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Jarná príroda pod nánosom smetí
Asi pred rokom som prvýkrát verejne
poukázal na problémovú prevádzku spoločnosti Vassal EKO, s. r. o. na Lieskovskej
ulici v Bratislave. Podľa môjho názoru ide
skôr o nebezpečnú čiernu skládku odpadu
ako o recyklačný dvor, ktorým sa spoločnosť
verejne prezentuje. Upozornil som na to
v blogu, za ktorým nasledovala moja osobná
návšteva a opakovaná mailová komunikácia
so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (ďalej len Inšpekcia), bohatá fotodokumentácia a video zdokumentovanie celého problému, záujem o tému týždenníkom
Trend, či stretnutie s časťou vedenia ﬁ rmy
Vassal EKO. Po tom všetkom by som očakával,
že sa veci pohnú k lepšiemu, no žiaľ nestalo
sa tak. Podnik bezo zmeny funguje aj naďalej, i keď znečisťuje okolité životné prostredie. Vedenie mesta Bratislavy pred problémom zatvára oči a navyše ﬁ rme umožňuje
získavať ďalšie zákazky. Kontrolné orgány
problém evidujú, ale z nepochopiteľných
dôvodov ho neriešia a nezmohli sa na nič,
čo by situáciu zmenilo. Internetová stránka spoločnosti sa tvári veľmi ekologicky

a obsahuje slogany ako „Za čistejšie mesto“
a „Pre krajšiu Bratislavu“. Vassal EKO na nej
pôsobí ako zodpovedná spoločnosť v oblasti
životného prostredia. Pri prechádzke v okolí
Lieskovskej ulice si však každý občan môže
vytvoriť vlastný názor.
Skládku spoločnosti Vassal EKO som začal
vnímať po opakovaných mohutných úletoch
plastového odpadu na územie Podunajských
Biskupíc a Rovinky, teda v mieste, kde bývam. Nakoľko som v minulosti založil projekt
Wastebusters, ktorého cieľom bolo pohodený
odpad zo zeme zbierať, vždy ma po veternej
noci nahnevalo, keď som opakovane videl

v našom okolí stovky nových kusov voľne
poletujúceho odpadu. Prípady som vtedy
starostlivo zdokumentoval a na jar 2017
som sa vybral na Inšpekciu ŽP, konkrétne na
Odbor odpadového hospodárstva, kde som
problém úletu popísal. Fotograﬁe a videá,
z ktorých bol problém úletu evidentný, som
inštitúcii poskytol a po rozhovore s vedúcim pracovníkom a vzhľadom na už jeden
prebiehajúci podnet voči spoločnosti, som
ďalší podnet nepodával. Istý vedúci pracovník po predložení fotograﬁ í poznamenal, že
problém nevidí iba v úlete, ale závažnejšia

aj Biskupičania možnosť v jeho vlakoch
v yužiť v ýhody jednotnej tarif y – s jedným cestovným lístkom cestovať vlakmi,
regionálnymi autobusmi aj linkami MHD
v Bratislave.
Všetky cestovné lístky IDS BK platia
u všetkých zapojených dopravcov (Slovak
Lines, DPB, ZSSK RegioJet), cestujúci tak
majú možnosť kombinovať cestovanie autobusmi a vlakmi podľa toho, ako im to na
ich trase vyhovuje.
Biskupičanom nová vlaková linka prinesie rýchlejšie spojenie verejnou dopravou
z okrajových častí mesta do centra s jedným
cestovným lístkom. Vyhnú sa tak každodenným kolónam, ktoré sa tvoria na vstupoch

do Bratislav y, ľudia budú môcť v ymeniť zápchy za pohodlné a rýchle cestovanie
z Kvetoslavova po celej Bratislave na jeden
cestovný lístok.
Keďže marec nie je len Mesiacom knihy,
ale 28. marec je Dňom učiteľov, dovoľte
mi pri príležitosti tohto sviatku popriať
všetkým pedagógom a nepedagogickým
pracovníkom veľa zdravia, pevných nervov
a úspechov pri vykonaní tejto zodpovednej
práce. Patrí Vám veľká VĎAKA!
Tanítónap alkalmából KÖSZÖNET minden
pedagógusnak és alkalmazottnak a becsületes munkájáért. Jó erőt, egészséget, sok
sikert a további tevékenységükhöz!
Alžbeta Ožvaldová, starostka

» pokračovanie na str. 5

NA AK TUÁLNE TÉMY

RegioJet od 1. apríla 2018
v Podunajských Biskupiciach
Najväčšou v ýzvou pre nás je zlepšenie dopravnej situácie v regióne, čiže
v Podunajských Biskupiciach. Našim cieľom je podporiť cestnú dopravu, zlepšiť
verejnú dopravu, rozšíriť koľajovú dopravu
a vybudovať cyklotrasy.
Na zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja sme dňa 23. júna 2017
schválili vstup RegioJetu do Integrovaného
dopravného systému v Bratislavskom
kraji (IDSK BK). V zmysle harmonogramu
Bratislavskej integrovanej dopravy bol stanovený termín zapojenia RegioJetu do IDS
BK k 1. aprílu 2018, čo sa aj stalo.
Vznikne tak nová vlaková linka Bratislava – Kvetoslavov, zastávky Bratislava – Hlavná stanica, Nové Mesto, Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov – zastávka,
Kvetoslavov. Vlaky budú premávať v čase
špičiek pracovných dní až 3 x za hodinu,
mimo nej pravidelne raz za hodinu.
Pri cestovaní RegioJetom na trase Bratislava – Kvetoslavovo budú platiť všetky
jednorazové a predplatné cestovné lístky
IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu – cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.
Vstupom RegioJetu do IDS BK budú mať
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Primátor Nesrovnal: lepšie využívanie koľajových trás
v Bratislave pomôže aj Podunajským Biskupiciam
Čím Bratislavčania žijú, čo ich v meste teší,
ale aj čo ich trápi, sa najlepšie dozvie primátor
priamo od ľudí. Preto pravidelne navštevuje jednotlivé mestské časti a stretáva sa
s ich obyvateľmi. Pred nedávnom navštívil
Podunajské Biskupice. Okrem seniorov sa
stretol aj s aktívnymi študentmi súkromného
bilingválneho gymnázia a športovcom z baseballového klubu Apollo ponúkol zapojiť sa
do grantovej schémy mesta.
Na mnohých stretnutiach, počnúc gymnazistami, však dominovala najmä problematika dopravy a aktivity mesta na pomoc
rozvoja mestskej časti. V rozpočte na rok
2018 hlavné mesto schválilo historicky
najvyššiu investíciu do dopravnej infraštruktúry v Podunajských Biskupiciach za
ostatných 30 rokov.
„Investujeme tu napríklad do výmeny
vozovky na Kazanskej a v prvom štvrťroku
sa konečne ukončí aj zdĺhavý proces odstránenia nefunkčných nadchodov. Najväčšiu
časť rozpočtu mesto investuje do vybudovania svetelnej križovatky medzi ulicami

Komárovská – Podunajská – Vrakunská. Okrem
toho sme pred časom vyznačili v rámci cyklociest jednosmerný jazdný pruh v úseku
železničná stanica – Trojičné námestie, pre
bezpečnosť cyklistov”, povedal Ivo Nesrovnal.
Primátor tiež uviedol, že úplne chápe
ľudí v tejto mestskej časti, podľa ktorých
najväčším problémom je doprava. „Vyvíjam
obrovské úsilie, aby sa situácia v Bratislave,
čo sa týka dopravy zásadne zlepšila. Na to
treba spoluprácu nielen mesta a mestských
častí, ale aj so župou a štátom. Z týchto dôvodov som si prezrel aj miesto výstavby diaľnice
D4 a rýchlostnej cesty R7. Toto však samo osebe stačiť nebude.” Z regiónov do hlavného
mesta denne prichádza 30 tisíc áut a viac
ako 100 tisíc ľudí za prácou. Stúpa aj počet
áut v našich domácnostiach. Dôsledkom sú
upchaté cesty, ako aj príjazdy do mesta.
„Riešením tejto situácie sú záchytné parkoviská vybudované na vstupoch do mesta
s dobrou nadväznosťou na prostriedky verejnej dopravy a hlavne zvýšenie atraktívnosti
verejnej dopravy a väčšie využívanie najmä

tej koľajovej”, pripomenul Nesrovnal.
Koľajová doprava je kostrou dopravného
systému Bratislavy a zároveň najjednoduchším spôsobom, ako odľahčiť cestnú infraštruktúru. Prioritou hlavného mesta je preto
rozširovanie a skvalitňovanie koľajovej dopravy. Električka či prímestský vlak totiž
nezostane trčať v zápche. „Preto opakovane
rokujeme s ministerstvom dopravy s požiadavkou zahustenia železničnej dopravy na území
mesta. To by prospelo aj mestským častiam,
ako sú Podunajské Biskupice.“
(Red.)

Sviatok MDŽ v Podunajských
Biskupiciach
Milí Biskupičania, dňa 8. marca si na celom svete špeciálne spomíname na všetky
ženy, pretože práve ony majú svoj sviatok,
ktorým je Medzinárodný deň žien. U nás na
Slovensku si tento sviatok pripomíname už
od roku 1921, pričom od roku 1975 je oﬁciálne uznaný OSN. Ženy si treba vážiť a oceniť
ich, a keďže sa to nie vždy darí tak, ako by
sme si predstavovali, mali by sme im aspoň
v tento symbolický deň vzdať úctu. Preto
ani v Podunajských Biskupiciach nezostal
tento sviatok bez povšimnutia. V ranných

hodinách som v uliciach Biskupíc rozdával
ženám krásne červené ruže. Každú ženu
ruža príjemne prekvapila a potešila. Bolo to
skvelý pocit hneď ráno im vyčariť úsmev na
tvári. Verím preto, že som týmto kvietkom
urobil všetkým ženám radosť a zároveň dúfam, že sa k takejto symbolickej pozornosti
k ženám do budúcna pridajú aj ďalší muži.
Ženy si to jednoznačne zaslúžia.
Ing. Milan Černý
poslanec mestského a miestneho
zastupiteľstva

Zber komunálnych odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok
Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby
nepodnikateľov zber uskutoční Magistrát hl.
mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej
časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a spoločnosti ARGUSS, s. r. o. dňa
28. 4. 2018 od 10,30 h do 12,30 h v Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice
pri Zbernom dvore na Dvojkrížnej ulici. Na
mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom
budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s. r. o.
preberať len od občanov – fyzických osôb
nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá,
pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,
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žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórﬂuorované
uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.),
vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory,
monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá
a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných
obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad.
ARGUSS, s. r. o. odoberie takýto odpad len
v donesených uzavretých obaloch max. do
5 kg od 1 osoby.
Spoločnosť ARGUSS, s. r. o. oznamuje

právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie
s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na
tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo
podmienky f yzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie
Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore
spoločnosti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2,
Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu
od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní

pracovného voľna.
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Vďaka za obetavú prácu
Slávnostné oceňovanie najlepších pedagógov má v Podunajských Biskupiciach už dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok prijali pri príležitosti Dňa učiteľov pozvanie na stretnutie
so starostkou Alžbetou Ožvaldovou učiteľky,
vychovávateľky i nepedagogickí zamestnanci zo základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti.
V sobášnej sieni na miestnom úrade sa im starostka srdečne poďakovala za dlhoročnú zodpovednú prácu a trpezlivú prípravu našich
detí a žiakov na ďalší život. V príhovoroch
o ocenených sa skloňovali prívlastky ako
aktívny, kreatívny, ústretový a spoľahlivý.
Z Materskej školy Linzbothova a z jej
elokovaných pracovísk na Dudvážskej a na
Latorickej ulici získali ocenenie hlavné
kuchárky Eleonóra Kočišová a Monika
Holocsiová, vedúca školskej jedálne Iveta
Vargová, účtovníčka a mzdárka Eva Sipavá
a pani upratovačka Eva Aranyosiová.
Materskú školu na Estónskej 3 a jej elokované pracoviská na Estónskej 7 a na
Podzáhradnej ulici zastupovali medzi

ocenenými vedúce školskej jedálne Julie
Trnková a Darina Ružovičová, personálno-mzdová referentka Marta Záborská, ekonómka Iveta Vicianová a pani učiteľka Klára
Chodelková. Zo Základnej školy Biskupická
boli ocenení zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Želmíra Urminská, ekonómka
Monika Turi Nagyová, hlavná kuchárka
Rozália Adamecká, kuchárka Anna Rigová
a pán školník Róbert Špalek. Základná
škola Podzáhradná navrhla tento rok oceniť pedagógov Mgr. Gabrielu Bobovnickú
a Mgr. Mareka Korňana, personálno-mzdovú referentku Emíliu Trokšiarovú a vedúcu
školskej jedálne RNDr. Lýdiu Novotnú.
Zo Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským na
Vetvárskej ulici boli ocenené vychovávateľka Mgr. Kristína Kertészová, ekonómka Eva
Hegedüsová a učiteľka v materskej škole na
Staromlynskej Henrieta Oremová. Základnú
školu Bieloruská zastupovali učiteľka
Mgr. Jana Ušiaková, vychovávateľka Marta
Morávková a pán školník Milan Pytel.

Sviatočné popoludnie spríjemnilo hudobné vystúpenie sopranistky Kristíny
Hanzenovej. Všetci ocenení si svoju každým
rokom náročnejšiu prácu plnia svedomito
a často aj nad rámec svojich povinností.
Veríme, že si okrem diplomu a daru odniesli
aj príjemný pocit, že si spoločnosť stále váži
ich nenahraditeľnú prácu.
Martina Fröhlich Činovská

Veľkonočný handmade
V Podunajských Biskupiciach máme veľa
šikovných a zručných ľudí s kreatívnymi
nápadmi. Svoje výrobky mali možnosť prezentovať verejnosti na už treťom ročníku
predajnej v ýstav y s názvom Veľkonočný
handmade. Devät násť v ystav ujúcich
prezentovalo nielen tovar s veľkonočnou
tematikou – krásne kraslice a dekorácie,
ale aj v ýrobky na každodenné použitie,
ktoré v obchodoch nenájdeme. Každý, kto
24. marca prišiel do Domu kultúry Vetvár,

musel obdivovať nápad, zručnosť a precíznosť našich tvorcov. Pohľad na mnohé
stoly bol inšpirujúci a motivujúci aj pre
nádejných nových výrobcov. Prezentácia
a predaj ručne v yrábaných v ýrobkov sa
v našej mestskej časti stáva veľmi príjemnou tradíciou, o čom svedčí aj narastajúci
počet vystavovateľov i návštevníkov. Sme
radi, že má táto excelentná ukážka zručnosti našich ľudí zmysel.
(Red.)

Vernisáž výstavy akad. maliara Martina Činovského
V Cezhraničnom informačnom a impulznom centre (CIIC, DK Vesna, Biskupická
ul. 1.) pri MÚ Bratislava - Podunajské
Biskupice sa dňa 6. apríla 2018 uskutočnila
vernisáž unikátnej výstavy z diel známeho
reprezentanta slovenskej známkovej tvorby,
rytectva poštových cenín, graﬁ ka, maliara
a hudobníka Martina Činovského.
Doc. Martin Činovský, akad. maliar,
ArtD. bol ten, kto v roku 1993 vytvoril prvú
poštovú známku Slovenskej republiky. On
položil základy slovenskej známkovej tvorby
a počas 25 rokov existencie samostatného
Slovenska realizoval viac ako 160 výtvarných návrhov a rytín emisií poštových známok. Za svoje kreatívne stvárnené a rytecky
dokonalé diela získal prestížne ocenenia
v najvýznamnejších medzinárodných súťažiach (1. miesto v súťaži o Najkrajšiu rytú
známku Európskej únie, Grand Prix de l’Art
Philatélique v Bruseli v roku 2011 a v roku
2012 3. miesto v súťaži o Najkrajšiu známku
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sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo
Viedni a ďalšie). Je nositeľom Pribinovho
kríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti
výtvarného umenia.
Martin Činovský je známy nielen ako
tvorca známok, voľnej a úžitkovej graﬁky, knižných ilustrácií a maľby v oblasti
výtvarného umenia, ale aj ako hudobník.
Ovláda viacero hudobných nástrojov, komponuje ﬁlmovú a scénickú hudbu, rukopis
všestranného umelca nesie aj niekoľko
slovenských ﬁ lmov. Svojou celoživotnou
snahou naučiť ľudí vnímať umenie vzbudil
aj medzinárodný záujem. Nie je náhoda, že
v roku 2004 mu bol udelený aj francúzsky
rad Rytiera umenia a literatúry. Ako každý
skutočný umelec spája kultúry a národy,
preto sme nesmierne radi, že naše cezhraničné centrum môže ponúknuť výber z diel
umelca, docenta Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Martina

Činovského, na výstave do 6. mája 2018.
Eleonóra Csanaky, vedúca CIIC
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Vedomostné ostrovy
Náš psychologick ý ser vis – školská
psychologička PaedDr. L. Mošková a špeciálna psychologička Mgr. A. Duffeková –
sa zapojili do projektu Nadácie Volkswagen
Slovakia Bratislava a boli úspešné. Pre našu
školu získali interaktívnu vzdelávaciu pomôcku: Vedomostné ostrovy.
Do projektu sa mohli prihlasovať všetky základné školy z celého Slovenska od septembra
do októbra 2017 bez ohľadu na ich veľkosť,
alebo počet žiakov. Z množstva prihlásených
bolo vyžrebovaných 100 škôl, z každého kraja
minimálne 10, ktorým sa pošťastilo a získali
Vedomostné ostrovy. Na školy boli nainštalované v januári, aby mohli od začiatku druhého
polroka spestrovať prestávky a vyučovacie
hodiny. Na podporené školy čaká od 15. do
31. mája veľká súťaž v riešení vedomostných
kvízov o hodnotné ceny.
Vedomostné ostrov y je interaktívny

kiosk s tromi dotykov ými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom
z rôznych predmetov. Cieľom tohto projektu
je podporiť inovatívne formy vzdelávania na
ZŠ, naučiť žiakov pútavým spôsobom spájať
teoretické poznatky s praxou a pomôcť im aj
pri výbere strednej školy.
Vedomostný obsah t voria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna
aplikácia v podobe animovaného ostrova.
Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí
z oblasti techniky, nemeckého jazyka,
dopravnej výchovy, ekológie alebo fyziky
vrátane interaktívnych úloh, náučných
videí a pokusov, ktoré sa dajú realizovať
v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu
Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď vyskúšať,
ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu

druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná
výchova a fyzika. Ocenia ich nielen žiaci, ale
aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu.
Mgr. Gabriela Fajnorová
ZŠ Biskupická

Výchova k ochrane prírody
Environmentálna výchova je neoddeliteľnou súčasťou v ýchovného procesu
v Základnej škole Bieloruská 1, a to nielen
v začleňovaní vedomostí z ekológie do vyučovacích hodín, ale aj do činnosti v našom
školskom klube detí. Naším cieľom je naučiť
mladú generáciu, ktorá raz bude rozhodovať
o projektoch a investíciách na Slovensku, aby
vždy brali do úvahy aj vplyv na naše spoločné
životné prostredie. Najaktívnejšie v tomto
smere sú pani učiteľky Marta Morávková
a Mgr. Ľubica Putoríková. Aktivizujú nielen žiakov, ale aj nás, svojich kolegov. Deti
z ŠKD chodia pravidelne prenášať migrujúce

žaby na Železnú studničku, sú zapojené do
OLOmánie, projektu Modrá škola, zbierame
papier. V tomto školskom roku sme sa zapojili do Projektu EkoAlarm, vďaka ktorému
sme získali koše na separovanie papiera
a plastov v triedach, čiže nielen triedime,
ale zároveň aj recyklujeme. V rámci tohto
projektu zbierame aj použité zubné kefky
a curaprox. Za 100 nazbieraných CURAPROX
zubných keﬁek získame ďalšie nádoby na
separovanie. Milí čitatelia. Ak máte záujem
pomôcť prírode, ale i našej škole, prineste
použité zubné kefky v čase 8,00 – 14,00 počas pracovných dní na vrátnicu. Projekt trvá

do 31. 1. 2019. Zubné kefky budeme zbierať
i počas zápisu prváčikov 13. 4. 2018 (14,00 –
18,00) a 14. 4. 2018 (8,00 – 12,00).
Mgr. Katarína Jandová
riaditeľka ZŠ Bieloruská

Rozhlasové a dabingové herectvo
Akadémia SPEVU Slovakia, ktorá sídli
v priestoroch Základnej školy na Bieloruskej
ul. č. 1, minulý mesiac otvorila nový kurz
s názvom Rozhlasové a dabingové herectvo.
Prvý zápis sa konal 3. marca 2018 v dabingovom štúdiu na Borekovej ulici č. 4
v Bratislave pod vedením lektora, herca
a skúseného dabingového pedagóga Tibora
Frlajsa a taktiež pána zvukára, ktorý mal
na starosti obsluhu počítačovej techniky.
Deti, mládežníci a dospelí si mali možnosť
vyskúšať, ako sa dabujú rozprávky a ﬁlmy.
Potom si vytvorené nahrávky vypočuli
a zasmiali sa na svojich prvých dabingových pokusoch. Niektorí si mysleli, že to
bude ľahučké a hneď na ostrú nadabujú
na jednotku. Ale po niekoľkých pokusoch
zistili, že na to, aby boli dobrými dabingovými hercami, musia na sebe ešte veľa
a dlho pracovať. Predsa len zosúladiť čítanie
textu so sledovaním obrazovky a vedieť sa
presne traﬁť, keď postavy otvárajú ústa, nie
je až také ľahké. Napriek tomu sa im to veľmi
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páčilo. Hneď sa rozdelili do dvoch skupín
a naplno začali s výučbou. Našim cieľom
bolo účastníkom vysvetliť, v čom spočíva
práca s mikrofónom a samotný proces výro-

by dabingu a rozhlasovej hry. Na to, aby sa
účastníci kurzu po jeho absolvovaní mohli
uplatniť v praxi, musia spĺňať viacero požiadaviek. V prvom rade by ich reč mala byť

zrozumiteľná, bez rečovej vady. Sú vedení
k pochopeniu písaného textu s prihliadaním
na správnu výslovnosť. Ak by sa nejaká anomália u žiaka objavila, upozorníme rodičov,
a je už len na nich, či budú ochotní s dieťaťom navštíviť logopéda. Ďalším krokom
je viesť účastníkov k hereckému prejavu,
aby sa vedeli do textov vžívať. Pri práci
s mikrofónom je dôležitá pamäť, pohotovosť a maximálne sústredenie. Na to sú
zamerané cvičenia na prvých hodinách.
Ďalšie hodiny prebiehajú v štúdiu s profesionálnym zvukárom, kde sa postupne od
rozprávok, dokumentov a hraných ﬁlmov
budú nahrávať sa motní účastníci. Snahou
Akadémie SPEVU Slovakia a lektora Tibora
Frlajsa bude účastníkov kurzu, podľa
ich individuálnych výsledkov, ponúkať
dabingovým štúdiám a reklamným agentúram na nahovorenie televíznych a rozhlasových spotov.
Monika Adamovičová
Akadémia SPEVU Slovakia

03/04/2018 08:12

BISKUPICKÉ NOVINY 4/2018

5

Jarná príroda pod nánosom smetí
» dokončenie zo str. 1

podľa neho môže byť aj samotná štruktúra
a uloženie odpadu. Nasledovalo obdobie niekoľkých mesiacov, počas ktorých som sa príležitostne informoval o aktivitách Inšpekcie
v súvislosti s danou skládkou. Dozvedal
som sa však najmä to, že Inšpekcia je ako
inštitúcia poddimenzovaná, veľmi vyťažená a nemá dostatok inšpektorov s odbornou
spôsobilosťou. Navyše, ak neviem sám zdokumentovať úlet priamo v čase, keď sa deje
a materiál neobsahuje aj GPS súradnice, je
takýto dôkaz nepoužiteľný. Pochopil som,
že Inšpekcia proaktívne kontroly nevykonáva a aj keď zareaguje, napríklad na môj
zdokumentovaný podnet, príde na miesto
až o niekoľko dní či týždňov neskôr. Keďže
vietor v daný deň fúkať nemusí, úlet odpadu, a teda ani zdroj pôvodu už roztrúseného
odpadu v okolí, sa nevie potvrdiť. Pravidlá
sú proste nastavené tak, že dokázať úlet odpadu a postihovať prevádzkovateľov skládok
je prakticky nemožné. Nestačia moje ex-post
fotograﬁe a videá, výpovede ľudí žijúcich
v bezprostrednom okolí a dokonca ani priznanie sa spoločnosti Vassal EKO príležitostným zberom vykonávaným jej pracovníkmi,
ktorí sa v prípade silne viditeľných úletov
snažia takto „zahladiť stopy“ svojej neekologickej aktivity. Bodkou na záver bola
pre mňa informácia spred niekoľkých dní,
keď som Inšpekciu požiadal o sprístupnenie
prehľadu kontrol, ktoré v súvislosti so skládkou vykonala. Zistil som, že za posledné dva
roky bolo voči činnosti Vassal EKO podaných
celkovo až 6 podnetov. Podnety za nelegálne
skládkovanie a nakladanie s inými odpadmi
podala aj samotná Mestská časť – Podunajské
Biskupice a niekoľko anonymov. Na úlet
odpadu sa sťažovala spoločnosť ZSE, a. s.,
ktorá v okolí prevádzkuje veľkú elektrickú
rozvodnú stanicu a odpad častokrát nebezpečne končí na tamojšom vedení vysokého
napätia. Všetky kontroly Inšpekcie však
dopadli bez nálezu, nepotvrdilo sa žiadne
porušenie a spoločnosť Vassal EKO ostala bez
postihu. Inšpekcia vzdialená len asi 10 km
od problémovej skládky tak nepriamo potvrdila, že ja a všetci podávatelia podnetov,
či stovky ľudí žijúcich neďaleko skládky
asi len veľmi prežívame a zveličujeme danú
situáciu a prevádzka skládky je v súlade so
všetkými zákonmi a pravidlami. Odo dňa
prijatia tohto zoznamu a výsledku kontrol
si myslím, že napriek ústretovej a milej komunikácii s pracovníkmi Inšpekcie, tento

problém daná inštitúcia nielen nedokáže,
ale z nejakého dôvodu ani nechce vyriešiť
napriek tomu, že použitie zdravého rozumu
by jej kázalo niečo iné. Zároveň vzniká otázka, aký reálny význam pre spoločnosť majú
tieto poddimenzované kontrolné inštitúcie,
keď nemajú priestor riešiť opodstatnené
podnety od aktívnych občanov.
Ak je v Amerike možné plniť si svoje podnikateľské sny, na Slovensku to v niektorých
prípadoch platí dvojnásobne. Spoločnosť
Vassal EKO, s. r. o. sa dá považovať za
úspešný podnikateľský príbeh, keď ﬁ rma
zaoberajúca sa spracovaním, recykláciou
a likvidáciou odpadu už od svojho vzniku
v roku 2008 dokázala generovať tržby na
úrovni 2 miliónov eur. Posledné oﬁciálne
ﬁ nančné výsledky z roku 2016 hovoria až
o 4,5 mil. eur a to všetko napriek chýbajúcim
maličkostiam, ako sú získanie územného
rozhodnutia, stavebného povolenia, či samotného povolenia na prevádzku skládky
(Zdroj: Aktuality). Obrovská a niekoľko
desiatok metrov vysoká kopa zmiešaného
odpadu na Lieskovskej ulici dnes vyzerá ako
tradičná skládka, ktorá vyrástla na zelenej
lúke uprostred minimálne upraveného poľnohospodárskeho poľa a bez náležitej úpravy podložia. Úlet odpadu sa tak môže javiť
skutočne len ako časť problému a ohrozené
môžu byť aj podzemné vody a pôda.
Pred štátnymi a samosprávnymi úradmi
však spoločnosť Vassal EKO vystupuje ako
prevádzkovateľ skládky, pričom spoločnosť
vlastní iba povolenie na prevádzku dotrieďovacej linky na zhodnocovanie odpadov
(Zdroj: Trend). Kataster nehnuteľností
uvádza, že žiaden z pozemkov, na ktorých
sa skládka nachádza, spoločnosť nevlastní
a pravdepodobne si len ich určitú časť prenajíma od ﬁ rmy EKORENTING, s. r. o. Zvyšok
odpadov na skládke sa nachádza na pozemkoch patriacich medzi stovky malých, resp.
neevidovaných majiteľov. Napriek možným
pochybnostiam o praktikách spoločnosti
Vassal EKO sa ﬁ rme podľa Centrálneho registra zmlúv podarilo úspešne uzavrieť zmluvy
napríklad s mestskými časťami Bratislava –
Karlova Ves a Vrakuňa, podnikom OLO – Odvoz
a likvidácia odpadu, a. s., ktorý 100% vlastní
Hlavné mesto SR Bratislava, či s EKO – podnikom verejnoprospešných služieb, Bratislava
v celkovej hodnote viac ako 1,4 mil. eur.
Podmienenie prevádzky získaním oprávnení očividne nevyžaduje ani samotné hlavné
mesto, ktoré navyše ignoruje sťažnosti

Mestskej časti Podunajské Biskupice. Obsah
zmlúv a druhy odpadu, ktoré sa podľa nich
môžu na skládke „zhodnocovať“ čiastočne
vyvracia aj tvrdenie predstaviteľa spoločnosti Vassal EKO, že v prevádzke sa neskladuje
zmesový komunálny odpad a svoje plochy len
prenajíma spoločnosti OLO počas odstávok
spaľovne (Zdroj: Trend). Osobne mám z niekoľkých vlastných obhliadok prevádzky pocit, že odstávka bratislavskej spaľovne trvá
365 dní v roku, keďže do prevádzky prúdia
pravidelne desiatky nákladných áut spoločnosti OLO. Prítomnosť zmiešaného odpadu
potvrdzuje aj obrovské množstvo vtáctva,
ktoré si na skládke zháňa potravu.
V roku 2017 sme sa žiadnej výraznejšej
zmeny nedočkali. Ostáva mi len veriť, že
sa v tomto roku problém začne reálne riešiť. Nerozumiem, ako skládka takýchto
rozmerov dokáže v dnešnej dobe fungovať
bez povolení a v bezprostrednej blízkosti
obývaných zón. To všetko navyše za tichého súhlasu inštitúcií, ktoré by mali v prvom
rade hájiť záujmy občanov a nie záujmy zopár
jednotlivcov. Ako obyvateľ neďalekej obce
zároveň odmietam trpenie pohľadu na rýchlo
narastajúcu kopu odpadu, ktorá po veternom
počasí svojím odpadom znečisťuje ľudmi navštevované cyklistické trasy, priľahlé lesy, či
blízke okolie. Kým sa situácia nezlepší, určite ju neprestanem sledovať a o jej prípadnom
vývoji budem naďalej informovať.
Text je spracovaný z blogu „Špinavé
Vianoce a veľa odfúknutého odpadu v roku
2018“ uverejneného dňa 28. 12. 2017, ktorého autorom je Rastislav Kruľ, zakladateľ
iniciatívy Wastebusters.(Zdroj: Dennik N)

Na doplnenie vyššie uvedeného článku uvádzame, že mestská časť v danej veci konala
niekoľko rokov. Až po vykonaní
štátneho stavebného dohľadu tunajším
stavebným úradom konečne písomne
reagoval Okresný úrad Bratislava, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, že

vytvorením a prevádzkovaním predmetnej skládky došlo k porušeniu nielen
zákona o odpadoch, ale aj k porušeniu
príslušných ustanovení stavebného
zákona. Podľa názoru Okresného úradu
Bratislava je príslušným orgánom na odstránenie nezákonného stavu Okresný
úrad Bratislava, odbor starostlivosti

o životné prostredie, ako aj stavebný úrad
mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice a to v rozsahu svojej pôsobnosti
vo vzájomnej súčinnosti na odstránenie
nezákonného stavu. Aj na základe tohto
vyjadrenia stavebný úrad mestskej časti
už začal konanie v zmysle príslušných
ustanovení stavebného zákona.

Biskupicke noviny IV-2018.indd 5

03/04/2018 08:12

6

BISKUPICKÉ NOVINY 4/2018

Bejzbalisti a sobalistky
odštartujú novú sezónu
Po období zimnej prípravy, keď všetky
hráčske kategórie intenzívne vyťažovali
telocvične základnej školy na Podzáhradnej
ulici, sa biskupickí bejzbalisti a softbalistky
nevedia dočkať oteplenia. Predsezónna príprava vrcholí a do úvodných zápasov nového
ročníka súťaží zostáva len niekoľko dní,
počas ktorých sa treba opäť zžiť s ihriskom.
Náš najmladší tím zložený z detí do 11 rokov absolvoval 3. marca turnaj v Slovnafte.
Družstvo tvorené mnohými nováčikmi,
ktorí sa stali členmi klubu len na jeseň minulého roka, skončilo po bojovnom výkone
na 3. mieste. Konkurenciou na turnaji im
pritom boli známe mená ako Angels Trnava,
Panthers Trnava a Oilers Hodonín.
V rámci zimnej prípravy pokračovali naše
najmladšie nádeje 17. marca na T-ballovom
turnaji vo Viničnom. Na už 13. ročník sme
nastúpili s dvomi družstvami. Za účasti
6 družstiev tradičných súperov z Trnavy
a z Devínskej Novej Vsi sa naši popasovali
a v zápasoch plných emócií a pekných zákrokov a akcií obsadili 4. a 5. miesto. Za
najužitočnejších hráčov boli zvolení Matúš
Fajdek a Jakub Križan.

Mužský tím urobil deﬁ nitívnu bodku za
zimnou pauzou sériou prípravných zápasov
počas Veľkej noci. Na ihrisku v Podunajských
Biskupiciach sa stretli Team Australia, slovenský národný tím do 23 rokov a klubové
mužstvá Wiener Neustadt Diving Ducks a BK
Apollo Bratislava.
Sezóna naplno začne od 7. 4. 2018 podľa
rozpisov zverejnených na stránkach www.
eurointerleaguebaseball.com, www.baseballslovakia.com a www.bkapollo.sk. O všetkých
udalostiach budeme pravidelne informovať
na našej facebookovej stránke BK APOLLO
BRATISLAVA, kde budú postupne zverejňované aj výsledky a fotograﬁe z jednotlivých
zápasov.
Bejzbalov ý a sof tbalov ý klub Apollo
Bratislava vytvára pre mladých ľudí príležitosť športového vyžitia už takmer tri desaťročia. Popri tom vznikajú priateľstvá a formuje sa komunita na jednom z najväčších
bratislavských sídlisk. BK Apollo je neziskovou organizáciou, a preto aj tento rok apeluje
na ľudí ktorým záleží na podpore športu, aby
zvážili možnosť prispieť prostredníctvom
2% z daní práve na jeho činnosť. V prípade,

že máte možnosť a vôľu priložiť ruku k dielu,
venujte nám aj vy 2% z vašich daní. Vopred
vyplnené tlačivo nájdete na titulke našej
web stránky www. bkapollo.sk
Dávid Stohl

rganizácia
muskulárnych
dystrofikov
v SR

agentúra
osobnej
asistencie

Hľadáme osobných asistentov!
Hľadáme osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím formou asistencie. Tá sa vykonáva podľa potrieb
a pokynov človeka so zdravotným postihnutím. Čas a
miesto výkonu sa dohoduje priamo s ním. Táto práca je
veľmi časovo ﬂexibilná. Čo k tomu potrebujete? Empatiu,
spoľahlivosť, vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne
úkony. Štátom stanovená odmena je 2,78 €/hodinu, prípadná individuálna dohoda je možná. Naše služby a zápis
v agentúre sú bezplatné. Tiež poskytujeme aj bezplatné
sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím
a ich rodiny. Ak Vás táto ponuka zaujala, ozvite sa na asistencia@omdvsr.sk, alebo na tel.: 0948/529 976.
Kontakty:
Organizácia muskulárnych dystroﬁkov v SR – Agentúra
osobnej asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava
tel. čísla: 02/4341 0474, 0948 529 976
email: asistencia@omdvsr.sk
www.omdvsr.sk, www. osobnaasistencia.sk
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IN WHITE

ZUBNÁ AMBULANCIA
. Kompletné ošetrenie zubov
. Bezbolestná stomatológia laserová terapia

. )L[Q«]XE\]DMHGHQGHć
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DQRY¿FKOLHÏHEQ¿FKSRVWXSRY
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NDĻG«PXSDFLHQWRYL
0JU$WWLODCsontos
Mob.:0903712455
3DGO¿FKKUGLQRY%UDWLVODYD
ZZZLQZKLWHVNLQIR#LQZKLWHVN

Zdravie
VD]DÏ¯QD
v ústach

ABAS SR Management príjme IHNEĎ operátora PCO
PLAT: 1000 € brutto PODMIENKY: preukaz POS/ak nemáš nevadí
BENEFIT: príspevok na dopravu, ubytovanie MIESTO: Bratislava
kontakt: 0910 835 203, mail: kariera@absco.sk
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ODDELENIE ŠKOLSTVA A KULTÚRY POZÝVA:
KLADENIE VENCOV
Dňa 4. apríla o 16.30 hodine sa pri príležitosti oslobodenia
a ukončenia 2. svetovej vojny uskutoční podujatie Kladenie vencov. Symbolickým položením kvetov k pomníku Padlých hrdinov na
Trojičnom námestí si uctíme pamiatku tých, ktorí položili životy
za našu slobodu. O 17:00 hodine bude nasledovať svätá omša vo
Farskom kostole sv. Mikuláša.

BLAHOŽELÁME
Kluby dôchodcov na Estónskej, Latorickej a Odeskej ulici blahoželajú svojim členkám a členom – aprílovým, májovým a júnovým
jubilantom.
Z Klubu dôchodcov na Odeskej ulici oslávia v apríli životné
jubileum:
Ján Juhász a Gašpár Nagy;
v máji oslávia životné jubileum: Eva Danielová, Alžbeta
Mucsková, Marta Straňáková a Michal Straňák;
v júni Magdaléna Falbová a Július Valíček.
Z Klubu dôchodcov na Estónskej ulici oslávia v apríli životné
jubileum:
Zlatica Adamková, Jarmila Bukvayová, Alojz Kollár, Mária
Molnárová a Hanka Polášová;
v máji oslávia životné jubileum: Magda Cíchová, Vincent
Meszároš, Mária Angyalová a Anna Kollárová;
v júni Valika Árpová, Peter Bobula, Magita Ďurišová, Dušan
Jurek, Anna Jureková, Alžbeta Vaškovičová a Izabela Krammerová.
Z Klubu dôchodcov na Latorickej ulici oslávia v apríli životné
jubileum:
Alžbeta Hlošková, Mária Klčová, Mária Ládyová, Eva Reicherová
a Magda Rybnikárová;
v máji oslávia životné jubileum: Izabela Červeňanská, Anna
Čaládyová, Alica Látalová a Mária Puchelová;
v júni Mária Bartošová, Anna Bohátová, Mária Edlingerová,
Ľudmila Fulierová, Magda Gúziková, Rozália Javorčíková,
Vlasta Krištofčáková, Bohuslava Krajnerová, Peter Mičieta,
Viera Malovcová, Rozália Maceková, Štefan Pomothy a Alena
Pavlovičová.
Všetkým našim jubilantom srdečne blahoželáme a do ďal ších
rokov prajeme veľa zdravia, spokojnosti a radosti zo života.
Anna Gutléberová, Mária Molnárová a Libuša Zubaľová

STAVANIE MÁJA
Na priestranstve pri Pošte na Uzbeckej ulici postavíme 30.
apríla o 10.00 hodine máj. Deti z našich materských a základných
škôl a ozdobia zelený máj pestrofarebnými stuhami.
COUNTRY & OLDIES & HUNGARICA
Dňa 27. apríla 2018 vás o 19.00 hodine pozývame do Domu
kultúry Vetvár na hudobnú zábavu Country & Oldies & Hungarica
so skvelým DJ Duškym a Adriánom Hollósym. Vstupenky si zakúpite
v DK Vesna, Biskupická 1. Cena vstupenky je 5 €. Viac informácií
na tel. č. 02 45 24 26 53.

Poďakovania
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí 5. februára 2018
odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého
Štefana Kissa. Ďakujeme za slová útechy a kvetinové
dary.
Smútiaca manželka Eva,
deti Števko a Evka s rodinami
Őszinte szívvel köszönjük a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak és mindazoknak, akik 2018. február 5-én elkísérték
utolsó útjára drága halottunkat, Kiss Pityut.
Köszönjük az együtt érző szavakat és a sok-sok virágot, amelyet a koporsójára helyeztek.
Gyászoló felesége Éva,
gyermekei Pityuka és Évike a családjukkal

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 5. 3. 2018 prišli
rozlúčiť s našou drahou zosnulou Máriou Pinkeovou a nie
len so slovami, ale aj kvetinovými darmi vyjadrili súcit.
Ďakujeme aj za slová útechy tlmočené v evanjeliu pánom
dekanom Vadkertim.
Smútiace deti s rodinami

V dôsledku nárastu sťažností návštevníkov cintorína na krádeže
z hrobových miest a ich hanobenie je až do odvolania zadná brána
cintorína v Podunajských Biskupiciach zatvorená. Otvorená bude
iba počas pohrebných obradov. Za pochopenie ďakujeme.
A temetőben történt nagy arányú lopások miatt a hátsó kapu
az intézkedés visszavonásáig zárva marad, s csak a temetési szertartások alatt lesz nyitva. Megértésüket köszönjük.

Szívből mondunk köszönetet a rokonoknak és ismerősnek és mindenkinek, aki 2018. március 5-én eljött, hogy végső búcsút vegyen
szeretett halottunktól, Pinke Máriától, akit a Teremtő életének
90. évében szólított magához. Köszönjük a részvét szavait és a virágokat. Köszönet Vadkerti esperes úrnak az evangélium nyújtotta
vigaszért.
Gyászoló gyermekei családostul
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