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Z rokovania miestneho
zastupiteľstva
Na aprílovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice dali poslanci zelenú
projektu Bratislavskej športovej akadémie i revitalizácii verejného priestranstva pri Pošte na Uzbeckej ulici. str. 4, 5

Netradične tradičná oslava 1. mája
Posledný aprílový deň patrí už tradične stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia stále
viac upadá do zabudnutia, v Podunajských Biskupiciach si ju každoročne pripomíname
a tento zvyk udržiavame pri živote. Mesiac máj sa totiž považuje za obdobie lásky a zrodu
nového života a práve májová zeleň je toho dôkazom.
Tri stromčeky na Trojičnom námestí, na
priestranstve pri Pošte na Uzbeckej ulici
a na Medzi jarkoch ozdobili pracovníci
miestneho úradu krásnymi pestrofarebnými
stuhami. A hoci sme sa už druhý rok pri jeho
zdobení museli zaobísť
bez pomoci a spevu
detí zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
našej mestskej časti,
dúfame, že tieto mladé stromčeky prinesú
do Biskupíc novú silu,
hojnosť a zdravie.
Sviatok práce, 1. máj,
sa začal na našom území oslavovať krátko po
vzniku Československa
v roku 1919. Počas socializmu sa v rokoch
1948 až 1989 v Bratislave konali veľké prvomájové sprievody
popred červené tribúny, na ktoré mnohí spomínajú s nostalgiou,
hoci mávanie a úsmevy boli povinnosťou.
Našťastie, dnes už naši obyvatelia pri

pohľade na vyzdobený koč s koňmi, ktoré
kopytami klopkali po našich uliciach za zvukov budovateľských melódií, svoje úsmevy
siliť nemuseli. V rámci nápadu vrátiť prvomájové tradície sprievodov do ulíc Podunajských Biskupíc s prvkami recesie si mnohí
obyvatelia našej mestskej časti spomenuli na vlastné zážitky
spojené s touto pre
mnohých „povinnou
jazdou“, keď za prvou
zatáčkou skončili s kamarátmi v bufete pri
párkoch a pive. 1. máj
bol však v pr vom
rade sviatkom práce, pracujúcich a ich
práv a boja proti detskej a otrockej práci.
Za ťažké obdobie predchádzajúceho i tohto
roka si mnohí z nás
viac uvedomili význam práce a aké dôležité sú aj na prvý pohľad bežné povolania.
pokračovanie na str. 3 

V sobotu 8. mája oslávime Deň víťazstva na fašizmom na Trojičnom námestí, kde
si minulosť pripomenieme aj veteránmi na kolesách a okrem občerstvenia bude
od 8. do 12. hodiny pre deti zadarmo vozenie na koči ťahanom poníkmi a červené
balóny k 800. výročiu Podunajských Biskupíc.

Spravodlivá a solidárna
sociálna politika
Schválením ideového zámeru vykročila
mestská časť smerom k vybudovaniu moderného zariadenia opatrovateľskej služby. Poslanci tiež schválili pomoc rodinám
so zdravotne znevýhodneným dieťaťom aj
mnohodetným rodinám a poskytovanie
finančných prostriedkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
str. 11

Vzácne spomienky
na Mons. Júliusa Kollera
Prelát Mons. Július Koller by v tomto
roku oslávil 100. výročie svojho narodenia. Počas svojho 69-ročného kňazského
života prežil veľa utrpenia a vo svojich
80 rokoch sa do svojej rodnej obce
Podunajských Biskupíc vrátil a ešte 15 rokov vypomáhal a slúžil omše v miestnych
svätostánkoch.
str. 8, 9
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Vážení Biskupičania!
Konečne sme sa dočkali čiastočného uvoľnenia opatrení a zrazu sa nám aj bežné veci,
ako nákup topánok či posedenie na terase, zdajú akési výnimočné. Pri otváraní našich
škôl a športovísk postupujeme podľa platných nariadení a aj naďalej buďme prosím
opatrní a rozumní.
Otázka sociálnej inklúzie je veľkou výzvou
a preto som veľmi rád, že na aprílovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci
schválili Všeobecne záväzné nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti,
o poskytovaní finančného príspevku rodinám
so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
a mnohodetným rodinám na mimoškolské
a voľnočasové aktivity a o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov
na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Chcem sa

Sčítať sa oplatí!
Niekoľko týždňov sme na vás apelovali
viacerými komunikačnými kanálmi, aby ste
sa v čo najväčšom počte zúčastnili sčítania
obyvateľstva. Podľa výsledkov sčítania totiž
mestám a obciam prerozdeľuje štát podielové
dane a tie sú najvýznamnejšou položkou na
strane príjmov každej samosprávy. 31. marca
sa skončila prvá online fáza sčítania obyvateľstva Štatistickým úradom SR. S hrdosťou
sa môžeme poďakovať za váš naozaj zodpovedný prístup k tomuto aktu. Celá Bratislava
zaznamenala nebývalý úspech, keď sa online
sčítania zúčastnilo 86,55% Bratislavčanov.
Podľa výsledkov sme my v Podunajských
Biskupiciach prekonali aj celobratislavský
priemer, keď sa sčítalo 21 168 obyvateľov, čo
predstavuje až 87,22 percenta!
Zároveň vám chceme pripomenúť, že druhá fáza – asistované sčítanie obyvateľov,
v zmysle Rozhodnutia predsedu Štatistického
úradu SR č. 100900-2172/2021 zo dňa
21. apríla 2021 začína v pondelok 3. mája
2021 a potrvá 6 týždňov do 13. júna 2021.
Asistované sčítanie je určené obyvateľom,

poďakovať nášmu Oddeleniu sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky, že pokračuje v sociálnej politike zdôrazňujúcej, že
Podunajské Biskupice sú spravodlivé a solidárne, že na lepšom živote v našej mestskej
časti nám záleží a aj našim poslancom, že
tieto kroky podporili a schválili aj náš ideový
zámer zriadenia Zariadenia opatrovateľskej
služby Mestskej časti Bratislava–Podunajské
Biskupice.
Poslanci tiež po dlhšej diskusii, počas
ktorej dostali priestor zástupcovia z radov
občanov i investora, dali zelenú výstavbe
projektu Bratislavskej športovej akadémie,
ktorej bude predchádzať zmena Územného
plánu zóny – Centrum Podunajské Biskupice.
Ďalšou výraznou zmenou prejde aj priestranstvo pri Pošte na Uzbeckej ulici a toto miesto
plánujeme vrátiť do kultúrno-spoločenského
života v novej podobe a kvalite. V 2020 roku
som podpísal zmluvu s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave o vypracovaní
variantného riešenia úpravy. Poslanci na
tento projekt vyčlenili 150 000 EUR a vybrali najviac vyhovujúci variant, ktorý bude
projekčne dotiahnutý a celý projekt bude
následne v etapách aj zrealizovaný.
Naša mestská časť v tomto roku oslavuje 800. výročie prvej písomnej zmienky
o Biskupiciach. Toto výnimočné okrúhle
výročie nám ponúka príležitosť, aby sme
ktorí sa z rôznych príčin v prvej fáze zúčastniť nemohli, alebo nestihli. Aj v tomto
prípade urobíme všetko pre to, aby sa v našej
mestskej časti sčítalo čo najviac obyvateľov – podľa možnosti naozaj všetci.
V Podunajských Biskupiciach zriaďujeme
4 kontaktné miesta, kde sa bude môcť obyvateľ sčítať sám, alebo za pomoci stacionárneho
asistenta, ktorý mu pomôže vyplniť sčítací
formulár (prípadne ho za obyvateľa vyplní).
Tieto kontaktné miesta budú zriadené v:
1. Miestnej knižnici – Latorická 4
2. Dennom centre seniorov – Estónska 3/A
3. Dennom centre seniorov – Odeská 35
4. Dome kultúry Vetvár – Biskupická 15
Otváracie hodiny kontaktných miest:
Pondelok: 8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Utorok – Piatok: 8.00 – 11.30

Mestská časť Podunajské Biskupice bude
mať aj mobilných asistentov, ktorí budú
zabezpečovať pomoc a sčítanie priamo v domácnostiach, či iných priestoroch obyvateľov.

sa mohli v rámci kultúrnych podujatí opäť
stretnúť pri dodržaní platných protiepidemických opatrení. Budeme sa snažiť tejto
príležitosti chopiť čo najlepšie, aby sme
našich obyvateľov mohli obdariť čo najrozsiahlejšími vedomosťami o našej mestskej
časti a vzbudili u nich pocit lokálpatriotizmu,
súdržnosti a spolupatričnosti.
Bezpečnosť a pokojné spolunažívanie sa
nám, žiaľ, s príchodom teplých dní začína
zhoršovať. Bratislavský magistrát predstavil
balík opatrení na zlepšenie bezpečnosti pre
našu mestskú časť a Vrakuňu, ktorej súčasťou je aj zriadenie pobočky mestskej polície
a rozšírenie kamerového systému. V tomto
smere som však trochu skeptický, čo sa časového horizontu realizácie týka. A preto sme
sa rozhodli ďalej nečakať a využiť služby
súkromnej bezpečnostnej firmy, ktorá bude
spolupracovať so zložkami polície, úradom
a najmä s vami občanmi. Naša pozornosť
bude teda nasledujúce mesiace sústredená
práve na vytvorenie a zachovanie čistého
a bezpečného verejného priestoru pre všetkých slušných občanov, ktorí si chcú konečne
v pokoji vychutnať voľnejšiu atmosféru aj
v našej mestskej časti.
Tí môžu o túto bezplatnú službu
požiadať na tel. číslach:
 02/40 20 92 06
Mgr. Ján Špaček, vedúci Organizačného
oddelenia MiÚ Podunajské Biskupice
 02/40 20 92 05
podateľňa MiÚ Podunajské Biskupice
 02/40 20 92 02
sekretariát MiÚ Podunajské Biskupice

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta je treba uviesť
svoje meno, priezvisko a adresu, na ktorej
má obyvateľa mobilný asistent navštíviť.
Rovnako je dôležité uviesť aj kontaktné
telefónne číslo, aby si mobilný asistent
mohol so záujemcom dohodnúť termín
a čas návštevy. Počas doby asistovaného
sčítania v našej mestskej časti budú môcť
obyvatelia nahlasovať svoje požiadavky na
mobilného asistenta aj prostredníctvom
telefónneho čísla call centra, ktoré včas
zverejní Štatistický úrad SR.
Mgr. Zoltán Pék
starosta

AKTUÁLNE
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Netradične tradičná oslava 1. mája
 pokračovanie zo str. 1

Náš biskupický alegorický voz ťahaný koňmi v sobotu 1. mája postupne prešiel okolo
všetkých troch pestrofarebných májových
stromov a počas zastavení rozdával okoloidúcim nielen dobrú náladu, ale aj balóniky
s logom 800. výročia prvej písomnej zmienky
o Podunajských Biskupiciach. Toto významné
jubileum si totiž naša mestská časť pripomína práve tento rok a chystá sa svojim obyvateľom postupne do konca roka predstavovať

množstvo sprievodných podujatí, ktorými si
toto 800. výročie patrične pripomenú a uctia. O všetkých sprievodných kultúrnych,
spoločenských programoch a aktivitách,
ktorými mestská časť Podunajské Biskupice plánuje osláviť svoje 800. výročie prvej
písomnej zmienky, vás budeme radi informovať na stránkach Biskupických novín a tomuto jubileu venujeme aj špeciálne vydanie.
Martina Frőhlich Činovská
šéfredaktorka Biskupických novín

Svetový symbol
vďaky aj v Podunajských
Biskupiciach
Slniečko, domček, postavičky ľudí z najbližšieho okolia a srdiečko kreslia už veľmi
malé deti. Všetky takéto piktogramy majú
pre detskú dušu veľmi hlboký význam. Práve
srdce, ako symbol lásky a vďaky, v každom
pretrváva od detských liet až do dospelosti a sprevádza nás po celý život. Aj preto
v pondelok 29. marca vo večerných hodinách
po prvýkrát prežiarili tmu v Podunajských
Biskupiciach dve veľké červené srdcia. V rámci kampane #srdcevdaky sme ich rozsvietením
vyjadrili vďaku, podporu a uznanie všetkým
obetavým ľudom v prvej línii s bojom v pandémii spôsobenej vírusom COVID-19.
Srdcia postupne kolujú po celom svete, počínajúc Mexikom, Anglickom, Francúzskom,
Maďarskom, Rakúskom a výnimočne dve
boli inštalované aj u nás v Podunajských
Biskupiciach. Na týždeň nám ich zapožičala
a pomohla inštalovať spoločnosť BLACHERE

Illumination Central Europe, s. r. o. Mohli ste
ich vidieť na Trojičnom námestí pred miestnym úradom a na sídlisku Medzi jarkami pri
základnej škole Bieloruská 1. Podľa množ-

stva spontánnych ohlasov vieme, že výzva
vo vás zarezonovala a do tmy žiariace srdcia
sa vám naozaj páčili. Veríme že bojovníkom
v prvej línii dodali tak potrebné odhodlanie
a silu, zároveň všetkým tým, ktorých sa
akýmkoľvek spôsobom dotkla a poznačila
pandémia COVID-19, priniesli aspoň záblesk
radosti a svetielko nádeje.
Juraj Zermegh
Referát médií a marketingu
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Z rokovania miestneho zastupiteľstva
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
dňa 27. apríla 2021 poslanci zobrali na vedomie predložené kontroly plnenia uznesení
prijatých na zasadnutiach dňa 23. 2. 2021 a informáciu o plnení rozpočtu k 31. 3. 2021.
V ďalších bodoch programu miestne zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné
nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice, o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám
a o bližších podmienkach poskytovania
finančných prostriedkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
Z dôvodu ukončenia platnosti Memoranda medzi Mestskou časťou Bratislava –
Podunajské Biskupice a spoločnosťami
Hviezdna 1 a Hviezdna 2 bol miestnemu
zastupiteľstvu predložený návrh Memoranda č. 2., ktoré po dlhšej diskusii z radov
poslancov, občanov aj investora miestni
poslanci hlasovaním schválili. V následnom
bode miestne zastupiteľstvo s pozmeňujúcim návrhom schválilo Všeobecné záväzné
nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej
časti Bratislava – Podunajské Biskupice
č. 5/1996, v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, č. 1/2005
a č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice.
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní
hlasovaním vyjadrilo nesúhlasné stanovisko s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a nemalo pripomienky
k predloženému návrhu dodatku Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, ktorým sa upravujú pôsobnosti
a spolupráca hlavného mesta a mestských
častí v oblasti sociálnych vecí.
Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach
miestni poslanci schválili plán podujatí
a s doplňujúcim návrhom rozpočtové určenie finančných prostriedkov v celkovej
výške 90 000,– EUR.
V ďalších bodoch poslanci schválili návrh
nájmu časti pozemku pod letným exteriérovým sedením v nadväznosti na prevádzku
„Cukráreň u Joliky“ na Podunajskej ulici
a na prevádzku „ESPRESSO R & M“ na Korytnickej ulici, dva návrhy prechodu nájmu
a aj prevádzkovú dobu pre prevádzku Pizza
Frado na Podunajskej ulici.
Miestne zastupiteľstvo schválilo predĺ-

Interpelácie poslancov

ženie účinnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na roky
2021 – 2022. Zároveň po prerokovaní

Mikuláš Krippel pripomenul prítomným,
že zákonná lehota na podanie oznámenia
o majetkových pomeroch je do 30. apríla
2021 a podľa ústavného zákona je potrebné
priložiť aj daňové priznanie.
Pavol Kubiš požiadal, aby sa pri rekonštrukciách ciest a chodníkov nezačalo

schválilo spracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu revitalizácie
verejného priestranstva na ulici Uzbeckej
v zmysle predloženej štúdie spracovanej Fakultou architektúry a dizajnu STU Bratislava
a to variantu č. 3.
Poslanci podporili aj ideový zámer zriadenia Zariadenia opatrovateľskej služby
Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice, splnomocnili starostu mestskej
časti rozpracovať ideový zámer s návrhmi
alternatívnych lokalít na umiestnenie Zariadenia opatrovateľskej služby, vrátane
vyčíslenia finančných nákladov na zriadenie a prevádzku podľa jednotlivých alternatív, a vykonať kroky potrebné na jeho
zrealizovanie a žiadajú starostu, aby na
každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva
predložil informáciu o krokoch vykonaných
v súvislosti s týmto zámerom.
V záverečných bodoch programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva poslanci
zobrali na vedomie Informáciu o činnosti
bytovej komisie, o stave bytového fondu,
o uzatvorených a ukončených nájomných
zmluvách v období od 24. 9. 2019 do
31. 12. 2020, informáciu o priebežnom
plnení Komunitného plánu sociálnych
služieb Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, správu o vyhodnotení
zimnej údržby za obdobie od 1. 12. 2020
do 28. 2. 2021, informáciu o stave miestnych komunikácií III. a IV. triedy na
území mestskej časti po zimnom období
2020/2021 a návrh na odstránenie závad,
informačnú správu o činnosti matričného
úradu za rok 2020 a informačné správy
o činnosti policajných orgánov v mestskej
časti za rok 2020.

s parkoviskom na Žiackej ulici, ale na iných
potrebných miestach. Taktiež už tretíkrát
upozornil na odlomený pánt na bráničke na
plote okolo detského ihriska na Lotyšskej
ulici a požiadal aj o kontrolu brán a plota
v psom areáli. Zároveň poukázal na skutočnosť, že pri verejnom obstarávaní na ošetrovanie a orez drevín nebola v podmienkach
súťaže špecifikovaná aj podmienka pre prihlásené firmy, aby sa preukázali certifikátmi
ich pracovníkov o absolvovaní odbornej prípravy a skúšky na obsluhu ručnej motorovej
reťazovej píly.
Boris Vereš podal písomné interpelácie ohľadne nerealizovania plánovaných
studní v projekte Oáz na Medzi jarkoch,
požiadal o poriadne oplotenie a označenie
režimu na ihrisku Bieloruská, o zváženie
umiestnenia priechodu pre chodcov medzi ulicami Lotyšská a Bieloruská, o lepšiu
komunikáciu úradu s občanmi a o umiestnenie tieniacich plachiet na detské ihriská
a požiadal o nákup malého množstva polo
vzrastlých stromov pre realizáciu výsadby
v mestskej časti. Poslanec zároveň položil
otázku, kto vykonáva závlahu mladých stromov vysadených spoločnosťou Slovnaft.

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Ildikó Virágová upozornila na zlé označenie ulice Oblúková starým názvom Údolná
a na bezdomovcov zdržiavajúcich sa v dome
na rohu na Biskupickej 2. Zároveň vyslovila
znepokojenie nad čistením skládok firmou,
ktorá má zmluvný vzťah s mestskou časťou.
Pavol Hanzel požiadal o odstránenie zvyškov kovových stĺpov na ihrisku
Bodrocká a o zabezpečenie, aby autá na
odvoz odpadkov nejazdili po chodníku
v úseku Estónska 18 až 20.

Izabella Jégh požiadala o informáciu, v akom stave je projekt Zelené srdce
Biskupíc a o výrub vyschnutého stromu na
Máchovej 16. Poslankyňa opäť upozornila
na prepadnutú komunikáciu na Krajinskej
ulici nad inžinierskymi sieťami a požiadala

o lepšie vyznačenie zákazových tabúľ na
vstup so psom do parkov. Požiadala tiež rozdeliť na webovej stránke zoznam poslancov
a zamestnancov a o aktualizáciu organizačnej štruktúry úradu.
Iveta Daňková sa poďakovala za výmenu
piesku na všetkých ihriskách a požiadala
o vyznačenie parkovacieho miesta aj tabuľou pred škôlkou na parkovisku pred Tescom.
Požiadala aj o osadenie tieniacich plachiet
na detských ihriskách na Dolných honoch
a aj o navýšenie počtu smetných košov.
Peter Tóth v rámci údržby ciest a chodníkov upozornil na veľké výtlky na Latorickej
ulici, chýbajúci chodník na Korytnickej ulici
a na nebezpečný chodník na Dudvážskej ulici. Poslanec tiež inicioval zosumarizovanie
potreby vzniku priechodov pre chodcov na
viacerých miestach.
Boris Boleček požiadal úrad o apel na
regionálneho dopravcu, aby zastavoval aj
na zastávke na Podunajskej ulici.
Podrobné informácie z rokovania Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice zo dňa 27. apríla 2021
nájdete v zápisnici a na zvukovom zázname
na webovej stránke www.biskupice.sk. V júnovom vydaní Biskupických novín prinesieme viac informácií o schválenom projekte
revitalizácie verejného priestranstva na
Uzbeckej ulici.
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Obchodná verejná súťaž
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 281288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nehnuteľnosť, ktorá
je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava
a je zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice:
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na: nájom časti pozemku registra
„C“ parc. č. 3809/1 na Pšeničnej ul. o výmere 273 m2 na dobu určitú na dva roky, v k. ú.
Podunajské Biskupice.
Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o nájme pozemku možno získať:
- na internetovej stránke: www.mupb.sk
- na adrese: Miestny úrad Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava,
kontaktná osoba Vlasta Pavlačková, Odd. EOaSM, tel.: 02/4020 9230,
- na mailovej adrese: vlasta.pavlackova@mupb.sk.
Prístup k nehnuteľnostiam na obhliadku možno dohodnúť s pracovníčkou Odd. EOaSM Vlastou Pavlačkovou, tel.: 02/4020 9230.
Lehota na predkladanie všetkých súťažných
návrhov je: od 10. 5. 2021 do 10. 6. 2021
do 11.30 hod.

Základné školy čaká rozsiahla rekonštrukcia
Nenávratné finančné príspevky v celkovom objeme viac ako 495 tisíc eur mestská časť
Podunajské Biskupice použije na modernizáciu odborných učební a školských knižníc
na školách. Súčasťou investície budú aj nevyhnutné stavebné úpravy.
„Ak chcú školy čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, musia svojim žiakom
zabezpečiť primerané podmienky pre ich rozvoj. Uvedomujeme si, že odstrániť modernizačný dlh na školách nie je možné zvládnuť len
prostredníctvom vlastných zdrojov. Školstvo je
iba jeden z mnohých problémov našej mestskej časti, ktoré si vyžadujú injekciu v podobe
investícií,“ vyjadril sa starosta mestskej časti
Mgr. Zoltán Pék. Pred takmer troma rokmi
Oddelenie strategického rozvoja miestneho
úradu zareagovalo na výzvu na predloženie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
projekty zlepšenia kľúčových kompetencií
žiakov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci
Integrovaného regionálneho operačného
programu. Práca radnice bola odmenená
v podobe získania grantov pre tri základné školy v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Finančné prostriedky z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu
a rozpočtu mestskej časti umožnia zlepšiť
materiálovo-technické vybavenie základnej školy na Podzáhradnej, Bieloruskej
a Biskupickej ulici.
Schválené projekty kladú dôraz na rozvoj
prírodovedných predmetov, polytechnickú
výchovu, informatiku a skvalitnenie ponuky
školských knižníc. Nielen žiaci, ale aj pedagógovia sa vďaka európskym peniazom dočkajú
vynovenia špecializovaných tried a modernizácie didaktických pomôcok. Cieľom je zvýšiť
kvalitu dosahovaných vzdelávacích výsledkov
žiakov základných škôl, zlepšiť testovanie
a vytvoriť základy pre ich profesionálne zručnosti s perspektívnym využitím získaných
poznatkov v ich ďalšom vzdelávaní.
Zatiaľ čo v ZŠ na Bieloruskej ulici dôjde
k výmene techniky v jednej z existujúcich

IKT učební, vytvoreniu polytechnickej učebne
a chemicko-fyzikálneho laboratória v celkovej hodnote viac ako 182 tisíc eur, škola na
Biskupickej si okrem komplexne vybavenej
učebne informatiky, prírodovednej učebne,
polytechnickej učebne prilepší aj o novo
zariadenú a obohatenú školskú knižnicu,
pričom celková investícia bude 189 tisíc eur.
Najviac prostriedkov bude smerovať do školy
na Podzáhradnej ulici. Takmer 250 tisícová
finančná injekcia jej pomôže zmodernizovať učebne fyziky, biológie, školské dielne
a školskú knižnicu. Dôkazom, že radnica svoje
úsilie modernizovať školy berie vážne je to,
že popri nenávratnom finančnom príspevku
na projekty vo výške viac ako 495 tisíc eur,
takmer 26 tisíc eur z rozpočtu mestskej časti
vo forme 5% spolufinancovania projektov, na
realizáciu projektov mestská časť preinvestuje
ešte viac ako 94 tisíc eur z vlastných zdrojov.
Projekty sa aktuálne dostávajú do realizačnej
fázy s cieľom všetky ukončiť ešte tento rok.
Mgr. Roman Zaťko
projektový manažér
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Verejné priestranstvá
V poslednom čase sa roztrhlo
vrece s príspevkami o neporiadku a čiernych skládkach v našej
mestskej časti. Jednou z takýchto nešťastných lokalít bola aj cesta okolo Kaplnky u kormidelníka,
ktorú museli naši zamestnanci už
veľakrát upratovať po neporiadnych spoluobčanoch, ktorí sa neštítili sem vyviezť odpad. Som ale
naozaj šťastný a chcem sa vám
úprimne poďakovať, že dnes na
prechádzke som po dlhom čase
našiel toto pekné miesto stále čisté. Cítim naozaj veľké zadosťučinenie. Všetka tá námaha
priniesla aj svoje ovocie, viac si
vážime prírodu okolo nás. Som
rád, že môžem priniesť takúto
pozitívnu správu ohľadom čistoty a poriadku v našom okolí a dúfam, že ich bude časom ešte viac.
Mojou prioritou aj naďalej zostáva zveľaďovanie verejných
priestorov. Po pravidelnej obhliadke našej mestskej časti sme
však opäť narazili na poškodené oplotenie na pumptrackovej dráhe a taktiež bolo poškodené aj oplotenie na Základnej škole
na Bieloruskej ulici. Pracovníci miestneho
úradu zabezpečia opravy, avšak neustále opravovanie takýchto vandalmi spôsobených poškodení verejného majetku, nás
stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré
by sa mohli využiť na iné dôležité práce.
Snažíme sa pre vás, milí spoluobčania, skráš-

ZBER STARÝCH
SPOTREBIČOV
V sobotu 12. júna 2021 obyvateľom
Podunajských Biskupíc bezplatne
odvezieme nepotrebný elektroodpad
na ekologickú recykláciu.

ľovať okolie, v ktorom žijeme a fungujeme
a o to viac nás mrzí, ak to niekto svojím neuváženým konaním zničí. Len spoločne si vieme ochrániť naše verejné priestory a preto,
ak uvidíte takéto ničenie, neváhajte prosím
kontaktovať policajné zložky.
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Najneskôr do 9. júna 2021 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Podunajské
Biskupice na tel. čísle: 02/4020 7225 alebo
e-mailom: zuzana.deakova@mupb.sk. Zber si
môžete objednať aj online na webovej stránke: www.zberelektroodpadu.sk. Nahláste druh
a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť,
meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú
adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť.
V deň zberu 12. júna 2021 do 8:00 hod. ráno
vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu
resp. za bránu rodinného domu. Spotrebiče
nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak
k vzniku čiernych skládok vo vašom okolí.
Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať vami nahlásený elektroodpad do
14:00, kontaktujte nás do 14:30 na telefónnom
čísle: 0907 434 303. Aby sme v priebehu dňa
stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov,
pivníc či povál. Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky,
počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) vám
odoberieme! Upozorňujeme občanov, aby odpad
odovzdávali len oprávneným zberačom, ktorí sa
preukážu preukazom ENVIDOM-u a taktiež majú
označené motorové vozidlo.
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako
sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM –
Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu
elektroodpadu.

Z ÚRADNEJ POŠTY
> V týchto dňoch prišiel na náš miestny
úrad v Podunajských Biskupiciach e-mail,
jeden z mnohých, o probléme, ktorý vás
trápi. Od pani Zuzany K. aj s fotografiou
a stručným, ale zároveň veľmi výstižným
textom: „Dnešná realita“.
Bohužiaľ takýto, alebo podobný obrázok
si môžete kedykoľvek odfotografovať aj na
inej lokalite ako je Latorická 8. Problém je
až príliš častý a aj keď obyvatelia rovnako
často smerujú sťažnosti na náš miestny
úrad, správnym a podstatne efektívnejším
riešením by bolo posielať podnety a urgovať
riešenie u zodpovedných osôb a organizácií,
v ktorých kompetencií je nakladanie s komunálnym odpadom a ktorým za tieto služby
aj platíte! Či už ide o bytové spoločenstvá,
Magistrát hlavného mesta Bratislava, alebo
spoločnosť, ktorá má na starosti zber, zvoz
a nakladanie s odpadom – OLO, a. s.

Ako všetky problémy, aj tento má dve
strany mince a ruku na srdce by si mali
položiť aj obyvatelia MČ Podunajské

Biskupice. Do žltých kontajnerov by sa
určite zmestilo podstatne viac odpadu
v podobe plastu a kompozitov, keby
sme sa aj my, občania, správali rozumne. Odborné publikácie tvrdia, že ak do
zberných nádob nevkladáme „celé“ fľaše,
plastové nádoby, plechovky od nápojov
a ostatný odpad, dokážeme do nich vpratať až päťnásobné množstvo. Stačí PET
fľaše čo najviac stlačiť, veľké plastové
nádoby (napríklad od aviváže, či tekutých
pracích prostriedkov) prerezať po výške
a aj plechovky od nápojov sa dajú pristúpiť
na malú placku. Motiváciou nám môže byť
vývoj ceny, ktorú platíme za náš odpad
a ktorej stúpajúcu tendenciu môžeme razantne spomaliť práve svojím prístupom
a zmenou nedobrých návykov.
Juraj Zermegh
Referát médií a marketingu

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
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Príprava ihrísk na pekné počasie
V stredu ráno 24. marca boli deti na Estónskej iste prekvapené, že na ich pieskovisku sa
hrajú veľkí chlapi s naozajstným bagrom a nákladným autom. Aj keď v tomto prípade
to nebola hra, ale vážna a zodpovedná práca. Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva miestneho úradu v spolupráci s externou firmou začali
s príchodom jari vymieňať piesok.
Skrátka ale neprišli ani ostatné deti
v Podunajských Biskupiciach. Do piatku
mohli obdivovať pracujúce mechanizmy v rôznych kútoch mestskej časti. Po
Estónskej totiž prišli na rad všetky pieskoviská, ktorých stav si to vyžadoval: po dve na
Korytnickej a Bieloruskej ulici, na Latorickej,
Uzbeckej, Baltskej, Dudvážskej, Hronskej,
Ipeľskej a Lotyšskej ulici. Pri revitalizácii
všetkých týchto pieskovísk, v celkovej hodnote 5 992 EUR, bolo odstránených 109 ton
starého piesku, ktorý nahradilo a doplnilo
na primeranú mieru 192 ton čerstvého.
Zároveň s jarnými lúčmi slnka a prvými
teplejšími dňami si naše deti môžu užívať aj
čerstvý, nekontaminovaný a neznečistený
piesok. A keď sa hrejivé jarné slnko zmení
na páliace letné, na pieskoviskách vytvárame príjemnejšie podmienky na hru našich
ratolestí zatienením plachtovým prekrytím.
Keďže sa tento spôsob zatienenia hracej
plochy na piatich našich detských ihriskách
osvedčil a pochvaľujú si ho nielen deti ale
aj rodičia, má v pláne starosta Mgr. Zoltán
Pék tento rok pridať tieniace plachty aj na
iné pieskoviská, kde si to podmienky najviac
vyžadujú.
Zostáva už len apelovať na dodržiavanie
základných hygienických pravidiel a poďakovať všetkým chovateľom domácich zvierat,
ktorí ich rešpektujú a neumožňujú pohyb

Priestor pre poslanca
Milí Biskupičania,
prinášam vám niekoľko noviniek ohľadom
poriadku a bezpečnosti
v našej mestskej časti.
Som veľmi rád, že v čase,
keď sa k vám opäť prihováram, vám môžem
oznámiť v tejto veci posun a pozitívne správy. Vďaka podpore celého poslaneckého
zboru aj nášho miestneho úradu sa mi
tento rok podarilo presadiť alokovanie
finančných prostriedkov v položke bezpečnosť. Prerozdelenie prostriedkov týmto
spôsobom sa podarilo po prvýkrát! Teší ma,
že prípravy plánu „Zlepšovanie bezpečnosti
a poriadku v Podunajských Biskupiciach“, na
ktorom spolu s naším úradom poctivo spolupracujem a ktorý, ako pevne verím, bude
úspešný, pomaly finišujú a od 1. 5. 2021 by
mohol byť spustený. Samozrejme je to len
prvý krok. Po ňom musia nasledovať ďalšie,

svojim domácim miláčikom v okolí detských
pieskovísk, alebo dokonca priamo na nich.
Juraj Zermegh
Referát médií a marketingu
ktoré už máme pripravené. V súčasnosti je
naše obvodné oddelenie policajného zboru
(PZ) silne personálne poddimenzované, čo
sa logicky prejavuje nedostatkom policajtov v uliciach. Pamätáte si hliadku PZ, ktorá
by na sídlisku hliadkovala pešo? Ja len
hmlisto. Aj tu je priestor na zlepšenie a pomoc. Kontaktovali ma občania, ktorí by radi
nezištne pomohli a ako dobrovoľní strážcovia poriadku chcú pomáhať priamo štátnej
polícii. Mestskú políciu máme najbližšie
v Ružinove. Policajtov je zúfalo málo a preto
ich akcieschopnosť je výrazne znížená.
Mesto nám je dlžné stanicu mestskej polície,
no nie je schopné túto službu zabezpečiť. Je
to vec priorít a bezpečnosť v Podunajských
Biskupiciach, ale aj vo Vrakuni, vedenie
mesta za prioritu evidentne nepovažuje. My
nemôžeme ďalej nečinne čakať, preto sme sa
rozhodli prenajať si súkromnú bezpečnostnú
službu. V minulosti naša susedná mestská
časť mala podobné snahy a nedopadlo to
príliš dobre. Pôjdeme na to teda úplne
inak. Kľúčová bude spolupráca medzi zlož-

kami polície, SBS a úradom, výber správnych
ľudí, ako aj ich motivácia a účinná kontrola.
Nemenej dôležitá bude spolupráca s vami,
slušnými spoluobčanmi. Plne si však uvedomujem stupeň vašej frustrácie. Dovolím si
citovať pani z Lotyšskej ulice: „Pán Vereš, veď
mi tu chceme len slušne žiť“. Túto vetu som si
zobral k srdcu a často si ju opakujem. Ak by
ste mali ďalšie nápady, návrhy alebo otázky,
neváhajte kontaktovať telefonicky alebo
mailom na: boris.veres.sme@gmail.com.
Boris Vereš
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Na margo storočnice
Rok 2021 plynie v znamení 800. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských
Biskupiciach a farského Kostola svätého Mikuláša. Asi Božia prozreteľnosť nám to
tak zariadila, že rodák našej obce, prelát Mons. Július Koller, by práve v tomto roku
oslavoval 100. výročie svojho narodenia. Aby toho nebolo málo, pred 100 rokmi deň
jeho narodenia – 1. apríl 1921 – pripadol na Veľký piatok, deň utrpenia Ježiša Krista,
a tohtoročná storočnica na Zelený štvrtok, tzv. Missa chrismatis, keď sa koná Ježišova
posledná večera, ustanovenie Eucharistie a obnovenie kňazských sľubov.
Pán prelát celých 69 rokov
slúžil pri oltári, vysluhoval
sviatosti, krstil, sobášil a pochovával. Bol kaplánom v Želiezovciach, Nových Zámkoch,
Zlatých Moravciach, v Topoľčanoch a ako farár pôsobil v obci Melek,
Kráľovej nad Váhom, Šamoríne, Vojke a plných 30 rokov v Boldogu. Po dovŕšení 80
rokov prišiel do svojej rodnej obce – do Podunajských Biskupíc a ešte 15 rokov vypomáhal a slúžil omše v komárovskom kostolíku
sv. Jozefa a aj vo farskom kostole. Počas
svojho 69- ročného kňazského pôsobenia
prežil veľa utrpenia. Kvôli súdnemu sporu
kardinála Mindszentyho bol väznený v Zlatých Moravciach. V roku 1949 za éry komunistov, bol ako katolícky kňaz prenasledovaný a tiež na viac mesiacov neprávom
uväznený. Napriek týmto utrpeniam zostal
neoblomný a s čistým srdcom a svedomím
slúžil Bohu a veriacim. Bol veľmi sčítaný
a vzdelaný, mal prehľad o všetkom, aj o bežnom živote a dianí vo svojom okolí. Vďaka
nemu uzrel svetlo sveta katolícky týždenník
Remény (Nádej), vydavateľstvo Gloria a dom
Glorie na Žiackej ulici, napísal veľa článkov,
náboženských knižiek pre deti, modlitebné
knižky a bol členom viacerých civilných a cirkevných spoločenstiev. Od roku 2001 bol
držiteľom Striebornej plakety Vlády Slovenskej republiky, v roku 2007 bol za celoživotné
dielo ocenený Ministerstvom kultúry a školstva Maďarska cenou Fraknói Vilmos-díj.
V roku 2011 pri príležitosti jeho životného
jubilea, 90 rokov, medzi prvými prevzal cenu
Csemadoku „Za zachovanie identity Maďarov
v Podunajských Biskupiciach“.
Základná organizácia Csemadoku v Podunajských Biskupiciach k tomuto vzácnemu
jubileu, nedožitých 100 rokov Mons. Júliusa Kollera, naplánovala na 11. apríla
celodennú spomienku. Žiaľ, kvôli prísnym
pandemickým opatreniam sa mohla uskutočniť v priamom prenose iba slávnostná
omša v Kostole svätého Mikuláša, odkiaľ
sme ho pred 6. rokmi vyprevadili na poslednú pozemskú cestu. O 10. a 11. hodine sme
navštívili hrob Mons. Júliusa Kollera. Veniec
vďaky a úcty na jeho hrob položil starosta
obce Zoltán Pék a člen vedenia Csemadoku
Vilmos Fukári. My ostatní sme zapálili sviečky. Ďalšia časť spomienky je preložená na
6. júna, kedy chceme predstaviť redaktorov

týždenníka Remény a pripomenúť si jeho
činnosť v oblasti duchovného a kultúrneho
života. Mons. Július Koller celý život verne
slúžil Bohu a veriacim. Mal rád ľudí a literatúru. Vo svojich kázňach zakaždým citoval
básnikov a spisovateľov. S nasledujúcim
citátom mu prajeme pokojný odpočinok
a čakanie na vzkriesenie.

„Posielame pozdrav do neba všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom vstúpili do
našich životov.
Tým, ktorí otvorili svoje srdce pre nás
všetkých
a darovali niečo krásne zo seba.
Preto ich odchod na druhý breh tak
bolí.
Ale ostali nám spomienky a v našich
srdciach
budú mať navždy svoje miesto.
Ďakujeme, že ste boli!“
Izabella Jégh
výkonná podpredsedníčka ZO Csemadoku
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Egy centenárium margójára
Az idei év a Szent Miklós plébánia-templom és településünk, Pozsonypüspöki első írásos
emlékének 800. évfordulója jegyében telik. Az Isteni Gondviselés rendelhette úgy, hogy
falunk szülötte, a vasmisés Mons. Koller Gyula, prelátus, pápai káplán, a püspökiek
Gyula bácsija, éppen ebben az évben töltötte volna be 100. életévét. És hogy Isten
milyen rendkívüli teremtményéről van szó, az kitűnik abból is, hogy 100 évvel ezelőtt
születésének napja - április 1-je - éppen nagypéntekre, Urunk szenvedésének napjára
esett és idén születésének 100. évfordulója pedig nagycsütörtökre, az utolsó vacsora
ünnepére, amikor is a krizmaszentelő szentmisében a papság megújítja fogadalmát.
Gyula atya Isten kegyelméből 69 éven
keresztül szolgálta a híveket, tanított, nevelt, vezetett, keresztelt, esketett és gyakran temetett is. A 69 év alatt volt káplán
Zselízen, Érsekújvárott, Aranyosmaróton,
Nagytapolcsányban, majd plébános lett és
szolgált Melleken, Vágkirályfán, Somorján,

esztendeje alatt rengeteg megpróbáltatás érte. Aranyosmaróton bebörtönözték
a „Mindszenty-per” miatt, majd 1949 decemberében a csehszlovákiai kommunista
hatalomátvétel után a katolikus egyház
elleni kirakatperek egyik vádlottja volt és
több hónapot töltött börtönben. Emelt fővel

Vajkán és 30 esztendőn keresztül Boldogfán. Nyolcvan esztendős korában nyugdíjba
jött haza, Püspökire, ahol az utolsó 15 évét
segédlelkészként töltötte. Papságának 69

és becsülettel szolgálta Istent és a rábízott
nyájat mindvégig.
Nevéhez fűződik a Remény katolikus hetilap
megalapítása, a Glória
magyar egyházi könyvkiadó és a Glória-ház
létrehozása is. Vallásos témájú cikkek,
könyvek, imakönyvek,
hittankönyvek őrzik
gondolatait, bölcseleteit. Több egyházi és
civil szervezet nagyra
becsült tagja volt. Köztük a Csemadok Püspöki Alapszervezetét is
támogatta. 2001-ben megkapta a Szlovák
Köztársaság Kormányának Ezüst-plakettjét, 2007-ben gazdag életművéért a Ma-

gyar Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fraknói Vilmos-díjjal tüntette ki. 2011-ben
kilencven évesen az elsők között kapta meg
a „Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért” Csemadok-díjat.
Mons. Koller Gyula prelátus, pápai
káplán meg nem ért 100. születésnapja
alkalmából vezetőségünk egy egész napos
megemlékezést tervezett április 11-re, ezzel is megköszönve hozzánk való jóságát,
buzdító szavait és értünk mondott imáit.
A járvány miatt foganatosított korlátozó
intézkedések miatt ebből, csak a fele valósulhatott meg. A reggel 8 órai szentmisét
a plébániatemplomban, ahonnan 6 évvel
ezelőtt földi léte utolsó útjára kísértük,
Gyula atya lelkiüdvéért ajánlotta fel Vadkerti
József esperes-plébános úr. Délelőtt 10 és
11 órakor az alapszervezet vezetőségének
tagjai látogattak el sírjához, ahol néhány
szóval felelevenítették a hozzáfűződő
emlékeket, amelyet az Úr imájával zártak,
majd Pék Zoltán polgármester és a vezetőség tagja, Fukári Vilmos elhelyezték a sírján a kegyelet virágait, mi többiek, pedig
a mécseseket gyújtottunk. A megemlékezés
másik részét, a Remény hetilap bemutatását
és az atya életútjának felelevenítését ez év
június 6-ra halasztottuk. E rövid megemlékezést nem is fejezhetnénk be mással, mint
szeretett költőjének, Mécs László „Verni
kezdem az aranyhidat” című versének utolsó
versszakával.
„Arany-hidat verek hitből, reményből,
szeretetből,
az elmúlás erecskéi, csermelyei, folyói
felett,
tavaszok, eszmék, filozófiák felett,
emberek, Nap, Hold, csillagrendszerek
felett,
az elmúlás tengere felett.
Arany-hidat verek Ahhoz, aki nem jött
és nem megy,
aki nem volt és nem lesz, aki Van!“
Nyugodjék békében!
Jégh Izabella
ügyvezető alelnök
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ŠKOLSTVO, ŠPORT

Súťaž DO-RE-MI v našej škôlke
Opäť k nám prišla jar a vtedy sa v našej škôlke všetci tešíme na súťaž v speve ľudových pesničiek DO-RE-MI. Škoda len, že pandémia
spôsobila obmedzenia a tak sa nemôžeme všetci stretnúť, spoločne
si v telocvični zaspievať a zasúťažiť.
Tento rok je to už 20. kolo súťaže, keď odvážne malé detičky spievajú do mikrofónu svoju obľúbenú pesničku. A „porota“ vytvorená
z detí aj tohto roku hodnotila spev svojho kamaráta. Súťaže sa však

odohrávali len v jednotlivých triedach – v bubline, ale deti si to aj tak
užili. Každé malo pripravenú svoju obľúbenú pesničku, čo sa naučilo
v škôlke, či od starej mamy z domu.

Deti spievali ostopäť (ani rúška im už neprekážali). Škôlkou sa
ozývali detské ľudové piesne: Červený kachel, Čerešničky, Pec nám
spadla, Červené jabĺčko, Prší, prší, Veseličky, Kvetná nedeľa, ale i ďalšie
detské piesne. V tento rok nám pribudli aj nové piesne o vtáčikoch,
pretože sme sa zapojili do projektu „Vráťme vtáctvo do sídlisk“ A tak
deti spievali aj piesne Čižíček, Kukulienka, O lastovičkách, Ako robia
vtáky, Pri potoku sedela, Plávala husička, Zaletela holubička a iné.
Tomuto projektu sa veľmi tešíme a tak vtáčikom pripravujeme
búdky, kŕmime ich, veľa sme sa o nich naučili a v hrách ich aj napodobňujeme a spievame o nich krásne pesničky. Tak sa našej súťaže
DO-RE-MI zúčastnili znovu všetky deti z celej škôlky a každé dieťa si
odnieslo za spev zaslúženú odmenu „medailu“. Súťaž sa nám vydarila
s dodržaním všetkých pandemických opatrení. Už sa tešíme na budúci
rok a dúfame, že sa budeme môcť spolu aj pobaviť.
Klára Chodelková, učiteľka MŠ Podzáhradná

O Šinter ligu je veľký záujem aj v Podunajských Biskupiciach
Podporovať deti v športových aktivitách je podľa nás mimoriadne dôležité. Všetci vieme, aký je pohyb potrebný pre zdravý vývoj
detí a nielen to. Ak nechceme, aby sa nám deti bezprizorne potulovali po sídliskách, jedna z najlepších možností, ako ich zaujať, je
šport. Aj preto vznikla Šinter liga, ktorej sa darí aj v Podunajských Biskupiciach.
Už tri roky sa bratislavské deti venujú basketbalu vďaka
športovým nadšencom z radov rodičov a bývalých hráčov.
Najskôr deti trénujú na svojich školách s trénermi a potom
spolu medzi sebou súťažia tímy z rôznych častí mesta.
Dôležitým rozmerom celej tejto aktivity je, aby mali možnosť športovať všetky deti, aj tie zo sociálne slabšieho prostredia.
Basketbal je na to mimoriadne vhodný šport. V náročnom, pandémiou
poznačenom školskom roku 2020/2021 sa v Bratislave celkovo do
Šinter ligy zapojilo 210 detí, z toho na biskupických školách 86, čo je
najviac z celého mesta! V našej mestskej časti sa Šinter lige darí na
troch základných školách – na Bieloruskej, Biskupickej a Podzáhradnej.
Veľmi sa tešíme, že sa nám výborne komunikuje nielen medzi sebou –
samospráva a iniciátori projektu, ale že nám vychádzajú v ústrety aj
riaditelia a pedagógovia daných škôl. Korona nám síce plány mierne
zhatila, osireli nielen triedy, ale aj telocvične a zastavila sa akákoľvek
krúžková činnosť, no veríme, že nadviažeme tam, kde sme prestali.
Ani pandémia nás však nezastavila celkom, museli sme však hľadať
iné formy. Keď ani začiatok roka 2021 nepriniesol vytúžené uvoľnenie
obmedzení, tréneri už nechceli riskovať, že si deti od pravidelného
športovania úplne odvyknú. Rozhodli sme sa zachovať to najdôležitejšie a nájsť spôsob zmeniť to tak, ako je v čase pandémie možné. Aj keď
je basketbal kolektívny šport, každý hráč potrebuje určité individuálne
zručnosti a tie sa dajú rozvíjať. Dnes už existujú možnosti, ako s použitím moderných technológií zapojiť deti, keďže pre mladú generáciu
je digitálny svet prirodzeným prostredím. Vymysleli sme preto ŠINTER

e-ligu. Deti cvičili individuálne podľa tréningu, ktorý sme zverejňovali
prostredníctvom youtube. Našťastie, pandemická situácia sa zlepšuje
a deti sa postupne vracajú do škôl. Budeme mať možnosť zistiť, ako sa
deťom darilo. Už sa tešíme na spoločné zážitky.
Roman Lamoš, poslanec miestneho a mestského zastupiteľstva
Martin Huňa, Šinter liga
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Spravodlivá a solidárna sociálna politika
Pokračujeme v sociálnej politike zdôrazňujúcej, že Podunajské Biskupice sú spravodlivé a solidárne, že nám záleží na lepšom živote v našej mestskej časti. Deti vo veku
do 17 rokov tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu z hľadiska chudoby a sociálneho
vylúčenia. Je to odrazom príjmovej situácie domácností, v ktorých žijú. Spomedzi
domácností s nezaopatrenými deťmi sú chudobou najviac ohrozené tie, v ktorých
žijú dvaja dospelí s tromi a viac deťmi. Tiež rodičia ťažko zdravotne postihnutých detí,
ktoré vyžadujú nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť a opateru, majú obmedzené
zárobkové možnosti a rovnako bojujú s rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.
Miestne zastupiteľstvo schválilo návrh ktorým prispejeme k zachovaniu vzťahov
všeobecne záväzného nariadenia a od medzi rodičmi a dieťaťom umiestneným
1. júna ponúkame rodinám so zdravotne v centre pre deti a rodiny a ktorým môžeme
znevýhodneným dieťaťom a rodinám poskytovať výchovné a sociálne programy
s tromi a viac deťmi finančný príspevok zamerané na predchádzanie vzniku krína čiastočnú úhradu výdavkov na mimo- zových situácií v rodine, napr. tréningy
školské aktivity detí – napr. v základných podporujúce plnenie rodičovských práv,
umeleckých školách, v športových krúž- povinností a zručností, na upevňovanie
koch, jazykovom vzdelávaní, v skautingu, vzťahov v rodine, schopnosti riešiť probléna výletoch a kultúrnych podujatiach mové situácie podporiť vhodné využívanie
zabezpečovaných školou (materskou, zá- voľného času detí. Môžeme pomôcť deťom
kladnou, strednou, špeciálnou), v školách pri riešení ich problémov doma, či v škole,
v prírode, na súťažiach, sústredeniach, alebo v rodine, ktorú ohrozuje správanie
plaveckom alebo lyžiarskom kurze, tábo- niektorého jej člena, ale aj tomu, kto rodire. Príspevok sa poskytuje na platby za nu svojím správaním ohrozuje. Bližšie inmimoškolské aktivity detí realizované v formácie získate na tel. č.: 02/4020 7217,
príslušnom školskom roku.
4020 7222, 0918 750 533 alebo e-mail:
Poslanci schválili aj návrh nariadenia, bibiana.guldanova@mupb.sk.

Podiel seniorov v mestskej časti Podunajské Biskupice na celkovom počte obyvateľstva
mestskej časti bol v roku 2019 19,42 %. Mestská časť sa rozhodla pomôcť Biskupičanom
odkázaným na pomoc inej osoby. V čase, keď sú mimoriadne zraniteľní fyzicky a najmä
psychicky, budú môcť zostať v lokalite, na ktorú sú citovo naviazaní. Schválením ideového
zámeru v miestnom zastupiteľstve sme vykročili smerom k vybudovaniu moderného zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) so službami a vybavením zodpovedajúcim 21. storočiu.
V čo najkratšej dobe chceme ponúknuť jednu z najžiadanejších sociálnych služieb. Bude
určená plnoletým obyvateľom, nielen seniorom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby.
Účelom ZOS je vrátiť klienta späť do
V súčasnosti čakajú odkázaní obyvajeho domáceho prostredia. Ak sa však jeho telia Biskupíc (a ich rodinní príslušníci)
situácia nezlepší, po ukončení dočasného na umiestnenie v ZOS často aj niekoľko
pobytu – zväčša 3 – 6 mesiacov, ponúkneme mesiacov. Na území mestskej časti nepomožnosť umiestniť klienta natrvalo do vhod- skytuje túto sociálnu službu žiaden verejný
ného zariadenia sociálnych služieb. V ZOS ani neverejný poskytovateľ. Znamená to,
budeme poskytovať pomoc pri odkázanosti, že naši obyvatelia sú v situácii, ktorú výposkytneme ubytovanie, stravovanie, upra- razne negatívne ovplyvňuje ich nepriaznivý
tovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne zdravotný stav, nútení vyhľadávať ZOS na
a šatstva, poskytneme sociálne poradenstvo, území celého mesta. Podstatne sa tým
sociálnu rehabilitáciu aj ošetrovateľskú komplikuje prítomnosť blízkych, vrátane
starostlivosť. V zariadení zriadime lekársku známeho prostredia, v procese uzdraveambulanciu, miestnosť pre fyzioterapiu, nia a návratu do vlastnej domácnosti.
hydroterapiu. Chceme, aby sa vytvorila aj Podunajské Biskupice svojim obyvateľom
špeciálna miestnosť, v ktorej sa bude vyko- aktuálne poskytujú:
• opatrovateľskú službu pre osoby odkánávať terapia prostredníctvom zmyslového
poznávania a stimulácie. V ZOS budeme môcť
zané na pomoc inej osoby, minimálne so
vykonávať napr. muzikoterapiu, arteterapiu,
stupňom odkázanosti na soc. službu II
• prepravnú službu pre osoby s ťažkým
hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hyzdravotným postihnutím (ŤZP), alebo
droterapiu, aromaterapiu a rozvíjať pracovné
zručnosti alebo aj poskytovať napr. psychoosoby s nepriaznivým zdravotným
stavom s obmedzenou schopnosťou
logickú starostlivosť. Klienti ZOS budú mať
k dispozícii vlastnú záhradku.
pohybu a orientácie

• odľahčovaciu službu pre osoby, ktoré
opatrujú osobu s ŤZP
• denné centrum pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osoby s ŤZP,
rodičovi s dieťaťom alebo starému
rodičovi s vnúčaťom.
V spolupráci s Asociáciou samaritánov SR
od marca 2021 zabezpečujeme ďalšiu sociálnu službu – monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci pre osoby s nepriaznivým
zdravotným stavom s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť riešenie takej situácie (SOS gombík).
Najvýraznejšou formou pomoci obyvateľom mestskej časti sú
obecné byty. Podunajské Biskupice disponujú 104 obecnými
bytmi (82 vlastnými a 19 bytov máme v správe od hlavného
mesta). Každú žiadosť o nájom bytu posudzuje komisia
zložená zo 4 poslancov, 2 zamestnancov miestneho úradu
a 1 zástupcu verejnosti, a tá odporúča starostovi žiadateľov,
s ktorými sa uzatvorí nájomná zmluva. Prideľovanie bytov je
maximálne transparentné a otvorené. Na internetovej stránke mestskej časti sa pravidelne zverejňujú zápisnice z rokovania komisie, zverejnený je zoznam žiadateľov o nájomný
byt, informácie o voľných aj o pridelených bytoch. Starosta
mestskej časti a komisia kladú mimoriadny dôraz na to, aby
byty boli prideľované rodinám s deťmi, nie jednotlivcom.

Mgr. Bibiána Guldanová
vedúca Oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky
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DOBRÝ SUSED
DÁVŽDYVEDIEŤ

S novou aplikáciou Sused Slovnaft
budete vedieť, čo sa deje v našej rafinérii.
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Projekt Super EKO Škola
Ministerstvo životného prostredia SR je správca
programu SK-Klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie
sa zmene klímy“, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021.
Na výzvu MŽP SR ACC03 sa prihlásilo 123 základných,
stredných a spojených škôl z celého Slovenska. 28 návrhov projektov bolo úspešných. K nim patrí aj naša ZŠ
Bieloruská v Podunajských Biskupiciach. Nemalý podiel
na úspechu má aj intenzívna spolupráca s rodičmi z 2 B.
Náš projekt sa volá Super Eko Škola. Je zameraný na výchovu k ekologickému správaniu sa všetkých zaintere-

sovaných, ako aj k zútulneniu interiéru a exteriéru školy
prírodnými a vzdelávacími prvkami. Realizácia a aktivity
sú rozvrhnuté na 24 mesiacov. O postupe prác a činností budeme informovať na našej školskej webovej
stránke, v samostatných bulletinoch aj v Biskupických
novinách. Veríme, že za tento čas postrehnete zmeny
v škole, ale aj v jej okolí.
Mgr. Katarína Jandová
riaditeľka ZŠ Bieloruská

Naša škola

A mi iskolánk

Som žiačka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
v Podunajských Biskupiciach. Už šiesty rok navštevujem túto školu. Ako
škôlkari sme často chodievali do priestorov školy, cvičili v telocvični,
prezerali si obrázkové knihy v knižnici či tancovali vo folklórnom súbore. Keď som ako prváčka začala chodiť do tejto školy, bolo to už známe
prostredie. Postupne som získala veľa kamarátov. Keďže naša škola
z hľadiska počtu žiakov nie je veľká,
skoro každého poznám osobne a aj
preto mám priateľov z viacerých
tried. Pomáhame si navzájom, držíme vo všetkom spolu. To, že je nás
menej, má svoju výhodu – učitelia
nám môžu venovať viac času. Za to
im patrí veľká vďaka. V škole máme
zaujímavé krúžky – na prvom stupni
sú to folklórne a moderné tance,
hádzaná, spevokol. Pre mňa osobne
je na druhom stupni najzaujímavejší
krúžok mediálny, v rámci ktorého
prispievame rôznymi článkami do
školského časopisu Bonbon. Ako
mladšia žiačka som veľmi rada
chodila aj do školskej družiny. Máme
tam veľa hračiek a pani učiteľky nám
organizujú rôzne zábavné aktivity, pričom vytvárame, maľujeme
či kreslíme množstvo umeleckých predmetov. Naše poobedňajšie
čajové párty sú nezabudnuteľné. Podobne ako iné školy, aj my sa
zúčastňujeme lyžiarskych výcvikov a škôl v prírode. Mladší a starší
žiaci chodievajú do školy v prírode oddelene. Lyžiarsky výcvik, ktorý
absolvujú iba žiaci na druhom stupni, je vždy plný zábavy, okrem
lyžovania chodievame aj na dlhé prechádzky, kúpeme sa v hotelovom
bazéne a po večeroch sa rozprávame na izbách. Som veľmi rada, že ma
moji rodičia zapísali do tejto školy, ktorú môžem všetkým deťom iba
odporučiť. Naša škola má dlhoročnú tradíciu a dobré meno. Dúfam,
že má pred sebou aj dlhú budúcnosť.
Ester Hanna Španková
6. trieda, ZŠ Vetvárska

A pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda tanulója vagyok. Hatodik
éve járok ebbe az intézménybe. Óvodásként sokszor látogattunk el az
iskolába, a tornáztunk a tornateremben, a könyvtárban képeskönyveket nézegettünk, vagy néptánctoltunk. Így, amikor bekerültem
az iskolába, már minden ismerős volt. A tanárok kedvesek voltak
és jó benyomást keltettek. Az évek folyamán rengeteg barátot
szereztem. Mivel ez egy kisiskola, majdnem mindenkit ismerek,
így több osztályból is vannak
barátaim. Segítünk egymásnak,
összetartó társaság a miénk.
Annak, hogy kevesebben vagyunk
az osztályban, az az előnye, hogy
a tanárok többet tudnak velünk
foglalkozni. Ezért hálával tartozunk nekik. Az iskolánkban sok
érdekes szakkör is van – alsófokon
modern és néptánc, kézilabda,
kézműves kör, énekkar. A felsőfokon számomra a média szakkör
a legérdekesebb. Ezen a körön
belül az iskolai Bonbon újságba
írunk különböző témájú cikkeket.
A napközi is nagyon jó hely. Sok ott
a játék, a napközis tanító nénik érdekes foglalkozásokat szerveznek
a gyerekeknek, különböző kreatív dolgokat, alkotásokat lehet készíteni – festeni, rajzolni. Soha nem felejtem el a délutáni napközis
teapartikat. Mint más iskolák, mi is járunk természeti iskolába és
sítanfolyamra. Az erdei iskolába az alsó- és a felsőfok külön helyre
megy. A sítanfolyam csak felsőfokos tanulóknak van. Mindig nagyon
élvezetes, a síelésen kívül túrázunk, úszunk a szálloda medencéjében, esténként pedig jókat beszélgetünk. Nagyon örülök, hogy
a szüleim ebbe az iskolába irattak be, minden gyerkőcnek ajánlom ezt
a sulit. Remélem, amilyen hosszú múltra tekint vissza az intézmény,
legalább olyan hosszú jövő áll még előtte.
Španko Eszter Hanna
6. osztályos tanuló, Alapiskola és Óvoda
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INZERCIA

S klímou od ZSE
sa budete cítiť
doma ako doma
Len za 1 ◊ denne
Barbara Szalaiová

Elektrina pre
klimatizáciu na rok
zadarmo

moderná zmrzlinárka
Predĺžená záruka
až 6 rokov

Potrebujete poradiť? Napíšte na klima@zse.sk alebo
nás navštívte v ZSE Centre Avion.
www.zse.sk | 0850 111 555
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RECEPT

Gaštanová torta bez múky
Máte radi chuť gaštanového pyré a múke sa radšej pri pečení vyhýbate? Tak potom vyskúšajte
famóznu gaštanovú tortu bez múky podľa receptu obľúbenej speváčky a herečky Gizky Oňovej.
Je jednoduchá na prípravu a jej chuť si zamilujete.
Na jej prípravu potrebujeme:
7 vajec
400 g gaštanového pyré
jahodový džem

ovocie
¼ litra šľahačkovej smotany

150 g tmavej čokolády
stužovač šľahačky

Postup:
Oddelíme žĺtka a bielka zo šiestich vajec: bielky vymiešame do tuhého snehu
a žĺtka vymiešame so 400 g gaštanového pyré. K žĺtkom pridáme 1 celé vajce,
aby sa to ľahšie miešalo. Potom spojíme s tuhým snehom.
Upečieme tortový korpus asi 40 minút pri 160 °C. Hotový korpus potrieme jahodovým džemom, posypeme ovocím a potrieme parížskym krémom. Krém si
pripravíme prevarením 1/4 litra šľahačkovej smotany s 150 g tmavej čokolády.
Krém necháme poriadne vychladnúť, pridáme doň stužovač šľahačky a vymiešame. Tento krém pôjde navrch torty a prikryjeme ním džem a ovocie.
Dobrá rada:
Hotovú tortu ozdobíme podľa vlastnej fantázie napríklad čokoládovými
bonbónmi.
V tajničke 5/21 sa ukrýva meno šľachtica, ktorý počas svojho pobytu v Biskupiciach v roku 1450 udelil obci mestský štatút.
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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
4/21 získavajú vecnú cenu Nataša Jemelianovová,
Richard Pošvanc a Renáta Szabová. Gratulujeme!
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