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Výskum v Kostole
sv. Mikuláša
Architektonicko-historický výskum v Kostole sv. Mikuláša potvrdil, že v rámci Bratislavy
ide o jedinú zachovanú románsku, a teda aj
najstaršiu sakrálnu architektúru, ktorá bola
v období vzniku svojou impozantnosťou
výnimočná v celom regióne.
str. 7

Sviatočné adventné obdobie

Významné archeologické
objavy

Aj mestská časť Podunajské Biskupice už dýcha tou pravou predvianočnou atmosférou.
V prvú adventnú nedeľu 28. novembra sa prvá svieca na požehnanom adventnom venci na
Trojičnom námestí rozžiarila spoločne s vianočnými stromčekmi i výzdobou na stĺpoch
verejného osvetlenia. Pre deti boli veľkým lákadlom aj svietiaci Mikuláši, ktorí ich budú
až do Vianoc vítať pri vstupe do škôlky.

V Podunajských Biskupiciach sa v roku
2017 podaril unikátny nález rozsiahleho
avarského pohrebiska. O rok neskôr
archeológovia preskúmali zvyšky neskoro-antického germánskeho dvorca datovaného do poslednej tretiny 4. storočia
po Kristovi.
str. 5

Vianočné stromčeky, ktoré už tradične
venovali biskupické rodiny pre potešenie všetkých obyvateľov, sú osadené na
Trojičnom námestí, na trhovisku Latorická,
na Komárovskej ulici, na
priestranstve na Uzbeckej a vo
vnútrobloku na Bieloruskej.
Aj tento rok pokryla mestská
časť značnú časť nákladov na
vianočné osvetlenie zo sponzorských darov.
Pár dní pred prvou adventnou nedeľou schválila vláda
prísne protiepidemické opatrenia a núdzový stav. Bohatá
nádielka predvianočných podujatí, ktoré pre svojich obyvateľov mestská časť pripravila,
tak musela ísť bokom. Zlá pandemická situácia neumožnila zorganizovať obľúbený
príchod svätého Mikuláša spolu s anjelom
a čertom a slávnostný adventný koncert

Zboru svätej rodiny v Kostole sv. Mikuláša,
na ktorý mestská časť pozývala spolu so základnou organizáciou Csemadok a farnosťou
Podunajské Biskupice.
Aj na vyhľadávané a medzi
obyvateľmi obľúbené vianočné trhy bolo začiatkom
decembra všetko pripravené.
Situácia sa má po 10 dňoch
od zavedenia tzv. lockdownu
prehodnotiť a následne sa
rozhodne, či sa opatrenia
predĺžia, alebo uvoľnia. Od
toho bude závisieť aj konanie
Vianočných trhov, ktoré sa
však budú musieť opäť tento
rok podriadiť prísnym opatreniam. Mestská časť by bola
rada, ak by sa aspoň podarilo zorganizovať
obdobné trhy s bohatou ponukou jedál a nápojov v rámci novoročných osláv.
pokračovanie na str. 3 

Pamiatky a pamätihodnosti
Podunajských Biskupíc
Na území Podunajských Biskupíc sa nachádzajú viaceré národné kultúrne pamiatky,
ako aj pamätihodnosti späté so životom
mestskej časti. Zoznam pamätihodností
bol pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky opätovne doplnený
o nové položky.
str. 8, 9
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Vážení Biskupičania!
Naša mestská časť v tomto
roku oslávila 800. výročie
prvej písomnej zmienky
o Kostole sv. Mikuláša.
Rímskokatolícky Kostol
sv. Mikuláša v Podunajských
Biskupiciach je významnou
sakrálnou a kultúrnou pamiatkou na Slovensku.
Až pamiatkové výskumy od roku 2015 do
2017, ktoré sa zamerali na identifikáciu
najstarších vývojových fáz kostola, však
priniesli aj odbornej verejnosti množstvo
nových poznatkov a nové objavy, ktoré súvisia s datovaním kostola. Dochovaná hmota
rozsiahleho románskeho trojlodia, netypický
neskorostredoveký krov z konca 15. storočia,
či reštaurovaná celoplošná fresková výmaľba presbytéria so zaujímavou ikonografiou
zaraďujú tento kostol medzi významných
reprezentantov rozvinutého stredovekého
staviteľstva na našom území.
Hrdosť Biskupičanov na minulosť našej
obce je opodstatnená. Archeologický výskum
v roku 2017 a 2018 priniesol v úseku diaľnice
D4 v Podunajských Biskupiciach objav jedného z najrozsiahlejších archeologických
nálezísk na Slovensku. Rozsiahle avarské
pohrebisko sa podarilo nájsť po prvotných
sondážach a po odstránení ornice v hĺbke
asi 50 centimetrov. Okrem pohrebiska sa
v Podunajských Biskupiciach našlo aj sídlisko z obdobia doby rímskej teda z druhého
storočia nášho letopočtu. Slovensko sa tak
môže pochváliť ďalším mimoriadnym objavom európskeho formátu a hodnota tohto
nálezu je podľa odborníkov nevyčísliteľná.
Vďaka vedeckému bádaniu PhDr. Petra
Püspöki Nagya, CSc., vieme, že v časoch
Rímskej ríše v týchto miestach prechádzala
hranica: Limes Romanus. Dôkazom toho je
míľnik cisára Piusa z roku 230, ktorý sa nachádzal v bývalej biskupskej záhrade a jeho
presnú kópiu je možné v súčasnosti vidieť
o sto metrov ďalej na hlavnej ulici Biskupíc.
Biskupice pod menom Vetvar – Kirichbach
boli v prvej polovici deviateho storočia
cirkevným centrom poslednej Avarskej
ríše a v roku 836 tu bol postavený aj avarský kostol, sídlo biskupa Anna. Svedkami
týchto faktov sú archeologické nálezy, kamene, nápisy, staré dokumenty a kroniky.
Napriek horeuvedeným dátam Podunajské
Biskupice tradične oslavujú výročie prvej
písomnej zmienky o Biskupiciach, zmienky
o „Pispeky”, ktorá pochádza z roku 1221.
Oslava tejto písomnosti tak vyjadruje
úctu súčasného človeka ku gramotnosti,
vedomosti a múdrosti písaného slova.
Tí skoršie narodení Biskupičania dodnes
spomínajú na oslavy 750. výročia, počas
ktorých sa konal v uliciach Biskupíc veľký

sprievod. V tomto roku vyšla aj prvá vedecká
monografia o histórii mesta, boli organizované výstavy, literárne stretnutia a ďalšie
kultúrne udalosti. Požiadavka na poznanie
vlastnej histórie bola zo strany Biskupičanov
neustále živá, preto mestská časť pravidelne
vydávala informácie o minulosti Biskupíc,
ale aj o súčasnom živote obce formou rôznych tlačovín. Aj pri príležitosti 800. výročia
sme vydali niekoľko zaujímavých publikácií.
Žiaľ, epidemická situácia nám neumožnila
zorganizovať také veľkolepé podujatie ako
tomu bolo pred 50. rokmi. Významné 800.
výročie sme však našim obyvateľom pripomínali už počas oslavy dňa detí, otvorenia
leta či konania obľúbenej súťaže vo varení
guláša. Chcem sa poďakovať členom Komisie
800, ktorá sa prípravám osláv venovala,
menovite pani poslankyni Izabelle Jégh za
jej vynaložený čas, námahu a oduševnenie.
Verím, že sme naše 800. výročie dostatočne
využili na oživenie unikátnych poznatkov
o histórii našej mestskej časti. Vraví sa totiž,
že človek, ktorý nepozná svoju minulosť, žije
v bubline bez pevného zázemia. A my chceme
byť pre Biskupičanov pevným zázemím!
Všetci prežívame veľmi náročné obdobie
pandémie Covid-19, ktoré preveruje nielen
našu imunitu a vzájomnú spolupatričnosť,
ale aj schopnosť prispôsobiť sa novým
situáciám. Podunajské Biskupice počas
zaznamenanej histórie prežili už niekoľko pandémií. Avšak vďaka zodpovednosti
a spoločnému úsiliu Biskupičanov sa podarilo niekedy vojnami zničené, inokedy
morom zasiahnuté mesto
oživiť. Mojou snahou je
budovať nielen to hmotné,
ale aj dobré medziľudské
vzťahy. Podunajským
Biskupiciam a ich obyvateľom preto do najbližších
rokov prajem, aby tak ako
naši predkovia kráčali ďalej
odvážne, z ťažkých výziev
vyšli silnejší a našli v sebe
to, čo nás spája!
Nehéz időszakokat
élünk. A Covid-19 járvány
nem csak szervezetünk
ellenállóképességét teszi
próbára, hanem összetartozásunk erejét és alkalmazkodóképességünket
is. Pozsonypüspöki lakói
írott történelme folyamán
különböző járványokat
vészeltek át. A háború és
a pestis okozta pusztítások
ellenére is sikerült a várost
újra éleszteni, köszönet
a püspökiek felelősségteljes hozzáállásának és
a közös erőfeszítéseknek.

Eltökélt szándékom nem csak az anyagi
háttér biztosítása, hanem az emberek közti
jóviszony megtartása is. Településünknek
és lakóinak az elkövetkező évekre azt kívánom, hogy úgy, ahogy eleink tették, dacolva
minden idők nehézségeivel győztesként,
emelt fővel, tettekre készen haladjanak
tovább, és találják meg önmagukban azt,
ami bennünket összeköt.
Mgr. Zoltán Pék
starosta

SVIATOČNÁ ATMOSFÉRA
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Sviatočné adventné obdobie
 pokračovanie zo str. 1

Viac ako mesiac pred najkrajšími sviatkami
v roku si mnohé biskupické rodiny užili krásnu predvianočnú atmosféru s množstvom dekorácií v Dome kultúry Vetvár na Vianočnom
fotení. Po minuloročnom úspechu a rýchlom
naplnení termínov sa na podnet starostu
Mgr. Zoltána Péka pridal ešte jeden deň,
aby si mohlo čo najviac obyvateľov dopriať
krásne vianočné fotografie, ktoré budú dlho
zdobiť ich rodinné albumy, či potešia príbuzných ako malý darček pod stromčekom.
Vianočné fotenie rodín sa nieslo v pohodovom, radostnom a sviatočnom duchu, rodiny sa chodili fotografovať postupne podľa
vopred určeného času, ktorý bol vymedzený
pre každú rodinu, a všetko prebiehalo v súlade s bezpečnostnými opatreniami. Tento
vianočný dar prijalo viac ako sto rodín a veríme, že ich aj tento rok potešil.
S pozitívnou odozvou sa minulý rok stretol
aj nápad umiestniť vo vstupnej hale úradu
na Trojičnom námestí Vianočnú schránku,
do ktorej mohli deti vhodiť svoje listy pre
Ježiška, a tak nechýba ani tento rok. Deti
môžu napísať alebo nakresliť svoje priania
a na uvedenú adresu im ešte pred Vianocami
príde odpoveď s malým darčekom.
Na nádvorie miestneho úradu zabezpečil
starosta pre rodiny krásnu predvianočnú
výzdobu. Prísť sa pozrieť do biskupického
Rozprávkového dvora v rámci povolenej

prechádzky môžu všetci obyvatelia, ktorým
dekorácie vytvoria žiarivé pozadie pre vianočné fotografie.
Aj napriek neľahkej situácii sa mestská
časť Podunajské Biskupice snaží spestriť
svojim obyvateľom predvianočné obdobie
a vyzdvihnúť atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Radostné pohľady detí pri otváraní darčekov,
vôňa škorice či koledy zostávajú. A tak ako
minulý rok, aj tento rok dúfame, že na Božie
narodenie príde uvoľnenie, pravá sviatočná
nálada a pri štedrovečernom stole sa všetci
zídeme v zdraví.
Martina Frőhlich Činovská

PREDAJ VIANOČNÝCH KAPROV
opäť v Podunajských Biskupiciach

na Trojičnom námestí
od 16. 12. do 23. 12. 2021
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PAMÄTNÉ UDALOSTI

Archeologický objav z Podunajských
Biskupíc na poštovej známke
Vďaka významnému archeologickému objavu rozsiahleho pohrebiska z obdobia Avarského
kaganátu v katastri našej obce, sa názov mestskej časti Podunajské Biskupice dostal aj
na poštovú známku spoločného vydania s Čínskou ľudovou republikou pri príležitosti
70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Pri tejto
príležitosti zorganizovala Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice v spolupráci
so Slovenskou poštou, a. s. a Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku 7.
októbra 2019 inauguráciu poštových známok Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc
a Strieborná kadidelnica z chrámu Famen.
Súčasťou slávnostného podujatia za účasti starostu Mgr. Zoltána Péka a veľvyslanca
Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J. E.
Lin Lina bola aj výstava fotografií z archeologického náleziska a prednáška vedúceho
výskumu PhDr. Milana Horňáka: „Veľkosť
a hodnota avarského náleziska z obdobia
8. storočia je najväčším archeologickým
objavom z obdobia Avarského kaganátu.
Nič rozsiahlejšie a výnimočnejšie z daného
obdobia sa za posledných osemdesiat rokov
v okolí Bratislavy nenašlo. Takýto nález sa
nám archeológom podarí len raz za život.“
Poštová známka znázorňuje bronzovú
pozlátenú faléru, ktorá bola súčasťou konského postroja a patrila jazdcovi pochovanému v hrobe č. 441. Prelamované kruhové
kovanie je dekorované piatimi hlavičkami
gryfov lemovaných kruhovým vlysom s rastlinnou úponkou. Gryfi boli medzi Avarmi
veľmi obľúbené mýtické tvory, ktoré sa
zvykli zobrazovať práve na bronzových kovaniach opaskov ako znak spoločenského
postavenia majiteľa.

Po slávnostnej inaugurácii poštových
známok si mohli návštevníci v poštovej
priehradke priamo v DK Vetvár kúpiť aj
čerstvo platné známky a obálku prvého dňa
vydania spolu s príležitostnou pečiatkou.
Obálka prvého dňa vydania zobrazuje uni-

kátne kovanie, ktoré sa našlo v hrobe jazdca,
príležitostná pečiatka prvého dňa vydania
vychádza z denára Karola Veľkého, ktorý sa
našiel v ženskom hrobe. Minca sa na naše
územie dostala pravdepodobne v období

rokov 791 – 796, keď Franská ríša viedla
boje s Avarmi a neskôr bola používaná ako
medailón.
Veríme, že vydanie poštových známok
Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc
a Strieborná kadidelnica z chrámu Famen bolo
len začiatkom zviditeľnenia tohto mimoriadneho objavu v Podunajských Biskupiciach,
ktorému sa ešte v budúcnosti dostane patričnej pozornosti, ako je tomu aj pri menej
významných nálezoch všade vo svete.
Martina Frőhlich Činovská

Pamätný list
Pri príležitosti významného 800. jubilea prvej písomnej zmienky o Podunajských
Biskupiciach vytvoril akademický maliar doc. Martin Činovský, ArtD. pre mestskú časť
pamätný list s vyobrazením Kostola sv. Mikuláša. Martin Činovský je verejnosti známy
predovšetkým ako grafik, rytec a tvorca poštových známok, hoci ocenenia získal aj za
voľnú grafiku a knižnú ilustráciu.
Po skončení štúdií doma aj v zahraničí
sa Martin Činovský zameral na tvorbu
poštových známok tradičnou technikou
oceľorytiny. Počas existencie samostatnej
slovenskej známkovej tvorby realizoval viac
ako 150 výtvarných návrhov a rytín emisií
poštových známok a ako vedúci Oddelenia
tvorby cenín a rytectva VŠVU vyškolil viacero
talentovaných umelcov.
V roku 2010 získal za známku „400. výročie konania Žilinskej synody“ prestížne
ocenenia v najvýznamnejších medzinárodných súťažiach, ako napr. 1. miesto
v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej
únie, Grand Prix de l’Art Philatélique v Bruseli
v roku 2011, a v roku 2012 3. miesto v súťaži
o Najkrajšiu známku sveta, Grand Prix de

l’Exposition WIPA vo Viedni. V roku 2014 mu
prezident republiky udelil Štátne vyznamenanie Pribinov Kríž I. triedy za mimoriadne

zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti
výtvarného umenia.
Zdroj: www.martincinovsky.sk

ARCHEOLOGICKÉ OBJAVY
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Germánsky dvorec v Podunajských Biskupiciach
Intenzívna stavebná činnosť v okolí Bratislavy, ktorá bola spojená s výstavbou diaľničného obchvatu „D4“ a jeho napojenie na rýchlostnú cestu „R7“, priniesla množstvo
pozoruhodných archeologických objavov, ktoré výrazne doplnili poznatky o najstarších dejinách bezprostredného okolia nášho hlavného mesta. V katastri Podunajských
Biskupíc sa už v roku 2017 podaril fantastický nález rozsiahleho avarského pohrebiska.
A šťastie nás archeológov neopustilo ani v roku 2018, keď sa nám podaril ďalší unikátny
nález. Na polohe Druhý diel boli preskúmané zvyšky neskoro-antického germánskeho
dvorca datovaného do poslednej tretiny 4. storočia po Kristovi.

rej boli upevnené nad vchod alebo strechu
chalúp. V predstavách starých Germánov sa
tieto predmety spájali s ochranou príbytku
proti nepriateľovi a zlým duchom. Zároveň
verili, že sa na ich obyvateľov prenesie sila
zabitého zvieraťa.
Nálezy, ktoré sme v posledných dvoch
rokov objavili v katastri Podunajských

Dvorec, ktorý si dal z najväčšou pravdepodobnosťou vybudovať miestny germánsky náčelník, bol priestorovo vymedzený drevenou
pravouhlou ohradou. V takto ohradenej ploche bolo objavených sedem stavieb, ktorých
základy sa zachovali v podobe vyhĺbených
žľabov alebo zvyškov jám po zahĺbených
stĺpoch. Stavby boli zoradené znútra ohrady
tak, aby sa zachovalo voľné priestranstvo –
nádvorie v strede dvorca. Ich pôdorysy boli
dokonale pravouhlé a ich veľkosť veľmi rozmanitá. Budovy boli vystavané z organického
materiálu, pravdepodobne hliny, a najmä
z dreva, a dokladajú prienik rímskych stavebných ideológií na územie mimo Rímskej
ríše. S fenoménom na rímsky spôsob vystavaných „rezidencií“ v Barbariku nás okrem
iných informuje aj rímsky historik Ammianus
Marcellinus. Píše, že medzi Mohanom
a Neckarom mali Germáni na rímsky spôsob
starostlivo vystavané celé sídla „domitilia
cuncta ritu romano constructa“. Germánski
náčelníci sa takto chceli priblížiť, resp. napodobniť Rímsku aristokraciu. Túžili stolovať,
hodovať, ba dokonca aj bývať ako Rimania.
Honosný drevený dvorec v Podunajských
Biskupiciach tento komfort určite zaručoval.
Počas archeologického výskumu sme našli
predovšetkým keramické fragmenty vyrobené
v ruke a na hrnčiarskom kruhu, medzi nimi sa
nachádzali aj nepočetné fragmenty z nádob,
ktoré boli dovezené z rímskych provincií –
trecie misky – tzv. mortáriá, ktorých výskyt
sa vo všeobecnosti datuje na záver 3. stor.,
a najmä do 4. storočia po Kristovi. Z ostatných nálezov možno spomenúť 19 fragmentov
rímskych tehál, germánsky hrebeň, úlomky
skla, prsteň, hlinené prasleny a jantárovú
perlu. Veľmi dôležitými nálezmi sú nálezy
rímskych mincí, ktoré nám umožňujú presnejšie datovanie existencie dvorca. Zo zachovalých nápisov na minciach vidieť, že ich
dali vyraziť cisári Constantinus I. (306 – 337)
a Constantinus II. (337 – 361). Najmladšia
z nájdených mincí patrí cisárovi Valensovi a je
datovaná do rokov 364 – 367 po Kristovi.
Na nami skúmanej lokalite v polohe Podunajské Biskupice – Druhý diel sa
podarilo zachytiť a preskúmať germánske
objekty aj mimo ohradený areál dvorca.
Z toho vyplýva, že dvorec nebol samostatným objektom, ale bol súčasťou rozsiahlejšieho osídlenia – pravdepodobne celej

Biskupíc: 485 hrobov z obdobia avarského kaganátu, germánsku osadu zo staršej
doby rímskej, neskoroantický germánsky
dvorec, hrob privilegovanej ženy z predĺženou lebkou z obdobia sťahovania národov,
zaniknuté dediny Hettenyi a Jakabhett,
dokazujú, že Podunajské Biskupice sa
stali jednou z najvýznamnejších lokalít
na Slovensku.
doc. Dr. Milan Horňák
a doc. Dr. Erik Hrnčiarik

osady. Severne od dvorca sa nachádzal jeden germánsky dom a južným smerom sme
preskúmali ďalšie tri domy. Išlo o typické
zahĺbené objekty s obdĺžnikovým pôdorysom
s kolovými jamami mimo rohov rozmiestnených do šesťuholníka, ktoré držali sedlovú
strechu. Všetky tri objekty na juhu sídliska
mali rozmery cca 5x5,5 m. Unikátne bolo,
že sa v zásype dvoch z nich podarilo objaviť
turie lebky s parožím. V jednom prípade aj so
zachovanou dierou v strede, pomocou kto-
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Oslava minulosti pramení v prítomnosti
Opäť s prekvapením zisťujeme, že Vianoce sú predo
dvermi. Aj keď nás na ne
reklamy upozorňovali už tri
mesiace dopredu, my sme si
ich prípravu opäť nechali až
na poslednú chvíľu. Aj tento
úvod tak trochu vystihuje naše aktuálne
prežívanie. Niekedy sa na nás valí toľko vecí,
práce a povinností, že už nemáme ani chuť,
ani síl niečo oslavovať. Berieme to len ako
ďalšiu povinnosť a čakáme, kedy bude konečne po. Čo ale potrebujeme k tomu, aby
sme mohli oslavovať?
Udalosť – niečo pamätné, niečo, čo je pre
nás dôležité, kedy si uvedomujeme, že bez
tej udalosti by sme boli dnes chudobnejší
a nemohli by sme sa tešiť niekomu alebo
niečomu.
Priateľov – osoby, s ktorými oslavujeme.
Osoby, ktoré zdieľajú našu radosť a s ktorými
sa môžeme o danej udalosti rozprávať. Lebo
podelená radosť je dvojnásobná radosť.
Čas – aby sme mohli udalosti prežiť, zakúsiť, dotknúť sa ich, vnímať. Bez zastavenia
sa nie je možné oslavovať.
Bez týchto vecí každá oslava, či už Vianoc,
narodenín, alebo 800. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci skĺzne iba do povinnej jazdy, ktorú musíme absolvovať, aby
druhí boli spokojní… A my? Uspokojíme sa
aspoň s tým, že sme sa dobre najedli a popili
výborné vínko, ale podstata celej udalosti
nám uniká.
Oslava teda nezačína minulosťou, tým, že si
nájdem nejakú udalosť, ktorú sa „oplatí“ osláviť, oslava začína prítomnosťou. Tým, prečo

žijeme, s kým žijeme a kedy žijeme. Ak môj život má cieľ, ak ho zdieľam s druhými a viem si
tieto udalosti aj uvedomovať, užívať, tak viem
aj oslavovať a mám aj čo oslavovať. Čím intenzívnejšie žijeme s druhými a pre druhých, tým
intenzívnejšie vieme aj oslavovať.

A kerek évforduló alkalmából az újság
olvasóknak és városrészünk minden lakójának kívánok méltóságteljes ünneplést
és visszaemlékezést. Olyan visszaemlékezést, amelyekkel felfedezzük azokat
a szépségeket és értékeket, amelyekben

Prajem Vám a celej mestskej časti pri tomto jubileu krásnu skúsenosť oslavy. Oslavy,
pri ktorej si môžeme uvedomiť hodnoty,
ktoré dnes žijeme a vytvárame, pri ktorej si
môžeme uvedomiť, že takto nadväzujeme
na to všetko krásne a dobré, čo naši predkovia vytvorili a zároveň kladieme základ,
aby aj budúce generácie mohli a vedeli
plnohodnotne a s radosťou oslavovať.

élünk és amelyeket most mi keltünk éltre.
Fontos, tudatosítanunk, hogy eleink milyen nagy értéket hagytak ránk. Most, mi
vagyunk az jövő alapjainak megteremtői,
hogy majd a jövő generációja is teljesértékű életet élve őszintén tudjon örülni és
ünnepelni.
ThLic. Jozef Vadkerti
farár farnosti BA – Podunajské Biskupice

Odpoveď je jednoduchá. Pre židov sa deň nezačínal východom slnka, ale jeho západom.
Preto nový deň začali prežívať vždy po západe
slnka a deň sa začínal nocou. Preto aj Cirkev
slávi pred väčšími sviatkami takzvanú vigíliu
(čo znamená bdenie od predvečera sviatku),
čiže ho začína sláviť už v predvečer, nakoľko
sa už vtedy začína deň samotného sviatku.
To platí pre nedeľu a pre všetky slávnosti.
Dôkazom toho je aj fakt, že v sobotu večer
sa vždy slávi už nedeľná sv. omša. Takisto aj
v predvečer každej slávnosti v roku sa slávi
sv. omša už zo slávnosti (napr. ak slávnosť
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie padne
na stredu, už v utorok večer sa slávi sv. omša
tejto slávnosti). Ďalším dôvodom je aj fakt,
že Pán Ježiš sa narodil v noci a preto už
v noci z 24. na 25. decembra slávime jeho
sväté narodenie.
Archanjel Gabriel sa zjavil Zachariášovi
v chráme, kde slúžil ako kňaz v Deň zmierenia.

To znamená, že počatie sv. Jána Krstiteľa
nastalo v období Sviatkov stánkov na konci
septembra a jeho narodenie o 9 mesiacov
neskôr v období letného slnovratu. Pretože
Lukášovo evanjelium vyhlasuje, že archanjel Gabriel sa zjavil Panne Márii v šiestom
mesiaci od počatia sv. Jána Krstiteľa, počatie Krista spadá zhruba do obdobia jarnej
rovnodennosti, t.j. do obdobia židovskej
Veľkej Noci na konci marca. Ježišovo narodenie teda pripadá na koniec decembra, do
obdobia zimného slnovratu.
Všetkým čitateľom Biskupických novín
srdečne prajem a v modlitbe vyprosujem,
aby sviatok narodenia Spasiteľa Ježiša
Krista prežili v pokoji a v ochote byť k sebe
v rodinách i v spoločnosti vnímavejší, láskavejší a pozornejší k potrebám iných, aby sa
dieťa Ježiš narodil najmä v našich srdciach.
Otec Jozef Nádaský
rektor Kostola Povýšenia sv. Kríža

Kedy sú Vianoce?
Položme si otázku: „Kedy sú Vianoce?”
Na túto jednoduchú otázku dostaneme od
detí, ale niekedy aj od dospelých, rôzne
odpovede. Niekto odpovie 24. decembra,
iný 25. decembra. Ktorá z týchto odpovedí
je správna?
Dňa 25. marca Cirkev slávi slávnosť
Zvestovania Pána. Je to sviatok udalosti,
keď bol archanjel Gabriel poslaný za Pannou
Máriou s radostnou zvesťou, že je vyvolená stať
sa Božou Matkou. Na jej kladnú odpoveď, že
prijíma toto vyvolenie stať sa Matkou Mesiáša,
sa v jej panenskom lone Boh stal človekom
a ona nosila pod srdcom dieťa Ježiša. Od
počatia do pôrodu čaká matka v požehnanom
stave 9 mesiacov. Kedy uplynie 9 mesiacov od
zázračného panenského počatia Pána Ježiša
z Ducha Svätého? 25. decembra. Preto Vianoce
slávime každý rok 25. decembra.
Prečo teda slávime 24. decembra štedrý
večer a o polnoci sa slávi vianočná sv. omša?

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
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Kostol sv. Mikuláša vo svetle nových výskumov
Prvá hodnoverná písomná zmienka o rímskokatolíckom Kostole sv. Mikuláša, ktorý sa nachádza v centre Podunajských Biskupíc, pochádza z roku 1262 a v staršej literatúre bolo
ustálené datovanie do roku 1221. Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený už v roku 1963, ale
okrem reštaurovania fresiek v sakristii na konci 80. rokov 20. storočia dlhodobo unikal
pozornosti odbornej verejnosti. Hlavnú zásluhu má na tom prestavba kostola z roku 1937,
ktorá zmenila jeho stredoveký výraz dvoma prístavbami bočných lodí a celý kostol zahalila
do brizolitovej omietky. V rokoch 2015 a 2016 prebehli s grantovou podporou Ministerstva
kultúry SR v kostole pamiatkové výskumy, ktoré sa zamerali na identifikáciu najstarších
vývojových fáz kostola. V prvej etape výskumov architektonicko-historický výskum identifikoval viacero vývojových fáz presbytéria, sakristie, barokového oratória a východnej
časti lode kostola, archeologický výskum zachytil niekoľko stredovekých niveliet pôvodných dlážok a reštaurátorským výskumom bola v presbytériu objavená jedinečná fresková
výzdoba. V druhej etape sa výskumy zamerali na trojlodie a vežu kostola. Následne v rokoch
2016 – 2017 prebehlo odkrytie a zreštaurovanie maliarskej výzdoby presbytéria a neskôr
doskúmanie, umeleckohistorické a ikonografické vyhodnotenie zreštaurovaných malieb.
Komplexný pamiatkový výskum sa začal
archeologickým výskumom. Počas výskumu
bolo zachytených niekoľko vrstiev stredovekých podláh siahajúcich až do horizontu
v hĺbke približne 1,2 metra pod niveletou súčasnej podlahy, pričom najstaršia podlahová
úroveň súvisí s horizontom pochovávania
v 10. – 11. storočí. Odkryté boli tiež hroby,
v ktorých sa našiel datovateľný nález dvoch
esovitých záušnic, rámcovo zaradených do
obdobia 10. až 11. storočia, ale zvyšky architektúry z tohto obdobia sa zatiaľ nepodarilo
identifikovať.
Architektonicko-historický výskum objavom zamurovaných románskych okien nad
emporou a vo východnej stene bočnej lode
potvrdil predpoklad, že celé trojlodie bolo
vystavané už v románskom období. V rámci
Bratislavy ide o jedinú zachovanú románsku,
a teda aj najstaršiu sakrálnu architektúru,
ktorá svojou impozantnosťou musela byť
v období vzniku výnimočná aj v celom regióne. Veľkorysá hala románskeho trojlodia
s predstavanou vežou zachovaná v rozsahu
po korunnú rímsu je datovaná dendrochronológiou a výskytom jedinečných plevových
pálených tehál do druhej polovice 12. storočia. Petrografickým rozborom sa zistilo,
že v mnohých prípadoch boli na výrobu kamenosochárskych prvkov románskeho trojlodia sekundárne použité kamene zo staršej
rímskej stavby. V štítovej stene presbytéria
je zamurovaný verejnosti už dlhšie známy
rímsky kameň s nápisom a na jednom z kamenných blokov rebra klenby presbytéria
je dokonca dochovaný fragment rímskej
omietky aj s maľbou. Dendrochronologické
datovanie drevených konštrukcií krovu
a veže prinieslo neočakávané výsledky.
Datovanie dubového prekladu okna vo veži
a konštrukčné prvky lešení zamurovaných
v západnej stene a južnej štítovej stene
trojlodia posúvajú datovanie románskeho
trojlodia do polovice 12. storočia, jednotlivé
vzorky boli zadatované do rokov v rozpätí
1128 až 1174. Unikátna konštrukcia nesko-

rogotického krovu lode kostola datovaná
do rokov 1492 – 1493 je vyspelou neskorostredovekou konštrukciou ojedinelou
a atypickou pre územie Slovenska. Drevo
použité pri výstavbe krovu bolo splavené po
Dunaji z oblasti Álp.

Najvýraznejším nálezom v kostole sú
nástenné maľby dochované v prekvapivo
veľkom rozsahu objavené reštaurátorským
výskumom v roku 2015. Plošnými sondami
bola pod vrstvami omietok a náterov nájdená stredoveká maliarska výzdoba na takmer
celej ploche stien a klenby presbytéria.
Maľby boli prekryté vápenným náterom pravdepodobne v nepokojnom období 17. storočia, poznačenom reformačnými hnutiami
a stavovskými povstaniami. Pri tejto úprave
boli tiež osekané štyri konzoly v závere
svätyne, dôvodom mohla byť ich figurálna
sochárska výzdoba. Neskôr bola na steny
nanesená nová vrstva omietok a viacero
náterov. Je veľkým šťastím, že pri žiadnej
renovácii interiéru neboli omietky celoplošne otlčené a nahradené novými, vďaka
čomu ostali maľby uchránené pod novšími
vrstvami do dnešnej doby a mohli sa v roku
2016 odkryť a zakonzervovať. Na svetlo sveta sa tak opäť, takmer po 400 rokoch, dostal
unikátny súbor malieb zo 14. a 15. storočia aj
vďaka prostriedkom poskytnutých dotáciou
z MK SR. V roku 2017 boli z vlastných zdrojov

farnosti maľby vytmelené a doretušované.
Vzhľadom na vzácnosť a starobylosť malieb
nebolo možné doretušovať všetky chýbajúce
prvky malieb, ani obnoviť pôvodnú intenzitu
farieb. Retušou sa ale podarilo maľby sčitateľniť, esteticky sceliť, zároveň sa zachovala
ich autenticita a v priestore presbytéria bol
rehabilitovaný pôvodný stredoveký duchovný a liturgický výraz.
Mgr. art. Michal Pleidel
reštaurátor
Pri príležitosti
800. výročia
prvej písomnej
zmienky o Kostole
sv. Mikuláša
vydala mestská časť
trojjazyčnú publikáciu kolektívu autorov Kamenný svedok
minulých čias, ktorú
zostavil vedúci
Ústavu dejín a teórie
architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu STU
v Bratislave Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
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Pamiatky a pamätihodnosti Podunajských Biskupíc
Ochrana pamiatok je v štátnom aj verejnom záujme. Ochranu pamiatok v Slovenskej
republike rieši zákon o ochrane pamiatkového fondu, ktorý umožňuje obci viesť zoznam
pamätihodností obce. O pamätihodnosti sa stará mestská časť, keď ich zaradenie do
zoznamu schvália miestni poslanci. Aj na území mestskej časti Bratislava Podunajské
Biskupice sa nachádzajú viaceré národné kultúrne pamiatky chránené štátom, ako aj
pamätihodnosti späté so životom mestskej časti. Do tejto evidencie je možné zaradiť
okrem hmotných nehnuteľných vecí, hmotných hnuteľných aj pamätihodnosti nehmotné, čo sú historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy.
Odborná pracovníčka Mestského ústavu
ochrany a pamiatok v Bratislave PhDr. Jana
Hamšíková v spolupráci s Ing. Viliamom
Nagyom, bývalým starostom a Izabellou
Jégh, miestnou a mestskou poslankyňou,
vypracovala v roku 2008 prvý návrh na
evidenciu pamätihodností Podunajských
Biskupíc.
Zoznam pamätihodností je otvorený
dokument, preto naša mestská časť tento
zoznam v čase 800. výročia prvej písomnej
zmienky opätovne doplnila o nové položky. Tieto vyplynuli z podnetu ZO Csemadok
a Rímskokatolíckej farnosti Podunajské
Biskupice. Ide o viaceré hodnotné umelecké
diela od miestneho autora, akad. maliara
Jozefa Nagya, ktoré sú súčasťou verejných
objektov, ako aj nové sakrálne položky.

Národné kultúrne pamiatky
Podunajských Biskupíc

¡ Kostol sv. Mikuláša (Vetvárska ul.)
¡ Súsošie na stĺpe sv. Trojice
(Trojičné námestie)
¡ Kaplnka sv. Jozefa (Kazanská ul.)
¡ Administratívna budova
(Trojičné nám. 11)
¡ Kaštieľ v Lieskovci (Lieskovská cesta)
¡ Kúria Juraja Alberta (Linzbothova ul.)
¡ Hrádza protipovodňová (v katastri
Podunajských Biskupíc)

Kategória 1 A – hmotné nehnuteľné
pamätihodnosti obce:

¡ Rímsky míľnik (Biskupická ul.)
¡ Budova železničnej stanice
(Dvojkrížna ul.)
¡ Nemocnica s areálom parku
(Krajinská ul. 91)
¡ Kostol Povýšenia svätého Kríža
(Biskupická ul.)
¡ Busta Dr. Róberta Kocha (areál
nemocnice)
¡ Plastika „Sediaca“ (areál nemocnice)
¡ Prícestná Kaplnka Panny Márie
(ul. Padlých hrdinov)
¡ Zátišie blahoslavenej Zdenky
Schelingovej (cintorín, Šamorínska ul.)
¡ Hrobka rodiny Gandorfer (cintorín,
Šamorínska ul.)
¡ Náhrobok rodiny Morovicz (cintorín,
Šamorínska ul.)
¡ Kamenný kríž (areál Kostola sv. Jozefa)

¡ Lurdská jaskyňa (areál Kostola
sv. Jozefa)
¡ Míľnik Sovietskej armády
(Komárovská ul.)
¡ Dom kultúry Vetvár (Biskupická ul.15)
¡ Kaplnka sv. Rozálie (ul. Janka Kráľa)
¡ Maľba sv. Rozálie na stene kaplnky
(J. Nagy) 1
¡ Kaplnka U kormidelníka
(Hydinárska ul.)
¡ Kaplnka Padlých hrdinov I. a II.
svetovej vojny (Krajinská ul.)
¡ Kamenný pomník s knihou (Vetvárska
ul., sochár Andrej Rudavský)
¡ Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne
(Trojičné nám.)
¡ Rezbársky dekorovaný drevený stĺp
(v areáli školy, Vetvárska ul.) 2
¡ Dom smútku na cintoríne
na Šamorínskej s mozaikou Deň a Noc
(J. Nagy) 3
¡ Dom smútku na cintoríne v časti
Komárom s kompozíciou z kovu
(J. Nagy) 4
¡ Drevený kríž s korpusom z liatiny
(Vinohradnícka ul.) 5

¡ Ormosdyho kaštieľ
¡ Dolné hony – Homorúszög
¡ Medzi jarkami – Árokköz
¡ Tretí diel – Harmadik dűlő
¡ Ketelec – Kötészer
¡ Zoznam zaniknutých názvov ulíc,
honov a častí obce

1

Kategória 1 B – hmotné hnuteľné
pamätihodnosti obce

¡ Erb mestskej časti
¡ Pamätná izba v kultúrnom dome Vesna
¡ Mapa Biskupíc – mapa Jáczyga
z roku 1781
¡ 3 pamätné tabule a mapy Biskupíc
z roku 1841 a 2009
¡ – rozpis máp a tabúl z roku 2011
¡ Mapa Biskupíc z roku 1841 (DK Vetvár)
¡ Mapa Biskupíc z roku 2003 (DK Vetvár)
¡ Pamätná tabuľa MO Matice slovenskej
(DK Vetvár)
¡ Pamätná tabuľa ZO Csemadok
(DK Vetvár)
¡ Pamätná tabuľa Hasičského zboru
(DK Vetvár)
¡ Tkaná tapiséria Nová generácia z roku
1981 (akad. mal. Jozef Nagy) 6
¡ Kamenné torzá Panny Márie a sv. Jána
Nepomuckého 7

2

Kategória 1C – zaniknuté hnuteľné
pamätihodnosti (zaniknuté
zemepisné a katastrálne názvy)
¡ Opevnenie Biskupíc

3

HISTORICKÉ ZASTAVENIA

1 Kaplnka sv. Rozálie
Na ulici Janka Kráľa je v priestore medzi
domami situovaná kaplnka zo začiatku 18.
stor. zasvätená sv. Rozálii. Jednopriestorová
kaplnka má obdĺžnikový pôdorys a rovný
uzáver. Prekrytá je sedlovou strieškou s valbou, krytá pálenou krytinou. Hlavnej fasáde
kaplnky dominuje pravouhlo ukončený vstup
do kaplnky. Fasáda prechádza do tvarovaného štítu, ktorý má v strede vytvorenú

plytkú niku na sošku svätého, ktorá chýba.
Zaujímavým prvkom je kovaný kovový 4-ramenný kríž osadený vo vrchole štítu kaplnky.
Bočné fasády kaplnky sú omietnuté, hladké,
dekorované plytkými štvorcovými výrezmi
v omietke. Jednoduchému vnútornému
priestoru kaplnky dominuje široká menza
na tvarovanom podstavci. Nad ňou v poloblúkovej plytkej nike je namaľovaný obraz.
Jeho autorom je akad. maliar Jozef Nagy.
Obraz z roku 1995 zobrazuje sväticu, ktorá
sa vzdala svetského života a žila v jaskyni
obklopená ružami.
2 Pamätník vysídlených
a deportovaných maďarských rodín
V zelenom páse, ktorý lemuje budovu základnej školy na Vetvárskej ulici je osadený
drevený stĺp. Stĺp je rezbársky dekorovaný,
v spodnej časti je na ňom vyrezaný rok 1947
a nápis In memoriam. Stĺp tu bol umiestnený na pamiatku vysídlených maďarských
rodín, ktoré museli proti svojej vôli opustiť
Podunajské Biskupice.

4

5

6

3 Dom smútku – mozaika Deň a noc
Na centrálnom pr iestore c intor ína
v Podunajských Biskupiciach je situovaný
Dom smútku. Objekt je zo 70-tych rokov
20. stor. Ide o prízemnú stavbu s jednou
centrálnou obradnou miestnosťou a zastrešeným vstupným priestorom. Zadná
stena obradnej miestnosti je dekorovaná
rozmernou sklenenou mozaikou „Deň
a Noc“. Autorom mozaiky je miestny rodák,
akad. maliar Jozef Nagy. Mozaika má rozmery 290x155 cm a autor ju vyhotovil
v roku 1971. Mozaika vhodným spôsobom
dopĺňa priestor smútočnej siene, duchovne, emotívne graduje priestor. Mozaika
spolu s jemným svetlom prenikajúcim cez
úzke okná, navodzuje potrebu piety, stíšenia a rozjímania.
4 Dom smútku – Smútiaca
Dom smútku na cintoríne v časti Komárov
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je jednoduchý, otvorený priestor, prestrešený plytkou sedlovou strechou, s bočným
sklenenými stenami. Jednoduchá, vysoko
účelná architektúra je na zadnej stene dekorovaná kovovou kompozíciou, ktorej autorom je miestny rodák, akad. maliar Jozef
Nagy, ktorý ju vyhotovil pravdepodobne
v 70-tych rokoch 20. stor. Námetom tejto
kompozície, vytvorenej z hrubého železného plechu, je postava smútiacej ženy,
zahalenej do rubáša s palmovou ratolesťou v rukách. Centrálny výtvarný objekt
vhodne dopĺňajú kované mreže s námetom
zrelých klasov otočených smerom k zemi –
symbol naplnenia života.
5 Drevený kríž s korpusom
Drevený kríž s korpusom Krista z umeleckej
liatiny je ukončený plechovou strieškou
v tvare oblúka. Kríž má výšku 356 cm,
rozpätie 250 cm, korpus je vysoký 105 cm
a strieška má šírku 23 cm. Kríž v súčasnosti čaká na reštaurovanie a znovuosadenie
blízko miesta, kde pôvodne stál.
6 Tapiséria – Nová generácia
Rozmerný gobelín bol pôvodne vyhotovený pre sobášnu sieň v Podunajských
Biskupiciach. V súčasnosti sa nachádza v zasadačke miestneho úradu na Žiackej ulici.
Ide o monumentálne umelecké dielo, ktorého autorom je miestny rodák,
akad. maliar Jozef Nagy, ktorý ju vyhotovil
v roku 1981. Nakoľko bola pôvodne tapiséria určená pre sobášnu sieň, jej námetom
je láska dvoch mladých ľudí, očakávanie
radostných spoločných dní. Autor túto
tému pôsobivo spracoval, dvojicu zasadil
do atmosféry horúceho dňa, v diaľke sa
vlnia pšeničné polia, slnečnice otáčajú
svoje hlávky k žiariacemu slnku. Poetický
námet vhodne dopĺňa pastelová farebnosť
celého gobelínu. Dielo je v pravom rohu
signované a má rozmer 200x400 cm.
7 Kamenné torzá Panny Márie a sv. Jána
Nepomuckého
Barokové torzá dvoch svätcov Panny Márie
a sv. Jána Nepomuckého sa našli neďaleko Lieskovskej cesty v roku 2009. Obidve
kamenné sochy nemajú hlavu, ale celkový
stav sôch, teda zachované umelecké súčasti
sôch, dovolil presne určiť, o koho sa jedná.
Sochy boli prevezené na dvor kultúrneho
domu Vesna a po čase sa pristúpilo k ich
reštaurovaniu. Zreštaurované a zakonzervované sochy sú dnes dôstojne umiestnené
vo vstupnom priestore miestneho úradu,
kde pripomínajú bohatú históriu obce.

Izabella Jégh, miestna poslankyňa
a PhDr. Jana Hamšíková
Mestský ústav ochrany a pamiatok
v Bratislave
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HISTORICKÉ ZASTAVENIA

Z televízneho archívu
odvysielaného
dňa 10. 10. 1974
„Po posledných voľbách sa Podunajské
Biskupice stali súčasťou hlavného mesta
Slovenskej socialistickej republiky. Pred
tromi rokmi mala obec takmer 8 000 obyvateľov a dnes ich má už vyše 12 000. Obecné
cesty nemajú žiadne odtokové kanály a tak sa
po výdatnom daždi tvoria na cestách mláky.
Obec nemá zatiaľ žiadnu kanalizáciu, čo znepokojuje nejedného občana Podunajských
Biskupíc. Za krátky čas vyrástlo v obci moderné sídlisko, žiaľ, ani na ňom nie je ešte
všetko v poriadku. Predajňa potravín a mlie-

Pohľad na územie
Podunajských Biskupíc
Pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Podunajských
Biskupiciach pripravila mestská
časť pre svojich obyvateľov výstavu
fotografií územia Biskupíc fotených
z vtáčej perspektívy. Tieto vizualizácie z rokov 1949, 1969, 1985 a 2000
sú nainštalované na Trojičnom námestí, na priestranstve na Uzbeckej
ulici a vo vnútrobloku na Bieloruskej.
Biskupičania i návštevníci si ich majú
možnosť naživo pozrieť do konca
tohto roka.

ka je napr. v obytnom dome. Chýba materská
škola a jasle. A občania sa tu zatiaľ brodia
v blate. V rámci investičného programu
obce, ktorý je nemalý, sa pripravuje výstavba kultúrno-spoločenského zariadenia a už
koncom minulého roka sa začalo so stavbou
zdravotného strediska. V akcii zet si občania
vybudujú dve materské školy, každú za vyše
2,5 milióna korún. Toto ich úsilie dokazuje,
že Podunajské Biskupice si zaslúžia byť súčasťou hlavného mesta.“

PUBLIKÁCIE

Podunajské Biskupice
vo víre dejín
Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Biskupiciach
vydala naša mestská časť viac publikácií, medzi ktorými určite
stojí za pozornosť netradičný obrázkový sprievodca s názvom
Podunajské Biskupice vo víre dejín od Eleonóry Csanaky.
Ako mnohí vieme, autorka
v roku 2018 vytvorila náučný
chodník Historické zastavenia
v Podunajských Biskupiciach so
zámerom zviditeľnenia nášho
kultúrneho dedičstva a zvýšenia
pocitu lokálpatriotizmu v srdciach
Biskupičanov. Z mnohých stoviek
fotografií, ktoré nazbierala a nafotila, sa samozrejme zmestil na
vystavených paneloch chodníka
iba zlomok, preto miestny úrad
považoval za vhodné zverejniť
rozšírený obsah aj vo forme knihy.
V tejto publikácii sa po stručne
zhrnutej histórii obce oboznámime
s jednotlivými miestami, kde nás môžu zaujať bývalé a čiastočne
dodnes existujúce architektonické pamiatky a duchovné dedičstvo
našich predkov. Kniha sa delí na slovenskú, maďarskú, nemeckú
a anglickú časť, z ktorých prvé tri časti napísala samotná autorka
Eleonóry Csanaky, pričom anglický preklad vznikol zásluhou prekladateľskej firmy Lexman, s. r. o. Vložené stovky obrázkov a návrh
obalu chvália grafickú prácu Júliusa Harasztiho. Každá jazyková
časť tvorí samostatný celok, ale cennou zvláštnosťou knihy je, že
fotografie k danej tematike v jednotlivých častiach sú vždy iné. Po
celej knihe nás sprevádzajú štvorjazyčné popisky, vďaka ktorým
čitateľa zaujme celá kniha bez ohľadu na jazyk písaného textu.

Pozsonypüspöki
a történelem forgatagában
Pozsonypüspöki első írásos említésének 800. évfordulójára
városrészünk több kiadványt is megjelentetett, melyek között
külön figyelmet érdemel Csanaky Eleonóra Pozsonypüspöki a történelem forgatagában című könyve.
A szerző 2018-ban egy történelmi sétányt alakított ki egykori
Főutcánk zöld övezetében, hogy tényismertető szövegek és képek
segítségével idézze fel az itt élők és a városba látogatók számára településünk hajdanvolt és esetenként még létező építészeti
emlékeit, ízelítőt adjon az itt éltek szellemi örökségéből. Az eredeti
alapgondolat kibővített változata jelent most meg négy nyelvű
képes útikalauz formájában. A szlovák, magyar és német szövegeket
Csanaky Eleonóra írta, az angol fordítást a Lexman fordítóiroda
végezte el. A több száz kép betördelése és a borítóterv Haraszti Gyula
grafikai munkáját dícséri. A szlovák, a magyar, a német és az angol
részek elkülönítetten követik egymást, ám a témakörökhöz kapcsolódó fotók minden részben eltérőek, hogy ezáltal négyszeresére növelt
fényképanyag kerüljön az olvasók kezébe. A képaláírások viszont az
egész könyvben négy nyelvűek, így az olvasó számára idegen nyelvű
részeket is érdemes átlapozni.
Eleonóra Csanaky
autorka
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Živá história Podunajských Biskupíc
Je to len pomyselný názov tejto publikácie, ktorá vychádza každých 5 rokov a je už štvrtá v poradí. Teraz uzrela svetlo sveta
pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Kostole
sv. Mikuláša a obci Podunajské Biskupice.
A prečo ten pomyselný názov? Preto, lebo históriou minulých čias sa zaoberajú iné publikácie
a živej histórii posledných piatich rokov sa venuje
práve táto publikácia. Autori jednotlivých príspevkov sa snažili v krátkosti opísať život a prácu danej
inštitúcie, aj keď z tých 5 rokov sa mohlo bezstarostne tvoriť a organizovať iba 3 roky. Celosvetová
pandémia (2020 – 2021) nám zastrihla krídla a boli
sme nútení takpovediac nič nerobiť. Ale napriek
tomu, je o čom písať. Keď budete pozorne čítať, dozviete sa, aký bol
život vo farnosti, na školách, v jednotlivých kultúrnych a športových
organizáciách a dočítate sa aj o novo zaradených kultúrnych pamiatkach do zoznamu pamätihodností Biskupíc, či názvoch nových ulíc,
a navyše si môžete prečítať aj zoznam, ktorý sa publikuje po prvý
raz – menný zoznam farárov a rádových sestier pôsobiacich v našej
farnosti od roku 1264 až dodnes. Snažili sme sa publikáciu zostaviť tak,
aby ste v nej našli čo najviac informácii. Dostupná bude v knižniciach
našej mestskej časti. Prajeme vám hodnotné vyplnenie voľných chvíľ.
Izabella Jégh, miestna poslankyňa a zostavovateľka publikácie

Pozsonypüspöki élő történelme
Képzeletbeli címe ez az új kiadványnak, mert a régmúlt idők történelmével más kiadványok foglalkoznak, de az elmúlt 5 év történéseivel csak ez a kiadvány foglalkozik, amely már a 4. a sorban,
és Pozsonypüspöki, valamint a Szent Miklós-templom első írásos
említésének a 800 éves évfordulója alkalmából látott napvilágot.
Minden alkalommal több és több tájékoztatás kerül a kiadványba.
Ezúttal is bővült a tartalom. Az egyes írások szerzői az elmúlt öt év
tevékenységét foglalták össze dióhéjban képekkel szemléltetve azokat.
Ha a kedves olvasó, figyelmesen elolvassa majd az egyes cikkeket,
betekintést nyerhet az egyházi és állami intézmények életébe, megtudhatja, hogy a kulturális és sportszervezetek miként működtek, hogyan
járultak hozzá településünk kulturális, sport és hitéletének színesebbé
tételéhez. De megtudhatja azt is, hogy milyen szakrális és egyéb műemlékeink vannak, amelyek mind a régmúltat idézik, hozzátartoznak
Pozsonypüspöki arculatához és településünk műemlékeinek jegyzékébe
iktatva részét képezik történelmünknek. Az elmúlt öt évben településünk területe, illetve annak beépítettsége is bővült, így új utcanevek is
keletkeztek, amelyek jegyzéke szintén megtalálható benne. A kiadvány
egy olyan jegyzéket is tartalmaz, amely eddig még egy kiadványban
sem szerepelt: ez azon lelkiatyák és kedvesnővérek névsorát tartalmazza 1246-tól napjainkig, akik a pozsonypüspöki Szent Miklós-plébánián
látták – látják el a hívek lelki gondozását.
S hogy még mi mindent rejt az évfordulós kiadvány, megtudják, ha
kézbe veszik és átlapozzák. Annak ellenére, hogy a világjárvány az elmúlt két évben (2020 és 2021) szigorú korlátok közé szorította életünket, munkánk volt bőven, van miről olvasni. A kiadvány hozzáférhető
lesz településünk könyvtáraiban. Hasznos időtöltést kívánunk.
Jégh Izabella, önkormányzati képviselő a kiadvány összeállítója
Sponzorsky Bulletin 800 podporili:/A kiadvány anyagi támogatói:
Boris Boleček, Olívia Falanga Wurster, Izabella Jégh, Pavol Kubiš, Mária Lamosová,
Roman Lamoš, Barbora Lukáčová, Viliam Nagy s manželkou, Ildikó Virágová, Caffe
Bischofsdorf, Darčeková služba Tibi, Floratour – Izabela Kubíková, Kvetinkovo –
Mária Kadnárová, Mäsové výrobky u Fera, Vinotéka Ladislav Nemček.
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NAŠI BISKUPIČANIA

Naši Biskupičania
V Podunajských Biskupiciach žije a pôsobí veľa výnimočných ľudí, ktorí svojou prácou
či životným príbehom inšpirujú ostatných. Pri príležitosti tohtoročných osláv nakrútila mestská časť štyri medailóniky – rozhovory, ktoré sa podujal moderovať miestny
poslanec a zakladateľ OZ Biskupičan, Mgr. Stanislav Koiš. Videá sú dostupné na webovej
stránke mestskej časti i na jej oficiálnom youtube video-kanále.

2000 mu vyšla publikácia Drotárstvo a neskôr
v Čechách Velká kniha drátenictvý.

pediatrickej spoločnosti – čestné členstvo
v ich radoch. Pani doktorka Eva Nevická má aj
mimoriadne výtvarné nadanie a po odchode
do dôchodku sa stala členkou Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov Bratislavy.

MUDr. Eva Nevická pred viac ako 60-timi
rokmi začala svoje pôsobenie na detskom
oddelení v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských
Biskupiciach. Najprv ako zástupkyňa primára
a neskôr až do svojho odchodu do dôchodku
ako primárka. V rámci ďalšieho vzdelávania
absolvovala pani Eva Nevická dve atestácie

> Ladislav Jurovatý ml. je umelecký remeselník, výtvarník, šperkár a pedagóg.
Syn významného predstaviteľa umeleckého
drotárstva, Ladislava Jurovatého st., absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu
v Kremnici, odbor zlatník/strieborník
a Pedagogickú fakultu UK. V roku 2017 získal
ocenenie Ministerstva kultúry SR a Ústredia
ľudovej umeleckej výroby, čestný titul „majster ľudovej umeleckej výroby“ v oblasti

> Ing. Viliam Nagy vyštudoval Strojnícku
fakultu na vtedajšej Slovenskej vysokej
škole technickej. Od roku 1976 do 1982 pracoval v Inštitúte technickej normalizácie
v Moskve v odbore medzinárodných technických noriem. Po nežnej revolúcii sa stal
prvým starostom mestskej časti Podunajské
Biskupice. Neskôr bol aj mestským poslancom a zástupcom prednostu Okresného úradu Bratislava II. Po vytvorení samosprávnych
krajov bol prvým riaditeľom Úradu BSK.
Ing. Viliam Nagy je autorom viacerých publikácií v oblasti územných systémov riadenia
akosti výrobkov. Svojou činnosťou významne
prispel k rozvoju samosprávneho systému
riadenia obcí a miest začo mu bola v roku
2021 udelená Výročná cena Samuela Zocha.
Pred dvoma rokmi ukončil štúdium práva
tretieho veku na Univerzite Komenského.

drotárstva za zachovávanie a odovzdávanie
tradičnej drotárskej technológie. Roku 1999
stál pri zriadení drotárskej dielne v obnovenej Škole umeleckých remesiel ÚĽUV.
Vystavoval doma aj v zahraničí a v roku

> Mgr. Zoltán Pék sa narodil, vyrastal a žije
v Podunajských Biskupiciach a na túto mestskú časť nedá nikdy dopustiť. Žili tu aj jeho
predkovia, ktorí tu majú aj miesto svojho
posledného odpočinku. Po štúdiu žurnalistiky pracoval v Československom rozhlase
a televízii ako redaktor, vedúci redaktor
a šéfredaktor. Viac ako 10 rokov pôsobil aj
na Mestskom úrade v Komárne ako hovorca, vedúci tlačového oddelenia a tiež ako
konateľ spoločnosti, ktorá mala na starosti
regionálne televízne vysielanie a miestne
noviny. Mgr. Zoltán Pék bol zvolený za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a už
zopár rokov pôsobí ako pedagóg na dvoch
vysokých školách. V Komunálnych voľbách
2018 bol zvolený za starostu mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice.

>

z pediatrie, z pneumoftizeológie a v roku
1983 obhájila kandidátsku prácu. Je autorkou
a spoluautorkou viac ako 300 odborných
prednášok a 65 odborných publikácií a získala
množstvo ocenení doma i v zahraničí. Pri
príležitosti osemdesiatych narodenín bola
pani doktorka Eva Nevická ako druhá lekárka
v histórii uvedená do lekárskej siene slávy
a v roku 2018 získala najvyššie ocenenie

ŠKOLSTVO

K 70. výročiu znovuotvorenia našej školy
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Iskolánk újranyitásának 70. évfordulójára

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
A pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda tavaly ünnepelte volna újranyitásának
v Podunajských Biskupiciach by minulý rok oslávila 70. výročie svojho znovuotvo- 70. évfordulóját. Erre a kerek évfordulóra a hagyományos ünnepi Szülők Báljával,
renia. Na toto okrúhle výročie by sme sa pripravili tradičným Rodičovským plesom, Tulipános ládával, elődásokkal, osztálytalálkozókkal, kiállításokkal, kiadványokTulipánovou truhlicou, prednáškami, triednymi schôdzkami, výstavami, publiká- kal készültünk volna, ha nem szól közbe az aktuálisan is fennálló járványhelyzet.
ciami, keby nezasiahla súčasná epidemická situácia.
Helyettük az online térben megvalósult „Egy nap, egy
Namiesto toho sme si mohli túto pre nás tak dôležitú
fotó“ fényképes bejegyzésekkel, ünnepi, az iskola címeréudalosť pripomenúť online fotopríspevkom „Jeden deň,
vel díszített ruhakollekcióval megnyitott e-shoppal illetve
jedna fotografia“, slávnostným otvorením e-shop-u koegy évfordulós iskolai kiadvánnyal tudunk megemlékezni
lekciou šiat zdobených erbom školy a výročnou školskou
a számunkra oly fontos eseményről.
publikáciou.
Iskolánk 1950-ös újranyitása, fellendülése és a sok
O znovuotvorenie a rozkvet našej školy v roku 1950
nehézség ellenére is magas szintű oktatói-nevelői
munkával fémjelzett mivolta elsősorban Bauer Károly
a o vysokú úroveň jej pedagogickej a výchovnej práce sa
napriek mnohým ťažkostiam zaslúžili najmä riaditeľ školy,
iskolaigazgatónak és az egész tanári gárdának köszönKarol Bauer, a celý pedagogický zbor. Napriek nedostatku
hető, akik a fűtetlen, hideg, lepusztult épületekben,
školských potrieb boli učitelia schopní v nevykúrených,
tanszerek hiányában, két műszakban is képesek voltak
chladných a schátraných budovách s nadšením, trpezlelkesen, türelemmel és csodálnivaló elszántsággal vélivosťou a obdivuhodným odhodlaním vykonávať svoje
gezni hivatásukat.
povolanie.
Az 1950-ben nyitott krónika első oldalait Bauer Károly
Prvé strany kroniky, založenej v roku 1950, zdobí kragyönygybetűi díszítik. Szeretném tiszteletből neki átadni
sopis Karola Bauera. Chcela by som mu z úcty odovzdať
a szót, őt idézni elismerésem jeléül, aki az előttem működő iskolaigazgatókkal együtt példát és irányt mutatva
slovo a citovať ho ako prejav uznania jemu aj nasledujúcim
riaditeľom predo mnou, ktorí šli príkladom a správnym
vezették intézményünket: „A II. világháború után közsmerom viedli našu školu: „Po 2. svetovej vojne bola aj
ségünkben is megszünt a magyar tannyelvű iskola. 1950
v našej obci zrušená škola s vyučovacím jazykom maďarským. V júni
júniusában újra megindult a régi szunyogdi iskolában a magyar
1950 sa v starej škole v Komárove obnovilo vyučovanie v maďarskom
nyelvű oktatás. 1950 szeptemberében már három iskola működik
jazyku. V septembri 1950 boli v Biskupiciach už tri školy, v ktorých
Püspökin, amelyekben magyar a tanítási nyelv. Ezek: I. Nemzeti
bola vyučovacím jazykom maďarčina. Sú to: I. Národná škola
Iskola (Templom melletti épületben), II. Középiskola (Názáret
(v budove vedľa kostola), II. Stredná škola (v budove s menom
nevű épületben), III. Nemzeti Iskola (Linzbóth féle kastélyban).“
Nazaret), III. Národná škola (v kaštieli Linzboth).“
Ez a könyv tulajdonképpem másolata, összefoglalója az
Pripravovaná publikácia je vlastne kópiou, zhrnutím krátkej
előbb említett három iskola rövid történetének, tudni illik Ezek
histórie troch vyššie uvedených škôl, keďže tieto školy boli podľa
az iskolák a nemzetgyűlésnek 1953. április havában hozott új
nového školského zákona prijatého Národným zhromaždením
iskolatörvény értelmében Nyolcéves Középiskola néven egyesülv apríli 1953 zjednotené ako osemročné gymnázium. Stalo sa
tek. A másolás éve 1969, amikor is Püspöki község fennálásának
tak v roku 1969, keď sme oslavovali 750. výročie existencie
750. évfordulóját ünnepeljük. Ebben a jubileumi évben jelenik
Biskupskej obce. V tomto jubilejnom roku vyšlo dielo Pétera
meg Püspöki Nagy Péter munkája: Püspöki mezőváros története
Püspöki Nagya Podunajské Biskupice. V knihe nájdeme cenné
címen. A könyvben az itteni iskolák múltjával vonaktozóan érúdaje o minulosti tunajších škôl.
tékes adatokat találunk.
Škola mala samostatnú budovu už v roku 1598. V roku 1631
Az iskolának 1598-ban már önálló épülete volt. 1631-ben
ismerjük az itt működő tanítót Czunaiszki Pált, aki egyben
poznáme aj tu pôsobiaceho učiteľa Pála Czunaiszkiho, ktorý bol
Karol Bauer, riaditeľ školy od roku
aj prepoštom a úradníkom. V roku 1634 bol učiteľom obce Pál 1950 a Karol Zsernoviczky, bývalý postamester és jegyző is volt. 1634-ben Pistor Pál, 1684-1698
Pistor a v rokoch 1684 – 1698 Lőrinc Szabó. Potom sa objavuje predseda ZRPŠ
között pedig Szabó Lőrinc a község tanítója. Majd Horváth János,
meno básnika Jánosa Horvátha a v roku 1714 básnika Istvána
1714-ben pedig Etei István költő neve bukkanik fel.
1731-ben Nagy Ferenc, 1760-ban Malatinszky János, 1830-ban
Eteiho.
V roku 1731 nájdeme meno učiteľa Ferenca Nagya, v roku 1760 Jánosa Malatinszkého Göndör József tanítók neve fordul elő. Ez utóbbi püspöki születésű, ötgyermekes
a v roku 1830 meno Józsefa Göndöra. Posledný menovaný je rodený Biskupičan, otec családapa, aki a gimnáziumot Pozsonyban és Nyitrán végezte. Szép Lőrinc /1873piatich detí, ktorý vyštudoval gymnázium v Bratislave a Nitre. Lőrinc Szép (1873 – 1912/ nyugalomba vonulása után is Püspökin lakott. Nagyon tisztelték. Az iskola az
1912) aj po odchode do dôchodku žil v Biskupiciach. Bol veľmi rešpektovaný a škola ő idejében kezd kifejlődni.
Iskolánk fő épületének /templom mellett/ első fele 1906-ban épült. Ez az épület
sa za jeho pôsobenia začala rozvíjať.
Prvá polovica hlavnej budovy našej školy /vedľa kostola/ bola postavená v roku 1927-ben és 1935-ben két-két tanteremmel bővült. Iskolánk másik épülete (Hidas
1906 a v rokoch 1927 a 1935 rozšírená o dve učebne. Ďalšia budova našej školy (na utcán) 1936-os években épült. A második világháború után 1950 junius 1-jén a II.
Mostovej ulici) bola postavená v rokoch 1936. Po druhej svetovej vojne bola 1. júna számú szlovák nyelvű iskolában megnyílt egy magyar osztály. Öt évi szünetelés után
1950 v II. slovenskej škole otvorená maďarská trieda. Po päťročnej odmlke sa opäť újból megkezdődött a magyar nyelvű oktatás. Ezt az osztályt Bauer Károly tanító
začalo so vzdelávaním v maďarčine. Túto triedu viedol učiteľ Karol Bauer. Do roku 1945 vezette. Nevezett 1945-ig Szenc községben tanítóskodott, ahonnan a magyar iskolák
učil v obci Senec, odkiaľ sa po zrušení maďarských škôl presťahoval do Bratislavy a ako bezárása után Pozsonyba került, s mint a legtobb akkori magyar pedagógus más
najlepší maďarský učiteľ sa živil iným spôsobom. On organizoval koncom školského pályán kereste kenyerét. Ő végezte az 1949-50-es iskolai év végén a beíratást az
roka 1949/1950 aj zápis žiakov do školského roka 1950/1951 v novootvorenej škole. 1950-51-es iskolai évre.“
A odvtedy, vďaka profesionalite našich starších aj nových pedagógov, prebieha
És azóta is kitartóan, folyamatosan, régi és új tanáraink hivatástudatának köszönv našej malej škôlke a v starobylých múroch našej školy vyučovacia a výchovná práca hetően folyik a magyar nyelvű oktatói-nevelői munka kis óvodánkban és iskolánk
v maďarskom jazyku, aby sme si zachovali a pestovali svoj materinský jazyk, tradície ódon falai közt, hogy megőrizzük magyarságunkat, ápoljuk anyanyelvünket és
a maďarské povedomie.
hagyományainkat.
Mgr. Monika Nagyová
Mgr. Nagy Mónika
riaditeľka ZŠ s MŠ Vetvárska 7
iskolaigazgató pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda
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NAŠI STAROSTOVIA

Ing. Viliam Nagy

RNDr. Oto Nevický, MBA

PhDr. Alžbeta Ožvaldová

starosta v rokoch 1990 – 1999

starosta v rokoch 1999 – 2006

starostka v rokoch 2006 – 2018

Vážení občania, vždy som
vás oslovoval s najväčšou
úctou a nie je tomu inak ani
teraz pri príležitosti 800.
výročia prvej písomnej
zmienky o Biskupiciach. Na
rozdiel od doterajších hodnotiacich príspevkov sa budem venovať tematike, ktorá sa tiež viaže na
históriu 800-ročných Biskupíc.
O Biskupiciach bez prívlastku hovorím
preto, lebo v Uhorsku platilo zákonne nariadenie, podľa ktorého z obcí s rovnakým
názvom len jedna mala právo používať názov bez prívlastku. Keďže Biskupíc v Uhorsku bolo neúrekom, pre nás je česť, že naše
Biskupice boli tie, ktoré až do r. 1909 nemali prívlastok. V r. 1909 bolo prijaté nariadenie upravujúce názvy obcí v tom zmysle, že
všetky takéto obce museli mať prívlastok.
Dostali sme nový názov „Pozsonypüspöki“ –
Bratislavské Biskupice. Po vzniku Československej bola obec premenovaná na „Biskupice pri Bratislave“.
Štátnym úradníkom sa nepozdával prívlastok „pri Bratislave“, lebo administratívne sme v tom čase boli začlenení do okresu Šamorín a tak sa okolo nášho prívlastku
začali špekulácie. Stali sme sa „Biskupicami pri Dunaji“, neskôr na krátku dobu „Biskupicami pod Dunajom“, z čoho nakoniec
vznikol súčasný názov „Podunajské Biskupice“. Od 1. januára 1971 sme súčasťou hlavného mesta SR Bratislavy ako jej
mestská časť.
Stále častejšie počujem spojenie „idem
do Podunajských“. Biskupice sa neprávom
vytrácajú z hovorového jazyka, a to si naše
800-ročné Biskupice nezaslúžia. Po stáročia, možno aj viac ako 1 000 rokov, spolu
s Vrakuňou a Komárovom bránili nepriateľom z juhu útoku na Bratislavu a zo severovýchodu vstupu cudzích vojsk na územie
Žitného ostrova.
Výročie 800 rokov prvej správy o našej
obci je niečo ako Vianoce v cirkevnom
roku, keď pozdravujeme našich blízkych, priateľov a známych. Práve preto
vám všetkým okrem milej spomienky
na naše 800-ročné Biskupice želám aj
krásne prežitie Vianočných sviatkov,
hlavne zdravie a pohodu v kruhu vašich
najmilších.
A 800 éves évforduló egy község, közösség életében olyan, mint az egyházi
naptárban a Karácsony, amikor jókivánságainkkal köszöntjük egymást. Engedjék
meg, hogy a közelgő karácsonyi ünnepek,
valamint a 800 éves évforduló alkalmából szeretteik körében Mindnyájuknak
jó egészséget, kellemes ünnepeket
kívánjak.

Po komunálnych voľbách
v roku 1999 som nastúpil do
funkcie starostu MČ Bratislava – Podunajské Biskupice. Kontinuálne som pôsobil
vo funkcii do decembra
2006. Do ďalšieho volebného obdobia som sa rozhodol
nekandidovať a ďalej sa venovať mojej pôvodnej profesii a ďalšiemu štúdiu.
Tieto volebné obdobia sa vyznačovali nedostatkom bytov pre mladé rodiny, tiež chýbali
nákupné možnosti a samozrejme dlhodobo
chýbajúca kanalizácia.
Bola to výzva pre mňa, ktorej som sa za
pomoci poslancov a profesionálnych pracovníkov úradu zhostil, podľa mňa so cťou.
Postavili sme nájomné byty na Kovovej ulici
a tri objekty na Uzbeckej ulici.
Umožnili sme developerom výstavbu bytov, ktoré si mladé rodiny kupovali hlavne
prostredníctvom pôžičky zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Byty vyrástli na Kazanskej
ulici, na sídlisku Medzijarky a ďalšie menšie
projekty. V MČ sa nenachádzal ani jeden potravinársky reťazec. Za toto obdobie sa postavila BILLA, LIDL a takmer ukončilo TESCO.
Mojou métou bolo hlavne priblížiť služby
úradu MČ občanovi, čo sa aj v nemalej miere
dialo. Dodnes môžem prehlásiť, že občanom
sa vybavovala agenda v krátkom čase bez šikanovania a požadovania rady nezmyselných
potvrdení, ale v zmysle platných zákonov.
Veľmi dobre si spomínam na pracovný kolektív, ktorý roky bez fluktuácie a výmeny
nepohodlných fungoval výnimočne, za čo
som dodnes vďačný. Občanom a riešeniu ich
problémov som bol vždy k dispozícii. V zastupiteľstve sa vždy našla konštruktívna dohoda
a porozumenie. Čiastočne sa nám podarilo aj
dobudovanie kanalizácie a príprava projektov pre jej ďalšiu realizáciu.
Nie je tu ani priestor, ani to nie je účel, vymenovať tu ďalšie dielčie úspechy. Nedá mi
však nespomenúť založenie súťaže vo varení
gulášu, plesov mestskej časti, súťaži domácich výrobcov vín a ďalších pekných podujatí.
Nemám dôvod ani mandát hodnotiť súčasné fungovanie samosprávy. Prajem však
občanom, aby sa služby úradu pre nich stali
opäť tak blízkymi a nekomplikovanými ako
to bolo v tých rokoch. Hlavne prajem všetkým veľa zdravia a zdravého rozumu.

Vážení Biskupičania! Za dvanásť rokov môjho pôsobenia
vo funkcii starostky sa toho
podarilo veľa a každý rok sme
hospodárili s prebytkom.
Rekonštrukciou prešli všetky
budovy školských zariadení,
zvýšili sme kapacitu materských škôlok a rozbehli projekt vybudovania
ďalšej škôlky na Komárovskej ulici. Hneď v roku
2007 sme vytvorili na Dolných honoch absentujúci Klub dôchodcov a Materské centrum.
Kompletne sa zrekonštruoval DK Vetvár, ubytovňa na Priekopníckej ulici, budovy MiÚ, dve
zdravotné strediská aj naša hasičská zbrojnica.
Vysporiadali sme aj pozemok pod a okolo hasičskej zbrojnice, pozemok pod KD Vesna,
v ktorom sme vytvorili Cezhraničné informačné
a impulzné centrum z EU fondov, i pozemok
pri MŠ Staromlynská.
Po mojom nástupe sme zaviedli prvýkrát
príspevok pri narodení dieťaťa, prispievali
sme na stravovanie seniorov a dávali jednorazové vianočné príspevky. Z Eurofondov sme
získali 500 tisíc Eur na revitalizáciu verejného
priestranstva na Medzi jarkoch a obnovili sme
aj Trhovisko na Dolných honoch. Pre šport sme
vytvorili multifunkčný športový areál Tryskáč
a vytvorili aj Psí park. Vybudovali sme cyklotrasu, nové parkovacie miesta a kamerový systém.
V spoluprácu s Marianom sme nám podarilo
rozšíriť cintorín o 320 nových hrobových miest
a zrevitalizovať cintorín na Mramorovej.
Boli sme jediná mestská časť, ktorá v rámci
Bratislavy sama realizovala budovanie kanalizácie z EU fondov v hodnote 10 mil. Eur na
43 uliciach, ktorá chýbala v Starej obci. Od
BSK som získala financie na obnovu sôch
sv. Jána Nepomuckého a Kráľovnej nebies,
obnovu Súsošia svätej Trojice a celého okolia
i rekonštrukciu troch kaplniek. Z vládnej rezervy som získala 3,8 mil. Eur na rozšírenie Ulice
svornosti na zlepšenie dopravnej situácie.
Dlhé roky som bojovala za R7/D4 a podarilo sa
mi zvrátiť nezmyselný variant projektu, ktorý
by šiel cez Podunajské Biskupice, i zrušenie
Geriatrickej nemocnice.
Pokora, spolupráca, vzájomný rešpekt
boli pre mňa základné a podstatné hodnoty! Želám všetkým drahým Biskupičanom
pevné zdravie, veľa pozitívnych síl, mnoho
šťastia v rodinách, veľa osobných a pracovných úspechov, ako aj vrúcny vzťah
k svojej obci, našim krásnym Podunajským
Biskupiciam. Viditeľných výsledkov je tu
dosť, len treba v tom múdro, v prospech nás
všetkých aj pokračovať!
Tisztelt Püspökiek! Azt, amit szívből
kérek, hogy ragaszkodjanak továbbra is
a mi jó öreg Püspökinkhöz hiszen „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol itthon legyünk benne!“ Mi itt vagyunk itthon!

Za odpovede na otázku „Čo považujete za významný posun v napredovaní
Podunajských Biskupíc za Vášho pôsobenia?“ a želanie pre všetkých biskupičanov ďakuje našej bývalej starostke
a starostom Martina Frőhlich Činovská.

MIESTNE ORGANIZÁCIE
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Lampiónový sprievod
Svätý biskup Martin Tourský patrí medzi svätcov, ktorých úcta
a pamiatka sa veľmi rozšírila v cirkvi. Mnohým je známy jeho životopis. V Európe je mu zasvätených niekoľko tisíc kostolov a kláštorov;
viaceré mestá, hrady, ostrovy a iné lokality nesú jeho meno. Svätý
Martin je patrónom našej Bratislavskej arcidiecézy a je mu zasvä-

horúcu čokoládu. Každý si mohol odniesť malú spomienku na tento
sprievod v podobe odznaku. Boli sme prekvapení veľkou účasťou
a ochotou priložiť ruku k tomuto dielu. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkov, ktorí pomohli s prípravou, osobitne eRko animátorom
a oteckom z farnosti. Tešíme sa na vás všetkých o rok!

tený aj katedrálny chrám Dóm svätého Martina. S jeho sviatkom sú
spojené mnohé tradície a jednou z nich je aj Lampiónový sprievod,
ktorý sa každoročne konal v Starom meste v rámci Svätomartinského
trojdnia. Tento rok sme sa rozhodli priniesť túto tradíciu do našej
mestskej časti. Program začínal svätou omšou, ktorú slúžil kaplán
Dominik Poláček, v kázni sa pán farár Jozef Vadkerti prihovoril deťom
a priblížil život sv. Martina. Na sv. omši nechýbal detský zbor a ani
samotný sv. Martin. Po sv. omši nasledoval lampiónový sprievod, na
čele so sv. Martinom, ulicami Podunajských Biskupíc. Po sprievode
sme sa presunuli do areálu fary, kde sa odohrala scénka o živote
svätého Martina. Po scénke nasledovala aktivita pre deti a agapé.
Účastníci sprievodu si mohli pochutnať na guláši, ktorý pripravovali
oteckovia z farnosti. Deti napiekli sladké aj slané koláče a pripravili

ERko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia
je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách –
stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.
Združuje viac ako 7 000 členov. V Podunajských Biskupiciach eRko
funguje už 14 rokov. Pravidelne každý piatok o 16:30 prebiehajú
v pastoračnom centre stretká pre deti rôznych vekových kategórií. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi
radostné spoločenstvo. Okrem pravidelných stretiek pre deti organizujeme aj výlety, karneval, detský tábor alebo aj akcie ako bol
lampiónový sprievod. Spolu s eRkom sa zapájame aj do kampaní, ako
napríklad Detský čin pomoci, ktorý je zameraný na pomoc druhým
a zlepšenie života v miestnej komunite. V kampani MiniDigi pre deti
pripravujeme na každý deň hry a aktivity prostredníctvom ktorých
ich učíme, ako v správnej miere používať digitálne technológie.
Najznámejšou aktivitou je kolednícka akcia Dobrá Novina, kde
s deťmi chodíme koledovať po domoch a prinášať radostnú zvesť
o narodení Krista. Všetci noví priatelia sú medzi nami vítaní!
Kristína Kollerová
organizátorka podujatia

„Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým
ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každému srdiečko sťa
oheň zahorí, všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.“
V mene organizácie aj svojom nielen na Vianoce a na Nový rok, ale
počas všetkých dní želám čitateľom a obyvateľom hojnosť Božieho požehnania, lásku a pokoj do duše, zdravie a mier všetkým ľuďom dobrej vôle.
Izabella Jégh

podpredsedníčka ZO Csemadoku

„Ballag a szeretet a karácsonyi fényben, megáll az ajtónkban
csengetésre készen. Remélem, mindnyájunk szíve nyitva már és
a csengetésre nyitott szívünk repesve vár!”
Isten bőséges áldásával kegyelemekben gazdag karácsonyt, egészséget, szeretetet, békét és új évet kívánok minden jóakaratú embernek és
újságolvasónak szervezetünk és a magam nevében.
Jégh Izabella

a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének alelnöke
önkormányzati képviselő

Všetkým obyvateľom
Podunajských Biskupíc
prajeme krásne, pokojné
a požehnané vianočné sviatky
v kruhu rodiny a najbližších.
Miestny odbor
Matice slovenskej
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Starosta Mgr. Zoltán Pék a poslanci miestneho zastupiteľstva vám prajú

Požehnané Vianoce a Šťastný Nový rok
nané
srdca vám želám požeh
Milí Biskupičania, zosne
sviatkov.
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Zoltán Pék
Starosta / Polgármester

Všetkým našim
obyvateľom praj
pokojné prežitie eme
Vianoc,
plné radosti, lá
sky a pohody
v kruhu najbližší
ch.
Poslanci mies
tneho zastupiteľst
va
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