Váš starosta

Vážené dámy, vážení páni,
opäť sme otočili ten pomyselný posledný list v kalendári starého roka
a plynú nám prvé hodiny a dni toho nového roka 2022. Je pre mňa
veľkou cťou prihovoriť sa Vám na jeho začiatku. Chcem sa poďakovať
za spoluprácu poslancom Obecného zastupiteľstva, zamestnancom
obce, vedeniu Základnej školy s materskou školou, členom organizácií
a občianskych združení pôsobiacich v obci, členom komisií zriadených
obecným zastupiteľstvom, Vám všetkým občanom, ktorí ste prispeli k
zlepšovaniu života v našej obci.
Máme za sebou už druhý rok plný opatrení, prerušovania školského
vyučovania, rušenia kultúrnych a športových podujatí, zatvárania
obchodov, reštaurácií, uťahovania opaskov, strachu a ekonomickej
neistoty. Nechcem sa vracať k jeho detailnejšiemu hodnoteniu, radšej
sa zamerajme na rok, ktorý prichádza.
Do nového roka chcem popriať všetkým občanom veľa zdravia,
šťastia a pokoja v rodinách. Čo najmenej negatívnych emócií
prameniacich z témy aktuálnej pandémie.
Nech sa Vám splnia želania a plány, nech si vieme odovzdávať po celý
rok dostatok lásky a porozumenia. Nech máme voči sebe navzájom
ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť, nech ich cítime aj okolo
seba.

Tiché slová sa k vám nesú,
verte mi, že klišé nie sú.
Náladu vždy majte skvelú,
srdce čisté, myseľ bdelú.
Malý krôčik, veľký skok?
Je za nami Nový rok.
Drahá naša komunita,
nech nám praje imunita.
Nech Pernek zdravím, šťastím horí,
najkrajšia to obec na Záhorí.

Prajem všetkým, aby sa nám v našej obci dobre žilo!
Váš starosta

A máme tu volebný rok
Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby sa na jeseň roku 2022 budú konať spoločne, v jeden
deň.
Zjednotenie termínu sa dosiahne tak, že volebné obdobie orgánov VÚC sa nateraz predĺžilo na päť rokov. Voľby
do VÚC budú prvýkrát jednokolové. Podľa nových pravidiel bude za predsedu samosprávneho kraja zvolený ten
kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Voliči si predsedov, ako aj poslancov zastupiteľstiev samosprávnych
krajov zvolia na štyri roky.
V komunálnych voľbách si budeme voliť starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných a mestských
zastupiteľstiev. Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania
volieb musí dovŕšiť vek 25 rokov. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci,
v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov.
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Zmeny v našom Obecnom zastupiteľstve
V poslaneckých radoch prišlo za tri roky k niekoľkým
výmenám.
Súčasné
zastupiteľstvo
pracuje
v tomto zložení:
Ing. Miroslav Bokes
Stanislav Valko
Ing. Vratko Piruš
Anton Gecler
Mgr. Lukáš Láni
Ľuboš Vavrinčík
Mgr. Milan Moric
Zmena nastala aj na pozícii hlavného kontrolóra obce.
Po takmer dvadsiatich rokoch odišla Ing. Zuzana
Zajičková, MBA, a na jej miesto bola zvolená pani
Zuzana Jánošová.

Krátky návrat do roka 2021
Investičné aktivity obce
Modernizácia verejného osvetlenia
Po niekoľkých neúspešných žiadostiach
o dotáciu z Ministerstva financií SR sme sa
v roku 2021 rozhodli časť verejného osvetlenia
zmodernizovať z vlastných zdrojov. V rámci tejto
prvej etapy modernizácie došlo k výmene
1 rozvádzača, 62 kusov výložníkov a svietidiel
s najväčšou spotrebou elektrickej energie,
osvetľujúcich hlavnú cestu. Rozvádzač bol
skorodovaný a vykazoval značnú poruchovosť.
Staré výložníky boli taktiež skorodované,
po životnosti a s nevhodným uhlom natočenia.
Svietidlá
boli
nehospodárne
s nízkou
účinnosťou.
Tieto staré 100 W svietidlá boli vymenené
za nové úsporné 50 W LED svietidlá, ktoré sú
navyše vybavené režimom stmievania na 70 %
nominálu v čase od 23:00 do 04:00. Okrem
úspory na spotrebe elektrickej energie prispeje
modernizácia aj k zvýšeniu bezpečnosti, keďže
svietidlá svietia aj v miestach, kde boli doteraz
staré lampy vypnuté. Aj vo vzťahu k rastúcim
cenám elektrickej energie sa táto investícia
ukazuje ako vysoko opodstatnená.
Celkové náklady na túto etapu modernizácie
dosiahli 21 646,72 €. Ako už bolo spomenuté,
boli hradené z vlastných zdrojov obce.
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Hasičská zbrojnica – búracie práce
a hrubá stavba
V lete sme začali s rekonštrukciou hasičskej
zbrojnice.
Celý
projekt
je
rozdelený
do niekoľkých častí. Prvá časť boli búracie
a výkopové práce s rozpočtom o niečo vyšším
než 25 tisíc €. Skutočné náklady, ktoré obec
zaplatila, sú cca 1 500,00 €. Za touto obrovskou
úsporou stoja členovia DHZ Pernek, ale aj ďalší
dobrovoľníci, ktorí tu v 16 brigádach odpracovali
takmer 500 hodín dobrovoľníckej práce, za čo
všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka. Takisto
veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí
technicky, materiálne a finančne pomohli v tejto
fáze projektu.
V polovici septembra bola zahájená realizácia
hrubej stavby prostredníctvom stavebnej firmy
s rozpočtom 76 291,71 €. Realizácia hrubej
stavby je financovaná z dotácie z Prezídia
hasičského a záchranného zboru vo výške
30 000,00 € a zvyšná časť z vlastných zdrojov
obce. Z hrubej stavby sa do konca roka podarilo
postaviť prvé nadzemné podlažie, položiť
a zabetónovať strop.

Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry
Jednou zo žiadostí, ktoré boli v roku 2021
vyhodnotené ako úspešné, bola aj žiadosť
o príspevok na projekt Rekonštrukcia verejnej
infraštruktúry v obci Pernek. Cez MAS
Podhoran nám bol schválený príspevok
30 000,00 €. Príspevok je vo forme refundácie
nákladov.
V rámci tohto projektu sa zrekonštruovala časť
chodníka pri ceste II/503 od súpisného čísla 98
po súpisné číslo 100 (úsek č. 1) a zostávajúca
časť spevnených plôch pri kostole (úsek č. 2).
Pôvodný asfaltový povrch, ktorý vykazoval
2

známky
značného
poškodenia,
bol
aj
s podkladom odstránený, následne bol položený
nový podklad a po jeho zhutnení bola položená
zámková dlažba.

Na ploche pri kostole bol použitý na stabilizáciu
podkladu podkladový betón. Na úseku č. 1 sa
zrealizovalo 67 m², na úseku č. 2 to bolo 190 m²
zámkovej dlažby. Celkové náklady tohto projektu
sú 36 413,42 €, čiže spolufinancovanie obcou je
6 413,42 €. Táto investícia výrazne prispeje
k skrášleniu centrálnej zóny obce.
Chcem požiadať, aby ste autami nejazdili
a neparkovali na zámkovej dlažbe pri kostole,
pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Náučný cykloturistický chodník okolím
Perneka
V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy sme sa zapojili do výzvy na podporu
životného
prostredia
a rozvoja
vidieka
s projektom Náučný cykloturistický chodník
okolím
Perneka. Žiadali sme o dotáciu
vo výške 9 150,00 €. Z tejto čiastky nám bolo
schválených 8 000,00 € s povinným spolufinancovaním obcou vo výške 25 %.
Samotnej realizácii predchádzal pomerne zložitý
schvaľovací a povoľovací proces. Z tejto dotácie
sme zrealizovali kompletné cyklistické značenie,
osadenie tabúľ náučného chodníka, lavičiek,
smetných košov a cyklostojanov.
Náklady na projekt boli vo výške 11 194,74 €, čiže
spolufinancovanie obcou bolo 3 194,74 €. V tejto
súvislosti chcem poďakovať členom občianskeho
združenia Pernecké ONÉ, členom občianskeho
združenia Malokarpatský banícky spolok Pezinok
a taktiež ďalším dobrovoľníkom, ktorí výrazne
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pomohli s realizáciou tohto projektu. Veríme, že
projekt
prispeje
k zatraktívneniu
Perneka
a k zvýšeniu povedomia o našej obci, o jej
zaujímavej histórii a prírode.

Sadbová úprava
Druhým
podaným
projektom
v rámci
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
na podporu životného prostredia a rozvoja
vidieka bol projekt Sadbová úprava v obci
Pernek. Tu sme žiadali 8 200,00 €, schválených
nám bolo 4 700,00 € s povinným 25-percentným
spolufinancovaním.
Za tieto finančné prostriedky sa podarilo
zrealizovať výsadbu na siedmich zelených
pásoch vedľa cesty v smere na Malacky a
taktiež ostrovček na križovatke. Vzhľadom na
to, že sa tu nachádzala nevyhovujúca zemina,
túto bolo potrebné najskôr vybrať a nahradiť
novou, kvalitnou zeminou. Ďalej sa podarilo
osadiť mobiliár a pripraviť na výsadbu ďalšie
4 ostrovčeky.

Celkové náklady boli vo výške 7 715,49 €,
z toho spolufinancovanie obcou činilo
3 015,49 €.
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Technika na údržbu zelene a miestnych
komunikácií
Minulý rok sme taktiež boli úspešní so žiadosťou
o poskytnutie dotácie z dotačného programu
BSK – dotačná schéma Individuálna dotácia
BSK 2021. Žiadali sme úhradu časti nákladov
projektu Zlepšenie starostlivosti o zeleň
a miestne komunikácie zvýšením technického vybavenia obce Pernek.
Konkrétne sme žiadali sumu 5 000,00 € na kúpu
rotačnej kosačky, zametacej rotačnej kefy
so zbernou debnou a štiepkovača konárov.
Z požadovanej sumy nám bolo schválených
3 000,00 €. Celkové náklady projektu sú
7 185,59 €,
spolufinancovanie
obcou
je
4 185,59 €.

Úspešné a neúspešné žiadosti o dotácie
v roku 2021
Ako už bolo spomenuté, úspešne
vyhodnotené žiadosti na projekty:
•
•
•

•

•

boli

Verejná kanalizácia a ČOV – Pernek
(Environmentálny fond – 241 845,00 €)
Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry v obci
Pernek (MAS Podhoran – 30 000,00 €)
Náučný cykloturistický chodník okolím
Perneka (Bratislavská region. dotačná
schéma - BRDS na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka – 8 000,00 €)
Sadbová úprava v obci Pernek (BRDS
na podporu životného prostredia a rozvoja
vidieka – 4 700,00 €)
Zlepšenie starostlivosti o zeleň a miestne
komunikácie
zvýšením
technického
vybavenia obce Pernek (Individuálna
dotácia BSK – 3 000,00 €)
Celkovo sme v roku 2021 získali dotácie
vo výške 287 545,00 €.

__________________________
Z menších investícií sa podarilo svojpomocne
opraviť najväčšie výtlky na miestnych
komunikáciách v Kostolnej ulici a na Barinách.
Ďalej sa dodávateľsky vymaľovala väčšia časť
interiéru Základnej školy a v neposlednom
rade sme svojpomocne vyčistili od náletových
drevín a neporiadku Židovský cintorín, ktorý
bol následne oplotený a vysadený vtáčím
zobom.

Okrem hore uvedených úspešných žiadostí sme
ešte predkladali projekty na dotácie:
•
•

Kompostéry
do
domácností
(Environmentálny fond – 24 000,00 €)
Modernizácia
verejného
osvetlenia
(Individuálna dotácia BSK – 5 000,00 €)
Na tieto projekty sa nám, žiaľ, dotáciu získať
nepodarilo.

Tak ako po všetky roky, aj v roku 2022 budeme
sledovať všetky možnosti na získanie finančných
prostriedkov. Budeme vyhodnocovať ich možné
aplikovanie na naše podmienky a do všetkých
relevantných projektov sa zapojíme.
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Podujatia organizované obcou
Pretrvávajúce epidemiologické opatrenia nám zabránili zrealizovať všetky naše tradičné podujatia. Oproti roku
2020, keď sa urobili len dve, bol však minulý rok výrazne bohatší na spoločné stretnutia.

Čistý chotár
Ročná
absencia
neupratovania
Perneka a jeho okolia sa viditeľne
prejavila
na
jeho
vzhľade.
Rešpektujúc
jarnú
pandemickú
situáciu, bola celá akcia riešená
na individuálnej báze. Upratovanie
sa zameralo hlavne na dve lokality,
Borník (oblasť za družstvom smerom
na Skalku) a Ostrovec (cesta smerom
na Babu). Prvýkrát v histórii sme
obec upratovali počas dvoch sobôt.
Spolu sa vyzbieralo takmer šesť ton
odpadu.

Poďakovanie patrí aj touto formou
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu
a prispeli k čistejšiemu Perneku.

Stavanie májov
Ďakujeme našim hasičom, že bez
účasti občanov postavili v dedine dva
máje.
Jeden
pred
budovou
Obecného úradu a druhý v areáli
bývalej Drevenice.

Poľsko – Osvienčim
Po viacerých odložených termínoch
sa 26. 6. 2021 pani Jadrníčkovej
podarila
zrealizovať
návšteva
Osvienčimu.
Viacerí
Pernečania
mohli prežiť emóciu z miesta, kde
medzi rokmi 1940 a 1945 zahynulo
približne 1,5 milióna ľudí v plynových
komorách
a kde
sa
konali
nehumánne experimenty na ľuďoch.
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Pálffyovský kaštieľ Malacky
Vďaka
spolupráci
s Malackým
múzeom sme dostali možnosť
súkromnej prehliadky tejto kultúrnohistorickej pamiatky. Našu skupinu
tvorilo vyše 40 ľudí a počas takmer
3 hodín sme prešli všetko od povaly
až do posledného pivničného
priestoru.

Šikovná cukrárka pani Kadlecová
upiekla sladké perníkové poďakovanie pracovníkovi múzea pánovi Pavlovi
Vrablecovi, ktorý nám porozprával o púti kaštieľa počas jeho histórie.

Dobrodružná
cesta perneckým
lesom
Koncom letných prázdnin sme
zrealizovali nový formát akcie, ktorý
bol určený nielen pre deti, ale aj pre
ich rodičov. Na ceste na Staré bane
(v Dolinkách) čakalo deti a dospelých
takmer tridsať stanovíšť, kde plnili
rôzne úlohy a dozvedeli sa veľa
nových informácií. Aktivity boli
zamerané hlavne na život v prírode,
na spoznávanie stromov, zvierat,
zvukov lesa, ekológie v lese. Na štart
päťkilometrovej trate sa postavilo
takmer 80 detí nielen z Perneka, mali
sme
súťažiach
aj
z Kuchyne,
Rohožníka, Jablonového, Lozorna,
Malaciek.

Cestovateľské kino
Zahájili sme tradíciu premietania
reportáží
zo zaujímavých
kútov
sveta. Prvú sme zvolili Indiu, mohli
sme vidieť pohľad na túto krajinu
očami troch ľudí, človeka idúceho
prostredníctvom
cestovnej
kancelárie, cestovateľa na voľnej
nohe a človeka, ktorý bol v Indii
nejakú dobu pracovne. Občas sme
mali pocit, že každý z nich hovorí
o inej krajine. Trochu nám neprialo
počasie, ale veríme, že v tomto roku
sa budeme pri tomto formáte akcie
stretávať v areáli bývalej Drevenice
a bude to obohatené aj o zážitok
otvoreného priestranstva.
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Gulášmajster spod Heštúna
Krásny septembrový deň prial
všetkým
jedenástim súťažiacim
tímom pri príprave toho NAJ guláša.
Od začiatku vládla už tradične dobrá
a veselá nálada. Urobili sme zmenu
pri zostavovaní poroty, tímy si
losovali spomedzi seba členov
poroty, ktorí určili víťazný guláš.
Po dvoch rokoch sme zase víťazstvo
dostali do Perneka. Na počúvanie
a do tanca hrala kapela Country Tip.
Bolo nám spolu tak dobre, že niektorí
zostali ešte spievajúc pri ohni
do hlbokej noci.

Vítanie malých občiankov
Perneka
Stretnutie sme namiesto začiatku
roka robili na jeseň. V našej matrike
pribudlo v roku 2020 13 nových
mien.

Jubilanti a dôchodcovia
Plánované stretnutie dôchodcov nám
už,
bohužiaľ,
zase
zmarili
pandemické opatrenia. Členovia
Komisie pre kultúru, šport a sociálnu
oblasť aspoň osobne navštívili našich
jubilantov.
Ako
symbolickú
pripomienku tohto stretnutia dostali
grafiku vyrobenú naším umeleckým
hrnčiarom pánom Havlíčkom.
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Lampiónový sprievod
Aj tomuto tradičnému podujatiu,
organizovanému celé roky školou,
prekazili
realizáciu
pandemické
opatrenia vzťahujúce sa na školy.
Skôr než obec stihla zareagovať
a zorganizovať sprievod, deti samy
prišli s touto iniciatívou. Takže
nakoniec sme mali namiesto jedného
sprievodu rovno dva. Myslím, že
deťom to vôbec nevadilo.

Mikulášska jazda
Vďaka našim ochotným hasičom sa
mohol Mikuláš vydať na vyše
štvorhodinovú cestu za deťmi
Perneka.
Napriek
skutočne
nepriaznivému počasiu mali všetci na
tvárach
úsmev
a tešili
sa
zo stretnutia. Keby ste videli na konci
jazdy Mikulášových pomocníkov
hasičov, neboli by ste si istí, či väčšiu
radosť mali samotné deti alebo
Mikuláš a jeho pomocníci hasiči.

Stavia celá dedina
Ďakujeme
všetkým
staviteľom
snehuliakov
, ktorí sa zapojili
do
súťaže
SNEHULÁKMAJSTER
SPOD HEŠTÚNA 2021. Pernečania
opäť nesklamali svojou kreativitou.
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Naše plány na rok 2022
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
28.
25.
27.
05.
31.

02.
04.
06.
09.
10.

2022
2022
2022
2022
2022

(Pondelok)
(Pondelok)
(Pondelok)
(Pondelok)
(Pondelok)

Plán zasadnutí komisií

➢ Komisia pre financie a rozpočet
31. 01. 2022 (Pondelok)
28. 03. 2022 (Pondelok)
30. 05. 2022 (Pondelok)
08. 08. 2022 (Pondelok)
03. 10. 2022 (Pondelok)
➢ Komisia pre výstavbu, životné prostredie
a dopravu (tak po našom: stavebná komisia)
14. 02. 2022 (Pondelok)
11. 04. 2022 (Pondelok)
13. 06. 2022 (Pondelok)
22. 08. 2022 (Pondelok)
17. 10. 2022 (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
nemuseli čakať do nasledujúceho zasadnutia komisie.
Ustanovujúce
zasadnutie
nového
Obecného
zastupiteľstva sa uskutoční v novembri alebo decembri,
s ohľadom na termín konania komunálnych volieb.
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Zámery obce
Tak ako aj v minulých rokoch je potrebné 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.

Kanalizácia a ČOV
Medzi najvýznamnejšie investície patrí postupné
budovanie kanalizácie. Koncom roka 2021 nám bolo
doručené rozhodnutie o poskytnutí dotácie na rok 2021
vo výške 241 845,00 € na projekt Verejná kanalizácia
a ČOV – Pernek. Povinné spolufinancovanie je vo výške
12 728,69 €. Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie
bolo doručené až koncom roka, je možné dotáciu
vyčerpať do augusta 2022. Z týchto financií plánujeme
vybudovať časť kanalizačnej stoky „A“ od súpisného
čísla 36 po súpisné číslo 110 v dĺžke 323,5 m a 23 ks
kanalizačných prípojok. Okrem tejto už schválenej
dotácie má obec podanú aj žiadosť o dotáciu na rok
2022. Predpokladáme, že tá bude vyhodnotená v prvom
kvartáli tohto roku. Taktiež sa chceme venovať príprave
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia
čistiarne odpadových vôd.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
V jarných mesiacoch tohto roka plánujeme dostať hrubú
stavbu pod strechu. Ďalej v priebehu roka osadiť brány,
okná a zrealizovať elektroinštalácie. Potom pripojiť celý
objekt na inžinierske siete s cieľom mať na konci roka
2022 zagarážovanú hasičskú techniku v garáži hasičskej
zbrojnice. Zdroje financovania budú z vlastného
rozpočtu, prostredníctvom úveru alebo verejnej zbierky.
Financie na ďalšie časti projektu, teda dokončenie
interiéru druhého nadzemného podlažia a zateplenia
budovy, sa budeme snažiť získať opäť formou dotácií.
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Rekonštrukcia chodníkov
Z chodníkov v obci je v najhoršom stave chodník
od súpisného čísla 24 po súpisné číslo 31 v cca 140metrovom úseku. Pôvodný, značne poškodený asfaltový
chodník chceme nahradiť chodníkom zo zámkovej
dlažby. Túto rekonštrukciu sme mali naplánovanú už
na minulý rok, ale nakoniec sme ju odložili a v rozpočte
na rok 2022 máme na ňu vyčlenené finančné
prostriedky.

Rozšírenie cintorína
Z dôvodu nedostatku voľných hrobových miest
na cintoríne obec v roku 2021 zintenzívnila jednania
s rímskokatolíckou cirkvou ohľadom možnosti jeho
rozšírenia o časť parcely KN-C, parc. č. 3/1 (Farská
záhrada). Tu nám vyšla v ústrety farnosť Pernek, ktorá
súhlasí s odpredajom časti predmetnej parcely

o výmere 1 700 m² za 1 €/m². Vzhľadom na to, že ako
prvý krok bude potrebné pristúpiť k zmenám
a doplnkom územného plánu obce, predpokladáme, že
k samotnému odkúpeniu pozemku dôjde až v priebehu
roka 2023, po ukončení časovo náročného procesu
zmien a doplnkov územného plánu. Samozrejme, zmena
územného plánu bude obec stáť určité finančné
prostriedky.

Vysporiadanie pozemkov
Pomerne veľká časť miestnych komunikácií v obci leží
na nevysporiadaných pozemkoch. Z tohto dôvodu
chceme v tomto roku začať s ich postupným
vysporiadaním. Do budúcnosti nám to uľahčí ich údržbu
a zároveň sa zvýšia možnosti na čerpanie dotácií na ich
opravy a rekonštrukcie.

Ako vyzerala práca našich komisií v roku 2021
Pri Obecnom zastupiteľstve Pernek pracuje 5 komisií, tento počet sa nemenil. Komisie sú poradnými, iniciatívnymi
a kontrolnými orgánmi Obecného zastupiteľstva. Úlohou komisií je odporúčať obecnému zastupiteľstvu a starostovi
najvhodnejšie riešenia.
Ide o tieto komisie:
• Komisia na ochranu vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
• 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
Zoznam členov komisií môžete nájsť na webovom sídle našej obce www.pernek.sk, v sekcii Obecné zastupiteľstvo,
tiež na str. 10 zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 12. 2021.
Financie obce pod drobnohľadom
Primárnou činnosťou Finančnej komisie (ďalej aj „FK“) je zostavovanie návrhu rozpočtu obce a následne kontrola
jeho plnenia v oblasti príjmov aj výdavkov. Všetky aktivity obce začínajú a končia pri financiách, preto FK priebežne
počas roka preveruje aktuálne plnenie plánovaných príjmov, ako aj výdavkov. Niekomu sa to môže zdať ako
duplicitná práca, keďže zasahuje do kompetencií a úloh hlavného kontrolóra obce, ale dodatočná kontrola nemôže
uškodiť. Niekoľkokrát sa podarilo odhaliť nedostatky, ktoré mohli byť dostatočne a včas napravené.
Väčšina nových a pozmeňovaných VZN mala dopad na rozpočet obce, preto sa im FK jednotlivo venovala s cieľom
nepodceniť najmä ich finančnú stránku. Pre tieto dôvody sú členmi komisie ľudia so vzdelaním a/alebo praxou
v oblastiach ekonómie, financií, poisťovníctva, práva a manažmentu.
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2022
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Na prelome rokov 2020 a 2021 sa členovia komisie (I. Kahanec) venovali poisteniu obecných budov, pretože poistné
zmluvy boli zastarané a pred zánikom, poistná hodnota objektov nebola aktuálna, niektoré nehnuteľnosti neboli
poistené vôbec. Výsledkom poistného auditu boli nové zmluvy a výhodnejšie poistenie celého nehnuteľného
majetku obce.
Na začiatku roka 2021 (v termíne do 15 .2. 2021) sa predkladali v rámci dotačnej schémy pre tento rok žiadosti
o dotácie z BSK, konkrétne „Náučný cykloturistický chodník okolím Perneka” a „Sadbová úprava v obci Pernek”,
autormi projektov sú vtedajší členovia komisií Obecného zastupiteľstva Lukáš Chadalík a Zuzana Pallová. Tieto
projekty boli riešené celoročne, pretože si vyžadovali dodatočné dotácie z rozpočtu obce.
Projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice bol taktiež celoročnou témou, vzhľadom na závažný vplyv na rozpočet
obce a iné rozvojové aktivity. Na žiadosť členov FK (M. Belianska, L. Láni) bol projekt a jeho rozpočet niekoľkokrát
overený, zaktualizovaný, celý projekt, ako aj možnosti jeho financovania, bol prezentovaný online a tiež na verejnej
diskusii. Veríme a budeme sa usilovať o to, aby bol tento prístup uplatnený aj v budúcnosti pri akejkoľvek významnej
investícii alebo zmene v obci. Komisia, ktorá by sa venovala iba projektu rekonštrukcie HZ ako celku, zriadená
nebola, preto FK konzultuje zmeny rozpočtu alebo plány na financovanie v prípade, že je oslovená. Aktuálne sa FK
však iba dopytuje a dostáva informácie, ktoré si vyžiada. Súčasťou komisie, ktorá sa venuje najmä vyhodnocovaniu
cenových ponúk, je člen finančnej komisie (I. Kahanec). Orgány obce, FK, ako aj všetci, ktorí sa
na realizácii projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice podieľajú, robia všetko preto, aby bol tento projekt
zrealizovaný po finančnej stránke čo najefektívnejšie pre obec, v súlade s na vec sa vzťahujúcimi právnymi
predpismi a s cieľom, aby DHZ Pernek mohol čo najskôr garážovať obe hasičské autá a uskladniť hasičskú techniku
v zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici.
Už dlhšiu dobu pracujú jednotliví členovia FK na postupnej príprave a úprave práce s odpadmi v obci (najmä L. Láni).
Cieľom bolo, aby sme mali lepší prehľad o množstve odpadu, ktoré produkujú domácnosti, aby sme vedeli dobre
pripraviť obstarávanie na likvidáciu odpadu v ďalších rokoch a aby sme mohli vytvoriť vhodné VZN na výber
miestneho poplatku za komunálne odpady, ktoré by motivovalo k separovaniu odpadov. Tým by sa znížila produkcia
komunálneho odpadu a zvýšila by sa tak celková vytriedenosť odpadu v obci, čo prinesie obci opäť úsporu alebo
prinajmenšom zredukuje sumu, ktorou obec musí likvidáciu odpadov z rozpočtu dotovať. V roku 2021 prebiehal
zber komunálneho odpadu už s vážením nádob, preto sa podarilo nastaviť lepšie zadanie pre verejné obstarávanie
na likvidáciu odpadu a opäť ušetriť. Keďže v zákone neexistuje dostatočná opora na to, aby sme mohli vyberať
miestny poplatok za komunálne odpady na základe hmotnosti vyprodukovaného komunálneho odpadu, ale iba
na základe objemu, miestny poplatok za komunálne odpady bude aj v roku 2022 vyberaný naďalej podľa objemu
nádob, napriek tomu, že obec vždy platila a bude platiť na základe hmotnosti odpadu tak, ako to ustanovuje zákon.
Veríme, že v krátkom čase bude zákon upravený a v roku 2023 už bude možné nastaviť miestny poplatok
za komunálne odpady motivačne, teda kto riadne triedi odpad, bude platiť úmerne menej.
Parkovanie a statická doprava, respektíve pokutovanie pri porušovaní pravidiel bolo taktiež témou stretnutí FK, nie
vždy boli návrhy členov FK vzaté do úvahy a niektoré si vyžadujú premyslenie a dlhší čas na riešenie, preto zostáva
táto téma na stole aj do budúcna.
Problematika obecného cintorína je desaťročia rastúci problém, ktorý sa začal opätovne riešiť na základe
opakovaných podnetov od členov FK.
Obec potrebuje rozšíriť cintorín a najvhodnejším riešením sa javí využitie „farskej” záhrady pre tento účel. Preto
obec oslovila RKC (rímskokatolícku cirkev), ktorá sprvu odpovedala ponukou na predaj za cenu, ktorá bola ďaleko
nad možnosti obce aj vzhľadom na iné potreby a aktivity obce, a preto bola táto ponuka neprijateľná. L. Chadalík
(ešte ako člen FK) prišiel s návrhom na riešenie, ktorý sa podarilo po ďalších rokovaniach starostu obce a člena FK
(L. Láni) s RKC dopracovať k predbežnej, obojstranne výhodnej a prijateľnej dohode, kedy obec získa, pri splnení
podmienok RKC, zhruba 1/3 záhrady (1 700 m2) za celkové náklady do 10 tis. € (t.j. cena pozemku 1 eur/m2 + náklady
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na vypracovanie nového územného plánu zohľadňujúceho podmienky RKC). Cintorín by tak získal viac ako polovicu
aktuálnej rozlohy a problém s miestom na pochovávanie by mohol byť na desaťročia vyriešený. Splnenie podmienok
si bude vyžadovať zhruba 2 roky právne-administratívnych úkonov.
Návrh L. Chadalíka na vyriešenie odkúpenia farskej záhrady za čo najvýhodnejších podmienok pre obec a zároveň
na základe serióznej dohody s RKC spočíval v tom, že obec má od 01. 01. 2020 zákonnú kompetenciu (zákon č.
398/2019 Z. z.) meniť hranice ochranného pásma cintorína na základe schválenia všeobecne záväzného nariadenia.
Podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2019 ochranné pásmo cintorína zasahovalo aj do farskej záhrady, ktorá
bola z tohto dôvodu prioritne určená iba na vybudovanie cintorína. Z uvedeného vychádzal aj pôvodný územný plán
obce Pernek. Vzhľadom na to, že L. Chadalík prezentoval, že ak obec zruší ochranné pásmo cintorína na základe
nového prijatého VZN a zároveň zmení územný plán obce, je tu možnosť zhodnotiť časť farskej záhrady – t. j. jednu
časť farskej záhrady prekvalifikovať na stavebné pozemky a druhú časť farskej záhrady vyčleniť na nový cintorín.
S týmto návrhom, ako už bolo uvedené vyššie, po rokovaniach s obcou súhlasila aj RKC.
Mgr. Lukáš Láni
Predseda Komisie pre financie a rozpočet

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu
Počas roka 2021 boli všetky zasadnutia podľa harmonogramu, ktorý bol zverejnený v minulom vydaní tohto
spravodaja. V tomto ročníku je zverejnený taktiež harmonogram zasadnutí, podľa ktorého sa bude komisia riadiť.
V minulom roku sme privítali novú členku Ing. Hanu Zošťákovú, ktorá ako odborníčka na zeleň pozdvihne odbornú
úroveň komisie z hľadiska životného prostredia. Práca tejto komisie spočíva predovšetkým v posudzovaní nových
zámerov a poskytovaní odborného stanoviska starostovi a obecnému zastupiteľstvu. Ako najväčšie aktivity členov
komisie by som vyzdvihol prácu Ing. Miroslava Truca ako stavebného dozorcu pri výstavbe Hasičskej zbrojnice a aj
iných investičných aktivitách obce (napr. revitalizácia verejného priestranstva). Taktiež pani Zošťákovej, ktorá veľmi
aktívne participovala na sadbovej úprave v obci a zastrešila ju po odbornej stránke. Týmto by som im chcel ako
predseda poďakovať.
Ing. Vratko Piruš
Predseda komisie

Komisia Obecného zastupiteľstva obce Pernek pre kontrolu nakladania s nehnuteľným majetkom obce Pernek
Členovia komisie ešte v decembri 2020 predložili návrh poslancom na riešenie viacerých pozemkov vo vlastníctve
obce, ktoré sú pre obec nevyužiteľné buď pre malú výmeru, alebo pretože k nim obec nemá prístup. Poslanci
poverili starostu, aby začal s realizáciou riešení. Niektoré pozemky už boli v priebehu minulého roka odpredané.
Časť pozemkov je v realizácii.
V roku 2022 komisia navrhne realizáciu druhej fázy vysporiadavania obecného majetku.
Ing. Miroslav Bokes
Predseda komisie
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Prehľad schválených VZN obce v roku 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schválilo v r. 2021 sedem všeobecne záväzných nariadení (VZN):
• VZN č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek
 O dotáciu môže požiadať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí pôsobia na území obce
Pernek a nemajú dlh voči obci ani voči štátu,
 maximálna výška dotácie, resp. súhrnu dotácií pre jedného žiadateľa za kalendárny rok je 6 000 eur,
 miera spolufinancovania žiadateľa o dotáciu je 10 % z celkovej výšky nákladov na predmet dotácie,
 žiadosť o dotáciu sa podáva spravidla do 25. októbra (kvôli jej zahrnutiu do rozpočtu obce na nasledujúci
kalendárny rok); žiadosť o dotáciu však možno podať aj v priebehu kalendárneho roka,
 o poskytnutí dotácie vo výške do 500 eur rozhoduje starosta,
 o poskytnutí dotácie nad 500 eur rozhoduje obecné zastupiteľstvo,
 pred rozhodnutím o poskytnutí dotácie si starosta aj OZ vyžiadajú stanovisko finančnej komisie, avšak toto
stanovisko nie je pre starostu a OZ záväzné, keďže v zmysle zákona o obecnom zriadení komisie sú iba
poradné orgány,
 dotáciu možno poskytnúť iba na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a príjemcom dotácie,
 príjemca dotácie je povinný predložiť obci vyúčtovanie dotácie do 30 dní od jej použitia, najneskôr
do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom mala byť použitá,
 súčasťou VZN sú aj formuláre žiadosti o poskytnutie dotácie, zmluvy o poskytnutí dotácie a vyúčtovania
dotácie.

• VZN č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek
 Starosta rozhoduje sám, bez schválenia obecným zastupiteľstvom, o úhrade bežných výdavkov obce (plyn,
elektrina, pohonné hmoty a pod.), o poskytnutí dotácie vo výške najviac 500 eur, o poskytnutí sociálnej
pomoci vo forme jednorazového príspevku neprevyšujúceho 100 eur a tiež o nákupe vecí nevyhnutných pre
obec, ak súhrnná výška výdavkov za tieto veci nepresiahne sumu 2 000 eur za kalendárny polrok,
 VZN určuje aj sadzby za prenájom stolov a lavíc z pivného setu, prístrešku a traktora s vlečkou, kosačkou
alebo iným príslušenstvom (napr. stôl 2 eurá/1ks/deň; prístrešok 10 eur/1ks/deň; traktor s vlečkou 12 eur
za každú aj začatú polhodinu; traktor s kosačkou alebo iným príslušenstvom 8 eur za každú aj začatú
polhodinu),
 žiadosť o nájom hnuteľnej veci nemusí mať písomnú formu, t. j. stačí ústne alebo
e-mailom požiadať starostu,
 VZN upravuje aj podmienky prevodu hnuteľného majetku obce Pernek na základe obchodnej verejnej súťaže.

• VZN č. 3/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek
č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 2/2021
 Bola ustanovená zábezpeka vo výške 200 eur za jednorazové využitie priestorov Kultúrneho domu, ktorú obec
vráti usporiadateľovi, ak obci odovzdá nepoškodené priestory a zariadenie Kultúrneho domu; v prípade
poškodenia priestorov KD sa zábezpeka, resp. jej časť použije na opravu poškodených priestorov alebo
zariadenia KD,
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 bolo stanovené, že o výmenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad za zbernú nádobu s iným
objemom je potrebné požiadať obec do 30. novembra príslušného kalendárneho roka; obec následne zabezpečí
výmenu zbernej nádoby k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka,
 bol zavedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, a to do 120 litrovej zbernej nádoby hnedej
farby, ktorá je umiestnená pri pohostinstve „U Zaíčka“ oproti obecnému úradu,
 bolo stanovené, že ak podľa znaleckého posudku hodnota nehnuteľného majetku obce nedosahuje ani
20 eur/m2, na určenie minimálnej hodnoty nehnuteľného majetku obce pri jeho predaji sa použije sadzba
20 eur/m2.

• VZN č. 4/2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek
 Bolo zavedené, že k prerokúvanému bodu schváleného programu zasadnutia OZ sa najskôr vyjadruje starosta,
a to bez časového obmedzenia,
 nasleduje rozprava poslancov, ktorým starosta udeľuje slovo v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy;
vystúpenie poslanca by nemalo presiahnuť 3 minúty,
 po rozprave poslancov nasleduje vystúpenie hlavného kontrolóra,
 následne starosta vyzve na vyjadrenie predsedov komisií a členov komisií, ktorí nie sú poslancami (poslanci
mali priestor vyjadriť sa v rozprave); dĺžka vyjadrenia každého predsedu komisie a člena komisie by nemala
presiahnuť 3 minúty,
 po skončení vystúpení členov komisií nasleduje diskusia občanov k prerokúvanému bodu programu zasadnutia
OZ, ktorej základná výmera je 15 minút; starosta udeľuje občanom slovo v poradí, v akom sa prihlásili; dĺžka
vystúpenia každého občana by nemala presiahnuť 3 minúty,
 po diskusii občanov nasleduje prečítanie návrhu uznesenia OZ a jeho schvaľovanie,
 povinnou súčasťou každého programu zasadnutia OZ je bod „Vystúpenie občanov“, v ktorom občania môžu
vystupovať bez časového obmedzenia.

• VZN č. 5/2021, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek
 Bola
stanovená
sadzba
za
prenájom
veľkokapacitného
reťazového
kontajnera,
25 eur za každý, aj začatý mesiac.

a to

• VZN č. 6/2021 Rokovací poriadok komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Pernek
 Bola vymedzená pôsobnosť komisií, priebeh ich rokovania a rozhodovanie formou uznesení, ktoré majú
pre obecné zastupiteľstvo a starostu odporúčajúci charakter,
 súčasťou VZN 6/2021 sú formuláre Zápisníc zo zasadnutí komisií na uľahčenie práce členom komisií.
• VZN č. 7/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN č. 4/2019 a 2/2020
 Boli stanovené náležitosti plomb na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad
na r. 2022 (oranžová pre 120 l nádobu, biela pre 240 l nádobu, červená pre 1 100 l zbernú nádobu),
 sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady na r. 2022 sa nemení,
 predlžujú sa otváracie hodiny zberného miesta odpadov, a to každú sobotu v mesiacoch apríl až október
od 13:00 do 16:00 h, t. j. o jednu hodinu viac v porovnaní s doterajším stavom.
JUDr. Katarína Gombárová
členka Komisie pre financie a rozpočet pri OZ Pernek
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NAKLADANIE S ODPADOM
V minulom roku sme začali s vážením nádob na zmesový komunálny odpad (ZKO), čiže už máme
k dispozícii údaje o produkcii odpadov z jednotlivých domácností. Môžeme konštatovať, že sú medzi nimi veľké
rozdiely v miere produkcie odpadu a taktiež v jeho separovaní. Pôvodný zámer bol určiť sadzbu miestneho poplatku
za komunálny odpady na rok 2022 už na základe váhy vyprodukovaného odpadu. Toto sme museli zatiaľ pre
legislatívny problém odložiť, ale každá domácnosť dostane v priebehu prvého štvrťroka informáciu o množstve
vyprodukovaného odpadu za predchádzajúci rok.
Celkovo sa nám darí množstvo zmesového komunálneho odpadu znižovať. Jeho predpokladané množstvo za rok
2021 bude na úrovni cca 116 ton (v roku 2020 to bolo 137,37 ton a v roku 2019 to bolo 170,90 ton). Zároveň sa
nám darí aj zvyšovať mieru vytriedenia odpadu. Predpokladaná miera vytriedenia za rok 2021 bude na úrovni 59 %
(za rok 2020 to bolo 52,103 % a za rok 2019 to bolo 41,232 %). K tomu určite pomáha aj väčšia uvedomelosť
občanov a taktiež zlepšujúce sa podmienky na triedenie odpadu.
V obci nám postupne pribúdajú kontajnery na SKLO. V roku 2021 pribudli 4 ks a momentálny stav je 12 ks, čo
môžeme považovať za dostatočný počet. Taktiež pribudli 2 kontajnery na ŠATSTVO A TEXTIL, momentálne ich je
v obci rozmiestnených 5 ks.
Rozširujeme prevádzkové hodiny Zberného miesta odpadov.
To bude otvorené v roku 2022 nasledovne:
každú stredu počas celého kalendárneho roka v čase od 15:00 do 17:00 h,
každú sobotu v mesiacoch november až marec v čase od 13:00 do 15:00 h,
každú sobotu v mesiacoch apríl až október v čase od 13:00 do 16:00 h.
Zároveň postupne odstraňujeme staré čierne skládky a teší nás že nové, okrem zopár problémových miest,
nepribúdajú. Tie sa snažíme priebežne monitorovať pomocou fotopascí.
Sadzba miestneho poplatku za kom. odpady zostáva v roku 2022 nezmenená a je nasledovná:
Veľkosť zbernej
nádoby
120 l
240 l
1 100 l

Sadzba za zbernú
nádobu
4,00 €
7,00 €
40,00 €

Minimálny počet
vývozov
8
8
8

Minimálny ročný
poplatok
32 €
56 €
320 €

Naďalej zostáva povinnosť označovať zberné nádoby plombami. Pre rok 2022 to budú farebne odlíšené plomby
s nápisom: OBEC PERNEK 2022, (oranžovej farby pre 120 l zbernú nádobu, bielej farby pre 240 l zbernú nádobu a
červenej farby pre 1 100 l zbernú nádobu.
Plomby s označením OBEC PERNEK 2021 je možné použiť ešte v januári 2022.
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Z nášho perneckého života
Základná a materská škola Pernek
v roku 2021
Vážení priatelia,
veľmi sme si všetci pred rokom želali, aby ten budúci rok bol
lepší, no v kútiku duše tleli obavy... Bohužiaľ, mnohé
z nich sa naplnili a tento rok nebol ešte tým, v čo sme dúfali.
Aj režim našej školy sa tejto situácii musel opäť prispôsobiť.
V januári, ihneď po vianočných prázdninách, sme prešli na online
výučbu a práca cez obrazovky počítača sa predĺžila so školákmi
do 22. 3. 2021. Naša materská škola ponúkla k tomuto dátumu
prevádzku len pre deti pracujúcich rodičov, prezenčnú výučbu
pre všetky deti obnovila až 12. 4. 2021. Počas tohto obdobia žiaci
pracovali na plné obrátky, všetci sa na vyučovanie svedomite
pripájali a predpísané učivo zvládli. ŠKD aj MŠ pridávali
výchovno-vzdelávacie aktivity na svoje facebookové profily.
Ciele sa nám darilo napĺňať určite aj vďaka spolupráci a pomoci
rodičov našich detí, ktorí znovu prejavili pochopenie
pre neradostný vývoj udalostí a ponúkli pomocnú ruku. Veľmi si
ich ohľaduplný prístup vážime. Prvoradá pre nás bola a naďalej
zostáva ochrana zdravia všetkých zainteresovaných, preto sme
opatrní pri otváraní zariadenia, prísni pri dennom prijímaní detí,
čo možno niektorým komplikuje život a nebudú s tým nikdy
stotožnení, no za zdravie a bezpečnosť detí aj ich rodín to určite
stojí. Naša škola, vďaka opatreniam, bdelému prístupu
pedagógov a zodpovednosti rodičov, fungovala po celý rok
bez karantény a nikto od nás nepriniesol domov nákazu.
V čase prezenčnej výučby sme organizovali mimoškolské aktivity
len v rámci nášho zariadenia. Umelcov, fotografov a podobne
sme z preventívnych dôvodov do školy nepozývali. Uskutočnil sa
Deň Zeme, vyrobili sme darčeky pre mamičky, oslávili sme MDD,
podnikli turistické vychádzky do okolia, absolvovali sme pútavú
a poučnú besedu s včelárom, dopriali si tradičnú prehliadku
hasičskej techniky a v spolupráci s DHZ Pernek sme sa netradične
po „havajsky“ rozlúčili ALOHA diskotékou a dobrými
vysvedčeniami v závere školského roka so školou a tešili sa
na zaslúžené prázdniny.

Počas nich sa uskutočnilo plánované vymaľovanie priestorov
základnej školy, ktoré finančne zastrešil OÚ Pernek a kvalitne
zrealizoval pán Ľ. Chrupka. Obidvom srdečne ďakujeme
za vytvorenie príjemnejšieho prostredia pre naše deti.
Srdečná vďaka patrí tiež rodičom a občanom Perneka, ktorí
prispeli do zberu papiera. Naša škola sa v súťaži opätovne
úspešne umiestnila a získala tak pre deti finančné prostriedky
na hračky, učebné pomôcky a ďalšie užitočné veci.
Následne sme sa začali tešiť na nový školský rok, na našich
prváčikov, no už koncom augusta sa ukázalo, že sa nezačne
v klasickom duchu... Zhoršenie epidemiologickej situácie nás
ochudobnilo o prítomnosť rodičov v škole a znovu sa zaviedli
epidemiologické opatrenia. Všetko však už poznáme, nosenie
rúšok nie je pre žiakov nič nezvyčajné, a preto sa nám
nastupovalo o niečo ľahšie. Vyučovací proces v materskej aj
základnej škole sa realizoval prezenčnou formou až
do 17. 12. 2021, keď boli vyhlásené vianočné prázdniny.

Pomedzi neustále sa meniace pandemické opatrenia a popri
usilovnom učení sme zvládli aj nemálo ďalších aktivít, akými boli
vychádzky do prírody, Deň jablka, Stretnutie svetielok, vytvoriť
pozdravy pre starých rodičov, jesenne a zimne si vyzdobiť
budovu, zapojiť sa do projektu ministerstva školstva „Čítame
radi“ a získať tak sumu 400 EUR na zakúpenie zaujímavých kníh,
upiecť a ozdobiť vianočné medovníčky, užiť si návštevu Mikuláša
a Ježiška s darčekmi.
Vcelku by sme uplynulý rok mohli označiť za dobre, bezpečne a
predovšetkým zdravo v našej škole zvládnutý. Mnohému sme sa
za pochodu naučili a pochopili, no život nás určite ešte prekvapí...
Veľká vďaka patrí Vám, rodičia, priatelia školy, občania Perneka,
ktorí ste nám akokoľvek pomohli, či už len svojou
ohľaduplnosťou, slušnosťou a pochopením. Sme v tom spolu,
jedine spolu môžeme úspešne pokračovať aj v nadchádzajúcom
novom roku. V mene Základnej školy s materskou školou Pernek
želám do nového roku všetkým hlavne veľa zdravia a verím, že
sa čoskoro dočkáme bežných dní, ktoré sa stali v tomto čase tak
vzácnymi...
Mgr. Silvia Hricová
riaditeľka školy
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Hasiči
Vážení spoluobčania,
úvodom Vám chcem v mene Dobrovoľného hasičského zboru Pernek popriať v novom roku veľa
zdravia, šťastia a božieho požehnania.
Prehupli sme sa do nového roka a to je čas bilancovania toho starého roka.
V roku 2021 evidujeme celkovo 8 výjazdov k požiarom či technickým zásahom. Takisto sme sa zapojili do rôznych
prospešných aktivít. Pár riadkami si pripomeňme tie najvýznamnejšie.
V jarných mesiacoch sme sa zapojili do obecnej aktivity Čistý chotár.
Celkovo sme sa zúčastnili troch brigád. Počas týchto brigád sme vyčistili
od odpadkov okolie cesty pri Močidlách, snežnú jamu v Podbabskej doline
a takisto sme sa podieľali na čistení smetiska v Borníku. Brigád sa zúčastnilo
21 členov DHZ Pernek, ktorí spolu odpracovali 162 brigádnických hodín.
Traja členovia svojimi traktormi a V3S zabezpečovali zvoz odpadu.

Najväčší požiar sme hasili dňa 25. 4. 21 na Tureckom vrchu, kde horel les a
suchá tráva. Do zásahu boli vyslané obe hasičské vozidlá. DHZ Pernek velil
zásahovému úseku č. 4 ,kde spolu s DHZ Jablonové zabezpečoval plnenie
vozidiel vodou prostredníctvom CAS 15 Iveco a motorového čerpadla. CAS
25 "Trambus" s posádkou zabezpečoval kyvadlovú dopravu vody a hasenie
na požiarisku. Spolupracovali HaZZ+DHZ+vrtulník letky Ministerstva vnútra
SR.

Dňa 28. 6. 21 boli piati členovia DHZ Pernek s vozidlom Iveco CAS 15 pomáhať
likvidovať následky tornáda v juhomoravskej obci Lužice. Technický zásah spočíval
v odstraňovaní premočenej strešnej izolácie z poškodeného domu a neskôr
v prerezávaní a odstraňovaní popadaných stromov.

V lete roku 2021 bol schválený projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Pred samotným spustením projektu sme
zagarážovali všetku hasičskú techniku v obecných garážach na miestnom družstve. Dočasné provizórne priestory spĺňajú
podmienky pre zásah, čo potvrdila aj kontrola z OR HaZZ Malacky. Prvú časť projektu, teda búracie a výkopové práce,
sme vykonali svojpomocne. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi sme sa pustili do postupného rozoberania pôvodnej budovy.
Zabezpečili sme odvoz búraniska na skládku, zorganizovali výkopové práce a pripravili stavenisko na začatie hrubej
stavby. Spolu sme v 16 brigádach odpracovali 489 hodín za účasti 29 dobrovoľníkov. Toto spoločné úsilie prinieslo veľkú
úsporu oproti pôvodnému rozpočtu a zároveň ukázalo že, kde je vôľa, tam je aj cesta. Preto chcem ešte raz všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu, alebo pomohli materiálne či finančne, úprimne poďakovať.
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, DHZ Pernek
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Poľovné združenie Podhorák – časť Pernek
Aj naši poľovníci prežili ďalší rok ovplyvnený pandémiou COVID-19. Prvýkrát v histórii združenia sa výročná
členská schôdza, vzhľadom na stanovené opatrenia, musela konať len korešpondenčne. Ale ani toto
nenarušilo jeho chod.
Koncom marca sa väčšina členov a kandidátov zúčastnila akcie Čistý chotár, aby aj oni pomohli s uprataním
nášho spoločného okolia. V tom istom období perneckí poľovníci opäť pomohli pri strážení oziminy pre firmu Agropartner,
aby obmedzili škody páchané zverou.
V lete sa uvoľnili opatrenia o zhromažďovaní natoľko, že sa 26. júna podarilo zorganizovať posedenie pri guláši v Sádku.
Poľovníci pripravili výborný guláš, cigánske pečienky a pečené rebrá. Bohatá tombola opäť potešila mnoho návštevníkov.
Vysoká účasť potvrdila, že ľuďom už podobné aktivity veľmi chýbajú.
Začiatkom augusta sa poľovníci zúčastnili aj akcie pre deti: Cesta
rozprávkovým lesom. Vytvorili stanovištia, kde sa deti učili spoznávať
rôzne zvieratá, rozoznávať ich stopy a určovať ich hlasy.

Počas roka sa ešte uskutočnilo viacero brigád na opravu a údržbu rôznych poľovníckych zariadení, aby aj pomocou nich
mohli lepšie vykonávať právo poľovníctva.
Stanislav Šimuna – osvetový referent PZ

Rok 2021 v Perneckom urbariáte
V závere môjho minuloročného príspevku v Perneckom spravodaji som vyjadril nádej, že sa s podielnikmi
Perneckého pozemkového spoločenstva osobne stretneme na zasadnutí zhromaždenia a že významnejší drobní
vlastníci spoločnej nehnuteľnosti sa konečne dočkajú zaslúžených dividend. Toto moje želanie sa mi kvôli
všadeprítomnej pandémii splnilo len čiastočne.
Výbor spoločenstva pod dohľadom dozornej rady po celý rok 2021 pozorne sledoval vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva SR, najmä opatrenia pre výkon hromadných podujatí. Komplikáciou bolo, že nestačilo poznať
aktuálnu situáciu, ale bolo potrebné, vzhľadom na mesačný predstih rozposlania pozvánok na zasadnutie
zhromaždenia, odhadnúť budúci vývoj pandemickej situácie. Ťažko zvládnuteľná úloha. Vo výbore spoločenstva
po celý rok 2021 prevládala zhoda v názore, že nie sme schopní spoľahlivo zabezpečiť dodržanie povinností
organizátora, ktoré vyžadovali ustanovenia vyhlášok ÚVZ SR.
Som si samozrejme vedomý, že sa v roku 2021 uskutočnilo množstvo hromadných podujatí, a to vrátane zasadnutí
zhromaždení urbariátov. Ale nechcel by som dávať ruku do ohňa za ich bezpečný priebeh v zmysle opatrení
vo vyhláškach ÚVZ SR. Náš výbor sa rozhodol nehazardovať so zdravím podielnikov.
Lenže situácia kvôli odkladaniu zvolania zasadnutia zhromaždenia Perneckého pozemkového spoločenstva začala
prinášať praktické komplikácie. Tlak na vyriešenie problému priniesla aj stúpajúca inflácia, ktorá „ukrajovala“
zo sumy určenej na dividendy, o ktorých malo zhromaždenie tiež rozhodovať.
Riešenie umožnil § 14 ods. (6) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorého môže výbor
rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania.
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Praktickým výsledkom realizácie tohto ustanovenia boli stovky zásielok s hlasovacími dotazníkmi, ktoré putovali
nielen po Záhorí, Slovensku, Európe; ale jeden dotazník nabral smer do Colorada (USA). Pritom som dúfal, že sa
s niektorými dotazníkmi, po ich vyplnení a spätnom doručení, ešte „stretnem“, aby hlasovanie bolo legitímne.
V čase písania týchto riadkov už poznám predbežné výsledky korešpondenčného hlasovania. S uspokojením môžem
konštatovať, že sa podielnici Perneckého pozemkového spoločenstva zhostili neobvyklého uplatnenia svojich práv
veľmi zodpovedne. Súčasne ma teší, že už po sčítaní doposiaľ vyhodnotených hlasovacích dotazníkov je
preukázateľné, že všetky predložené návrhy uznesení boli zhromaždením schválené. Za najdôležitejšie považujem:
zmenu stanov, voľby členov výboru a dozornej rady a rozhodnutie o rozdelení zisku určeného
na dividendy a podiel Slovenského pozemkového fondu.
Rozhodnutie o vyplatení dividend si zaslúži pár slov navyše. Finančné prostriedky na konte Perneckého
pozemkového spoločenstva boli už v r. 2019 dostatočné na to, aby sa mohlo pristúpiť k výplate dividend.
Rozhodovaniu o ich vyplácaní zabránila nezhoda medzi výborom a zástupcom Slovenského pozemkového fondu
o znení zmeny stanov. Pretože zmena stanov konkretizovala aj výpočet a spôsob vyplácania dividend, tak sa
nemohlo na prezenčnom zasadnutí zhromaždenia v r. 2019 ešte o dividendách rozhodnúť. Zhoda so zástupcom
Slovenského pozemkového fondu na znení zmeny stanov sa dosiahla, ale nikto vtedy netušil, ako dlho bude kvôli
pandémii trvať, kým ju budú môcť podielnici schváliť.
Aktuálne sú už podielnikom dividendy poukazované na ich bankové účty. Hodnoty vyplácaných dividend nie sú
všeobecne rovnaké, pretože ich výška závisí predovšetkým na veľkosti podielov jednotlivých podielnikov
na spoločnej nehnuteľnosti, čiže urbári. Veľkosti podielov sú z veľkej miery ovplyvnené tým, či vlastníci spoločnej
nehnuteľnosti predali v období r.2005-2008 časť svojich podielov spoločnosti URBI-COM, a. s., alebo nie.
V konečnom dôsledku tak existuje skupina podielnikov, ktorých potešia povianočné dividendy v obstojných
sumách, na druhej strane sú podielnici, ktorým prináležia viac-menej symbolické dividendy.
Z viacerých zdrojov som bol informovaný, že v doterajšej „novodobej“ histórii Perneckých urbariátov od r. 1992
neboli vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti vyplatené podiely na zisku. O to viac ma teší, že mi bolo umožnené
predsedať výboru, ktorý svojou činnosťou podielnikom dividendy zabezpečil. Podielnikom takto po prvýkrát
priniesol ich kapitál tvorený pozemkovým vlastníctvom iný profit, než je jeho predaj. A súčasné Pernecké
pozemkové spoločenstvo, ktoré vzniklo v r. 2016, potvrdilo svoj význam.
V tejto súvislosti si dovoľujem oznámiť, že doterajší členovia volených orgánov Perneckého pozemkového
spoločenstva obhájili v korešpondenčnom hlasovaní svoje členstvo vo výbore a dozornej rade.
V uplynulom roku došlo k zásadnému pokroku aj v reštitučnom konaní vedenom Pozemkovým a lesným odborom
Okresného úradu Malacky, ktoré vstúpilo do finálnej fázy. Súčasní, ale aj budúci členovia Perneckého pozemkového
spoločenstva majú možnosť, ale rozhodne nie povinnosť, dať sa mnou zastupovať pri tomto definitívnom
„zúradovaní“ dlhodobého administratívneho procesu.
S pohnutím spomínam na pôvodných reštituentov, ktorí ešte v r. 1992 uplatnili reštitučný nárok podľa zákona
č. 229/1991 Zb., ale nápravy majetkových krívd sa nedožili. Nádejam sa, že aspoň ich právnym nástupcom prinesie
právoplatné zavŕšenie reštitučného konania dodatočné zadosťučinenie.
Aby Pernecké pozemkové spoločenstvo aj v budúcnosti prosperovalo a svojim členom prinášalo dividendy, je
potrebné invenčné rozšírenie podnikateľských aktivít spoločenstva staronovým výborom.
Nielen o týchto aktivitách, ale všeobecne o činnosti spoločenstva sa môžete viac dozvedieť na webe:
www.pernecke-ps.sk

Záverom želám podielnikom Perneckého pozemkového spoločenstva, obyvateľom Perneka, chalupárom
a návštevníkom Perneka najmä veľa zdravia pri prekonávaní tohto náročného obdobia.
Ing. Vladislav Chaloupka
predseda Perneckého pozemkového spoločenstva
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FlashTaps Cloggers

Som rada, že ani táto nepriaznivá doba neodradila
našich tanečníkov od cloggingových tréningov, ktorým
sa v Perneku venujeme už 9 rokov. Využili sme všetok
čas aj možnosti a väčšina tréningov prebehla vonku
v priestore bývalej Drevenice. Naskytla sa nám aj veľmi
milá príležitosť vystupovať pre babičky a deduškov
v Domove sociálnych služieb Studienka. Pripomenuli
sme si, že clogging nie je iba pohybová aktivita, ale
môžeme ním niekomu urobiť radosť. Stále samozrejme
platí, že každý, kto by si rád s nami zatancoval, je medzi
nami vítaný.

JUNIOR BREAKERS
Sme
tanečná
skupina
JUNIOR
BREAKERS a venujeme sa tanečnému
štýlu
breaking
(breakdance).
Momentálne
pôsobíme
v obciach
Pernek, Jablonové a Kuchyňa. Aj počas obdobia s pandémiou,
sa snažíme fungovať ďalej a, keď nám to situácia umožňuje,
tréningy sa konajú pravidelne každý týždeň. Okrem tréningov
sme organizovali aj každoročný športovo-umelecký tábor
pre deti, ktorý je u nich veľmi obľúbený.
Počas minulého roka sa k nám dostala správa, že breaking sa
ako tanečný šport dostal na olympijské hry. Premiéru
na olympijských hrách bude mať v roku 2024 v Paríži.
Pre našu skupinu je to pozitívna správa, keďže patríme medzi
oficiálne slovenské tanečné kluby a tiež s nami spolupracuje
a podporuje nás Slovenský Breaking zväz. Viac informácií
o spojení breakingu a olympiády, môžete nájsť na webovej
stránke www.breaking.sk
Vďaka vývoju tejto situácie sa počas roka 2021 konali prvé
oficiálne majstrovstvá Slovenska. Na týchto majstrovstvách sa
zišli tanečníci z celého Slovenska (mestá ako Košice, Poprad,
Zvolen, Banská Bystrica, Bratislava, Trnava a pod.). Súťažilo
sa v 3 kategóriách – deti, ženy a muži. Aj našu skupinu
úspešne reprezentovali dvaja členovia. V detskej kategórii
obsadil 12. miesto Filip a v dospelej kategórii obsadil 20.
miesto
Juraj.
Celkoví
víťazi
postupovali
ďalej
na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali vo Francúzsku.
Počas roka 2021 bola situácia kvôli pandémii pre našu skupinu
veľmi náročná. Väčšinu roka sme nemohli trénovať a tanečná
škola ostala zatvorená. Nemohli sa konať naše každoročné
akcie a nemali sme žiadne vystúpenia. Napriek tomu sa
snažíme naďalej rozvíjať a tiež sa učíme, ako fungovať aj
počas takejto situácie. Naším cieľom naďalej ostáva vytvoriť
podmienky pre deti, aby mali možnosť rozvíjať svoj talent,
motivovať a podporovať ich tvorivosť a rozvoj osobnosti.
Do nového roka máme veľa zaujímavých plánov a nápadov.
Veríme, že situácia sa bude zlepšovať a čoskoro nás uvidíte
vystupovať na pódiu.

Monika Ledníková – vedúca tanečnej skupiny

Juraj Bujna - vedúci tanečnej skupiny
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Občianske združenie Pernecké ONÉ
Milí Pernečania,
prvotným podnetom na vznik občianskeho združenia Pernecké ONÉ („OZ“) bolo ďalšie pokračovanie riešenia problematiky „kauzy
kameňolom“ zo strany občianskej iniciatívy. Až pri oficiálnom zakladaní OZ nám napadla myšlienka, že v našej obci chýba záujmová
skupina, ktorá by sa venovala zachovaniu kultúrno-historických hodnôt a tradícií, vidieckemu turizmu, rozvoju cestovného ruchu,
ochrane životného prostredia a propagácii našej krásnej obce.
OZ Pernecké ONÉ vzniklo 28. mája 2021 ako nezisková organizácia za účelom napĺňania vyššie spomenutých cieľov. Ešte
pred samotným založením OZ sme aktívne pracovali na „kauze kameňolom“. V spolupráci s obcou Pernek sme pripravovali projekty
na podanie žiadosti o finančnú dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja začiatkom roka 2021. Konkrétne ide o projekty
„Sadbová úprava“ a „Náučný cykloturistický chodník okolím Perneka“. Podieľanie sa OZ Pernecké ONÉ v spolupráci s obcou
na príprave, realizácii a údržbe projektu náučného chodníka bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva.

Naše OZ začalo na dvoch spomenutých projektoch intenzívne
pracovať od jari. V priebehu celého roka 2021 bolo v rámci
náučného chodníka realizovaných viac ako dvadsať brigád, pri
ktorých bolo odpracovaných cca 600 hodín. Na brigádach sa
zúčastnilo vyše 25 ľudí a pomáhať nám prišli aj naši priatelia,
kolegovia z práce a Malokarpatský banícky spolok Pezinok.
Niekoľkých brigád sa zúčastnil aj náš najstarší člen OZ, aktívny
dôchodca, turista a cyklista, za čo mu patrí najväčšia vďaka
a obdiv. Na projekte náučného chodníka sa OZ spolupodieľalo aj
materiálne a finančne. Na realizácii projektu sadbovej úpravy sa
fyzicky zúčastnili aj naši dvaja členovia, brigáda výsadby sa
konala 5. novembra 2021.
Okrem uvedených aktivít sme predložili obecnému zastupiteľstvu aj návrh na udelenie čestného občianstva obce dvom
najvýznamnejším osobnostiam, ktoré v minulosti pôsobili v našej obci, a to biskupovi Antonovi RICHTEROVI a Dr. h. c. Antonovi
SRHOLCOVI. Čestné občianstvo im bude udelené v roku 2022 po schválení príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce
Pernek. Členovia OZ pravidelne pomáhajú v rámci brigád Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok a zúčastnili sa aj brigády
„čistý chotár“. Jeden z našich najaktívnejších členov svojimi návrhmi a nápadmi inicioval úpravu a zachovanie pôvodného priestoru
Židovského cintorína. Ďalším podnetom bol aj návrh najefektívnejšieho spôsobu, ktorým môže obec odkúpiť časť tzv. „farskej
záhrady“ za účelom rozšírenia Rímsko-katolíckeho cintorína.
V súčasnosti sa stále venujeme aj riešeniu tzv. „kauzy kameňolom“, kde prebieha proces schvaľovania správy o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie tzv. EIA. Stručná problematika „kauzy kameňolom“ je súčasťou nasledujúceho príspevku. OZ
Pernecké ONÉ pripravuje do budúcna aj ďalšie zaujímavé projekty, napr.: založenie turistického oddielu v našej obci, zapojenie sa
do nadácie Ekopolis - strom roka, sadíme budúcnosť, aktivity týkajúce sa historickej lokality Zámčisko atď. Veríme, že Vás naše
aktivity zaujali a budeme radi, ak sa k nám pripojíte a spoločne pomôžete za krajší Pernek.
PhDr. JUDr. Lukáš CHADALÍK, Mgr. Zuzana PALLOVÁ
pernecke.one@gmail.com

„Kauza“ Pernecký kameňolom stále pokračuje
V roku 2021 sa „kauza“ Perneckého kameňolomu stále neuzavrela. Momentálne už viac ako rok prebieha na Okresnom úrade v sídle kraja
Bratislava proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. správa EIA. Dôvodom procesu EIA je okrem iného aj to, že v kameňolome
bolo objavené ďalšie chránené živočíšstvo. Zároveň na základe podnetu členov OZ Pernecké ONÉ, adresovaného Inšpekcii životného
prostredia SR, vykonala inšpekcia preverenie podozrenia z porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny. Preverovaním skutkového stavu
veci v priestore kameňolomu zo strany inšpekcie bolo zistené, že v roku 2016 došlo k nelegálnemu výrubu chránených biotopov v značnom
rozsahu. Škoda na týchto biotopoch bola vyčíslená Štátnou ochranou prírody SR na sumu 107 176 eur. Na základe uvedeného podala inšpekcia
trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia z trestného činu porušovania ochrany stromov a krov. OZ Pernecké ONÉ vás
bude aj naďalej informovať o stave tzv. „kauzy“ Pernecký kameňolom.
PhDr. JUDr. Lukáš CHADALÍK
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Srdcom Pernečan
„Chlapec ako mnohí, a predsa si iný, Ty vdychuješ život chladnej hrude hliny.“ Slová známej pesničky Vaša Patejdla
už mnohým rodeným Pernečanom napovedali, s kým a o čom bude tento rozhovor. Sediac v hrnčiarskej dielni pri
dobrom čajíku ma do tajov premeny obyčajnej hliny na krásny výrobok zasväcoval umelecký keramikár Vlastimil
Havlíček.

Pernek – čo toto slovo vo Vás
evokuje?
Dedina uprostred prírody, moja
mladosť, kamaráti, prvé lásky,
proste môj domov. Nemôžem
zabudnúť na náš pernecký vietor.
Prečo ste ako mladý človek zostali
v Perneku a neodsťahovali sa do
Bratislavy, ako to bolo v tom čase
módne?
Nikdy ma to do mesta nelákalo.
Milujem tunajšiu prírodu, možnosť
otvoriť bránu a byť v lese. Mám rád
ten pocit, keď idem po ulici
a môžem sa pozdraviť so známymi
ľuďmi. Z profesionálneho hľadiska
bolo jednoduchšie vykonávať moju
prácu
tu,
ako
v meste.
V hospodárskej
časti
môjho
rodného domu som si urobil dielňu.
Ako Vás mám správne titulovať? Na
internete som našla viacero
pomenovaní pre človeka, ktorý
vyrába keramiku.
Tých pomenovaní je skutočne
viacero – keramikár, hrnčiar,
džbankár, umelecký keramikár.
Ja
som
vyučený
umelecký
keramikár.
V súčasnosti
robím
majoliku alebo farebnú keramiku.
V našej terminológii sa pojem
majolika používa ako označenie
glazúrovaných
hrnčiarskych
výrobkov.
Máte trochu nezvyčajné povolanie.
Kde sa zrodila myšlienka stať sa
výrobcom keramiky?
Už ako dieťa som rád maľoval, mal
som takú tvorivú dušu. Ako žiak
základnej
školy
som
chodil
do
Ľudovej
školy
umenia
v Malackách
(dnes
Základná
umelecká škola), kde som sa
venoval práve maľovaniu. Naša
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rodinná priateľka,
p.
Libuša
Čtveráková, je keramička. Zaujala
ma jej práca a začal som chodiť
k nej na súkromné hodiny. Moje
rozhodovanie
kam
ďalej
po
základnej
škole,
bolo
jednoznačné, keramika. Zamieril
som do Modry. Podnik Slovenská
ľudová majolika v Modre mal svoje
učňovské stredisko. Toto učňovské
stredisko bolo založené ešte v roku
1883,
volalo
sa
Keramickopriemyselné učilište. Založenie
tohto keramického učilišťa dalo
základ
pre
vznik
budúceho
prosperujúceho podniku Slovenskej
keramiky a neskôr Slovenskej
ľudovej majoliky, ktorý kontinuálne
pokračuje
vo
výrobe
až
do súčasnosti. Dokonca v novembri
roku 2017 sa modranská majolika
stala súčasťou Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska.

Kam smerovali Vaše kroky po
vyučení?
Slovenskej ľudovej majolike som
zostal verný ako zamestnanec až
do roku 1980. Práca v tomto
podniku bola postavená hodne
na manufaktúrnej výrobe. Niektorí
z nás
len
točili
keramiku
na hrnčiarskom kruhu, iní zase len
maľovali. Ja som celý čas len

pracoval pri kruhu, nedostal som sa
vôbec
k maľovaniu,
čo
ma
postupom času prestalo baviť.
Už počas práce v Majolike som začal
stavať svoju dielňu v Perneku.
Veľmi zaujímavý je systém, ako
sme pri výstavbe postupovali. Moja
dielňa stojí na mieste bývalej
sedliackej stodoly. Pre predstavu
mladšej generácie, stodoly boli
v minulosti veľmi rozsiahle stavby,
až tak rozsiahle, že ja som pod
touto stodolou postavil dvojmiestnu
dielňu, a až keď dielňa kompletne
stála, začali sme s rozoberaním
stodoly.
Od roku 1980 som prešiel
na slobodné povolanie a začal som
spolupracovať s Ústredím ľudovej
umeleckej výroby (skratka ÚĽUV).
Spolupracujem s ním bez prestávky
doteraz.

Pre nás menej informovaných, čo
predstavuje Ústredie ľudovej
umeleckej výroby?
Podľa definície na ich stránke ÚĽUV,
ktorý vznikol v roku ešte v roku
1945, plní funkciu celoštátneho
dokumentačného a informačného
centra ľudovej umeleckej výroby
a zároveň Múzea ľudovej umeleckej
výroby. Vo svojej činnosti integruje
aktivity vedúce k zachovaniu
a rozvíjaniu tradičných remesiel
a ľudovej
umeleckej
výroby
v súčasných podmienkach. V tomto
zmysle spolupracuje so všetkými
záujemcami,
podporovateľmi,
propagátormi
a
výrobcami,
rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú
výrobu.
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Dozvedela som sa zaujímavé veci
o vypaľovaní a o Vašich peciach,
môžete nám o nich niečo povedať?
Moje pece sú už vlastne tiež
dôchodkyne. Mám dve, pochádzajú
ešte z obdobia stavby mojej dielne.
Obe som postavil vlastnými rukami.
Samozrejme, zváračské práce,
elektrikárske práce som nechal
na odborníkov. Ako vidieť nie sú
najmodernejšie, ale stále slúžia.
Teplota vypaľovania keramiky je
rôzna. Od 900 do 1150 °C.
v závislosti od druhu hliny alebo od
druhu glazúr. Ja vypaľujem pri
teplote 1020 až 1050 °C.
Z vysušenej krehkej hliny je po
výpale pevný, odolný a pórovitý
keramický črep, s ktorým sa môže
ďalej
pracovať.
Nasleduje
maľovanie, pričom črep, alebo
nazvime to výrobok, sa ponorí
do podkladovej glazúry, na ktorú sa
voľnou rukou maľuje dekorácia.
Namaľovaná majolika sa opäť
vypáli v keramickej peci pri teplote
1000 – 1050 °C. Glazúra nemá len
estetickú funkciu, výrobok sa vďaka
nej
po
vypálení
stane
nepriepustným a odolnejším.
Venujete sa prevažne úžitkovej alebo
dekoratívnej keramike?
Výroba keramiky patrí k najstarším
remeselným činnostiam. Prvými
keramickými výrobkami boli práve
úžitkové nádoby z pálenej hliny,
toto
remeslo
sa
nazývalo
hrnčiarstvo. Ja tiež dodnes robím
viac práve tej úžitkovej keramiky,
ako sú hrnčeky, šálky, misky,
maselničky, svietniky a iné výrobky
vytočené na hrnčiarskom kruhu.
Rád ale robím aj dekoratívnu
keramiku, ako figurálnu tvorbu, tak
reliéfy.
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Kde beriete inšpiráciu na Vaše
výrobky?
Všetko sú to moje návrhy.
Nekopírujem tvorbu iných umelcov.
Pri súčasnom dizajne výrobkov je
potrebné brať do úvahy hlavne to,
čo sa hodí do dnešných interiérov,
čo nie je už ten typický ľudový vzor.

Od čoho závisí kvalita finálneho
výrobku?
Je to taká trojkombinácia: zvolené
materiály, správny technologický
postupu, kvalita vyhotovenia.
Materiálom je, samozrejme, vždy
hlina, ale rozoznávame viacero
druhov hliny – biela, červená,
hnedá. Farba je závislá od obsahu
nerastov. Ak tam je napríklad
železo, je do červena. Každý druh
má svoje špecifické vlastnosti, iný
stupeň
vypaľovania.
Ak
sa
prešvihne teplota, tak hlina sa
takzvane speká, a potom nemá
schopnosť nasiaknuť samotnú
glazúru. Ja pracujem s červenou
hlinou. Dakedy som si robil vlastnú
hlinu, z lokálnych ložísk. Bol to
laický postup, nemám na to vhodné
stroje. Takže som sa preorientoval
a kupujem už spracovanú hlinu.
Dobrý technologický postup je
o správnej teplote v peci a dĺžke
vypaľovania.
Napriek
teóriám
a návodom je za tým množstvo
vlastných skúšok a omylov.
Pri kvalite vyhotovenia sa bavíme
o hrúbke
výrobku,
dobrom
vytočení, správnom vyhladzovaní
pri povrchovej úprave. Základným
kritériom je, aby výrobok bol
príjemný pri jeho používaní.

Ako sa v súčasnej dobe podniká
v tomto odvetví?
Od roku 1980 som sa tým v rámci
slobodného
povolania
dokázal
uživiť.
Ako
som
spomínal,
spolupracujem s ÚĽUV-om, chodil
som na rôzne folklórne festivaly,
na okolité trhy. Mal som rád kontakt
s ľuďmi, kde som mohol sledovať
priame reakcie na moju tvorbu.
V minulosti bol tovar v ÚĽUV-e
určený
hodne
na
export
do zahraničia, čo v súčasnosti už
tak nie je. Čím pokleslo aj množstvo
ich objednávok. Zmenila sa aj forma
úhrady za tovar, dakedy som dostal
zaplatené za tovar pri jeho odbere,
dnes
funguje
systém
tzv.
konsignácie. Za tovar dostanem
zaplatené z ÚĽUV-u, až si ho kúpi
nejaký zákazník.
Postupne je to horšie a horšie, dnes
som rád, že som už dôchodca.
Takmer dva roky som nemal
zapnutú pec, keďže sú zrušené
všetky festivaly a trhy.
Kde sa môže svet dozvedieť, že
v Perneku sa vyrába krásna
keramika?
Moje výrobky som prezentoval
na
viacerých
výstavách
na Slovensku aj v zahraničí,
napríklad v Poľsku, Rakúsku,
Nemecku,
Švédsku,
Anglicku.
Samozrejme, už spomínané trhy.
Každoročne sa zúčastňujem na
Dňoch majstrov v Bratislave. Odkiaľ
si aj mnohí cudzinci odnášajú
domov moje výrobky. Skôr ako sa
ma spýtaš, čo sú to Dni majstrov,
tak vysvetlím.
Festival Dni majstrov ÚĽUV je
podujatie, ktoré už viac ako 30
rokov
prináša
koncom
leta
na
Hviezdoslavovo
námestie
v Bratislave ľudovú kultúru a
remeslá zo všetkých regiónov
Slovenska. Na podujatí okrem
zručných
majstrov
a ľudovoumeleckých výrobcov nechýbali ani
remeselné dielne, hry a zábavky pre
deti, hudobno-tanečné vystúpenia,
bohatý kultúrny program alebo
tradičná kuchyňa.
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Odovzdávate svoje majstrovstvo aj
mladšej generácií?
Viedol som hrnčiarske dielne
a kurzy organizované v IUVENTE
alebo v ÚĽUV-e. Robievam ukážky
práce na hrnčiarskom kruhu pre
deti, napríklad v Centre voľného
času v Malackách, ale aj v rámci
jarmokov na Slovensku alebo
v zahraničí.

Veľmi
často
si
spomínam
na jednu moju žiačku, ktorou bola
nevidomá pani z Považia. Pri učení
som musel prispôsobovať postupy
jej hendikepu, čo bolo pre oboch
pomerne náročné. Som hrdý, keď
ju stretávam na jarmokoch a vidím,
ako už teraz ona pracuje s deťmi
a odovzdáva svoje majstrovstvo
ďalej.

Mali ste nejakú zvláštnu alebo priam
bizarnú požiadavku od zákazníka?
Jedna
pani
chcela
poháre
na šampus, ktoré mali mať tridsať
centimetrov
vysoké
stopky,
s hrúbkou ako ceruza. Vzhľadom na
vlastnosti hliny to bola fakt výzva.
Ale priznám sa, že vodu alebo víno
som tam radšej pred odovzdaním
zákazníčke nenalial.
Ďakujem za rozhovor.
Ing. Zuzana Zajičková, MBA

Spoločenská kronika
Počet obyvateľov k 31. 12. 2021: 902 (M 430, Ž 472)
Počet narodených detí: 6
Počet zosnulých: 11
Uzavretie manželstva: 5
Počet skolaudovaných domov: 4
Jubilanti roku 2022
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