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Mesačník Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

Triedenie odpadu
bližšie k vám
Zberné hniezda postupne nahradí nový
systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov, ktorého prvú etapu spúšťa
magistrát od augusta 2020. Vytriedený
papier a plast spolu s kovovými obalmi
a nápojovými kartónmi odvezú pracovníci
OLO priamo spred brán domov prostredníctvom vriec. 		
str. 4

Oddychové oázy na Medzi jarkoch
Na základe Protokolu o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov, podpísanom dňa 07. 01. 1992 vtedajším starostom, bolo do
správy Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice v zmysle ust. § 8 odst. 1 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zverených 352 236 m2 verejnej zelene nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Podunajské Biskupice. Súčasné vedenie mestskej časti na čele so
starostom Zoltánom Pékom sa zhodlo, že v rámci opatrení súvisiacich s klimatickými
zmenami, ktoré spôsobujú nie len prehrievanie ovzdušia ale aj úbytok podzemných vôd,
pristúpi aj k revitalizácia verejnej zelene v rámci k.ú. Podunajské Biskupice.
Počas volebného obdobia je na realizáciu navrhnutých niekoľko projektov,
predmetom ktorých je revitalizácia zelene
za účelom zmiernenia dopadov klimatických zmien.
Jedným z nich je projekt
„Zelené srdce Podunajských
Biskupíc“, o ktorom sme
písali aj v predchádzajúcom
čísle nášho časopisu. Ďalším
zo zelených projektov sú
„oázy“.
Nositeľmi myšlienky revitalizovať oddychové zóny
vo vnútroblokoch na sídlisku
Medzi jarkami sú poslanci
Boris Boleček, Pavol Kubiš,
Ing. Roman Lamoš a Boris
Vereš. Ich návrh si osvojilo
aj vedenie mestskej časti
a po odsúhlasení finančných prostriedkov
na spracovanie projektovej dokumentácie
miestnym zastupiteľstvom, bola v marci
2020 vyhlásená výzva na zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie s názvom
„oázy“. Úspešným uchádzačom sa stal
Ing. Michal Homoľa.

Mestská časť menovala komisiu na konzultáciu s architektom, ktorej členmi boli aj
poslanci Pavol Kubiš a Ing. Roman Lamoš,
ktorí na stretnutí prezentovali záujmy obyvateľov
dotknutej oblasti. Na základe odovzdaných návrhov
Ing. Homolu sa na vlastné
náklady podujal vyhotoviť
vizualizácie miestny a mestský poslanec za Podunajské
Biskupice Ing. Roman
Lamoš. Vizualizácie následne poskytol obci, aby mali
aj naši obyvatelia lepšiu
predstavu, ako by finálna
revitalizácia mohla vyzerať.
Projektová dokumentácia
rieši revitalizácie jednotlivých oddychových zón –
oáz v rámci vnútroblokov na sídlisku Medzi
jarkami a to vo vnútroblokoch Bieloruská
o rozlohe 758,32 m2 a 750,0 m2, Estónska
o rozlohe 961,63 m2 a Lotyšská 961,63 m2.
Každá z dotknutých plôch má spracovanú
samostatnú dokumentáciu s rozpočtom.
pokračovanie na str. 3

Rozhovor s majstrom
umeleckého drotárstva
V Podunajských Biskupiciach žije a tvorí
Ladislav Jurovatý ml., ktorý po svojom
otcovi pokračuje v tradícii drotárskeho
umeleckého remesla. V roku 2019 bolo
drotárstvo – remeslo a umenie zapísané
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva
UNESCO. 		
str. 11

Domáca opatrovateľská
služba
Starosta Podunajských Biskupíc sa osobne
poďakoval za prácu kvalifikovaným opatrovateľkám, ktoré poskytujú obyvateľom
domácu opatrovateľskú službu. Mestská
časť podporuje dostupné sociálne služby
a poskytuje svojim občanom istoty v nepriaznivých sociálnych a zdravotných
situáciách. 		
str. 6
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Vážení Biskupičania!
Znovuotvorenie základných a materských škôl
v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme úspešne zvládli. Od 22. júna sa obnovilo
aj vyučovanie vo všetkých
ročníkoch našich základných
škôl. Žiaci sa tak budú môcť pred letnými
prázdninami so spolužiakmi opäť stretnúť,
avšak školy nebudú organizovať viacdňové
výlety a pri organizovaní spoločných školských akcií sa riadia aktuálnymi opatreniami
ÚVZ SR. Prevádzka počas mesiaca jún si vyžadovala dostatočné množstvo ochranných
rúšok, dezinfekcie a ďalších pomôcok, ktoré
sa nám aj vďaka Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR v spolupráci so Správou
štátnych hmotných rezerv SR podarilo zabezpečiť. Hlavná vďaka však patrí samotným
riaditeľkám a pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí opäť preukázali veľké
odhodlanie a ochotu previesť deti cez toto
náročné obdobie.
Neľahkú situáciu mali aj mnohí naši členovia z klubov seniorov. Na miestnom úrade
som sa osobne poďakoval za doterajšiu prácu
ich trom vedúcim. Od júla budú denné centrá
opäť sprístupnené vo vynovených priestoroch na Latorickej, Estónskej a Odeskej
ulici a naši obyvatelia tak budú mať možnosť
príjemne stráviť svoj voľný čas, absolvovať
zaujímavé prednášky či venovať sa rôznym
tvorivým činnostiam.

Naša mestská časť s radosťou prijala
ponuku od organizácie Slovenský červený
kríž ohľadom zabezpečenia obedov pre
biskupických seniorov a pre zdravotne
ťažko postihnuté osoby. Sme radi, že takto
môžeme pomôcť 60 Biskupičanom s doručovaním obedov zadarmo priamo do domácností na obdobie troch mesiacov. Naďalej
však poskytujeme príspevok na stravovanie
dôchodcom, ktorého výška závisí od výšky
ich dôchodku a príspevok na dopravu k lekárovi a späť. Bližšie informácie vám ochotne
poskytneme na Oddelení sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky.
Som veľmi rád, že Mestská časť Bratislava –
Podunajské Biskupice bola zaradená do 1.
etapy zberu triedených odpadov v rodinných
domoch, ktorý úspešne funguje aj v Rakúsku
či v Nemecku. Zber triedených odpadov
v rodinných domoch bol doposiaľ zabezpečený prostredníctvom zberných hniezd. Ich
počet bol nedostatočný a častokrát neslúžili samotným obyvateľom. Okrem zvýšenia
komfortu triedenia pre našich obyvateľov
rieši nový vrecový systém aj problém s neporiadkom okolo zberných hniezd a zvyšuje
kvalitu vytriedeného odpadu pred jeho
následnou recykláciou. Veď predchádzaním
vzniku odpadov a ich správnym triedením
chránime životné prostredie pre nás a pre
ďalšie generácie.
Na záver mi dovoľte zaželať všetkým
našim obyvateľom krásne prežitie letných

mesiacov. Tie okrem oddychu využijeme aj na
mnohé rekonštrukcie a naštartovanie projektov, ktoré prispejú ku skvalitneniu života
v našej mestskej časti. Verím, že sa nimi budeme môcť v septembri pochváliť a v zdraví
sa stretneme či už na úrade, alebo na jednom
z mnohých podujatí, ktoré vďaka stabilnej
situácii ohľadne koronavírusu môžeme pre
vás už teraz pripravovať.
Mgr. Zoltán Pék
starosta

STAROSTA ODPOVEDÁ
? František: Mal by som na Vás prosbu
ohľadne križovatky Biskupická/
Linzbothova pri domove dôchodcov. Na
tejto križovatke chýba dlhodobo prechod
pre chodcov. V blízkosti je škôlka a ďalej
aj škola. Križovatka je nebezpečná
a mnohokrát autami prechádzaná
rizikovo. O bezpečnosti chodcov a detí
ani nevravím. Nájde sa priestor pre
doplnenie prechodov pre chodcov,
prípadne spomalenie križovatky
spomaľovačmi?
Ulica Nákovná patrí pod správu Hlavného
mesta SR Bratislava. Naša mestská časť už
viackrát apelovala na magistrát, aby sa
v danej oblasti zrealizovalo vodorovné dopravné značenie, teda priechod pre chodcov.
Opätovne budeme magistrát žiadať o vyriešenie daného problému, aby sa zabezpečila
bezpečnosť chodcov.
? Zuzana: Nie je plánované
rozmiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov v najbližšej dobe
v Biskupiciach?
Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov už prebehlo v jarných mesiacoch. Na

oficiálnej stránke www.biskupice.sk v rámci
Oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva môžete sledovať najbližšie termíny.
? Bronislava: Rada by som upozornila
na nový bytový komplex vedľa Billy
na Toryskej. Medzi Billou a plotom
pri bytovom komplexe je pás cca 1 m
široký, ktorý je nepokosený, odkedy sa
začalo stavať. Neporiadok a burina je
pomaly na výšku človeka. Rovnako zo
strany záhradiek orientovaných smerom
k panelákom na Podzáhradnú ulicu sú
pozostatky burín ešte z minulého roka,
niektoré aj 1,50 m vysoké. A smerom
ku Kazanskej zo strany záhradiek sú
tiež zvyšky oplotenia ešte z čias stavby,
ktoré zrejme zabudli odstrániť. Bolo by
možné zabezpečiť, aby sa dalo okolie
tohto nového bytového komplexu do
poriadku?
Ďakujem Vám veľmi pekne za upozornenie.
Oplotenie, ktoré ste spomenuli, je súčasťou
súkromného vlastníctva, ktoré bolo poškodené vandalmi. Vyzveme developera na
odstránenie nedostatkov, ktoré ste uviedli.

? Dušan: Chcel by som sa informovať,
ako sa riešia nepojazdné autá
v Podunajských Biskupiciach, nakoľko
som počas prechádzky s dcérou objavil
aspoň päť.
Odstraňovanie vrakov z verejných parkovísk v správe Mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice podlieha zákonnému
postupu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
zákon o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Motorové vozidlá s neplatnou EK + TK sú postúpené na Okresný
úrad Bratislava na odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, ktorý má dosah
na riešenie problému.

AK T UÁLNE
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Oddychové oázy na Medzi jarkoch
pokračovanie zo str. 1

Navrhované oázy vzniknú na existujúcich
betónových plochách, ktoré slúžili ako miesto
pre oddych s trávnatými plochami, drevinami
a lavičkami. Súčasťou revitalizácie sú búracie
a výkopové práce, položenie vodopriepustnej
dlažby, konštrukcie, studňa, závlaha, osvetlenie, záhradnícke práce, výsadba drevín
a medonosných trvaliek. Na záver budú osadené prvky drobnej architektúry. Vo
vnútrobloku Bieloruská sú dve oddychové zóny, ktorých obnovu v zmysle
projektovej dokumentácie navrhuje
spracovateľ nasledovne: v oboch oázach sa revitalizáciou vybudujú spevnené plochy z vodopriepustnej dlažby,
štrkové a trávnaté plochy. Osadené
budú lavičky na železobetónových
múrikoch a solitéry z prírodného ka-

meňa. Trávnaté úseky sa doplnia o dreviny
a nenáročné medonosné trvalky, napríklad
levanduľu. Stredom jednej z oáz bude prechádzať mostík s drevenou nášľapnou vrstvou
a uprostred druhej bude umiestnený solitér
z prírodného kameňa a plytkej oceľovej nádoby. Aj vo vnútroblokoch na Estónskej
a Lotyšskej ulici budú v rámci revitalizácie
oddychovej zóny realizované chodníky,

štrkové a trávnaté plochy. Taktiež sa počíta
s osadením lavičiek a výsadbou rastlín. Do
stredu oázy na Lotyšskej projektant naprojektoval osadenie solitérov z pozinkovanej
ocele. Stred oázy na Estónskej majú skrášliť
solitéry rovnako z pozinkovanej ocele s plytkou oceľovou nádržou.
V mesiaci máj 2020 miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo 200 000 € na realizáciu
projektu „oázy“. Projekt okrem
zmiernenia dopadu klimatických
zmien prispeje ku skvalitneniu
životného prostredia a tým zlepší
kvalitu života obyvateľov územia
dotknutého rekonštrukciou.
Viola Holzhauserová
Referát EÚ fondov
a verejného obstarávania
Vizualizácie: Ing. Roman Lamoš

Osádzanie nových smetných košov
Po nástupe nového vedenia začala v roku 2019 Mestská časť Podunajské Biskupice riešiť
výmenu malých smetných košov na komunálny odpad, keďže na území mestskej časti
bolo v tom čase 223 košov v ôsmich rôznych konštrukciách a farebných prevedeniach.
Vďaka sponzorským darom, ktoré sa podarilo zabezpečiť starostovi Zoltánovi Pékovi,
bolo možné danú problematiku riešiť a výmena malých smetných košov ako aj lavičiek
nebola hradená z rozpočtu mestskej časti.
Samotné osádzanie nových smetných košov bolo realizované v dvoch etapách. Prvá
etapa koncom leta a v jesenných mesiacoch
roku 2019, keď sa osadilo 100 ks malých
čiernych smetných košov so strieškou.
Pôvodné koše sa postupne menili za nové na
pešej zóne na Bieloruskej ulici i na Trojičnom
námestí. Smetné koše sa osádzali aj na nové
miesta, kde je väčší pohyb návštevníkov
a obyvateľov mestskej časti, ako napríklad
pred kostoly, kultúrny dom Vetvár, zdravotné
strediská a pred nemocnicu.
Druhá etapa osádzania malých smetných
košov začala začiatkom marca v roku 2020,
avšak pre prijaté opatrenia pre COVID-19 boli
práce prerušené a pokračovali po uvoľnení
opatrení. V druhej etape sa osadilo 200
smetných košov opätovne na miesta, kde
boli pôvodné koše a aj na nové lokality.
Umiestnenie nových malých smetných ko-

šov určovali pracovníci Oddelenia životného
prostredia miestneho úradu. V prvom rade sa
osádzali koše na stanovištiach po pôvodných
košoch a nové miesta určovali pracovníci na
základe vlastných skúseností, kde dochádza
k väčšiemu pohybu občanov a koše v týchto
častiach absentovali. V neposlednom rade
sa brali do úvahy požiadavky na osadenie
košov od obyvateľov aj poslancov miestneho
zastupiteľstva, ktorí včas požadovali osadenie smetných košov na určitých lokalitách.
Nové koše sa osádzali pri frekventovaných chodníkoch na Korytnickej, Uzbeckej,
Kazanskej, Vrakunskej a Podzáhradnej ulici
a ďalej na uliciach Estónska, Bieloruská,
Lotyšská, Geologická, Komárovská, Baltská,
Bodrocká, Hydinárska, Padlých hrdinov,
Devätinová a na plochách so všestranným využitím obyvateľov ako Latorická
a Podzáhradná.

Nové miesta sa najmä vo vnútrokruhoch na
sídlisku Medzi jarkami vyberali aj so zreteľom
na zvozovú techniku a ochranu zelene tak,
aby v čo najmenšej miere bola poškodzovaná
zeleň. Obyvatelia aj návštevníci Podunajských
Biskupíc tak majú k dispozícii 300 malých
smetných košov jednotnej konštrukcie a farby
označené erbom mestskej časti.
Ing. Eduard Vandriak
vedúci Oddelenia ŽP,OaCH
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Zmena spôsobu zberu triedeného odpadu z rodinných domov
Hlavné mesto pripravuje od augusta 2020 spustenie nového spôsobu zberu vytriedeného papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými obalmi a kovmi z rodinných
domov, ktoré sa uskutoční v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov – NATURPACK, a. s. a spoločnosťou OLO, a. s. Cieľom je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie. Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice bola zaradená do 1. etapy zberu triedeného odpadu priamo spred domov
prostredníctvom vriec.
Novinkou systému je, že zber bude prebiehať priamo spred rodinných domov z obvyklého odvozného miesta komunálneho
odpadu. Zníži sa tak znečistenie verejných
priestranstiev v blízkosti zberných hniezd
a zároveň sa zvýši komfort pre obyvateľov,
ktorí nebudú musieť nosiť vytriedený odpad na vzdialenejšie miesta. Zo skúseností
v iných mestách očakávame aj zvýšenú mieru
kvality vytriedeného odpadu. Odhaduje sa,
že v rodinných domoch by obyvatelia mohli
vytriediť až o 20 % odpadu viac na efektívnejšie využitie.

Ako bude prebiehať vrecový
zber triedeného odpadu?
Naplnené vrecia sa budú z jednotlivých
domácností odvážať 1x mesačne podľa
harmonogramu zberu vo vašej mestskej
časti. Harmonogram na rok 2020 nájdete

na piatej strane Biskupických novín.
V priebehu júla vám pracovníci OLO, a. s.,
priamo do vašich domov dovezú rolky vriec
na triedený odpad, každú s počtom vriec
25 ks. Pracovníci OLO zazvonia na zvonček
a cez bránu/plot položia balíček s rolkami
na váš pozemok, prípadne vám ho zavesia
na bránu. Každá domácnosť dostane 2 typy
roliek na triedený odpad po 25 ks vriec. Na
kalendárny mesiac tak na jednu domácnosť
pripadnú 2 ks (120 l) modrých vriec na
papier a 2 ks (120 l) žltých vriec na plasty,
kovové obaly a nápojové kartóny. Počet vriec
v rolke vám vystačí na celý rok a ešte budete
mať aj rezervu.
V deň zberu musia byť vrecia zviazané
a umiestnené na obvyklom odvoznom
mieste zmesového odpadu – viditeľnom
a prístupnom mieste pri komunikácii v čase
do 7:00 hod. Nateraz sa v prvej etape počíta

Papier
noviny, časopisy, letáky, katalógy,
papierové tašky, papierové a kartónové
obaly (stlačené), kancelársky papier,
obálky, listy, pohľadnice
znečistený, mokrý a mastný papier, použité
plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, použité papierové vreckovky a utierky
Obaly pri ich triedení stláčajte!

Informácie o vrecovom zbere:
Odpad musí byť správne vytriedený
a stlačený.
V deň zberu musia byť vrecia zviazané
a umiestnené na obvyklom odvoznom
mieste zmesového odpadu - viditeľnom
a prístupnom mieste pri komunikácii
v čase do 7:00 h.
Počítame s 2 vrecami na mesiac pre
domácnosť. Používajte, prosím, len nami
doručené vrecia.

s 2x2 vrecami (modrým na papier a žltým na
plasty, nápojové kartóny a kovové obaly) na
mesiac na domácnosť. Dôležitou podmienkou triedenia odpadov pri vrecovom zbere
je aj dôkladné stláčanie obalov, čím sa dá
v prípade žltých vriec ušetriť približne polovica ich objemu, v prípade modrých vriec
v priemere ešte viac.
Ak vám nebudú stačiť dve vrecia, môžete
použiť aj ďalšie, pretože do rodinných domov budú vrecia dodané na jeden rok vopred
a v prípade, že budete potrebovať viac vriec,
vyložíte toľko, koľko naplníte, ktoré potom
budú s ďalšími vrecami odobrané na prepravu. Ak by vám počet vriec nestačil na 12 mesiacov, môžete požiadať zberovú spoločnosť
OLO o dodanie dodatočných vriec.
Zber vytriedeného skla bude zabezpečený
doterajším spôsobom cez zberné hniezda. Na
väčšine zberných hniezd už nebudú k dispozícii kontajnery na papier a plasty zbierané
spolu s nápojovými kartónmi a kovmi. Počas
prvého mesiaca od zavedenia vrecového zberu ešte necháme zberné hniezda dočasne na
svojich pôvodných miestach, aby si mohli
obyvatelia postupne zvyknúť na zmenu
v systéme zberu.
Zdroj: www.bratislava.sk

Plasty, kovové
obaly a nápojové
kartóny
neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové tašky a vrecká,
obaly z kozmetiky, plastové obaly z
domácností, fólie, tégliky od jogurtov,
hliníkové plechovky, neznečistené
nápojové kartóny (viacvrstvové obaly
od mlieka, džúsov a iných nápojov),
kovové obaly, konzervy, plechové
obaly z nápojov
znečistené plasty, podlahové krytiny,
obaly z nebezpečných látok (chemikálií,
motorových olejov, farieb a pod.), guma,
kabelky, molitan, objemný polystyrén,
znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie

Obaly pri ich triedení stláčajte!

Ž I VOT NÉ PROS TREDIE
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Čistota a poriadok sú prioritou
Čierne skládky sú problematikou, ktorá trápi nielen Podunajské Biskupice už dlhšie
obdobie. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch majú občania povinnosť ukladať
odpad na miestach na to určených, teda do kontajnerov, do zberných dvorov, na povolené skládky odpadov. Porušovaním tohto zákona sa nezodpovední občania dopúšťajú
priestupku, resp. trestného činu (ak sa jedná o skládku väčšieho rozsahu).
Aj napriek neďalekému umiestneniu
zberného dvora sa na Lieskovskej ceste
a Jegenešskej ulici kopia čierne skládky
odpadov. Je neuveriteľné, čo všetko ľudia
vyhodia do prírody – nábytok, elektrospotrebiče či stavebný materiál. Prírodu by sme si
mali chrániť a neznečisťovať ju nepotrebnými použitými vecami. Zamestnanci miestneho úradu v spolupráci s Poľnohospodárskym
družstvom Podunajské Biskupice obe oblasti
vyčistili, aby sme sa nemuseli hanbiť ani za
takéto odľahlé miesta našej mestskej časti,
ktoré neprávom slúžia nezodpovedným občanom ako smetisko.
V rámci prevencie vzniku čiernych skládok
umiestnilo miestne Oddelenie životného
prostredia, odpadového a cestného hospodárstva do inkriminovaných častí katastrál-

neho územia našej mestskej časti tabule
s nápisom „Zákaz sypania smetí“.
V boji proti čiernym skládkam okrem
osadenia tabúľ zaobstarali aj fotopasce. Aj
tie boli rozmiestnené v lokalitách častého

výskytu skládok. Pre zamedzenie vzniku odpadu robí mestská časť aj iné preventívne
opatrenia, aby tak zastavili nezodpovedných ľudí pri znečisťovaní našej prírody.
(red.)

Harmonogram zberu triedeného
odpadu z rodinných domov 2020

Zóna A
Baltská, Bieloruská, Biskupická,
Borekova, Geologická, Hlbinná,
Jegenešská, Kazanská, Komárovská,
Kovová, Krajinská, Kvetinárska,
Linzbothova, Lotyšská, Mramorová,
Nákovná, Oblúková, Orechová,
Pasienková, Podunajská, Podzáhradná,
Popradská, Priekopnícka, Prípojná,
Pšeničná, Slovnaftská, Šikmá,
Špaldová, Ulica svornosti, Vetvárska,
Vrakunská, Závodná
Zóna B
Dudvážska, Dvojkrížna, Hviezdna,
Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jókaiho,
Korytnická, Madáchova, Máchova,
Nezvalova, Odeská, Orenburská,
Parcelná, Petőfiho, Pri trati, Sĺňavská,
Učiteľská, Ul. 8. mája, Výtvarná, Žiacka

Zóna C
Achátová, Ametystová, Amurská,
Borágová, Citrínová, Devätinová,
Dneperská, Družobná, Farmárska,
Granátová, Hydinárska, Jastrabinová,
Jonatánová, Koralová, Lieskovec,
Lieskovec – Hájovňa, Lieskovská cesta,

Ligurčeková, Lopárska, Malachitová,
Monardová, Ovčiarska, Padlých
hrdinov, Parenicová, Perličková,
Požiarnická, Pri hrádzi, Ruženínová,
Staromlynská, Šamorínska, Trojičné
nám., Vinohradnícka

6

BISKUPICKÉ NOVINY · 7-8/2020

ÚR ADNÉ OZNAMY

Požičiavanie pozemkov
V Podunajských Biskupiciach sa rozmohol neduh – požičiavanie pozemkov na účely územných a stavebných konaní. Ako taký neduh vyzerá? Stavebník, ktorý nemá dostatočne veľký
pozemok na to, aby mohol umiestniť a uskutočniť stavbu v súlade so záväznými regulatívmi záväznej časti platného územného plánu, doloží svoju žiadosť o zmluvu s vlastníkom
susedného pozemku o prenájme pozemku. Tak deklaruje, že splnil podmienku dostatočnej
výmery pozemku na umiestnenie stavby. Aj keď sa v nájomnej zmluve uvádza, že prenajímateľ dáva do prenájmu pozemok nájomcovi na dobu neurčitú, po uskutočnení stavby
a vydaní kolaudačného rozhodnutia, zmluvné strany prenájom zrušia. Na prvý pohľad
šikovná vynaliezavosť. Avšak v skutočnosti postup hraničiaci s podvodným konaním,
keďže stavebník vedome klame úrad a v správnom konaní uvádza úrad do omylu.
V každom prípade zmena podmienok užívania stavby, ku ktorým sa viaže vydanie
kolaudačného rozhodnutia, je podľa stavebného zákona priestupkom. Výška finančnej pokuty za takýto priestupok je od 800
až do 30 000 €. Ak si vynaliezaví stavebníci
myslia, že sa oplatí zaplatiť pokutu a mať
stavbu na menšom pozemku ako vyžaduje
zákonná povinnosť, sú na omyle, pretože
ani zaplatením pokuty sa stavebník nezbaví
povinnosti mať zákonom predpísaná výmeru pozemku.

Zapožičaný pozemok sa stáva súčasťou
výmery patriacej k uskutočnenej stavbe.
Taký pozemok alebo jeho časť sa stáva ďalej
nezastaviteľným, a to bez ohľadu na to, či
je vo vlastníctve stavebníka, pôvodného
vlastníka alebo ďalšieho nového vlastníka. Ani predajom sa na veci nič nezmení,
pozemok zostáva zaťažený podľa požadovanej zastavanosti tak, ako o tom rozhodol
stavebný úrad v právoplatnom rozhodnutí. V súčasnosti stavebný úrad disponuje
dostatočnými elektronickými nástrojmi na

zaznamenanie a uloženie informácií o pozemku, takže utajiť zaťaženie stavebného
pozemku, ktorý je uvedený v právoplatnom
rozhodnutí stavebného úradu, je takmer
nemožné. Požičiavanie pozemkov sa nevyplatí, pretože najviac na to doplatí ten, kto
ústretovo požičiava.
Ing. arch. Mária Urbánková, PhD.
vedúca Oddelenia územného plánu,
stavebného poriadku a výstavby

Opatrovateľská služba mestskej časti
Ste v dôchodkovom veku, alebo máte nepriaznivý zdravotný stav a nevládzete sa postarať
sami o seba, o svoju domácnosť a potrebujete podporu pri základných sociálnych aktivitách? Nie sú už pre vás jednoduché donedávna bežné aktivity a zišla by sa vám pomoc
pri sebaobslužných úkonoch – napr. s vykonávaním osobnej hygieny, zabezpečovaním
a prípravou stravy, s obúvaním, obliekaním a vyzliekaním, s chôdzou, so vstávaním alebo
líhaním na lôžko, s nákupom a aplikovaním liekov? Potrebujete pomoc pri nákupe potravín,
umývaní riadu, pri bežnom upratovaní v domácnosti, starostlivosti o bielizeň a lôžko?
Potrebujete sprievod k lekárovi, na vybavenie úradných záležitostí, či na prechádzku alebo
realizáciu svojich záujmov? Alebo máte záujem o donášku hotového obeda?
Nemusíte sa sťahovať do zariadenia sociálnych služieb, ani vaši blízki nemusia kvôli
vám odchádzať z práce. Naďalej môžete bez
obáv žiť vo svojej domácnosti, v byte alebo
dome. Vám aj vašim blízkym dávame istotu,
že ste v dobrých rukách a poskytneme vám
základnú sociálnu službu našej mestskej
časti – domácu opatrovateľskú službu, ktorú zabezpečujeme 12-timi kvalifikovanými
a skúsenými opatrovateľkami, za ktorých
kvalitný výkon plne ručíme.
Aby sme vám mohli pomôcť, je potrebné,
aby ste podali žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, formulár nájdete
na našej webovej stránke alebo si ho vyzdvihnete pri vašej návšteve na Oddelení
sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej
politiky na Žiackej ul. č. 2. Žiadosť vám
môžu vyzdvihnúť aj vaši príbuzní, alebo
priatelia, či známi. Súčasťou žiadosti je
vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré vám
vypíše váš obvodný, resp. ošetrujúci lekár.
V prípade, že ste hospitalizovaný, úplne
postačuje prepúšťacia správa z nemocnice.
Ak máte aj iné lekárske správy z odborných

vyšetrení, ktoré ste absolvovali v priebehu
predchádzajúcich mesiacov, priložte ich,
prosím, k vašej žiadosti.
Na základe podanej žiadosti sa začne
proces posudzovania odkázanosti v dvoch
oblastiach. Sociálna pracovníčka posúdi
vašu odkázanosť pri osobnej návšteve vo
vašom prirodzenom prostredí u vás doma.
Pri príjemnom rozhovore bude zisťovať ako
zvládate úkony starostlivosti o seba, svoju
domácnosť a fungovanie v spoločnosti.
Každá činnosť je bodovaná podľa zákonom
daných kritérií. K rozhovoru si môžete
pozvať vašich príbuzných. Vyjadrenie vášho obvodného lekára, alebo prepúšťacia
správa z nemocnice je dokument, podľa
ktorého náš posudkový lekár vystaví lekár-

sky posudok. Sociálny a lekársky posudok sú
podkladom pre rozhodnutie so stanovením
stupňa odkázanosti na sociálnu službu,
ktorých je VI, pričom najťažsí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je práve
stupeň VI. Aby sme vám mohli poskytnúť
opatrovateľskú službu, je potrebné, aby ste
dosiahli aspoň II. stupeň odkázanosti. Ku
každému stupňu odkázanosti prináleží istý
počet hodín, počas ktorých máte nárok na
opatrovateľskú službu.
Vydaním rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu máte právo požiadať o jej
poskytovanie. Môžete využiť naše služby,
alebo si môžete objednať poskytovanie sociálnej služby u neverejného, súkromného
poskytovateľa. Opatrovateľskú službu môžete skombinovať s príspevkom na stravovanie
dôchodcov a s príspevkom na dopravu, ktoré
pre vás financuje naša mestská časť zo svojho rozpočtu.
Aktuálne poskytujeme opatrovateľskú
službu na území Podunajských Biskupíc 46
obyvateľom s trvalým pobytom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Sociálna služba
je spoplatnená sumou 1,70 € za 1 hodinu.
Chceme a robíme všetko pre to, aby sa
Biskupičania na nás mohli spoľahnúť.
Podporujeme právo našich obyvateľov na
dostupné sociálne služby a poskytujeme
istoty svojim občanom v nepriaznivých sociálnych situáciách.
Bibiána Guldanová
vedúca Oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky
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Priestor pre poslanca

Ako chrániť prírodu zábavnou formou
V polovici júna sme v spolupráci s Divadlom ZáBaVKa zorganizovali náučno-zábavné
podujatie pre malých aj veľkých. Divadelné predstavenie sa konalo priamo pod holým
nebom na sídlisku Dolné hony medzi panelákmi na Latorickej ulici a prilákalo viac ako
dvesto ľudí z blízkeho aj širokého okolia.
Sympatický manželský pár
z Divadla ZáBaVKa deťom
hravou formou vysvetlil, ako
si máme chrániť našu planétu,
separovať odpad, do akého
koša patrí plastová fľaša
a ako ublížime zvieratkám, ak
ju vyhodíme len tak v prírode. Vieme, že čo sa
v mladosti naučíš, akoby si raz našiel. A práve
ohľaduplnosť k životnému prostrediu by mala
byť vštepovaná našim drobcom už odmalička.
Po divadelnom predstavení sme si spoločne vyhrnuli rukávy a vyčistili detské ihrisko
na Latorickej ulici. Rodičia spolu s deťmi
vymaľovali aj tamojší múrik a na zem namaľovali škôlku na skákanie. Za svoju usilovnosť
dostali deti od Divadla ZáBaVKa aj darčeky.
Medzi moje poslanecké priority patrí ob-

nova verejných priestorov a plánujem v podobných aktivitách aj naďalej pokračovať.
Myslím si totiž, že práve kultivovaný verejný
priestor dokáže kultivovať aj jeho obyvateľov.
Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa so
svojimi detičkami nášho podujatia spojeného
s brigádou zúčastnili a spoločne s nami skráš-

lili naše ihrisko. Verím, že sa im podujatie
páčilo a čoskoro sa na podobnej akcii, ktorá
ešte viac stmelí našu komunitu obyvateľov
Podunajských Biskupíc, opäť uvidíme.
Ing. Roman Lamoš
poslanec miestneho a mestského
zastupiteľstva

Mladé stromčeky sa zazelenali
Minulý rok v októbri sa na uliciach Padlých hrdinov, Biskupická a Komárovská vysadilo
celkovo 200 ks listnatých drevín v druhovom zložení orech kráľovský 80 ks, lipa malolistá
80 ks a javor poľný 40 ks. Ku skvalitneniu životného prostredia chcela týmto spôsobom
prispieť spoločnosť Slovnaft v spolupráci s občianskym združením Sadíme stroMy.
Výsadbu drevín určili pracovníci Oddelenia
životného prostredia miestneho úradu s organizátorom akcie Občianskym združením
Sadíme stroMy na základe zachovania zeleného
stredového pásu a táto
výsadba bola následne
odsúhlasená pracovníkmi Oddelenia životného prostredia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
Mestská časť Podunajské
Biskupice sa po vysadení zaviazala na následnú starostlivosť o stromy a zabezpečenie ich
zalievania.
Dnes možno s radosťou konštatovať, že všetky vysadené dreviny po
prekonaní vegetačného
kľudu v zimnom období naštartovali svoj rast
a obrašili, čo svedčí o kvalite vysadených stromov a starostlivosti. Pravidelnou zálievkou
v suchých jarných mesiacoch dreviny nevyschli a nadobudli na zelenej hmote rašením

nových zelených výhonkov. Začiatkom letného obdobia nám v starostlivosti o tieto novo
vysadené dreviny priaznivo pomáha sama prí-

roda formou občasných a dlhotrvajúcich zrážok v podobe dažďa a chladnejšieho ovzdušia pred nástupom letného suchého počasia.
Vplyvom zlých klimatických podmienok v zim-

nom období (málo zrážkovej vody vo forme
dažďa a slabá snehová prikrývka) neprežili iba
4 ks drevín v zastúpení javor poľný a 2 kusy
orechu kráľovského z dôvodu vandalizmu.
Nová výsadba stromoradia pôvodného
genofondu vo forme tradičných lokálnych
ovocných a okrasných druhov drevín (Juglans regia – orech kráľovský, Tilia cordata –
lipa malolistá a Acer
campestre – javor poľný) v danom prostredí
zvýrazní a zachová kultúrny a historický vývoj
sídla a jeho krajinný ráz
začlenený do mestského
prostredia. Navrhovanou líniovou výsadbou
stromoradia sa priestor
pozdĺž komunikácií v zelených deliacich pásoch
opticky uzatvorí, koruny drevín sa poprepájajú a vytvoria tak
kompaktnú jednoliatu
zeleň. Použitie alejových drevín s objemnou
korunou bolo navrhnuté ako opatrenie v rámci
adaptačných opatrení na klimatickú zmenu
v mestskom prostredí.
Milan Kamenyiczký
Odd. ŽP, OaCH
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Mlyny a mlynári v Biskupiciach
Biskupickí mlynári patrili medzi najstarších remeselníkov mestečka. Ich existenciu dokazujú listiny zo 14. storočia, ale mlyny vo veľkom počte slúžili tunajším obyvateľom už
skôr. Zo starých stavieb zostal iba bývalý Lázárov mlyn za Tryskáčom, ale budova postavená
koncom 19. stor. v súčasnosti chátra. V mlyne sa mlelo ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, v osemdesiatych rokoch tu založili pridruženú strojársku výrobu, a v 90-tych
rokoch budovu privatizovali. Od tej doby je mlyn zavretý, opustený a odkázaný na zánik.
Nížina okolo Podunajských Biskupíc bola popri Hradskej ceste (na križovatke súčasnej
vždy úrodnou pôdou pre dôležitú plodinu – Orechovej a Krajinskej ul.). Pôvodne ho preobilie. Z vypestovaného zrna však bolo po- vádzkovali Jozef Kutsera a Ján Prikler, potom
trebné vyrobiť múku, aby sa z neho dal upiecť Ján Prikler prevzal celú časť a sám prevádzvoňavý chlieb. Vhodná poloha Biskupíc koval mlyn až do znárodnenia. Po roku 1948
Stav bývalého Veľkého mlyna je každým ropredurčovala rozvoj mlynárskeho remesla jeho majetok prepadol štátu, vybavenie kom horší a horší.
a po počiatočnom ručnom mletí pribudli mlyna a stroje odniesli a na prízemí zriadili
A hajdani Nagy Malom állaga egyre romlik.
mlyny, ktoré túto prácu zefektívnili. Do kon- núdzové byty. Koncom 50-tych rokov celú
ca 18. storočia to boli najmä vodné mlyny, stavbu zbúrali, neskoršie sa tam vybudovalo v Rusovciach a ich biskupickým statkom štátna
pretože sieť vodných ramien okolo Biskupíc, nemocničné parkovisko.
hranica, preto dal kniežací pár svoj biskupicktoré sa neskôr spojili s Veľkým Dunajom,
Najčastejšie sa však spomína parný mlyn za ký mlyn najprv do prenájmu a potom predal
vytvorila mimoriadne dobré podmienky na dnešným Tryskáčom, známy ako Veľký mlyn Mórovi Lázárovi. Veľkokapacitný parný mlyn
prevádzkovanie mlynov. Zmena nastala
s mnohými skladmi a prístavbami (ktoré sa
po roku 1787, keď sa po veľkej povodni
siahli až po zadnú ulicu) dokázal obslúžiť
južné rameno Dunaja zväčšilo, až sa
a zásobovať nielen miestnych roľníkov, ale
z neho vytvoril nový, väčší tok a prietok
zásoboval poľnohospodárov až po Šamorín
vody stúpol natoľko, že zmietol vodné
a ďalej. Po Viedenskej zmluve z roku 1938
mlyny, ktoré tam dovtedy fungovali.
sa situácia ešte viac skomplikovala. Medzi
Dr. Peter Püspöki Nagy vo svojej vedecDunajskou Lužnou a Šamorínom pribudla
kej práci História hydrografického obrazu
ďalšia štátna hranica, kvôli čomu Lázárov
Žitného ostrova počnúc Strabónovou
mlyn stratil svoje ekonomické zázemie.
Geographicou až do času kráľa Belu IV.
Oficiálne nemohli dovážať obilie a nepoukazuje na výrazné zmeny dunajských
mohli vyvážať múku. Ľudská vynaliezaramien na Žitnom ostrove a v Medzičilizí
vosť však našla v krátkom čase riešenie.
za posledných 2 000 rokov. Jeho štúdia
V Biskupiciach sa objavila špecifická
dokazuje, že koryto Veľkého Dunaja, ako Splnomocnenie vydané belgickou kráľovskou princeznou oblasť podnikania, tzv. „liferanti“, ktorí
ho poznali ľudia od 18. do 20. storočia Stefániou de Lónyai hlavnému mlynárovi Mártonovi Var- obilie od farmárov odnášali v batohoch,
(teda koryto pred vybudovaním vodného govi s pečaťou „Stáleho úradu a správy majetku v Pozso- na taligách a inými spôsobmi do mlyna
diela Gabčíkovo – Nagymaros), je úplne ny püspöki pri Bratislave – Slovensko 20. mája 1920“. a nosili im späť konečný produkt vo forme
nový fenomén. Potvrdzuje to aj v mono- A Lónyai - Stefánia belga királyi hercegnő által kiado- múky. (Pohraničná stráž bola vtedy celkom
grafii o Biskupiciach uverejnený rozsudok tt meghatalmazó írás Varga Márton főmolnár számá- náhodou vždy inde a nevšimla si ľudí, ktorí
Župnej súdnej stolice vo veci sťažnosti ra, a Bratislava - Slovensko melletti Pozsony püspöki sa potajomky ponáhľali do mlyna – pretože
Állandó Iroda- és Ingatlankezelés pecsétjével, 1920.
biskupických mlynárov, vynesený 10. május 20”.
život bežal ďalej…)
augusta 1790. „Títo mleli obilie vo svoPo vzniku fašistického slovenského
jich mlynoch na Veľkom Dunaji. Lode, ktoré alebo Lázárov mlyn. Tento mlyn bol postavený štátu v roku 1939 bol osud mlyna a jeho
plávali po zväčšujúcom sa koryte, im spôsobili v areáli bývalého španského domu pravde- židovského majiteľa Lázára spečatený.
veľa škôd. Mlynári sa preto stiahli na rameno podobne koncom 19. stor. Potom, ako sa Príbeh Móra Lázára a jeho rodiny a bývalého
Kopács Láz. Súd zakázal lodiam plavbu po ostrihomská arcidiecéza vzdala svojho statku Veľkého mlyna, arizácia majetku a odvedetomto ramene.“ Koncom 18. stor. časť našich v prospech belgickej kráľovskej princeznej nie rodiny do koncentračného tábora aj ich
Stefanie a jej manžela Eleméra Lónyaiho, oslobodenie stále nie je vyjasnené. V päťdevodných mlynov bola ešte v prevádzke.
Pomocou zachovaných názvov honov do- tu z poverenia kniežacieho páru Mór Lázár siatych rokoch bol mlyn znárodnený, v 70kážeme aj určiť polohu najstarších mlynov: uviedol do prevádzky vysokovýkonný parný tych rokoch sa tu ešte stále mlelo, v 80-tych
napríklad súčasný „Ďuri-majer“ bol postavený mlyn. Presný rok výstavby mlyna nie je zazna- rokoch založili pridruženú strojársku výrobu
na mieste bývalého mlyna, pretože pôvodný menaný, ale zo zachovanej pracovnej knižky a v 90-tych rokoch budovu privatizovali.
názov miesta majera bol „Puszta-malom“ Mártona Vargu vieme, že dňa 9. februára 1905 Z pôvodnej stavby zostala iba samotná býva(opustený mlyn). Príčinu opustenia mlyna ako pomocný mlynár nastúpil do práce k hlav- lá hlavná budova. Majetko-právne vzťahy po
nepoznáme, mohli to byť choroba, vojna, smrť nému majstrovi mlynárovi, Mórovi Lamosovi, roku 1989 znemožnili našej mestskej časti,
atď., ale miestni obyvatelia nedovolili na exis- ktorý tam už pracoval. O 15 rokov neskôr, 20. aby zasahovala do vývoja osudu budovy.
tenciu mlyna zabudnúť, a tak sa zachoval vo mája 1920, sa zo splnomocnenia kráľovskej Bývalý parný mlyn totiž nie je na zozname
forme názvu honu ako „Opustený mlyn“.
princeznej Stefanie dozvieme, že mlyn ešte kultúrnych pamiatok, je zaregistrovaný na
Suché mlyny boli v stredoveku poháňané patrí kniežaciemu páru, ale hlavným mlyná- katastrálnom úrade ako súkromný majetok
ručne ľudskou silou alebo pomocou zvierat, rom je už Márton Varga a jeho poveruje za- a ako taký je majetkom registrovanej osoby,
a v 19. – 20. stor. ich vymenili parné mlyny. bezpečením plynulého chodu parného mlyna. ktorá ju síce pred 30 rokmi budovu kúpila
Staršia generácia si ešte pamätá v BiskupiPo vytvorení 1. Československej repub- na kultúrne účely, avšak necháva ju chátrať.
ciach Malý mlyn a Veľký mlyn. Malý mlyn stál liky vznikla medzi sídlom Lónyaiovcov
Eleonóra Csanaky
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Malmok és molnárok Püspökin
A molnárok Püspöki legrégibb iparosai közé tartoztak. Írott források a 14. századtól
jegyzik ténykedésüket, ám adatok bizonyítják, hogy számos malom korábban is szolgálta az itt élőket. A régi építmények közül mára csak a Tryskáč mögött álló Lázár-malom
maradt fenn, mely a 19. század végén épült s napjainkra romos állapotba került. Az
1970-es években még gabonát őröltek benne, a 80-as években gépalkatrész-gyártó
műhellyé alakították át, a 90-es években privatizálták. Azóta bezárva, elhagyatottan
áll, tudatos pusztulásra ítélve.
Pozsonypüspöki sík vidéke emberemlékezet óta kiváló terület volt az életadó gabona
számára. Az itt termesztett magot – ahhoz,
hogy a kemencében sült kenyérré változhasson – lisztté kellett őrölni. A kezdeti
egyéni őrlések után gyorsan elterjedtek
a malmok, melyek hatékonyabban végezték
ezt a munkát. A 18. századig a vízimalmoké
volt a vezető szerep, hiszen a korai, a később
Nagy-Dunává gyarapodott vízágak szövevénye rendkívül alkalmas volt a malomlapátok
működtetésére. Változást az 1787-es év
hozott, amikor is a nagy Dunai árvíz után
a déli ág egy új, nagyobb medret hasított
ki magának, s a vízhozam olyan mértékben
megnövekedett, hogy elsodorta az addig
ott működő vízimalmokat is. Dr. Püspöki
Nagy Péter „A Csallóköz vízrajzi képének története Strabó Geographikájától IV. Béla király
koráig” című terjedelmes tanulmányában
tételesen kimutatja a Csallóköz, a Csilizköz
Duna-ágainak lényeges változását az elmúlt
2000 év során. Tanulmányából kiderül,
hogy a 18.-20. századi Nagy-Duna-meder
teljesen újkori jelenség. Püspöki Nagy Péter
helytörténeti monográfiájából a helyi vízimalmok kapcsán ugyanakkor megtudjuk,
hogy a „megyei törvényszék 1790. augusztus
10-én ítéletet hozott a püspöki molnárok panasza ügyében. Ezek a mai Nagy-Dunán levő
malmaikban őrölték a gabonát és sok kárt
szenvedtek a Duna egyre növekvő medrében
fel s alá közlekedő hajóktól. Ezért a kopácslázi ágba vonultak vissza. A bíróság megtiltotta
a hajósoknak ebben az ágban a hajózást.”
A 18. sz. végén tehát még működtek
a vízimalmaink, s a legrégibbek helyét
dűlőneveinknek köszönhetően még be is
tudjuk azonosítani: a „Gyuri-major” például
a valamikori Puszta-malom helyén épült.
A malom pusztulásának oka sok minden
lehetett: betegség, háború, halál, ám
a helyiek nem engedték feledésbe merülni
az egyszervolt malom létének tényét, és
dűlőnév formájában „Puszta-malomként”
megőrizte azt a népi emlékezet.
A szárazmalmokat a középkorban emberi
vagy állati erővel hajtották, ám a 19.-20.
századtól helyükbe a gőzmalmok léptek.
A mai szépkorúak még emlékeznek Püspökin
a Kis Malom és a Nagy Malom szolgáltatásaira. A Kis Malom az Országút mellett (a mai
Orechová u. és Krajinská u. sarkán) állt,
melyet kezdetben Kutsera József és Prikler

János működtettek, majd Prikler János átvette az egész részt és az 1948-as államosításig
egyedül működtette azt. Ezután elvették
a tulajdonát, a malom berendezését, a gépeket elvitték és a földszinten szükséglakásokat
alakítottak ki a beérkező nagycsaládosok részére. Az 1950-es évek végén lebontották az
épületet, helyén kórházi parkolót alakítottak
ki.
A legtöbben azonban a mai Tryskáč mögött
álló, Nagy Malom vagy Lázár-malom néven

Rodinná fotografia mlynára Mártona Vargu z roku
1914, ktorý riadil mlyn v 1920-tych rokoch.
Varga Márton az 1920-as években a malom főmolnára volt. A képen ő és családja 1914-ben.

Pracovná knižka mlynára Mártona Vargu, vydaná 9. februára 1905 dokazuje, že v tom čase mlyn
Móra Lázára už fungoval.
Varga Márton segédmolnár 1905. február 9-én kiállított munkakönyve bizonyítja, hogy Lázár Mór
malma akkor már működött.

ismert gőzmalmot emlegetik. Ezt a malmot
a volt ispánlak kataszterében építették fel,
valószínűleg a 19. sz. végén. Miután az
esztergomi érsekség lemondott erről a birtokáról Stefánia belga királyi hercegnő férje,
Lónyai Elemér javára, a hercegi pár megbízásából Lázár Mór jól működő, nagy teljesítményű gőzmalmot helyezett itt üzembe.
A malom építésének pontos évét nem jegyzik,

de Varga Márton megőrzött munkakönyve
alapján tudjuk, hogy a fiatal molnársegéd
1905. február 9-én itt lépett munkába a már
akkor ott dolgozó molnármester, Lamos Mór
mellé. Másfél évtizeddel később Stefánia belga királyi hercegnő 1920. május 20-án kelt
meghatalmazásából kiderül, hogy a malom
ekkor még a hercegi pár tulajdona, Varga
Márton pedig már a gőzmalom főmolnára,
aki továbbra is felelős a zökkenőmentes őrlés
bebiztosításáért.
Az I. Csehszlovák Köztársaság megalakulásával államhatár került az oroszvári és
a püspöki Lónyai-birtok közé, így a tulajdonsok a püspöki malmot először bérbe- majd
pedig eladták Lázár Mórnak. A számos raktárral, melléképülettel (melyek sora egészen
a mögöttes utcáig nyúlt) bíró nagy kapacitású gőzmalom sokkal többet termelt, mint
amennyi a helyi gazdák ellátásához kellett,
így a püspöki malomszolgáltatás egészen
Somorjáig és azon túl terjedt. Az 1938-as
bécsi döntés után a helyzet tovább bonyolódott. Újabb államhatár került Püspökitől
keletre Misérdi és Somorja közé, így a Lázármalom elveszítette a gazdasági hátterét.
Hivatalosan nem jöhetett át a gabona és
nem vándorolhatott vissza a liszt. Az emberi
találékonyság azonban rövid idő alatt talált
megoldást. Püspökin egy sajátos üzletág
alakult ki, az ún. „liferánsok” üzlete, akik
hátizsákban, taligán és egyéb módon hordták át a gazdák által elkészített gabonát,
vissza pedig a végterméket. (Ilyenkor a fináncok mindig másutt voltak, a határőrök
soha nem vették észre a malomba feketén
közlekedő embereket – mert hát az élet élni
akart.)
A fasiszta Szlovák Állam 1939-es létrejötte után a zsidó tulajdonban lévő Lázármalom sorsa megpecsételődött. Lázár Mór
és családja, illetve a Lázár malom sorsa
még tisztázásra vár, beleértve az arizáció,
a család koncentrációs táborba való hurcolásának és menekvésének kérdését is. Az
1950-es években államosították a malmot,
az 1970-es években még gabonát őröltek
benne, az 1980-as években átalakították
gépalkatrész-gyártó műhellyé, majd 1989
után privatizálták az épületet. Ekkorra
már csak a hajdani főépület maradt meg.
A tulajdonviszonyok 1989 utáni alakulása
lehetetlenné tette, hogy városrészünk
bármilyen módon beavatkozzon az épület
sorsának alakulásába. A hajdani gőzmalom
nem szerepel a műemlék-védelmi listán,
a kataszteri hivatalban magántulajdonként
jegyzik, s mint ilyen, a bejegyzett személy jogos tulajdona, aki 30 évvel ezelőtt kulturális
célokra vette meg az épületet, ám kulturálatlanul hagyja, hogy az enyészeté legyen.
Csanaky Eleonóra
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Na základe informácie o dokončení opravy
chodníkov v našej mestskej časti, ktorá bola
zverejnená v Biskupických novinách, žiadame
v mene obyvateľov obytného domu o dokončenie opravy chodníka a betónovej časti parkoviska aj v časti Podzáhradná 45 – 49. Práce na
opravách chodníka na Podzáhradnej ulici boli
vykonané len na 50% a to konkrétne pred obytným domom Podzáhradná 39 – 43. V polovici
prechodu chodníka smerom k obytnému domu
Podzáhradná 45 – 49 je chodník neopravený
a v pôvodnom zlom stave.
obyvateľ Podzáhradnej ulice
Dňa 30. apríla 2019 na zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice bol
poslancom predložený materiál „Použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu“,
kde v bode 11 bolo určené na rekonštrukciu
miestnych komunikácií 60 000 €. V dôvodovej správe toho materiálu k bodu 11 bolo v zátvorke uvedené: na Podzáhradnej ulici trasa
So záujmom som si prečítal viacero článkov o projekte „Zelené srdce Podunajských
Biskupíc“, tiež som si pozrel výsadbu a prvé
úpravy námestia. Nie, že by som neprial obyvateľom „starej dediny“ zlepšenie ich životného
prostredia, ale ako obyvateľa Dolných honov
ma projekt núti porovnávať.
Dlhodobo funguje sídlisko Dolné hony ako
nejaký prívesok pôvodných Podunajských
Biskupíc, aspoň taký je pocit väčšiny tunajších obyvateľov. Vezmite si napríklad zeleň.
Minulý týždeň som narátal len medzi trhom
na Ipeľskej a OC Hron pozdĺž Kazanskej
najmenej 15 suchých stromov, niektoré sú
tam aj viacej rokov. A to nehovorím o ďalších
stromoch, ktoré by potrebovali aspoň základné dendrologické ošetrenie (orez mŕtvych
konárov). Rovnako by som zrejme pochodil aj
na ďalších miestach sídliskovej zelene. A na
novú výsadbu z iniciatívy mestskej časti je
asi zbytočné sa pýtať, napr. nové platany vo
vnútrobloku Dudvážska dal vysadiť magistrát.
Tých zopár muškátov na stĺpoch to nespraví.
Ďalší príklad toho, že sídlisko a jeho aj malí
obyvatelia sú ako „od macochy“ je ihrisko na
Latorickej. Veľmi smutné miesto. Navrhol by
som pánu starostovi, aby sa išiel pozrieť, ako
sa také plochy oživujú na ihrisko na Bebravskej
vo Vrakuni.
Aj keď by sa určite našlo viacej príkladov, možno by som mohol zakončiť opis
„Betónového zadku Podunajských Biskupíc“
dlhodobým nezáujmom mestskej časti o okolie OC Hron, ktoré je zdrojom neporiadku
pre široké okolie. Alebo sa niekedy môžete
pozrieť aj na stav častí bývalých nadchodov
na Dudvážskej, ktoré nepatria garážníkom.

Lidl – Podzáhradná; na Estónskej
ul. 52 – 60; na Bieloruskej ulici
trasa MŠ – klub dôchodcov).
Uznesením č. 45/2018-2022
poslanci miestneho zastupiteľstva tento materiál schválili.
Nakoľko nebola v materiáli
konkrétna požiadavka na opravu chodníka v časti Podzáhradná
45 – 49 a ani na rekonštrukciu
betónovej časti parkoviska
Podzáhradná 45 – 49, opravil
sa chodník tak ako bolo uvedené v materiáli. S opravami
sa začalo systematicky od MŠ Podzáhradná
(Lidl) po bytový dom č. 15, Podzáhradná
č. 19 – 23 (to je v časti od Lidla po Kazanskú
ul.), Podzáhradná č. 39 – 43 od trafostanice a za domom chodník medzi domom
a Poštou Uzbecká, časť veľmi poškodeného
chodníka pri ZŠ Podzáhradná (tieto úseky
sú od Kazanskej ulice po ZŠ Podzáhradná).
Pri rekonštrukcii sme sa držali toho, čo

bolo schválené poslancami.
Systematicky preto, aby sme vedeli po schválení ďalších financií
v rekonštrukcii postupne pokračovať a napájať. Nie je pravdou,
že sme nevyčerpali financie
a nedokončili rekonštrukciu
chodníkov na Podzáhradnej
ulici. Podzáhradná ulica má
chodníky pred domom, za domom, medzi domami, ako aj časť
križujúceho chodníka od Pošty
smerom k bytovému domu, kde
pravidelne stála voda a bol na
podnet „Odkaz pre starostu“ v krátkom čase
opravený.
Nakoľko na ostatnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva neboli schválené finančné
prostriedky na rekonštrukciu chodníkov,
nie je zatiaľ možné v rekonštrukcii na
Podzáhradnej ulici pokračovať.
Ing. Eduard Vandriak
vedúci Oddelenia ŽP,OaCH

Takže na záver mi už len zostáva otázka,
či tento prístup k problémom sídliska hodlá
vedenie mestskej časti nejako zmeniť, alebo
máme na to zabudnúť a zmieriť sa s tým, že
sme prívesok a chodiť po večeroch obdivovať
vynovené námestie v dedine?
Michael Petráš
Vážený pán Petráš,
ďakujem Vám za Vaše pripomienky. Ešte
pred nástupom do funkcie som deklaroval,
že chcem byť starostom pre všetkých obyvateľov Podunajských Biskupíc a stav našich
sídliskových častí mi nie je ľahostajný práve
z dôvodov, ktoré spomínate. Za necelé dva
roky sa však nedá stihnúť všetko to, čo sa
zanedbávalo celé desaťročia. Projekt „Zelené
srdce Podunajských Biskupíc“ získal podporu
poslancov a verím, že bude našich obyvateľov
spájať a nie rozdeľovať. Budúci rok oslávime 800. výročie prvej písomnej zmienky
o Podunajských Biskupiciach, a preto pokladám za dôležité, aby aj obyvatelia sídlisk
poznali históriu našej spoločnej mestskej
časti a mohli byť hrdí na pamätihodnosti,
ktoré sa nachádzajú práve v Starej obci.
Popri starostlivosti o viac ako 7 000
stromov a zdĺhavom dokazovaní, ktoré

musí predchádzať výrubu tých suchých,
prioritne zabezpečíme orez vyschnutých
konárov vo Vami spomínanej lokalite. Čo
sa týka detských ihrísk, už na začiatku svojho
pôsobenia som vyvinul snahu o vytvorenie
centrálnych moderných detských ihrísk
práve na Dolných honoch. Na májovom
zastupiteľstve poslanci schválili použitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu
na kompletnú rekonštrukciu detských ihrísk
na Baltskej a Ipeľskej ulici, ako aj financie vo
výške 50 000 € na komplexnú rekonštrukciu
detského ihriska na Bodrockej ulici. Som
veľmi rád, že zelenú dostal aj navrhovaný
projekt na revitalizáciu územia vymedzeného
ulicami Hronská a Latorická (plocha vedľa
Gymnázia F. G. Lorcu) a priľahlého územia.
Súhlasím s Vami, že stav nadchodov na
Dudvážskej ulici je hanbou sídliska Dolné
hony, rovnako ako opustené chátrajúce
objekty. Spomínané nadchody však patria
mestu a objekty súkromným vlastníkom.
Mestská časť nemôže zo zákona investovať do cudzieho majetku, no mesto ako aj
súkromných vlastníkov sme zo svojej pozície
už niekoľkokrát urgovali a žiadali o nápravu
stavu týchto ich objektov a budeme v tom
aj naďalej pokračovať.
Verím, že naša snaha o zlepšenie životného
priestoru obyvateľov časti Dolné hony sa
už čoskoro aj reálne zviditeľní a kultivovanejšie prostredie vo všetkých častiach
našej mestskej časti vzbudí v ľuďoch pocit
spolupatričnosti a snahu o udržanie väčšieho
poriadku a čistoty.
Mgr. Zoltán Pék
starosta
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Rozhovor s majstrom ľudovej umeleckej výroby
Ladislav Jurovatý ml. je umelecký remeselník, výtvarník, šperkár a pedagóg. Syn významného predstaviteľa umeleckého drotárstva Ladislava Jurovatého st. absolvoval Strednú
školu umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor zlatník/strieborník a Pedagogickú
fakultu UK. V roku 2017 získal ocenenie Ministerstva kultúry SR a Ústredia ľudovej
umeleckej výroby čestný titul „majster ľudovej umeleckej výroby“ v oblasti drotárstva
za zachovávanie a odovzdávanie tradičnej drotárskej technológie.
Majstre, pokračujete v tradícii
drotárskeho umeleckého remesla, ktoré
preslávilo aj Vášho otca. Čím Vás toto
obdivuhodné umenie nadchlo?
Môj otec bol jediný na Slovensku, kto sa
začiatkom 60. rokov snažil oživiť drotársku
tradíciu, ale hlavne dostať toto remeslo do
roviny umenia. A o to sa dodnes snažím aj
ja. Už v detstve som veľmi rád kreslil, kresby
tužkou aj perokresby s náročnými a drobnými
šrafúrami. Až na vysokej škole mi napadlo,
že ak by som chcel moje kresby realizovať
v materiáli, tak mi zostáva jedine drôt.
Chcel som však ísť vlastnou cestou. Materiál
a techniku sme mali s otcom rovnaké, ale
témy rozdielne.
?

Spomínam si, že ste v minulosti
mali plán vytvoriť v Bratislave Galériu
drotárstva.
Táto myšlienka sa podarila, ale nemáme
kamenný dom. Pravidelne však vystavujeme
každý rok v Primaciálnom paláci. Je to však
beh na dlhé trate. Slovenskí drotári sú svetový fenomén. Vycestovali na všetky kontinenty a ich zručnosť zaznamenala veľký ekonomický úspech. A teraz, keď sa drotárstvo
a jeho tradícia dostalo na reprezentatívny
Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva
ľudstva UNESCO, zaslúžilo by si určite väčšiu
pozornosť aj zo stranu štátu. Mal som tú česť
stretnúť veľa múdrych ľudí, aj vďaka nim
selektujem informácie inou optikou. A tak
si kladiem otázku, prečo kompetentní tento
krok neurobia. Žiaľ, som toho názoru, že si
to jednoducho neuvedomujú.
?

? Roku 1999 ste stáli pri zriadení
drotárskej dielne v obnovenej Škole
umeleckých remesiel ÚĽUV. Je o toto
majstrovské ľudové remeslo záujem medzi
mladými? Koľko ľudí sa mu dnes venuje?
Je veľa tzv. drotárov samoukov, ktorí
chodia na jarmoky a ovládajú len malé
množstvo drotárskych techník. Tých, ktorí ovládajú zásadné historické techniky
drotárstva by sme mohli spočítať na jednej
ruke. Potom je ešte niekoľko výtvarníkov,
ktorí sa popri inej tvorbe venujú aj drotárskemu umeniu. Na výtvarných školách
študenti nemajú možnosť venovať sa systematicky drotárskemu umeleckého remeslu.
Podľa mňa by počas štúdia práce z rôznymi
materiálmi mali mať možnosť vyskúšať si aj
toto remeslo.

Vystavovali ste aj v zahraničí. Aký
ohlas tam mali Vaše diela zhotovené
tradičnou slovenskou drotárskou
technikou? Vaše diela boli darom aj pre
mnohé zahraničné osobnosti.
Najmä v západných európskych štátoch
boli ľudia z vystavovaných diel nadšení.
Netušili, čo všetko sa dá z drôtu vytvoriť
a pýtali sa ma napríklad na stálu výstavu
v Slovenskej národnej galérii. Plastiku Bolesť
v srdci sme ako výraz piety venovali predstaviteľom štátov, ktorých postihlo nešťastie.
?

? V roku 2000 Vám vyšla publikácia
Drotárstvo a tento rok pripravujete
Veľkú knihu drátenictví. Približujete
v nej čitateľom aj dejiny drotárstva na
Slovensku?
Áno, kniha by mala vyjsť teraz na jeseň
v Pražskom vydavateľstve. Dejinám sa
venujem len okrajovo, zameral som sa na
slávne drotárske rody, osobnosti ako napríklad Jozef Kerák, Alexander Hozák či Jozef
Holánik-Bakeľ a z tých mladších môj otec,

Ladislav Mikulík, Štefan Mlich a Remígia
Biskupská, ktorú mnohí nazývali aj prvou
dámou drotárskej krásy a jej šperky nosila aj
Valentina Tereškovová či arabská princezná.
? Je pre Vás ťažké vybrať jedno dielo,
ktoré je Vášmu srdcu najbližšie. Ktoré
teda bolo pre Vás niečím výnimočné?
Najviac som sa natrápil na soche vodníka
v životnej veľkosti, na ktorej som robil skoro
rok a pol. Nebola náročná len veľkosťou, ale
aj členitosťou. Niekedy, keď si svoje dielo
pozriem s odstupom času, sám sa prekvapím, ako som to urobil. Budúci rok oslávim
životné jubileum a keď som tak v mysli bilancoval, moja tvorba by zaplnila aj galériu
Danubiana. Venujem sa voľnej abstraktnej
tvorbe a robím na objednávku aj mnoho
sakrálnych vecí. Naposledy to bol relikviár
pre relikviu Anny Kolesárovej.
? Čím sú Vám ako obyvateľovi
Podunajské Biskupice blízke a možno
inšpirujúce?
S otcom som sem chodieval na ryby už ako
malý chlapec. Pri kúpe záhrady mu však dal
vtedajší predseda Miestneho národného výboru Imrich Mandli podmienku, že bude rok
viesť na maďarskej škole výtvarný krúžok.
Pamätám si ešte na drevený bufet JRD na
námestí, v ktorom sa nalievalo víno a predávali uhorky na zaváranie. Alebo ako pani
Szabová kúpala husičky tuto v kalužiach na
ulici. Ja tých pôvodných Biskupičanov poznám už viac ako 50 rokov. Myslím, že keby
ste sa ich na mňa spýtali, povedali by Vám,
že som sem zapadol.
Za rozhovor ďakuje a veľa tvorivej
energie želá Martina Frőhlich Činovská.
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Hokejbalový deň detí
Postupné odstraňovanie obmedzení uvítali aj deti z hokejbalového klubu Hancop
Juniors. Keďže hokejbal je prevažne vonkajší šport, na ihrisko mohli vybehnúť medzi
prvými športovcami. A veru už sa nevedeli dočkať, o čom svedčí hojná účasť na tréningoch hneď od začiatku.
Sme radi, že rušenie opatrení nám umožnilo zorganizovať hokejbalový deň detí,
a prichystali sme pre ne špeciálny tréning,
kde za odmenu
dostali sladkosti,
hračky, medaile
či diplomy. Po
tréningu nás
svojou prítomnosťou poctil
pán st arost a
Zoltán Pék, ktorý
prišiel odovzdať
našim juniorom
kvalitné značkové hokejky
a loptičky, ktoré radi zúžitkujeme. Na záver
si deti pochutnali na domácich koláčoch,
ktoré napiekli aktívne mamičky a mohlo

krúžku aj priľahlého detského ihriska. Bol to
po dlhšej dobe krásny deň, ktorý mohli deti
stráviť v kruhu kamarátov.

Ale späť k hokejbalu. V Podunajských Biskupiciach organizujeme tréningy pre deti od
5 rokov pod hlavičkou občianskeho združenia MLADÝ HOKEJBALISTA – Podunajské
Biskupice. V nadchádzajúcom období majú
tréneri so staršími deťmi ďalšie plány v podobe priateľských turnajov, sústredenia, ale
aj zapojenia sa do ligových súťaží na celoslovenskej báze
i v Čechách. Nábor nových hráčov bude prebiehať najmä
u mladších kategórií od 5 do
8 rokov, preto ak
chcú deti vyskúšať niečo nové,
neváhajte nás
navštíviť na našich tréningoch.
Pavol Hanzel
predseda OZ MLADÝ HOKEJBALISTA
– Podunajské Biskupice a miestny poslanec

na súvisiace teoretické otázky.
Tejto netradičnej olympiády
sa zúčastnili aj žiaci 9.B ZŠ
Podzáhradná Dominik Vlasatý
a Daniel Viskup, ktorý získal
v okresnom kole Bratislava II
najviac bodov. Krajské kolo sa
uskutočnilo 28.mája opäť len
dištančnou formou za účasti
úspešných riešiteľov okresných
kôl. Súťaže sa zúčastnilo 54
detí z 19 základných škôl a 12
gymnázií celého Bratislavského
kraja. Na vypracovanie náročných úloh mali
deti opäť časový limit, preto bolo vylúčené
pomáhať si pri riešení úloh učebnicou či
inou literatúrou. Teoretické aj praktické
úlohy boli náročné, deti museli veľa vecí
z chémie naštudovať navyše a museli mať aj
dobré znalosti z matematiky, ktoré potre-

bovali pri riešení chemických
výpočtov. Okres Bratislava II
reprezentoval v krajskom kole
aj Daniel Viskup. Daniel preukázal výborné znalosti, dobré
logické myslenie a potvrdil
svoje umiestnenie z okresného
kola. V teoretickej časti získal
100% bodov, v praktickej časti
stratil len 3 body a získal tak
spolu 77 bodov. V krajskom
kole sa tento rok poradie
neurčovalo, ale aj tak obsadil
Daniel v neoficiálnom poradí vo veľkej
konkurencii predovšetkým žiakov gymnázií
výborné 3. miesto a nadviazal tak na tradične výborné výsledky žiakov ZŠ Podzáhradná
v tejto súťaži.
RNDr. Jarmila Skotnicová
učiteľka ZŠ Podzáhradná

prísť prekvapenie dňa. Za pomoci poslanca
Stana Koiša sme zabezpečili dva nafukovacie
hrady, kde sa vyskákali deti z hokejbalového

Chemická olympiáda
Vo štvrtok 7. mája sa na celom Slovensku
konali okresné kolá 56. ročníka Chemickej
olympiády kategórie D, ktorá je určená pre
žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská komisia CHO v spolupráci
s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže pripravila pre deti dištančnú formu
olympiády, keďže v súčasnej krízovej situácii
nebolo možné uskutočniť olympiádu tak ako
po iné roky.
Na stránke IUVENTY boli vo štvrtok presne
o 14 hodine zverejnené súťažné úlohy, ktoré
deti museli v určenom časovom limite vypracovať a zaslať elektronickou poštou predsedovi okresnej komisie. Okrem teoretických
úloh riešili deti aj úlohy praktické, tento rok
ale iba virtuálne, to znamená, že praktické úlohy boli doplnené o experimentálne
výsledky a pozorovania. Úlohou detí bolo
výsledky pokusov vyhodnotiť a odpovedať

Aktivity ku Dňu rodiny
15. máj bol svetovým dňom rodiny. Náš klub si pre deti pripravil
týždennú súťaž pre každú rodinu. Deti vymýšľali aktivity daných
úloh s rodičmi, bratom, sestrou,
babkou a dedkom a každú činnosť
počas týždňa nakreslili, popísali
alebo odfotili. A aké to boli úlohy?
Napríklad pomôcť doma s niektorou
z domácich prác, pri varení pre ro-

dinu, zahrať sa s niekým z rodiny
spoločenskú hru, zašportovať si,
urobiť s niekým z rodiny sladkú
dobrotu pre ostatných členov
rodiny, alebo sa vybrať s niekým
z rodiny na prechádzku. Ďakujeme
všetkým deťom a rodičom, ktorí sa
do súťaže zapojili.
Alena Bednárová
ŠKD ZŠ Podzáhradná
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Zhodnotenie futbalovej sezóny
Aj v uplynulej sezóne 2019/ 2020 sa hral v Podunajských Biskupiciach organizovaný
futbal. Zatiaľ iba formou nášho čoraz známejšieho a obľúbenejšieho detského krúžku,
ale sme samozrejme vďační aj za to. Detičky sa veľmi tešia, športujú a o to nám primárne
ide. Znamená to pre ne menej času pred obrazovkami počítačov a mobilov, viac pohybu
na čerstvom vzduchu, kontakt s kamarátmi a radosť z futbalu. Nie iba virtuálne. Formuje
a zveľaďuje sa tak nielen ich telo, ale i duch. Zásady fair play, súťaživosť, disciplína,
ohľaduplnosť a pomoc slabším. To všetko sa dá v dnešnej dobe označiť za veľmi potrebné
a prínosné atribúty výchovy našich ratolestí.
FK Podunajské Biskupice, ako sme pred
dvoma rokmi odvážne nazvali skromný projekt občianskeho združenia Za lepšie
Biskupice, si podľa reakcií okolia nachádza čoraz viac priaznivcov v radoch
detí i rodičov. Pracujeme nenásilnou
formou, netlačíme na výsledky ani na
výkony. Všetko riešime hravou formou
a krok za krokom sa pritom zlepšujeme. Tento ročník sme narazili aj na
technický problém s ihriskom. Areál
ZŠ Biskupická, kde máme vďaka pani
riaditeľke Horváthovej svoj domovský
stánok, by podľa mojej mienky zrejme
zniesol komplexnejšiu úpravu. Výrazne
sa tam zhoršila kvalita terénu a my
si z vlastných financií nemôžeme dovoliť
zásadnejšie úpravy takých veľkých plôch,
či dokonca budovanie závlahy. Možno by
sme privítali nejakú formu užšej spolupráce

a podpory od obce. Nakoľko máme dlhodobo
dobré a korektné vzťahy s vedením mestskej

časti, verím, že aj v tejto oblasti sa to čoskoro
posunie k lepšiemu. Veľmi dobre chápeme, že
v dnešnej „krízovej“ dobe nie je dosť peňazí
ani na iné potrebné veci a tak skromne čaká-

me na lepšie časy. Práve v tejto situácii nám
prišlo veľmi vhod, že sa nás ujal miestny pán
farár Jozef Vadkerti a umožnil nám dočasne
trénovať na farskom dvore, kde nedávno
prebehla obnova trávnika a tak sme jarnú
časť absolvovali práve tu. Detské ihrisko
s preliezkami, altánok a iné benefity farského dvora vyvážili o niečo menší priestor pre
samotnú hru.
V piatok 26. júna sme ukončili aktuálnu
sezónu miniturnajom na spomínanom farskom dvore, niečo sme poopekali, podebatovali pri ohni, utužili kolektív detí
i rodičov, rozdali deťom zaslúžené ceny,
diplomy, darčeky vo forme novučičkých
futbalových lôpt a už sa opäť tešíme na
novú, verím že ešte úspešnejšiu, sezónu.
Na záver by som rád poďakoval všetkým,
ktorí nás v uplynulej sezóne akokoľvek
podporili, predovšetkým trénerom,
ktorí vedú deti bez nároku na honorár, pani riaditeľke Ivete Horváthovej
a pánovi školníkovi Róbertovi Špalekovi
(ZŠ Biskupická), pani riaditeľke Monike
Maurskej (ZŠ Vetvárska), vdp. Jozefovi
Vadkertimu a v neposlednom rade aj všetkým
rodičom, ktorí nám prejavili dôveru.
Ján Kšiňan
OZ Za lepšie Biskupice
(PR článok)
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Blahoželáme
Kluby dôchodcov na Estónskej, Latorickej a Odeskej ulici blahoželajú svojim členkám a členom – júlovým, augustovým a septembrovým jubilantom.
Z Klubu dôchodcov na Odeskej ulici oslávia životné jubileum:
v júli: Elena Pecsuková, Barbora Mészarošová, Mária
Szelepcsényová a Marta Sármányová;
v auguste: Gabriela Valíčková, Rozália Bognárová, Imrich
Daniel, Edita Duranská, Alžbeta Falbová, Dáša Kaiserová a Helena
Kudličková;
v septembri: Valéria Bartóková a Mária Tomašovičová.
Z Klubu dôchodcov na Estónskej ulici oslávia životné jubileum:
v júli: Oskár Bončo, Daniela Fülleová, Anna Ivaneková, Marián
Valovič a Johanka Velebná;
v auguste: Magda Kelemenová, Mária Lečková, Terézia Vajdová,
Božena Hromeková a Judita Jelinková;
v septembri: Anna Haplová, Michal Kelemen, Magda Kaulová,
Natália Orbanová, Eva Smolijová a Elena Zemková.
Z Klubu dôchodcov na Latorickej ulici oslávia životné
jubileum:
v júli: Anna Déčiová, Anna Futtoová, Drahomíra Vaisová a Eva
Čaplárová;
v auguste: Dana Filová, Anna Mária Mačingová, Marta
Nemečková a Alexander Pflűgler;
v septembri: Mária Balažovičová, Alžbeta Bartoňová, Eva
Haneschová, Mária Hanzlovičová, Jozef Jalkóczi, Darina
Okoličányová a Anna Michalcová.
Všetkým našim jubilantom srdečne blahoželáme a do
ďalších rokov prajeme veľa zdravia, spokojnosti a radosti
zo života.
Anna Gutléberová, Mária Molnárová a Božena Hladká

Spomienky
„Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši.“
Dňa 7. júla si pripomíname šieste smutné výročie odvtedy,
ako nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Annastázia Hozdeková.
S láskou a úctou spomíname.
Dňa 30. augusta si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca a dedka Eugena Šidlíka, ktorý nám
všetkým veľmi chýba. V našich srdciach bude navždy žiť. Kto
ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka Marta, dcéra Marta, syn Eugen
a vnučka Martinka.

Nevyhadzujte knihy,
darujte ich nám.

Kontakt:

0907 701 786

AKC IA PRE NOV ÝCH KLIE NTOV,
PRV Ý MESIAC ZDARMA!

SPRÁVA VAŠEJ SIETE‚
POČÍTAČOV A SERVEROV
BEZPEČNOSŤ A EFEKTIVITA NA PRVOM MIESTE!
Pracuje IT pre Vás?
Poskytujeme riešenia aby Vaše IT pre vás fungovalo spoľahlivo!
Váš úspech je našou misiou.

+421 905 560 999

podpora@itbase.sk
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IN WHITE

ZUBNÁ AMBULANCIA

. Kompletné ošetrenie zubov
. Bezbolestná stomatológia .
.
.
.
.
.

laserová terapia

Chirurgické zákroky
Zubné implantáty
Ošetrenie detí
Dentálna hygiena
Profesionálne bielenie zubov
NOVINKA!

Zdravie
v ústach

Vyrovnávanie zubov neviditeľným
strojčekom SMILEZOR

Mgr.Attila Csontos
Mob.:0903712455
Padlých hrdinov 71,821 06 Bratislava
www.inwhite.sk, inwhite@inwhite.sk

Príjímame nových pacientov

V tajničke 7,8/20 sa ukrýva názov projektu, ktorý zveľadí centrálny verejný priestor v Podunajských Biskupiciach.
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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 6/20 získavajú knihu Tisíc
a jedna noc Monika Demková, Zuzana Candráková a Mária Jančíková. Gratulujeme.
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zámeno

odpor.
spojka
bohyňa
úrody

vojenský
oddiel

talianske
mesto
(San)

hliník

pohrebná
hostina

oválnosť

vidina,
prelud

červená
paprika

pod,
spodný

otec,
po maďarsky

objemová
miera
české
m. meno

tal. mesto
so šikmou
vežou
vtáčia
chrípka

erna

skratka
nemeckej
normy

EČV
Detvy
nepovedia
pravdu

vodca
(talian.)
meno
Ladislava

knokaut

long
play

3

svetlo,
žiara

ad
acta

artisti

meno
hlásateľky
Strakovej
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