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Spomienky na
futbalové úspechy
História futbalu v Podunajských Biskupiciach sa začala písať ešte za Rakúsko-Uhorska. Futbal pravidelne spájal mladých, starých, Maďarov a Slovákov.
Mnohí z biskupických futbalistov už dnes
nie sú medzi nami, no spomienky zostávajú. 			
str. 8, 9

Zrekonštruované detské ihriská
V jeseni minulého roku bola zahájená komplexná rekonštrukcia detských ihrísk na
uliciach Baltská, Podzáhradná a Ipeľská. Rekonštrukcia sa týkala výmeny morálne
opotrebovaných prvkov a doplnenie ihrísk novými hracími prvkami. Všetky nové súčasti
detských ihrísk spĺňajú podmienky súčasne platnej legislatívy a sú certifikované. Okrem
výmeny prvkov boli upravené aj jednotlivé priestory detských ihrísk, obnovené dopadové
plochy ako aj prvky drobnej architektúry a vybudované nové oplotenie.
Dňa 10. februára starosta Mgr. Zoltán Pék
spolu s niektorými poslancami miestneho
zastupiteľstva slávnostne prestrihli pásky
na novo zrekonštruovaných detských ihriskách
v našej mestskej časti.
Dôvodom oneskoreného
odovzdávania detských
ihrísk boli zistené technické nedostatky, ktorých nápravu musela
najprv realizačná spoločnosť vykovať.
Výber ihrísk, ktoré
bolo potrebné rekonštruovať, bol súčasťou
opätovnej spolupráce
starostu mestskej časti
a poslaneckého zboru
miestneho zastupiteľstva, najmä poslancov,
ktorí sa pravidelne zúčastňovali aj kontrolných dní.
Nové hracie prvky a úprava priestorov
ihrísk prispejú aj k skvalitneniu životného
prostredia. Detské ihrisko podporuje pozornosť dieťaťa, jeho pohyblivosť a obratnosť
a prispieva aj k budovaniu imunity a vzťahov
s rovesníkmi. Zároveň umožňuje fyzický rozvoj našich detí a nové hracie prvky im tiež

poskytnú viac zábavy a umožnia aktívne trávenie voľného času. Dôležité však je, aby sa
tak mohlo diať v rámci čo možno najväčšej
bezpečnosti. A práve
k tomu by mali prispieť
vykonané obnovy našich detských ihrísk.
Rekonštrukciu realizovala spoločnosť Veríme v Zábavu, s. r. o.,
ktorá bola úspešná
vo verejnom obstarávaní vyhlásenom
23. júla 2020. Spoločnosť poskytla komplexnú štúdiu obsahujúcu
návrhy výmeny a doplnenia hracích prvkov
a tiež úpravy ostatných
plôch v rámci jednotlivých ihrísk. Všetky práce boli ukončené v decembri 2020. Na komplexnú rekonštrukciu
detských ihrísk z rozpočtu mestskej časti
boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej hodnote 164 248 Eur.
Bc. Viola Holzhauserová
Odd. strategického rozvoja, investičné
a verejného obstarávania
pokračovanie na str. 3

Poslanci schválili
rozpočet na rok 2021
Na prvom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice v roku 2021
bol okrem iného po zapracovaní návrhov poslancov schválený Číselný
a programový rozpočet mestskej časti
na roky 2021 – 2023.
str. 4, 6

Pokojný priebeh skríningu
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa
pričinili o hladký priebeh nárazových
víkendových testovaní v réžii mestskej
časti. V Podunajských Biskupiciach sú
momentálne od pondelka do nedele
k dispozícii tri mobilné odberné miesta
zriadené štátom. 		
str. 5
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Vážení Biskupičania!
Úvodom by som vás rád vyzval k účasti na prvom plne elektronickom sčítaní obyvateľov,
ktoré potrvá do 31. marca. Samotné zrátanie sa vám nezaberie viac ako 5 minút
a Bratislave tak pomôžete získať v nasledujúcich 10. rokoch viac ako 100 miliónov eur
na zlepšenie života jej obyvateľov.
Máme za sebou prvé miestne zastupiteľstvo
v roku 2021, na ktorom bol po zapracovaní
návrhov poslancov jednohlasne schválený
návrh číselného a programového rozpočtu
na roky 2021 – 2023. Oceňujem aktivitu našich poslancov a verím, že sa nám spoločným
úsilím podarí naplniť ciele, ktoré sú v rozpočte stanovené. Poslancom sme poskytli
aktuálne údaje o stave realizácie jednotlivých
projektov realizovaných mestskou časťou. Na
zabezpečenie plnenia aktivít nadefinovaných
v Akčnom pláne bolo v roku 2020 použitých
z rozpočtu mestskej časti 660 225,– EUR.
Posledné dva februárové víkendy sme už
upustili od nárazových víkendových testovaní v réžii mestskej časti a chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispeli

k ich hladkému priebehu. V Podunajských
Biskupiciach sú vám momentálne od pondelka do nedele k dispozícii tri mobilné odberné
miesta zriadené štátom a ja verím, že ich
kapacita postačí, aby sa každý Biskupičan,
ktorý potrebuje negatívny výsledok Ag testu,
mohol bez dlhého čakania otestovať v blízkosti svojho domova.
Žiaľ, v Bratislave sa nepodarilo zabezpečiť
predvídateľné a koordinované otváranie
škôl. Odporúčania regionálneho hygienika
prichádzali na poslednú chvíľu a jednotliví
zriaďovatelia k nemu pristupujú rôzne. Pre
mňa je bezpečnosť a zodpovedný prístup v súčasnej dobe na prvom mieste. Aj preto som
pre pedagógov našich materských a základných škôl zabezpečil respirátory FFP2 a rúška.

Svoje miesto si našiel aj srdcový defibrilátor
od firmy Pharmacare, ktorý sme umiestnili na
fasáde budovy miestneho úradu na Trojičnom
námestí. Prvú pomoc pri záchrane života pred
príjazdom zdravotníckej pomoci tak budú
môcť vďaka tomuto modernému prístroju
poskytnúť všetci obyvatelia a plánujeme zaobstarať aj ďalšie a umiestniť ich na sídliská.
Výdatná snehová nádielka a následné
náhle oteplenie nám odhalilo nedostatky
na našich novo zrekonštruovaných detských ihriskách na Baltskej, Podzáhradnej
a Ipeľskej ulici. Chcem preto všetkých rodičov, ktorí si museli čistiť topánky od blata,
ubezpečiť, že sa budeme snažiť nájsť možnosti, ako pod hracie prvky nájsť zmysluplný
podklad. Verím, že sa nám spolu s poslaneckým zborom spoločnými silami podarí v dohľadnom čase zabezpečiť, aby sme na všetkých zrekonštruovaných detských ihriskách
v našej mestskej časti vychytali a napravili
nedostatky, ktoré sa pri takýchto projektoch
časom a po užívaní môžu vyskytnúť.
Na záver si dovolím zacitovať slová sociologičky Silvie Porubänovej. „V dlhotrvajúcej
situácii všeobecného ohrozenia ľudia nepochybne pociťujú úzkosť a strach. Aj pri vedomí,
že nikto nedokáže prognózovať najbližší vývoj
situácie a tobôž nie definitívny koniec pandémie, treba s občanmi komunikovať pravdivo,
jasne a vierohodne. Iba tak je možné naďalej
sa spoliehať na ich súčinnosť, zodpovednosť
a výdrž. Rovnako dôležité je sústrediť sa na
prezentovanie nádeje.“
Jar je vraj krásna pre toho, kto zažil dlhú
zimu. Všetkým Biskupičanom preto prajem,
nech jarné lúče slnka prinesú do vašich duší
svetlo a nádej na zlepšenie epidemickej
situácie a návrat k životu bez obmedzení.
Szép a tavasz annak, aki hosszú telet
élt át. Minden püspöki lakos lelkébe hozzanak éltető fényt a tavaszi napsugarak,
s költözzön szívünkbe a járványhelyzet
javulásának és korlátozásmentes életünk
folytatásának reménye.
Mgr. Zoltán Pék, starosta

REKONŠTRUKCIA DETSKÝCH IHRÍSK
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K rekonštrukcii detských ihrísk
pokračovanie zo str. 1

Od začiatku až po finále riešenia problematiky detských ihrísk sme boli s kolegom
Stanom Koišom prítomní pri každom verejnom či neverejnom stretnutí o detských
ihriskách a s maximálnym nasadením sme
tlačili na čo najlepší výsledok. Finálny
vzhľad sme sa snažili priblížiť čo najviac
predstavám obyvateľov. Samotnej realizácii predchádzali stretnutia s obyvateľmi
a veľa dobrých nápadov od ľudí sme aj zapracovali. Niektorí ľudia boli nahnevaní,
že sa nerekonštruovalo práve ihrisko na ich
ulici, no chceme im odkázať, že budeme
pokračovať a obnovy sa určite dočkajú aj
ďalšie. S kolegami poslancami sme museli
premyslieť ako peniaze vyčlenené na ihriská čo najlepšie investovať. Najmä výber,

ktoré ihriská pôjdu do rekonštrukcie ako
prvé vôbec nebol jednoduchý. Nakoniec
sme však docielili spoločnú zhodu a vybrali tri ihriská tak, aby to z Dolných honov
na nové ihrisko nik nemal príliš ďaleko.
Pri výbere prvkov sme sa zamerali na typ
ihriska a vekovú kategóriu, aká sa predpokladá, že ho bude práve na danom mieste
využívať.
Ihrisko Baltská je tak trochu odrezané
od ostatných ulíc a preto sa podarilo toto
ihrisko zväčšiť. Na svoje si prídu väčšie deti
s lezeckými prvkami aj tie menšie s trojšmykľavkou prispôsobenou pre nich. Okrem
klasických prvkov sme pridali na ihrisko
atraktívne „vychytávky“ ako trampolínu,
lanovú spúšťačku či súrodeneckú hojdačku.
Ihrisko Podzáhradná (pri Pošte) je tiež
doplnené o lanovú spúšťačku, ktorá sa do
trávnatého terénu priam núkala. Odstránený
bol drevený altánok, pod ktorého strechou
do noci vyčíňali neprispôsobiví občania
a tento priestor bol plný odpadkov. Osvojili
sme si výborný nápad ľudí a osadili uprostred
ihriska kruhovú lavičku s vysadeným javorom
v strede. Okrem terénnych prác, rekonštrukcie starších prvkov a osadenia niekoľkých
nových vrátane hojdačiek, šmykľavkovej
zostavy pre menšie deti a iných, poteší odstránenie nežiaducich náletových porastov,

kde prespávali bezdomovci a hromadil sa neporiadok. Vznikol tak ďalší priestor, ktorým
sa ihrisko zväčšilo.
Ihrisko Ipeľská bolo najmenšie z vybraných ihrísk, zvyknú sa tu stretávať najmä
rodičia s menšími deťmi. Nižšia šmykľavková
zostava je určená práve pre nich. Doplnený
bol kolotoč, hojdačky s baby sedákom
a prevažovadlá. Keďže ihrisko je v tesnom
susedstve parkoviska, jeho oplotenie sa
priam žiadalo.
Na všetky ihriská boli všade tam, kde to
normy vyžadujú kvôli bezpečnosti, pridané dopadové plochy, doplnilo sa niekoľko
lavičiek, informačných tabúľ, tienidiel či
spravilo oplotenie. Novinkou v Biskupiciach
je separačný smetný kôš.

Odteraz, milí obyvatelia, už za peknými
novými ihriskami nemusíme s deťmi cestovať do iných mestských častí. Verím, že ich
budeme považovať za náš spoločný majetok
a budeme sa preto snažiť, aby nám vydržali
v dobrom stave čo najdlhšie. Nech z nich
máme všetci radosť, najmä naše deti!
Pavol Hanzel
poslanec miestneho zastupiteľstva
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Z rokovania miestneho zastupiteľstva
Na 18. zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice dňa 23. februára 2021 poslanci schválili Návrh číselného a programového
rozpočtu Mestskej časti Podunajské Biskupice na roky 2021 – 2023 v znení pozmeňujúcich návrhov. Zároveň vzali na vedomie predloženú kontrolu plnenia uznesení
prijatých na zasadnutí dňa 08. 12. 2020., správu o kontrolnej činnosti miestneho
kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020, pravidelný
odpočet realizácie i aktualizáciu Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice. Na zabezpečenie plnenia aktivít nadefinovaných v Akčnom
pláne bolo v roku 2020 použitých z rozpočtu mestskej časti 660 225,–EUR.
Miestni poslanci schválili schválili nájom pozemkov na Kovovej ulici na dobu
určitú, nájom časti pozemku pod letným
exteriérovým sedením v nadväznosti na
prevádzku „Espresso SPEEDY“ a odpredaj
časti pozemku parc.č. 5478/34. Schválené
bolo tiež zverenie správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Materskej školy Óvoda,
Komárovská 58 a dodatok k protokolu o zverení nehnuteľného majetku Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy
Základnej školy Podzáhradná 51.
Poslanci ďalej vyjadrili nesúhlas s odpredávaním pozemkov v záhradkárskej
osade Radosť a taktiež nepredĺžili nájom
pozemku pod reklamnou stavbou v areáli
školy, pričom v diskusii bol kladený dôraz
na opakovaný audit reklamných stavieb
a odstraňovanie reklamného smogu. Za
člena Komisie školstva, kultúry, mládeže
a športu bol zvolený poslanec Pavol Kubiš.

Interpelácie poslancov

Izabella Jégh sa spýtala na stav požiadavky na výrub stromu na Oremburskej ulici č. 46
a poukázala na vyliaty prebytočný asfalt
na Krajinskej ulici pri zastávke Oblúková.
Poslankyňa zároveň požiadala o spracovanie návrhu parkovacieho systému v rámci
mestskej časti, o obnovu zákazových tabúľ
pre psičkárov na Biskupickej ulici a ulici
Padlých hrdinov a o sfunkčnenie Redakčnej
rady Biskupických novín.
Boris Vereš podal písomnú interpeláciu
ohľadne stromu na Priekopníckej ulici,
ktorý stále spôsobuje majetkové škody
a znižuje kvalitu života občanov. Poslanec
zároveň požiadal o distribúciu vreciek na
psie exkrementy do schránok platiteľov
dane za psa a prehodnotenie rozmiestnenia
odpadových košov.
Pavol Hanzel požiadal o obnovenie prechodu pre chodcov na vynovenej vozovke na
Baltskej ulici a upozornil, že vo vnútrobloku
na Estónskej ulici ťažké mechanizmy a automobily poškodili časť asfaltu a betónu pri
prácach na „Oázach“.
Michal Drábik požiadal o ozrejmenie postupu pri odstraňovaní starých autovrakov.

Pavol Kubiš požiadal o predloženie materiálu „založenie náhradnej výsadby drevín“
v súvislosti so svojou interpeláciou z predchádzajúceho zastupiteľstva. Poslanec
predostrel aj požiadavku obyvateľov sídliska Medzi jarkami o riešenie v súčinnosti
s magistrátom a firmou Siemens ohľadne
nefunkčného osvetlenia na sídlisku.
Barbora Lukáčová požiadala o skvalitnenie písomnej a emailovej komunikácie
medzi miestnym úradom a občanmi.

Ildikó Virágová požiadala o upresnenie personálneho obsadenia na Oddelení
strategického rozvoja, investičnom a VO
miestneho úradu.
Podrobné informácie z rokovania
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice zo
dňa 23. 2. 2021 nájdete v zápisnici a na
zvukovom zázname na webovej stránke
www. biskupice.sk.

AKTUÁLNE
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Ďakujeme vám!
Po celoslovenskom skríningu pod názvom Zachráňme spolu životy, ktorý sa konal od
18. do 26. januára, sme si v Bratislave od testovania oddýchli len na týždeň. 3. februára
členovia vlády objasnili nové pravidlá, ktoré sa týkali epidemiologickej situácie na
Slovensku a v Bratislave je na mnohé úkony potrebný negatívny výsledok Ag testu so
7 dňovou platnosťou.
V mestskej časti Podunajské Biskupice
preto opäť zasadal krízový štáb a pre svojich obyvateľov zriadil na blížiaci sa víkend
6. a 7. februára päť odberným miest. V ZŠ
Bieloruská, v ZŠ Podzáhradná, v Klube seniorov Latorická a v DK Vetvár počas toho
víkendu odberné tímy otestovali 4044
občanov, z ktorých bolo 39 pozitívnych
(0,96%). Odberové miesta zriadené mest-

nezabezpečila. Obyvateľom však boli a stále
sú v Podunajských Biskupiciach k dispozícii tri mobilné odberné miesta (MOM)
v DK Vesne, v Klube seniorov na Latorickej
a na Amurskej ulici a k 12. februáru viac
ako 50 trvalých mobilných odberových
miest v Bratislave s jedným alebo dvoma
odberovými tímami a s celkovou kapacitou
minimálne 120 000 testov týždenne.

V mene všetkých Biskupičanov sa chceme
poďakovať všetkým zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, vojakom, policajtom i zamestnancom miestneho úradu,
ktorí sa zúčastnili a pomáhali pri testovaní
v našej mestskej časti.
Martina Frőhlich Činovská
Foto: Alexandra Hrabačková
skou časťou však neboli počas víkendu naplno vyťažené a tak počas nasledujúceho víkendu 13. a 14. februára zriadili Podunajské
Biskupice dve odberné miesta, na ktoré sa
prišlo za dva dni otestovať 2980 občanov,
z ktorých bolo 31 pozitívnych (1,04 %).
Odhliadnuc od nákladov a personálneho
zabezpečenia dočasných odberných miest,
mnohým obyvateľom víkendový termín
testovania nevyhovoval a tak počas nasledujúcich dvoch februárových víkendov
už Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice ďalšie miesta vo vlastnej réžii

V našej mestskej časti máte minimálne do apríla k dispozícii 3 mobilné odberné
miesta (MOM), ktoré sú dostupné 7 dní v týždni od pondelka do nedele.

Amurská ulica 61 – odberné miesto je pre vás k dispozícií v čase od 9.00 – 18.00 hod.
(prestávka od 12.00 do 13.00 hod.) zatiaľ bez rezervačného systému.

Latorická ulica 4 - Klub seniorov – odberné miesto je dostupné v čase od 13.00 do
22.00 hod. (prestávka od 17.00 – 18.00 hod.) zatiaľ taktiež bez rezervačného systému.
Biskupická ulica 1 - Dom kultúry Vesna – odberné miesto je otvorené v čase
od 8.00 – 17.00 h (prestávka od 12.00 – 13.00 hod.) Na toto odberné miesto sa môžete objednať cez rezervačný systém www.old.korona.gov.sk, ale je možné prísť aj bez
objednania.
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ROZPOČET NA ROK 2021

Rozpočet na rok 2021
Aj v tomto roku Miestny úrad Podunajské Biskupice pripravil Návrh rozpočtu na kalendárny rok 2021 a tiež na ďalšie dva roky 2022 a 2023. Návrh rozpočtu na nasledujúce dva
roky má len informatívny charakter predpokladaného rozpočtu mestskej časti. V súlade
s platnou legislatívou je mestská časť povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na
tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný
rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Predložené návrhy
rozpočtov sú vnútorne členené na rozpočet bežný a kapitálový. V prípade objektívnej
potreby je možné rozpočet v príjmovej ako aj výdavkovej časti kedykoľvek upraviť.
Rozpočet mestskej časti Podunajské
Biskupice na roky 2021 až 2023 vychádza
z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR ako
aj z návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR
Bratislavy na roky 2021 –
2023 a z požiadaviek a potrieb obyvateľov mestskej
časti. Po rokovaniach poslancov miestneho zastupiteľstva
s vedením miestneho úradu
sme pristúpili k zostaveniu
tohtoročného rozpočtu
veľmi opatrne a vzhľadom
na situáciu, ktorú máme
v spojitosti s epidemiologickou situáciou v súvislosti
s ochorením COVID 19, bol
celkový rozpočet Mestskej
časti Bratislava – Podunajské
Biskupice na rok 2021 zostavený ako prebytkový. Z toho
bežné príjmy sú vo výške
10 760 150,– EUR a bežné výdavky sú na úrovni 10 207 353,– EUR, výdavky sú teda nižšie ako príjmy o 552 797,– EUR.
Bežné príjmy pozostávajú z príjmov
daňových, nedaňových, grantov a transferov. Najväčšiu časť z bežných príjmov
tvoria daňové príjmy. Skladajú sa z daní,
ktorých správcom je mestská časť (daň za
psa 24 900,– EUR, za používanie verejného
priestranstva 200 000,– EUR a z percentuálneho podielu mestskej časti z daní, ktoré
vyberá hlavné mesto SR Bratislava – podiel
na výnose dane z príjmov fyzických osôb
vo výške 4 100 000,– EUR, podiel na výnose dane z nehnuteľností 1 230 000,– EUR
a podiel z poplatku za komunálny odpad
155 000,– EUR). Nedaňové príjmy tvoria
hlavne príjmy za prenájom tepelného hospodárstva Veolia, s. r. o., nebytových priestorov v DK Vetvár, priestorov v zdravotných
strediskách na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul.,
nájomných bytových domov na Bodrockej ul.
a Uzbeckej ul., zmluvy za používanie stánkov
na trhovisku na Latorickej ulici. Ďalej sú tu
zarátané príjmy pozostávajúce z príjmov
z prenájmu pozemkov 599 400,– EUR, z prenájmu budov 283 590,–, administratívnych,
správnych poplatkov ako aj ostatných poplatkov a platieb. Ďalšou významnou čas-

ťou príjmov sú transfery, čiže financovanie
zo štátneho rozpočtu v celkovej hodnote
3 290 100,– EUR. Tieto transfery sú určené
na financovanie materských a základných
škôl 2 730 200,– EUR, na financovanie čin-

nosti matričného úradu, územného plánu
a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu a úseku starostlivosti o životné
prostredie vo výške 79 600,– EUR.
Bežné výdavky v plánovanej výške
10 207 353,– EUR budú použité na chod
miestneho úradu, a to najmä na mzdy a platy
zamestnancov ako aj na odmeny poslancov
a miestneho kontrolóra, výdavky na energie,
poštovné, telekomunikačné služby, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby,
pracovné odevy, tabule, súpisné a orientačné
čísla, registračné známky pre psov, pohonné
hmoty, údržbu a opravy motorových vozidiel,
povinné a havarijné poistenie, diaľničné
známky, emisné a technické kontroly, rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky,
budov a zariadení, monitorovacieho zariadenia, vianočného osvetlenia, na príspevky do
fondu opráv nájomných bytových domov, na
opravu a údržbu nájomných bytov, poistenie
nehnuteľného majetku, na rôzne služby ako
je odvoz odpadu, monitorovanie priestorov,
revízie a kontroly zariadení, znalecké posudky, vianočnú výzdobu, advokátske a poradenské služby, súdne poplatky a iné služby
v predpokladanej výške 2 276 469,– EUR.
Ďalšou oblasťou je životné prostredie, kde

sú plánované výdavky v roku 2021 vo výške
325 000,– EUR, a to hlavne na pravidelnú
údržbu verejnej zelene, orez stromov, čistenie
miestnych komunikácií, chemickú ochranu
porastov, odstraňovanie čiernych skládok.
Na údržbu miestnych komunikácií sa plánuje
použiť 426 150,– EUR, a to najmä na opravy
výtlkov, zimnú a letnú údržbu komunikácií,
opravy dopravného značenia, nákup a údržbu
dopravných značiek. Na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 687 458,– EUR.
Na zabezpečenie vzdelávania na základných
školách je plánovaná výška 2 962 466,– EUR.
V sociálnej oblasti sú plánované výdavky
vo výške 214 470,– EUR, ktoré
slúžia na zabezpečenie opatrovateľskej služby a činnosti
klubov dôchodcov, prepravné
dôchodcov pri zájazdoch,
nákup potravín na posedenie dôchodcov, príspevok
na spoločné stravovanie
dôchodcov, jednorazové finančné príspevky starobným
dôchodcom, vypracovanie lekárskych posudkov k žiadosti
na posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu a iné. Na
jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové
peňažné dávky a vecné dávky
pre rodiny s deťmi v hmotnej
a sociálnej núdzi je vyčlenená
suma 20 000,– EUR. Na pomoc v hmotnej núdzi sú určené finančné prostriedky vo výške
14 000,– EUR.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako
schodkový, schodok vo výške 373 044,– EUR
je krytý nepoužitými prostriedkami z predchádzajúcich rokov. Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 20 000,– EUR a kapitálové
výdavky vo výške 393 044,– EUR.
Kapitálové príjmy sú tvorené výnosom
z predaja pozemkov vo výške 20 000,– EUR.
Kapitálové výdavky pozostávajú z výdavkov na projektové dokumentácie na plánované rozvojové aktivity v celkovej výške
40 000,– EUR, na komplexnú rekonštrukciu
ZŠ Biskupická 70 000,– EUR, na vybavenie
školy Biskupická 18 004,– EUR, na vybavenie MŠ Estónska 62 600,– EUR, Linzbothova 17 440,– EUR, na koncept Smart školy
Podzáhradná 90 000,– EUR a na presťahovanie knižnice z DK Vesna do nových priestorov 15 000,– EUR, na zaobstaranie nákladného auta na odvoz kontajnerov 80 000,– EUR.
Detailný rozpočet je zverejnený na oficiálnej
webovej stránke Podunajských Biskupíc.
Ing. Iveta Laurovičová
vedúca Oddelenia ekonomického
a správy majetku
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Sociálna služba SOS náramok
Miestny úrad mestskej časti Podunajské Biskupice od marca ponúka seniorom a osobám
s rôznymi zdravotnými komplikáciami, ako aj ich blízkym rodinným príslušníkom ďalšiu
sociálnu službu domáceho tiesňového volania – SOS gombík.
Zakúpili sme 5 zariadení v celkovej hodnote 1 500 Eur a v spolupráci s Asociáciou
samaritánov SR zabezpečíme, aby biskupickí seniori mohli žiť samostatne vo vlastnom domove a súčasne mali pre prípad
núdze záruku okamžitej a kvalifikovanej
pomoci.
Záujemcovi bezplatne prenajmeme vode
odolný náramok s gombíkom, ktorý môže
byť vybavený detektorom pádu. V prípade
krízovej situácie sa po stlačení gombíka
neptretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni
spojí klient s dispečingom, ktorý okamžite

zabezpečí pomoc. Možné je zabezpečiť aj
kontaktovanie klienta z iniciatívy dispečingu v pravidelných intervaloch. Komunikácia
v celom byte je zabezpečená prostredníctvom prístroja s mimoriadne citlivým mikrofónom a reproduktorom.
Služba je určená predovšetkým seniorom,
ktorí sú vo svojich domácnostiach osamelí,
alebo je pre nich dôležitý pocit bezpečia.
Za inštaláciu a pripojenie zariadenia v byte
klient neplatí. Záujemca bude uhrádzať iba
poplatok za poskytovanie služby SOS gombík v sume 11,90 Eur mesačne.

Bližšie informácie vám poskytneme
na Oddelení sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky u Mgr. Bibiány
Guldanovej, tel. č.: 02/40207228, mobil:
0918 750 533, e-mail: bibiana.guldanova@mupb.sk.
Mgr. Bibiána Guldanová
vedúca Oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky

Čistejšie
zastávky MHD
Zamestnanci miestneho Oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného
hospodárstva vyčistili zastávky mestskej
hromadnej dopravy v našej mestskej časti.
Jednalo sa konkrétne o zastávky na Slovnaftskej ulici, Hronskej, Dudvážskej, Kazanskej,
Vrakunskej a na Trojičnom námestí. Následne boli očistené aj zastávky na sídlisku Medzi jarkami. Naši zamestnanci pozametali aj
okolie zastávok, odstránili grafitové nápisy a vyčistili sklenené tabule. Bohužiaľ, nie
všetky grafity sa dali odstrániť, i keď bol po-

užitý špeciálny Antigraffiti prípravok. Údržbu
a čistotu na zastávkach MHD má v kompetencii Dopravný podnik Bratislava. Frekventované zastávky v Podunajských Biskupiciach boli
vyčistené z iniciatívy a na náklady miestneho

úradu. Veríme, že kompetentní budú v tejto
dobrej myšlienke pokračovať. Veľmi znečistené zastávky totiž môžu zvýšiť riziko šírenia
ochorenia CoviD-19.
Mgr. Beata Prekopová

Oddychové oázy na Medzi jarkoch
V našej mestskej časti je stále veľa miest,
ktoré už dlhodobo neplnia svoj účel a potrebujú revitalizáciu. Mestská časť v uplynulom
roku pripravila v spolupráci s poslancami
projektovú dokumentáciu pre revitalizáciu
štyroch jestvujúcich oddychových plôch v
rámci sídliska Medzi jarkami. Konkrétne
sa jedná o oddychové zóny v rámci vnútroblokov na uliciach Lotyšská, Bieloruská

a Estónska. Som rád, že začiatkom februára
boli práce zahájené a realizácia je plánovaná
zhruba na dva mesiace.
Navrhované oázy vzniknú na existujúcich betónových plochách, ktoré slúžili ako
miesto pre oddych s trávnatými plochami,
drevinami a lavičkami. Súčasťou revitalizácie sú búracie práce, položenie vodopriepustnej dlažby, konštrukcie, záhradnícke

práce, výsadba drevín a trvaliek. Na záver
budú osadené prvky drobnej architektúry.
Prosím obyvateľov územia dotknutého
rekonštrukciou o trpezlivosť. Verím, že tento
projekt okrem zmiernenia dopadu klimatických zmien prispeje aj ku skvalitneniu životného prostredia a tým zlepší kvalitu ich života.
Mgr. Zoltán Pék, starosta
Vizualizácia: Ing. Roman Lamoš
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Spomienky na biskupické futbalové kluby
Po konečnom hvizde rozhodcu svietil na tabuli výsledok futbalového zápasu BTJ
Podunajské Biskupice – Olympijský výber ČSSR 0:6. Na futbal sa zišlo skoro 2 000 divákov, ktorí slovenskými a maďarskými pokrikmi posmeľovali náš hrdý biskupický
futbalový tím. Chlapci na ihrisku hrali z plných síl. Výber dorastu ČSSR bol ale nad ich
sily. Pri spoločnej fotke sa všetci usmievali, ale zlaté časy našich chlapcov ešte len prišli.
turnajoch. Kluby si v tom čase za stretnutia
navzájom platili zálohu od 50 – 80 Kč, ktorú
si vrátili pri odvetnom stretnutí.

zmenil na TJ Spoje Bratislava-Podunajské
Biskupice (Telovýchovná jednota Spoje
Bratislava-Podunajské Biskupice). TJ Spoje
Bratislava-Podunajské Biskupice „B“ bol
rezervným tímom bratislavských Spojov,
pričom svoj najväčší úspech získal v sezóne
1984/85 a v 4. najvyššej divíznej súťaži sa
umiestnil na 13. mieste.

ČSSR – BTJ Podunajské Biskupice

Začiatky futbalu v Biskupiciach

História futbalu v Podunajských Biskupiciach sa začala písať ešte za Rakúsko-Uhorska. Prvé stretnutia neorganizovaného
dedinského družstva bývali na provizórnej
pasienkovej lúke niekedy v rokoch okolo
1911. Ako všade na dedinách, i naša mládež
túžila mať futbalové ihrisko. Keďže ho nebolo, chlapci využívali na futbal každú ako tak
rovnú plochu na pasienkoch pri pasení husí
či dobytku. Systematické budovanie a rozvoj
futbalového ihriska v Püspöki prekazila 1.
svetová vojna.
Pri spomienkach nagypapu mojej manželky sa opätovne vraciame až do roku
1920, kedy ako 8-ročný spolu s vrstovníkmi
kopal loptu na pasienku, kde v súčasnosti
stojí budova bývalej predajne Hobby. Na
jar bola lúka pomerne rýchlo suchá a tak sa
chlapci z dediny v nedeľu stretli a dochuti
sa vybehali za loptou, ktorú im priniesol
Vilmos bácsi (Vilmos Nágl). Po príklade
niektorých obcí sa na schôdzke v hostinci
zišli mladí športoví nadšenci pod vedením
usilovného pekára Józsefa Fröhlicha a šikovného charizmatického obchodníka Vilmosa
Nágla a jednomyseľne sa uzniesli založiť
v obci športový klub združujúci športovcov
a občanov obce milujúcich futbal. Klub pomenovali PÜSPÖKI TORNA KLUB. Ihrisko si
svojpomocne vybudovali na pozemku notára
Baumgartnera. „Futbal sa hrá srdcom,“ často
pokrikovali Józsi bácsi a Vilmos bácsi na tréningoch biskupickej mládeže.
V zimnom období sa futbalový klub spolupodieľal na organizovaní divadelných
predstavení a tanečných zábav. Takto do
pokladnice získal nejaké príspevky na
športovú výstroj, ktorá bola síce biedna,
ale elán futbalistov veľký. Do roku 1949
nebola činnosť PÜSPÖKI TK riadne organizovaná, zápasy sa hrávali na základe vzájomnej dohody medzi jednotlivými dedinskými klubmi v okolitých obciach alebo na

Imrich Mandli to zariadi

Kto iný ako neúnavný predseda Miestneho
národného výboru, člen Komunistickej strany Slovenska, poslanec za volebný obvod
79 – Bratislava-Ružinov-sever a obrovský
fanúšik futbalu. Imrich Mandli sa postaral
o zrodenie nového futbalového štadiónu.
Nové ihrisko vyrástlo postupne od 50tych rokov na biskupickej lúke a stalo sa
magnetom a tiež prepojilo športové srdcia
ľudí Starej obce a novej časti Dolné hony
a Medzi jarkami. V rokoch 1971, 1972 a 1973
majstrovský hetrik SPARTAK TAZ (Trnava)
rozprúdil aj futbalové nadšenie futbalistov
BTJ Podunajské Biskupice. „Vďaka neúnavnej obetavosti Rastislava Beroša a Viktora
Gajarského a hráčskeho nadšenia, vrátane
obyvateľov Podunajských Biskupíc sa nám
podarilo prebojovať do 1.A Bratislavskej ligy,“
spomína na futbalové úspechy môj svokor
a futbalista za BTJ Viliam Fukári.

Ako k nám prišla Petržalka?

Starí Petržalčania pôvodnej obce Liget
stáli vždy pri kolíske športu a futbalu. Početnosť futbalových ihrísk na pravom
brehu Dunaja bola nevídaná. Športoví
nadšenci a mecenáši futbalu tam vybudovali 6 ihrísk. Keď v roku 1972 padlo
rozhodnutie o likvidácii ihriska TJ Spoje,
sa fúziou s BTJ Podunajské Biskupice futbalisti presunuli k nám a názov klubu sa

Úpadok TJ SPOJOV na SIN CITY

To, ako sa pozemky Biskupičanov ocitli
v súkromných rukách, odzrkadľuje ľahostajnosť kompetentných v rokoch, keď TJ SPOJE
definitívne prešli do súkromných rúk. V roku
1993 o štadión poslanci miestneho úradu
nezabojovali a tak pripadol Slovenským
Telekomunikáciám. Tie ho v rozpore s platnou dohodou mestskej časti predali firme
Sitno Holding, s ktorým viedla mestská časť
súdne spory. Prečo pristupoval miestny
úrad a poslanci k súdnym sporom tak „laxne“?
Prečo to nenapadol a neodvolal sa na najvyšší
súd? Kto pochybil v súdnom spore, pýtame
sa dodnes. Prečo aj mimosúdne vyrovnanie
pred 14. rokmi dopadlo tak katastrofálne pre
mestskú časť a pozemok Biskupičanov vlastnia súkromné spoločnosti? Materiály nie sú
verejnosti dostupné a z TJ spojov sa od roku
2008 stal opustený, chátrajúci a zanedbaný
areál. Ten môže čoskoro začať písať svoj novodobý príbeh, ale aj tentokrát to bude v rukách
súkromného investora.

Spomienky zostávajú

Mnohí z našich futbalistov, ktorým vďačíme za menšie či väčšie úspechy i výchovu vtedajšej futbalovej mládeže, už žiaľ
dnes nie sú medzi nami. Za Podunajské
Biskupice im za všetko ďakujeme a venujeme
tichú spomienku.
Mgr. Ján Španko
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A püspöki futballklubokra emlékezünk
A sípszó a mérkőzés végét jelentette. A tabellán ott világított a végeredmény: a püspöki
csapat és az olimpiai válogatott 0:6. A sportpályán a mérkőzésre kishíján 2 ezer néző
gyűlt össze, akik magyar és szlovák nyelven biztatták a hősiesen küzdő fiúkat. Teljes
erőbedobásuk ellenére is az olimpiai válogatott győzött. A közös fényképen valamen�nyien mosolyogtak, ám a mi fiaink aranykora még csak ezután jött.

A futball kezdete Püspökin

A futball történelme Püspökin még az
Osztrák-Magyar Monarchia idejében kezdődött. Az első mérkőzésekre valamikor

sportfelszereléseket. A Püspöki Torna Klub
tevékenységének egészen 1948-ig nem voltak
meghatározott szabályai. Egy-egy mérkőzés
a szomszédos községek futball-csapataival

akkor ez a sportklub egyesült a püspöki
sportklubbal és így jött létre a TJ Spoje
Bratislava – Podunajské Biskupice „B“ nevű
sportklub. Ezen új egyesület tagjai alkották
a mecénás, a pozsonyi Telekommunikációs
cég számár a tartalékot. Az egyesült csapat
a legnagyobb sikert 1984/85-ben érte el,
amikor is a legmagasabb, a 4-es divízióban
a 13. helyre küzdötte fel magát.

Horný rad zľava: Weisz Ernő, Polák Jozef, Fukári Vili, Horváth Dezsi,
Horný rad zľava: Nagy Laci, Prikler Karcsi, Fukári Vili, Göndör Róbi, Nagy Laci, Bab Karcsi, Valiček Štefan (vedúci mužstva). Dolný rad zľaCsóka Laci, Dinka Öcsi, Nagy Vilike. Dolný rad zľava: Mészároš Miku- va: Plutzer Karcsi, Trpín Michal, Buš Juraj, Frőhlich Rudolf, Jursa Béla,
Trpín Štefan.
láš, Kuczman Öcsi, Kotlár Gyuri, Bab Karcsi, Nagy Sanyi.

1911 tájékán került sor. Nálunk is a réteken,
legelőkön az állatok legeltetése közben
fociztak a fiatalok és persze szabadidejükben.
Futballpálya híján, mint minden faluban, úgy
Püspökin is a gyepes területeket használták
a játékra. A futballpálya létesítésének és
a futball kezdődő szervezett működésének
az 1. világháború vetett véget.
A feleségem nagypapájára emlékeztünk,
s ez vezetett vissza bennünket egészen az
1920-as évekbe, amikor ő még 8 éves kis
srácként a hasonló korúakkal rúgta a labdát
a legelőn ahol a Baumax, később a Hobby
üzletraktár épülete áll.
Tavasszal a rét és a legelő hamar felszáradt, így a falubeli fiúk minden vasárnap
itt találkoztak és kedvükre rúgták a labdát,
amit Vilmos bácsi (Nágl Vilmos) hozott nekik.
Mint általában minden faluban, így nálunk
is a fiatal futballisták a kocsmában találkoztak, ahol arról tanakodtak, hogy létre
kellene hozni egy sportklubbot, ami végül
is Frőhlich József pékmester és Nágl Vilmos
boltos közreműködésével jött létre és Püspöki
Torna Klubnak nevezték el. A focipályát saját
maguk alakították ki Baumgartner jegyző
telkén szemben a ma is üresen álló Hobby
üzletraktár épületével. „A futballt szívvel
játsszák!” - mondogatta Józsi bácsi és Vilmos
bácsi a fiatalok edzése közben.
A téli időszakban a futballklub tagjai
színházi előadásokat és bálokat szerveztek.
A nagy elhivatottsággal űzött sportolásukhoz az így befolyt összegekből vettek szerény

megegyezéses alapon történt. Az egyes klubok a mérkőzésekre 50-80 koronáig terjedő
előleget fizettek be, amit aztán a visszavágónál visszavettek.

Mandli Imre majd elintézi

A helyi nemzeti bizottság fáradhatatlan elnöke, a kommunista párt tagja, a 79-es körzet képviselője és a futball nagy rajongója,
Mandli Imre volt a megalapozója az új futballpálya létrejöttének, amely az 1950-es
években fokozatosan fejlődött Püspöki gyepes területén és vált a sportolók mágnesévé,
összekötve az akkoriban épülő Homorúszög
és Árokköz sportszerető lakóit. 1972-1973
között a nagyszombati Spartak futballklub
tagjainak mesterhármasa felvillanyozta
a Püspöki Torna Klub tagjait. Rastislav Beroš
és Gajarský Viktor elkötelezett munkájának
és a püspöki focirajongók támogatásának
köszönhetően a Püspöki Torna Klub csapata
feltornázta magát az 1. Pozsonyi Liga „A” csoportjába – emlékezik vissza futballsikereire
az apósom, a Püspöki Torna Klub focistája,
Fukári Vilmos.

Hogyan került a képbe Ligetfalu?

A régi ligetfalusiak mindig a sport
bölcsőjénél álltak, főleg a futballt illetően.
Erről tanúskodik a rengeteg sportpálya is.
A sportolók, a támogatók és az önkéntesek
6 focipályát létesítettek Ligetben. Amikor
1972-ben sor került Ligetfalu TJ Spoje néven
ismert futballpályájának megszüntetésére,

A TJ Spoje hanyatlása

Az, hogy a püspöki sportpálya területe
magánkézbe került, az az akkori Püspöki
Önkormányzat illetékeseinek közömbösségét
mutatja. 1993-ban a focipálya területéért
az akkori képviselők nem eléggé harcoltak,
így az a Szlovák Telekommunikáció tulajdonába került, amely cég a püspöki hivatallal
kötött megállapodást felrúgva a területet
eladta a Sitno Holdig nevű cégnek, amellyel
a püspöki hivatal hosszú évekig perlekedett.
Sikertelenül. A hivatal miért nem támadta meg
a végzést és nem fellebbezett a legfelsőbb bírósághoz? Ki hibázott a bírósági perben? A 14
évvel ezelőtti bíróságon kívüli megegyezés
miért sült el a püspökiek kárára és így a terület miért van még most is magánkézben? Ezt
a mai napig kérdezzük… Választ nem kapunk
rá. Az iratok nem elérhetők a nyilvánosság
részére, a stadion területe és környéke 2008
óta lepusztult, a sportpályát benőtte a gaz.
Hamarosan azonban új időszak kezdődhet,
ám most is a magánvállalkozó tervei szerint.

Az emlékek megmaradnak

Sok futballista, akinek az ifjú focisták
nevelését és az egykori focicsapat sikereit
köszönhetjük, ma már, sajnos, nincs közöttünk. A püspökiek nevében azonban ezúttal
is köszönjük ténykedésüket és tisztelettel
adózunk emléküknek.
Mgr. Ján Španko
Fordította: Jégh Izabella

10

BISKUPICKÉ NOVINY · 3 2021

ŠKOLSTVO

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022
Milí rodičia, s účinnosťou od 1. septembra 2021 prichádza legislatívna zmena, ktorá
spočíva v tom, že absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole bude
povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Deti sa budú prijímať na
základe žiadosti zákonného zástupcu, ktoré budú materské školy prijímať od 10. mája
do 21. mája 2021. Miesto a podmienky prijímania upresní riaditeľ školy po dohode so
zriaďovateľom, v súlade s pokynmi ministerstva školstva.
? Odkedy bude absolvovanie
predprimárneho vzdelávania povinné?
S účinnosťou od školského roka 2021/2022
a to pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek 5
rokov do 31. augusta 2021. Takto narodené
deti začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole od školského roka
2022/2023.

vencie. Na základe písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a písomného súhlasu všeobecného lekára pre
deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, riaditeľka materskej školy
rozhodne o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania, ktoré pre tieto
deti bude trvať dva školské roky.

? Aká povinnosť z toho vyplýva
pre rodičov?
Povinnosťou každého rodiča bude prihlásiť
dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu
nenavštevuje.

? Rozhodne o tom riaditeľ
materskej školy?
Áno, riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania. (V čom spočíva
zmena? Riaditeľ ZŠ už v rámci zápisu detí na
povinnú školskú dochádzku od školského
roku 2021/202 nemá od 1. 1. 2021 kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky).

? Platí to aj pre deti, ktoré sú už prijaté
do materskej školy?
Deti, ktoré už navštevujú materskú školu
a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021,
plynulo pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
? Čo znamená zaradenie na adaptačný
alebo diagnostický pobyt?
Riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť,
že dieťa zaradí na adaptačný alebo diagnostický pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri
mesiace. O adaptačnom pobyte hovoríme
najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých
je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na iné podmienky, než na aké sú
zvyknuté z domu. O diagnostickom pobyte
hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným
znevýhodnením. Väčšinou sú to tie deti,
ktorých rodičia vedia, že majú zdravotné
znevýhodnenie a upozornia na to už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy.

Koľko trvá povinné predprimárne
vzdelávanie?
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.
?

? Ak dieťa nedosiahne po dovŕšení
šiesteho roka veku školskú spôsobilosť?
Deti môžu pokračovať v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania: najprv zákonný
zástupca informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka školy odporučí zákonnému
zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a pre-

? Ak moje dieťa dosiahne šesť rokov
veku a chcem ako rodič, zákonný
zástupca požiadať o „odklad“ povinnej
školskej dochádzky, t. j. podľa nového
právneho stavu „o pokračovanie
povinného predprimárneho
vzdelávania“, pôjdem na zápis do
1. ročníka?
Ak dieťa k 31. 8. 2021 dovŕši šiesty rok
veku, na zápis do základnej školy bude musieť ísť. A tam buď bude zákonný zástupca
dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa

Zápis do 1. ročníka základných
škôl pre školský rok 2021/2022
Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice sa podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2015 uskutočňuje
spravidla druhý aprílový týždeň, ktorý
predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú
dochádzku. V roku 2021 sme predbežne
stanovili termíny na piatok 9. apríla
a sobotu 10. apríla. Podmienky zápisov do prvých ročníkov pre školský rok
2021/2022 budú aktualizované zriaďovateľom po zhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie v školstve, v súlade
s pokynmi ministerstva školstva.

základnej školy o tom, že požiada riaditeľku
MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu riaditeľ ZŠ
v rámci zápisu na plnenie PŠD odporučí, aby
požiadal riaditeľku príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. V rámci našej mestskej časti bude
zápis v piatok 9. apríla 2021 a v sobotu
10. apríla 2021. Na zápis do základnej školy
pôjde dieťa podľa miesta trvalého bydliska,
spravidla podľa všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú školské obvody pre
jednotlivé základné školy. Riaditeľ základnej
školy už zákonným zástupcom detí pred zápisom na povinnú školskú dochádzku nemôže
odporúčať, aby požiadali o odklad začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky, ale aby
požiadali o pokračovanie plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania.
? Do materskej školy budú prijímané
deti podľa miesta bydliska?
Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať
do materskej školy podľa trvalého pobytu
(do spádovej materskej školy)

Čo je spádová materská škola?
Spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa určia pre
jednotlivé časti obce a pre deti s trvalým
pobytom v obci, v ktorej plnia povinné
predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť
povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej
ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ
tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
?

? Aký je rozdiel medzi spádovou školou
a školským obvodom?
Dôvodom pre použitie pojmu „spádová
škola“ bolo, aby sa nemýlil s pojmom „školský obvod“, ale aj z dôvodu, že nie je možné
prekryť školský obvod základnej školy a spádovú materskú školu.
? Bude potrebné prijať VZN o spádových
materských školách na území mestskej
časti?
Áno, povinnosť obce určiť všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu
obsahuje návrh novely zákona 596/2003.
PaedDr. Beata Biksadská
vedúca Oddelenia školstva a kultúry
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Už druhý Deň učiteľov počas pandémie koronavírusu
Začiatkom marca 2020, teda presne pred rokom, zasiahla našu krajinu pandémia koronavírusu, ktorá je odvtedy súčasťou nášho života a zmenila ho na všetkých úrovniach.
Zasiahla do nášho osobného, profesijného i celospoločenského života a donútila nás
prispôsobiť sa situácii v nových, dovtedy nezažitých podmienkach.
Naše deti sú v dôsledku pandémie odstrihnuté od prezenčnej výučby v školách
s prestávkou letných prázdnin a bleskového
septembra už 9 mesiacov. Zmenilo to život
im, ich rodičom, ale aj nám učiteľom. Z večera do rána sme sa počas 1. vlny koronavírusu
museli preorientovať na dištančné vzdelávanie – typ vzdelávania, ktorý funguje roky
v iných krajinách ako Austrália, Nový Zéland,
v ostrovných krajinách, kde deti nemajú kvôli vzdialenosti možnosť do školy dochádzať.
Všetci učitelia si preto prešli fázami prispôsobenia sa novému typu výučby – najskôr
od improvizácie, potom hodinami samoštúdia komunikačných portálov a vhodných
metodických platforiem, až po efektívne
fungovanie s cieľom vyťažiť zo situácie maximum pre našich študentov tak, aby v štúdiu
napredovali a pripraviť ich online formou aj
zodpovedne na maturitnú skúšku v tomto
školskom roku.
Za seba i svojich kolegov a verím, že i mnohých ďalších učiteľov, môžem konštatovať,
že to bola a stále je náročná práca – zladiť

online výučbu s rodinou vo vedľajšej miestnosti, za plného chodu domácnosti a pri niekoľkých vlastných školopovinných deťoch je

sizyfovská úloha. Robíme to však pre našich
študentov, ktorí nás potrebujú a ktorí sú pre
nás napriek podmienkam ľudsky bližšie ako
kedykoľvek predtým.
Nás učiteľov týchto 9 mesiacov dištančného vzdelávania posunulo míľovými krokmi
dopredu. Sami na mikroúrovni sme urobili
malú revolúciu vo vzdelávaní – osvojili sme si
nové technické a komunikačné kompetencie
a naučili sme sa pracovať efektívne a flexibilne s prihliadnutím na potreby našich
študentov v ich domácich podmienkach.
Všetkých nás pandémia zasiahla svojím
spôsobom a nastavila zrkadlo spoločnosti
v mnohých smeroch. Som presvedčená, že to
všetko spolu zvládneme a my i naši študenti
vyjdeme z toho posilnení skúsenosťou a do
ďalšieho života budeme vybavení modernými zručnosťami, ktoré tento digitálny vek vyžaduje. Zostáva už len veriť, že po prekonaní
pandémie príde tá dlho očakávaná reforma
vzdelávania aj na makroúrovni.
Mgr. Lucia Főldes
Gymnázium F. G. Lorcu

? TRI OTÁZKY PRE...
Mgr. Ivetu Horváthovú
riaditeľku Základnej školy
Biskupická 21
? Z rozhodnutia
Ministerstva školstva,
vedy, výskumu
a športu SR sa môžu
od 16. novembra žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia prezenčne
vzdelávať aj v základných a stredných
školách. Koľko vašich žiakov odvtedy
opäť zasadlo do školských lavíc a ako
prebieha samotná výučba?
Ak sa nemýlim, približne 13. Výučba prebiehala štandardne i kombinovane. Učiteľ
si jednotlivé vyučovacie hodiny rozvrhol
tak, aby sa zvlášť mohol venovať výlučne
fyzicky prítomným žiakom v školskej triede a zvlášť žiakom učiacich sa dištančne.
Kombinovaná výučba, keď učiteľ súčasne
vzdelával žiakov dištančne aj prezenčne,
bola samozrejme náročná na čas, rôzne
vzdelávacie podmienky a potreby žiakov
a vyžadovala si vysokú mieru kreativity
a flexibility učiteľa s cieľom dosiahnuť
potrebnú efektivitu vo vzdelávaní.

? Mnohým žiakom robí dištančné
vzdelávanie problém. Dôvodom
je napríklad pomalý počítač či
nedostatočné pripojenie na internet.
Počas prezenčného vzdelávania ste
museli u žiakov riešiť aj zanedbanú
školskú dochádzku.
Samozrejme, máme aj takých žiakov. Na
vyučovacie hodiny sa síce pripoja, avšak
s učiteľmi vedome a zámerne nekomunikujú, nereagujú na výzvy či pokyny a rovnako tak neposielajú vypracované úlohy.
Ukázalo sa nám, že žiaci, ktorí si svoje
školské povinnosti neplnili prezenčne, si
ich neplnia ani dištančne, hoci technické
podmienky na vzdelávanie sa z domáceho prostredia majú zabezpečené a plne
funkčné.
? Po skúsenostiach s dištančným
vyučovaním z minulého roku, ktoré
prinieslo do vyučovacieho procesu
zásadné zmeny, už poznáte jeho
úskalia. Ako ovplyvnili fungovanie
vašej školy?
Vyučovanie z domáceho prostredia, čiže
dištančné vyučovanie, sme si ako škola

vyskúšali už v školskom roku 2019/2020
počas prerušenia vyučovania. Na základe
uvedenej skúsenosti, ktorá sa aj v školskom roku 2020/2021 stala realitou, sme
vypracovali na začiatku školského roka
Pokyny pre dištančné vzdelávanie podľa
podmienok a možností našej školy, ktoré
samozrejme rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Zakúpili sme si komplexný
informačný systém Edupage.
Z pohľadu učiteľov je táto aplikácia šikovným riešením na prenos celého procesu výučby do on-line prostredia. Samotné
obdobie prerušeného školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu
bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre učiteľov, v ktorom
rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre
uplatňovanie iných foriem vzdelávania,
najmä vyučovanie v online prostredí alebo
diferencované formy dištančného vzdelávania. Profesijne sa posunuli vlastne
svojpomocne a za pochodu.
www.zsbiskupicka.sk
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Bratislavská športová akadémia: veľa otázok si žiada veľa odpovedí
V januárovom čísle Biskupických novín sme publikovali článok o projekte Bratislavskej
športovej akadémie, ktorý rozvíril vášnivú diskusiu. A to je len dobre. Každý nový projekt by mal byť nielen pod dohľadom starostu a poslancov, ale aj občanov, obyvateľov
mestskej časti. Byť dobrým susedom znamená počúvať sa navzájom a hľadať cesty,
ako čo najlepšie nastaviť vzájomné spolužitie. Len tak je možné dlhoročné a spokojné
partnerstvo, na ktorom každý nájde kúsok toho dobrého.

že už je všetko schválené a odsúhlasené.
Proces bude ďalej pokračovať a investor je
pripravený naďalej otvorene spolupracovať
s občanmi, ako aj s mestskou časťou.

Otvorenosť, transparentnosť a priama
komunikácia priniesli svoje ovocie

Máme dobré správy aj pre nešportovcov.
Areál bude prinášať peniaze do spoločnej
pokladnice. Na dani z nehnuteľnosti získa
mestská časť takmer 80 tisíc eur ročne.
Tieto peniaze sa dajú použiť na všetko, čo
bude mestská časť aktuálne potrebovať. Či
už na opravu ciest, chodníkov, parkov či
lavičiek. Výstavba nového areálu s rozlohou
takmer 55 tisíc m2 by mala trvať približne dva
a pol roka.

Časy, keď si v našom meste robil každý,
čo chcel, sú našťastie za nami. Žijeme v období komunikácie a informácií. Znamením
dnešných dní je partnerstvo a dlhodobo udržateľný rozvoj. Preto aj projekt
Bratislavskej športovej akadémie včasne
informoval o svojom zámere a následne
občanom zodpovedal všetky položené
otázky. Domnievame sa, že takto má vyzerať správna spolupráca a občanmi. Vo
chvíli, keď sa vo verejnosti objavil pocit,
že nemá dostatok informácii, boli zorganizované dve video konferencie v rôznych
časoch. Prvá počas pracovnej doby a druhá
po 17:00, aby mal každý šancu zapojiť sa
a položiť otázku, ktorá sa ho osobne dotýka. A musíme povedať, že hoci diskusie boli
dlhé, splnili účel.

Čo je na papieri, to sa počíta

Môžeme povedať, že šlo naozaj o dôsledné vysvetlenie plánovanej výstavby. Aby
sa na žiadnu otázku nezabudlo, alebo aby
sa nedalo hovoriť o nedorozumení, vznikla
virtuálna tabuľa otázok od občanov a odpo-

vedí od Bratislavskej športovej akadémie.
Spolu bolo písomne zodpovedaných vyše
90 otázok, ako aj všetky otázky položené
cez video, alebo v chatovacom okne. Tento

dokument je verejne prístupný a každý ma
možnosť do neho nahliadnuť. Tak isto bola
vytvorená stránka TJ Spoje na Facebooku,
ktorá reaguje na najčastejšie otázky formou jasných a priamych odpovedí s tým, že
v komentároch je možné sa ďalej dopytovať.
Pravdou je, že nie všetky otázky je možné
zodpovedať, predovšetkým tie hypotetické.
Napríklad, nedá sa získať odborná informácia o tom, ako hlasno a často píska na
píšťalke rozhodca počas zápasu. Veríme
však, že hvizd píšťalky by sa nelíšil od toho,
ktorý bolo na futbalovom ihrisku počuť za
čias slávy TJ Spoje.

Výsledky sa dostavili

Podunajské Biskupice
získajú viac financií

Športovisko 21. storočia

Nový areál nebude len o futbale, ale prinesie celý rad športovísk a možnosti aktívneho
trávenia voľného času. Výstavba počíta so ši-

S určitosťou môžeme povedať, že takto
nastavenej spolupráci sa darí. V predmetnej
veci už prebehli dve niekoľkohodinové dorokovania a aktívne sa na nich riešili zmeny
a doplnky za účasti pani Segečovej ako zástupkyne investora a pani Borkovej, ktorá
reprezentovala obyvateľov Podunajských
Biskupíc. Aby nebolo pochýb o dostatočnom množstve informácií, uskutočnila sa
aj verejná prezentácia pre poslancov. Bez
pochýb teda môžeme konštatovať, že ve-

rejné prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 04/2020 Územného plánu zóny
Centrum – Podunajské Biskupice bolo vykonané naozaj dôsledne. To však neznamená,

rokou škálou športov. Od futbalových ihrísk,
cez basketbal, lezecké steny až po plaváreň.
Multifunkčná hala ponúkne viaceré športy
a to tak, aby ihriská spĺňali ligové štandardy.
Priestor tu bude mať volejbal, florbal, futsal,
hádzaná či tenis. Obyvatelia mestskej časti
môžu využívať veľké športoviská vo vyhradených časoch a za zvýhodnených podmienok.
Zároveň sú pre obyvateľov Biskupíc pripravené plochy, ktoré môžu využívať zdarma
a bez časového obmedzenia – rodinná zóna,
detské preliezky, gril, miesto na sedenie,
všetko vhodné na zorganizovanie osláv,
či len strávenie príjemného popoludnia,
pingpongové stoly, lezeckú stenu. Projekt
prináša okrem vnútorného fitness centra aj
vonkajšie street workoutové ihrisko, tribúnu
s projekciou pre letné kino, bazén určený aj
na plávanie s bábätkami, priestor pre psičkárov a v neposlednom rade aj zachovanú
a skultivovanú zeleň.
Viac informácií nájdete na stránke:
www. tjspoje.sk.
Ing. JUDr. Elena Segečová
člen predstavenstva investora

VECI VEREJNÉ
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Z REDAKČNEJ POŠTY
„ V tomto ťažkom pandemickom čase je aj
v Podunajských Biskupiciach čoraz viac ľudí
odkázaných len na vychádzky do prírody
vo svojom okolí. Nepoužívané koľajnice aj
hrádza pri Slovnafte ponúkajú krásnu scenériu za každého počasia. Stačí niekoľko
kilometrová pešia prechádzka a objavíte
aj iné „čaro“ okolia Biskupíc. Rada by som
poukázala práve na to, čo sem nepatrí.
Neďaleko zberného dvora je neskutočné
množstvo vetrom rozfúkaných igelitov, ktoré
husto „zdobia“ koľajnice, kríky, stromy aj
trávu. Cesta do Lieskovca je samé blato a ak
nesedíte v aute a nechcete riskovať ušpinenie blatom, tak tam radšej ani nechoďte.
Nájdete tu aj niekoľko nepovolených skládok odpadu a vandalmi zničené informačné
tabule. Vyznačenie cyklistickej cesty namaľovaním značiek na zemi na nepoužívanej
asfaltovej ceste iste nie je nákladné, no ten,
kto sa na projekte podieľal, sa tam asi nebol
nikdy pozrieť, ako to tam vyzerá.
Nedal by sa na tých miestach zabezpečiť
stojan s igelitovými vrecami a rukavicami, pretože nejeden okoloidúci by iste

rád zdvihol čo to zo zeme. Alebo urobiť
brigádu, skôr ako tú špinu zakryje jarná
tráva? Alebo tam poslať chlapov s lopatami a autom, ktorí likvidovali skládky špiny
a domového odpadu pri zmrzlinárni a vedľa
železničnej trati.
Nepotrebujeme veľké nákladné projekty,
stačí chodiť s otvorenými očami a robiť to,
čo sa od nás očakáva. Chrániť prírodu príkladným prístupom k nej. “
Mgr. Jarmila Šilerová
> Ďakujeme za Váš podnet a úprimný záujem o veci verejné. Medzičasom dal pokyn
k vyčisteniu a zušľachteniu cyklotrasy
Oddeleniu životného prostredia, odpadov
a cestného hospodárstva MiÚ aj náš starosta Mgr. Zoltán Pék. V spolupráci s firmou
Kosec, s. r. o. sme cyklotrasu vyčistili nielen
od smetí, ale aj od napadaného a naviateho
lístia. Zároveň pol vykonaný orez okolitých
drevín a krovín, aby tie nezasahovali do
profilu komunikácie a neohrozovali bezpečnosť ľudí využívajúcich komunikáciu.
Situáciu na cyklotrase bude naše oddelenie
aj naďalej sledovať a udržiavať ju v spôsobilom stave.
Je mi jasný aj nevyhovujúci stav v ostatných lokalitách, ktoré spomínate
vo svojom podnete, a hoci sa nachádzajú v katastri mestskej časti Podunajské
Biskupice, nemôžeme rovnako promptne
zareagovať ako v prípade cyklotrasy.
Zberný dvor prevádzkuje súkromná firma
a pozemky, ktorých sa dotýka Váš podnet, rovnako vlastnia súkromné osoby.
Prevádzkovateľa zberného dvora sme už

na nežiaduci stav upozornili a požiadali
ho o nápravu. Určite budeme monitorovať, ako sa k problému postaví a v prípade
potreby vyvinieme ďalší tlak v rámci našich možností a kompetencií.
Cestu k Lieskovcu má v správe Magistrát
hl. mesta Bratislavy. V tomto prípade
nám rovnako platná legislatíva neumožňuje investovať finančné prostriedky do
jej údržby a rekonštrukcie, môžeme len
opakovane apelovať, spolu s Vami – obyvateľmi Podunajských Biskupíc, na jej
správcu, aby vykonal celkovú rekonštrukciu. Problém v tejto lokalite zaznamenávame opakovane aj s viacerými čiernymi
skládkami odpadu. V prípade ich likvidácií
naším oddelením sa objavia už za pár dní
znovu na pôvodnom, či na novom mieste.
V prvom rade to poškodzuje naše životné
prostredie, ale opakovane to stojí aj nemalé finančné prostriedky, ktoré plynú zo
spoločnej kasy.
Ing. Stanislav Štěrba
vedúci Oddelenia životného prostredia,
odpadového a cestného hospodárstva

Iniciatíva občanov peticiaSPOJE
Vo februárovom čísle Biskupických novín ste sa mohli dočítať o iniciatíve občanov pod názvom
peticiaSPOJE, ktorá vznikla hlavne z dôvodu nedostatočného informovania obyvateľov
o možnosti pripomienkovať prebiehajúcu zmenu územného plánu zóny Centrum – Podunajské
Biskupice z dôvodu plánovanej výstavby Bratislavskej športovej akadémie. Cieľom iniciatívy
bolo a naďalej je zvýšiť informovanosť verejnosti, podnietiť verejnú a odbornú diskusiu
a zapojiť občanov našej mestskej časti do rozhodovania o tejto dôležitej zmene.
Od 14. 1. 2021, kedy sme iniciatívu rozbehli sa nám, aj s podporou mnohých z vás,
okrem iného podarilo:
• Zorganizovať petíciu a 27. januára ju
s viac ako 400 podpismi odovzdať nášmu
miestnemu úradu a následne aj magistrátu
a Okresnému úradu Bratislava.
• Zaslať pripomienky ku zmene územného
plánu zóny, z ktorých podstatná, namietajúca zvýšenie indexu podlažných plôch,
bola obstarávateľom akceptovaná.
• Osloviť odborníkov z oblasti športu a te-

lovýchovy, ako aj výstavby a územného
plánovania.
• Absolvovať dve verejné prezentácie investora k plánovanej výstavbe, ktoré aj na
základe našej a vašej aktivity zorganizoval.
• Absolvovať verejné dorokovanie pripomienok ku spomínanej zmene územného
plánu zóny.
• Zorganizovať online stretnutie občanov s poslancami poslancami ku tejto
problematike.
• A veríme, že v čase, keď tento článok budeme čítať, aj zriadenie samostatnej sekcie

na oficiálnej stránke mestskej časti biskupice.sk, ktorá dá priestor občanom pýtať
sa a dostať relevantné informácie ohľadne
plánovanej výstavby v areáli TJ Spoje.
Týmto by sme sa chceli srdečne poďakovať
všetkým, ktorí nás v tejto aktivite podporili
a podporujú, či už povzbudením alebo aj
konkrétnou pomocou. Taktiež vás chceme
povzbudiť, aby ste sa o tento projekt zaujímali a nazreli aj pod „pozlátko“, v ktorom
nám bol prezentovaný. Skúsme sa zamyslieť
nad tým, či sa nám dostali naozaj pravdivé
informácie a tiež nad tým, či benefity takéhoto projektu skutočne vyvážia záťaž, ktorú
zo sebou projekt takýchto rozmerov prinesie.
V prípade záujmu nás nájdete na
facebooku: Bratislavská športová akadémia alebo nás môžete kontaktovať na
peticiaSPOJE@gmail.com.
Ing. Martin Medveď, za tím peticiaSPOJE
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SPOMIENKY, INZERCIA

Spomienky
„Čas bol ku mne milostivý, na chvíľu sa zastavil. Príbeh krásny,
občas krutý, príbeh pre mňa, o mne a pre vás.“
S veľkým žiaľom vám oznamujeme, že naša drahá mama, stará
a prastará mama Judita Vráblová nás dňa 19. februára 2021 navždy
opustila vo veku nedožitých 97 rokov. Prosíme priateľov a známych,
aby na ňu spolu s nami s láskou spomínali.
Smútiaca dcéra s rodinou
„Tá rana v srdci stále bolí, no zabudnúť nedovolí.“
Dňa 23. marca uplynie už 25 rokov, čo nás náhle opustil náš syn Ladislav
Csetnegi. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomínajú rodičia a dcéra Viki.
„Aj keď plamienok dohorí, zabudnúť na Teba nedovolí.“
Dňa 28. marca uplynie 14 rokov, čo nás tíško opustila moja mamička Helena
Csetnegiová. Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.
Spomína syn s rodinou a pravnučka Viki.

Poďakovanie
„Bolesťou unavený si tíško zaspal, zanechajúc všetkých, ktorých
si rád mal.“
Z úprimného srdca ďakujeme príbuzným, susedom a známym, ktorí
dňa 11. januára odprevadili na posledný odpočinok na biskupickom
cintoríne nášho drahého zosnulého Imricha Falba, ktorého si Pán
k sebe povolal v jeho 82. rokoch života. Ďakujeme za kvetinové dary, slová súcitu
a za nádej vo vzkriesenie tlmočenú slovami evanjelia pánom dekanom Jozefom
Vadkertim. Nech odpočíva v pokoji.
Smútiaca rodina
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi és nyugalmadat nem zavarja senki.”
Fájdalomtól megtört szívvel köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, hogy január
11-én végső nyughelyére kísérjék szeretett halottunkat, Falb Imrét, akit az Úr,
életének 82. évében elszólított az örök honba. Köszönjük az együtt érző szavakat,
a virágokat és koszorúkat. Köszönjük Vadkerti József esperes úrnak az evangélium
szavaival nyújtott reményt. Nyugodjék békében!
A gyászoló család

Dajte vašej domácnosti zelenú
Asi každého z nás sa v bežnom
živote do určitej miery dotýkajú
zelené témy a ochrana životného
prostredia. Veľa sa o tom hovorí
v médiách či na sociálnych sieťach,
ale aj na školách či v zamestnaní.

Zoberte si
Zelenú elektrinu aj vy
Každá pomoc prírode
sa počíta

Každá pomoc prírode sa počíta

Niekto žije naozaj udržateľným spôsobom, pretože je to jeho životný štýl. Niekto sa snaží žiť
viac ohľaduplne k prírode, pretože mu nie je
ľahostajné to, v akom prostredí budú o niekoľko rokov žiť jeho deti. Niekto to robí preto, že
chce vyvážiť svoje časté lety do zahraničia, iný
zas preto, že tak žijú susedia naokolo a niekto
to robí preto, lebo zelené témy sú skrátka in.
V podstate je úplne jedno, z akého dôvodu sa
správame zodpovednejšie, pretože každá pomoc
prírode sa počíta.

Možností je veľa, stačí iba začať

Niekedy si to možno ani neuvedomujeme, ale
mnohé veci, ktoré počas dňa robíme akosi automaticky a sú pre nás každodennou rutinou,
pozitívne prispievajú k ochrane životného prostredia. Veľký zmysel má už len to, že mnohí sme
do značnej miery prešli na elektronický spôsob
komunikácie, nastavili sme si zasielanie bankových výpisov či faktúr za telekomunikačné služby
Biskupicke noviny_190x131mm_01.03.2021.indd 1

Michal Sabo

ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk
e-mailom a platíme naše účty prevodom namiesto papierových poštových poukážok. Aj využívanie
hromadnej dopravy (autobus, vlak, električka) výrazne pomáha prírode, ktorú šetríme aj vtedy, ak
sa snažíme vyhýbať plastovým obalom a radšej
si do obchodu zoberieme svoje vlastné vrecúška
na potraviny a nákupnú tašku. Veľmi populárne
a cenovo výhodné sú aj nákupy v bezobalových
obchodoch, ktoré nájdete v mnohých okresných
mestách. Ak k tomu pridáme ešte aj vlastnú fľašu
na vodu, ušetríme tým kopec zbytočného plastu.
Rovnako aj triedenie odpadu, kompostovanie či
neplytvanie potravinami pomáha k zlepšeniu
kvality prostredia, v ktorom žijeme.

Zelený tip pre vás

Veľa ľudí by chcelo využívať v domácnosti aj
elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ale toto bolo
až donedávna možné len pri rodinných domoch,
ktoré si zakúpili fotovoltické riešenie, alebo
majú tepelné čerpadlo. Teraz však môže mať
elektrinu z obnoviteľných zdrojov úplne každý, vďaka službe Zelená elektrina od ZSE, ktorá
funguje formou záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. V objeme zákazníkovej ročnej
spotreby ZSE nakúpi záruky pôvodu elektriny
a priradí ich priamo k zákazníkovej domácnosti.
Zelenú elektrinu si teraz môžete objednať
na www.zse.sk za zvýhodnenú cenu.
19.02.21 14:36
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Gizkine KARFIOLOVÉ PLACKY
Speváčka a herečka Gizela Oňová je známa ako televízna svokra tým, že aj z mála ingrediencií
dokáže vykúzliť chutné jedlo, ktoré nemusí zaťažiť rodinný rozpočet. Tentokrát sa s nami podelila
o svoj jednoduchý recept na karfiolové placky.
Na ich prípravu potrebujeme:
1 menší karfiol
3 vajíčka
2 dl mlieka

120 g polohrubej múky
1 kávovej lyžicky soli
1 kávovej lyžicky vegety

mleté čierne korenie
2-3 ks jarnej cibuľky
petržlenovú vňať

Postup prípravy:
Príprava karfiolových placiek trvá cca 50 minúť. Karfiol nakrájame
na 2 až 3 centimetrové kúsky a uvaríme v mierne slanej vode do polomäkka. Potom ho precedíme a ochladíme.
Z mlieka, múky a vajec vymiešame hladké cesto. Pridáme doň koreniny,
nakrájanú cibuľku, petržlen a kúsky predvareného karfiolu. Všetko
spolu zľahka premiešame.
Polievkovou lyžicou naberáme rovnaké porcie zmesi, ktoré vyprážame
v panvici na horúcom oleji z oboch strán okolo dvoch až troch minút.
Dobrá rada:
Ako prílohu odporúčam zemiakové pyré a šalát.
Prajem dobrú chuť!

V tajničke 3/21 sa ukrýva meno majiteľa letného kaštieľa, ktorý dodnes stojí v časti Lieskovec.
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Správne odpovede posielajte poštou na
adresu MiÚ Podunajské Biskupice, Trojičné
nám. 11, 82561 Bratislava, mailom na: biskupickenoviny@gmail. com, alebo osobne
do schránky Biskupické noviny vo vestibule
MiÚ. Za správne vylúštenie krížovky 2/21
získavajú vecnú cenu Marián Horník, Alojz
Vanek a Emília Babiaková. Gratulujeme!
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TV Bratislava je regionálna televízia hlavného mesta SR Bratislavy.
Vznikla v roku 2007 po získaní licencie pre televízne vysielanie. Je
aj najväčšia regionálna televízia na
Slovensku. Je to slobodné a nezávislé
médium a v tomto zmysle vytvára aj
svoj obsah. Jej poslaním je byť informátorom, spravodajcom a priateľom
všetkých ľudí v hlavnom meste.
Spravodajský servis poskytuje TV Bratislava
najmä obyvateľom Bratislavy a celého kraja.
Svojím programom sa orientuje najmä na
špecifické oblasti, typické pre ľudí z hlavného mesta: komunálnu politiku, dopravu, výstavbu, životné prostredie, kultúru,
umenie a voľnočasové aktivity.
Dôvera ľudí v platformy sociálnych médií
klesá, pretože mnohí ich zneužívajú na šírenie dezinformácií. Ľudia potrebujú dôveryhodnosť, nezávislosť a transparentné
médiá. Vyváženosť informácií a pluralita názorov je povinnosťou zo zákona pre každú
televíziu s licenciou. Televízia je všeobecne
najdôveryhodnejším médiom (42%). Zvlášť
dôveryhodná je regionálna televízia, pretože pravda sa dá ľahko overiť.

Správy

Každý deň sa niečo udeje a my vám to chceme sprostredkovať. Zistite v krátkom čase,
čím žije Bratislava. Venujeme sa aj detailom
z mestských častí. Sledujte nás každý pracovný deň o 18:00 hod v premiére, alebo
v reprízach.

Reportáže

Veľa aktivít si zaslúži zaznamenať a ukázať
ostatným. Iné udalosti a počiny potrebujú
nájsť riešenia, analyzovať a vypočuť si názory viacerých strán – a my sme pri tom.
Sledujte reláciu Metro dnes každý pracovný deň po správach o 18:00 hod.

Beseda o piatej

Relácia Beseda o piatej prináša aktuálne
témy očami zaujímavých hostí, ktorí vám
priblížia udalosti a fakty na základe vlastných poznatkov a skúseností. Moderujú
Jozef Hübel, Sandra Vychlopenová, Peter
Čambor, Lukáš Turiak a Michal Domonkoš.
Vysielame ju v premiére v stredu a piatok
o 17:00 hod.

Primátor & radnica

Primátor odpovedá prináša odpovede na
vaše aktuálne a dôležité otázky zo života
hlavného mesta z prvej ruky. V prípadoch,
keď sa nezúčastní priamo primátor, rozhovory vedieme s pracovníkmi magistrátu
v relácii s názvom Radnica odpovedá.

Turistom vo vlastnom meste

Sprievodcami po meste sú starostovia a starostky, ktorí poznajú „svoje“ mestské časti
najlepšie. Ich rozprávanie dopĺňajú zábery
pamiatok, pozoruhodností a prírodných
krás, ale aj podujatí, ktoré sú späté s tradíciami a históriou jednotlivých mestských
častí. Seriál vyrábame ako súčasť širšieho
projektu organizácie BTB.
TV Bratislava tvorí aj relácie: Nastúpte
prosím, City Lady, Petržalské spektrum,
Korzo, Miesto, ktoré mám rád, Navštívili
sme, Volá Štrasburg, Pozoruhodní a známi,
a iné. TV Bratislava šíri signál prostredníctvom klasických lineárnych sietí a DVB-T.
Okrem toho 24 hodín denne streamuje signál na web stránku televízie www.tvba.sk.
Na stránke je umiestnený archív všetkých
príspevkov do vysielania – služba video on
demand. Podľa prieskumu sledovanosti má
cca 200 000 pravidelných divákov. Pridajte
sa k nim aj vy!
(Zdroj: www.tvba.sk)
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