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Významné 800. výročie
Podunajských Biskupíc
Rok 1221 bol pre Podunajské Biskupice
mimoriadne dôležitý. Práve k tomuto roku
by sa mala viazať prvá písomná zmienka o obci. Čo to však presne znamená?
Môžeme v tomto roku 2021 oslavovať
800. výročie prvej písomnej zmienky
o Podunajských Biskupiciach?
str. 13

Oddych aj práca počas
letných mesiacov

Z rokovania miestneho
zastupiteľstva

Hoci sú letné mesiace obdobím oddychu, mestská časť Podunajské Biskupice využila
pekné počasie najmä na opravy výtlkov, údržbu zelene a upratovanie a zveľaďovanie
verejných priestranstiev. Prázdne školy a škôlky zas boli ideálnym obdobím na realizáciu
rekonštrukčných prác.
Od začiatku mája môžu naši obyvatelia
tráviť svoj voľný čas aj pri štyroch zrevitalizovaných oddychových oázach na sídlisku
Medzi jarkami. Projekt oáz bol jedným z projektov modernizácie verejných priestranstiev a revitalizácie
zelene za účelom
zmiernenia dopadov
klimatických zmien
a významne zmenil
nielen estetickú, ale aj
funkčnú úroveň tejto
obytnej zóny.
Zelené oddychové
oázy vznikli na existujúcich betónových
plochách, ktoré však
už nespĺňali svoj účel
na oddych. Nové a kultúrnejšie prostredie
vo vnútroblokoch na Lotyšskej, Bieloruskej
a Estónskej ulici si obľúbili mamičky s ma-

lými deťmi i naši seniori. Časom vzhľad oáz
príjemne dotvoria aj vyrastené dreviny a nenáročné medonosné trvalky. Aby oddychové
oázy slúžili verejnosti čisté a bez známok
vandalizmu, napomáha aj nainštalovaný
k amerový sy s tém
a osvetlenie.
Projekt „OÁZY“ bol
zrealizovaný aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju,
ktorý nám poskytol
dotáciu 11 000 € z Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy –
výzva na podporu životného prostredia
a rozvoj vidieka 2021.
Celkové náklady na vybudovanie Oáz boli
vo výške 174 325,40 €.
pokračovanie na str. 3 

Na svojom júnovom zasadnutí poslanci
miestneho zastupiteľstva okrem iného
schválili predložený Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
za rok 2020 s výhradami a prijali opatrenia
na nápravu nedostatkov.
str. 4, 5

Problematika okolia
Pentagonu
Problematika okolia Pentagonu sa dotýka
našej mestskej časti rovnako ako susednej
Vrakune. Táto problematika je žiaľ taká
rozsiahla a zložitá, že samotná samospráva nedokáže celkom eliminovať tento
celospoločenský problém. V poslednom
období sa však ľady pohli.
str. 7
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STAROSTA INFORMUJE

Vážení Biskupičania!
Rád by som vás v skratke informoval o činnosti
nášho Oddelenia strategického rozvoja, investičného a verejného obstarávania počas letných
mesiacov. Pred časom sme
sa rozhodli personálne ho
posilniť o odborníkov, aby sme nepremárnili
žiadnu šancu na získanie dotácií, vedeli reagovať na všetky vypísané výzvy a urýchlili
celý proces realizácie projektov pre rozvoj
v našej mestskej časti. Ako „živé“ projekty financované zo zdrojov EÚ sú projekty
„Zlepšovanie kľúčových kompetencií žiakov
na ZŠ“. Čo sa týka projektovej dokumentácie
revitalizácie vnútroblokového priestoru pri
pošte Uzbecká, v júli bola Fakultou architektúry STÚ predložená cenová ponuka. Na
základe toho sme sa rozhodli reálnu cenu
validovať formou verejného obstarávania.
Projekt „Zelené srdce“ sa nám trochu oddialil
a v mesiaci júl sme vyhlásili verejnú obchodnú
súťaž nanovo. V rámci opatrení pre posilnenie cyklodopravy máme v úmysle prostriedky
z avizovaných výziev využiť jednak na zrevitalizovanie jestvujúcich cyklokoridorov a aj na
vybudovanie nových cyklochodníkov. Našim
zámerom je tiež reagovať na pripravovanú
výzvu Ministerstva kultúry, a to formou podania žiadosti na obnovenie technologického
vybavenia DK Vetvár.
Za nepresnosti uvedené v Záverečnom
účte mestskej časti za rok 2020 som prebral
plnú zodpovednosť. Podľa Inštitútu pre

ekonomické a finančné reformy INEKO v oblasti hospodárenia, sa v roku 2019 umiestnila Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice zo 17. bratislavských mestských
častí na 4. najlepšom mieste. Verím, že rok
2020 prinesie rovnako pozitívne výsledky,
ktoré sa zobrazia aj v Záverečnom účte, ktoré
nové personálne obsadenie Ekonomického
oddelenia predloží poslancom so všetkými preverenými a opravenými náležitosťami.
Problém s neprispôsobivými občanmi
v okolí Pentagonu je tu už roky. No časom, keď
niekomu vyhovovalo mať drogovo závislých
pod kontrolou na jednom mieste, už odzvonilo. Problém by bol už dávno vyriešený, ak
by stál len na mojich apeloch a stretnutiach
s kompetentnými a preto ďakujem všetkým
obyvateľom, našim poslancom i vedeniu susednej Vrakune, ktorí rovnako vyvíjali tlak na
magistrát a orgány činné v trestnom konaní.
Veci sa pohli aj v kauze recyklačného dvora
na Lieskovskej ceste. V auguste 2020 Mestská
časť Bratislava – Podunajské Biskupice nariadila odstránenie stavby „Recyklačný dvor
Bratislavská recyklačná, s. r. o.“. Stavebník
uskutočnil stavby na Lieskovskej ceste bez
povolenia a užíval ich na činnosti vlastného podnikania, čím sa dopustil správneho
deliktu, za čo mu Mestská časť Bratislava –
Podunajské Biskupice uložila pokutu vo výške
100 000,– €. Vo veci nelegálnej skládky odpadu ďalej konajú krajské orgány špecializované
na boj s environmentálnou kriminalitou.
Od 1. septembra začne platiť nový grafikon MHD. Mnohí občania sú s ním nespokojní a obrátili sa na mňa, a tak som v tejto
veci zvolal pracovné rokovanie s vedením
Dopravného podniku Bratislava, a. s. Na

stretnutí bolo dohodnuté, že po troch mesiacoch platnosti nového grafikonu Dopravný
podnik v súčinnosti s našou mestskou časťou
vyhodnotí vplyv všetkých zmien. Pre objektívne posúdenie celej problematiky vám
budem vďačný za všetky podnety v danej
veci. Poďakovanie patrí aj našej mestskej
poslankyni, vicežupanke a členke dozornej
rady DPB, PhDr. Alžbete Ožvaldovej, ktorá
sťažnosti aj návrhy od našich občanov
osobne tlmočila generálnemu riaditeľovi
DPB, a. s. Verím, že aj vďaka jej interpeláciám sa nám podarí vyriešiť túto situáciu
k spokojnosti všetkých Biskupičanov.
V novom školskom roku 2021/2022 želám
žiakom veľa úspechov, pedagógom a zamestnancom škôl veľa energie a rodičom
veľa radosti z napredovania ich ratolestí.
A všetkým obyvateľom našej mestskej časti
prajem pokojný návrat do pracovného kolobehu po prázdninách a budem sa tešiť aj na
osobné stretnutia s vami na obľúbenej Súťaži
vo varení guláša a podujatí Ulička chutí, ktoré
sa budú niesť v znamení osláv 800. výročia.
Az új 2021/2022-es iskola évben a diákoknak sok sikert kívánok, a pedagógusoknak és az iskolák alkalmazottjainak sok
energiát a szülőknek pedig örömet gyermekeik szellemi növekedéséből és tudásuk
gyarapodásából. Városrészünk lakóinak
pedig azt kívánom, hogy zökkenőmentesen
huppanjanak vissza mindennapi tevékenységükbe és örülni fogok a személyes találkozásnak majd a gulyásfőző versenyen és
a kísérő programokon, amelyek a 800 éves
évforduló első nagy rendezvénye.
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Zahájené projekty rekonštrukcií
Počas letných prázdnin zahájila Mestská
časť Bratislava – Podunajské Biskupice proces
činností, vyhlásením verejného obstarávania
počnúc a realizáciou rekonštrukcie v našich
škôlkach a školách končiac.
Rekonštrukciou pôvodného stavu rozvodov
sietí elektroinštalácie a odvetrania školskej kuchyne v MŠ Estónska 7 znížime náklady spojené
s odstraňovaním porúch a zvýšených prevádzkových nákladov z dôvodu ich neúspornosti.
Všetky práce budú financované z prostriedkov
rozpočtu mestskej časti Podunajské Biskupice.
Ďalej realizujeme stavebnotechnické úpravy odborných učební Základných škôl ZŠ
Bieloruská 1 a ZŠ Biskupická 21. Cieľom
je zvýšiť kvalitu dosahovaných vzdelávacích
výsledkov žiakov základných škôl. Schválené
projekty kladú dôraz na rozvoj prírodovedných
predmetov, polytechnickú výchovu, informatiku a skvalitnenie ponuky školských knižníc.
Dôležitou súčasťou stavebných úprav je aj vybudovanie bezbariérových prístupov na školách. Stavebné úpravy odborných učební na

Základnej škole Podzáhradná boli zrealizované
už v predošlom období.
V ZŠ Bieloruská 1 realizujeme rekonštrukciu
chemicko-fyzikálneho laboratória a z bývalého
školského klubu vytvoríme novú polytechnickú
dielňu. V ZŠ Biskupická 21 prestavbou bývalého
školského klubu vznikne nová školská knižnica,
obnovíme polytechnickú dielňu a prírodovedné
laboratórium. Rekonštrukcia týchto priestorov spočíva v povrchovej úprave priestorov,
výmene radiátorov, parapetov, zariaďovacích
predmetov, výmenou nevyhovujúcich rozvodov
inžinierskych sietí a výmene, resp. repasácii
výplní otvorov a podláh. Termín dokončenia
stavebnotechnických úprav predpokladáme
v mesiaci september. Rekonštrukcia základných
škôl bude z 95% financovaná z nenávratného
finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
v rámci operačného programu – Integrovaný
regionálny operačný program a z 5% časti z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice.

Pre naše deti pripravujeme projekt pod pracovným názvom „Detské ihrisko Učiteľská ulica“. Na MPSVR SR sme v mesiaci august podali
žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu funkcie rodiny vo výške 50 000,– EUR. Podmienkou
poskytnutia dotácie je okrem iného zabezpečenie terénnych úprav zo strany žiadateľa a 10 %
finančná spoluúčasť. Dotáciu použijeme na
vybudovanie inkluzívneho detského ihriska
na Učiteľskej ulici. Cieľom je vytvoriť príjemný
a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí,
zábavu či oddychovú zónu pre dospelých.
Mgr. Ľubica Szundiová
Oddelenie strategického rozvoja,
investičné a verejného obstarávania

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
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Oddych aj práca počas letných mesiacov
 pokračovanie zo str. 1

Medzi najvýznamnejšie práce na údržbe
verejnej zelene určite patria orezy a výrezy
stromov. V našej mestskej časti je mnoho
stromov, ktoré potrebujú radikálny zásah
a ešte väčšie množstvo, ktoré čakali na
nutnú údržbu orezom, aby zodpovedali
požiadavkám kladeným na mestskú zeleň,
hlavne v kontexte bezpečnosti prostredia.
Od začiatku tohto roka sme sa na Oddelení
životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva sústredili najmä na
riešenie akútnych problémov – prerastaniu konárov do vzdušných vedení rozvodov
energie a IT. Počas letných mesiacov sme
začali už veľmi potrebné orezy stromov vo
vnútroblokoch na Estónskej, Bieloruskej
a Lotyšskej ulici. Rozsahom vykonanej práce sme značne ukrojili z objemu vegetácie,
čakajúcej na tento druh údržby.
Údržba verejne zelene, ako každá činnosť,
ktorú vykonávame pod holým nebom, je výrazne ovplyvňovaná počasím, kosenie nevynímajúc. V júli sme v našej mestskej časti
ukončili tretie tohoročné
kolo kosby a v mesiaci
august sme pre udržanie
stavu trávnikov v požadovanom stave zrealizovali
aj štvrté kolo.
S príchodom letných
prázdnin sme v Podunajských Biskupiciach začali
s realizáciou opráv komunikácií – s opravami výtlkov. Ako prvé sa opravovali ulice Estónska 38 – 40
a Podunajská. Postupne
prišli na rad aj najkritickejšie úseky na uliciach
Estónska, Závodná, Hornádska, Latorická, Ipeľská, Geologická a ďalších. Práce vykonávame na základe vlastných zistení, ale veľmi
pomáhajú aj podnety a žiadosti o opravu od
našich obyvateľov.
Som rád, že sa nám počas leta podarilo
vyčistiť všetky krajnice popri chodníkoch,
parkoviskách, detských ihriskách a cestných komunikáciách III. a IV. triedy, teda
tie v správe MČ Podunajské Biskupice. Pri
vykonávaní tejto činnosti sme kládli dôraz
na kvalitu a z toho dôvodu sme vyčistili aj
rôzne zákutia, vchody pred garážami a iné
drobné plochy, z ktorých síce niektoré nepatria do našej správy, ale týmto krokom
sme zabránili ďalšiemu vysemeňovaniu
burín a zhoršovaniu situácie do budúcnosti.
V spolupráci so spoločnosťou Slovnaft
v rámci projektu Dobrý sused sme osadili
v mestskej časti 25 nových lavičiek, 45
smetných nádob na zmiešaný odpad a 23

košov na psie exkrementy, a to najmä tam,
kde chýbali malé smetné koše aj podľa podnetov od Biskupičanov.
Čierne skládky sú problémom, ktorý trápi nielen Podunajské Biskupice. V zmysle
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch majú
občania povinnosť ukladať odpad len na
miestach na to určených, teda do kontajnerov, zberných dvorov a na legálne, riadne
povolené skládky odpadov. Porušovaním
tohto zákona sa nezodpovední občania
dopúšťajú priestupku, v prípade veľkého
množstva nelegálne uloženého odpadu až
trestného činu. V rámci prevencie vzniku
čiernych skládok umiestnilo Oddelenie
životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva do inkriminovaných
častí katastrálneho územia našej mestskej
časti tabule s nápisom „Zákaz umiestňovať
odpad“. Ide o lokality za železnicou na

Vinohradníckej, Závodnej, Odeskej, pri
kostolíku na Kazanskej a za rampou na
Jégenešskej. Tabule jasne upozorňujú na
zákaz nelegálneho ukladania odpadu a na
skutočnosť, že umiestňovanie odpadu mimo
určené miesta môže byť sankcionované.
V rámci prevencie a pre prípadné riešenie
neuposlúchnutia zákona a upozornenia
na týchto tabuliach sme nainštalovali aj
niekoľko fotopascí.
Letné obdobie využilo naše oddelenie
aj na upratovanie a výkon nutných opráv
menšieho rozsahu na detských ihriskách.
Návštevníci ihriska pri ZŠ Bieloruská si určite všimli aj výmenu pletiva na celom jeho
oplotení.
Ing. Stanislav Štěrba
vedúci Oddelenia životného prostredia
odpadového a cestného hospodárstva
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Z júnového rokovania miestneho zastupiteľstva
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
dňa 30. júna 2021 miestne zastupiteľstvo odporučilo prijať Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území hlavného mesta SR Bratislavy a odporučilo prijať aj návrh zmluvy o spolupráci
na zabezpečovanie odťahovej služby medzi Mestskou časťou Bratislava – Podunajské
Biskupice a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava – Mestský parkovací
systém, spol. s r.o. Poslanci zobrali na vedomie Výročnú správu o hospodárení Bytového
podniku Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2020. Miestne zastupiteľstvo schválilo
nájom časti pozemku v areáli Základnej školy Podzáhradná 51 v prospech Tenisového
klubu VIP z dôvodu podporovania športu u mládeže v mestskej časti, ako aj nájom časti
nebytových priestorov v DK Vesna na Biskupickej č. 1 v prospech spoločnosti Merci, n. o.
z dôvodu prevádzkovania mobilného odberového miesta na vykonávanie antigénového
testovania a aj RT – PCR testovania.
Po dlhšej diskusii k predloženému Záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice za rok 2020 poslanci
pristúpili k hlasovaniu o uznesení v znení
pozmeňujúceho návrhu poslankyne Izabelly Jégh. V nadväznosti na Stanovisko
miestneho kontrolóra k záverečnému účtu
Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2020 a Správu nezávislého
audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2020 a z nich vyplývajúce
závažné nedostatky a záporný názor audítora k účtovnej závierke k 31. 12. 2020,
schválilo Miestne zastupiteľstvo predložený Záverečný účet za rok 2020 s výhradami.
Miestny kontrolór vo svojom stanovisku k záverečnému účtu uvádza: „Podľa
16 ods. 11 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: „Ak sa záverečný účet schváli
s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo
zastupiteľstvo vyššieho územného celku
je povinné prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov” a navrhol odporúčania na
prijatie opatrení. Navrhované odporúčania miestneho kontrolóra na prijatie
opatrení si miestne zastupiteľstvo
osvojilo a prijalo nasledovné opatrenia
na nápravu nedostatkov:
- Vykonať spojený komplexný interný
audit a rekonštrukciu účtovníctva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice v lehote do 30. septembra
2021.
- Do 30. septembra 2021 je miestny úrad
povinný predložiť miestnemu zastupiteľstvu správu o skutočnom stave hospodárenia mestskej časti za rok 2020.
- Zabezpečiť dostatočnú kapacitu kvalifikovaných ľudských zdrojov tak, aby
došlo k náprave vzniknutého stavu
a účtovníctvo bolo vedené podľa požiadaviek § 8 zákona č. 431/2002 Z. z.,
teda pravdivo, prehľadne, zrozumiteľne
a úplne.

V ďalšom doplňujúcom bode miestni
poslanci schválili plat starostu Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice
od 01. 07. 2021 v zmysle zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 a § 4 vyššie citovaného
zákona vo výške 3,21 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Interpelácie poslancov

Pavol Kubiš požiadal o predloženie materiálov, ktoré sa týkajú výberových konaní na vedúcich zamestnancov miestneho
úradu od začiatku tohto volebného obdobia a predniesol návrh na zvolanie miestneho zastupiteľstva, ktoré by sa zaoberalo
prerozdelením rezervného fondu.
Izabella Jégh požiadala o vyznačenie
vodorovných dopravných značení pri ZŠ
Vetvárska, resp. riešenie priľahlých komunikácií ako „školská zóna“ a opýtala sa,
kedy bude zverejnená zápisnica a zvukový
záznam z predchádzajúceho rokovania
zastupiteľstva. Zároveň požiadala o orez
kríku v parku na ul. Padlých hrdinov pri
Dneperskej ul., keďže zabraňuje výhľadu
na prichádzajúce autá.
Boris Vereš položil otázku, v akom štádiu
riešenia je otázka parkovacej politiky.
Barbora Lukáčová požiadala o riešenie
a nápravu nekvalitne vyhotovených detských ihrísk a o zlepšenie starostlivosti
o tieto ihriská. Zároveň požiadala o zriadenie pracovnej skupiny pre predprojektové
prípravy v oblasti školstva a o predĺženie
dotačnej zmluvy na Zelené srdce.
Pavol Hanzel požiadal o zriadenie priechodu pre chodcov resp. spomaľovača na
Oblúkovej ulici a o osadenie bezpečnostného zábradlia v časti, kde je zúžený chodník
na Linzbothovej ulici. K aktuálne prebiehajúcim orezom upozornil na stromy, ktoré si
orez alebo výrez vyžadujú, a aj na fakt, že

po poslednej kosbe nebolo po krovinorezcoch pohrabané na Dolných Honoch a na
sídlisku Medzi jarkami. Poslanec zároveň
upozornil na potrebné konkrétne opravy
na detských ihriskách a na ihrisku na
Bodrockej požiadal o odstránenie pozostatku kovových prvkov a zrušenie betónovej plochy. Keďže sa minuloročne prijatý
zákon o detských ihriskách zrušil, požiadal
upustiť od likvidácie ihrísk na Baltskej
a Ipeľskej. Poslanec podporil myšlienku
jednobodového zastupiteľstva k realizácii detských ihrísk a aj myšlienku, aby sa
miestny úrad začal intenzívne zaoberať
parkovacou politikou. Zároveň pochválil
akciu deň detí a plne podporil chystanie
ďalších akcií pre deti.
Iveta Daňková položila otázku, kedy
budú zaobstarané tieniace plachty na detské ihriská. Poukázala na rozbitú bránku na
detskom ihrisku na Ipeľskej a vyzvala úrad,
aby dal požiadavku na mesto ohľadne inštalácie svetelnej signalizácie na križovatke
Podunajská-Vrakunská-Komárovská.

Zmena v harmonograme
vrecového zberu
triedeného odpadu
V týchto dňoch prebieha distribúcia nových letákov k tretej etape
vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov spolu s novým
harmonogramom platným od 6. septembra. V mestskej časti Podunajské
Biskupice sa od tohto dátumu uskutoční zber každý párny týždeň v mesiaci vo štvrtok. Ak do nového systému
zberu ešte nie ste zapojení, kontaktujte zakazka@olo.sk.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Z augustového rokovania miestneho zastupiteľstva
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
dňa 10. augusta 2021 miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie predložené kontroly
plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach dňa 22. 06. 2021 a 30. 06. 2021 a schválilo
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačnej schémy Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na revitalizáciu detského ihriska na Učiteľskej ulici.
Miestni poslanci hlasovaním schválili II.
zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava
- Podunajské Biskupice na rok 2021 v nasledovnej štruktúre:
a. Navýšenie kapitálových výdavkov MŠ
Estónska – Oprava elektroinštalácie
v MŠ Estónska 7 (25 000,- €)
b. Navýšenie kapitálových výdavkov na
zrealizovanie projektu Oprava oplotenia
areálu hasičskej zbrojnice (5 200,- €)
c. Navýšenie kapitálových výdavkov na nákup softvéru, implementáciu a licencie
informačného systému na elektronizáciu verejného obstarávania a obehu
účtovných dokladov (4 500,- €)
d. Spolufinancovanie projektu Detské ihrisko na Učiteľskej ulici (5 000,- €)
Pracovník Oddelenia strategického rozvoja, investičného a verejného obstarávania
Mgr. Roman Zaťko predniesol ústne informácie o stave implementácie projektov IROP
(MŠ Komárovská a Zlepšovanie kľúčových
kompetencií žiakov na ZŠ, o stave prípravy
projektovej dokumentácie revitalizácie vnútroblokového priestoru pri pošte Uzbecká
a o projekte „Zelené srdce“, o pripravovaných zámeroch – cyklotrasy a technologické
vybavenie DK Vetvár. Prednostka miestneho
úradu Ing. Mariana Páleníková predniesla informáciu k prijatým opatreniam k záverečnému
účtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2020. Uviedla, že 20. 7. 2021
bola podaná žiadosť na MF SR na opravu záverečného účtu. Zároveň oboznámila prítomných
o personálnych zmenách, ktoré prebiehajú
a prebehnú na Ekonomickom oddelení.

Interpelácie poslancov

Izabella Jégh uviedla, že v rámci obnovy
vybavenia DK Vetvár, by bolo vhodné do toho
zahrnúť aj šatne pre návštevníkov, šatne pre
účinkujúcich, osvetľovaciu techniku, obnovu
prednej opony a parkiet. Zároveň upozornila, že poslanci nemajú informáciu o čerpaní
rozpočtu za štvrťrok a opýtala sa, v akom
stave sú zaplesnené byty na Uzbeckej ulici.
Poslankyňa požiadala o súčinnosť, keďže
miestna farnosť ide realizovať opravu kaplnky na Devätinovej, kde je potrebné pristúpiť
k vyrúbu stromu a poďakovala poslancom,
ktorí prispeli na buletín k 800. výročiu.
Boris Vereš požiadal o zásah úradu, keďže
v areáli „Spojov“ sa cez diery v oplotení začali
zhromažďovať osoby drogovo závislé a opýtal
sa, kedy bude zabezpečený prevádzkový poriadok na detskom ihrisku na Bieloruskej ulici.

Pavol Hanzel požiadal o dokončenie šotolinového chodníka okolo detského ihriska na
Baltskej ulici, o zabezpečenie sieťok na futbalové bránky na ihrisku pri Bille a vyslovil
pochvalu na zrealizované orezy stromov na
Estónskej ulici.
Iveta Daňková požiadala o vyčistenie
a odburinenie detských ihrísk, v mene občianky požiadala o opravu spomaľovača na
Hornádskej ulici a poukázala na skutočnosť,
že v lokalite Hornádska - Petöfiho chýba lampa pouličného osvetlenia.
Zuzana Čermanová požiadala vyčistenie
a pokosenie detských ihrísk, upozornila na
dieru v oplotení medzi detským ihriskom
na Učiteľskej ulici a areálom ZŠ Biskupickej
a na dieru v chodníku na zastávke MHD pri
nemocnici. Zároveň požiadala o opravu chodníka na Krajinskej ulici medzi Kvetinárskou
a Kazanskou a tlmočila otázku obyvateľov
„Podunajskej brány“, v akom štádiu je výstavba nákupného centra.
Ildikó Virágová v súvislosti s diskusiou
o výberovom konaní na funkciu vedúceho
pracovníka uviedla, že v zákone č. 552/2003
v § 5 je uvedené „Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho
orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods.
2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca,
u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania;
to neplatí ak osobitný predpis ustanovuje aj iný
spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo
ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.“
Požiadala, aby miestny kontrolór vykonal
kontrolu organizačného poriadku a jeho súladu s platnými zákonmi. Zároveň uviedla, že
tak, ako je uvedené v organizačnom poriadku
MiÚ, že starosta je oprávnený ukladať všetkým pracovníkom úradu úlohy, mal by starosta zadať úlohu vedúcemu Oddelenia ŽP, OaCH
na vyčistenie a úpravu detských ihrísk.
Pavol Kubiš požiadal miestny úrad o súčinnosť s poslancami mestského zastupiteľstva v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla
rozhodnutím vedenia Dopravného podniku
zrušiť linku MHD č. 79 a riešenie stavu, ktorý
tým vznikol.
Boris Boleček poukázal na zarastené
a nepokosené ihrisko (prenájom plochy pre
futbalovú akadémiu) v areáli ZŠ Bieloruská.
Podrobné informácie z rokovania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa
30. júna 2021 a 10. augusta 2021 nájdete v zápisnici a na
zvukovom zázname na webovej stránke www.biskupice.sk.
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Harmonogram
jesenného čistenia
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice v záujme zabezpečenia
čistoty verejných priestranstiev organizuje
v spolupráci so spoločnosťou OLO, a. s. zber
objemného odpadu (drevený nábytok, matrace…). V žiadnom prípade do kontajnerov
nepatria: batérie z automobilov, monočlánky,
oleje, farby, laky, lieky, chladničky, mrazničky, biologicky rozložiteľný odpad, pneumatiky. Žiadame obyvateľov, aby neukladali odpad
vedľa kontajnerov, ktoré budú umiestnené
podľa nasledujúceho harmonogramu a odvezené na druhý deň odo dňa jeho pristavenia:
Dátum

Miesto pristavenia

20. 9. 2021

Estónska 44 – 46, na parkovisku

20. 9. 2021

20. 9. 2021

Estónska 18, na parkovisku
Estónska 2 - Bieloruská 62,
na parkovisku
Bieloruská 46, na parkovisku

21. 9. 2021

Bieloruská 22, na parkovisku

21. 9. 2021

Lotyšská 34-36 na parkovisku

21. 9. 2021

Lotyšská 10 -12, na parkovisku

21. 9. 2021

Lotyšská 50-52, na parkovisku
Závodná zo strany Slovnaftskej cesty
na konci ulice ku stĺpikom
Geologická 18, pri kontajnerovom
stojisku
Geologická 16 – Priekopnícka 24,
vo vnútri sídliska
Baltská 3, pri kontajnerovom stojisku
Baltská 11, na parkovisku oproti
novým bytovkám
Podzáhradná 11 – 15, na parkovisku

20. 9. 2021

22. 9. 2021
22. 9. 2021
22. 9. 2021
22. 9. 2021
23. 9. 2021
23. 9. 2021
23. 9. 2021

27. 9. 2021

Podzáhradná 39
parkovisko Podzáhradná – Učiteľská
(pri kotolni)
Bodrocká – medzi 36 a 44

27. 9. 2021

Bodrocká 3, pri kotolni

27. 9. 2021

Bodrocká 16, na parkovisku

27. 9. 2021

Hronská 16 -18

28. 9. 2021

28. 9. 2021

Latorická 27, pri stojisku
Ipeľská 1- 5, na parkovisku,
pri stojisku
Ipeľská 9 -13, na parkovisku,
pri stojisku
Hornádska č. 8

29. 9. 2021

Hornádska č. 16 – 18

29. 9. 2021

Dudvážska 14

29. 9. 2021

Dudvážska 25 -27, na parkovisku

29. 9. 2021

Korytnická 2 – 4

30. 9. 2021

Korytnická 6 – 8

30. 9. 2021

Boreková -Kovová

30. 9. 2021

Kvetinárska – pri cintoríne

30. 9. 2021

Koniec Pšeničnej

4. 10. 2021

Oblúková – Krajinská, roh

4. 10. 2021

4. 10. 2021

Orechová – Krajinská roh
Vetvárska sídlisko, stojisko pri BD
č. 29
Požiarnická - Padlých hrdinov, roh

5. 10. 2021

Hviezdna 1 – Spoje

5. 10. 2021

Železničná stanica P. B.

5. 10. 2021

Pri trati – Vinohradnícka (parkovisko)

5. 10. 2021

Devätinová 23 – parkovisko na rohu

6. 10. 2021

Devätinová – Šamorínska roh
Pri hrádzi – na konci ulice (malé
parkovisko pri zbernom hniezde)

23. 9. 2021

28. 9. 2021
28. 9. 2021

4. 10. 2021

6. 10. 2021
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AKTUÁLNE

Posun v prípade
nelegálnej skládky
Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky špecializovaný na oblasť environmentálnej
kriminality počas trojročného vyšetrovania
zabezpečil dostatočné množstvo dôkazov,
na základe ktorých obvinil 44 ročného
Michala K. z Bratislavy pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi. V prípade
preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 3 roky až 8 rokov.
Podľa doposiaľ zistených informácii mal

menovaný od presne nezisteného času najmenej od roku 2008 do 28. 6. 2018 ako štatutárny zástupca recyklačnej spoločnosti Vassal
EKO, s. r. o. nelegálne vykonávať skládkovanie
odpadu rôzneho druhu v katastrálnom území
Podunajské Biskupice, čo umožnil rôznym
fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom, kde týmto konaním došlo k vytvoreniu niekoľkometrovej navážky odpadu za
pomoci ťažkých mechanizmov.
Zároveň bolo zo strany krajského vyšetrovateľa vznesené obvinenie zo zločinu
neoprávneného nakladania s odpadmi spoločnosti Bratislavská recyklačná, s. r. o.
Týmto konaním došlo k spáchaniu vyššie

uvedeného skutku pre zodpovednosť fyzickej
osoby v rozsahu 19 905 409,– Eur s DPH, pre
zodpovednosť právnickej osoby v rozsahu
2 607 526,– Eur s DPH.
Zdroj: Polícia SR – Bratislavský kraj

Zmeny grafikonu MHD sa dotknú aj Podunajských Biskupíc
Od 1. septembra zabezpečí spojenie Ružinova s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami
zmenená linka 78. Cez pracovné dni bude premávať po súčasnej trase (Stanica Podunajské
Biskupice – Vrakuňa – Ružinov – Nové SND),
posilnená vloženými spojmi v úseku: Stanica
Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Astronomická, vďaka čomu bude z Vrakune premávať
častejšie (každých 5 minút v rannej, resp.
každých 7 až 8 minút v odpoludňajšej špičke).
Zároveň DPB zavádza na tejto linke víkendovú
prevádzku v úseku Stanica Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Astronomická, kde jej spoje budú
nadväzovať na električky smerom do centra.
Aby časté dopravné kolóny natoľko neo-

vplyvňovali prevádzku hromadnej dopravy,
upravujeme aj trasy liniek 79 a 87. Linka 87
bude od septembra premávať z Ovsišťa po
zastávku Toryská a odtiaľ na novú konečnú
zastávku Bodvianska na Železničnej ulici vo
Vrakuni. Linka 79, ktorá pri intervale 60 minút náhodne meškala aj viac ako 30 minút,
bude premávať v úseku Stanica Podunajské
Biskupice – Lieskovec – Topoľové.
Obsluhu Podunajskej ulice namiesto linky 79
zabezpečia regionálne autobusy liniek 720, 730
a 740, ktoré zastavujú na nových zastávkach.
Obsluhu ostatných skrátených úsekov liniek 79
a 87 prevezme posilnená linka 78.
Dopravný podnik reaguje na zvyšujúci sa

záujem cestujúcich o linku 65, ktorá spája
Dolné hony s Avion Shopping Parkom, Zlatými
pieskami, Vajnormi a Račou a počas pracovných
dní preto posilní intervaly a počet spojov sa vo
vybraných častiach dňa zvýši aj na dvojnásobok.
Taktiež budú upravené aj cestovné poriadky
liniek 67 a 70, aby boli skoordinované s ostatnými linkami a lepšie na ne nadväzovali. Linka
70, ktorá doteraz jazdila raz za dvadsať minút,
dostane pätnásť minútový interval.
Zdroj: Dopravný podnik Bratislava
Po troch mesiacoch od platnosti budú zmeny grafikonu MHD Dopravným podnikom
v súčinnosti s MČ Podunajské Biskupice
prehodnotené.
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účinnejší spôsob, ako sa môžeme vrátiť do normálCOVID-19.
neho života,“ dodal Juraj Droba, predseda Bratislavneho života,“ dodal Juraj Droba, predseda Bratislav„Napríklad Oxfordské laboratóriá vyvinuli vakcínu ského samosprávneho kraja.
„Napríklad Oxfordské laboratóriá vyvinuli vakcínu ského samosprávneho kraja.
proti ochoreniu MERS už v roku 2018. Okrem toho
proti ochoreniu MERS už v roku 2018. Okrem toho
sa výrobcovia vakcín pre naliehavosť situácie snažili
sa výrobcovia vakcín pre naliehavosť situácie snažili
vývoj ešte viac urýchliť tým, že namiesto testovania
vývoj ešte viac urýchliť tým, že namiesto testovania

koronavírusu vyvinuté príliš rýchlo?
Pýtame sa za vás: Boli vakcíny proti

BEZPEČNOSŤ
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Súkromná bezpečnostná služba plní svoj účel
V rámci zvýšenia bezpečnosti a poriadku v Podunajských Biskupiciach si mestská časť
pred začiatkom leta na obdobie troch mesiacov – jún, júl, august, objednala súkromnú bezpečnostnú službu. Umožnilo jej to vyčlenenie finančných prostriedkov na rok 2021
miestnym zastupiteľstvom. Tej súvislosti sa každý mesiac konajú pracovné stretnutia za
účelom vyhodnotenia ich činnosti za uplynulý mesiac. Treba však podotknúť, že zákon
umožňuje mestskej časti vystaviť objednávku len na ochranu majetku mestskej časti,
nie na kontrolu dodržiavania verejného poriadku. Preto, ak zamestnanci SBS pri svojej
činnosti zistia porušovanie verejného poriadku, alebo inú trestnú činnosť, okamžite
kontaktujú mestskú alebo štátnu políciu.
Na treťom z týchto stretnutí dňa 6. augusta boli okrem pracovníkov SBS Eagle
Security, prednostky miestneho úradu
Ing. Mariany Páleníkovej prítomní aj riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru
mjr. Mgr. Ľubomír Miňo, veliteľ okresného
veliteľstva Mestskej polície Bratislava II.
JUDr. Jaroslav Tuleja a zástupkyňa veliteľa Mgr. Eva Moyšová. Za mestskú časť sa
stretnutia zúčastnili aj vedúca Oddelenia
sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej
politiky, Mgr. Bibiána Guldanová, miestny
poslanec Boris Vereš, ktorý sa problematike
bezpečnosti intenzívne venuje, i poslanec
zo susediacej Vrakune Mgr. Miroslav Macko.
Zúčastnené strany na stretnutí skonštatovali, že prítomnosť zamestnancov SBS je
obyvateľmi vnímaná veľmi pozitívne. Za dva
mesiace ich pôsobenia už občania vedia, že
sú v teréne pre nich a žiadajú od nich aj častejšie preventívne kontroly. Zatiaľ je hliadka
v našej mestskej časti zabezpečená od štvrtka
do soboty vo večerných hodinách. Hoci je jej
služba úzko spätá aj so štátnou a mestskou
políciou, v mesiaci júl nezaznamenali natoľko
vyhrotenú situáciu, ktorú by vlastnými silami
nezvládli. Samotná prítomnosť zásahového
vozidla a príslušníkov s označením security
pôsobí aj na neprispôsobivých občanov a hoci
to nie je v ich náplni práce, prispeli k zníženiu
porušovania verejného poriadku a k zlepšeniu
bezpečnosti. Mestská časť má záujem o posilnenie ochrany majetku a zabezpečenie
verejného poriadku aj zvýšenou kontrolou

Priestor pre poslanca

Deti sú budúcnosť
Po uvoľnení opatrení
nám v Podunajských
Biskupiciach ešte väčšmi vyplával na povrch
obrovský problém, ktorý
si vyžaduje okamžité
konanie. Ide o deti, ktoré sa pohybujú po
uliciach dlho do noci. Miesto hrania sa ničia
náš spoločný majetok, poškodzujú stromy
a dokážu narobiť neskutočný neporiadok.
Nezriedka sa stáva, že tieto maloleté osoby pijú alkohol a užívajú drogy. Mladiství
drogy dokonca aj predávajú. Po mnohých
rozhovoroch s odborníkmi a pracovníkmi

prostredníctvom kamerového systému,
preto začala rokovanie s SBS aj o možnosti
spolupráce v oblasti vzdialeného prístupu na
kamerový systém mestskej polície.
Na území Podunajských Biskupíc sa nachádza 42 kamier. Súkromná bezpečnostná služba
má k dispozícii dohľadové centrum aj personál
na ich monitoring. Táto cesta však musí byť legislatívne čistá a mestská časť si dala za úlohu
dať do konca leta vypracovať právnu analýzu
a následne nastaviť s magistrátom systém
spolupráce. Zo začiatku by teda išlo o zdieľanie prístupu k záznamom z vytypovaných
bezpečnostných kamier, ktoré sú umiestnené
v okolí najviac rizikových lokalít.
Ďalšími témami, ktoré uviedla prednostka miestneho úradu adresne na veliteľa
Mestskej polície Bratislava II, bola hliadkovacia činnosť v okolí OC Jantár v blízkosti
Pentagonu. Mestskí policajti majú v úlohách monitoring tejto lokality počas dňa
aj v noci. Aj nočný primátor Martin Královič
na osobnom stretnutí prisľúbil miestnemu
poslancovi Borisovi Verešovi posilnenie hliadok mestskej polície v našej mestskej časti.
K jej personálnemu poddimenzovaniu však
prispeli aj augustové protesty, na ktoré boli
denné aj nočné hliadky sťahované do centra
mesta. Na začiatok septembra sú nahlásené
ďalšie protesty ako aj návšteva Svätého Otca
Františka a vyťaženosť policajných zložiek
v najbližších týždňoch potvrdil aj riaditeľ
obvodného oddelenia štátnej polície.
Počas pracovného stretnutia vrakunský

poslanec Mgr. Miroslav Macko informoval
prítomných o vykonaných aj plánovaných
krokoch mestskej časti Vrakuňa v okolí
Pentagonu. V okolí pribudne viac osvetlenia, kamenná policajná stanica, častejšie
kontroly či bezpečnostné oplotenie. A vedúca nášho Oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky informovala
o prípravách opatrení na zlepšenie poriadku
na verejnom priestranstve v okolí detského
ihriska na Bieloruskej ulici a o súčinnosť
požiadala aj zástupcu štátnej polície.
Mnohí naši obyvatelia, ktorí sú už roky
svedkami otrasných javov v spojitosti s narkomanmi a výrastkami, ktorí bezprizorne trávia
svoje dni, sú už bezradní. Problematika okolia
Pentagonu sa dotýka našej mestskej časti
rovnako ako susednej Vrakune. A nejedná sa
len o okolie Bieloruskej a Lotyšskej ulice, ale
aj Dolných honov či okolia Billy. Táto problematika je žiaľ taká rozsiahla a zložitá, že
samotná samospráva nedokáže celkom eliminovať tento celospoločenský problém. V poslednom období sa však ľady pohli. Mestská
polícia prechádza celkovou obnovou a bude
posilnená personálne aj technicky. Téma sa
dostáva do povedomia aj nezainteresovaných
cez médiá a celkovo silnie aj tlak obyvateľov
na konečné vyriešenie neúnosnej situácie.
Zostáva len veriť, že okrem hliadok súkromnej
bezpečnostnej služby uvidíme v našich uliciach aj viac hliadok mestskej a štátnej polície
a problém sa koordinovanými krokmi nebude
presúvať len na druhú stranu ulice.
Martina Frőhlich Činovská

iných samospráv, ktorí v minulosti riešili
podobné problémy, mi napadlo zorganizovať kontrolu, ktorej cieľom bude zhodnotiť
reálny stav a následne navrhnúť možnosti
riešenia tejto situácie. Pri mesačnom
vyhodnotení činnosti SBS sme sa všetci
zhodli, že kontrolu uskutočníme v súčinnosti s miestnym úradom Podunajské Biskupice. Následne sa realizácie tohto nápadu
s mimoriadnym nasadením zhostila vedúca
oddelenia sociálnych vecí MiÚ Podunajské
Biskupice, Mgr. Bibiána Guldanová, ktorá
oslovila svoju kolegyňu vo Vrakuni, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny a políciu.
ÚPSVaR reagoval takmer okamžite vďaka
jeho riaditeľovi JUDr. Jaroslavovi Matovičovi, ktorý prisľúbil maximálnu súčinnosť

a osobnú prítomnosť pri kontrole. Tá sa
uskutočnila vo štvrtok 12. augusta o 21:00.
Po príchode na miesto sme si povedali plán
a rozdelili sa do dvoch skupín. Počas vyše
hodinovej kontroly sme v uliciach stretli
viac ako 30 mladistvých a maloletých osôb.
Požitie alkoholických nápojov sme zistili
u troch maloletých. Po spísaní záznamov
a poučení odišli deti domov. Po ukončení
akcie sme zhodnotili, že bola úspešná,
splnila svoj účel a v podobných akciách je
nutné pokračovať. Na záver by som chcel
zdôrazniť, že nám všetkým ide o prevenciu
a zdravú výchovu mládeže, nie o perzekúciu
a postihy.
Boris Vereš
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Rozhovor s naším prvým slobodne zvoleným starostom
Ing. Viliam Nagy sa narodil v roku 1945 a vyštudoval Strojnícku fakultu
na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. Po nežnej revolúcii sa
stal prvým starostom mestskej časti Podunajské Biskupice, kde pôsobil
dve volebné obdobia od roku 1990 – 1998. Ako starosta sa aktívne zapojil do tvorby prvého štatútu hlavného mesta Bratislavy a bol aj mestským poslancom. Neskôr sa stal zástupcom prednostu Okresného úradu
Bratislava II. Po vytvorení samosprávnych krajov bol prvým riaditeľom Úradu BSK.
Ing. Viliam Nagy je autorom viacerých publikácií v oblasti územných systémov riadenia
akosti výrobkov. Svojou činnosťou významne prispel k rozvoju samosprávneho systému
riadenia obcí a miest, za čo mu bola v roku 2021 udelená Výročná cena Samuela Zocha.
Pred dvoma rokmi ukončil štúdium práva tretieho veku na Univerzite Komenského.
? Pán Nagy, od roku 1976 do 1982 ste pracovali v Inštitúte technickej normalizácie
v Moskve v odbore medzinárodných technických noriem. Čo vám táto zahraničná
pracovná skúsenosť dala?
Bola to v tom čase pre mladého inžiniera
úžasná životná príležitosť ísť pracovať na
Inštitút technickej normalizácie do Moskvy.
V Inštitúte som začal pracovať v odbore
normalizácie spojovacích súčiastok. V tom
čase sa svetovo prechádzalo na metrickú
sústavu mier a váh. V práci som prežil veľa
úskalí tohoto prechodu. Moji nadriadení
si čoskoro všimli, že okrem románskych
jazykov všetky dokumenty používam bez
prekladateľských služieb, tak ma preradili
do odboru terminologických noriem. Našou
úlohou bolo zosúladiť a zabezpečiť jednotný
výklad názvov predmetov normalizácie v jednotlivých jazykoch. Bola to veľmi zaujímavá
práca, sám som sa stal autorom niekoľkých
terminologických noriem RVHP. Popri svojej
práci som absolvoval štátne skúšky z ruštiny
a angličtiny, postgraduálne štúdium vzťahov
technickej normalizácie a akosti výrobkov,
absolvoval som aj dvojročný kurz na Vysokej
škole straníckej v Moskve. Jedným z mojich
profesorov bol prof. Razumovskij, ktorý sa
neskôr stal Gorbačovovým poradcom. Po
návrate domov v roku 1982 som nastúpil na
Československý inštitút technickej normalizácie a akosti, s ktorým som udržiaval tesné
kontakty aj z Moskvy. Pracoval som v oblasti
vzťahov technickej normalizácie a akosti
výrobkov, neskôr na územných systémoch
riadenia akosti v širšom zmysle, dnes by sme
tomu hovorili „kvality života“. Bola to úloha,
ktorá sa po Nežnej revolúcii úplne vytratila
z nášho života.
? V čase vášho nástupu do funkcie starostu bolo treba vybudovať od základov
miestny úrad. K Podunajským Biskupiciam
boli pričlenené Dolné Hony a časť Medzi
jarkov. Bolo to náročné obdobie?
Po nežnej revolúcii som sa po rokoch znova
zapojil do verejného života v Podunajských
Biskupiciach. Bol som medzi zakladateľmi
miestneho VPN. Vo voľbách v roku 1990
som kandidoval na starostu ako nezávislý

kandidát. Prvým bodom môjho volebného
programu bolo vybudovať jednotnú mestskú časť z Medzi jarkov, Dolných honov
a Podunajských Biskupíc. K tomu bolo treba od základov vybudovať miestny úrad.
Pôvodný Miestny národný výbor (MNV) bol
vlastne len filiálkou Obvodného národného
výboru BA II, s piatimi zamestnancami vrátane matrikárky. Boli to veľmi ťažké časy.
Zákon o obecnom zriadení, ako aj Zákon
o Bratislave mali veľa nedostatkov, na
Štatúte hl. m. SR sme spolupracovali skoro
dva roky. Samozrejme, najťažšie bolo dohodnúť sa na majetku a na kompetenciách.
Pri delení majetkov bývalých ObNV platil
územný princíp: čo sa kde nachádza, tomu
bude patriť. Takto sme prišli o všetky obvodné zdravotné, kultúrne a iné zariadenia.
Hneď na prvom mimoriadnom stretnutí zvolených poslancov a starostu sme sa uzniesli,
že otvoríme otázku prinavrátenia 2/3 územia Slovnaftu do katastra Podunajských
Biskupíc. Žiaľ, Zákon o Bratislave hovorí,
že referendum sa má uskutočniť v obidvoch
mestských častiach. Kto v Ružinove by hlasoval za to, aby časť daní z nehnuteľností
Slovnaftu išla do Biskupíc? A tak nám ostal
len hluk a smrad.

je mi to ľúto, bola úloha zo zákona likvidovať
škôlky a jasličky pod zámienkou, že otcovia
budú toľko zarábať, že manželky môžu ostať
s deťmi doma.

? Čo by ste za svoje osemročné pôsobenie vo vedení Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice vyzdvihli?
Práve ten prvý bod môjho volebného
programu – dosiahnuť pocit spolupatričnosti všetkých obyvateľov mestskej časti. Prešlo
30 rokov, mnohí obyvatelia sídlisk sa hlásia
k Biskupiciam, no mnohí sa s touto otázkou dodnes nevyrovnali. Životne dôležitou
otázkou bolo budovanie kanalizácie v starej
zástavbe. Na ňu nadväzovala aj otázka rekonštrukcie kultúrneho domu na Biskupickej ulici.
Bývalý ObNV nám preťahoval medový motúz
pod nosom, dali vypracovať mega projekt rekonštrukcie, ale kanalizáciu mal zabezpečiť
MNV. Kto, z akých prostriedkov? Kultúrny dom
bol 8 rokov zatvorený z hygienických dôvodov,
až sa v ňom usalašili bezdomovci. V novembri
1994 sme otvorili zrekonštruovaný Kultúrny
dom VETVÁR.
Čo som považoval za nezmysel, a dodnes

? Dnes je ťažké predstaviť si, že činnosť
úradu Bratislavského samosprávneho
kraja ste začínali iba s predsedom Ľubom
Romanom a asistentkou v dvoch miestnostiach. Čo bolo v tom čase hlavnou prioritou?
Samosprávny kraj ako inštitúciu sme začali budovať na prízemí Krajského úradu na
Staromestskej ulici. Podobne, ako tomu bolo
pred 10 rokmi pri budovaní miestnych úradov,
aj vtedy boli zákony a usmernenia poznačené neznalosťou reálnej situácie. Krajské
úrady nám boli síce nápomocné, ale nemali
žiadne skúsenosti s prácou s poslancami,
so zabezpečením funkcií zastupiteľského
zboru. Práve tu prišli vhod moje skúsenosti
z budovania miestneho úradu. Podobne aj
moje poznatky z medzinárodnej spolupráce
nám pomohli vybudovať veľmi dobré vzťahy
nielen s okolitými zahraničnými župami, ale
aj v Poľsku, Litve, s Moskovskou oblasťou či
so Šanghajom.
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? Pán Nagy, počas rozhovorov s vami badať, že sa intenzívne zaujímate o históriu.
Tento rok bude zrejme aj pre vás výnimočný a verím, že aj naďalej sledujete dianie
v našej mestskej časti.
V Podunajských Biskupiciach som zastával
funkciu predsedu Združenia urbárnikov od
jeho založenia v roku 1992. Túto funkciu som
odovzdal v roku 2019, no členom výboru som
dodnes. Pracujem aj pre miestnu organizáciu Csemadok, kde do odchodu do Moskvy
som bol predsedom, neskôr členom výboru
a dodnes som čestným členom výboru.
Tento rok si pripomíname 800. výročie prvej
zmienky o Podunajských Biskupiciach. Dejiny
Biskupíc podrobne poznám. V ostatnom čase
sa zaujímam skôr o staršie dejiny. Veľkú
radosť mi spôsobilo objavenie avarského
pohrebiska v hone III. diel. Podobne aj objavenie a reštaurovanie stredovekých fresiek
v Kostole sv. Mikuláša. Pozorne sledujem aj
práce na Komárovskom Kostole sv. Jozefa.
Pána starostu Mgr. Zoltána Péka som niekoľkokrát navštívil, hovorili sme o rôznych súvislostiach, nezachytených v análoch mestskej
časti, a predložil som mu aj niekoľko návrhov,
napr. zaradenie do zoznamu chránených stromov 150-ročné moruše na Devätinovej ulici,
ktoré zostali z niekdajšej arcibiskupskej záhrady z dôb chovu priadky morušovej v Uhorsku.
Veľký záujem vyvolal aj môj publikovaný rozhovor týkajúci sa niekdajšej Železnej brány.
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V Biskupických novinách som sa dočítal, že môj vrstovník pán Ing. Viliam Nagy bol ocenený Výročnou
cenou Samuela Zocha od predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Gratulujem! Od nášho stretnutia z detských hier s Vilim Nagyom už uplynul vek jedného ľudského života. V detstve sme sa hrali na
dvore okolo kopy sušiaceho sa sena pod veľkým košatým orechom pri dome v centre obce, kde dnes
sídli riadiaci orgán mestskej časti Podunajské Biskupice a občas sa týchto hier zúčastňovala dnes už
nebohá pani Evka Krížiková.
Vojnový osud naše cesty „rozvial“. Tvoje, Vili, ponechal na rodnej hrudi a našu rodinu ustálil v Komárne.
Po zmene režimu nám štát vrátil pole, na ktoré nezodpovední občania roky predtým vysýpali domový
odpad. Vďaka mestskej časti Podunajské Biskupice a vzájomnej spolupráci sme spolu s týmto orgánom
dohodli vyčistenie pozemku a vybudovanie ochranného betónového plotu, čo neboli malé náklady.
A tak, Vili, dovoľ, aby som pri príležitosti Tvojho životného ocenenia spomenul dvor Tvojho domu,
na ňom strom ovešaný plodmi kivi a touto peknou spomienkou vyjadril nádej, že dodržíme nápady,
návrhy, podnety i pomoc miestnych poslancov a verejnosti, ktoré si počas starostovania načal Ty,
a tak prispejeme k lepšiemu životnému prostrediu, aby sa nám krajšie žilo.
Leo Dualský

Volali mi aj starí pôvodní Biskupičania, ktorí si
názov pamätali z detstva, ale vôbec nevedeli,
kde sa brána nachádzala.
Na záver mi dovoľte, aby som aj touto cestou vyjadril želanie mnohých úspechov vedeniu Podunajských Biskupíc, poslaneckému
zboru, pracovníkom miestneho úradu a Vám
osobne aj poďakovanie za tento rozhovor.
Spolu s vami sa teším každému dosiahnutému úspechu našej mestskej časti.
Za rozhovor ďakuje a veľa zdravia
a životného elánu praje
Martina Frőhlich Činovská.
Nagy Vilmos mérnök 1945-ben született. A Szlovák Műszaki Egyetem gépészeti
karán szerzett mérnöki oklevelet. A rend-

Nominujte osobnosti
na ocenenia
Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie
ocenení za rok 2021. Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.
„Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom kraji nenájdete také množstvo osobností, ktoré skva-

szerváltás után ő lett Pozsonypüspöki első
polgármestere. Két választási időszakban
1990-1998 között tevékenykedett, és mint
fővárosi képviselő a főváros első statútumának megalkotásába is bekapcsolódott.
Később, Pozsony kettes körzetében az
elöljáró helyettese lett. A megyék létrejötte után ő volt Pozsony megyei hivatalának
első igazgatója. Nagy Vilmos mérnök több,
a területi minőség-irányítási rendszerrel
foglalkozó tanulmány szerzője. Nagyban
hozzájárult az önkormányzatok irányítási
rendszerének fejlesztéséhez. 2020-ban
elvégezte a Komenský Egyetem jogi karának szépkorúak számára meghirdetett
tanfolyamát. 2021-ben Pozsony-megye
elnökétől átvehette a Zoch Sámuel-díjat.

litňujú život obyvateľov a robia náš kraj krajším. Je
pre mňa úžasné vidieť, koľko zaujímavých osobností
máme vo svojom okolí. Častokrát o nich ani nevieme
a to je škoda. Verím, že o možnosť uctiť si takéto
osobnosti neprídeme a aj tento rok spoznáme ďalšie zaujímavé mená. Tak neváhajte a nominujte, určite máte vo svojej práci, v okolí, či doma takýchto
výnimočných ľudí,“ vyzval bratislavský župan Juraj
Droba.
Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji. Súčasťou nominácie musí byť súhlas
a podpis nominovaného, stručný životopis alebo
ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade
nominovanej organizácie, ako aj podpis nominujúceho. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Bratislavského kraja:
bratislavskykraj.sk/ocenenia
V Sieni slávy BSK nájdete aj osobnosti ako sú Emília a Magdaléna Vášáryová, Mária Kráľovičová, Marta
Sládečková, Eva Rysová, Juraj Kukura, Daniel Hevier,
Mikuláš Huba, Peter a Pavol Hochschornerovci či Hilda Múdra. A v ostatnom 18. ročníku získal cenu i pán
Milan Lasica.

Predseda BSK Juraj Droba
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Farské spoločenstvo, ktoré spája
Celosvetová pandémia Covid 19 uzavrela celý svet do karantény. Výnimkou sme neboli ani
my, členovia farského spoločenstva v mestskej časti veľkej Bratislavy, v Podunajských
Biskupiciach. Celý rok 2020 ubehol bez toho, aby sme sa mohli venovať obvyklým aktivitám. Preto sa rozhodol dekan Jozef Vadkerti s pánom kaplánom Dominikom Poláčkom
a organizačným tímom farnosti sv. Mikuláša, že 26. júna usporiada farský deň pre malých
aj veľkých, mladých aj seniorov, aby sme sa po dlhom čase mohli stretnúť a spoločne
stráviť nejaký čas na krásnom farskom dvore. A tak sa aj stalo. Ako deklarovala aj pozvánka, aktivity boli úplne iné, než aktivity doterajších farských dní detí. Hlavným
poslaním bolo, aby sa farníci a návštevníci tohto podujatia mohli zoznámiť s krátkou
históriou odkrytých fresiek farského Kostola sv. Mikuláša. Preto každú celú hodinu sa
konala návšteva svätyne kostola, k čomu bola nápomocná aj malá dvojjazyčná mapka,
ktorú si môžete ešte aj dnes zobrať z farského kostola.
Pre mamičky s malými deťmi bol vytvorený maxi-mega detský kútik, kde sa mohli
malé, ale aj väčšie detičky pohrať s rôznymi
hračkami, alebo sa uchýlili na blízke detské
ihrisko na hojdačky, šmykľavky, do pieskoviska. Škôlkari si nechali pomaľovať tváre
a tak nám potom pobehovali rôzne „zvieratká“ poletovali rôzne „motýliky“. Mládež
si zahrala futbal a volejbal. V rámci farského
dňa bola zriadená aj „Rehoľná kaviareň“. Tu
sa prítomní mohli občerstviť chutnou kávou,
čajom a domácimi zákuskami. Obsluhovali
ich naše rehoľné a sociálne sestry, ktoré
sme mohli spoznať aj z inej stránky života.
V pastoračnom centre na poschodí v galérii
bola výstava ručných prác našich mamičiek
a babičiek a taktiež bola otvorená aj farská
knižnica s množstvom zaujímavých kníh.
Mládež sa venovala loptovým hrám a zahrali
si volejbal. Seniori si zasa posedeli v chládku altánku v družnej debate, vymieňali si
recepty a tešili sa z pohody. Nechýbal ani
Eco-bazár, na ktorom si záujemcovia mohli
vymieňať, darovať, predať svoje nadbytočné
kúsky šatstva, hračiek atď.

Aby sa každý dobre cítil, samozrejme
nemohlo chýbať ani občerstvenie, ktorým
nám poslúžil team z Reštaurácie Vetvár pečením langošov, pre detičky cukrovou vatou,
čapovanou kofolou a pivom. Na obed otvorila brány aj Reštaurácia u dobrého Pastiera,
kde sa o varenie starala trojica „kuchárov“
a o porciovanie obeda skvelá „čašníčka“.
A že jedlo naozaj chutilo, potvrdili prázdne
taniera a niekedy aj repete jedla.
Na záver dňa sme mohli skonštatovať, že
to bol vydarený deň, že farníci tohto dvojjazyčného spoločenstva sa dokážu spolu
zabaviť, majú spoločné témy a toto farské
spoločenstvo vie naozaj spojiť všetkých
dohromady. Nielen vo voľnom čase, ale aj
vtedy, keď je treba priložiť ruku k dielu. Keď
je treba skrášliť a zútulniť prostredie, vytvoriť detské ihrisko, vysadiť kvetinky alebo
kosiť zelené plochy farského dvora, polievať
a ošetrovať zeleň okolo kostola. A nedá mi
nespomenúť aj iné aktivity našej farnosti,
ako sú napr. modlitby matiek, modlitby otcov/mužov, stretávky mamičiek s detičkami,
stretká detí (ERKO), stretnutie seniorov,

formácia miništrantov, farské evanjelizačné bunky, spevokol a mnohé ďalšie, ktoré
sa konajú v našom farskom spoločenstve.
Viac o nich môžete nájsť na webovej stránke
farnosti www.farapb.sk. Všetky aktivity sa
uskutočňujú v pastoračnom centre, kde sa
nachádza aj farská knižnica, a na farskom
dvore, ktorý bol aj miestom slávnostných
omší. Veľké ďakujeme patrí predovšetkým
nášmu dekanovi, otcovi Jozefovi, ktorý je
tvorcom a motorom všetkých nápadov, ktoré
sa vo farnosti za pomoci farníkov uskutočnia, a potom už žijú svoj život. Vďaka nemu
sa udomácnili aj pravidelné jednodňové
stretnutia farníkov počas roka. Na záver
vyslovujem veľké poďakovanie pánovi kaplánovi a všetkým členom pomocného tímu –
mladým i skúsenejším, ktorí vydarený farský
deň logisticky pripravili a aktívne sa zapojili
do diania a zapájajú sa do života fary. Pán
Boh zaplať za ich úsilie.
Izabella Jégh
tajomníčka farskej ekonomickej rady

Pietna spomienka na tých, čo zomreli počas pandémie
Uplynulé obdobie prinieslo mnohé obmedzenia, ktoré sme museli strpieť. Jedným z nich
bola aj nemožnosť zúčastniť sa pohrebných
obradov a tak sa dôstojne rozlúčiť s našimi drahými. Pritom rozlúčka s našimi blízkymi má hlboký zmysel. Je to súčasť
procesu zmierenia sa so stratou. Ak
sa bolesť potlačí, neprestane existovať, ale sa v nás zakorení ešte hlbšie.
Preto potrebujeme čas a priestor, aby
sme našu bolesť mohli vyjadriť.
Naša identita sa spája s ľuďmi,
s ktorými žijeme. Keď niekoho stratíme, mení sa naša identita. Z manžela
sa stáva vdovec, v manželky vdova,
z dieťaťa sirota, z rodiča bezdetný rodič. Pri
hľadaní tejto novej identity je veľmi dôležité neostať sám. Potrebujeme mať pomoc,
podporu rodiny, blízkych priateľov. Tak isto
sa nedá naučiť žialiť z učebnice. Človek sa to

začne učiť, až keď sa sám dostane do situácie
straty blízkej osoby. Vtedy je potrebné, aby
mal nablízku osobu, na ktorú sa môže obrátiť,
a ktorá už prešla procesom žiaľu a teraz vie tou
istou cestou sprevádzať iných.
Preto by sme vám chceli ponúknuť možnosť tichej spomienky na
všetkých zosnulých počas pandémie
(nielen na tých, ktorí zomreli na kovid), kde si budete môcť zaspomínať
na svojich blízkych, vyjadriť bolesť,
ktorú prežívate, zamyslieť sa nad vašou novou identitou a zažiť spoločenstvo ľudí, ktoré sa s vami zjednocuje
v bolesti a vyjadruje svoju sústrasť.
Pietna spomienka sa uskutoční v piatok
17. septembra 2021. Začneme slávením
svätej omše vo farskom kostole o 18:00,
ktorú budeme obetoval za všetkých zosnulých. Spomienka bude pokračovať o 19:00

na cintoríne v Podunajských Biskupiciach,
kde bude krátke zamyslenie, čo nám môže
pomôcť prejsť cestou žiaľu, hudobná vložka
a čítanie mien zosnulých počas pandémie.
Ak chcete, aby bola menovite spomenutá
aj vaša zosnulá blízka osoba, s ktorou by
ste sa chceli aj takouto formou rozlúčiť,
nahláste nám meno a vek zosnulej osoby.
Táto spomienka sa týka všetkých zosnulých,
ktorí zomreli od začiatku pandémie (marec
2020) bez ohľadu na príčinu smrti, kde boli
pochovaní a akého boli vierovyznania.
Svojich zosnulých môžete nahlásiť najneskôr do 13. septembra mailom na adresu
biskupice@ba.ecclesia.sk, alebo telefonicky na
čísle 02/45 24 86 71, prípadne osobne v kancelárii farského úradu počas úradných hodín
v pondelok, stredu a piatok od 14:30 do 16:30.
Jozef Vadkerti
farár farnosti BA Podunajské Biskupice
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Egyházközösség – kapocs az emberek között
A világméretű járvány másfél évre elzárta az embereket a közösségi élettől, a találkozási
lehetőségtől. Mi, az egyházközösség tagjai sem voltunk kivételek. Az egész 2020-as esztendő úgy telt el, hogy megszokott rendezvényeinkből nem valósíthattunk meg semmit. Még
a templom is zárva volt előttünk. Egyházközösségünk lelki atyja, Vadkerti József, gondolt
egy merészet és nagyot és elhatározta, hogy a káplán úrral és az önkéntesekkel megszervez
egy egyházi napot, amely merőben eltért a megszokott egyházi gyermeknap programjától.
Ennek a napnak a programja egyaránt megszólította a kicsiket és nagyokat, fiatalokat és
a szépkorúakat is. Középpontjában az óránként megismétlődő szentély-látogatás volt,
amikor is az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek a Szent Miklós templomban
feltárt freskók történetével, amelyhez egy kis kétnyelvű füzetke is segítséget nyújtott,
amely még ma is megtalálható és elvihető a templomból az újságos asztalról.
A kisgyermekes édesanyákat apróságaikkal
együtt a plébánia-épület árnyékában egy remek,
szőnyeggel borított játszósarok fogadta, ahol
a nagyobbacskák is megtalálták játékaikat, vagy
éppen a közelükben lévő hintákat, csúszdákat, homokozót vették birtokukba. Az ovisok
különböző állat- és virágmintákat festettek
arcukra és így hol egy kis vadmacska, lepke,
vagy éppen egy százszorszép virággal futottunk
össze. A fiatalok pedig a labdajátékokban és
fociban lelték örömüket. A pasztorációs központ aulájában a szociális nővérek nyitottak
kávéházat, ahol kávét, teát és házi süteményt
kínáltak, miközben egy más szemszögből is
megismerhettük őket.
Az emeleti galériában az édesanyák, nagymamák ügyes kezeinek munkáját csodálhattuk
meg. Kiállították a saját készítésű hímzéseket,
kötött és horgolt terítőket, képeket és papírból
készített dísztárgyakat. A sarokban meghúzódott a plébániai könyvtár, amelynek szintén
akadt látogatója. De megnyílt az úgynevezett
Eco-bazár, amelyben az érdeklődők elcserélhették, ajándékozhatták vagy éppen jelképes
áron eladhatták, megvásárolhatták a mások
számára feleslegessé vált ruházati és egyéb

cikkeket. A szépkorúak elüldögéltek az árnyat
adó nyárilak padjain, recepteket cseréltek,
beszélgettek és örültek a kellemes napnak és
főleg a találkozásnak. S ahhoz, hogy mindenki
remekül érezhesse magát, nem hiányozhatott
a frissítő és harapnivaló, amelyet a Vetvár étterem alkalmazottai készítettek. A jelenlévők
megízlelhették a tejfölös sajtos lángost, a gyerekek megörültek a pattogatott kukoricának és
cukorvatának, a csapolt kofolának az idősebbek
pedig a csapolt sörnek. A dél közeledtével kitárta
kapuit a Jó pásztorhoz címzett fogadó is, ahol
három „szakács” készítette az ízletes gulyást,
amelyet a „felszolgáló-lány” szerepét vállaló
fogadó-főnöke osztott friss kenyér kíséretében.
S hogy valóban ízlett a szakácsok főztje, arról
az üres tányérok és több esetben a duplázás
bizonyították. A nap vége felé járva, megállapíthattuk, hogy remek nap volt, hogy ez a nagy,
kétnyelvű egyházi közösség igenis tud egymással
szórakozni, van közös témájuk, ami összeköti
őket. De nem csak akkor, amikor önfeledten lehet
szórakozni, hanem akkor is, amikor társadalmi
munkára van szükség, hogy a plébánia udvarát
rendbe tegyék, fákat ültessenek, kaszáljanak,
karban tartsák a templom körüli zöld övezetet,

vagy megöntözzék azt. És nem lehet említés
nélkül hagyni a plébánián folyó egyéb, idősekkel,
fiatalokkal és gyerekekkel tartott foglalkozásokat sem. Csak néhány a sok közül: az édesanyák,
az édesapák imaközössége, a kisgyermekes
édesanyák találkozója a babaringatón, az
úgyn. ERKO találkozók, a ministránsoktatás,
az evangelizációs sejtek, az énekkar működése
stb. Bővebb tájékoztató a www.farapb.sk oldalon. Valamennyi foglalkozás a pasztorációs
központban zajlik, illetve a plébánia udvarán,
amely ünnepi szentmise helye is volt. Nagynagy köszönet az egyházi nap és valamennyi
foglalkozás ötletgazdájának és motorjának,
Vadkerti József atyának, aki a fiatalokkal az
ötleteket valóra váltja és a tevékenységek azután
önálló életet élnek. Neki köszönhetően váltak
gyakorlattá az évente többször megszervezett
egynapos találkozók is. A köszönet kijár a káplán
úrnak, Poláček Dominiknak és valamennyi segítőnek, - a fiataloknak és szépkorúaknak -, akik
most is és minden alkalommal bekapcsolódnak
az előkészületekbe és a közösség életébe. Isten
fizesse meg igyekezetüket.
Jégh Izabella
a Egyházi Gazdasági Tanács titkára

Kegyeleti megemlékezés a járvány idejében elhunytakról
Az elmúlt idők különböző korlátozásokat
hoztak számunkra, amelyeket kénytelenek
voltunk eltűrni. Az egyik ilyen volt a temetésen
résztvevők számának a kíméletlen csökkentése csak a legközelebbi családtagok számára.
Mindemellett az elhunyt hozzátartozótól vett
búcsúnak mély értelme van. Egyik formája
annak, hogyan törődjünk bele szerettünk elvesztésébe. Ha a fájdalmat elnyomjuk, mélyebb
gyökereket ver lelkünkben. Ehhez feltétlenül
szükséges, hogy fájdalmunkat ki tudjuk fejezni.
Önazonosságunk azokkal az emberekkel
társul, akikkel élünk. Ha valakit elvesztünk, önazonosságunk változik. A férjből,
a feleségből özvegy válik, a gyerekekből
árvák az idősekből gyermektelenek válnak.
Önazonosságunk visszanyerésénél fontos,
hogy ne legyünk egyedül. Szükséges a közeliek, a családtagok, a barátok támogatása.
A keservek elviselését nem lehet könyvből

megtanulni. Mindenki akkor érti meg, amikor maga is átéli közeli hozzátartozójának
elvesztését. Ekkor a legfontosabb, hogy
valaki olyan legyen a közelében, akire támaszkodhat, aki már e keserveket a saját
bőrén megtapasztalta és másokat is át tud
segíteni e nehéz időszakon.
Ezért kínáljuk egy közös, csendes emlékezés lehetőségét, amelyen a családtagokkal,
barátokkal, ismerősökkel együtt emlékeznénk valamennyi halottunkra, függetlenül
attól, hogy a vírus következtében, vagy más
betegségben hunytak el. Célunk abban segíteni, hogy a gyászolók megérezzék az emberi
közösség együttérzését és új önazonosságuk
könnyebb elfogadását.
A kegyeleti megemlékezés 2021. szeptember 17-én valósul meg. A Szent Miklós – plébániatemplomban a 18,00 órakor kezdődő
engesztelő szentmisét a járvány idején

elhunytakért ajánljuk fel. 19,00 órától a helybéli temetőben folytatódik rövid elmélkedéssel, zenei betéttel és az elhunytak nevének és korának felolvasásával. Amennyiben
szeretnék, hogy az önök hozzátartozójának
a neve és életkora is elhangozzék, kérem,
jelezzék. Ez mindazokra érvényes, akik 2020
márciusától távoztak az élők sorából függetlenül vallási hovatartozásuktól, temetési
helyüktől, vagy attól, hogy a vírus, vagy más
betegség következtében hunytak el.
Szeretteik nevét elektronikus úton, azaz
emailben biskupice@ba.ecclesia.sk telefonon 02/45 24 86 71, vagy személyesen
jelentsék be a plébánia hivatalában, a hivatalos órákban – hétfő, szerda, péntek,
14,30-16,30 óra között, legkésőbb 2021.
szeptember 13-ig.
Vadkerti József, s.k.
esperes-plébános
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KULTÚRA

Oslávili sme spoločne začiatok leta

Prvý Biskupický blšák

Letné prázdniny a dovolenky už máme
za sebou a uvoľnenie opatrení na začiatku
leta nám umožnilo konečne si poriadne užiť
všetko, čo k letu patrí, a aj sa do sýtosti
kultúrne vyžiť. V sobotu 10. júla mestská
časť v spolupráci s občianskym združením
Biskupičan otvorila kultúrne leto a oslávila
začiatok prázdnin. Celá akcia sa niesla vo
veselom duchu, detičky sa vyšantili na skákacích atrakciách a obľúbená Miška detičkám maľovala na tvár rôzne obrázky. V doobedňajšom programe nám šikovný žonglér
Stano Mečiar predviedol svoje vystúpenie
a zopár kúskov naučil aj našich malých

V posledný júlový deň sa v Dome kultúry
Vetvár konal prvý Biskupický blšák. Hlavným
cieľom blšieho trhu je recyklácia a znovuvyužitie starého oblečenia, platní, dekorácií,
hračiek a mnoho iného. Recyklovaný tovar
sa stáva stále populárnejším, tzv. swapy sú
vysoko oceňované podujatia a blšie trhy už
nie sú len o šetrení peňazí, ale aj o ochrane našej planéty. Prvý Biskupický blšák

Biskupičanov. Hudobný program odštartovala svojím temperamentom Monika Rigó,
ďalej pokračoval folklórny súbor Karpaty
a hlavný bod programu bol koncert S úsmevom hitov Karola Duchoňa v podaní kapely
Ľudo Kuruc BAND. Návštevníci si pochutnali
na skvelom občerstvení ako cigánska, klobásky, trdelníky, langoše, chlebík vo vajíčku
a najmenší sa potešili najmä cukrovej vate
a pelendrekom. Nemalý obdiv počas podujatia mali aj historické vozidlá – veterány,
pri ktorých sa nadšenci mohli vyfotiť. Sme
veľmi radi, že celým podujatím sa niesol
úsmev a dobrá nálada.
(red.)

bol veľkým prekvapením nielen preto, že
bol oňho veľký záujem zo strany predávajúcich, ale aj obrovský počet ľudí, ktorí sa
rozhodli náš blšák navštíviť. Občerstvenie
samozrejme nemohlo chýbať a tak si všetci
zúčastnení spoločne mohli vychutnať poctivú cigánsku, klobásky, čapovanú kofolu
a rôzne ďalšie dobroty. Z veľkého záujmu
o túto akciu máme radosť a nenechajte si
ujsť ďalší Biskupický blšák, ktorý sa zopakuje
už v sobotu 11. septembra.
Alexandra Hrabačková
referát kultúry

Pozvánka
Do programu osláv 800. výročia sme
zaradili aj stretnutie s medzinárodne
známym historikom a rodákom žijúcim
v Podunajských Biskupiciach Dr. Petrom
Püspöki Nagyom. Oboznámi nás s najnovšími časťami svojho bádania o našej
histórii. Stretnutie sa uskutoční 21. októbra (štvrtok) od 17:00 h v DK Vetvár
(Biskupická 15). Jazyk prednášky je
slovenčina.
Első írásos emlékünk 800. évfordulójának kapcsán sor kerül a neves történész-kutató Dr. Püspöki Nagy Péter
előadására, amelyre szeretettel hívjuk
meg Önöket.
A szlovák nyelvű történelmi előadás
2021. október 21-én (csütörtök) 17,00
órától lesz a Vetvár Művelődési Házban.

HISTORICKÉ ZASTAVENIA
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Čo sa odohralo pred 800 rokmi?
Pátranie v minulosti je ako skladanie obrovskej puzzle skladačky. Háčik je v tom, že pred
vami neleží žiadna predloha a ani netušíte, koľko dielikov budete potrebovať, aby ste
získali aspoň základný obraz. Začnete s jedným alebo dvoma a postupne dokladáte ďalšie
a ďalšie. Môže trvať roky, kým sa podarí poskladať aspoň trošku jasný a zrozumiteľný obrázok. Potrebné dieliky môžu byť prakticky kdekoľvek. O to dobrodružnejšie celé skladanie
môže byť. Platí to aj pre najstaršie dejiny Podunajských Biskupíc. Výskumy v posledných
rokoch odhalili, že minulosť tohto miesta možno sledovať cez neuveriteľné tri tisícročia.
Rok 1221 je pre Podunajské Biskupice mimoriadne dôležitý. Všetci, ktorí sa o históriu
Podunajských Biskupíc zaujímajú bližšie, majú
tento rok zafixovaný. Práve k nemu by sa totiž údajne mala viazať prvá písomná zmienka
o obci. Ako prvý na tento rok upozornil náš
rodák, historik Peter Püspöki Nagy vo svojej
obsažnej monografii Podunajské Biskupice –
Monografia starších dejín. Čo to však presne
znamená? Môžeme v tomto roku 2021 oslavovať 800. výročie prvej písomnej zmienky
o Podunajských Biskupiciach, alebo to bude
o čosi zložitejšie?
Prvá písomná zmienka je pre každú obec či
mesto mimoriadne dôležitá. Možno sa z nej
dozvedieť mnoho zaujímavých informácií, napríklad vtedajší názov daného miesta, rôzne
majetkové pomery, mená obyvateľov či majiteľov, alebo vzťahy voči iným obciam v okolí.
Samozrejme, čím staršia je zmienka, tým hlbšie
do minulosti nám umožňuje nazrieť. O tom,
že v minulosti existovala listina spomínajúca
založenie kostola v Podunajských Biskupiciach,
sa dozvedáme z viacerých ostrihomských
schematizmov. Pod pojmom schematizmus si
môžeme predstaviť ročenku v podobe knihy,
ktorá obsahovala súpis úradov diecéz s osobnými a rôznymi historickými údajmi, ktoré sa
autorovi podarilo o danom mieste zistiť z rozličných jemu dostupných prameňov.
V roku 1896 vyšla v Ostrihome publikácia Lajosa Némethyho pod názvom Series
parochiarum et parochorum Archi-Diocesis
Strigoniensis. Mohli by sme ho preložiť ako
Súpis farností a fár ostrihomskej arcidiecézy.
Šesť rokov predtým, roku 1890 vyšiel podobný schematizmus pod názvom Schematismus
Cleri Archidioecesis Strigoniensis. Informácie
o Podunajských Biskupiciach sú v ňom pod
číslom 9 na strane 135. Obec nájdeme pod
menom Püspöki (teda v preklade Biskupice)
s označením oppidum. Ide o latinský právny
typ sídla v Uhorsku používaný od 14. storočia
až do roku 1871.
Farnosť podľa tohto zápisu existuje od roku
1221, matrika je vedená od roku 1688. Kostol
je zasvätený svätému Mikulášovi a farárom bol
v roku 1890 Joannes Nep. Kudlík. Pod túto farnosť spadali aj kostoly v Komárove a Vrakuni.
Nechýba ani počet veriacich a informácia o pošte
s telefónnou linkou. Z akého dokumentu tento
zápis vychádza, nie je uvedené, je však zrejmé,
že išlo o starší – dnes však už neexistujúci či
nedostupný zdroj, ktorý azda čerpal priamo

z originálnych listín, prípadne ich neskorších
odpisov. Šanca, že sa tento pôvodný prameň
objaví, je len minimálna. Je to spôsobené tým, že
dokumenty, týkajúce sa Podunajských Biskupíc
boli v minulosti uložené v Ostrihome, kde počas
búrlivých storočí mnohé podľahli skaze. To,
čo však nenájdeme v písomných prameňoch,
môžeme vypátrať inde.
Treba spomenúť, že existuje viacero prameňov, ktoré uvádzajú aj iné (neskoršie)
roky výstavby kostola, ich zdroje si však nemožno overiť a tak sa pozrime, čo nám môže
poskytnúť archeológia. Je nutné povedať,
že v Podunajských Biskupiciach pred rokom
2010 žiadny systematický archeologický
prieskum neprebehol. Staršie archeologické
nálezy z katastra obce sú sporadické a slabo
zdokumentované, niektoré máme dokonca
len z ústneho podania. Rozsiahlejšie výskumy
máme až z uplynulej dekády.
V rokoch 2015 až 2018 prebehol v Kostole
sv. Mikuláša archeologický prieskum, ktorý
mal za cieľ zachytiť stavebné fázy kostola
a identifikovať najstaršiu sakrálnu stavbu
v danom priestore. Archívny prieskum vykonaný v súvislosti s prieskumom potvrdzuje, že
Kostol sv. Mikuláša stál v poddanskej dedine
patriacej ostrihomskému arcibiskupovi. V listinách sa majetky ostrihomskej kapituly spomínajú po prvýkrát v listine z roku 1264. Pápež
Urban IV. daroval vtedy Kostol sv. Mikuláša
v Biskupiciach na Žitnom ostrove, ktorý predtým patril magistrovi Gerhardovi z Parmy, kaplánovi Štefana Váncsaiho. Ide o prvú overenú
zmienku o kostole, čo potvrdzuje aj archívny
výskum P. Budaya súvisiaci s pamiatkovou
obnovou presbytéria.
Archeologický výskum potvrdil, že v prvej
polovici 13. storočia už na mieste dnešného
kostola stála sakrálna stavba a nebola prvá.
V tesnej blízkosti dnešného kostola existoval
na prelome 10. a 11. storočia cintorín, po ktorom bolo zachytených 7 hrobov. Vzhľadom na
súdobú tradíciou pochovávania v blízkosti kostola je možné z existencie hrobov dedukovať,
že tu skutočne sakrálna stavba stála. Hroby sú
datované nálezom esovitej bronzovej záušnice z okruhu belobrdskej kultúry. Nad vrstvou
najstaršieho cintorína sa našla podlaha kostola z hrubej bielej vápennej maltovej hmoty
s nehladeným povrchom. Okrem záušnice sa
v jednom z hrobov našla aj minca, strieborná
uhorská razba Ondreja I. (1046 – 1061).
Na základe ojedinelých a sekundárnych

nálezov je možné povedať, že prvá vývojová
etapa kostola spadá do 10. a 11. storočia. Na
mieste, kde je dnes v kostole presbytérium,
existoval na prelome 10. a 11. storočia kostol, pri ktorom sa pochovávalo. V polovici 12.
storočia už kapacita kostola nestačila a tak
západné priečelie zbúrali a pristavali k nemu
rozsiahle románske halové trojlodie a dve
podlažia prestavanej veže na osi lode kostola.
V mieste, kde stál starší kostol, bola po týchto
úpravách svätyňa.
Čo možno z týchto nálezov odvodiť? Kostol
stál na osídlenom mieste a v jeho okolí bol
dostatok veriacich, ktorí ho navštevovali nielen v 10. a 11. storočí. V 12. storočí sa muselo
Biskupiciam dariť natoľko, že počet veriacich,
teda obyvateľov, narastal a to až do takej
miery, že bolo potrebné kostol zväčšiť. Okrem
potreby priestor zväčšiť však bola aj ochota
a financie na takýto veľký a významný krok.
S istotou môžeme povedať, že pred 800
rokmi na mieste dnešného Kostola svätého
Mikuláša prebiehali veľké stavebné práce.
Starší kostol, ktorý tu stál už od prelomu
tisícročí a teda od čias, kedy vzniklo uhorské kráľovstvo (rok 1000/1001) a možno už
o čosi skôr, miestnym obyvateľom veľkosťou
nestačil a tak musel byť zväčšený. Aj keď
presne nevieme, čo sa dialo v Podunajských
Biskupiciach v roku 1221 a aké práce sa na
kostole v tomto roku vykonávali, je jasné, že
centrum Podunajských Biskupíc bolo osídlené
minimálne od prelomu tisícročí.
Archeologické nálezy z uplynulých rokov
v iných častiach našej mestskej časti však dosvedčujú, že kataster našej obce je obývaný už
viac než dve tisícročia, keďže najstaršie nálezy
sú datované do prvého storočia pred naším
letopočtom. A to už je dôvod na to, aby sme
nielen skúmali, ale hlavne boli hrdí na miesto,
kde žijeme, keďže má skutočne dlhú a bohatú
históriu.
Andrea Kvintová
kronikárka, redaktorka
a milovníčka regionálnej histórie
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SPOMIENKY, INZERCIA

Spomienky
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy
hoci túžil si žiť, ale osud tak zariadil, že musel si nás navždy opustiť. Hoci
si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami."
So žiaľom v srdci sme si 19. augusta pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca, svokra a deda Gabriela Keresztesa. S láskou spomíname
manželka Eva, dcéra Eva, zať Tomáš, syn Gabriel, a vnuci Tomáško a Šimonko.
„Bolestný bol jeho odchod náhly, v spomienkach je stále s nami.“
Dňa 24. septembra si pripomíname pätnáste smutné výročie úmrtia nášho milovaného syna, brata, strýka, synovca a kamaráta Petra Ostatníka,
ktorý nás náhle opustil vo veku 34 rokov. S láskou spomínajú rodičia, brat,
Lucia, neterky a ostatní príbuzní.
„Život plynie a zostávajú iba spomienky.“
Dňa 9. septembra uplynie 10 rokov, čo sa s nami navždy rozlúčil môj
manžel Peter Beutelschmidt, otec a dedko. Zabudnúť sa nedá, venujeme
mu milú a tichú spomienku. Spomína syn Paľko, dcéra Katka, vnúčatá
Monika, Izabelka, pravnúčatá Noemi, Matyáš, Nataniel a manželka Štefka.
„Bolesťou unavený si tíško zaspal, zanechajúc všetkých, ktorých si rád mal.“
Z úprimného srdca ďakujeme príbuzným, susedom a známym, ktorí
dňa 15. augusta 2007 odprevadili na posledný odpočinok v bratislavskom
krematóriu nášho drahého syna a brata Jozefa Foltýnka, ktorého si Pán
k sebe povolal v jeho 33. rokoch života. S láskou a úctou spomíname.
Dňa 18. septembra si pripomínane smutné 3. výročie, kedy nás navždy opustil
manžel, otec, dedo a pradedo Ján Koller.
S láskou v srdci spomína rodina a najbližší.

„Spustla už záhrada, spustol aj dvor, ticho je v dome, nepočuť tvoje
kroky v ňom!“
V septembri uplynú dva roky od smrti našej milovanej manželky mamičky
a babičky Márii Kadnárovej Szekeresovej. Tíško spomíname na jej láskavé
srdce a pracovité ruky.
Manžel s dcérami a ich rodinou
„Emléke él és élni fog, míg a mi szívünk dobogni fog. Mert nem halt meg ő, még
mindig él nekünk, csak messze távozott, hol el nem érhetjük!”
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára Kadnár
Istvánné Szekeres Máriára, akit türelemmel viselt nehéz betegség után, 2019, szeptemberében szólított magához az Úr. Emléke bennünk él.
Férje és két lánya a családjával
Dňa 21. júna uplynulo 16 rokov od úmrtia nášho drahého
otecka Štefana Németha a dňa 27. augusta sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia našej drahej mamičky Márie
Némethovej. S láskou na nich spomína celá rodina.
Szomorú szivvel emlékezunk június 21-én édesapánk halálának 16dik, és augusztus
27-én édesanyánk halálának 4dik évfordulojára.
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si
navždy, hoci túžil si žiť, ale osud tak zariadil, že musel si nás navždy
opustiť. Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach zostaneš
stále s nami.“
Dňa 22. septembra si pripomenieme ôsme výročie chvíle, keď nás navždy opustil drahý
manžel, otec a dedo Viliam Rigo.
S láskou na neho spomínajú manželka Anka s deťmi, vnúčatami a pravnúčatami.

Poďakovanie
„Aj keď plynie čas, a už ťa nevidíme, nestretáme, zdá sa, že si tu s nami,
strážiš naše kroky a myšlienky.“
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí dňa 5. augusta 2021 prišli
odprevadiť na poslednej ceste jej pozemského života našu drahú zosnulú
matku, babku a prababku Rozáliu Búzásiovú rodenú Reicher. Ďakujeme
za kvetinami a vencami vyjadrený súcit. Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe Stríž
za promptne pripravený pietny akt rozlúčky. Nech naša drahá zosnulá odpočíva v pokoji.
Smútiaca dcéra a syn s rodinami
„Köszönük Istenünk, hogy itt volt közöttünk ő, az édesanyánk, aki hitet és szeretetet
sugallt nekünk.”
Szívünk őszinte szeretetével köszönjük a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és
mindazoknak, akik 2021. augusztus 5-én végső földi nyughelyére kísérték szeretett halottunkat, édesanyánkat és nagymamánkat, Búzási Lászlóné Reicher Rozáliát. Köszönjük
a virágokkal és koszorúkkal kinyilvánított részvétet. Köszönet Jurányi László kántor megható
búcsúbeszédéért és Vadkerti József plébános úr reményt és megnyugvást-keltő szentbeszédéért. 				
Gyászoló lánya és fia a családjukkal

V sobotu 18. septembra, ak bude priaznivá pandemická situácia,
usporiada Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Bratislava II/5 – Podunajské Biskupice spolu s Mestským výborom
SZZ v Bratislave a v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami Miestneho
úradu v Podunajských Biskupiciach v rámci osláv 800. výročia prvej
písomnej správy o Podunajských Biskupiciach 19. ročník celomestskej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov (35. ročník biskupickej
výstavy). Slávnostné otvorenie výstavy s vyhlásením výsledkov bude
v sobotu 18. septembra o 10:00. V čase konania záhradkárskej výstavy
bude na Biskupickej ulici podujatie Ulička chutí spojené so súťažou vo
varení guláša. Tešíme sa na vašu účasť!
doc. RNDr. Ladislav Guller, CSc., predseda organizačného výboru

Pozvánka

VOĽNÝ ČAS
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RECEPT

Cukinové placky s avokádom
Speváčka a herečka Gizela Oňová je známa aj 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
cukinové placky.

Na ich prípravu potrebujeme
4 cukiny (spolu asi 500 g)
2 vajíčka
8-10 PL polohrubej múky

1 cibuľu
3 strúčiky cesnaku
čierne korenie

majoránku
rascu a soľ podľa chuti
olej na vyprážanie

Postup prípravy
Cukiny nastrúhame, pridáme vajíčka, múku, nastrúhaný cesnak a cibuľu. Okoreníme
podľa chuti. Na panvici zohrejeme olej, v ktorom vyprážame cukinové placky po oboch
stranách (podobne ako klasické zemiakové placky). Na vrch každej upečenej placky
dáme lyžicu avokádovej nátierky.
Na avokádovú nátierku potrebujeme jedno zrelé avokádo, ktoré si rozpolíme (kôstku
môžeme zahodiť alebo zasadiť do kvetináča) a lyžicou vydlabeme vnútro. Avokádo
zmiešame s 50 g mäkkého syra, 2 PL sójovej omáčky a troškou soli.
Dobrá rada
Avokádová nátierka sa hodí aj na chlebík a neodmysliteľným doplnkom sú paradajky
a cesnak. Prajem dobrú chuť!
V tajničke 9/21 sa ukrýva meno poľnej kaplnky, ktorá kedysi stála neďaleko Lieskovskej cesty a torzá sôch z nej dnes zdobia vstupné nádvorie historickej budovy miestneho úradu.
región
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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
7,8/21 získavajú vecnú cenu Zsemlye Mátyás, Viera
Goneková a Marián Mazan. Gratulujeme!
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Starosta mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice
Mgr. Zoltán Pék Vás srdečne pozýva na podujatie
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PO

DUN

IC
K UP

E

A J S K É BIS
B R ATIS L AVA

ení guláša

21. ročník súťaže vo var

Súťaží sa o pohár starostu a

zaujímavé vecné ceny

biskupice.sk v sekcii kultúra

stránke: www.
Prihlášky nájdete na webovej
k do 7.9.2021
ať na email: kultura@mupb.s
Vyplnené prihlášky môžete posiel

20 72 36, 0911 463
Telefonický kontakt: 02/40

727

r 2021 (sobo
18. septembe
- otvorenie súťaže
o 10.00 h

Priestranstvo pred DK

ta)

Vetvár Biskupická 15

Sprievodný program:

FIDLIKAN TI

e platných epidemiologický

v zmysl
Podujatie sa bude konať

Historická kuchyňa

ch opatrení.

GIZKA OŇOVÁ
Sprievodné podujatie:

j výstavy,
19. ročník záhradkárske
ov
ovocia, zeleniny a kvet

Bratislava
RD - jazdecká skupinarávk
BAYA
a- rytiersky turnaj - rozp
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