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Vianočné stromčeky rozžiaria
celé Biskupice
Blíži sa vianočný čas a k Vianociam neodmysliteľne patrí vianočný stromček. Vo všetkých mestských častiach sa postupne rozsvecujú aj vianočné osvetlenia a Podunajské
Biskupice nie sú výnimkou. Tak ako každý

rok, aj v tomto roku zabezpečuje mestská
časť vianočnú výzdobu na uliciach a osádza
vianočné stromčeky. Stromy na vianočnú výzdobu darovali samotní Biskupičania a o ich
výrub a osadenie sa postarali zamestnanci

úradu. Vo večerných hodinách spríjemnia
predvianočnú atmosféru osvetlené stromčeky na Bieloruskej ulici pri UFE, pri trhovisku
na Latorickej ulici, pri pošte na Uzbeckej ulici, na Komárovskej ulici a na Trojičnom námestí.
(Red.)

NA AK TUÁLNE TÉMY

Aký bol rok 2017?
Na úvod sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste
mi vo voľbách do orgánov
Bratislavského samosprávneho kraja odovzdali svoj
hlas. Verím, že vašu dôveru
nesklamem a v nasledujúcom päťročnom volebnom
období budem aj naďalej zodpovedne hájiť
v zastupiteľstve BSK záujmy Podunajských
Biskupíc.
Končí sa tretí rok volebného obdobia
2014 – 2018 a je načase bilancovať. Dovolím
si tvrdiť, že rok 2017 bol pre mestskú časť
Podunajské Biskupice úspešný. Aj v tomto
roku sme ﬁ nančné prostriedky použili na
ďalšie zveľadenie našich školských a predškolských zariadení. Na materských školách
sme vynovili všetky strechy a fasády v hodnote cca 305 tisíc €. V predchádzajúcom období sme dokončili aj interiéry, okná, dvere
a hygienické zariadenia. Spokojne môžem
skonštatovať, že všetky tieto objekty, ktoré
sme dostali v roku 2010 do nášho majetku,
po rozsiahlych investíciách pomaly vyzerajú
tak, ako by mali. Zastupiteľstvo odsúhlasilo odkúpenie aj pozemkov od vlastníkov
v areáli Materskej školy na Staromlynskej
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ulici v hodnote 300 tisíc €. Na základných
školách sme za viac ako 200 tisíc € zaviedli
nové rozvody elektriny, zrekonštruovali hygienické zariadenia, vymenili svietidlá a na
školských objektoch sme obnovili i strechy.
Z fondov EU sme získali 375 tisíc € na vytvorenie novej škôlky na Komárovskej ulici,
od Ministerstva životného prostredia SR na
likvidáciu čiernych skládok 41 tisíc €.
Počas roka 2017 sme sa pustili aj do rekonštrukcie miestnych komunikácií v hodnote
153 tisíc €. Povrchy ciest sa vynovili na
Dudvážskej, Hronskej, Ipeľskej a na ulici Pri
trati. Nezabudli sme ani na rekonštrukciu
chodníkov vo vnútroblokoch na Lotyšskej,
Estónskej a Bodrockej ulici. 30 tisíc € sme
investovali do rekonštrukcie verejných
priestranstiev a ďalších 20 tisíc € do modernizácie a opravy detských ihrísk. Začali
sme aj s budovaním nových parkovacích
miest, na čo sme vyčlenili 220 tisíc €. Nové
parkovacie miesta vznikli na Medzi jarkoch,
na Dolných Honoch aj v starej obci.
Na požiarnej zbrojnici, pod ktorou sme
minulý rok odkúpili pozemok, sme zrekonštruovali strechu v hodnote 21 tisíc €
a novú strechu za 80 tisíc € dostal aj náš
Dom kultúry Vetvár. Začiatkom roka 2017
sa začala rekonštrukcia a revitalizácia verejného trhoviska na Latorickej ulici v hodnote
cca 600 tisíc €. Dnes už majú Biskupičania

k dispozícii moderné trhovisko s kvalitnou
ponukou trhových služieb v osemnástich
predajných stánkoch.
Počas roka 2017 sme pre našich obyvateľov už tradične pripravili množstvo
podujatí. Za všetky spomeňme Fašiangovú
super sobotu, Oldies Party, Športový maratón pre deti, seniorov a našich futbalistov,
Mikuláša pre deti, veľkolepý Juniáles či obľúbenú Súťaž vo varení guláša. Na tieto aktivity sme získali ﬁ nancie od BSK. Naďalej
prispievame rodičom pri narodení dieťaťa
čiastkou 100 €, našim dôchodcom prispievame na obedy od 0,30 do 1,50 € podľa výšky
dôchodku a takisto poskytujeme jednorázovú ﬁ nančnú výpomoc pre odkázaných.
Dotujeme činnosť troch klubov dôchodcov,
dôchodcom a rodinám v núdzi dávame aj
vianočné príspevky.
pokračovanie na str. 2 »
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Plánovaná zimná údržba
Na minuloročnom októbrovom zasadaní
miestneho zastupiteľstva poslanci prerokovali a schválili návrh Operačného plánu
zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy
na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie od 1. 12. 2017
do 28. 2. 2018, aby sme boli pripravení na odpratávanie snehu, predchádzali vzniku poľadovice a odstraňovali ju z povrchu miestnych
komunikácií a zabezpečili tak ich zjazdnosť
a schodnosť. Zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy v zimnom období
2017 – 2018 zabezpečuje Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
prostredníctvom dodávateľskej organizácie,
ktorou je spoločnosť KOSEC plus, s. r. o., na
základe výsledkov verejného obstarávania
z roku 2015. Za organizáciu a riadenie zimnej služby je zodpovedný štáb zimnej služby

v zmysle Operačného plánu zimnej údržby
komunikácií III. a IV. triedy na území Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
na obdobie od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018,
ktorý je uverejnený na www. biskupice.sk.
Podľa Zákona č. 135/61 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnkov a VZN MČ Bratislava – Podunajské Biskupice č. 2/2003
problémy v schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v súvislom zastavanom území a hraničia s cestou
alebo miestnou komunikáciou, sú povinní
bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ
tieto vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom. Zimnú službu na komunikáciách I.
a II. triedy riadi a koordinuje v nepretržitej
prevádzke Magistrát hlavného mesta SR

Bratislavy, oddelenie cestného hospodárstva. Kontakty: 59 35 67 86, dispečing:
0902 985 887.
(Red.)

„Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa
vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú
chvíľu, ale každučký deň v Novom roku!“

„Kis házban, nagy házban csak róla beszélnek, érte
van az ünnep, neki zeng az ének. Békét tőle kérnek, csodát tőle várnak. Dicsőség, dicsőség Isten szent Fiának!”

Požehnané Vianoce a hojnosť Božej lásky praje všetkým
čitateľom Biskupických novín
Izabella Jégh
vaša mestská a miestna poslankyňa

Áldott karácsonyt, egészségben és szeretetben bővelkedő
újévet kíván a Püspöki Újság olvasóinak
Jégh Izabella
fővárosi és önkormányzati képviselőjük

Aký bol rok 2017?
» dokončenie zo str. 1

Za peniaze získané zo župy sme na
Trojičnom námestí zrekonštruovali súsošie
Svätej Trojice a vymenili kvetináče. Na aktivity mestskej časti sme v roku 2017 zo župy
získali dotáciu 35 tisíc €.
Rok 2017 priniesol na území našej mestskej časti objav jedného z najrozsiahlejších
archeologických nálezísk na Slovensku.
Nálezisko nebolo verejnosti prístupné a tak
sme pre záujemcov pripravili prednášku,
výstavu fotografií a vydali sme aj peknú
brožúru. Podunajské Biskupice sa v každom
prípade budú uchádzať o granty, aby bola táto
vzácna archeologická lokalita v budúcnosti
prezentovaná pre širokú verejnosť a stala sa
jedným zo symbolov našej mestskej časti.
Projekt vypracovaný na získanie ﬁ nancií sa
už nachádza na Ministerstve kultúry SR.
S potešením môžem konštatovať, že
rýchlostná komunikácia R7 sa na našom
území buduje podľa plánu. Naša dlhoročná snaha o jej vybudovanie sa teda končí
a ja pevne verím, že v roku 2020 ju už budú
Biskupičania využívať a dopravná situácia v našej mestskej časti sa konečne aj
s budovaním D4 a preložkou 1/572 zlepší.
Mojím ďalším úsilím bol boj o zachovanie
Špecializovanej geriatrickej nemocnice.
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Verím, že v budúcom roku sa veci pohnú
dopredu, aby v Podunajských Biskupiciach
zdravotnícka starostlivosť – nemocnica
zostala, vybudovala sa Liečebňa dlhodobo
chor ých, oddelenie dlhodobo chor ých

a vzniklo aj Geriatrické centrum a Domov
sociálnych služieb.
Pri príprave rozpočtu hlavného mesta
som na mestskej rade žiadala, aby sa doňho konečne zaradili ﬁ nancie na Cestnú
svetelnú signalizáciu (CSS) pri križovatke

Podunajská-Komárovská-Vrakunská. Stalo
sa tak, 900 tisíc € je v rozpočte naplánované
na výstavbu CSS. Dúfame, že sa to v roku
2018 zrealizuje.
V roku 2017 sme opäť urobili kus užitočnej
práce, ktorá verím, že prispeje k zlepšeniu
života žiakov, rodičov, motoristov i všetkých
obyvateľov našej mestskej časti. Ďakujem
nášmu miestnemu zastupiteľst v u za
profesionálny prístup k riešeniu problémov
a všetkým pracovníkom úradu za spoluprácu.
Opäť je tu čarovný čas Vianoc, čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď
si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si
prejavili vzájomnú úctu a lásku. Spoločne
prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia
sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Pri týchto sviatočných chvíľach
nezabudnime na to, že ľudskosť, súdržnosť,
tolerancia, vzájomná pomoc a porozumenie
je to, čo by nás malo sprevádzať nielen počas
vianočných sviatkov, ale počas celého roka.
Vážení občania Podunajských Biskupíc!
K blížiacim sa najkrajším sviatkom roka,
Vianociam, vám všetkým prajem veľa
zdravia, šťastia, radosti a rodinnej pohody
v kruhu vašich najbližších.
Tisztelt Pozsonypüspökiek! A közelgő
karácsonyi ünnepek alkalmából kívánok
mindenkinek békességet, boldogságot,
szeretetet, nyugalmat, családjaik körében.
Alžbeta Ožvaldová, starostka
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Pietna spomienka na Trojičnom námestí
Medzinárodný deň vojnových veteránov
si každoročne pripomíname dňa 11. 11.
o 11:11 hod. ako dôstojnú spomienku na
padlých v dvoch svetových vojnách a rôznych
ozbrojených konﬂ iktoch. V tento deň, 11. novembra 1918, sa na severe Francúzska podpísalo
prímerie, ktorým sa skončila 1. svetová vojna.
K pietnej spomienke sa pripojila aj naša
mestská časť. Členovia MO Csemadok spolu
so zástupcami mestskej časti, Slovenskej
asociácie pohrebných a kremačných služieb,
ZŠ Vetvárska a obyvateľmi Podunajských
Biskupíc si na Trojičnom námestí pri soche
Padlých hrdinov krátkym programom a zapálením sviečok pripomenuli obete 1. svetovej
vojny, ktoré odpočívajú po celej Európe v neoznačených hroboch.
Počas spomienk y zaznel pr í hovor

riaditeľky Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím jazykom maďarským,
Moniky Maurskej, a básne v podaní žiakov
Richarda Richtera a Petry Priklerovej.
Za účasť na stretnutí sa všetkým prítomným poďakoval predseda Slovenskej
asociácie pohrebných a kremačných služieb

Ladislav Stríž a zástupca Maďarského veľvyslanectva pplk. Csaba Vida.
Symbolom spomienky na padlých vo
vojne sa stali červené maky, ktoré vyrástli
na jednom z najkrvavejších bojových polí
1. svetovej vojny – na ﬂ anderských poliach
v Belgicku.
(Martina Fröhlich Činovská)

Archeologické objavy v Podunajských
Biskupiciach pokračujú
Počas pokračovania prípravných prác výstavby budúceho nultého obchvatu Bratislavy
– diaľnice D4, archeológovia zo spoločnosti
Via Magna objavili ďalšiu, doteraz neznámu
lokalitu. Neďaleko obce Most pri Bratislave
v priestore budúcej križovatky Podunajské
Biskupice identiﬁkovali v lete počas predstihovej sondáže stredoveké sídliskové nálezy.
Teraz sa podarilo pristúpiť k plošnému preskúmaniu náleziska. Na objaviteľov čakali zvyšky
starých obydlí, zásobných či odpadových jám
a množstvo rozrušených pecí, ktoré pravdepodobne slúžili na prípravu chleba či iné domácke aktivity. Medzi zaujímavé nálezy patria
časti keramiky, zvieracích kostí a kamenného
brúsiku, či zvyšky kamenných zrnotierok –
predchodcov obilných mlynských kameňov.
Veľmi zaujímavý je nález veľkých kusov okraja
objemnej nádoby – zásobnice, s vysokým

obsahom tuhy, ktorá slúžila na uschovávanie
potravín. Je to doklad, že v stredovekej osade sa pravdepodobne produkovali potraviny
nielen pre potreby miestnych obyvateľov, ale
aj vo väčších množstvách. Objav pecí môže
nasvedčovať o dôležitosti produkcie potravín.
Datovanie je predbežne stanovené do obdobia vrcholného stredoveku, t.j. do obdobia,
kedy už v Biskupiciach existovalo osídlenie
a kostol. Mohlo by teda ísť o akési „poľnohospodárske zázemie“ stredovekých Biskupíc.
„Podľa nálezov sa zdá, že osada neprežila dlhšie
ako jednu, maximálne dve generácie. Osídlenie
je približne o 500 rokov mladšie ako pohrebisko z
obdobia Avarského kaganátu, ktoré sme skúmali
v lete tohto roka,“ povedal pre Biskupické noviny vedúci archeológ výskumu Mgr. Andrej
Žitňan zo spoločnosti Via Magna.
Opäť sa potvrdilo, že naša obec má bohatú

Biskupičanka Andrea Kvintová pomáhajúca pri archeologickom výskume, prezentuje nález veľkého kusu keramiky z okraja
stredovekej graﬁtovej zásobnice.
a mimoriadne zaujímavú minulosť, z ktorej
sa zatiaľ odkryla len veľmi malá časť.
Po vyhodnotení a spracovaní všetkých
nálezov budeme určite o nových nálezoch
archeológov informovať na stránkach
Biskupických novín.
(Red.)

Moje lásky
Alžbetínske naivné divadlo naštudovalo na motívy hry chorvátskeho
spisovateľa Mira Gavrana Moje lásky divadelné predstavenie v podaní
hercov – ochotníkov. Dráma o hľadaní pravdy v réžii Mgr. art. Michaely
Čillíkovej je o dvoch ženách, ktoré ľúbili jedného muža. Je to príbeh
o láskach Georgea Washingtona a o tom, že nič nebolo tak, ako sa zdalo.
Hra je zaujímavá a prekvapujúca. Nielen dejom, ale aj výkonmi hercov

Vlasty Blinovej, Otílie Jablonovskej, Ľubomíra Šatana, ktorí 13. novembra v Dome kultúry Vetvár spríjemnili popoludnie divákom a svojimi
hereckými výkonmi nás vtiahli do deja a postupne až do prekvapujúceho
konca. Členom Alžbetínskeho naivného divadla ďakujeme a prajeme ešte
veľa ďalších tvorivých nápadov.
(BB)
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Šport nás baví
Základná škola Biskupická 21 s podporou Bratislavského samosprávneho kraja
a Miestneho úradu Podunajské Biskupice
zorganizovala 25. októbra 2017 športový
deň. Počas dopoludnia si žiaci našej školy
mohli otestovať svoju šikovnosť a výdrž
v tradičných aj menej známych disciplínach.
Pre mladších žiakov bolo pripravených 7 zaujímavých stanovíšť (prechod cez prekážkovú
dráhu, hod do cieľa, skok cez švihadlo, skok
do diaľky z miesta, preťahovanie lanom,
cvičenie rovnováhy, orientácia v priestore
a štafetový beh), kde za dobre zvládnutú
športovú úlohu získavali žetóny. Starší žiaci
si svoje sily zmerali už tradične vo futbale
a staršie dievčatá v prehadzovanej. Nedali

sa zahanbiť ani pani učiteľky, ktoré vyzvali
výber žiakov II. stupňa na duel vo vybíjanej.
Zároveň boli pripravené aj sprievodné
aktivity – sledovanie rozprávok a ﬁ lmov

so športovou tematikou, cvičenie Tabaty
s profesionálnym trénerom Willom Lettom
a pre pobavenie divákov aj „polčasový hod“
basketbalovou loptou. Na našu veľkú radosť nás prišla pozdraviť aj pani starostka
PhDr. Alžbeta Ožvaldová a vedúca odboru
školstva PaedDr. Beata Biksadská, ktoré
všetkým zaželali veľa športových úspechov
a spolu s nami si zaspievali aj školskú hymnu
Páli mi to. Žiaci sa s veľkou energiou a chuťou
pustili do všetkých aktivít a za účasť dostali
aj sladkú odmenu.
Keď sme sa v popoludňajších hodinách
príjemne unavení rozchádzali, želali sme
si, aby sa podobný deň zopakoval čo najskôr.
Mgr. Daniela Kališová, ZŠ Biskupická

Šport prekonáva hranice
Na jeseň m i nulého rok u v y pí sal
Bratislavský samosprávny kraj projekty
na podporu športu a mládeže pre školy
bratislavského kraja. Naša škola sa chopila
ponúknutej šance a zapojila sa do projektu:
„Šport prekoná hranice“.
O dotáciu elektronicky požiadalo takmer
500 žiadateľov a naša škola bola úspešná.
V projekte požadovala ﬁ nancie na vymaľovanie dvoch telocviční, čo sa nám aj
podarilo uskutočniť.
Súčasťou projektu bolo zorganizovanie
ľubovoľných športových zápasov. Keďže
dlhodobo udržujeme kontakt s priateľskou
školou v Brne, ZŠ Mutěnickou, vyzvali sme
na turnaj žiakov partnerskej školy. V utorok
24. októbra sme na pôde našej školy privítali
20 žiakov a 2 pedagógov zo ZŠ Mutěnická
za účelom športových zápasov. Po malom
občerstvení naše dievčatá hrali zápas vo

vybíjanej, v ktorom súperky
porazili. Po desaťminútovej
prestávke zase moravskí
chlapci zvíťazili v turnaji vo
ﬂorbale nad našimi športovcami. Zápasy vyhodnotila
a ocenenia obom tímom
udelila pani riaditeľka
Heldová. Malé darčeky odovzdala aj pedagógom zo ZŠ
Mutěnická – pani učiteľke
Bohmerovej a pánovi učiteľovi Musilovi.
Po v ý dat nom obede
v školskej jedálni si brnianskí žiaci prezreli
historické centrum Bratislavy so sprievodom a odborným výkladom našej pani učiteľky Krausovej.
Bola to jedna z príjemných akcií, ktorá
potvrdila samotný názov projektu, že šport

Pohľad na to, ako vekom také rozdielne
generácie dokážu spolu nádherne komunikovať, vzbudzoval radosť. V predvianočnom
období sme si pre seniorov pripravili pásmo
Páranie peria. Aj takýmto spôsobom sa snažíme vštepiť deťom tradície našich predkov
a našim starším spoluobčanom pripomenúť
zvyky ich mladosti.
Klára Chodelková
učiteľka MŠ -Podzáhradná

Deti seniorom
V mesiaci Úcty k starším sa v našej
Materskej škole na Podzáhradnej 1 všetky
deti pripravujú, aby potešili nielen svojich
starých rodičov, ale aj klientov v sociálnych
zariadeniach a kluboch dôchodcov.
Pre všetkých starkých sme pripravili
program plný hier, básničiek, pesničiek
a tancov. Detičky našej materskej škôlky
v telocvični predviedli, čo dokážu a starkých obdarili vlastnoručne zhotovenými
darčekmi. Potlesk bol obrovský a v nejednom oku starkej či starkého sa zableskla
slza šťastia.
Najstaršie deti s nacvičeným pásmom ľudových piesní a tancov navštívili v Ružinove
kultúrny dom, kde svoj sviatok oslávili seniori z obvodu Ružinov. Spolu so speváckou
skupinou SUSEDY deti v krojoch zožali veľký
úspech a potlesk dlho neutíchal.
Najväčšiu radosť z nášho programu však
mali seniori a zamestnanci v Zariadení
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naozaj dokáže prekonať hranice. Naše poďakovanie patrí organizátorom projektov zo
samosprávneho bratislavského kraja, ako aj
našej partnerskej škole v Brne.
Mgr. Gabriela Fajnorová
ZŠ Podzáhradná 51, ZRŠ 1. stupňa

pre seniorov GERIUM, s ktorými už roky
spolupracujeme. Program si pozrela aj pani
starostka Podunajských Biskupíc, ktorá
prišla navštíviť klientov zariadenia a spolu
zo seniormi si zaspievala. Na záver programu
deti všetkým porozdávali vlastnoručne zhotovené ružičky z listov a boli tiež obdarené
sladkou odmenou. Vzniklo tak krásne citové
prepojenie malých detí a starých ľudí, ktorí
si spoločne aj zaspievali. De ti videli, akú
radosť priniesli seniorom a seniori prejavovali deťom lásku a porozumenie. Milo sa
im prihovárali, hladkali ich a deti sa s nimi
zhovárali a obdarovávali ich úsmevmi.

Poďakovanie
za župné voľby
Vážení obyvatelia Podunajských Biskupíc, ďakujem
Vám za podporu vo voľbách do VÚC, vďaka
ktorej som sa stal poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. Vašu dôveru
si veľmi vážim. Budem sa usilovať o lepší
kraj pre nás všetkých.
Zároveň mi dovoľte Vám zaželať pokojné a milostiplné prežitie vianočných
sviatkov.
Mikuláš Krippel
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Očakávanie
Vianoce sú časom očakávania. Deti čakajú darčeky,
dospelí krajší, lepší svet,
viac pohody, pokoja, lásky,
porozumenia a podobne.
Práve v súvislosti s očakávaním mi minule jeden kňaz rozprával zaujímavý príbeh.
Stretol sa raz s jednou staršou pani, ktorá
bola veľmi smutná. „Prečo ste taká smutná, čo
vás trápi?“ opýtal sa jej. „Jaj, už sa blíži naša
každoročná rodinná dovolenka pri Balatone
a už teraz sa bojím ako to dopadne“ odpovedala. „Prečo, v čom je problém? Nemáte sa radi?
Vaše deti vás nemajú radi, alebo čo?“ vyzvedal
sa kňaz ďalej. „Ale nie, problém je inde. Keď
sa tak všetci zídeme, je nás asi 25 ľudí. A ja sa
na tie moje deti, vnúčence a pravnúčence tak
teším, že im chcem pripraviť päťchodový obed.
Chcem, aby si to užili, aby sa cítili príjemne.
Lenže nie je to také jednoduché – päť chodov.
Aby bolo všetko čerstvé, teplé, treba jesť spolu
a načas. A tu začína ten problém. Rodina sa
nevie zjednotiť. Jeden chce ísť na loďku, druhí
akurát hrajú futbal, tretí išli na výlet a tak
ďalej. Oni sa jednoducho nevedia dohodnúť,
nikto nechce ustúpiť. Samozrejme, nikto nič
nepovie, každý je ticho a čaká, že ustúpi ten
druhý. Keď je už konečne rozhodnuté, tak sa
vždy niekto urazí a potom je napätá atmosféra.
Nakoniec je celá dovolenka pokazená a nikto
sa z nej neteší, lebo každý tŕpne, ako to zas
dopadne. Čo mám s tým, prosím vás, robiť?“

Psst…! Hovorí
Božie ticho
Jedným z najznámejších
a najvýznamnejších husľových virtuózov v súčasnosti
je Američan Joshua D.
Bell (1967), držiteľ Ceny
Grammy, ktorého hudobní
kritici nazývajú moderným Paganinim,
či superstar klasickej hudby. Bell je hosťujúcim profesorom londýnskej Kráľovskej hudobnej akadémie. Spolu s Oslo Philharmonic
Orchestra hral v roku 2011 aj na BHS (29. novembra). Je o ňom známe, že hrá na husle
z dielne Antonia Stradivariho, ktoré pochádzajú z roku 1713 a za ktoré zaplatil takmer
4 milióny dolárov.
Prečo ho spomínam? Spojená je s ním jedna
výnimočná udalosť, ktorou sa môžeme nechať
inšpirovať do nadchádzajúcich dní. V mesiaci
decembri my kresťania prežívame dve krásne obdobia. Advent a Vianoce. Čas prípravy
a skutočnosť prítomnosti Boha medzi nami.
Celé je to však o nás. Je na nás, aby sme spozorovali, že Boh prichádza. Je na nás, aby sme
počuli melódiu jeho hlasu. A práve skúsenosť,
ktorú mal Joshua Bell vo Washingtone, nás
môže pohnúť k tomu, aby sme sa rozhodli
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Kňaz sa chvíľu zamyslel a potom sa opýtal:
„Prosím vás, majú vás vaše deti a vnúčatá
radi?“ „Áno, samozrejme, vždy sa tešia, keď
ku mne prídu“ znela odpoveď. „A majú vás
radi len pre ten päťchodový obed, alebo by
vás mali radi aj bez neho?“ „Samozrejme, aj
bez neho“. „Tak potom prečo nenavaríte paprikáš, nenecháte ho na sporáku a nepoviete
svojím deťom: Ste na dovolenke, užite si to,
celý rok ste v strese, tak teraz si oddýchnite.
Choďte na loď, hrajte futbal, choďte plávať
a keď vyhladnete, príďte, budem vás čakať?“
Tento príbeh krásne ukazuje ako naše
očakávania a naša predstava vie otráviť život
nám aj druhým. Čo sa s tým dá urobiť? Nemať
očakávania? Nie. Len naše očakávania treba
usmerniť. Problém je v tom, že často naše
očakávania vychádzajú z nás samotných
aj končia v nás. Ja chcem byť šťastný, ja
chcem uskutočniť svoju predstavu. A práve
toto je cesta do nešťastia. Vianoce nás učia
zmene pohľadu. Do stredu svojej túžby nedať seba, ale tých druhých. Aby sme to mohli
uskutočniť, sme pozvaní naučiť sa počúvať.
Nájsť si čas, lepšie povedané stratiť čas pre
toho druhého. A nielen pre toho, v prítomnosti ktorého sa cítim príjemne, kde pri spoločnom trávení času v konečnom dôsledku zase
len uspokojujem svoju potrebu byť dôležitým,
byť oporou, byť tým, kto podáva pomocnú
ruku. Ale stratiť čas aj pre toho, kto mi je nesympatický, alebo mi lezie na nervy. Taktiež
aj pre toho, s kým už vrúcny vzťah vychladol
a namiesto toho nastúpila rutina každodennosti, kde sa komunikuje v kategóriách môj
problém – tvoj problém, môj život – tvoj život.

Je to vôbec možné? Existujú príklady toho,
kde to funguje? Pre nás veriacich je tým príkladom práve Ježiš Kristus, ten, koho narodenie oslavujeme. On je ten, ktorý nehľadá
seba, svoje šťastie, ale prichádza kvôli nám,
pre naše šťastie. On je ten, ktorý nič neberie,
ale dáva. On je ten, ktorý do ničoho nenúti,
iba trpezlivo čaká, kedy my odpovieme.
Samozrejme, aj keď Krista osobne nepoznáme, keď sa započúvame do svojho vnútra,
objavíme, že našu nekonečnú túžbu po nekonečnom šťastí nemôže uspokojiť konečný
svet. Preto vykročme zo seba a darujme seba,
svoj čas, svoj úsmev, svoju pozornosť. Stojí to
tak málo a je to také cenné!
Prajem Vám všetkým požehnané prežitie Vianočných sviatkov a veľa milostí do
nového roku.
ThLic. Jozef Vadkerti, farár
A karácsony üzenete arra tanít, hogy a legszebb és legértékesebb ajándék az, ha magamat adom. Így adja magát Jézus is, akinek
a születését ünnepeljük. Áldott karácsonyi
ünnepeket és az új év minden napjára bőséges Isten áldását kívánok minden kedves
olvasónak
Vadkerti József, plébános

s otvorenou mysľou a citlivým srdcom vnímať
Boha, ktorý prichádza v tajomstve ticha.
V januári 2007 – na podnet denníka
Washington Post – sa slávny maestro Joshua
Bell postavil ku vchodu stanice metra
L‘Enfant Plaza vo Washingtone ako pouličný
hudobník (busker). V chladnom januárovom
ráne takmer 43 minút hral na svojich vzácnych husliach. Začal Bachom, potom prišli
na rad Schubertova Ave Maria a diela Manuela
Ponceho a Julesa Massenta. A znovu Bach.
Náhliac sa v rannej špičke prešlo okolo
huslistu 1097 ľudí (ako ukázal záznam videokamery). Asi po troch minútach si muzikanta
všimol starší pán. Zastavil sa na niekoľko
sekúnd a pokračoval ďalej. O minútu neskôr
dostal Bell svoj prvý dolár. Do puzdra od huslí
mu ho hodila okoloidúca žena bez toho, aby
sa zastavila. Po niekoľkých minútach pri
ňom postál istý muž, chvíľu počúval hudbu,
potom pozrel na hodinky a odišiel. Bellova
hudba najviac zaujala trojročného chlapca,
jeho matka ho však nervózne súrila, aby ju
nasledoval.
Za 43 minút sa pri huslistovi na krátku
chvíľku zastavilo iba sedem ľudí. Za celý ten
čas sa mu podarilo zarobiť 32 dolárov. Keď
prestal hrať, nikto to ani nespozoroval. Nikto
nezatlieskal. Nikto nespoznal jedného z najlepších huslistov sveta. Nikto si nevšimol
vzácny nástroj. Nikto neocenil majstrovsky

zahraté diela. Avšak už dva dni pred touto
udalosťou bol vypredaný Bellov koncert
v Bostonskom divadle, na ktorý stál lístok
takmer sto dolárov.
Advent a Vianoce by mali byť pre nás
ideálnym časom, v ktorom môžeme vnímať
tajomstvo Boha. On k nám prichádza a ponúka nám svoju „melódiu lásky“, ktorou chce
naplniť naše duše. Prichádza však v tichu.
Túto skutočnosť nádherne vystihujú slová
starozákonnej knihy, ktoré sa stali v kresťanskej tradícii inšpiráciou pre mnohé vianočné
piesne: „Veď kým všetko objímalo hlboké ticho
a noc v rýchlom behu došla do polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského
trónu.“ (Mud 18,14)
Ticho je priestor v ktorom prichádza
Emanuel. Aby sme mohli vnímať jeho prítomnosť, musíme aj my vstúpiť do priestoru
toho istého ticha. Ticho však nie je len stav
bez hluku. Ticho nie je len mlčanie. Ticho je
usporiadaný vnútorný život človeka, čisté
svedomie, pokoj duše.
Advent a Vianoce sú pre nás príhodným
časom prerušiť zhon a hluk a ponoriť sa do
tajomstva nášho života s Bohom. V tichu počúvať jeho blízkosť. Hudbu jeho slov. Zaslúži
si našu pozornosť. Veď tu predsa prichádza
niekto väčší ako je Joshua D. Bell.
Mons. Vladimír Stahovec
Rektor kostola Povýšenia Sv. kríža
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Výsledky
je vidieť
Milí Biskupičania, keďže
sa nezadržateľne blíži koniec
roka a ako mestský poslanec
vás zastupujem v mestskom
parlamente hlavného mesta
Bratislava, dovolím si vám
predložiť odpočet mojej práce.
V roku 2017 Hlavné mesto investovalo
do opráv svojho majetku v Podunajských
Biskupiciach (cesty I. a II.triedy, priľahlé
chodníky…) historicky najvyššiu sumu,
ktorá dosahuje takmer 500 tis.eur.
Cesty a chodníky
Osvetlenie

2010

2018

17 tis. €

487 tis. €

3 tis. €

12 tis. €

Vážení spoluobčania, je
tu čas, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní, známi,
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa
tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce
a Nov ý rok sú obdobím, keď sa každý
snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré
znamenajú veľa pre každú rodinu aj pre
každého z nás. Človek sa musí vedieť
tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím
postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný
vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že
je naozaj človekom. O to som sa snažil aj
ja po celý rok, či už ako poslanec, veliteľ
hasičského zboru alebo ako manžel a otec
rodiny. V priebehu roka sa s vami stretávam a snažím sa byť vždy nápomocný pri

Z týchto peňazí, ako som sľúbil, hlavné
mesto opravilo zvlnenú vozovku na Korytníckej ulici spolu s bezbariérov ými
prechodmi v celom jazdnom proﬁle. Druhou
významnou investíciou bola oprava Podunajskej ulice s vytvorením bezbariérových
prechodov a oprava veľkej časti chodníkov. Ďaľšou realizovanou investíciou bola
výmena poškodeného povrchu cesty na
Uzbeckej ulici. Som rád, že spolu s poslankyňou I. Jégh sme našli prostriedky aj na
opravu časti chodníka na Krajinskej ulici,
ktorá sa práve v tomto období dokončila. Ak
bude priaznivé počasie, do konca roka má
Hlavné mesto ešte v pláne dokončiť bezbariérové prechody na križovatke Uzbecká –
Vrakunská. Avizovaná investícia – búranie
nadchodov cez Kazanskú ulicu (ďaľších
660 tis. eur) sa bude realizovať až v prvom
polroku 2018. Dôvodom je zdĺhavý proces
na búracie povolenie a výber zhotoviteľa.
riešení problémov, s ktorými sa na mňa ako
na poslanca obraciate. Dúfam, že tomu bude
tak aj v budúcom období, že tu budem pre
vás ako váš volený zástupca a spoločne budeme rozvíjať našu mestskú časť k lepšiemu
a krajšiemu zajtrajšku.
Milí Biskupičania, želám vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a do Nového
roka 2018 pevné zdravie, veľa šťastia a pracovných aj osobných úspechov.
Váš poslanec Ján Duranský
Tisztelt Polgártársaim! Ismét eljött az
idő, amikor a családok, barátok, ismerősök találkoznak, közös asztal köré ülnek,
hogy átéljék azt az egyedülálló érzést, amit
családi köteléknek hívunk. A karácsonyi
ünnepkör időszakában próbálunk minél
többet együtt lenni a hozzánk közel állókkal, így még ink ább előtérbe kerülnek az
olyan értékek mint a barátság, a szeretet,

Hlavné mesto v roku 2018 plánuje po
schválení rozpočtu pokračovať v dlhodobo
zanedbaných investíciách do dopravnej
infraštruktúry, ako je výmena vozovky na
Kazanskej ul. či osadenie semafórov na križovatke Komarovská – Podunajská, a tiež
dobudovanie chodníka na Popradskej ulici.
Ing. Milan Černý, poslanec mestského
a miestneho zastupiteľstva
a tisztelet és az áldozatkészség. Saját emberségünk fokmérője, hogyan viszonyulunk ezekhez az értékekhez. Jómagam
képviselőként, a tűzoltóság parancsnokaként, de férjként és családapaként is
ezek mentén igyekszem haladni az év
során. Rendszeresen találkozom Önökkel
és próbálok segítséget nyújtani azon
problémák megoldásában, amelyekkel
hozzám fordulnak. Nagyon remélem,
hogy választott képviselőjükként erre
a jövőben is lehetőségem lesz, és Önökkel
egyetemben hozzá tudok járulni városrészünk fejlődéséhez, mely a jövőbeni
szebb napok záloga.
Kedves Püspökiek, kívánok Önöknek
kellemes karácsonyi ünnepeket, az új
esztendőbe pedig egészséget, boldogságot, sok-sok sikert a munkájukban és
a magánéletükben egyaránt!
Az Önök képviselője, Duranský János

Ostražitosť je na mieste i v predvianočnom období
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Bratislave II vyšetruje viaceré prípady, keď
zlodeji využili nepozornosť občanov a spôsobili im majetkovú škodu.
Vreckoví zlodeji i počas predvianočného
obdobia využívajú nepozornosť ľudí, a preto
polícia vyzýva k zvýšenej opatrnosti. V čase,
keď sa vydáte za predvianočnými nákupmi,
stávate sa pre zlodejov lákavým objektom. Viac
ľudí v obchodoch, na uliciach, v prostriedkoch
mestskej hromadnej dopravy, v nákupných
centrách, na vianočných trhoch, ktoré sú
preplnené ľuďmi prináša viac nepozornosti,
sústredenia sa na nakupovanie, čo je najlepšia
príležitosť pre vreckových zlodejov. Praktiky
zlodejov sú rôzne. V dave ľudí môžu pozorovať
váš spôsob platby ako i obnos peňazí, ktorým
disponujete, na aké miesto po zaplatení si
peňaženku odložíte. Potom už len čakajú na
vhodný okamih, aby vám spôsobili majetkovú
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škodu. Predmetom záujmu páchateľov sú
okrem peňazí napríklad i šperky, retiazky,
mobilné telefóny, bankomatové karty, doklady, a iné cenné a použiteľné veci. Obeťou
vreckových zlodejov sa stávajú náhodne
vytipované osoby - ľudia všetkých vekových
kategórií. Zlodeji sa zameriavajú taktiež na
zaparkované autá, na krádeže z osobných
motorových vozidiel, v ktorých si nechávate
svoje vianočné nákupy. V žiadnom prípade
preto z auta nerobte výklad pre zlodeja, a to ani
v prípade, keď auto opustíte len na pár minút.
Preto polícia vyzýva občanov k zvýšenej
opatrnosti. Dodržiavaním jednoduchých
preventívnych odporúčaní je možné predísť
krádeži a vyhnúť sa nepríjemnej skúsenosti.
• pri nákupnom ošiali si strážte v každom prípade kabelku, nedávajte si ju do nákupného
vozíka, držte si ju blízko pri tele
• peňaženku alebo doklady si nenechávajte

na ľahko dostupných miestach
(v zadnom vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky)
• tašky a ruksaky, v ktorých máte peniaze
alebo doklady nenoste na chrbte
• peňaženku, mobilný telefón, doklady si
nenechávajte v odevoch, ktoré si prevesíte
cez nákupný vozík alebo stoličku v reštauračnom zariadení
• pokiaľ je to možné, nenoste so sebou veľkú
ﬁ nančnú hotovosť a využívajte možnosť
bezpečnejšieho platobného styku
• peniaze a doklady noste oddelene
• platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene
od dokladov a peňazí, v žiadnom prípade si
nezapisujte PIN v blízkosti karty.
Prispejte aj vy k vašej bezpečnosti, vaša
ostražitosť je na mieste!
plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ OR PZ SR BA II

04/12/2017 16:23

BISKUPICKÉ NOVINY 12/2017

7

IN WHITE

ZUBNÁ AMBULANCIA
. Kompletné ošetrenie zubov
. Bezbolestná stomatológia -

laserová terapia
. )L[Q«]XE\]DMHGHQGHć
. 9\XĻLWLHPRGHUQ¿FKPDWHUL£ORY
DQRY¿FKOLHÏHEQ¿FKSRVWXSRY
. ,QGLYLGX£OQ\SU¯VWXSY
SU¯MHPQRPSURVWUHG¯NX
NDĻG«PXSDFLHQWRYL
0JU$WWLODCsontos
Mob.:0903712455
3DGO¿FKKUGLQRY%UDWLVODYD
ZZZLQZKLWHVNLQIR#LQZKLWHVN

Zdravie
VD]DÏ¯QD
v ústach

POZÝVA VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
11. JANUÁRA 2018 (štvrtok) od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Heslo gymnázia:
SAPERE AUDE! MAJ ODVAHU POUŽÍVAŤ VLASTNÝ ROZUM!
Kontakty: 02/45 24 25 85, e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk, web: www.gymhron.sk
Program pre návštevníkov DŇA OTVORENÝCH DVERÍ Gymnázia F. G. LORCU
1.
Prehliadka priestorov školy
2.
Otvorené hodiny z prírodovedných i z humanitných predmetov
3.
Ukážky programov predmetových komisií
4.
Ukážky zo života našich žiakov, študijnej a krúžkovej činnosti, medzinárodnej spolupráce
5.
Možnosť napísať si „prijímačky nanečisto“ z matematiky, zo slovenského
jazyka a z literatúry
6.
Informácie riaditeľky školy pre rodičov a žiakov
SME ŠTÁTNA ŠKOLA A ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE JE BEZPLATNÉ. BILINGVÁLNA SEKCIA JE ZRIADENÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNEJ DOHODY MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR A ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA, ČÍM
JE GARANTOVANÝ VYSOKÝ ŠTANDARD VÝUKY.

Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava otvára
stolnotenisovú akadémiu. Hľadáme deti od 8 do
12 rokov. Tréningy budú prebiehať každý utorok
a štvrtok od 16:30 do 18:00 v telocvični na
ZŠ Biskupická 21. Náš oddiel má dlhoročnú tradíciu
s výchovou talentovaných stolných tenistov. Bližšie
informácie nájdete na stránke www.stospoje.sk.
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Najbližšia pútnická svätá omša
ku cti blahoslavenej Zdenke sa
bude konať 30. decembra o 17:00 hod.
v Kostole Povýšenia Svätého Kríža s témou príhovoru Bl. Zdenka – pokorná
v službe.
Milosrdné sestry Svätého kríža

Vianočné
bohoslužby
Rozpis sv. omší na Vianoce 2017
vo Farnosti sv. Mikuláša

Vianočný obchodík
Oddelenie školstva a kultúry MiÚ pripravilo pre všetkých milovníkov tvorivosti
predvianočnú v ýstavu a predaj ručne
robených výrobkov. Vianočný handmade
potešil začiatkom decembra v Dome kultúry Vetvár všetkých milovníkov kreativity,
šikovnosti a iných zručných. Tvorcovia si
pre návštevníkov pripravili nielen tovar
s vianočnou tematikou, krásne ozdoby na
stromček, vianočné svietniky a vence, ale tiež

Poďakovanie
„Tvoja duša už našla svoj
pokoj a z neba na nás dávaš
pozor. Nikdy nezabudneme,
v srdci ťa máme a živé budú
na teba spomienky naše.“

Spovedanie pred Vianocami:
16. decembra (sobota) od 9.00 do 11.30 hodiny: spoločné vysluhovanie sviatosti
pokánia za účasti viacerých spovedajúcich kňazov.
19. decembra (utorok): spovedanie
chorých. Vopred ich treba nahlásiť na
farskom úrade osobne alebo telefonicky
02/4524 8671.
24. december: Večer Narodenia Pána
22.30 slov. Farský kostol sv. Mikuláša
24.00 maď. Farský kostol sv. Mikuláša
24.00 slov. Kostol Sv. kríža
25. december: Narodenie Pána
7.00 slov. Kostol sv. Jozefa v Komárove
8.00 maď. Farský kostol sv. Mikuláša
9.30 slov. Farský kostol sv. Mikuláša
10.30 slov. Kostol Sv. kríža
11.00 maď. Kostol sv. Jozefa v Komárove
26. december: Sv. Štefan 1. mučeník
7.00 slov. Kostol sv. Jozefa v Komárove
8.00 maď. Farský kostol sv. Mikuláša
9.30 slov. Farský kostol sv. Mikuláša
10.00 slov. Gerium – domov dôchodcov
10.30 slov. Kostol Sv. kríža
11.00 maď. Kostol sv. Jozefa v Komárove
Novoročné bohoslužby
31. december: (Silvester) Ďakovná
pobožnosť na konci roka
16.00 slov./maď. Farský kostol sv. Mikuláša
1. január: Slávnosť Bohorodičky
9.00 slov. Kostol sv. Jozefa v Komárove
9.00 maď. Farský kostol sv. Mikuláša
10.30 slov. Kostol Sv. kríža
11.00 maď. Kostol sv. Jozefa v Komárove
18.00 slov. Farský kostol sv. Mikuláša

So zármutkom v srdci, ale vyrovnaní
s božou vôľou, ďakujeme všetkým, ktorí ste
1. 12. 2017 odprevadili na poslednej pozemskej ceste nášho drahého zosnulého, Ernesta
Putza. Ďakujeme za slová súcitu a kvetinové
dary, ktoré ste priniesli. Ďakujeme pánovi dekanovi za slová útechy vyvierajúce z evanjelia
a taktiež Pohrebnej službe Stríž za prípravu
dôstojného obradu.
Smútiaca manželka
a deti s rodinami
„Lelked, remélem, békére talált, s Te
már a mennyekből vigyázol Ránk! Soha
nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
s örökkön-örökké emlékezünk Rád!”
Mély fájdalommal, de a Teremtő akaratába belenyugodva köszönjük mindazoknak,
akik 2017. december 1-jén elkísérték szeretett halottunkat, Putz Ernőt földi létének
nyughelyére. Köszönjük az együttérző szavakat és a sok-sok virágot, amelyet koporsójára helyeztek. Köszönjük esperes urunk
evangéliumból fakadó vigasztaló szavait és
a Stríž Temetkezési Vállalatnak a temetés
méltó körülményeinek biztosítását.
Gyászoló felesége és gyermekei
a családjukkal

veľký výber originálnych výrobkov vhodných
ako darček. Vianočný handmade sa už v našej
mestskej časti stáva tradíciou a svedčí o výnimočnom talente jej obyvateľov.
(Red.)

Spomienky
„Prinášame biele ruže, majú
biele lupienky, my sme do nich
uložili všetky naše spomienky. Odišiel, už nie je medzi
nami, no v našich srdciach
stále žije spomienkami.“
Deviateho decembra uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko Ján Wenhardt.
S láskou na neho spomína manželka
Mária, syn Róbert a dcéra Alica s rodinami
„Ott vagy az esőben és a szélben,
a madárdalban, a virágos réten. Ott vagy
a napsugárban, csillagok fényében és itt
vagy örökké szeretteid szívében.”
December 9-én múlt 20 éve, hogy távozott
az élők sorából a szeretett férj, édesapa és
nagyapa, Wenhardt János. Emlékét őrizve
gondolnak rá övéi.
Felesége, Mária, ﬁa Róbert és lánya
Alica a családjukkal

„Tíško si zaspala zanechajúc
všetkých a všetko, čo si mala
rada. S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no
v našich srdciach navždy budeš žiť.“
Dňa 23. 12. 2017 si pripomenieme prvé
výročie úmrtia, keď nás navždy opustila naša
drahá Editka Tóthová, rodená Buchelová.
S láskou spomínajú smútiaca matka,
brat, dcéra, vnučka a rodina

Prehľad najbližších podujatí v Dome kultúry Vetvár, Biskupická 15
27. 1.

19.00

Ples Dobrovoľného hasičského zboru

3. 2.

19.00

57. reprezentačný ples MO Csemadok

9. 2.

20.00

Ples MO Matice slovenskej

10. 2.

19.00

Ples Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ
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