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Mesačník Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

Začal sa nový školský rok
Hromadné otvorenie školského roka sa
2. septembra v základných školách s výnimkou nultého a prvého ročníka neorganizovalo a materské školy pripravili pre novoprijaté deti slávnostný zápis ešte v júli. Na
základe pokynu zriaďovateľa všetky školy
na začiatku školského roka upravili svoju
prevádzku tak, aby zabezpečili odporúčané protiepidemiologické opatrenia. str. 5

Kompletná rekonštrukcia detských ihrísk
Od 21. septembra do 30. októbra 2020 bude na detských ihriskách na Podzáhradnej,
Baltskej a Ipeľskej ulici prebiehať ich komplexná rekonštrukcia. Vedenie mestskej časti
Podunajské Biskupice prosí verejnosť o pochopenie a trpezlivosť, keďže počas tohto obdobia budú tieto ihriská zatvorené. Výsledkom prác však budú celkovo obnovené detské
ihriská s modernými hracími prvkami, ktoré budú spĺňať prísne bezpečnostné kritériá.
Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice má v správe 19 detských ihrísk.
Starostlivosť o ne vykonáva tak, aby bola
v prvom rade zaistená ich bezpečnosť
a predchádzalo sa vzniku úrazov. Hracie
prvky sa pravidelne kontrolujú, opravujú
i vymieňajú za nové, no nájdu sa aj také,
ktoré si ešte pamätáme z čias nášho detstva
a dnes už nespĺňajú normy
Európskej únie. Preto sa
v tomto roku pristúpilo ku
kompletnej výmene troch
detských ihrísk na území
našej mestskej časti vďaka
čomu sa bezpečnosť detských ihrísk zvýši.
S účinnosťou od 1. januára 2020 prišla po prvýkrát na úrovni zákona úplne
nová právna regulácia bezpečnosti detských ihrísk. Je
ňou zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.
Nový komplexný zákon z dielne ministerstva
hospodárstva jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské
ihriská, ktoré by mali spĺňať ako celok,
a nielen jednotlivé hracie prvky, definuje
povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje
systém kontroly. Stanovuje napríklad aj požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na

rozmiestnenie hracích zariadení. V zákone
sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného aj systém monitorovania úrazov na nich. Novinkou je povinná
vstupná kontrola v prípade nových detských
ihrísk, ako aj pravidelné kontroly všetkých
existujúcich ihrísk.
Na svojej internetovej stránke vyhlásila
mestská časť Podunajské
Biskupice anketu o pomenovaní zrekonštruovaných
detských ihrísk. O tom,
ktorý názov je pre ihrisko najvhodnejší, mohli
obyvatelia hlasovať do
25. septembra. Z návrhov
pomenovania detského ihriska na ulici Podzáhradná
získal najväčší počet hlasov názov Pri pošte, z pri
zvyšných dvoch ihriskách
zvíťazili klasické názvy, ktoré nesú mená
ulíc Baltská a Ipeľská.
Detské ihrisko podporuje pozornosť dieťaťa, jeho pohyblivosť a obratnosť a prispieva aj k budovaniu imunity a vzťahov
s rovesníkmi. Dôležité však je, aby sa tak
mohlo diať v rámci čo možno najväčšej
bezpečnosti. A práve k tomu prispejú prebiehajúce obnovy našich detských ihrísk.
Martina Frőhlich Činovská

70. výročie vzniku MO Csemadok
V Podunajských Biskupiciach vznikla v roku
1950 miestna organizácia Csemadok a tak
si slávnostne pripomína už 70. výročie
zachovávania a zveľaďovania maďarskej
kultúry a ochrany svojej identity. Jej doterajšiu činnosť ohodnotili a ocenili na rôznych úrovniach vyššie orgány Csemadoku,
samospráva a iné inštitúcie. str. 10, 11

Pozoruhodné aktivity
vo viacerých sférach
Biskupičan profesor Alajos Mészáros
dodnes pôsobí na STU v Bratislave, kde vyštudoval chemické inžinierstvo. Pôsobil ako
veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švédsku a v roku 2009 bol zvolený za poslanca
do Európskeho parlamentu. Do jeho portfólia patria aj početné stáže na viacerých
európskych univerzitách.
str. 8, 9
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Vážení Biskupičania!
Aj našu mestskú časť zasiahla druhá vlna ochorenia
na Covid 19 v mnohých sférach. Prvý školský deň som
bol podporiť našich malých
Biskupičanov na Základnej
škole Podzáhradná 51, ktorých okrem nových spolužiakov či šlabikárov
čakalo pri vstupe aj povinné meranie teploty
a dezinfekcia rúk. Všetky naše školské a predškolské zariadenia sa riadia manuálmi z ministerstva školstva a my ako zriaďovatelia
veľmi zodpovedne sledujeme dodržiavanie
všetkých protiepidemiologických nariadení.
Dôkazom bolo okamžité uzatvorenie MŠ
Linzbothova 18 už pri najmenšom podozrení
na možné ochorenie u jedného z pracovníkov. Po splnení karanténneho opatrenia
a obdržaní výsledkov testov už škôlka po
týždni opäť otvorila svoje brány. Rovnako
rázne budem postupovať aj v budúcnosti,
aby sme vaše deti nevystavili nijakému riziku. Na začiatku septembra som tiež nariadil
zatvoriť na dobu neurčitú všetky naše denné
centrá na Odeskej, Latorickej a Estónskej
ulici. Rozumiem nepriaznivému vplyvu sociálnej izolácie, no musíme aj týmto spôsobom
chrániť našich najzraniteľnejších – seniorov.
Verím, že si nájdu možnosti na stretnutia aj
mimo uzatvorených priestorov denných centier a priateľstvá budú aj naďalej udržiavať.
Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a nepriaznivého
vývoja epidemiologickej situácie sme zrušili aj
obľúbené podujatie Ulička chutí – 21. ročník
súťaže vo varení guláša, ktoré sa malo konať
19. septembra. O náhradnom termíne jeho
konania vás budeme informovať.
K dobrým správam patrí úspešné dokon-

čenie rekonštrukčných prác, ktoré v našej
mestskej časti prebiehali počas leta i začatie
nových. Do užívania sme odovzdali projekt
„Zníženie energetickej náročnosti Základnej
školy s materskou školou s vyučovacím
jazykom maďarským Vetvárska 7“, ktorého
hlavným cieľom bola výmena strechy, starých
drevených konštrukcií a izolácie. V Základnej
škole Podzáhradná sme odovzdali komplexne
zrekonštruovanú kuchyňu spolu s priľahlými
priestormi a pre potreby pedagógov v zamestnaneckom pomere v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti dva zrekonštruované
služobné byty v priestore MŠ Estónska 3 a 7.
V spolupráci s Úradom vlády SR sme dokončili
multifunkčné ihrisko na ZŠ Bieloruská, ktoré
bude okrem žiakov za určitých podmienok
slúžiť aj širokej verejnosti. Na umelom trávniku si fanúšikovia športu môžu zahrať malý futbal, tenis, volejbal, basketbal alebo streetbal.
Súčasťou ihriska sú aj bezbariérové vstupy na
športovú plochu a solárne osvetlenie doplnené reflektormi na elektrickú energiu.
O trpezlivosť prosím všetkých rodičov počas rekonštrukčných prác, ktoré sa budú do
konca októbra realizovať na našich detských
ihriskách Podzáhradná, Baltská a Ipeľská.
Ich výsledkom budú kompletne nanovo vybudované moderné ihriská s novými hracími
prvkami, ktoré budú spĺňať všetky bezpečnostné normy.
Všetci máme ešte v živej pamäti situáciu,
ktorá nastala v polovici marca. Prvú vlnu
epidémie sme spoločne úspešne zvládli
a našimi kľúčovými zbraňami bolo poctivé
dodržiavanie pravidiel, zodpovedné nosenie
rúšok a hygiena. Po uvoľnení opatrení a počas
letných prázdnin mnohí na tieto niekoľkomesačné obmedzenia pozabudli a dnes aj

napriek rekordným počtom nakazeným, ktoré
vysoko prevyšujú denné prírastky z prvej vlny,
pristupujú k vážnej situácii naďalej ľahkovážne. Chcem preto apelovať na vás všetkých,
aby sme sa opäť vrátili k maximálnej zodpovednosti a spolupatričnosti. Aby sme si mohli
opäť spoločne zagratulovať, že sme aj druhú
vlnu zvládli na európsku jednotku. K tomu
vám prajem veľa síl a hlavne zdravia.
Mindannyian emlékezünk a március közepén kialakult helyzetre. A vírusjárvány
első hullámát az előírások felelősségteljes
betartásával, maszkviseléssel és higiéniával sikerült megfékeznünk, ám a nyári
szabadságok idején sokan megfeledkeztek
ezekről a szabályokról – pedig tudtuk, hogy
várható a második hullám! Mindannyiunk
jóérzésére hivatkozva kérem Önöket,
hogy az elkövetkező időszakban, látván,
hogy ismét csúcsokat dönt a fertőzöttek
száma, ne viszonyuljanak könnyelműen
a kialakult helyzethez! Saját magunk és
egymás érdekében tartsuk be szigorúan
az előírásokat, hogy a vész múltán jó érzéssel mondhassuk el majd mindnyájan,
hogy a második hullámban is kitűnőre
vizsgáztunk. Ehhez kívánok Önöknek sok
erőt és főleg jó egészséget.
Mgr. Zoltán Pék
starosta

https://www.facebook.com/pg/zoltanpek2018
? Slávka: Pán starosta, kedy sa bude
oprava konať aj na detskom ihrisku
Latorická? Potešili by sme sa aj novým
hracím prvkom.
Tento rok sú vyčlenené a schválené finančné prostriedky na naše ihriská na ulici
Podzáhradná, Baltská a Ipeľská. Do budúcnosti
sa budú zohľadňovať aj rekonštrukcie ostatných detských ihrísk v našej mestskej časti.
? Ivan: Už roky oslovujem miestny
úrad ohľadne ihriska medzi ulicami
Priekopnícka a Geologická a zatiaľ sa
od mestskej časti nedočkalo absolútne
žiadnej starostlivosti. Sami sme do
ihriska už investovali približne 500 Eur
(nová šmykľavka, nátery, nové sedadlá
a operadlá hojdačiek, preosievanie
piesku, čistenie lavíc a ďalšie…) No
je nad naše finančné možnosti aj sily
vymeniť špinavý piesok od špakov, skla,

Podunajské Biskupice pána Lamoša, ktorý
požadoval od magistrátu Hlavného mesta
potrebnú rekonštrukciu. Po jej uskutočnení
bude ihrisko protokolárne odovzdané mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
do jej správy.

výkalov, či odstrániť nebezpečné betóny
pod šmykľavkou.
Detské ihrisko medzi ulicami Priekopnícka
a Geologická patrí momentálne do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré je
zodpovedné za jeho údržbu, úpravy a jeho
udržiavanie. Dané ihrisko patrí medzi
poslaneckú prioritu mestského poslanca za

? Zuzana: Dobrý deň, kedy bude
konečne zriadená nová zastávka MHD
pri projekte Podunajská brána?
V rámci Podunajskej brány sú zastávky
vybudované. Ak máte namysli obsluhovanie
zastávok autobusom, to má v kompetencii magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Nie je
ľahké robiť takéto zmeny, nakoľko sa ovplyvní
doprava v celom meste. Stačí meškanie jedného spoja pár minút a poruší sa celá nadväznosť
liniek. Do takýchto zmien musia byť zahrnuté
aj požiadavky iných mestských častí, aby sa
vedeli spoje opäť plynule nadviazať. Podľa
mojich informácií je vec v štádiu riešenia.
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Kompletná rekonštrukcia detských ihrísk
Poslanci miestneho zastupiteľstva v uznesení
č. 172 a 205 /2018- 2022 v bode 13) schválili
použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 175 000 € na realizáciu komplexnej rekonštrukcie detských ihrísk na ulici
Podzáhradná, Baltská a Ipeľská.
Mestská časť zabezpečila v mesiacoch júl
a august 2020 výberové konanie na dodanie
tovaru, poskytnutie služby a realizáciu stavebných prác – kombinovaná zákazka, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov a internej Smernice k VO č. 8/2019, formou zverejnenia Výzvy na webovej stránke verejného
obstarávateľa.
Zo šiestich predložených ponúk sa víťaznou
stala ponuka firmy Veríme v zábavu, s. r. o.,
s ponukovou cenou 154 800,00 € s DPH
s bodovým hodnotením 95 bodov za celý
predmet zákazky, ktoré hodnotiaca komisia
menovaná starostom, tvorená zástupcami
poslancov a pracovníkmi miestneho úradu,
vyhodnotila počtom 70 bodov za cenovú
ponuku a 25 bodov za situačný návrh.
Zmluva o dielo bola podpísaná 11. 8. 2020
a stavenisko odovzdané 3. 9. 2020.
Momentálne prebieha výroba hracích prv-

kov a stavebné práce, ako sú výšková úprava
terénu a výkopové práce pre rozmiestnenie
hracích prvkov a dopadových plôch.
Termín dodania diela komplexnej rekonštrukcie detských ihrísk je do 30. 10. 2020.
Tešíme sa, že deti budú mať onedlho k dis-

pozícii nové hracie prvky a rekonštruované
detské ihriská v súlade s platnými normami
a bezpečnostnými predpismi.
Ing. Darina Jankovská
Odd. strategického rozvoja, investičné
a verejného obstarávania

Podzáhradná

Ipeľská

Ipeľská

Baltská

Podzáhradná
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Úspešne dokončené rekonštrukcie
Odovzdanie novej strechy
Dňa 27. augusta prestrihol starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék pásku a symbolicky odovzdal riaditeľke školy Mgr. Monike
Maurskej do užívania dielo „Zníženie
energetickej náročnosti Základnej školy
s materskou školou s vyučovacím jazykom
maďarským Vetvárska 7“. Primárnym cieľom
projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy a výmena nebezpečnej azbestovobetónovej krytiny na streche objektu.
Slávnostného odovzdania sa zúčastnili aj
zástupcovia poslancov, pani Izabella Jégh,
zástupkyňa starostu Ing. Olívia Falanga
Wurster, prednostka miestneho úradu
Ing. Mariana Páleníková, vedúca školského
úradu PaedDr. Beata Biksadská či zástupcovia zhotoviteľa Gábor Pálffy a Robert Göncz.
Základná škola za technickej a finančnej podpory Mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice podala žiadosť na
projekt „Zníženie energetickej náročnosti
Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska 7“, ktorý bol úspešný a získal na plánované práce
v roku 2020 finančnú dotáciu 190 000,00 Eur
z Environmentálneho fondu.

V máji 2020 bolo
vypísané verejné
obstarávanie na
Zhotoviteľa stavebných prác, s ktorým dňa 25. 5. 2020
podpísala Zmluvu
o dielo. Zhotoviteľom stavebných
prác bola firma PG
Bau, s. r. o., ktorej
subdodávateľom
pre práce spojené s demontážou, odstránením a uskladnením nebezpečného odpadu
bola firma Genesis Pozemné Stavby s.r.o.
Zhotoviteľ počas prác odstránil pôvodnú
krytinu, vyčistil podkrovie, natrel jestvujúce drevené konštrukcie konzervačným
náterom, zrealizoval zateplenie strechy
a stropov horného poschodia a položil
špeciálnu hydroizolačnú fóliu. Zhotovil

nové konštrukcie a pokračoval v montáži
plechovej krytiny, vo výmene dažďových a
odpadových žľabov a v povrchových úpravách dotknutých stien a stropov.
Celkové náklady aj s prácami navyše, ktoré
vznikli počas realizácie diela, predstavovali
sumu 243 805,66 Eur a mestská časť poskytla
základnej škole spolufinancovanie v hodnote
53 805,66 Eur.

v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a zmene a doplnení niektorých
zákonov. Obstaraný bol tiež dodávateľ nového technologického vybavenia, ktoré nahradilo už opotrebované zariadenia. Veríme,
že táto rekonštrukcia prispeje k väčšiemu
komfortu pri príprave a podávaní stravy,
čo ocenia nielen žiaci, ale aj zamestnanci
kuchyne.

Moderná kuchyňa
v ZŠ Podzáhradná

Zrekonštruované byty sa
poskytli pedagógom

V pondelok 7. septembra odovzdal starosta Podunajských Biskupíc Mgr. Zoltán Pék do
užívania zrekonštruovanú školskú kuchyňu
na Základnej škole Podzáhradná, ktorá je
školou s najvyšším počtom žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti.
Počas letných mesiacov bola zrealizovaná
komplexná rekonštrukcia stravovacej jednotky a nový moderný vzhľad získala nielen
kuchyňa, ale aj priľahlé priestory.

Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice má v správe aj služobné byty, ktoré
prednostne prenajíma mimobratislavským
pedagógom v zamestnaneckom pomere
v základných a materských školách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tzv. učiteľský byt sa
napríklad nachádza v priestore ZŠ Biskupická
21 či MŠ Estónska 3 a 7. Uzatvorenie zmlúv
o ich nájme schvaľujú miestni poslanci
a sú viazané práve na výkon práce v našich
školách.
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice zo dňa 14. 7. 2020 poslanci schválili aj rekonštrukciu bytov na Estónskej ulici
č. 3 a 7 do 31. 8. 2020 s odpočtom o priebehu rekonštrukcie dňa 15. 8. 2020.

Vymenili sa elektrické rozvody, rozvody vzduchotechniky, vody a kanalizácie,
odstránili sa jestvujúce povrchy stien,
stropov a podláh a nahradili novými. Z dôvodu vytvorenia optimálnych podmienok
pre celkové fungovanie modernej kuchyne
sa realizovali drobné dispozičné úpravy.
Slávnostného odovzdania sa zúčastnili aj
kompetentní pracovníci miestneho úradu,
niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva
i samotní zástupcovia školy na čele s jej
riaditeľkou RNDr. Alenu Heldovou. Mestská
časť obstarala na stavebné práce zhotoviteľa firmu Genesis Pozemné Stavby, s. r. o.

Rekonštrukčné práce prebehli podľa
plánu a tak mohol 7. septembra starosta
Mgr. Zoltán Pék za prítomnosti miestnych
poslancov slávnostne odovzdať učiteľské
byty nachádzajúce sa v budovách materských škôl na Estónskej 3 a 7. Predmetom
rekonštrukcie bola výmena rozvodov vody
a kanalizácie, odstránenie pôvodných povrchov stien, stropov a podláh, kompletná
rekonštrukcia kúpeľne a kuchyne. Novými
nájomníčkami budú pani učiteľky a pani zástupkyňa zo Základnej školy na Vetvárskej
ulici, ktorým želáme, aby sa im vo vynovených bytoch dobre bývalo.
Bc. Viola Holzhauserová
Odd. strategického rozvoja,
investičné a verejného obstarávania
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Otvorenie školského roka 2020/2021
Počas letných mesiacov naši pedagógovia naberali nové sily, veď v dôsledku uzatvorenia
škôl v marci školského roka 2019/2020 zvládli veľmi náročné obdobie. Počas tohto
obdobia si v školách poradili s dištančným vzdelávaním buď prostredníctvom digitálnych
technológií, alebo prostredníctvom pracovných listov, ktoré využívali žiaci bez možností
pripojiť sa na internet. Neľahké obdobie si vyskúšali aj rodičia, ktorí potrebovali čas
rozčleniť na učenie sa s deťmi a na čas, počas ktorého museli plniť svoje pracovné povinnosti. Verili sme, že v septembri sa v školách a v rodinách vrátime do bežného režimu.
Ministerstvo školstva vydalo v auguste
manuály pre materské a základné školy
a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania
pre školský rok 2020/2021. Školy na základe
tohto dokumentu pripravili otvorenie nového školského roka. Hromadné otvorenie
školského roka sa 2. septembra neorganizovalo, s výnimkou nultého a prvého ročníka,
pretože privítanie, nulťáčikov“ a prváčikov
sa mohlo uskutočniť aj na školskom dvore,
samozrejme v sprievode rodičov.
Do jednej z našich základných škôl zavítal aj starosta mestskej časti Mgr. Zoltán
Pék. Pred hlavným vchodom školy na
Podzáhradnej ulici čakali malí prváci
s rodičmi. Starosta mestskej časti zaželal
všetkým šťastný školský rok naplnený radosťou a úspechmi. Deti sa potom s pani
učiteľkami presunuli do tried, na laviciach
mali pripravené šlabikáre, farbičky a omaľovánky. Nový školský rok príhovorom cez
školský rozhlas oficiálne otvorila riaditeľka
školy RNDr. Alena Heldová. Základná škola
Podzáhradná v školskom roku otvorila štyri
prvácke triedy a privítala 74 nových žiačikov.
Celkovo bude mať v tomto školskom roku
611 žiakov. Tento školský rok je pre školu
výnimočný, pretože v letných mesiacoch sa
realizovala rekonštrukcia školskej kuchyne.
Podobne prebiehalo otvorenie školského roka aj v základnej škole na Bieloruskej
a Biskupickej ulici. Základná škola na
Bieloruskej ulici pod vedením riaditeľky školy
Mgr. Kataríny Jandovej otvorila tri triedy pre
50 prváčikov. Prváčikovia dostali od firmy
Lego tašky, v ktorých mali cukríky, ceruzku
a malú stavebnicu. Celkový počet žiakov školy
je 320. Škola sa v tomto školskom roku môže
pochváliť otvorením nového multifunkčného

ihriska s umelým povrchom. Základná škola
na Biskupickej ulici otvorila v tomto školskom roku nultý ročník pre deti so sociálne
znevýhodneného prostredia, dve triedy pre 29
prváčikov a spolu má 185 žiakov. Slávnostné
otvorenie školského roka prebehlo cez
školský rozhlas, žiakov privítala riaditeľka
školy Mgr. Iveta Horváthová. Základná škola
s materskou školou Alapiskola és Óvoda na
Vetvárskej ulici privítala 14 prváčikov, celkovo má 112 žiakov. Slávnostné otvorenie
školského roka sa uskutočnilo cez školský
rozhlas. Triedni učitelia čakali svojich žiakov
v triede, prváčikov privítala na tradičnej
„imatrikulácii“ triedna učiteľka a riaditeľka
školy Mgr. Monika Maurská. Deti dostali
školské tašky, knihy a šatky s logom školy. Na
škole sa realizovali počas letných mesiacov
rekonštrukčné práce na streche a vďaka tejto
obnove sa znížia prevádzkové náklady.
Naše materské školy pre novoprijaté deti
pripravili slávnostný zápis ešte v mesiaci
júl. Deti si mohli pozrieť priestory materskej
školy, spoznať svoje pani učiteľky. Rodičia
boli oboznámení s harmonogramom prevádzky, s organizáciou prvého školského
dňa, dozvedeli sa, čo si majú deti priniesť
do škôlky. Pani učiteľky privítali 2. septembra novoprijaté detičky a pripravili triedy
a priestory materskej školy tak, aby sa tam
dobre cítili všetky deti, ktoré naše materské
školy navštevujú. Materskú školu Estónska 3
navštevuje 85 detí, Podzáhradnú 137 detí,
Estónsku 7 navštevuje 86 detí. Riaditeľkou
školy je Mgr. Lenka Hricková. Materská
škola Linzbothova má 226 detí, Latorická
90 detí, Dudvážska 85 detí. Riaditeľkou
školy je Mgr. Eva Elexová. Materskú školu
Komárovská navštevuje 57 detí, riaditeľkou
tejto školy je Mgr. Jana Vargová. Materská

škola na Staromlynskej ulici zapísala 48 detí,
riaditeľkou školy je Mgr. Monika Maurská.
Na základe pokynu zriaďovateľa všetky
školy na začiatku školského roka upravili svoju prevádzku tak, aby zabezpečili odporúčané
protiepidemiologické opatrenia. Každá škola
sa snaží podmienky výchovy a vzdelávania zabezpečiť podľa svojich priestorových a personálnych možností a od 21. septembra funguje
prevádzka škôl v režime skoro bežnom a pritom sa aj naďalej implementujú do prevádzky
odporúčania Úradu verejného zdravotníctva.
Milí pedagógovia, rodičia, už zopár mesiacov
riešime v školách, doma a na pracovisku nie
vždy ľahké úlohy. Nové situácie sa učíme za
pochodu riešiť, zvládať a tým nadobúdame
ďalšie nové skúsenosti. Stáva sa, že rôzne
vonkajšie impulzy vzbudzujú v nás niekedy
stres, strach alebo obavy. Skúsme ich však
premeniť na spokojnosť, láskavosť, toleranciu a vďaku. Všetkým deťom, žiakom, rodičom, pedagógom prajeme v novom školskom
roku veľa úsmevov a radosti!
PaedDr. Beata Biksadská
vedúca Oddelenia školstva a kultúry

Spolupráca s Fakultou architektúry a dizajnu
Starosta mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék, podpísal dňa 21. septembra Dohodu o spolupráci s dekanom Fakulty architektúry a dizajnu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
prof. Ing. arch. Pavlom Gregorom, PhD.
Predmetom tejto dohody je rozvoj vzťahov medzi Mestskou časťou Bratislava –
Podunajské Biskupice a Fakultou architektúry a dizajnu pre vzájomne výhodné aktivity
v oblasti architektúry, urbanizmu, územné-

ho plánovania, záhradnej a krajinnej architektúry, obnovy pamiatkového dedičstva
a dizajnu, ako aj v skvalitnení pedagogickej,
vedecko-výskumnej a odbornej činnosti na
jednej strane a v zlepšení územno-plánovacích podkladov, rozhodovania a riadenia
na strane druhej. Veríme, že táto vzájomná
spolupráca prispeje k skvalitneniu života
Biskupičanov.
Ing. Mariana Páleníková
prednostka miestneho úradu
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Z rokovania miestneho zastupiteľstva
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
dňa 22. septembra 2020 poslanci zobrali na vedomie predloženú kontrolu plnenia
uznesení prijatých na svojom zasadnutí dňa 14. 7. 2020. Miestni poslanci tiež zobrali
na vedomie Správu o kontrole dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe
k informáciám v podmienkach mestskej časti za obdobie od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020,
Správu o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
vykonaných kontrolách z predchádzajúceho plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
a Správu o kontrole výberu poplatku za rozvoj.
Po preštudovaní materiálov poslanci
prijali v znení pozmeňujúceho návrhu
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice
o cenovej regulácii nájomného za nebytové
priestory, školské a predškolské zariadenia
a prenájom pozemkov a o cenovej regulácii
služieb spojených s užívaním nebytových
priestorov a prenájmom pozemkov v majetku a v správe mestskej časti.
Miestne zastupiteľstvo odporučilo
Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o podmienkach umiestňovania herní, návrh
VZN o zákaze prevádzkovania hazardných
hier počas ustanovených dní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
ako aj návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území Bratislavy.
V ďalšom bode miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice schválilo v znení pozmeňujúceho návrhu zmenu č. 3 číselného
a programového rozpočtu mestskej časti
na rok 2020. Poslanci tiež schválili odpis
pohľadávok z účtovníctva mestskej časti
v celkovej výške 2 290,72 Eur, vyradenie
projektovej dokumentácie z účtu 042 ako
zmarené investície a schválilo odpísanie
pohľadávky z účtovnej evidencie Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice voči
Green Store, s. r. o. a Lesia Markiv.
Miestni poslanci schválili aj nájom pozemku, predajného stánku na trhovisku
Latorická, predaj pozemku o výmere 55 m²
a predĺženia doby nájmu nebytových
priestorov – ambulancie zubného lekára
v priestoroch ZŠ Bieloruská.
Po dlhšej diskusii poslanci schválili Etický
kódex voleného predstaviteľa Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice so
zapracovanými pripomienkami. Zároveň
schválili aj Plán rozvoja miestnej knižnice
Podunajské Biskupice na roky 2020 – 2025
a návrh na pomenovanie diaľničného
mosta na úseku diaľnice D4 BratislavaJarovce/ Bratislava-Východ v Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice názvom
„Lužný most“, ktorý predložili Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy. Miestne zastupiteľstvo
schválilo aj predložený Návrh operačného

plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
III. a IV. triedy na území mestskej časti na
obdobie od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021.

Interpelácie poslancov
Ildikó Virágová žiadala o informáciu,
podľa ktorého účtovného zákona bola
suma 10 800 Eur z BSK za dažďovú záhradu
vrátená, kedy bude ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov aplikovaný do
praxe ako aj o informácie ohľadne pokuty
pre spoločnosť Bratislavská recyklačná.
Zároveň žiadala o číslo zákona a odôvodnenie, podľa ktorého je pán starosta jedinou osobou, ktorá zastupuje mestskú časť
ako valná hromada vo firme Bytový podnik
Podunajské Biskupice a kedy bude vyhlásené
výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti. Poslankyňa požiadala aj o číselné
vyhodnotenie nákladov na premiestnenie
archívu, straty za rok prevádzky budovy DK
Vesna a všetky rekonštrukčné úkony spojené
s budovou MiÚ na Žiackej ulici.
Zuzana Čermanová sa informovala
o prebiehajúcich prácach na chodníku na
Orechovej ulici.
Boris Vereš požiadal o dezinfekciu chodníka pri OC Jantár a priestoru pred školou,
osadenie spomaľovača na Jegenešskú ulicu
a upozornil na chýbajúce smetné nádoby
a stĺpik pri OC Jantár.
Iveta Daňková poukázala na zlomenú
hojdačku na detskom ihrisku na Latorickej
ulici, požiadala o častejšie vysypávanie
smetných nádob pri Tescu a vybudovanie
kontajnerového stojiska na Dudvážskej
ulici.
Peter Tóth požiadal o riešenie zdeformovanej vozovky na ulici Svornosti a na
Popradskej ulici pri OMV pumpe a poukázal
na nezrealizovanú opravu cesty na Most pri
Bratislave.
Mikuláš Krippel požiadal o osadenie
väčších smetných nádob na exponovaných
miestach, dobudovanie chodníkov na
Podzáhradnej ulici a dodržiavanie bezpečnostných opatrení v súvislosti s ochorením
Covid 19 na rokovaniach komisií. Zároveň
sa informoval o zóne Uzbecká.
Pavol Hanzel upozornil na rozkopané parkovacie miesta na parkovisku pri OC Hron
a na vypadávajúce dná smetných nádob na

Estónskej ulici. Požiadal o výstupy z kontrol
topoľov na Podzáhradnej ulici a opýtal sa,
či budú na vymenenej vozovke na Baltskej
ulici osadené aj spomaľovače.
Pavol Kubiš položil otázku v akom štádiu
je riešenie projektu „oáz“ a ZŠ Bieloruská
a zároveň požiadal o prípravu projektov na
čerpanie prostriedkov z EÚ. Poslanec poukázal na nepokosenú trávu na detskom
ihrisku na Lotyšskej ulici a požiadal o doplnenie smetných košov na Medzi jarkoch.
Zároveň sa opýtal, či sa pripravuje verejné
obstarávanie na starostlivosť o zeleň a na
maľovanie čiar na zrekonštruovanej vozovke na ulici Lotyšská, pričom upozornil
na lokalitu Lotyšská 30 a doriešenie jej
dopravnej situácie.
Boris Boleček upozornil na priestor pri
obytnom dome Lotyšská 34 – 40, kde neprispôsobiví občania vykonávajú potreby
a požiadal o úpravu krovia v danom priestore. Opýtal sa na vyznačenie parkovania pri
OD Tesco na Bieloruskej ulici a na opustenú
trafostanicu na Medzi jarkoch. Mestského
poslanca Romana Lamoša sa spýtal na
stav riešenia osvetlenia vo vnútrobloku
na Estónskej ulici.
Izabella Jégh navrhla vypracovať projekt
výstavby materskej školy alternatívne multifunkčnej budovy s denným stacionárom
na pozemku DK Vesna a na realizáciu využiť
prostriedky z EU fondov. Poslankyňa upozornila na znehodnotenú tabuľu s názvom ulice
Máchova a na autovrak na Trojičnom námestí
a požiadala o kontrolu kamier z Trojičného
námestia, kde pri oplotení základnej školy
posedávajú agresívni občania požívajúci alkoholické nápoje. Zároveň požiadala mestského poslanca, aby interpeloval ohľadne
vyznačenia priechodov pre chodcov na
Nákovnej ulici a o vyznačenie priechodu pre
chodcov na Linzbothovej a Krajinskej ulici.
Olívia Falanga Wurster požiadala o úpravu zarasteného chodníka na Biskupickej
ulici od kaštieľa po DK Vetvár.
Podrobné informácie z rokovania miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 22. 9. 2020 nájdete
v zápisnici a na zvukovom zázname na webovej
stránke www.biskupice.sk.
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Otvorenie multifunkčného ihriska Bieloruská

ZBER KOMUNÁLNYCH
ODPADOV

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice vybudovala multifunkčné ihrisko s umelým povrchom v areáli Základnej školy Bieloruská v celkovej hodnote
64 160,19 Eur. Na projekt získala dotáciu z finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej
republiky vo výške 35 000,00 Eur.

Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM
ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Zhotoviteľ vybudoval multifunkčné
ihrisko so športovým
povrchom – umelý
trávnik, na ktorom je
čiarovanie pre malý
futbal, tenis, volejbal,
basketbal a streetbal.
Súčasťou ihriska je
mantinelový systém
s ochrannou sieťou
po obvode ihriska
a s bezbariérovými
vstupmi na športovú
plochu, príslušenstvo
pre jednotlivé športy
a solárne osvetlenie
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Pre občanov Bratislavy uskutoční Magistrát
hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
a spoločnosti ARGUSS, s. r. o.
dňa 24. 10. 2020 od 10,30 do 12,30 hod.
v areáli Miestneho úradu na Žiackej ulici 2.

ZBER ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom
budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s. r. o.
preberať len od občanov – fyzických osôb
nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá,
pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované
uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.),
vyradené elektrické a elektronické zariadenia (počítače, televízory, monitory, žehličky,
práčky, mixéry a pod.)
doplnené reflektormi na elektrickú energiu,
ktoré je možné využiť v prípade slabého až
žiadneho slnečného svitu. Taktiež sa pomocou zatrávňovacích tvárnic upravila prístupová plocha, aby sa zabránilo nadmernému
znečisťovaniu športovej plochy.
Nové športovisko bude slúžiť nielen žiakom Základnej školy Bieloruská, ale bude
sprístupnené aj pre verejnosť. Veď budovanie športovísk inšpiruje k rozvíjaniu športového ducha detí aj dospelých.
(red.)

Oprava harmonogramu umiestnenia kontajnerov
na objemný odpad v rámci jesenného čistenia
Pondelok 19. 10. - Oblúková – Krajinská (roh), Orechová
(pri Krajinskej), Vetvárska sídlisko (stojisko pri bytovom
dome č. 29), Požiarnická - Padlých hrdinov (roh)
Utorok 20. 10. - Hviezdna 1, Železničná stanica,
Pri trati – Vinohradnícka (parkovisko), Devätinová 23
(parkovisko na rohu)
Streda 21. 10. - Devätinová – Šamorínska (roh), Pri hrádzi (na konci ulice)

Priestor pre poslanca
Milí obyvatelia Biskupíc,
za ostatné mesiace sa v našej mestskej
časti udialo veľmi veľa. Chcem sa však na vás
obrátiť s jednou veľmi dôležitou vecou. Ako
iste všetci dobre viete, bezpečnostná situácia
v Podunajských Biskupiciach nie je ideálna.
Dennodenne dochádza k poškodzovaniu majetku, tiež znečisťovaniu verejného priestranstva či narúšaniu poriadku a rušeniu nočného
kľudu. Takmer všetko spadá aj do kompetencie mestskej polície.
Veľa našich spoluobčanov sa už mnohokrát presvedčilo, že ak
zavolajú hliadku mestskej polície, nie vždy aj príde. Ak predsa
len áno, trvá to veľmi dlho, niekedy aj hodinu. Presne rovnaká
situácia je v susednej Vrakuni. V našej mestskej časti žije viac
ako 23 000 obyvateľov a keď si k tomu prirátame Vrakuňu, je
nás 44 000, čo je viac ako väčšina miest na Slovensku. Pre mňa
a verím, že aj pre vás je neakceptovateľné, aby nás magistrát
aj naďalej ignoroval a odopieral nám službu v podobe funkčnej mestskej polície. Pán primátor by nás mal vypočuť, aj my
sme Bratislavčania a aj my platíme dane! Preto sme sa rozhodli
spísať petíciu za zriadenie stanice Mestskej polície na území
Podunajských Biskupíc alebo Vrakune s adekvátnym počtom jej

príslušníkov. V súčasnosti prebieha zber podpisov. Rád by som
vás touto cestou požiadal o podporu vašim podpisom alebo ich
zberom. Verím, že ak nás bude skutočne veľa, magistrát sa nám
viac chrbtom neotočí. Plne si uvedomujem, že stanica Mestskej
polície nevyrieši všetky naše problémy, ale je to prvý krok. A aby
sme sa pohli vpred, musíme tento krok urobiť spoločne. Ďakujem.
Boris Vereš
poslanec miestneho zastupiteľstva

8

BISKUPICKÉ NOVINY · 10/2020

NA ŠI BISKUPIČ ANI A

Rozhovor s univerzitným profesorom, diplomatom a politikom
Dr. h.c. Prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD. vyštudoval chemické inžinierstvo na Slovenskej
technickej univerzite (STU), kde pôsobí od skončenia štúdia v roku 1975 dodnes.
Vyučuje v oblasti modelovania a riadenia procesov chemickej a biochemickej technológie. V roku 1994 obhájil habilitačnú (docentskú) prácu v odbore Chemického
inžinierstva a riadenia procesov a v roku 2005 bol menovaný vysokoškolským profesorom. V rokoch 1990 – 2006 sa angažoval v komunálnej politike a v rokoch 2006 –
2007 bol veľvyslancom Slovenskej republiky vo Švédsku v Štokholme. Roku 2009
bol za Stranu maďarskej komunity zvolený za poslanca do Európskeho parlamentu
(2009 – 2014), bol členom poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany. Je členom
Slovenskej kybernetickej spoločnosti, Slovenskej aj českej spoločnosti chemického
inžinierstva, Európskej federácie chemických inžinierov a Verejného zboru Maďarskej
akadémie vied.
? Pán profesor, Vaše aktivity sú
pozoruhodné: vyučujete na vysokej
škole, ste spoluautorom ôsmich
monografií, piatich skrípt, publikovali
ste množstvo vedeckých článkov,
väčšinou v angličtine, angažujete sa vo
verejnom živote, ako to všetko stíhate?
Otázka by mohla byť postavená skôr tak,
ako som to „stíhal“, keďže dnes už postupne začínam žiť „normálnym spôsobom“
vysokoškolského profesora a vychutnávam
si ustálený spôsob života. Sám som niekedy
prekvapený, čo všetko som robil a kde všade
pôsobil. Človek však nemohol nechať bez
povšimnutia nové výzvy 90. rokov minulého storočia (preto som šiel napr.
aj do politiky) a keď som chcel na ne
zareagovať, musel som mať schopnosť
rozlišovať medzi dôležitým a menej
dôležitým a riešiť veci s nadhľadom
a určitou toleranciou. Je to však aj
tak za cenu nesmiernej energie a sebadisciplíny. Keby som začal svoj kariérny život dnes, zrejme by som zvolil
inú cestu, ale vtedy bolo správne to,
čo som robil, a nechcel by som na tom
dnes nič zmeniť.

zahraničných univerzitách a zo získaných
skúseností som následne veľa čerpal aj vo
svojej politickej kariére.
? STU patrí k úspešným slovenským
univerzitám a dosahuje výborné
výsledky aj na vedeckom poli. Chémia
je zaiste dosť ťažký študijný odbor,
je oňho medzi študentmi dostatočný
záujem?
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU, ako aj jej názov hovorí,
nemá za úlohu výchovu chemikov, ale predovšetkým chemických a biochemických

Vystúpenie v Európskom parlamente

parametrov dodnes zastávame popredné
miesto medzi technickými fakultami nielen
na Slovensku, ale na celom území bývalého
Československa.

? Vo svojich prioritách ste
počas Vášho pôsobenia
v Európskom parlamente mali aj
ochranu životného prostredia,
alternatívne energetické zdroje,
podporu moderných technológií
a ľudské a menšinové práva.
Sledujete, akým smerom sa vývoj
v týchto oblastiach uberá?
Samozrejme, so záujmom sledujem vývoj udalostí v týchto
oblastiach a som rád, že ochrana
životného prostredia ostáva naďa? Do Vášho portfólia patria
lej dôležitým portfóliom európskych
aj početné stáže na viacerých
inštitúcií, vrátane Európskeho pareurópskych univerzitách, napr.
lamentu. Je to však, ako aj ďalší
v Anglicku, Francúzsku, Maďarsku, Odovzdanie poverovacích listín veľvyslanca v roku 2006 vývoj alternatívnych energetických
Taliansku, Švajčiarsku a Grécku.
zdrojov, otázkou financií a investíPreniesli ste svoje skúsenosti z týchto
inžinierov-technológov, čo je oveľa širšie cií aj v oblasti výskumu. V oblasti vývoja
pobytov aj na pôsobenie na Vašej
poslanie. Štúdium u nás pokryje chemické, nových technológií by som tu spomenul
domovskej STU?
biochemické, materiálové a environmentál- predovšetkým vývoj fúziových atómových
Keď sme čítali v rozprávkach, že otec-re- ne inžinierstvo, ako aj potravinárstvo, vrámeselník posielal svojho syna do zahra- tane gastronómie a vinárstva. Keďže sme
ničia, aby sa tam priučil novým veciam na Slovensku jediná fakulta tohto druhu,
a praktikám, nebolo to nadarmo. Odborné o štúdium u nás je stále záujem. Pravdou
a vedecké zahraničné pobyty pre mladého však je, že štúdium je náročné a čo je najpracovníka nie sú iba o tom, že sa naučí väčší problém, slovenské vysoké školstvo,
nové veci, ale že okúsi iný spôsob myslenia kvôli viacerým chybným politickým rozhoda iné metódy riešenia ako bol zvyknutý nutiam v minulosti, stratilo veľa na kvalite,
doma. Naučí sa veci porovnávať a rozli- o čom svedčia aj dnešné odhalenia právd
šovať kvalitnú prácu od menej kvalitnej. okolo viacerých rigoróznych prác známych
Ja za seba môžem povedať, že som sa stal osobností. Uisťujem však, že u nás by sa
docentom a neskoršie profesorom hlavne ťažko našlo niečo také ako plagiátorstvo Na plenárnom zasadnutí Európskeho
vďaka mojim pobytom na významných diplomových prác. V oblasti vedeckých parlamentu

NA ŠI BISKUPIČ ANI A

S manželkou počas diplomatickej misie

reaktorov, ktorých som bol ja vždy veľkým
podporovateľom. Žiaľ, situácia je sťažená
šírením pandémie Covid-19, čo odčerpáva
veľa pozornosti, energie ako aj finančných
zdrojov. Dúfajme však, že ide o dočasnú
prekážku, ktorá sa možno do roka odstráni. Spomínané oblasti sú však dlhodobým
cieľom pri riešení chudoby a energetickej bezpečnosti ľudstva a je
treba ich mať neustále na zreteli.
To isté platí o ľudských a menšinových právach európskych občanov,
kde sa postupuje takisto veľmi
pomalým tempom, avšak hlavne
z politických dôvodov.
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Moji najdrahší – syn, mama a manželka

empatiou voči svojim blížnym. Čo sa týka jej
pôsobenia v mojej rodnej obci, najlepšie
to môžem charakterizovať tým, že keď sa
za mňa vydala, roky som ju predstavoval
Biskupičanom ako svoju manželku zo
Sládkovičova. Dnes na spoločenských podujatiach v Biskupiciach mňa predstavujú ako

? Vašu manželku Eleonóru
Csanaky história Podunajských
Biskupíc nadchla a zrealizovala
množstvo projektov, vďaka
ktorým sa dostali do popredia
významné historické pamiatky,
tvorba nadaných Biskupičanov
i naše multikultúrne prostredie.
Bola Vám manželka nápomocná S rodičmi
aj pri diplomatickom zviditeľňovaní
manžela pani Eleonóry Csanaky. Nežiarlim
Slovenska vo Švédsku?
však na ňu, pretože hmatateľné výsledky
Kto pozná moju manželku, ktorá pra- jej pôsobenia tu človek môže stretnúť na
cuje už vyše 10 rokov na miestnom úrade každom kroku. Samozrejme, svojou aktiPodunajské Biskupice v oblasti rozvoja vitou mi bola viac ako nápomocná nielen
a kultúry, vie, že je to žena nesmierne ak- ako manželka veľvyslanca, ale počas celej
tívna s výnimočným citom pre spoločenské mojej pestrej životnej dráhe, za čo som jej
dianie vo svojom okolí, ako aj nadpriemernou nesmierne vďačný. Bez nej by som asi nebol

tým, čím som.
? Ako si spomínate na Vaše detstvo
v Podunajských Biskupiciach? Myslíte si,
že sa ich rozvoj uberá správnym smerom?
Nie je pre mňa jednoduché odpovedať na
túto otázku. Myslím si, že väčšina ľudí spomína na svoje detstvo s dobrým pocitom a určitou nostalgiou. Politické
a spoločenské zmeny, ktoré prišli
hlavne po roku 1989, podstatne
zmenili tvár väčšiny našich rodných
obcí. Tieto zmeny v prípade Biskupíc
boli nepredstaviteľne výrazné. Za
môjho detstva to bola veľká dedina
s populáciou okolo 5 tisíc ľudí (väčšina bola maďarskej národnosti). Bol
to naozaj dedinský život so všetkými
kladmi a zápormi a všade som mohol
používať svoj materinský jazyk. Je
pravda, že dnes to takisto môžem,
ale z vyše 20 tisíc obyvateľov mestskej časti už tomu málokto rozumie.
Odhliadnuc však od toho, po stránke
logistickej a infraštrukturálnej naša
obec – naša mestská časť - výrazne podrástla. Dúfam, že tento rozvoj bude naďalej
napredovať v prospech všetkých obyvateľov
Podunajských Biskupíc.

Za rozhovor ďakuje a veľa pracovných aj
osobných úspechov želá Martina Frőhlich
Činovská.

Mészáros Alajos egyetemi tanár első diplomáját a Szlovák Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán szerezte 1975-ben és napjainkig ennek az intézménynek a kötelékében dolgozik. Vegyi és biokémiai technológiai modellezést, illetve folyamatszabályozást
oktat. Szabályozástechnikára szakosodott docensi habilitációs munkáját 1994-ben védte meg a vegyészmérnöki karon, 2005ben egyanezen a szakterületen szerezte meg az „egyetemi tanár” (prof.) kinevezést. Helyi szinten 1990-2006 kapcsolódott be
a politikába, 2006-2007 között a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt Stockholmban. 2009-ben
a Magyar Közösség Pártja képviseletében az Európai Parlament képviselője lett (2009-2014), ahol az Európai Néppárt képviselői
klubjához tartozott. Tagja a Szlovák Kibernetikai Társaságnak, a vegyészmérnökök szlovákiai és csehországi társaságának,
a Vegyészmérnökök Európai Federációjának és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének.
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Sedemdesiat rokov na ceste
Vlani bolo tomu 70 rokov, čo vyššie štátne orgány vydali nariadenie za účelom usmerňovania
činnosti národnostných menšín podľa ich predstáv. V našom prípade ho maďarská komunita
použila pre svoje potreby na zachovanie a zveľadenie maďarskej kultúry a ochrany svojej
identity. Začali sa celoštátne organizovať miestne organizácie Csemadoku – v našej obci
Podunajských Biskupiciach síce o rok neskôr (v roku 1950) – s nevídaným nadšením. Zo
zakladajúcich členov žijú piati a z nich traja vďaka dobrému zdravotnému stavu nepretržite
navštevujú programy a aktívne sa podieľajú na živote základnej organizácie. Ich nadčasovou zásluhou je výsadba symbolického stromčeka, z ktorého narástol rozvetvený strom.
Nasledovníci mohli stavať na dobrých základoch a „v izbách symbolického domu Csemadoku“
skladovať výsledok nimi vysnívanej a realizovanej rôznorodej mnohostrannej činnosti.
Základom hodnotenia ZO Csemadoku sú vzorne
vedené kroniky, z ktorých čerpáme informácie,
aby sme vám aspoň čiastočne mohli opísať ostatné dvadsaťročné pôsobenie. Predchádzajúcich
päťdesiat rokov máme spracovaných v knižke
s názvom Vykročili sme v roku 1950. Ročne máme
v priemere pätnásť akcií, a keďže nie je priestor
hovoriť o každom programe osobitne, zvolili sme
zoskupovanie podujatí.
V roku 2000 sme v rámci slávnostného
programu pri príležitosti 50. výročia založenia
ZO hodnotili a ocenili minulosť na slávnostnej
schôdzi. Začali sme predstavením výsledkov
skúmania o histórii školstva v Biskupiciach,
v druhej časti sme mali výstavu v telocvični
školy na Vetvárskej ulici, potom sme položili
vence k sochám Svätej trojice a Padlých hrdinov, vo vestibule kultúrneho domu sme odhalili
tabuľu k výročiu, vydali sme knižku Vykročili
sme v roku 1950 a hudobno-poetickým programom sme vydarený deň ukončili. Patrične sme
spolu s domácimi aj cezhraničnými priateľmi
oslávili aj 60. a 65. výročie našej ZO.
Dvesto osôb – zakladajúci členovia, tanečníci
folklórnej skupiny, choreografi, speváci a organizátori – prijalo pozvanie na jubilejné stretnutie,
kedy okrem pohostenia dostali i knižku zostavenú z vlastných spomienok Kronika v tanečných
krokoch.
Našou srdcovou záležitosťou bolo organizovanie stretnutí pri príležitosti okrúhlych výročí
vysídlenia a deportácie našich rodákov, vieme,
že z duše dotknutých osôb nemôžeme vymazať
smutnú spomienku na túto nespravodlivosť,
ale veľkým stretnutím v rodnej obci dokážeme
zmierniť ich bolesť.
Dôležitú skupinu našej činnosti tvoria klasické literárne popoludnia, stretnutia spisovateľov s čitateľmi, odborné prednášky, besedy,
prezentácie kníh a výstavy, ktoré sa konali buď
v kultúrnom dome Vetvár, alebo v Cezhraničnom
informačnom a impulznom centre vo Vesne.
V tejto časti ďakujeme našej bývalej starostke
Alžbete Ožvaldovej za mimoriadne vydarené
podujatie pri príležitosti 795. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach a za
vydanie bulletinu, ktorý obsahuje históriu a súčasný život obce, našej mestskej časti. Ďakujeme
tiež súčasnému starostovi Zoltánovi Pékovi, že
s jeho osobnou finančnou pomocou sme mohli
uskutočniť netradičnú zábavu na konci fašiangov.

Počas tohto obdobia interná publikačná
paleta narástla a pomocou príspevkov od
členov ZO a v niektorých prípadoch výdatného príspevku Bratislavského samosprávneho
kraja sme vydali napríklad knihu Farský kostol
svätého Mikuláša v Podunajských Biskupiciach,
dvojjazyčný informačný zošit s názvom Kaplnky
v Podunajských Biskupiciach, neskôr Sándor
Szelepcsényi vo vlastnej réžii vydal knihu pod
názvom Podunajské Biskupice v našich spomienkach, predstavili sme román od Józsefa Mácsa
Odpojené vozne. O všetkých týchto publiká
ciách sme diskutovali aj s autormi. Uvedieme
aj skromné vydania o živote a pôsobení našej
základnej organizácie. Pri päťdesiatom jubilei
to bola knižka Vykročili sme v roku 1950, ďalšie
boli o stretnutiach vysídlených a deportovaných pod rôznymi názvami Zvony vás volajú
domov a v brožúrke Kronika v tanečnom kroku
sme spomínali na bývalú úspešnú tanečnú
skupinu. Takto sme sa dostali k terajšiemu významnému jubileu a posledných dvadsať rokov
života máme spracované v knižke Sedemdesiat
rokov na ceste.
Individuálne programy tvoria odborné prednášky, stretnutia so spisovateľmi, umelcami,
diskusie o spoločenskom živote, vystúpenia
profesionálnych aj amatérskych skupín, výstavy zvyčajne zorganizované v CIIC za výdatnej
pomoci pani Eleonóry Csanaky na rôzne témy.
Osobitne spomíname na filmové premietanie
o živote nášho dlhoročného a verného priateľa,
člena vedenia ZO a kronikára, akademického
maliara Józsefa Nagya, spojené s výstavou jeho
umeleckých diel.
Prínosom nielen pre našu, ale aj cirkevnú
komunitu a ostatných občanov sú čoraz obľúbenejšie adventné koncerty v podaní kvalitných
speváckych zborov. Túto akciu zaraďujeme medzi tradičné, každý rok sa opakujúce podujatia,
takisto ako spomienku na protihabsburskú
revolúciu, keď po svätej omši a programe kladieme vence na hrob poľského vojaka pochovaného na našom cintoríne. Posledná májová
nedeľa je dňom návštevy hrobov významných
osôb, ktorí pre Biskupice a pre Csemadok veľa
znamenali, a zapálením sviečky a položením
kvetov si uctíme ich pamiatku. Dlhý je výpočet
spoločných dovolenkových pobytov na území
Slovenska, ale tiež u našich cezhraničných priateľov v Maďarsku, Čechách a Rakúsku. Začiatkom

Pani Mária Mesterová a Irma Csókaová zakladateľky ZO Csemadoku v Podunajských Biskupiciach.
Az előtérben Mester Mária és Csóka Irma alapítót tagok.

októbra zasa pripomíname smutnú udalosť
vysídlenia a v rámci kultúrneho programu je
udeľovaná Cena Csemadoku.
Spomeňme aj nádejnú iniciatívu v klube
mladých rodín s názvom Slnečný lúč. Po prvom
úspešnom stretnutí prichádza stále viac a viac
ľudí, žiaľ epidémia prechodne pozastavila jej
činnosť, ako aj v prípade ďalšej novinky Literárna
kaviareň. Mali sme naplánované stretnutia s redaktormi maďarských novín, pričom žiaci zo škôl
a ďalší účinkujúci by citovali z diel jubilujúcich
spisovateľov a básnikov. Bohužiaľ, z piatich naplánovaných akcií sa uskutočnilo iba stretnutie
s redaktormi týždenníka Magyar7. Program zožal
nečakane veľký úspech, preto nedočkavo čakáme
na pokračovanie.
S dobrým pocitom môžeme konštatovať, že
našu doterajšiu činnosť ohodnotili a ocenili na
rôznych úrovniach vyššie orgány Csemadoku,
samospráva a iné inštitúcie. Jednotlivci, ako
aj základná organizácia dostali diplomy, uznania
a ďakovné listy.
V tomto článku nebolo možné spomenúť všetky podujatia, programy a udalosti organizované
Csemadokom, ale je dôležité touto cestou ešte
raz poďakovať všetkým členom za vykonanú
prácu. Počas 70. rokov sme sa navzájom inšpirovali, aj keď na nás občas doľahla únava,
mnohého sme sa vzdali v súkromnom živote,
na druhej strane nás odškodnil dosiahnutý
úspech. Podobné pokračovanie a výsledky prajeme budúcim generáciám. Záverom mi dovoľte
jednoducho a skromne vyjadriť obrovskú vďaku
každému, kto počas sedemdesiatročného obdobia ZO Csemadoku v Podunajských Biskupiciach
v akejkoľvek podobe poskytol pomocnú ruku!
Elza Nagy
predsedníčka ZO Csemadoku
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Hetven éve úton
Hetven évvel ezelőtt a felsőbb szervek kisebbségek irányítására tett engedélyező rendeletét
a püspökiek saját képükre formálták és egy évvel az országos alapszervezetek alakulása után
szintén elindultak az úton Felvidék magyarságának megtartásáért. Elévülhetett érdemük
a facsemete elültetése, amely mostanra terebélyes fává növekedett. Az élő alapító tagok
száma öt, közülük hárman elfogadható egészségüknek köszönhetően mai napig tagok és
látogatják rendezvényeinket. Jövőbe vetett hitüknek köszönhetően az őket követők jó
alapokon építkezhettek tovább, így a szimbolikus Csemadok ház egyes szobáiban tárolt
sokrétű tevékenység megálmodói és kivitelezői voltak.

mondását, zenei szereplését is.
Idén, ha semmi nem jön közbe, tizenharmadik alkalommal kerül sor szent Miklós plébánia
templomunkban nívós kórusok ádventi hangversenyére. Ez is hagyományos, ismétlődő
rendezvény éppúgy mint március elején mindenkit megelőzve tartott megemlékezés a magyar szabadságharcról, majd a május utolsó
vasárnapján a néhány éve bevezetett tisztelgő
Tevékenységünk értékelésének alapja hogy anyagi segítségével megszervezhettük főhajtás nagyjaink előtt azok sírjánál, akik soa példásan vezetett krónikák, amelyek nélkül A daloló Püspöki – farsangbúcsúztatót.
kat jelentettek Püspökinek. A kitelepítés kerek
nem tudnánk ecsetelni az utolsó húsz évben
Ebben az időszakban magyar szerzők könyve- évfordulóin túl évente tartunk október első
történteket. Az előtte lévő ötven esztendőt inek bemutatása következett, ezekből kiemel- vasárnapján emléknapot, ekkor a délutáni műmár összefoglaltuk az Elindultunk 1950-ben jük Mács József Elcsatolt vagonok-ját, megnőtt sor keretében kerül átadásra a Pozsonypüspöki
kiadványunkban. A mennyiségében sok
magyarságának megmaradáásáért Csema
(évente átlagban tizenöt), minőségében
dok-díj. Hosszú a közös kirándulások
jó (mások mondták) tevékenységet húsora Szlovákia területén, valamint a hazóemberek irányító munkájával lehetett
tárontúli barátainknál Magyarországon,
elvégezni. Ezért a már elcsépelt szóhaszCsehországban és Ausztriában.
nálattal élve a teljesség igénye nélkül
Hírt adunk egy reményteljes kezdecsoportosítva szólunk az alapszervezeményezésről a Napsugár fiatal családok
tünkben életéről.
klubjáról. Foglszinger Adrianna családA 2000-ben tartott Ötvenéves a Csema
tagjait, ismerőseit bevonva szervezte
meg és indította az első találkozót,
dok rendezvényen sok minden történt,
bemutattuk az „Adalékok pozsonypüspöki
melyet az érintettek örömmel fogadtak.
iskolatörténetéhez“ 2. kötetét, kiállítás
Egyre többen jöttek és élvezték a gonvolt az iskola tornatermében, koszorúzás
dosan előkészített programokat. Sajnos
a Szentháromság és Hősök szobránál, Ocenené zakladajúce členky a najmladší noví členovia ZO.
a koronavírus miatt átmenetileg szünetel
emléktábla avatás a kultúrház előterében, Az alapító tagok, az ifi csapattal.
éppúgy mint a másik formabontó rendezátadtuk az „Elindultunk 1950-ben“ az addivénysorozatunk az – Irodalmi kávéház. Az
gi szervezeti életünket bemutató kiadványunkat a kiadványaink sora saját támogatással és né- öt vasárnap délutánra tervezettből eddig az
és Vagyunk címmel zenés-verses összeállítással hány esetben Pozsony megye hathatós anyagi elsőt, a Magyar7 szerkesztőivel tartott tafejeztük be ünnepi programunkat. Méltóan ün- hozzájárulásával, például a „Templomunk lálkozót tudtuk megvalósítani nagyon nagy
nepeltünk hazai és külföldi barátainkkal a 60. a Szent Miklós anyaszentegyház“, kétnyelvű in- sikerrel. Ezeken tervünk szerint egy-egy maés 65. évfordulókon is.
formációs füzet a pozsonypüspöki kápolnákról, gyar sajtótermék szerkesztőivel találkozunk,
2004-ben az ötven éve alakult tánccsoport majd Szelepcsényi Sándor saját gondozásában közben megemlékezünk évfordulós írókról,
alapító tagjainak, az őket követő táncosoknak, kiadott: „Pozsonypüspöki ahogy az emlékeink- költőkről akik műveiből az iskola tanulói és
koreugráfusoknak, énekeseknek és szervezők- ben él“ c. könyve, a templomunkról szóló könyv más előadók idéznek.
nek rendeztünk nagyszabású találkozót 200 szlovák változata. Ezek és a többiek bemutatáJó érzés elmondanunk, hogy a felsorolt és
személy részvételével.
sát mindig beszélgetés követte a szerzőkkel. Itt fel nem sorolt tevékenységünk nem maradt
Szívügyünknek tartottuk a kitelepítés és de- soroljuk fel az alapszervezetünkkel foglalkozó észrevétlen, mert felsőbb szerveinktől, az
portálás kerek évfordulóin találkozót szervezni szerény kiadványainkat elsőként az Elindultunk önkormányzattól és sok intézménytől kapidehaza a száműzötteknek, tudtuk – a szomo- 1950-ben, az addigi ötven évet összefoglalót, tunk személyeknek és szervezetünknek szóló
rúságot és a pokoljárás emlékét nem lehet következtek a Hazahív a harangszó variációs elismerést, oklevelet. Többek között ezekről
kitörölni a lelkekből, viszont a szülőföldön címekkel ellátott írásaink a kitelepítési találko- is beszámolunk a Hetven éve úton kiadvávaló emlékezéssel egy kicsit enyhíthettük zók kapcsán, a Krónika tánclépésben a hajdan nyunkban. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy
fájdalmukat.
volt tánccsoportjainknak állított emléket és ez a beszámoló működésünk nem minden mozFontos csoportja tevékenységünknek az a most átnyújtott Hetven éve úton, az „Elin- zanatát érinti, de a köszönetnyilvánítás viszont
irodalmi délutánok, író-olvasó találkozók, dultunk 1950-ben“ folytatását.
az egész tevékenységre vonatkozik.
szakmai előadások, beszélgetések, könyvA következő részben emlékezzünk a klas�A gyorsan elszaladt hét évtized folyamán
bemutatók, kiállítások. Ezek színhelye vagy szikus irodalmi délutánjainkra, nótaestek- egymást lelkesítettük ha fáradni kezdtünk,
a Vetvár kultúrház, vagy a Vesnában lévő Ha- re, verses zenés összeállításokra, hivatásos magánéletünkben nagyon sok mindenről letárokon Átnyúló Információs Központ volt. művészek vendégszerepléseire, amatőr szín- mondtunk a siker érdekében, ám sokat kaptunk
Megköszönjük volt polgármesterünknek játszók színvonalas előadásaira, nem kihagy- a rendezvények látogatottsága és elfogadottOžvald Erzsébetnek a magyar közösség ré- va a különböző témájú remek kiállításokat, sága által. A további munkához kívánunk
szére is szervezett ünnepséget Püspöki első melyek többsége Csanaky Eleonóra segítsé- a jubiláló szervezetünk tagjainak eredményes
írásos említésének 795. évfordulója kapcsán. gével valósult meg. Kiemeljük közülük Nagy tevékenységet. Befejezésként még egyszer
Identitás tudatunk elmélyítését szolgálják az József művészbarátunk, vezetőségi tagunk, leírom, hogy hálával tartozunk mindenkinek,
ilyen megmozdulások, tudomást szerezhetünk krónikásunk életét bemutató filmvetítést és aki a hetven év folyamán bármiféle segítséget
elődeink sorsáról a megpróbáltatások idején alkotásaiból válogatott kiállítást halálának nyújtott alapszervezetünknek.
Nagy Elza
tanúsított magatartásukról. Mostani polgár- 5. évfordulóján. Ide soroljuk a különböző
az alapszervezet elnöke
mesterünknek, Pék Zoltánnak is köszönjük, rendezvényeinken szereplők vers- és próza-
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Stále aktívna Jednota dôchodcov
Rok 2019 znamenal pre našu organizáciu mnoho aktivít. Celkový
počet podujatí za rok 2019 bol 57 a účastníkov 469. Navštevovali
sme v DK Vetvár i v DK Ružinov koncerty aj divadelné predstavenia.
V marci sme absolvovali finančne veľmi výhodný štvordňový pobyt vo
Vysokých Tatrách. Boli sme vo volebných komisiách, zúčastnili sme sa
na prednáške filipínskej liečiteľky, usporiadali sme Veľkonočný turnaj
v petangu, ktorý často hrávame počas celého roka na našom ihrisku
Latorická 4. Uskutočnili sme vychádzky k Dunaju a do Vrakunského
lesoparku aj výlet do Hainburgu. Ako dobrovoľníci sme pôsobili na
ČSOB Maratón, Nočný beh a Beh žien. V lete sme sa chodili kúpať na
prírodné jazero alebo počas roka na termálne kúpaliská v Dunajskej
Strede či Mederi. Často sme si v lete posedeli spolu na opekačke a boli
sme v Umelke na tancovačke. Zúčastnili sme sa aj na televíznej nahrávke Zlatý šláger v Istropolise. V našom okolí sme boli na pivnom
festivale a koncerte Kandráčovcov vo Vrakuni, v Biskupiciach na
Veľkonočných trhoch a v septembri na guláši.
Dňa 11. 9. 2019 sme sa zúčastnili výletu loďou, ktorý organizoval
MiÚ Ružinov do Gabčíkova, kde sme prešli zdvíhacou komorou a zatancovali si pri výbornej country muzike. Členom našej ZO JDS aj
účastníkom nečlenom sa veľmi páčil jednodňový výlet 12. 9. 2019
po trase Morava – Živá voda Modrá, Bazilika Velehrad a Rozprávkový
dom na Myjavských kopaniciach. Na dopravu autobusom nám sumou
200 € prispel MiÚ Podunajské Biskupice, zo čo veľmi pekne ďakujeme. Zúčastnili sme sa tiež celoslovenskej slávnosti na Bradle pri
príležitosti spomienky na 100 rokov úmrtia M. R. Štefánika.
Na Krajských športových hrách sa zúčastnili traja naši členovia:
František Debnár, Dáša Markovičová a Eva Jurčíková, ktorá získala
2. miesto hod granátom do cieľa. Piati naši členovia: Karol Balažovič,
Mária Balažovičová, Katarína Dobrovodská, Eva Jurčíková, Milan
Mocko sa zúčastňovali celoročného turnaja krížoviek a sudoku.
V sudoku získali 3. miesto Mária Balažovičová, v krížovkách Eva
Jurčíková 2. miesto a Milan Mocko 3. miesto. Okresná organizácia
JDS Bratislava II. usporiadala turnaj v lúštení krížoviek, kde sme
si zmerali sily s JDS Bratislava III. Na tomto zápolení sme obsadili
druhé a tretie miesto. Každoročnej súťaže Seniori spoznávajú Európu
sa zúčastnili: Karol Balažovič, Eva Jurčíková, Dáša Markovičová
a Milan Mocko.
Zúčastnili sme sa aj na uvedení známky Bronzová faléra, nájdenej na Avarskom pohrebisku v katastri našej mestskej časti, ktoré
pod vedením Martiny Frőhlich Činovskej výborne zorganizoval MiÚ
Podunajské Biskupice a podujatia sa zúčastnil aj čínsky veľvyslanec.
Miestny úrad nám tiež zabezpečil vstupenky do SND na Mikulášsky
koncert a usporiadal pred Vianocami zájazd autobusom do Viedne
na vianočné trhy. Relaxačno-rekreačné pobyty s 50 € dotáciou od
štátu absolvovalo 7 členov.
Dve členky, Alena Pavlovičová a Eva Jurčíková boli promované
na UTV Policajnej akadémie. Naša členka Ľudmila Hnatkovičová
navštevuje dve UTV. Paneurópsku vysokú školu absolvujú Katarína
Dobrovodská, Bohunka Krajmerová a Alica Látalová.
Od začiatku roku 2020 sme opäť aktívne súťažili v lúštení krížoviek
a sudoku, boli sme sa kúpať v Dunajskej Strede, zúčastnili sme sa vernisáže Šaty a maľby v Tryskáči, koncertu Maji Velšicovej, usporiadali
sme turnaj v petangu a potom prišla pandémia COVID-19.
Počas pandémie sme hrali petang najprv vo dvojici, neskôr sa k nám
pridávali ďalší členovia. Usporiadali sme aj turnaj v petangu medzi
Vrakuňou a Biskupicami a víťazkou sa stala pani Helena Polevičová.
Petang je nenáročná hra, hrá sa v pohode a v dobrej nálade, tak
pozývame všetkých, starých aj tých mladších, aby sa k nám pridali.
Urobili sme si výlet k povodiu Dunaja, boli sme na opekačke a guláši vo
Vrakunskom lesíku. Stihli sme relaxačné pobyty so štátnou dotáciou
50 € v Piešťanoch, Dudinciach a Turčianskych Tepliciach.
Do výboru ZO JDS Bratislava – Podunajské Biskupice sme koopto-

vali pani Máriu Balažovičovú ako hospodárku, ktorá je tiež podpredsedníčkou OO JDS Bratislava II. Pri našich stretnutiach si vzájomne
pomáhame, či už dobrou radou, čo sa týka ZŤP, alebo odporúčaní
lekárov, právnym poradenstvom či radami ohľadne nákladov na
bývanie. Niektoré naše členky pomáhajú starším imobilným občanom s nákupmi alebo požičiavaním kníh z knižnice. A naším mottom
zostáva citát Jiřiny Šiklovej: „Byť starým nie je žiadna zásluha ani
prednosť, ale byť príjemným starým človekom je umenie.“
Eva Jurčíková
predsedníčka ZO JDS Podunajské Biskupice

Blahoželáme
Kluby dôchodcov na Estónskej, Latorickej a Odeskej ulici blahoželajú svojim
členkám a členom – októbrovým, novembrovým a decembrovým jubilantom.
Z Klubu dôchodcov na Estónskej ulici oslávia životné jubileum
v októbri: Anna Brániková, Zlatica Paracková, Mária Taračová, Milan Tarač
a Oľga Sekulová;
v novembri: Mária Maderová, Magdaléna Rödörová, Mária Töröková, Jana
Kopecká, a Imrich Kondrát;
v decembri: Štefánia Beutlschmidtová, Eva Horváthová, Veronika Jánošová,
Eva Kissová, Helena Polevičová, Regina Pappová, Kornélia Laurinčíková, Júlia
Nagyová a Anna Oškerová.
Z Klubu dôchodcov na Latorickej ulici oslávia životné jubileum
v októbri: Mária Babinová, Karol Balažovič, Viera Čapencová, Anna Čierna,
Duňa Haláčová, Anna Jalkóczyová, Darina Kopernická, Juliana Tóthová a Imrich
Lovíšek;
v novembri: Vladimír Bilka, Ružena Denkóczyová, Lýdia Haláčová, Erika
Kollárová, Matilda Kotlárová, Mária Meszárošová, Júlia Siťaiová a Rozália
Ševčovičová;
v decembri: Ľudmila Hnatkovičová, Eva Herchlová, Eva Jurčíková, Dáša
Markovičová, Veronika Masarovičová, Terézia Purginová, Jozefína Stachová
a Veronika Znachorová.
Z Klubu dôchodcov na Odeskej ulici oslávia životné jubileum
v októbri: Mária Csóková, Eugen Csóka, Eva Keresztesová, Gabriela
Juhászová, Arpád Nagy, Alžbeta Szabová a Ľudovít Szabo;
v novembri: Katarína Poláková, Etela Žeňuchová a Katarína Buchlíková;
v decembri: Helena Jurkovičová, Zuzana Monosiová, Štefan Pecsuk
a Edita Mlynáriková.
Všetkým našim jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov
prajeme veľa zdravia, spokojnosti a radosti zo života.
Mária Molnárová, Božena Hladká a Anna Gutléberová
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Druhý ročník Willo-Elbea cup 2020
Poslednú prázdninovú sobotu 29. augusta sa v športovom areáli
Tryskáč konal pod záštitou starostu mestskej časti Podunajské
Biskupice, Mgr. Zoltána Péka, v poradí druhý ročník Willo-Elbea
cup 2020. Karate klub Willo Bratislava vznikol v roku 2015
v mestskej časti Podunajské Biskupice a je členom Slovenskej
federácie karate a bojových umení. Cieľom nášho projektu je
podpora detí k športu a návykom na pohybové aktivity.
Willo-Elbea cup je unikátna súťaž pre malých karatistov v Kumite.
Je určená pre začiatočníkov, ktorí sa len pripravujú na svoje veľké
súťaže, či kariéru v tomto bojovom umení. Na tejto súťaži si účastníci
môžu vyskúšať pravidlá a zužitkovať v zápasoch svoje schopnosti,
ktoré nadobudli počas tréningov. Aj vďaka firme, ktorá je nadšencom športu karate, sa nám napriek epidemiologickým opatreniam
nakoniec podarilo všetko zvládnuť a pod holým nebom zorganizovať
pre najmenších karatistov peknú súťaž.
Vzhľadom na červený semafor ohľadom ochorenia Covid-19 v našom
hlavnom meste, sa nám začali silné kluby Slovenskej federácie karate
a bojových umení zo súťaže odhlasovať a nakoniec sa jej zúčastnili
iba Karate klub Rovinka a Karate klub Willo. Aj napriek tomu bolo
podujatie úspešné a my sa už tešíme na ďalší ročník Willo-Elbea cup.
Viliam Eichoff
prezident Karate klubu Willo

Sezóna 2020 v baseballovom
a softballovom klube Apollo Bratislava
Tak ako celý svet aj tohtoročnú baseballovú a softballovú sezónu
poznačila pandémia koronavírusu. Okrem dvojmesačnej nútenej
prestávky to pre našich hráčov a hráčky znamenalo zrušenie všetkých medzinárodných súťaží a turnajov. Po uvoľnení opatrení sa
začiatkom júna za sprísnených hygienických podmienok reštartovala
sezóna pre všetky naše kategórie. Do bojov v slovenských súťažiach
tak zasiahli oba mužské celky, ženy, juniori, kadeti aj žiaci. Z dôvodu
neskoršieho štartu sezóny bol kalendár nahustený a hralo sa aj počas
letných prázdnin, kedy mávajú naše družstvá obvykle aspoň mesačnú pauzu. Pre neistú situáciu sme sa snažili väčšinu ligových súťaží
ukončiť čo najskôr a vyhnúť sa tak prípadným ďalším obmedzeniam.
Mužské Áčko sa tento rok tešilo na
cestu za obhajobou interligového
titulu a boje v európskych pohároch.
Po zrušení všetkých medzinárodných
podujatí mohli zabojovať aspoň v slovenskej extralige. Aj napriek všetkým
problémom si udržali koncentráciu
a súťaž ovládli bez jedinej prehry.
V základnej časti odohrali desať zápasov so skóre 10:0. V semifinále playoff vyradili tím Maceitos Jelka 2:0 na
zápasy. Vo finále sa stretli s odvekým
rivalom Angels Trnava, kde pokračovali
vo výborných výkonoch a po hladkom
priebehu súpera zdolali 3:0 na zápasy
a získali tak pre náš klub rekordný
siedmy titul v rade a deviaty celkovo.
Ženský tím ako jediný mohol počas
sezóny odohrať časť svojej sezóny v zahraničí. Konkrétne sa dievčatá zúčastnili dvoch turnajov 3. českej ligy, kde si na základe dobrých výkonov
vybojovali účasť na finálovom podujatí. Na základe nových opatrení
je, žiaľ, naša účasť ohrozená. V slovenskej lige odohrali dievčatá prvé

dva finálové zápasy 15. 9. 2020 na ihrisku súpera Trnava Panthers.
Po veľmi vyrovnaných a kvalitných zápasoch je stav série 1:1. Séria sa
hrá na dva víťazné zápasy a rozhodujúci zápas sa odohrá v najbližšom
možnom termíne.
Juniori U18 sa vo svojej kategórii prebojovali do play-off, kde si sily
zmerali s družstvami Outmen Skalica a Angels Trnava. Po jednej výhre
so Skalicou 19:8 a prehre s Angels 6:10, postúpili juniori Apollo do
finále proti Angels Trnava. Do finálového zápasu nastúpili naši mladíci
bez rešpektu a skvelou hrou v obrane aj v útoku nedali súperovi žiadnu
šancu. Po poslednej zmene svietil na tabuli výsledok 10:2 a my sme sa
tak mohli radovať z ďalšieho titulu pre náš klub v sezóne 2020.
Kadeti U15, tak ako väčšina našich družstiev, mali pre túto sezónu
okrem zápasov v slovenskej lige naplánované aj zápasy v novovznikajúcej
dunajskej lige. Dunajská liga je nový projekt pre mládežnícke kategórie,
na ktorom spolupracujeme s družstvami
z Maďarska, a cieľom je priniesť viac kvalitných zápasov pre našich mládežníkov.
Po nie príliš vydarenom play-off
skončili v slovenskej ligovej súťaži na
treťom mieste, keď na svojich súperov
túto sezónu nestačili.
Žiaci U12 na finálový turnaj o majstra
Slovenskej republiky ešte čakajú. Turnaj
je naplánovaný na druhý októbrový
víkend a my pevne veríme, že naši
najmladší dokážu zúročiť dobrú prípravu
a zabojujú o ďalší titul. Sme radi, že aj
napriek zložitej situácii, ktorá trápi
celý svet, sme boli schopní zasiahnuť
do sezóny so všetkými družstvami
a ďalej tak napredovať. Počas jesene
prebieha v našom klube nábor nových
členov. Všetci chlapci a dievčatá vo
veku od 8 rokov sú vítaní. Pre bližšie
informácie môžete navštíviť náš web
www.bkapollo.sk alebo FB www.facebook.com/apollobratislava.
Martin Rudohradský, podpredseda výkonného výboru
Martin Brunegraf, predseda výkonného výboru
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Spomienky
„Boli ste nám všetkým, čím nás Boh obdaril
a potešil.“
V septembri uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko Imrich Rajna.
Dvadsať rokov uplynulo od odchodu do večnosti drahého syna, manžela a otca
Tibora Rajnu.
Na oboch s láskou spomína manželka a matka s rodinou a ostatná rodina.
„Áldjuk az Istent, hogy a mieink voltatok. Igazában a mieink is vagytok,
mert akik szeretteik szívében élnek, nem halnak meg, csak távol vannak!”
Szent Jeromos gondolatával emlékezünk a szerető férjre, édesapára és nagyapára,
Rajna Imrére, aki két évvel ezelőtt szeptember 2-án adta vissza lelkét Teremtőjének.
Fia, Rajna Tibor immár 20 éve őrzi övéit odafentről az égből. Emléküket a szívében
őrzi a feleség és édesanya a családjával, az unokák és a rokonság.
„Najkrajšia pamiatka je zanechaná láska v srdci iných.“
Už 12 rokov spomínajú touto láskou na svoju milovanú matku
Alžbetu Nagyovú Sloszárovú dcéra, vnuk a zať.
„Legszebb emlék a szeretet, amelyet mások szívében hagyunk
magunk után.”
Már 12 éve emlékezik ilyen szeretettel a drága édesanyára, nagymamára
Nagyné Sloszár Erzsébetre lánya, unokája és veje.
Dňa 14.októbra uplynú dva roky od úmrtia milovanej manželky,
mamičky, babičky a prababky Márii Viktorovej rodenej
Némethovej. S láskou na ňu spomína celá rodina.
Szomorú szivvel emlékezünk október 14-én elhunyt Viktor Máriára halálának
második évforduloján.

„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 sme si pripomenuli siedme 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.
„Odišiel od nás, zostali sme v žiali, no vždy bude žiť v srdciach
tých, ktorí ho radi mali.”
Dňa 6. októbra si pripomíname desiate výročie, čo si Pán povolal
do večnosti nášho drahého manžela, brata, švagra, strýka a dobrého kamaráta Jána Babba.
S láskou a úctou si na neho spomíname.
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, život si mal rád a aj všetkých nás.
Odišiel si navždy, tak túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že
musel si nás navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 12. októbra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a starý otec Ernest Szász.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“
Dňa 30. októbra si pripomíname prvé výročie, keď nás navždy
opustil náš drahý Pavol Dubík vo veku 77 rokov. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou na neho spomína manželka, dcéry a celá rodina.

Gratulácia
16. septembra sa dožil krásnych 91 rokov Tibor Thuróczy,
ktorému zo srdca blahoželáme a do ďalších rokov prajeme
veľa zdravia a spokojných chvíľ v kruhu svojich najbližších.
Syn Tibor, dcéra Lívia a nevesta Hermínka spolu s rodinami.
Szeptember 16-án töltötte be 91. életévét Thuróczy Tibor,
akinek ez alkalomból őszinte szívvel gratulál és további jó
egészséget, kiegyensúlyozottságot kíván szerető családja.
Fia Tibor, lána Lívia, menye Hermínke családjukkal együtt.

Nevyhadzujte knihy,
darujte ich nám.

Kontakt:

0907 701 786
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Každý váš spotrebič
môže byť teraz EKO
Vďaka Zelenej elektrine
len za 2 € mesačne

V tajničke 10/20 sa ukrýva meno cisára, ktorý dal na území Podunajských Biskupíc postaviť v roku 230 rímsky míľnik.
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