areálov na svete.

Smokovca začala na Hrebienok
premávať lanovka. Tatry prešli
plynofikáciou, budovala sa nová
infraštruktúra, cesty, parkoviská,
telekomunikačné
zariadenia
potrebné pre rozhlas a televíziu.
Počas príprav na svetový šampionát
sa preinvestovalo 1,6 miliardy Kčs.
Československá televízia počas MS
začala po prvý raz s farebným
vysielaním. Farebné vysielanie
z Vysokých Tatier videli diváci v 30
krajinách sveta. Z USA prišlo
dokonca
na
Slovensko
aj
blahoželanie
od
amerického
prezidenta Richarda Nixona, ale to
sa oficiálne mohlo zverejniť až
po páde komunizmu.
Asi len málo ľudí vie, že
majstrovstvá sveta v klasických
lyžiarskych
disciplínach
sa
vo Vysokých Tatrách prvý raz konali
už oveľa skôr – v roku 1935. Tatry
sa v tridsiatych rokoch mohli
pochváliť rozvinutým turizmom,
do Tatier sa chodilo vlakom až z
Francúzska.

Mali ste možnosť v rámci svojej práce
stavať aj niečo v okolí Perneka?
Bolo to dokonca priamo v Perneku.
Telovýchova odkúpila od štátnych
lesov v sedemdesiatych rokoch
Reisenauerovu hájovňu, objekt
v Podbabskej doline. Prestavovali
sme túto hájovňu na chatu
telovýchovy.

Otvárací ceremoniál MS 1970 FIS
v severskom lyžovaní vo Vysokých Tatrách

Príprava tohto podujatia nebola
záležitosť len výstavby športového
areálu.
Na majstrovstvá sveta v 1970 sa
celé Tatry pripravovali tri roky.
Slovenské
„veľhory“
zachvátil
stavebný
ruch.
Nanovo
sa
vybudovala zubačka z Tatranskej
Štrby
na
Štrbské
Pleso,
zrekonštruovali
sa
všetky
električkové trate. Postavili sa
hotely FIS, Panoráma, Park-hotel,
budovali sa zotavovne, ubytovne a
iné. V Tatranskej Lomnici pribudol
obchodný dom Prior. Zo Starého
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Reisenauerova hájovňa pred prestavbou

Chata sa vo veľkej miere využívala
na reprezentačné účely, napríklad
sme mali aktívnu družbu s Rakúsom
a všetky návštevy chodili spávať
na túto perneckú chatu. Spomínam
si, že upratovačku v tomto objekte
robila pani Šmidová.

Keď sa vylial Dunaj v 50. rokoch
dostali sme z Ruska pomoc
vo forme desiatich montovaných
domov. Tieto domy boli určené
na
zaplavené
časti
južného
Slovenska, ale tam o ne nebol
záujem. Štát rozhodol dať ich
telovýchove. Ja som navrhol tri
z nich postaviť na Babu. Dodnes
tam stoja pri dolnom vleku – také tri
chatky vľavo od vleku.
V
Malackách
sme
stavali
špecializovanú budovu na stolný
tenis. Jedným z mojich posledných
projektov bola stavba krytej haly
Malina.

Celý život ste sa pohybovali v oblasti
športu. Boli ste aj Vy aktívny
športovec?
Celý svoj život som športoval, ale
nie vrcholovo. Rád som lyžoval,
plával,
venoval
som
sa
horolezectvu.

Viete sa s nami podeliť o recept, ako
zdolať sto rokov a byť v tak úžasnej
kondícií?
Takmer celý profesionálny život
som prežil v jednej brandži. Robil
som, čo ma bavilo a napĺňalo
spokojnosťou a hrdosťou. Keď som
cestoval po Slovensku, tak som
mohol vidieť množstvo stavieb,
ktoré sme s kolegami realizovali.
Do svojich sedemdesiatich rokov
som bol zamestnaný. Aj potom som
veľmi aktívne sledoval, čo sa
v našom športe deje. Spolupracoval
som s múzeom športu v Bratislave,
ktorému
som
daroval
veľké
množstvo fotiek.

Ďakujem za rozhovor.
Ing. Zuzana Zajičková, MBA

Ak máte tip na človeka, ktorý by nás
mohol
svojím
rozprávaním
obohatiť, budem rada, ak mi dáte
na neho odporúčanie.
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Spoločenská kronika
Od mája 2018 je v platnosti zákon o ochrane osobných údajov, ktorý pomerne striktne obmedzuje nakladanie
s osobnými údajmi Z tohto dôvodu nemôžeme spoločenskú kroniku zverejniť tak detailne, ako ste boli zvyknutí
po iné roky.
Ďakujeme za pochopenie.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2020: 892 (M 429, Ž 463)
Počet prihlásených:
Počet odhlásených:
Počet narodených detí:
Počet zosnulých:
Uzavretie manželstva:
Počet skolaudovaných domov:

13
19
11
8
4
4

Jubilanti roku 2021
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