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Hasičské auto pre 
Polomku
Dožinkový deň
Kandidáti na po-
slancov OZ
Všeob. záv. naria-
denie

Vráskavé ruky na lone,
ruženec tíško hladia.
A v hlave striebrom posypanej
dávne sa príbehy javia.

Osirel ten Tvoj dom,
už si len sama v ňom.
Odišiel detský smiech,
tak jako lanský sneh.

Len vrátka zostali
dokorán otvorené,
čakajú na kroky,
ktoré sú odídené.

Ty čakáš doma sama,
rokmi a prácou vyčerpaná.
S ružencom v ruke odriekaš,
za deti, vnukov Zdravas a Otčenáš.

Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvo-
láva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň  28. ok-
tóbra 2010 (štvrtok) o 18.00 hod do obradnej miestnosti 
v KD v Polomke.

Obec Polomka – úsek VVS oznamuje občanom, 
že dňa 25.10.2010 (pondelok) sa uskutoční zber 
veľkoobjemového odpadu. Do veľkoobjemového 
odpadu patria: matrace, nábytok, textil, wc misy 
a iný odpad väčších rozmerov. Ďalej žiadame 
občanov, aby nedávali do veľkoobjemového od-
padu textil, elektroniku a tvrdé plasty ako: zá-
hradný nábytok, kvetináče a podobne. Tieto veci 
bude možné odovzdať pri separovanom zbere, 
respektíve pri zbere elektroniky. Textil je nutné 
dávať priebežne do kuka nádob, ktoré každé tri 
týždne zbiera firma Brantner Gemer. Žiadame 
občanov, aby veľkoobjemový odpad vyložili pred 
brány do 7 00 hod. dňa zberu.

Pozvánka na zasadnutie
obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:
n  Otvorenie
n  Voľba návrhovej komisie
n  Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kon-
trolnej činnosti
n  Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na 
školách v obci
n  Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
n  Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
n  Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
n  Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
n  Rôzne
n  Interpelácia a diskusia

Sme veľmi radi, že sa podarilo od Krajské riaditeľstva hasičského a záchranného zbo-
ru v Banskej Bystrici získať moderné vozidlo pre náš dobrovoľný hasičský zbor. Dňa 
6.10.2010, bolo prevzaté starostom obce a zástupcami našich dobrovoľných hasičov 
Jozefom Gorduličom, Tomášom Kubušom, Vladom Šuchaňom v Žiari nad Hronom. Ďa-
kujeme. Iste sa našim hasičom zíde, ale my občania si želáme, aby v našej obci nemu-
selo zasahovať pri požiari.                                                                                    rr

Hasičské auto pre Polomku

Magda Ološtiaková

Čakanie

Foto: Peter Berčík

Obec Polomka – úsek VVS oznamuje ob-
čanom, že dňa 18.10.2010 (pondelok) sa 
uskutoční zber elektroniky. Do elektroniky 
patria všetky malé aj veľké domáce elek-
trospotrebiče . Ďalej žiadame občanov, aby 
elektroniku nerozoberali a odovzdávali ju 
v neporušenom stave. Žiadame elektroni-
ku vyložiť pred brány do 7 00 hod. dňa zberu.

Zber
elektroniky
dňa 18.10.2010

Veľkoobjemový
zber

dňa 25.10.2010

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Polomke dňa 27. novembra 2010
(na str. 3)

Obec Polomka hľadá kuchárku na prí-
ležitostné zastupovanie. Požiadavky: 
vyučená v odbore, flexibilita. Bližšie 
informácie a kontakt: 6193 116



Stratili pieseň vtáci, stratili stromy plody.
Tej noci bezútešnej udrel mráz.
Ako by bolo dobre byť ešte chvíľu s tebou.
Ale musel si odísť. Zavelil čas.

Už dlhých 20 rokov uplynulo odvtedy, ako 
nás navždy opustil náš milovaný syn, man-
žel, otec, brat a švagor 

Miroslav Málik
za tichú spomienku v modlitbe ďakujú rodičia,

manželka, syn Peter s manželkou,
dcéra Katka a brat Ján s manželkou.

...
V diaľ odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi,
ale teba nám už nič nenavráti.
A teraz môžeme už len s láskou spomínať
a kytičku kvetov na hrob ti dať.

Dňa 5.10.2010 sme si pripomenuli 30. vý-
ročie úmrtia

Emílie Brozmanovej
S láskou a úctou spomínajú syn František, 

dcéry Mária, Anna a Emília s rodinami

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2010

v mesiaci október 2010

SPOMÍNAME

Nájdete nás:
Brezno - v budove pošty
pri priemyslovke
- Ul. B. Němcovej 29
Tel.: 0903 383599

www.svadobnysalontoris.sk

Svadobka
Toris

Otvorené:
po - pia: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
so: 9.00 - 12.00
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   Napriek tomu, že u nás žatva nie je 
a obilie sa nepestuje, patrí sa nám za 
úrodu poďakovať. Bez Božieho požeh-
nania márne sú naše namáhania. A tak 
sa 26.9.2010 v upršanú nedeľu vytvoril 
krásny sprievod z centra obce do kos-
tola. Sprievod tvorili deti, mládež, do-
spelí a seniori vyobliekaní do slávnost-
ných krojov a rovnošiat. Nechýbali sú-
boristi, hasiči, poľnohospodári, členky 
seniorskej speváckej skupiny, občania, 
predstavitelia obce, poslanci a pracov-
níci obce. Mládežníci z Breziniek nies-
li symbolický dožinkový veniec, ktorý 
sprevádzali mladuchy v parte. Sprie-
vod viedol krojovaný pár s tradičným 
chlebom. Za zvukov slávnostnej hud-
by sprievod vstúpil do kostola vyzdo-
beného plodmi zeme, ktoré nám Pán 
požehnal. Aj slávnostná svätá omša 
celebrovaná kanoníkom Michalom 
Jenčom bola v duchu ďakovania. Ďa-
kovania za zdravie, Božie požehnanie, 
úrodu a Pánove milosti. 
   Po svätej omši boli všetci prítomní 

pozvaní na malé občerstvenie – aga-
pe, ktoré pripravili pracovníčky obce. 
Dožinkový polomský deň pokračoval 
programom v kultúrnom dome. Okrem 
domácich účinkujúcich sa predstavili aj 
chlapi z Heľpy a pani Brdárska s dcé-
rou a kolegyňou z Rejdovej. Bolo nám 
cťou privítať tieto ženy v našej obci. Zú-
častnili sa s nami aj sprievodu a sláv-
nostnej svätej omše. Na javisku v kul-
túrnom dome nám predviedli nádher-
nými zvučnými hlasmi ich rejdovské 

Narodení:  Bošeľa Tomáš, Komenského 124
                  Bučková Lucia, Hronská 16
                  Fusek Nikolas, SNP 130 
                  Miškov Martin, Komenského 122
                  Harvanová Sára, Hronská 20 
Prihlásení:  Škultéty Martin, Komenského 104
                   Žugee Michal, Jánošíkova 23
                   Kalman Martin, Sládkovičova 43
                   Oceľová Janka, Zápotockého 63
Odhlásení:  Buvalová Janka, Štúrova 10
                   Buvalová Stela, Štúrova 10
                   Kantoris Martin, Zápotockého 41
                   Orovčíková Nina, Štúrova 71
                   Maruškin Martin, Štúrova 108
                   Mgr. Palušák Jozef, Kraskova 1
Zomretí:   Piliar Milan, Ždiarska 7 – 52 rokov
                 Buvala Michal, Osloboditeľov 32 – 93 rokov

Počet obyvateľov k 30.9.2010 – 3007

Harvanka Rudolf, Osloboditeľov 38 – 80 rokov
Vešťúrová Paulína, Ždiarska 23 – 97 rokov
Pohančaník Vendelín, Železničná 12 – 80 rokov
Buvalová Jolana, Osloboditeľov 32 – 85 rokov
Cibuľa Leopold, Kaštieľna 70 – 80 rokov

Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Vám najtajnejší sen,
to Vám k narodeninám popriať chceme.

Kto daruje staršiu zachovalú sedačku prípadne sedaciu súpravu 
na dobrú vec? Ozvite sa na tel: 0911642101

...
Predám dom v Polomke (4 izby s príslušenstvom, letná kuchyňa, 
garáž, záhradka). Cena: 46.000 € (možná dohoda). Tel. 0915 801098

INZERCIA

Dožinkový
polomský deň

Stalo sa už niekoľkoročnou tradíciou, že v poslednú sep-
tembrovú nedeľu sa v Polomke slávi dožinkový deň. Do-
žinky sú slávnosť na ukončenie žatvy. V mnohých európ-
skych aj mimoeurópskych krajinách má dodnes nábožen-
ský charakter. Slávnosť môže zahŕňať odváženie posled-
ného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a prianie 
(vinšovanie) hospodárovi. Potom nasleduje hostina s hud-
bou a tancom. Veniec sa schovával v hospodárstve do Via-
noc alebo až do nasledujúcej žatvy.

piesne. Chlapi z Heľpy sa tiež neda-
li zahanbiť a sálu rozozvučali mohut-
né chlapské spevy. V pozadí však ne-
ostali ani Polomčania. Deti z detské-
ho folklórneho súboru Brezinky sa di-
vákom predstavili pásmom Na paná-
ka. Staršie deti si cez prázdniny miesto 
sladkého leňošenia nacvičili inovova-
nú rozprávku Drevená krava. A za-
hrali to skvele. Smiala sa celá sála i 

zákulisie. Ani tie trochu odrastenejšie 
deti (Pisárová, Turčinová, Šuchaňo-
vá) v žiadnom šibalstve nezaostávali. 
Skvele sme sa zabavili i poučili a toto 
divadielko si isto zaslúži prezentovať 
sa aj na iných doskách, ktoré zname-
najú svet. Aj naše ženy seniorky nás 
poučili, že vyšší vek nie je prekážkou, 
aby život nežili naplno, že aj ich dni sú 
naplnené záujmami a láskou k spevu. 
Ani problémy a zdravotné ťažkosti nie 
sú prekážkou toho, aby sa stretávali a 
spoločne prežívali mnohé chvíle na ná-
cvikoch a vystúpeniach. Na smútok a 
na únavu nie je vážna príčina. Ani veľ-
ké Brezinky sa nedali zahanbiť a mla-
dí zatancovali tak, až dosky praskali. 
Radosť z toho, čo robia z lásky k fol-
klóru, je vidno na každom ich pohy-
be, na každom dupnutí. Aj program 
Na moste, na motívy spoločnej dedin-
skej zábavy po ťažkom pracovnom dni 
sa niesol v duchu dožiniek. Po dožin-
kách veľká oslava a zábava. Mladí a 
starší z Breziniek nám v programe Na 
moste ukázali, ako sa ľudia zabávali, 
spievali a tancovali, ale aj vyriešili su-
sedský spor o medzu a spojili dve za-
ľúbené srdiečka.
   Na záver všetci účinkujúci spoločne 
zaspievali horehronskú hymnu Na Krá-
ľovej holi. Úžasný zážitok!
   Všetci, ktorí ste sa dožinkového po-
lomského dňa zúčastnili od sprievodu 
počnúc a kultúrnym programom kon-
čiac, viete, že to bolo krásne, dojíma-
vé, poučné a zábavné. A tí, ktorí ste 
neprišli, môžete len banovať. Nikto to 
za vás nemôže vidieť. 

D.Ď  



STRANA 3OKTÓBER 2010 Polomske novinky

Jozef Barník,
25 r., živnostník,
Polomka, SNP 132,
SMER

Roman Bešina,
47 r., živnostník,
Polomka, Dimitrovova 3,
SMER 

Ivan Brozman, Ing.,
52 r. konateľ spoločnosti,
Polomka, Štúrova 92,
SDKÚ-DS

Marta Bubelínyová, Mgr.,
51 r. riaditeľka Špec. ZŠ,
Polomka, SNP 42,
ĽS-HZDS

František Bučko,
47 r., hasič,
Polomka, Štúrova 87,
ĽS-HZDS

Peter Bučko,
45 r., konateľ spoločnosti,
Polomka, S. Chalupku 23,
SDKÚ-DS

Vladimír Divok,
46 r., lesník,
Polomka, Nálepkova 48,
SMER 

Dušan Ďurčenka, Ing.,
49 r., strojný inžinier,
Polomka, Štúrova 70, 
ĽS-HZDS 

František Ďurčenka,
69 r., dôchodca,
Polomka, Kukučínova 3,
SMER

Ján Ďurčenka,
42 r. príslušník PZ,
Polomka, S. Chalupku 31,
SDKÚ-DS

Rastislav Gordulič,
34 r., strojný zámočník,
Polomka, Mlynská 5,
ĽS-HZDS

Jozef Guzma, Ing.,
47 r. elektrotech. inžinier,
Polomka, J. Kráľa 6,
SDKÚ-DS  

František Hereta, Mgr.,
49 r., štátny zamestnanec,
Polomka, Ždiarska 12,
KDH

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Polomke

27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Polomke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslan-
cov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Vladimír Hrablay, Ing.,
32 r., ekonóm,
Polomka, Odbojárov 54,
SMER

Marián Jagerčík, Ing.,
50 r., lesný inžinier,
Polomka, Komenského 112,
ĽS-HZDS

Janka Jagerčíková, Ing.,
46 r. ekonómka,
Polomka, Komenského 112,
SaS

Martin Kalman,
32 r., umelecký rezbár,
Polomka, Sládkovičova 43,
nezávislý kandidát

Alena Kubušová,
40 r. živnostníčka,
Polomka, Sládkovičova 56,
SDKÚ-DS 

Darina Kubušová, Bc.,
23 r., študent,
Polomka, Kraskova 26,
nezávislý kandidát 

Monika Kubušová, Ing.,
32 r., učiteľka,
Polomka, Zápotockého 59,
SMER

Ján Lihan, Ing.,
58 r., elektrotech. inžinier,
Polomka, Hronská 15,
SDKÚ-DS

Andrea Lilková, Ing.,
32 r. obchodný manager,
Polomka, J. Kráľa 36,
SDKÚ-DS 

Katarína Malčeková,
49 r., inštruktorka soc. rehabilitácie,
Polomka, Hámor 20,
SMER 

Dušan Maruškin, MUDr.,
47 r., lekár,
Polomka, Jesenského 4,
SDKÚ-DS

Pavel Maruškin,
44 r., technik,
Polomka, SNP 127,
SMER 

Magdaléna Miklošková, Mgr.,
26 r. absolvent VŠ,
Polomka, Komenského 107,
nezávislý kandidát

Dušan Muška,
51 r. automechanik,
Polomka, SNP 9,
SDKÚ-DS

Jana Ondrisová,
47 r., živnostníčka,
Polomka, Odbojárov 36,
SMER 

Martin Oravkin, Bc.,
23 r. študent,
Polomka, Jánošíkova 26,
SMER

Peter Piliar,
41 r. elektrotechnik,
Polomka, SNP 120,
SDKÚ-DS

Rastislav Pohančaník,
34 r., robotník,
Polomka, Osloboditeľov 4,
ĽS-HZDS

Miloš Predajňa,
41 r.,  lesník,
Polomka, Mlynská 12,
SDKÚ-DS

Janka Saksová, Mgr.,
30 r., obchodný zástupca,
Polomka, Štúrova 18,
KDH

Renáta Schwarzbacherová, Ing.,
44 r., strojná inžinierka,
Polomka, Komenského 89,
ĽS-HZDS

Jozef Svetlák,
68 r., dôchodca,
Polomka, Jesenského 9,
KDH

Miroslav Tokár, Ing.,
49 r. prednosta OLÚ BR,
Polomka, Kaštieľna 42,
SMER

Peter Vojtko, Ing.,
43 r. súkromný podnikateľ,
Polomka, SNP 113,
KDH

Poznámka redakcie:
Redakčná rada vyzvala všetkých kandidá-
tov na poslancov, aby dodali aj fotografiu. 
Kandidáti, ktorí nemajú pri svojom mene 
fotografiu, na žiadosť redakčnej rady ne-
reagovali a fotografiu nedodali.
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Obecné zastupiteľstvo v Po-
lomke  na základe  pôsob-
nosti v súlade s § 6 a § 11 
ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa uznies-
lo na vydaní tohto všeobec-
ne záväzného nariadenia:

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné na-
riadenie (ďalej len „VZN“) o 
vymedzení miest na umiest-
ňovanie volebných plagátov, 
prípadne iných nosičov infor-
mácií v čase volebnej kam-
pane upravuje postup kandi-
dujúcich politických strán ale-
bo koalícii a nezávislých kan-
didátov pri umiestňovaní vo-
lebných plagátov a iných no-
sičov informácií na verejných 
priestranstvách v obci v čase 
volebnej kampane:
- volieb prezidenta SR,
- volieb do Národnej rady SR,
- volieb do Európskeho par-
lamentu,
- volieb do orgánov samo-
správnych krajov,
- volieb do orgánov samo-
správy obcí.

   Volebnou kampaňou sa pre 
účely tohto VZN rozumie čin-
nosť politickej strany, koalície 
alebo nezávislého kandidá-
ta, prípadne ďalších subjek-
tov zameraná na podporu ale-
bo slúžiaca na prospech kan-
didujúcej politickej strany, ko-
alície alebo nezávislého kan-
didáta formou umiestňovania 
plagátov, prípadne iných no-
sičov informácií na verejných 
priestranstvách obce. Podrob-
nosti o podmienkach voleb-
ných kampaní podľa ods. 1/ 
ustanovuje platná legislatí-
va SR.

§ 2
Miesto na umiestňovanie 

volebných plagátov

Umiestňovať volebné plagáty, 
prípadne iné nosiče informácií 
(ďalej len „volebné plagáty“) v 
čase volebnej kampane možno 
len na miestach vyhradených v 
súlade s týmto VZN.
Obecné zastupiteľstvo urču-
je  na umiestňovanie voleb-
ných plagátov pre príslušné 
voľby podľa § 1 ods. 1 tohto 
VZN,  pričom musia byť do-
držané lehoty plynúce pre vo-
lebné kampane podľa platnej 

legislatívy tieto miesta: infor-
mačné skrinky pred obecným 
úradom, výlepné stĺpy na Uli-
ci Osloboditeľov (pri starej ha-
sični), v parku ulice Nová – Ko-
menského a na rázcestí Jáno-
šíkova ulica. Plocha pre úče-
ly umiestnenia volebných pla-
gátov bude rozdelená tak, aby 
rozdelenie zodpovedalo zá-
sadám rovnosti kandidujúcich 
politických strán alebo koalí-
cii a nezávislých kandidátov.

§ 3
Povinnosti kandidujúcej 

politickej strane alebo ko-
alície a nezávislého kan-

didáta

Rozdelenie miest na umiest-
nenie volebných plagátov me-
dzi kandidujúcimi politický-
mi stranami alebo koalíciami a 
nezávislými kandidátmi sa určí 
žrebom najneskôr deň pred 
začiatkom volebnej kampane.
Každá kandidujúca politic-
ká strana alebo koalícia alebo 
nezávislý kandidát, ktorý má 
záujem vyhradenie miesta na 
umiestňovanie volebných pla-
gátov, je povinný pred začiat-
kom volebnej kampane, naj-
neskôr pred žrebom, požiadať 

obec na vyhradenie plochy na 
umiestnenie volebných plagá-
tov a oznámiť obci splnomoc-
neného zástupcu na žrebo-
vanie a prevzatie písomnosti 
od obce. Umiestnenie voleb-
ných plagátov a údržbu plôch 
určených na umiestnenie vo-
lebných plagátov si počas vo-
lebnej kampane zabezpeču-
je politická strana alebo koa-
lícia alebo nezávislí kandidá-
ti. Kandidujúca politická alebo 
koalícia alebo nezávislý kandi-
dát je povinný po uplynutí času 
volebnej kampane odstrániť 
svoj volebný plagát z vyhra-
denej plochy. 

§ 4
Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu nad dodržiavaním 
tohto VZN vykonávajú:
starosta obce, zamestnanci 
obce, hlavný kontrolór

§ 5
Sankcie

Porušenie ustanovení tohto 
VZN fyzickou osobou je prie-
stupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších zmien a 

doplnkov. Za porušenie tohto 
VZN možno v zmysle § 86 
písm. b) zákona č. 372/1990 
Zb. priestupkoch v znení ne-
skorších zmien a doplnkov ulo-
žiť v blokovom konaní poku-
tu do výšky 33,-€ starostom 
obce. Právnickej osobe ale-
bo fyzickej osobe oprávnenej 
na podnikanie, ktorá poruší 
toto VZN môže starosta obce 
v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) 
a b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

§ 6
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Po-
lomke  sa uznieslo na vyda-
ní tohto VZN dňa  26.8.2010, 
uznesením č. 277/2010-OZ  
a toto VZN nadobúda účin-
nosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli Obecného úra-
du v Polomke, t. j. 11.9.2010.
Nadobudnutím  účinnosti tohto 
nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Po-
lomka č. 14/1998 o vyhradení 
miesta a plochy na vylepova-
nie volebných plagátov v čase 
volebnej kampane.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka, č. 44/2010
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

   Ako sme Vás už informovali v mi-
nulých číslach Polomských noviniek, 
z bývalého areálu skladu umelých 
hnojív sa má stať nový zberný dvor pre 
separovaný odpad. Práce na tomto 
projekte sa už začali. Po zistení sku-
točného stavu budovy sa vzhľadom 
k skorodovanej železnej konštrukcii, 
narušenej statike panelových čas-
tí budovy, sa existujúca budova skla-
du umelých hnojív zbúrala. Vykopali 
a zabetónovali sa nové základy pod-
ľa vypracovaného stavebného pro-
jektu a vybetónovala sa podklado-

Stavebné práce pokračujú
vá doska. V tomto období sa murujú 
nové priečky. Dúfajme, že pracovní-
kom úseku VVS obce Polomka bude 
priať počasie, aby bola nová budo-
va v areáli zberného dvora čo najskôr 
pod strechou. Dôležitý krok osadenia 
technologických zariadení nás ešte 
len čaká a spustenie činnosti zber-
ného dvora bude pre našu obec veľ-
kým prínosom.
   Občania bývajúci na uliciach Jan-
ka Kráľa, Novej, Štúrovej – horná časť 
sa môžu tešiť na nový asfaltový kobe-
rec pred svojimi domami. V uplynulých 

týždňoch a dňoch sa začalo s úpravou 
ciest frézovaním, vyvyšovaním kanali-
začných poklopov, úpravou vodovod-
ných ventilov a pokládkou prvej vrstvy 
asfaltu. Na prvú podkladovú vrstvu sa 

bude nanášať druhá vrstva asfaltu. 
Takáto oprava čaká nielen už spomí-
nané ulice, ale aj prepoj medzi Ulicou 
Bernolákovou a SNP.
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