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Slávnostná akadémia
Začiatkom apríla sa konala Slávnostná
akadémia pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Kostole
sv. Mikuláša a Podunajských Biskupíc.
Počas slávnostného podujatia boli ocenené viaceré osobnosti, ktoré sa svojou
prácou, záujmom a úsilím pričinili o rozvoj
mestskej časti.
str. 8, 9

Veselá veľkonočná atmosféra
Najvýznamnejšie kresťanské sviatky Veľkej noci sú za nami. Po ostatných dvoch rokoch sme ich mohli osláviť v kruhu širšej rodiny a stretnúť sa s priateľmi a známymi
bez obmedzujúcich opatrení. Pred samotným sviatkom mohli konečne deti z našich
materských a základných škôl spolu so seniormi z klubov spoločne ozdobiť kraslicami
tri veľkonočné stromčeky a mestská časť pripravila pre deti aj dospelých príjemné
podujatia s veľkonočnou tematikou.
Nápad vytvoriť na nádvorí miestneho úradu na Trojičnom námestí Rozprávkový dvor
sa už počas Vianoc
stretol s veľkou odozvou. Príjemné ohlasy
od obyvateľov smerovali aj na vianočnú výzdobu, ktorú si prišli
pozrieť aj návštevníci
z iných mestských častí. Želanie, že aj počas
pestrofarebných veľkonočných sviatkov
príde vedenie mestskej časti s podobným
nápadom, sa splnilo
nad očakávania. Počas
viac ako dvoch týždňov
mohli naši obyvatelia obdivovať v okolí
Trojičného námestia i na nádvorí miestneho
úradu Biskupický veľkonočný dvor. Starosta
Zoltán Pék finančne pokryl bohatú profe-

sionálnu výzdobu v podobe velikánskych
kraslíc, košíka a iných dekorácií. O tie drobné sa už postarali zamestnanci úradu vo
svojom voľnom čase
a potešili tak aj svojich
„stránkarov“.
Počas troch dní od
piatka 8. apríla prijalo
pozvanie na „Biskupické Veľkonočné fotenie
s prekvapením” množstvo rodín s deťmi. Tým
prekvapením boli živé
postavičky zajaca, Minnie a Mickeyho a balóny, čokolády a čerstvo
pripravené palacinky.
Biskupické Veľkonočné
fotenie v dažďovej záhrade uviedli svojou návštevou deti z materských aj základných škôl.
pokračovanie na str. 3 

Požehnanie
obnoveného kríža
Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa miestni farníci
podujali obnoviť pôvodný drevený prícestný kríž z konca 19. storočia. Znovu
osadený kríž na konci Vinohradníckej ulice
bol na Kvetnú nedeľu požehnaný dekanom
farnosti.
str. 11

Pomáhajú aj žiaci
zo ZŠ Biskupická
Deviataci a tretiaci zo Základnej školy na
Biskupickej ulici sa rozhodli zorganizovať
zbierku humanitárnej pomoci pre matky
a deti z Ukrajiny. V rámci školy vyzbierali plyšové hračky, hygienické potreby
a potraviny a ukázali tak spolupatričnosť
s ľuďmi v núdzi.
str. 13
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STAROSTA INFORMUJE

Vážení Biskupičania!
Koncom roku 2021 bolo
podaných viacero žiadostí
o nenávratný f inančný
príspevok z eurofondov, či
dotačných schém z jednotlivých ministerstiev. Ide
o projekt rekonštrukcie KD
Vetvár, Denného centra na Estónskej ulici, či
Vybudovanie cykloprístreškov na základných
školách v našej mestskej časti. Hodnotiaci
proces projektov ešte nebol ukončený a čakáme na výsledok. Od začiatku roku 2022
popri bežných úlohách zabezpečujeme
pokračovanie realizácie diela „Zelené srdce
Podunajských Biskupíc“, ktorého preberanie
by sa malo začať v apríli. Pri realizácii nás potrápili predovšetkým nepriaznivé klimatické
podmienky, prudké výkyvy cien a nedostupnosť stavebných materiálov na trhu. V marci
tohto roku boli ukončené stavebné úpravy
odborných učební v rámci euro projektov
„Zlepšovanie kľúčových kompetencií žiakov“
ZŠ Bieloruská, Biskupická a Podzáhradná.
Teraz nás čaká obstaranie moderného zariadenia a vybavenia odborných učební.
Pokračovali sme v realizácii zámeru stavebných úprav bývalých Detských jaslí na
Latorickej ulici, tak aby mohli v budúcnosti
slúžiť ako materská škôlka. Bola spracovaná
projektová dokumentácia a na financovanie
tejto rekonštrukcie bola spracovaná a podaná žiadosť o euro zdroje. Podaná bola
aj žiadosť o nenávratný finančný príspe-

vok na pokračovanie II. etapy budovania
„Zeleného srdca Podunajských Biskupíc“ na
Biskupickej ulici. Najvážnejším zámerom, na
ktorom momentálne pracujeme, je projekt
komplexnej rekonštrukcie ZŠ Bieloruská.
Z dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja sa nám podarilo získať
takmer 12 tisíc eur na vybudovanie nabíjacích a servisných staníc na e-biky. Tie
budú inštalované pri základnej škole ako
aj v cykloprístrešku v rámci „Zeleného
srdca“, kde sme pripravili technické
zázemie aj pre vybudovanie nabíjačky pre
elektromobily. Od januára je podstatná
časť nákladov spojených s poskytovaním
domácej opatrovateľskej služby preplácaná
z nenávratných zdrojov eurofondov v rámci
schváleného projektu. V procese verejného
obstarávania je rozsiahla rekonštrukcia
miestnych komunikácií a chodníkov v našej
mestskej časti. Celkové rozpočtové náklady
predstavujú viac ako 300 tisíc eur. Taktiež sa
očakáva výsledok verejného obstarávania,
aby sme mohli zrealizovať vybudovanie nového detského ihriska na Učiteľskej ulici,
na ktoré sme získali dotáciu z Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške
45 tisíc eur. Verím, že spolu s poslaneckým
zborom nájdeme rozpočtové zdroje na
dokončenie (vyregulovanie) kotolne na ZŠ
Bieloruská vo výške cca 70 tisíc eur a rekonštrukciu elektroinštalácie a osvetlenia
MŠ Latorická. Rok 2022 bude tiež rokom,

Prístav Podunajské Biskupice
Medzi našimi Biskupičanmi žije veľa ľudí so skvelými nápadmi, ktorí svoj voľný
čas, energiu i vlastné financie venujú prospešným malým či väčším projektom
pre našu mestskú časť. Jedným z nich je aj pán Štvrtecký, ktorý mi pred zhruba
tromi rokmi osobne predstavil svoj nápad, ako využiť našu jedinečnú polohu pri
Dunaji. Jeho nedotknuté zákutia
a okolitú prírodu poznajú zväčša
len cyklisti, hoci slovo Dunaj
máme aj v názve našej mestskej
časti. Možnosti na rekreáciu,
šport či plávanie dostatočne
nevyužívame, pretože nemáme
ako iné mestské časti k ramenám
dobrý prístup, za čo môže isté
odstrihnutie hrádzou.
Vďaka spomínanému úsiliu
pána kapitána by sa to už čoskoro
mohlo zmeniť. Prístav Podunajské Biskupice je už dokončený, všetky povolenia
vybavené a menšia výletná / vyhliadková loď bude čo nevidieť pripravená, aby
sme umožnili širokej verejnosti obdivovať krásu fauny a flóry okolia Dunaja.
Potenciál tohto miesta je výborný, viem si predstaviť plavby aj pre deti z našich
materských a základných škôl a v lete pri prístave opekačky či stanovačky. Už
pri zrode jeho nápadu som mu prisľúbil svoju podporu a tak vás rád budem už
čoskoro informovať o spustení samotnej prevádzky.
Zdroj: Zoltán Pék
starosta Podunajských Biskupíc

v ktorom sa zverejnia výzvy na financovanie
projektov z tzv. Plánu obnovy EÚ, do ktorých
sa budeme aktívne zapájať s cieľom vytvárať
v našej mestskej časti čo najlepšie podmienky pre život jej obyvateľov.
Všetkým Biskupičanom prajem krásne
prežitie májových dní v uvoľnenej atmosfére
bez obmedzujúcich opatrení a budem sa tešiť na osobné stretnutie s vami na rôznych
podujatiach, ktoré pre vás pripravujeme.
Valamennyi püspökinek felhőtlen
májusi időtöltést kívánok és örülni fogok a kulturális rendezvényeken való
találkozásoknak.
Mgr. Zoltán Pék
starosta

VEĽKÁ NOC

Veselá veľkonočná atmosféra
 pokračovanie zo str. 1

Na námestí boli pripravené stánky s občerstvením, v ktorých si okrem rôznych
pochúťok mohli obyvatelia zakúpiť aj tradičné čerstvé mäsové dobroty a dekorácie
na veľkonočný stôl. V rámci veľkonočnej
výzdoby bol novinkou pred veľkonočným
stromčekom fotorámik obrovských rozme-

rov, vďaka ktorému si mnohí
návštevníci odniesli domov
okrem príjemne strávených
chvíľ aj spomienkové rodinné fotografie.
V predveľkonočnom období prišlo na vyzdobené námestie množstvo návštevníkov, a najmä detí. Rozdali sa
stovky čokoládových vajíčok
a palaciniek, no veríme, že
najväčším darom bola snaha
spríjemniť čas pre sviatkami
Veľkej noci.
Mgr. Beata Prekopová

Pestrofarebné máje
Posledný aprílový deň patrí už tradične stavaniu májov. Aj keď táto milá
tradícia stále viac upadá do zabudnutia, v Podunajských Biskupiciach si ju
každoročne pripomíname a tento zvyk udržiavame pri živote. Mesiac máj sa
totiž považuje za obdobie lásky a zrodu nového života a práve májová zeleň
je toho dôkazom.
Tri stromčeky na Trojičnom námestí, na priestranstve pri Pošte na Uzbeckej
ulici a na Medzi jarkoch ozdobili 29. apríla deti z našich škôl a škôlok spolu
s členmi Denných centier. Samotné zdobenie bolo hneď veselšie, keďže sme sa
ostatné dva roky museli kvôli opatreniam pri tejto milej tradícii zaobísť bez ich
pomoci a spevu. Dúfame, že tieto mladé stromčeky prinesú do Biskupíc novú
silu, hojnosť a zdravie.
Zdroj: Podunajské Biskupice
– oficiálna stránka mestskej časti
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AKTUÁLNE

Obľúbené kulinárske podujatie aj v Biskupiciach
Známy Street food festival je určený pre milovníkov dobrého jedla a pitia, ktorých spája chuť vyskúšať niečo nové a netradičné. Po prvý krát zavítal tento Gastronomický festival pouličného jedla na podnet a v spolupráci s mestskou časťou aj do
Podunajských Biskupíc a počas štyroch dní ponúkol aj našim obyvateľom jedinečnú atmosféru a bohatú ponuku jedál zo
slovenskej a zahraničnej kuchyne.
Obľúbené kulinárske podujatie
Street food festival rozložilo po vzore
iných svetových miest 28. apríla svoje
stánky na kolesách na priestranstve pri
Pošte na Uzbeckej ulici. Až do 1. mája
si tak mohli obyvatelia i návštevníci
Podunajských Biskupíc vybrať zo
širokej ponuky jedál rôznych druhov
a kultúr, doplnenú remeselným pivom, lokálnymi vínami, limonádami
a kávou.
Súčasťou Street food festivalu bol aj
kultúrny program a atrakcie pre deti.
Podujatie zorganizovalo občianske
združenie Skrášlime Slovensko v spolupráci s našou mestskou časťou.
Alexandra Hrabačková

Úspechy ZŠ Bieloruská v minihádzanej
V sobotu 19. marca sa po dlhej
pandemickej prestávke konečne
uskutočnil turnaj v minihádzánej
v rámci projektu Športom za duševné zdravie detí. Tento projekt zastrešuje najväčší hádzanársky klub
na Slovensku – ŠKP Bratislava,
s ktorým naša škola aktívne spolupracuje už niekoľko rokov. Turnaj
sa konal v novej hale Domu športu na Junáckej ulici. Deti z našej
školy z krúžkov minihádzanej sa
turnaja tiež zúčastnili. V pomerne
veľkej konkurencii 45 družstiev
1. – 2. ročníkov a 3. – 4. ročníkov,
sa naši žiacki hádzanári (3. – 4.
ročník) umiestnili na 1. mieste.
Blahoželáme!

7. apríla sa konal ďalší turnaj,
ktorého sa znova zúčastnili aj naši
žiaci z prvého stupňa. Naši hráči
v kategórii 3. a 4. ročníkov dosiahli
4. miesto a v kategórii 1. a 2. ročníkov sa umiestnili na 1. mieste.
Spoločne sa tešíme z ich úspechov,
ktoré sú odmenou za aktívne tréningy v čase, keď sa turnaje nemohli
organizovať.
Dôležité však je, že sa žiaci opäť
mohli tešiť z hádzanej a zmerať si
sily so svojimi rovesníkmi na takomto
podujatí. Naše športové hviezdy sa
už tešia na ďalšie kolá tohto podujatia, ktoré budú 30. apríla a 10. mája.
Mgr. Kristián Lesko
pedagóg ZŠ Bieloruská

Rodinný deň v lesoparku
21.5. / 10.00

Vrakunský lesík/ ohnisko pri veži

Hravé spoznávanie prírody
s drobcami
Spoločná opekačka
Viac info na FB

POMOC UKRAJINE
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Biskupice aktívne pomáhajú ukrajinským rodinám s deťmi
Aj naša mestská časť sa od prvých chvíľ, kedy Ruská federácia napadla nezávislú
Ukrajinskú republiku, aktívne zapojila do pomoci vojnou postihnutej Ukrajine. V súčasnom období sa zamestnanci miestneho úradu venujú najmä vybavovaniu štatútu
dočasného útočiska pre odídencov, ktorí opustili svoju domovinu. Zároveň tunajší
miestny úrad rieši problematiku preplácania príspevkov za ubytovanie pre občanov,
ktorí nezištne poskytli svoje obydlia pre vojnových utečencov na území našej mestskej
časti. Ide prevažne o mamičky s malými deťmi, ktorým sa snažíme vyjsť maximálne
v ústrety pri umiestnení ich detí v základných alebo materských školách, berúc na
zreteľ kapacitné možnosti jednotlivých školských a predškolských zariadení.

Tri otázky pre...

V prípade, ak ide o základnú školu zriadenú našou mestskou časťou, sa deťom
odídencov výchova a vzdelávanie v týchto zariadeniach poskytuje samozrejme
bezplatne. Rovnaké podmienky platia aj
v materských školách, kde je zriaďovateľom mestská časť. Súčasne
platný školský zákon zaručuje poskytovanie výchovy
a vzdelávania a ubytovanie
a stravovanie v školách
ukrajinským deťom za rovnakých podmienok ako občanom SR. Žiaci z Ukrajiny
sa neprijímajú do školy
na základe rozhodnutia
v správnom konaní, ale
zaraďujú sa do príslušného
ročníka a triedy.
K 19. aprílu 2022 evidujeme nasledovné počty
ukrajinských detí prijatých
do školských a predškolských zariadení v našej
zriaďovacej pôsobnosti: ZŠ Biskupická –
17 žiakov, ZŠ Bieloruská – 26 žiakov, ZŠ
Podzáhradná – 5 žiakov, MŠ Estónska – 4
deti a MŠ Linzbothova – 2 deti. Noví žiaci
prichádzajú z vojnou poznačenej oblasti, často nechápu dôvod úteku. Musia si
zvyknúť na nové prostredie, spolužiakov
či systém výučby. To všetko často prináša
so sebou aj nápor na psychiku. Preto sa

Mgr. Katarínu Jandovú
riaditeľku ZŠ Bieloruská 1

? Pani riaditeľka, koľko detí
z Ukrajiny a v akom vekovom
rozmedzí momentálne navštevuje
Vašu základnú školu? Zriadili ste
pre nich osobitnú triedu, alebo sú
začlenené medzi našich žiakov?
K 20. aprílu navštevuje našu ZŠ
Bieloruská 26 ukrajinských žiakov; od 1. po
9. triedu. Všetci sú podľa veku začlenení
v slovenských triedach.
? Čo Vám na základe skúseností
pomáha pri ich adaptácii? Mnohé

učitelia v školských a predškolských zariadeniach maximálne snažia o ich začlenenie
do kolektívu, aby sa cítili bezpečne a zvládli
predpísané učivo.
V súvislosti s preplácaním príspevku za
ubytovanie, sme na tunajšom úrade v me-

bez akéhokoľvek navýšenia personálnych
kapacít. Príspevok bude oprávnenej osobe
vyplácať mestská časť – na účet v banke
alebo v hotovosti. K výplate finančných
prostriedkov prenajímateľovi dôjde, až
keď mestská časť obdrží tieto finančné
prostriedky od MV SR.
Zároveň zdôrazňujeme, že medzi zá
kladné povinnosti odídenca (resp. cudzinca
s Potvrdením o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky)
je v zmysle zákona o azyle povinná osobná
návšteva Miestneho úradu Bratislava –
Podunajské Biskupice jedenkrát za mesiac.
JUDr. Artúr Soldán
koordinátor pomoci Ukrajine

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

siaci apríl vybavili viac ako 80 žiadateľov
o tento príspevok. Naši zamestnanci aktívne pomáhali s vypĺňaním príslušných tlačív
a tiež s kontrolou všetkých príloh potrebných pre vyplatenie príspevku na ubytovanie. Uvedený enormný nápor žiadateľov
o príspevok za ubytovanie, ktorí osobne
navštevovali tunajší úrad, naša mestská
časť zvládla so svojimi zamestnancami
školy pre deti z Ukrajiny vytvorili kurz
slovenského jazyka. Odhliadnuc od
neznalosti latinskej abecedy, ako žiaci
napredujú v komunikácii v slovenčine?
Niektorí pedagógovia vedia po rusky,
iní po anglicky. S deťmi aj s rodičmi
používame tieto komunikačné jazyky,
prípadne niektorí rodičia majú so sebou
tlmočníkov. Aj my sme pre deti vytvorili
kurz slovenského jazyka. Je dvakrát týždenne. Vedie ho sestra jedného nášho
žiaka z Ukrajiny, Adriana Dubrovková.
Potrebovali by sme ešte jednu lektorku,
lebo žiakov je na kurze veľa a nemôžeme všetkých záujemcov uspokojiť. Žiaci
zväčša latinské písmená poznajú, lebo
sa na Ukrajine učia angličtinu. Adaptáciu

V sobotu 28. mája 2022 obyvateľom
Podunajských Biskupíc bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na
ekologickú recykláciu.
Najneskôr do 25. mája 2022 kontaktujte Miestny úrad
Bratislava – Podunajské Biskupice na tel.čísle: 02/4020 7225 alebo
e-mailom: zuzana.deakova@mupb.sk. Zber si môžete objednať aj
online na webovej stránke: www.zberelektroodpadu.sk. Nahláste
druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete
spotrebiče odviezť.
V deň zberu 28. mája 2022 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.
Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení
zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť
a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo vašom okolí.
Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať vami
nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na telefónnom čísle: 0907 434 303. Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť
spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál. Nezbierame televízory a monitory!
Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov,
rádia, DVD a pod.) vám odoberieme! Upozorňujeme občanov, aby
odpad odovzdávali len oprávneným zberačom, ktorí sa preukážu
preukazom ENVIDOM-u a taktiež majú označené motorové vozidlo.
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie
výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

na slovenčinu ľahšie zvládajú
mladší žiaci. Už po niekoľkých
dňoch ich počujeme hovoriť
základné frázy: dobrý deň, ďakujem, dovidenia a prosím si.
? Čelíte dnes celkom novej situácii,
kto Vám je najviac nápomocný?
Zvládate ju ako vedenie vlastnými
silami, alebo ste využili pomoc
externých pedagogických asistentov,
či intervenčných tímov?
Zatiaľ situáciu zvládame vlastnými silami. Je to veľmi náročné na čas i organizáciu. Materiálne nám čiastočne pomohli
rodičia. Ostatné finančné náklady riešime
cez dohodovacie konanie.
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OTÁZKY A ODPOVEDE

Úradné odpovede na interpelácie zo zastupiteľstva
? Kedy bude pripravený realizačný
projekt na revitalizáciu verejného
priestranstva Pri pošte (Uzbecká) a kedy
sa plánuje začať so samotnou realizáciou?
„V priebehu mesiaca február 2022 bol vykonaný prieskum trhu za účelom stanovenia
predpokladanej hodnoty zákazky na spracovanie
dvojstupňovej projektovej dokumentácie: PD pre
územné rozhodnutie (DUR) a PD pre stavebné
povolenie (DSP). Zadanie pre prieskum trhu
bolo vypracované na základe urbanistickej štúdie schválenej MiZ v apríli 2021. Predpokladaná
hodnota zákazky predstavuje 113 850 eur bez
DPH, pričom náklady na realizáciu diela sú
odhadované na cca 2,5 mil. eur, toho času bez
potenciálu krytia mimorozpočtovými zdrojmi.
Predmetná informácia bola prezentovaná na
zasadnutí MiZ konanom dňa 28. 2. 2022. Ako
vyplynulo z diskusie k tejto informácii, rozsah
diela, resp. zadanie, bude v krátkom čase za
účasti poslancov MiZ prehodnotené tak, aby rozpočtom alokované finančné prostriedky boli využité čo najúčelnejšie,“ odpovedal Mgr. Roman
Zaťko, vedúci Oddelenia strategického rozvoja,
investičného a verejného obstarávania.
? V akom štádiu je vybudovanie
osvetlenia na Vinohradníckej ulici?
„Vo veci vybudovania osvetlenia na
Vinohradníckej ulici sme obdržali poslednú
odpoveď zo dňa 3. 3. 2022 od Ing. Juraja
Nyulassyho z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy:
„Projektová dokumentácia je pripravená,
v horizonte najbližších týždňov máme záujem ísť prekonzultovať riešenie na stavebný
úrad. Ospravedlňujem sa za zdržanie, ale
v uplynulých mesiacoch sme sa museli venovať
iným projektom. Z toho dôvodu v čase zimného
obdobia, kedy by vzhľadom na vonkajšie vplyvy nebolo možné tieto práce realizovať, sme
práce na tomto konkrétnom projekte dočasne
pozastavili,“ odpovedal Ing. Stanislav Štěrba,
vedúci Oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva.
? Ako to vyzerá so zámerom vybudovania
zariadenia na aeróbne zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu
(kompostárne) v katastri Podunajských
Biskupíc?
„Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice poslala Okresnému úradu Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia – EIA stanovisko k predkladanému zámeru „Zariadenie aeróbneho
zhodnocovania odpadu“ vybudovanie zariadenia na aeróbne zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu (kompostáreň) určeného pre spracovávanie biologicky rozložiteľných komunálnych ostatných „O“ odpadov
kompostovaním tzn. riadeným mikrobiálnym

rozpadom organickej hmoty, pri ktorom
vzniká kompost. V stanovisku mestská časť
požadovala dopracovanie zámeru. Do dnešného dňa nebolo okresným úradom Bratislava
vydané záverečné stanovisko,“ odpovedala
Ing. arch. Jana Grznárová, poverená vedúca
Oddelenia územného plánu, stavebného poriadku a výstavby.

spoločenstva vlastníkov nebytových priestorov.
Pri predaji sa tiež musí zriadiť vecné bremeno – právo prechodu na terasách striech garáží,
ktoré sú súčasťou verejného priestoru. Tieto
podmienky do dnešného dňa neboli zo strany

? Kde sa plánuje premiestniť miestna
knižnica a materské centrum z Latorickej
ulice?
„Za účelom nájmu dočasných priestorov na
umiestnenie knižnice z Latorickej sa priestory
v súlade s požiadavkou MiZ hľadajú v lokalite

Dolných honov. Bola oslovená Slovenská pošta,
nákupné centrum Hron, taktiež bola oslovená realitná kancelária zabezpečujúca predaj
nehnuteľnosti (záhradná reštaurácia) na Ul.
Bodrocká. Priestory na nájom (Slov. pošta
a Hron) nie sú k dispozícii. Objekt na Bodrockej
bol už rezervovaný. V mesiaci február bol zverejnený inzerát na predaj nebytového priestoru
susediaceho s nebytovým priestorom (bývalá
drogéria) na Latorickej ulici. Vlastník objektu
dal vypracovať súdnoznalecký posudok za
účelom súdnoznaleckého ohodnotenia stavby
ako základu pre potenciálne rokovanie o kúpe
objektu. V súlade s uznesením MiZ č. 351/20182022 na účely budúcej prevádzky materského
centra bude po rekonštrukcii nebytový priestor
bývalej drogérie na Latorickej ulici. V súčasnosti je v procese spracovania návrh stavebných
úprav spolu s výkazom, výmerom a rozpočtom.
Presná informácia bude poslaneckému zboru
predložená najneskôr na májovom zasadnutí
MiZ,“ odpovedal Mgr. Roman Zaťko, vedúci
Oddelenia strategického rozvoja, investičného a verejného obstarávania.
? Mohla by mestská časť vyzvať majiteľov
garáží na Dudvážskej ulici, aby sa
podieľali na ich oprave?
„V minulosti už mestská časť odporúčala
vlastníkom garáží, aby si zriadili spoločenstvo
vlastníkov nebytových priestorov – garáží, ale
bezúspešne. Podmienkou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju pozemkov
pod garážami na Dudvážskej ul. bolo zriadenie

vlastníkov garáží splnené, preto sa predaj pozemkov pod garážami zastavil. Dňa 27. 1. 2022
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy zaslal
mestskej časti zoznam pozemkov, ktoré budú
vedené v priamej správe hlavného mesta SR
Bratislavy. Medzi tieto pozemky patria aj pozemky pod garážami na Dudvážskej ulici. Po
odovzdaní daných pozemkov magistrátu bude
potrebné túto výzvu k založeniu spoločenstva
vlastníkov garáží riešiť priamo s Magistrátom
hlavného mesta SR Bratislavy,“ odpovedal
JUDr. Artúr Soldán, právnik miestneho úradu.
? O aké nedostatky sa jednalo pri
posudzovaní projektu pri TJ Spoje?
Vo funkčnej ploche 401 (šport) bol prekročený limit občianskej vybavenosti, neboli tam
zahrnuté práva a povinnosti z uznesenia miestneho zastupiteľstva, bol nesprávny zoznam
stavebných objektov, chýbal počet návštevníkov pre výpočet odstavných plôch, v projekte
organizácie výstavby chýbala podrobná informácia o prístupe nákladných automobilov so
stavebným materiálom. Chýbalo aj vyjadrenie
policajného zboru z hľadiska dopravy,“ odpovedala Ing. arch. Jana Grznárová, poverená
vedúca Oddelenia územného plánu, stavebného poriadku a výstavby.
Zdroj: Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice dňa 28. 2. 2022, ktorú
poslanci zobrali na vedomie na zasadnutí
dňa 29. 3. 2022.

Krátke správy

KRÁTKE SPRÁVY
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Denné centrá
opäť otvorené
Do biskupických denných centier sa po
dlhej covidovej dobe opäť vrátil život a konečne si aj naši seniori môžu naplniť dni
rôznymi aktivitami, stretnúť sa s priateľmi
a zoznámiť s novými ľuďmi. Pri príležitosti
ich znovuotvorenia daroval starosta Zoltán
aj v iných lokalitách a prvá kosba je naplánovaná v máji v závislosti od poveternostných
podmienok.

Finálne práce
na „Zelenom srdci“

Pék seniorom rúška, aby mohli preventívne
chrániť seba aj ostatných. Kluby seniorov
sú v denných centrách otvorené dvakrát
do týždňa v utorok a štvrtok od 14.00 do
18.00 hod.

lém sa týka viacerých miest v mestskej časti,
napríklad na ulici Vetvárska, Linzbothova,
Podzáhradná a Korytnícka, najmä v miestach
častého výskytu detí a žiakov.

Výmena lavičiek

Práce na Zelenom srdci vďaka teplejším
a slnečnejším dňom napredujú a celý projekt
smeruje k finálnym úpravám. V srdci parku

21. apríla začal miestny úrad s plánovanou
výmenou lavičiek, ktorá bola konzultovaná
s miestnymi poslancami. Okrem výmeny sta-

boli vysadené ruže a zasiata tráva. V apríli
sa dokončovali práce na detskom ihrisku,
kompletizoval vodný prvok a prístrešok pre
bicykle. Následne budeme pokračovať aj
druhou etapou na Biskupickej ulici, na realizáciu ktorej požiadala mestská časť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

rých a zničených lavičiek za nové, pristúpila
mestská časť aj k osadeniu nových lavičiek na
miestach podľa požiadaviek obyvateľov. Na
Estónskej bolo osadených 9 nových lavičiek,
na Bieloruskej 6, na Lotyšskej 8 a na Ipeľskej 3.

Príprava pieskovísk
pred sezónou
S jarnými lúčmi slnka a prvými teplejšími dňami si naše deti môžu užívať aj
čerstvý, nekontaminovaný a neznečistený

Odťah autovrakov

piesok. Mestská časť pristúpila, ako aj po
iné roky, s výmenou piesku na všetkých
pieskoviskách v jej správe. Práce zahŕňali
naloženie starého piesku s odvozom na
skládku v množstve 130 ton a dovoz
a rozhrnutie nového piesku v množstve
200 ton. Zostáva už len apelovať na dodržiavanie základných hygienických pravidiel a poďakovať všetkým chovateľom
domácich zvierat, ktorí ich rešpektujú.

Podnet na vrak dostáva mestská časť zväčša od samotných obyvateľov alebo mestskej
polície. Nasleduje umiestnenie upozornenia
o dlhodobom státí a výzvy na zabezpečenie
odstránenia vozidla a prepravy na určené
parkovisko. Ak tak majiteľ na vlastné náklady do 60 dní od upozornenia neurobí,
Referát dopravy a miestnych komunikácií
zadáva objednávku zmluvnej organizácie
na odtiahnutie vozidla. V mesiaci apríl boli
takto odtiahnuté dve vozidlá z Uzbeckej
a Ipeľskej ulice.

Čistenie zelených plôch

Spomaľovač pred školou

Prostredníctvom dodávateľskej firmy
v apríli prebiehalo na území mestskej
časti čistenie zelených plôch od lístia a bio
odpadu v lokalitách Lotyšská, Bieloruská
a Estónska. Tieto práce sa vykonávajú ako
predpríprava pred začiatkom kosenia.
Čistenie pred kosbou ešte stále prebieha

Miestny úrad obdržal veľa podnetov od
obyvateľov na nedisciplinovaných vodičov,
ktorí neustále prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť na Biskupickej ulici v blízkosti
základnej školy. V spolupráci s Magistrátom
hl. mesta SR Bratislavy bol pred základnou
školou osadený spomaľovač. Podobný prob-

Zeleň namiesto áut
Na základe opakovaných sťažností na parkujúce vozidlá v zelenom páse na Petőfiho
ulici pristúpila mestská časť v spolupráci
s vlastníkom priľahlého pozemku k výsadbe. Ide o jednoduché a aj estetické riešenie

problému, ktoré si nevyžiadalo investíciu zo
strany miestneho úradu, nakoľko sa majiteľ
priľahlého pozemku postaral o túto úpravu vo
vlastnej réžii.
Zdroj: Podunajské Biskupice
– oficiálna stránka mestskej časti
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Slávnostná akadémia k 800. výročiu
V sobotu 9. apríla sa konala Slávnostná akadémia pri príležitosti prvej písomnej zmienky
o Kostole sv. Mikuláša a Podunajských Biskupíc. V Dome kultúry Vetvár sa zišli mnohí významní hostia a predstavitelia miestnych organizácií, spolkov, farností, škôl,
športových združení, ktorí sa pričinili o rozvoj mestskej časti. Na úvod zaznela hymna
Slovenskej republiky a Európskej únie a celým programom sprevádzal herec a dabingový
režisér Michal Domonkos.
Ak by sa slávnostná akadémia konala
v minulom roku, ako mestská časť pôvodne
plánovala, sedel by medzi hosťami aj prvý
slobodne zvolený starosta Podunajských
Biskupíc, pán Ing. Viliam Nagy, ktorého pamiatku si na úvod všetci prítomní uctili minútou ticha. Vďaka moderným technológiám
privítal hostí starosta Podunajských Biskupíc,
Mgr. Zoltán Pék, cez live videostream. Vo
svojom príhovore vyzdvihol význam pamiatkových výskumov v Rímskokatolíckom Kostole
sv. Mikuláša, ktorého výsledky ho zaradili medzi významných reprezentantov rozvinutého
stredovekého staviteľstva na našom území,
a rovnako aj archeologický výskum, ktorý na
území Podunajských Biskupíc priniesol objav
rozsiahleho avarského pohrebiska a aj sídliska z obdobia doby rímskej, teda z druhého
storočia nášho letopočtu. „Práve vďaka už
spomínaným archeologickým a pamiatkovým
výskumom i významného 800. výročia môžu byť
starší aj noví obyvatelia Podunajských Biskupíc
právom hrdí na svoju mestskú časť a jej bohatú
minulosť,“ doplnil starosta.
Mestská časť vydala pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Kostole
sv. Mikuláša niekoľko hodnotných publikácií, ktoré počas slávnostného programu
predstavili prítomným osobne ich autori
a zostavovatelia. Vznik štvorjazyčnej publikácie Podunajské Biskupice vo víre dejín, ktorá
čitateľa oboznámi s históriou a pamätihodnosťami našich starobylých, ale stále sa rozvíjajúcich Podunajských Biskupíc, predstavila
jej autorka Mgr. Eleonóra Csanaky. O významných nálezoch architektonicko-historického
výskumu v Kostole sv. Mikuláša vznikla pub-

likácia Kostol, kamenný svedok čias minulých,
ktorej obsah priblížil Ing. arch. Pavol Pauliny,
ktorý sa podieľal aj na realizácii novej farskej
budovy a pastoračného centra pri rímskokatolíckej fare. Zaujímavosťou je, že na budove
starej fary sa popri stavebných prácach
objavil zamurovaný gotický portál, ktorý je
dnes prezentovaný vo vstupných priestoroch pastoračného centra. Z farskej budovy
je tak najstaršia pamiatka v Podunajských
Biskupiciach, samozrejme okrem kostola.
Ak sa pozrieme do histórie, práve miestne organizácie, školy, farnosti a športové
združenia vo významnej miere formovali
život v Podunajských Biskupiciach. Patrí im
všetkým vďaka, že v tejto záslužnej činnosti
pokračujú aj naďalej, o čom svedčí aj Bulletin
800 – Živá história Biskupíc, v ktorom miestna
poslankyňa Izabella Jégh zostavila záznam
ich činnosti za ostatných 5 rokov.
Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach
boli počas slávnostného podujatia ocenené
osobnosti, ktoré mestskú časť vďaka ich práci,
záujmu a úsiliu posúvali vpred. Do pamätnej
knihy sa zapísali a ocenenie z rúk vicestarostky Ing. Olívie Falanga Wurster získali:

PhDr. András Takács – folklorista, choreo-

graf, zberateľ ľudových tancov a folklórneho
dedičstva. Jeho činnosť bola ocenená desiatkami cien, najcennejšie sú zo siedmich
štátnych uznaní Strieborná plaketa vlády
Slovenskej republiky a Rytiersky kríž za zásluhy Maďarskej republiky. Výsledky svojej
zberateľskej a choreografickej činnosti odovzdal nasledujúcim generáciám v desiatich
knihách.

Ing. arch. Pavol Pauliny – vedúci Ústavu

dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Je členom Komory architektov Slovenska, Odbornej komisie hlavného mesta
SR Bratislava pre pamätníky a výtvarné zá-

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

sahy do verejného priestoru, Pamiatkovej
rady odborného poradného orgánu Ministerstva SR a ďalších piatich inštitúcií.

MUDr. Eva Nevická, CSc. – lekárka a nepro-

fesionálna výtvarníčka. Jej práca bola ocenená
viacerými poctami a cenami: Zlatá medaila
„Propter Merita“ Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatá medaila K. Virsíka, Gouthova medaila, Čestná medaila SPS, Rudnikova medaila
a Strieborný odznak Slovenskej lekárskej
spoločnosti a Výročná cena Samuela Zocha. Pri
príležitosti osemdesiatych narodenín bola ako
druhá lekárka v histórii uvedená do lekárskej
siene slávy Slovenska.

MUDr. Peter Mikus, PhD. – prednosta
Kliniky geriatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava
a pedagóg na Katedre geriatrie. Je členom
Slovenskej a Európskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, Európskej spoločnosti
geriatrickej medicíny, Výboru Slovenskej
geriatrickej spoločnosti a rady Regionálnej
lekárskej komory Bratislava. Od roku 2015 je
držiteľom výročnej ceny Samuela Zocha.
Ing. Viliam Nagy (In memoriam) – prvý

starosta Podunajských Biskupíc po nežnej
revolúcii. Ako starosta sa aktívne zapojil
do tvorby prvého štatútu hlavného mesta
Bratislavy, bol mestským poslancom, neskôr
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zástupcom prednostu Okresného úradu
Bratislava II. a prvým riaditeľom Úradu BSK.
Svojou činnosťou významne prispel k rozvoju samosprávneho systému riadenia obcí
a miest, za čo mu bola v roku 2021 udelená
Výročná cena Samuela Zocha.

riaditeliek materských škôl v II. Bratislavskom
obvode. Dve volebné obdobia bola miestnou
poslankyňou, predsedníčkou Komisie školstva,
kultúry a sociálnych vecí. Je zakladateľkou klubu dôchodcov na Latorickej a iniciátorkou vzniku Jednoty dôchodcov Podunajské Biskupice.

PhDr. Alžbeta Ožvaldová – starostka

RNDr. Oto Nevický – absolvent odboru

Podunajských Biskupíc počas troch volebných
období. Iniciovala petície za vybudovanie
rýchlostnej komunikácie D4R7 a za zachovanie Špecializovanej geriatrickej nemocnice.
Záujmy mestskej časti Podunajské Biskupice
zastupuje od roku 2009 ako poslankyňa
Zastupiteľstva BSK, od roku 2014 ako podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho
kraja a od roku 2018 ako mestská poslankyňa.

ochrany životného prostredia, vodného hospodárstva a hydrobiológie Prírodovedeckej
fakulty UK, neskôr riaditeľ Výskumného
ústavu MP SR. Po dvoch volebných obdobiach
ako starosta Podunajských Biskupíc sa stal
podpredsedom predstavenstva BVS a členom
dozornej rady Bioenergy, a. s. Od roku 2008
je generálnym sekretárom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

ThLic. Jozef Vadkerti – farár farnosti Bra-

Mgr. Eleonóra Csanaky – novinárka, lektor-

ka, tlmočníčka a umelkyňa v prednese poézie
a prózy. Ako vedúca Cezhraničného impulzného
a informačného centra usporiadala 35 domácich a 6 zahraničných výstav výtvarného umenia
a zriadila národopisnú izbu. Bola iniciátorkou
zreštaurovania Stĺpu sv. Trojice, návratu k historickému vzhľadu Trojičného námestia a autorkou 14 tabúl – Historické zastavenia.

Anna Čierna – počas svojej 56-ročnej praxe

predškolského pedagóga bola metodičkou
pre predškolskú výchovu a vedúcou sekcie

tislava – Podunajské Biskupice, dekan dekanátu Bratislava-juh. Počas svojho pôsobenia
v Podunajských Biskupiciach inicioval postavenie budovy novej fary, rekonštrukciu
budovy starej fary, vybudovanie pastoračného centra a archeologický prieskum Kostola
sv. Mikuláša. Už viac ako 14 rokov riadi veľkú,
dvojjazyčnú farnosť a buduje spoločenstvo,
v ktorom spolunažívanie veriacich je v duchu
kresťanskej lásky a porozumenia.
V kultúrnom programe slávnostného popoludnia vystúpili štyria talentovaní huslisti zoskupenia s názvom Violette quartet.
Program podujatia zostavila komisia 800 na
čele s Izabellou Jégh. O krásnu výzdobu, vrátane živých kvetinových dekorácií, osvetlenia
a tematických vizuálnych prvkov, sa postaral
Mgr. Rudolf Héger a vďaka patrí aj novému
majiteľovi reštaurácie Vetvár za prípravu slávnostného menu. Veríme, že hostia odchádzali
nielen s darčekovými predmetmi s logom 800.
výročia, ale aj s dobrým pocitom spolupatričnosti a oprávnenej hrdosti na históriu našej
mestskej časti.
Martina Frőhlich Činovská

Priestor pre poslanca
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Dotácie z kraja pre Podunajské Biskupice
Bratislavský samosprávny kraj vytvoril
pred rokmi svoj dotačný systém. Je to
v oblasti kultúry na podporu neprofesionálneho umenia, pamäťových aktivít
a podporu fondových a pamäťových
inštitúcií, na ochranu hmotného kultúrneho dedičstva. V oblasti športu
sú dotácie zamerané na podporu organizovania pravidelných pohybových
aktivít detí a mládeže do 23 rokov ako aj
na podporu organizovaných športových
akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v rámci celého
kraja. Samostatnou oblasťou je oblasť,
ktorú sme nazvali mládež. V oblasti životného prostredia a rozvoja vidieka sú
vyčlenené oblasti životného prostredia,
turizmu, environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento rok sme dostali 817
žiadostí, z ktorých po formálnej kontrole
bolo postúpených na hodnotenie 763
projektov. Odborné hodnotiace komisie

z nich navrhli podporiť v súhrne viac ako
2/3 hodnotených projektov.
Pre mňa, ako poslankyňu BSK za Podunajské
Biskupice, je dlhé roky dôležité, aby boli
úspešné projekty z našej mestskej časti.
Z tejto dotačnej schémy sme v minulosti robili
reštaurátorské práce na soche Najsvätejšej
Trojice na Trojičnom námestí, nakúpili kvetináče, zachránili a umiestnili barokové sochy
svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie,
Kráľovnej nebies na nádvorí úradu, vytvorili
14 „historických“ tabúľ, zrekonštruovali sme
3 naše kaplnky, podporili športové kluby,
občianske združenia, neziskové organizácie
a ich podujatia. V poslednom období sme
prispeli na revitalizáciu územia v kruhu na
Medzi jarkoch, na vianočné balíčky našim
seniorom, o čom som vás vždy informovala. Mojim cieľom bolo a je podporiť všetky
projekty, ktoré sa podali z Podunajských
Biskupíc. To znamená, že v tomto roku všetky projekty získali podporu a to: mestskej

časti sme odsúhlasili 11 116 eur
na rozvoj infraštruktúry na
podporu cyklomobility, pre ZŠ Biskupickú
na živú učebňu 4 000 eur, pre MŠ – Óvoda
Komárovská na malú detskú botanickú
záhradu 1 720 eur, Historická spoločnosť
Podunajské Biskupice dostane 2 500 eur na
pamäťový portál Pod. Biskupice, OZ Mladý
hokejbalista Podunajské Biskupice získa
na projekt Mladý hokejbalista 2022 sumu
3 000 eur a Golden Boys na podporu športu
v tomto roku 1 500 eur.
Dávam na vedomie, že sa môže čerpať
naďalej z fondu individuálnych dotácií do
výšky 5 000 eur. Všetky neziskové organizácie, spolky, obec môžu byť žiadateľom,
o možnosti čerpania sa podrobne dozviete na adrese https://bratislavskykraj.sk/
individualne-dotacie/.
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
podpredsedníčka BSK
a mestská poslankyňa

85 000 eur na rekonštrukciu bežeckého areálu
V posledný marcový deň boli na magistráte hlavného mesta Bratislavy
zastupiteľstvom schvaľované úspešné
žiadosti v rámci projektu na rozvoj športovej infraštruktúry. Naša mestská časť
Podunajské Biskupice získala v rámci
tejto grantovej schémy 85 000 eur na
rekonštrukciu bežeckého areálu na
Podzáhradnej ulici. Ide už o tretiu dotáciu
z mesta za ostatné viac ako tri roky môjho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve
z môjho srdcového grantu, ktorý podporuje
šport a budovanie športovísk vo verejnom
záujme pre všetky vekové skupiny obyvateľov. (60 000 eur
na Pump-track, 45 000 eur na
malé športoviská na Medzi
jarkoch a teraz bežecký ovál).
Obnovená bežecká dráha
s kvalitným tartanovým povrchom bude prístupná širokej
verejnosti, pribudne aj malé
futbalové ihrisko a na veľkom
budú vymenené bránky. Všetky práce na projekte som konzultoval s baseballovým klubom Apollo, ktorého zverenci
na školskom dvore trénujú.
Oválna dráha sa vyosí tak,
aby nezasahovala do domácej
méty basebalistom. Aj na bežeckej dráhe dohliadnem, aby

bol, tak ako pri zrevitalizovanom hokejbalovom a basketbalovom ihrisku na Latorickej,

zvolený čo najvhodnejší povrch.
Nové hokejbalové ihrisko na Latorickej ulici sme začiatkom
apríla odovzdali tým najpovolanejším
- Hokejbalovému klubu Hancop Juniors
a celej športujúcej verejnosti. Verím, že
nové ihrisko a vybavenie pritiahne mladé
talenty a umožní rozvíjať ich nadanie.
Som rád, že sa mi ako poslancovi mestského zastupiteľstva podarilo presvedčiť magistrát o dôležitosti takéhoto športoviska
v našej mestskej časti a ten sa následne
rozhodol uvoľniť finančné prostriedky,
vďaka ktorým vzniklo toto
ihrisko. Z vlastných skúseností viem, aké dôležité je
mať dobré podmienky na
rozvoj športových zručností
a verím, že kvalitných miest
na športovanie pre deti,
mládež i dospelých bude
v Biskupiciach pribúdať.
Samozrejme budem rád, ak
budem môcť z mojej pozície
a profesie pomáhať a dohliadnuť na realizáciu ďalších prospešných projektov
aj z iných oblastí.
Ing. Roman Lamoš
poslanec mestského
a miestneho zastupiteľstva

FARNOSŤ BA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE
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Veľký týždeň v znamení kríža
Obnovený prícestný kríž sa po požehnaní už vypína na konci našej obce. Korpus umučeného zmŕtvychvstalého Krista na kríži má roztvorenú náruč na objatie ľudského
pokolenia, teda nás všetkých, ktorých stvoril. Tento kríž je súčasťou zoznamu pamiatok
a pamätihodností Podunajských Biskupíc pod evidenčným listom, PoB-1 A-23, zaradený
PhDr. Janou Hamšíkovou, odborníčkou mestského úradu ochrany pamiatok.
História dreveného prícestného kríža na
konci dediny sa zachovala v spomienkach
starých Biskupičanov a odovzdávala sa
ústne z pokolenia na pokolenie. Pôvodný
drevený prícestný kríž bol postavený na
konci 19. storočia (v rokoch okolo 1800).
Postavili ho obyvatelia Podunajských
Biskupíc na pamiatku bleskom zasiahnutého človeka na konci dediny pri ceste
smerom na Tretí diel. Drevený kríž s úzkou
plechovou striežkou a zliatym korpusom
v dôsledku vplyvu počasia začal chátrať
a navyše v čase totality (socializmu) sa
z exteriérov postupne odstraňovali diela
so sakrálnou tematikou. Tak sa stalo aj
v prípade tohto kríža, ktorý bol vyvalený,
ale masívny betónový základ zostal ako
memento. Zliaty korpus ľudia zachránili
a skrývali v stodole. Nový kríž z kvalitného agátového dreva napílil Mihály Holub,
vytesal a ohobľoval stolár Vilmos Fukári
starší, plechovú striežku nad kríž vyhotovil zámočník Ferenc Varga. Takto vyhotovený drevený kríž, doplnený pôvodným

zliatym a vylešteným korpusom, čakal na
svoju chvíľu ešte dlhé roky ukrytý v stodole Mihálya Holuba. Až napokon prišiel rok
1989, kedy v tretiu septembrovú nedeľu,
t.j. 17. septembra 1989, bol na pôvodnom
mieste na Treťom diely na betónový základ
postavený vynovený pocestný kríž a za

účasti veriacich požehnaný vtedajším kaplánom obce Gabrielom Tassárim. O okolie

Nagyhét a kereszt jegyében

Az eleink által a 19. században állított, most felújított megszentelt és megáldott útmenti kereszt a régi szépségében már ott áll pár méterrel közelebb, mint egykor, a falu
végén. A megkínzott és keresztre szegezett, majd halottaiból feltámadt Üdvözítő mégis
ölelésre tárta karjait, mintegy jelezve megbocsájtását.
Ez az útmenti kereszt Pozsonypüspöki
nevezetességeinek és történelmi emlékeinek jegyzékében található. Rövid története
szájról szájra hagyományozódik a dédszülőktől a nagyszülőkre és tőlük ránk. Valamikor
a 19. században (1800 körül) emelték a régi
püspökiek egy a villámcsapás áldozatának
emlékére a falu végén a harmadik dűlő felé
vezető úton. A földeken végzett munka után
álltak meg a keresztnél egy rövid fohászra.
Az időjárás viszontagságainak kitett kereszt
fája idővel rothadásnak indult és már nem
bírta az öntöttvas testet (corpus) így eltávolították a helyéről. Az új kereszt fáját Holub
Mihály akácfából szabta le és id.Fukári Vilmos
asztalos gyalulta simára. A keresztet fedő
kis bádogtetőt Varga Ferenc készítette. Az
így elkészült feszületre tették rá az eredeti,
öntöttvas Krisztus-testet. Ám a szocializmus
idejében szakrális jellegű emléket nem lehetett állítani, ezért további pihent még Holub
Mihály pajtájában. Majd 1989. szeptember
elején, az eredeti helyén, a harmadik-dűlőre

vezető útmentén lett felállítva és szeptember
17-én szentelte fel Püspöki akkori káplánja,
Tassári Gabriel. A keresztet és környékét rendszeresen a Varga és a Csóka család gondozta,
de mások is lekaszálták a füvet és mezei virágokkal díszítették.
30 év után 2019-ben az útmenti keresztet
eredeti helyéről el kellett távolítani, mivel útban volt a falut elkerülő R7-es út építésének.
Ekkor került be a plébánia udvarába. 2021 nyarának végén hoztam el édesapám műhelyébe,
hogy megpróbáljuk felújítani Az elgondolást
tett követte és egy lelkes kis önkéntes csapat
állt mellém s így együttesen megvalósítottuk
az elgondolást. Még az év végén szerettük
volna felállítani. Ám a világjárvány miatti
tiltások ezt nem tették lehetővé, így a felújított kereszt újra csendben várta az alkalmas
pillanatot, amely 2022. április 9-én eljött és
Virágvasárnap délutánján Vadkerti József
esperesplébános felszentelte. De addig is kerestük a kereszt új helyét, amit meg is találtunk
a harmadik dűlőre vezető Vinohradnícka utca

kríža sa starali členovia rodiny Lászlóa
Vargu staršieho a Pála Csóku staršieho, ale
aj mnohí iní kosili okolie a kríž zdobili lúčnymi kvetmi. Po tridsiatich rokoch, v roku
2019, z pôvodného miesta bolo treba tento
kríž odstrániť, nakoľko pozemok sa stal súčasťou výstavby diaľnice D4.
Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci v roku 2021 sa skupina
farníkov podujala na obnovenie tohto kríža,
ale celosvetová pandémia tomu zabránila.
Vhodná príležitosť nastala 9. apríla 2022
práve pred Veľkým týždňom, keď bol osadený
kríž na konci Vinohradníckej ulice dekanom farnosti Jozefom Vadkertim požehnaný. Aby tento kríž mohol byť postavený
v rovnakej línii, ale o niečo bližšie k obci,
poslanci mestského zastupiteľstva s podporou podpredsedníčky BSK PhDr. Alžbety
Ožvaldovej na žiadosť farnosti odsúhlasili
nájom na 100 rokov za symbolickú cenu
jedného eura za 4 m2. Dnes už kríž stojí
v plnej kráse aj vďaka finančnej pomoci
dobrovoľníkov a nadšencov (menovaných
v maď. texte). Verím, že obyvatelia a okoloidúci si budú ctiť túto pamätihodnosť,
kus minulosti našej obce. A na oplátku kríž
ochráni obyvateľov obce a pocestných.
Izabella Jégh
miestna poslankyňa a koordinátorka prác

végén. Lényegében ugyanazon az úton, csak
néhány méterrel közelebb a falu végéhez.
A plébánia kérvényére a fővárosi önkormányzat képviselői, Ožvald Erzsébet megye-alelnök
és fővárosi képviselő előterjesztésére 100 évre
jelképes egy euróért jóváhagyta a 4 négyzetméternyi terület bérlését. Elkezdődhetett az
alapozás. A lelkes kis csapat tagjai, a Varga
család tagjai, László, Zsolt és Zoltán, dédapjuk, Varga Ferenc munkáját folytatta. A többiek: Nagy Sándor, Benovics Sándor, Lamos
Ernő, Jozef Nemec, Mészáros Teréz és Tibor,
Mészáros Róbert, az AZ-stav vezetői Csontos
Attila és Csontos János, valamint Benkovis
Lajos, és Virág Ildikó szabadidőjük mellett
kétkezi munkával, anyagiakkal és más eszközökkel támogatták a mű létrehozását. A jó
Isten fizesse meg mindnyájuk áldozatát és ajándékozza meg őket tartós egészséggel. Bízom
abban, hogy az arra járók tiszteletben fogják
tartani e keresztet, ami nem csak múltunk egy
része, eleink ránk hagyott emléke, hanem egy
rövid fohászra meg is állnak majd előtte és viszonzásul a kereszten függő a már győzedelmes
Megváltó, megvédi övéit és az úton lévőket.
Jégh Izabella
önkormányzati képviselő
a munkálatok koordinátora
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IN WHITE

ZUBNÁ AMBULANCIA
. Kompletné ošetrenie zubov
. Bezbolestná stomatológia
.
.
.
.
.

- laserová terapia
Fixné zuby za jeden deň
Zubné implantáty
Ošetrenie detí
Profesionálne bielenie zubov
AKCIE!

Vyrovnávanie zubov neviditeľným
strojčekom SMILEZOR, len za 2699 €
Dentálna hygiena + Curaprox Black is White
zubná kefka s pastou ako darček.
Mob.: 0940 754 738, 0903 712 455
Padlých hrdinov 71,821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice-Tryskáč
www.inwhite.sk, inwhite@inwhite.sk

Zdravie
v ústach
Príjímame nových pacientov
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Prejav solidarity
Osud nášho susedného štátu na východe
krajiny nám od prvého dňa vojny nebol ľahostajný, a keďže máme v triedach spolužiakov
a hlavne dobrých kamarátov z Ukrajiny, rozhodli sme sa my, deviataci a tretiaci zo ZŠ na
Biskupickej ulici, zorganizovať zbierku humanitárnej pomoci. Najstarší žiaci v rámci školy
vyzbierali plyšové hračky, ktoré starostlivo
pretriedili, vyprali, pozašívali menšie ranky,
poodstrihávali štítky či nitky, aby boli hračky
vhodne pripravené, zabalené a odoslané deťom, ktoré dnes zažívajú ťažké chvíle. Sme
radi, že náš pán starosta, Zoltán Pék, zbierku
vysoko ocenil a zabezpečil jej následnú distribúciu rodinám ubytovaným v Podunajských
Biskupiciach a ich blízkom okolí.

Pomoc našich tretiakov už bola priama
a adresná. Deti s triednou pani učiteľkou
vyzbierali hygienické potreby a potraviny
pre mamičku nášho siedmaka Samka, ktorá
deň po vypuknutí vojny poskytla útočisko
trom ženám s piatimi deťmi a neskôr ubytovala ďalšie dve rodiny. „Zmobilizovali sme

sa s priateľmi, na sociálnych sieťach sme
zverejnili prosbu o zbierku šatstva, hygienických potrieb a trvanlivých potravín. Veľa ľudí
reagovalo pozitívne a ponúkli nám všetko,
čo sme v danom čase potrebovali, za čo sme
nesmierne vďační. Títo ľudia neutekajú pred
chudobou, sú na ňu zvyknutí. Oni utekajú, aby
zachránili životy svojich detí a ich budúcnosť.
Každá z týchto žien má svoj jedinečný príbeh
a zároveň rovnaký sen, vrátiť sa domov,” povedala nám pani Kalinová. Všetkým žiakom,
učiteľom, vedeniu školy, rodičom a pani
Silvii Kalinovej ďakujeme za nezištný prejav
solidarity voči ľuďom v núdzi.
Katarína Ujváryová a Karin Oríšková
žiačky 9. triedy v ZŠ Biskupická

Upevňujeme ľudové tradície a zvyky
V našej škôlke na Podzáhradnej 1 vštepujeme deťom tradície a zvyky našich predkov.
Po Vianociach sme prežívali fašiangové časy,
deti sa hrali rôzne hry, učili sa pesničky,
vyrábali sme masky. A fašiangy sme ukončili
karnevalom a pochovávaním basy. Potom nastalo pôstne obdobie, kedy sme čas využili na
prípravu veľkonočných kraslíc, sadenie žitka,
ktorého rast sme denne pozorovali. Naučili
sme sa veľkonočné hry a pesničky. Naše deti
už veľmi dobre poznajú príbeh Moreny, ktorú
voľakedy ľudia v krojoch a zo spevom vynášali k potoku ako „zlú zimu”. Tam ju zapálili
a hodili do vody na znak toho, že už zlá zima
odchádza a prichádza jar.
Stalo sa tiež u nás zvykom, že pred Veľkou
nocou v našej škôlke každý rok máme súťaž

v speve detských ľudových piesní DO-RE-MI.
Najskôr prebehli triedne kolá vo všetkých
šiestich triedach a 3 deti z každej triedy sa zúčastnili na celoškolskom kole súťaže DO-REMI v našej telocvični. Spev piesní hodnotili
deti z predškolských tried. Opäť k nám prišli
tety speváčky Susedy, ktoré hodnotili spev
detí a celú súťaž veľmi kladne. V telocvični
sa ozýval spev rôznych detských ľudových
piesní ako sú Kukulienka, Maličká som, Po
nábreží koník beží, Šošovička, Kučeravá Anča,
Kohútik jarabý, Pec nám spadla, Tancovala
babka, Slniečko sa zobudilo, Čížiček, Prší,
prší, Čerešničky, Fašiangy Turíce, ale aj náročnejšie piesne ako sú To ta Heľpa, Matúša,
Kvetná nedeľa a A ja taká dzivočka.
Na záver Susedy zaspievali príbeh Vynáša-

Prečo rád
chodím do školy?

páčilo, keď sme sa naučili choreografiu – tanec
s vlajkami – pri príležitosti 15. marca 1848.
Našťastie bývame blízko školy, takže nemusím denne veľa cestovať. Počas karantény mi
veľmi chýbali kamaráti zo školy. Keď sme spolu
v škole, ľahšie nám ide učenie aj moje dni sú
veselšie. Dúfam, že toto obdobie sa už nebude
opakovať a že ešte budem mať veľa dobrých
zážitkov a spomienok v škole aj mimo školy.
Ádám Ürögi
žiak 4. triedy ZŠ Vetvárska

Volám sa Ádám Ürögi. Žijem so
svojou rodinou v Bratislave a v Holiciach. Moja
rodina je trojčlenná. Mám 10 rokov, chodím do
štvrtej triedy. Vo voľnom čase sa rád hrám na
dvore, hrám na klavíri, učím sa programovať,
veľa čítam, ale veľmi rád chodím aj na výlety.
V mojom živote zohráva dôležitú úlohu šport,
najmä futbal, keďže som členom aj futbalového tímu v Holiciach. Navštevujem Základnú
školu s vyučovacím jazykom maďarským
v Podunajských Biskupiciach už štvrtý rok. Je
to môj druhý domov. Rád chodievam do tejto
školy, pretože tu môžem hovoriť materinským
jazykom, môžem študovať po maďarsky, mám
tu veľa priateľov a mám rád učiteľky a učiteľov.
Na tejto škole si môžeme vybrať z viacerých záujmových krúžkov. Mám rád projektové týždne,
keď ideme do neďalekého parku hľadať poklad,
alebo keď môžeme experimentovať alebo
vytvoriť niečo krásne. Naposledy sa mi veľmi

Miért szeretek
iskolába járni?

Bemutatkozom. Az én nevem Ürögi Ádám.
Pozsonyban és Ógellében élek családommal.
A családom háromtagú. 10 éves vagyok, negyedik osztályba járok. Szabadidőmben szívesen
játszok az udvaron, zongorázok, programozni
tanulok, olvasok, de nagyon szeretek kirándulni is. A sport fontos szerepet tölt be az
életemben, leginkább a foci az, ami leköt, ezt
bizonyítja, hogy a gellei focicsapatot is erősítem.

nia Moreny a spievajúce deti odmenili medailami. Veríme, že po dvoch rokoch pandemickej prestávky sa nám podarí túto našu už
20. ročnú tradíciu súťaže DO-RE-MI aj v budúcnosti uskutočňovať pravidelne každý rok.
Deti boli spokojné, z medailí mali veľkú radosť a počas dňa si ďalej pospevovali.
Klára Chodelková
MŠ Podzáhradná 1
A Pozsonypüspöki MTNY Alapiskolát látogatom
immár negyedik éve, amit a második otthonomnak tekintek. Azért is szeretek ebbe az iskolába
járni, mert az anyanyelvemen beszélhetek,
tanulhatok, sok barátom van itt, jól tanítanak
a tanító nénik (bácsik), családias a légkör
ezen az iskolán, nem beszélve a sok érdekes
szakkörről, amikből választhatunk. Szeretem,
hogy projektheteink vannak, ha kincskeresésre
megyünk a közeli parkba, ha kísérletezhetünk
vagy alkothatunk valami szépet, de azt is, ha
pl. koreográfiát tanulhatunk be bizonyos alkalmakra, mint legutóbb, amikor a zászlókkal táncolhattunk március 15-e ünnepén. Szerencsére
közel is lakok az iskolához, így nem kell sokat
utaznom az iskoláig és haza. A karantén alatt
nagyon hiányoztak a barátaim és az iskola. Úgy
érzem, ha együtt vagyunk az iskolában könnyebb
a tanulás és a napjaim is vidámabbak. Remélem,
ez az időszak már nem fog megismétlődni, és
hogy még sok-sok jó élményt tartogat akár az
iskolai, akár az iskolán kívüli életem.
Ürögi Ádám, 4. osztályos tanuló
Alapiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki
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SPOMIENKY, INZERCIA

Poďakovanie �

„Keď umrie mamička, slniečko zájde. V srdciach sa
uhniezdi smútok a žiaľ.
Na celom svete sotva sa nájde, kto by ako mamička vedel mať rád.“
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným a známym za
účasť na poslednej rozlúčke 1. apríla 2022 s našou milovanou
mamou Máriou Csókovou, rod. Weissovou, ktorá nás opustila
vo veku 89. rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Obzvlášť ďakujeme za slová útechy pánovi dekanovi Jozefovi
Vadkertimu, čím sa snažil zmierniť našu veľkú bolesť zo straty
našej matky. Odpočívaj v pokoji.
Smútiaca rodina
„Elmentem töletek, nem tudtam búcsuzni. Nem volt idö
arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre.
Ha látni akartok, nézzetek az Égre.“
Mély fájdalommal mondunk köszönetet a rokonoknak,ismerösöknek, akik 2022. április 1. -én elkísérték a földi élet utolsó
útjára édesanyánkat Csóka – született Weiss Máriát, aki élete
89. évében eltávozott az élök sorából. Köszönjük a sok koszorút,
virágot, amelyet koporsójához helyeztek, amellyel gyászunkban
osztoztak. Köszönjük Vadkerti József plébános úr búcsuztató
és vigasztaló szavait, amivel segített nekünk elbúcsuzni édesanyánktól. Nyugodjál békében.
inzercia lekaren vrakunska 190x131.pdf 1 25. 4. 2022 22:19:20
A gyászoló család

�

Spomienka �

„Už nepočuť v dome otcov a dedkov hlas, už viac nepríde
medzi nás. Manželku, deti, vnúčatá si nepohladí a nepovie
drahí moji mal som vás všetkých veľmi rád.“
Dňa 8. mája si pripomíname 3. výročie smrti nášho drahého
manžela, otca a dedka Jozefa Gutlebera.
S láskou a úctou spomína aj ostatná rodina

Pobočka Marianum aj pred cintorínom Vrakuňa
Mestské pohrebníctvo Marianum otvorilo začiatkom apríla nové pobočky
aj pred cintorínom Vrakuňa. Klienti môžu v dvoch pobočkách Správa
cintorínov a Pohrebná služba o niečo pohodlnejšie vybaviť všetky náležitosti spojené s nájmom hrobových miest alebo vybavením pohrebu.
V rámci lepšej dostupnosti v poskytovaní služieb sa Marianum okrem svojich pobočiek na Šafárikovom námestí a pri krematóriu rozhodlo zriadiť novú
pobočku pred cintorínom Vrakuňa. V pobočke Správa cintorínov si môžu klienti
plnohodnotne vybaviť nájmy za hrobové miesto, prepisy hrobových miest,
platby za hrobové miesta, ale aj súhlasy na vybudovanie a rekonštrukciu
pomníkov hrobových miest. V pobočke Pohrebná služba klienti môžu vyriešiť
všetky náležitosti súvisiace s organizáciou poslednej rozlúčky. Otváracia doba
troch nových vybavovacích kancelárií je od pondelka do piatku v čase od
8:00 do 16:00 hod.
„Pobočku na cintoríne Vrakuňa zriaďujeme nielen pre nájomcov hrobových
miest na cintoríne Vrakuňa, ale rovnako pre všetkých obyvateľov Bratislavy,
resp. všetkých klientov mestského pohrebníctva Marianum,“ ozrejmil riaditeľ
organizácie Marianum Ing. Robert Kováč.
Zdroj: marianum.sk
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Plnené kuracie stehná

Ku klasickým nedeľným obedom pre celú rodinu patria v mnohých domácnostiach
vyprážané rezne alebo pečené kura. Pre zmenu však môžeme vyskúšať plnené
kuracie stehná podľa receptu speváčky a herečky Gizky Oňovej, o ktorý sa s nami
tento mesiac podelila.

Miestny úrad
MČ Bratislava –

Na ich prípravu potrebujeme:
4 veľké kuracie stehná
2 žemle
1 vajce

Podunajské Biskupice
1 malú pečeňovú paštétu
1 strúčik cesnaku
1/2 KL mletého čierneho korenia

1/2 KL majoránky
soľ
petržlenovú vňať

Trojičné námestie 11, Žiacka 2

Úradné hodiny:
PONDELOK
8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
UTOROK
nestránkový deň
STREDA
7:30 - 11:30, 12:30 - 16:30
ŠTVRTOK
nestránkový deň

Postup
Kuracie stehná umyjeme, osolíme a necháme
odležať 10-15 min. Zatiaľ si pripravíme plnku:
žemle namočíme vo vode, dôkladne vyžmýkame a v miske zmiešame s vajíčkom, paštétou,
koreninami a pretlačeným cesnakom. Plnku
rozdelíme na 4 časti a naplníme ňou kuracie
stehná tak, že pomocou noža ponadvihujeme
kožu a pod ňu natlačíme plnku. Naplnené stehná
pečieme v rúre cca hodinu a môžeme podávať
s ryžou a čerstvým šalátom z miešanej zeleniny.

PIATOK
7:30 - 11:30
(Stavebný úrad nestránkový deň)

Prajeme vám dobrú chuť!

V tajničke číslo 5/22 sa ukrýva miesto v Kostole sv. Mikuláša, kde je umiestnený pôvodný oltár z náhrobnej kaplnky rodiny Ormosdyovcov z roku 1794.
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Správne odpovede posielajte poštou na adresu MiÚ
Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava, mailom na: biskupickenoviny@gmail.com,
alebo osobne do schránky Biskupické noviny vo
vestibule MiÚ. Za správne vylúštenie krížovky 4/22
získavajú vecnú cenu Zdenka Eliášová, Gabriel
Hammel a Eva Lišková. Gratulujeme!
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Starosta Zoltán Pék
a poslanci Stanislav Koiš a Pavol Hanzel
vás srdečne pozývajú na podujatie

Majáles
8. mája 2022

od 13.00 h do 18.00 h
Areál ZŠ BISKUPICKÁ

(vchod z Nákupnej ulice)

Program:

Detská kapela z Akadémie spevu
Slovakia – ŽIGO MUSIC SCHOOL

KRISTÍNA TRAN

Rozprávkové postavy: Olaf a Elza • Macko Pú • Minnie
Glitrové tetovania
Koč s poníkmi • Výstava veteránov

[

Pochutnať si môžete
na slaných a sladkých dobrotách

]

TOMÁŠ - SHOW DEŤOM
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