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Neúnavný boj
s čiernymi skládkami
Skládky odpadu predstavujú okrem environmentálnej záťaže aj estetický a epidemiologický problém. Na území vo svojej
správe mestská časť skládky pravidelne
upratuje no odpad sa hromadí aj na iných
zanedbaných pozemkoch. No aj tu existuje
riešenie v podobe brigád či dohody. str. 7

MŠ Estónska 7

Deti pomáhajú vrátiť vtáky na sídliská
1. apríl je aj Medzinárodným dňom vtáctva. Založil ho slovenský prírodovedec Oto
Hermann ešte za čias Rakúsko-uhorskej monarchie. Práve v tento deň, v roku 1906, bola
podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. Na oslavu sviatku
vtáctva sa už v predstihu pripravovali aj deti z našich materských škôl v rámci projektu
Vráťme vtáky na sídliská.
Po dlhej zime bez vtáčieho spevu je
príchod jari a prílet sťahovavých druhov
príjemnou udalosťou.
Prvé sťahovavé druhy
vtákov sa objavujú
už v druhej polovici
februára. Ide o druhy,
ktoré prezimovali
v južnejších regiónoch
Európy. Hlavná vlna
návratu našich operencov však spadá do
druhej polovice apríla
až mája a niektoré
jedince prilietajú až
v júni. Väčšina z nich
k nám prilieta z Afriky,
menej druhov sa vracia
z Ázie a Stredomoria.
Ako posledné obvykle
priletia dažďovníky, včeláriky a hýle karmínové, ktoré
zimujú v Indii.
Myšlienkou projektu Vráťme vtáky na síd-

liská, do ktorého sa zapojila Materská škola
Estónska 3 so svojimi elokovanými pracoviskami, je spojiť ľudí
z miestnej komunity
a vytvoriť pomocou
nich spolu s deťmi
dlhodobý prospešný
projekt, ktorý vráti
vtáky ako sú vrabce,
sýkorky, stehlíky,
červienky alebo pinky
na sídliská. V rámci
projektu je okrem
prikrmovania dôležité
aj vytvorenie možností pre hniezdenie.
Množstvo týchto vtákov totiž hniezdi iba
v dutinách stromov,
ktoré si na sídliskách
už nevedia nájsť,
a preto hrozí, že vymiznú. Škôlkari im preto
vyrobili krásne pestrofarebné príbytky.
pokračovanie na str. 3

Pomoc v podobe
respirátorov
Od 15. marca platí povinnosť nosiť respirátor FFP2 vo všetkých verejných interiéroch.
Rovnako ako počas prvej vlny epidémie
chceli pri tento novovzniknutej povinnosti
starosta spolu s poslancami obyvateľom
pomôcť a spoločne zafinancovali nákup
20,000 kusov respirátorov.
str. 5

Príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov a veľa
zdravia, radosti a pohody
prajú starosta Mgr. Zoltán
Pék a poslanci miestneho
zastupiteľstva.
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STAROSTA INFORMUJE

Vážení Biskupičania!
Uplynul už viac ako rok, kedy sa aj v našej krajine objavil prvý prípad ochorenia Covid-19.
Kto by si vtedy čo i len pomyslel, čo všetko nás čaká a že do roka budú niektorí z nás
proti tomuto zákernému vírusu aj zaočkovaní. Stále však platia prísne protiepidemické
opatrenia a v ročnej snahe už nemôžeme poľaviť. Buďme prosím aj naďalej zodpovední
voči sebe aj svojmu okoliu.
V polovici februára sme
v neľahkej situácii pomohli
našim školám a škôlkam.
Zakúpili sme a rozdistribuovali po dva respirátory
pre každého pedagóga.
Začiatkom marca sme v pomoci pokračovali a spolu s Ing. Romanom
Lamošom a Martinom Pekárom sme odovzdali učiteľkám z našich materských škôl 700
respirátorov. Využil som zároveň príležitosť
na osobný rozhovor s pani riaditeľkami,
ktoré mi ako najkompetentnejšie osoby
z prvej ruky priniesli informácie o chode
a problémoch, s ktorými sa pasujú počas
prevádzky v núdzovom stave. Pri následnom
rozhodovaní o chode škôl a škôlok, ktoré sú
v zriaďovateľskej kompetencii našej mestskej časti, by som im chcel v čo najväčšej
miere vyjsť v ústrety.
Som veľmi rád, že aj naša ponúknutá pomoc v podobe respirátorov FFP2 do každej
biskupickej domácnosti sa stretla s pochopením a odozvou. Spoločne s niektorými
poslancami sme zafinancovali nákup 20 000
kusov. Tie, ktoré si počas pracovného týždňa
naši obyvatelia na troch výdajných miestach
nevyzdvihli, darujeme rizikovým skupinám
našich občanov. Verím, že aj týmto krokom
prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti našich

obyvateľov pred možnou nákazou ochorenia
Covid-19.
Vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom období evidujeme zvýšené množstvo
podnetov a sťažností na stav verejného
osvetlenia v našej mestskej časti, inicioval
som pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Siemens. Výsledkom boli dohodnuté
postupy, ktoré majú viesť k prioritnému
riešeniu odstraňovania porúch a tým aj
k spokojnosti obyvateľov mestskej časti.
Ďalšie dôležité stretnutie som inicioval aj
s Poľnohospodárskym družstvom Podunajské
Biskupice ohľadne problému čiernej skládky
na ich území v intraviláne našej mestskej
časti, ktorý už prerástol mieru rizika. Jeho
riešenia sa už dlhší čas dožadovali naši obyvatelia i magistrát a som rád prísľubu kompetentných, že po sviatkoch bude priestor
uvedený do náležitého stavu.
Okrem spomínaných iniciatív postupujú
práce aj na oddychových oázach vo vnútroblokoch Medzi jarkami a v riešení sú aj
nedostatky na novovybudovaných detských
ihriskách. Na ihrisku Baltská sa pod lanovkou doplnila dopadová plocha a na ihrisku
Podzáhradná bolo opravené odtrhnuté lano
na pyramíde. Doplnený bol aj priechod pre
chodcov na križovatke Baltská/Komárovská.
Už je to druhý rok, čo nám protiepidemické

opatrenia nedovoľujú osláviť sviatky Veľkej
noci v kostoloch, v širokom kruhu rodiny
či pri šibačke. I napriek tomu vám všetkým
želám požehnané prežitie Veľkonočných
sviatkov! „Láska Zeleného štvrtku, viera
Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech vás posilní
a naplní pokojom a dôverou.“
„Nagycsütörtök szeretete, nagypéntek
hite, nagyszombat reménye és húsvétvasárnap győzelme erősítse meg Önöket és
töltsön el mindenkit békével és remén�nyel.” Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Mgr. Zoltán Pék, starosta

https://www.facebook.com/pg/zoltanpek2018/
Martina: Chcela by som sa opýtať,
či nie je v blízkej dobe v pláne obnova
detského ihriska na Učiteľskej ulici,
nakoľko je veľmi zanedbané a kovové
preliezky z dávnych čias už snáď ani
nespĺňajú kritériá bezpečnosti. V tejto
časti Podunajských Biskupíc nie je
žiadne detské ihrisko, kde by sme sa
nebáli pustiť naše deti a s malými
detičkami sa ťažko chodí na ihriská
vzdialené 2 km ako je na Uzbeckej.
Ihrisko na Učiteľskej je súčasťou plánu rekonštrukcie projektu TJ Spoje. Vieme o stave
tohto ihriska a určite budeme pracovať na
tom, aby bolo zrekonštruované.

z nášho Referátu dopravy a miestnych
komunikácií (silvia.kotlarova@mupb.sk,
tel.: 02/40207225), ktorá bude následne
žiadať nápravu z kompetentného oddelenia
magistrátu Bratislavy.

? Marek: Všimol som si, že ste na svojej
facebookovej stránke zverejnili výmenu
poškodených tabúl s názvami ulíc za
nové. Prosím Vás, na koho sa môžem
obrátiť, ak je aj tabula na našej ulici už
stará a nečitateľná?
Kontaktuje prosím pani Ing. Silviu Kotlárovú

? Katarína: Chcem Vás požiadať, či by sa
nedala opraviť Lieskovská cesta. V úseku
od betonárky a predajňou Probugas sú
také obrovské jamy, že s autom sa už
nedá ani prejsť bez toho, aby sa auto
nepoškodilo.
Cesta, ktorú spomínate, patrí do správy

Hlavného mesta SR – Bratislavy. Neraz sme
magistrát upozorňovali, aby došlo k oprave
komunikácie. Po niekoľkých apeloch sme
dostali pozitívnu odpoveď. Predmetná
komunikácia sa bude opravovať v mesiaci
apríl, máj 2021. Realizáciu opravy vozovky
Lieskovskej cesty bude vykonávať dodávateľ a realizátor stavebných prác firma D4R7
Construction, s. r. o.

?

? Zuzana: Na Lotyšskej likvidujú
stromy kvôli relax zóne. Jeden je už
preč a ďalší zdravý strom zrejme tiež
vyrúbu – naozaj?
Situáciu som si preveril. Strom bol vyrúbaný na podnet obyvateľov danej lokality, nakoľko bol zosušený, poškodený a ohrozoval
okoloidúcich. Už v minulosti sa odlomil veľký
konár aj s časťou kmeňa stromu. Občania sa
ho pokúsili zachrániť a priviazali časť konára
ku kmeňu, ten sa žiaľ neuchytil. Strom bol
preto vyrúbaný z bezpečnostných dôvodov,
nie kvôli oázam.
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Návrat vtákov na sídliská
pokračovanie zo str. 1

Deti z materskej školy Estónska 3 (s elokovanými pracoviskami na
Estónskej 7 a Podzáhradnej 1) počas zimy a prerušenia prevádzky
škôlok nelenili. Za finančnej podpory grantového programu „Dobrý
sused“ spoločnosti Slovnaft a Nadácie Ekopolis sa nám podarilo
vytvoriť jeden krásny projekt „Návrat vtákov na sídlisko“. Naše
materské školy sú umiestnené v krásnom prostredí plnom zelene a stromov. Práve to sme chceli využiť a vytvoriť možnosti na
hniezdenie pre vtáčiky. Projekt presiahol hranice škôlok a zapojili
sa do neho aj obyvatelia sídliska. Do projektu prispeli nádhernými
búdkami aj klienti z DSS profesora Karola Matulaya.
Na pomoc sme si zavolali pána ornitológa, ktorý nám spravil
v škôlke prednášku a projekt sa mohol začať. Spolu s deťmi sme
osadili kŕmidlá v školských záhradách i v blízkom okolí a začali sme

naše operence prikrmovať. Deti boli nadšené. Každý deň s radosťou
kontrolovali, či majú vtáčiky semienka, či lojové guľôčky. Okrem
toho sme nakúpili aj množstvo vtáčích búdok. Tie sme na vianočné
prázdniny deťom rozdali a nechali na ich fantázii a kreativite, ako
ich ozdobia, či vymaľujú. Samozrejme, bola aj súťaž o najkrajšiu
búdku, ale odmenené boli všetky deti. A priniesli skutočne nádherné
vtáčie domčeky. No ich najväčšou radosťou bolo nájsť a vidieť tieto
svoje domčeky rozvešané po sídlisku, za čo patrí vďaka našim pánom
poslancom Pavlovi Kubišovi, Borisovi Verešovi a Borisovi Bolečkovi,
ktorí si našli čas a tieto búdky po sídlisku osadili. Aj vďaka tomuto projektu sme viedli deti k empatii, environmentálnej výchove

a k tomu, aká je príroda pre človeka vzácna a dôležitá. A budeme
v tom určite s radosťou pokračovať. Nech sa páči, aj vy sa môžete
pozrieť, čo všetko naše deti dokázali!
Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka MŠ Estónska 3 a koordinátorka projektu
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AKTUÁLNE

Bude proces odstraňovania autovrakov efektívnejší?
V Národnej rade prešla ešte začiatkom februára cez prvé čítanie novela zákona o cestnej
premávke z dielne koaličných strán. Návrhom zákona sa vytvára alternatíva k existujúcej
úprave odstraňovania nepojazdných vozidiel podľa zákona o odpadoch a nová možnosť pre
správcov komunikácií efektívne odstraňovať z parkovísk vozidlá nespôsobilé na prevádzku
v cestnej premávke. Platná právna úprava o odpadoch ostáva nedotknutá. Vláda však na
rokovaní 17. marca s návrhom nesúhlasila a následne sa ním ešte bude zaoberať parlament.
V prípade, ak by návrh cez parlament prešiel, účinnosť by mal už od 1. apríla 2021.
Autovraky sú odťahované v zmysle zákona
o odpadoch. V súčasnosti ide o zdĺhavý proces, ktorý môže trvať aj niekoľko mesiacov.
Samosprávy musia voliť jasnú postupnosť,
ktorej súčasťou je potrebné rozhodnutie
okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorým je vozidlo prehlásené za vrak,
tzv. odpad. Čím dlhšie odťah nepojazdného
vozidla trvá, tým dlhšie zaberá miesto na
parkovanie pre pojazdné vozidlá. Každé
zjednodušenie platnej legislatívy by bolo
aj pre Podunajské Biskupice vítané.
Z návrhu zákona o cestnej premávke vyplýva, že správca cesty by mohol odstrániť
vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka,
ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Rezort vnútra vo svojom stanovisku
uviedol, že o vozidlách, ktoré sú dočasne
vyradené z evidencie, nemožno hovoriť ako
o vrakoch, pretože môžu byť opätovne uvedené do premávky. Návrh má podľa rezortu
aj legislatívno-technické nedostatky.
„Počas minulého roka sa nám podarilo
odtiahnuť tri autovraky a v roku 2021 zatiaľ
jeden vrak. Odťahovanie závisí od voľných kapacít našej zmluvnej organizácie P+K, s. r. o.

pre odťah vozidiel. Približne takto odstránime
okolo päť vrakov za rok,“ priblížila odťah vozidiel z komunikácií v správe mestskej časti
Podunajské Biskupice Ing. Silvia Kotlárová
z Referátu dopravy a miestnych komunikácií.
Podnet na vrak dostáva mestská časť zväčša od samotných obyvateľov alebo mestskej
polície. Po obdržaní podnetu ide zamestnanec odborného Oddelenia životného prostredia na osobnú obhliadku vozidla, zadokumentuje stav a na základe kritérií posúdi, aký
bude ďalší postup. Zväčša ide o umiestnenie
upozornenia o dlhodobom státí a výzvy na
zabezpečenie odstránenia vozidla a prepravy na určené parkovisko. Majiteľ tým totiž
porušuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov (§ 67) a na
vlastné náklady musí vozidlo do 60 dní od
upozornenia odstrániť. Ak tak neurobí,
Referát dopravy a miestnych komunikácií
zadáva objednávku zmluvnej organizácii na
odťah a v prípade voľných kapacít na vrakovisku ho aj hneď odtiahnu.
Problém s autovrakmi má aj magistrát, ktorý ich odstraňuje z komunikácií I. a II. triedy
a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve alebo

v správe hlavného mesta. V roku 2020 bolo
umiestnených majiteľom na vozidlá 224 výziev a približne 215 vozidiel si odstránili
sami. Odtiahnutých na určené parkovisko
bolo 90 vozidiel.
„V Podunajských Biskupiciach momentálne
registrujeme päť vrakov bez EČV. V prípade
odstraňovania vrakov podľa novej novely
zákona sa určite zvýši efektívnosť a rýchlosť
odťahovania a pribudnú nám tak parkovacie
miesta,“ uviedla Ing. Silvia Kotlárová.
Na svojom 85. rokovaní 17. marca však
vláda SR schválila novelu zákona, ktorá sa
týka prideľovania evidenčných čísiel vozidiel a zmiernenia byrokracie pri prepise vozidiel na nových majiteľov. Schválenou novelou zákona bolo aj rozšírenie kompetencií
obcí vydávať pokuty za porušenia pravidiel
cestnej premávky na úseku zastavenia
a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej
zodpovednosti držiteľa vozidla. Týka sa to
predovšetkým porušovania prednostného
práva na parkovanie rezidentov. K úprave
kompetencií obcí zatiaľ nebol vydaný konkrétny dátum.
Martina Frőhlich Činovská

Cena za odťahovú službu sa zvýšila
Odťahovanie áut v rámci hlavného mesta má už od začiatku februára v kompetencii
mestská firma Mestský parkovací systém (MPS). Odtiahnuté auto si tak nájdete na novej
adrese a za odťah zaplatíte sumu 130,–EUR.
Od 1. februára 2021 odťahuje zle zaparkované vozidlá mestská firma Mestský parkovací systém, s. r. o., ktorá túto službu prebrala
od Dopravného podniku Bratislava. Firma
Mestský parkovací systém je spoločnosť so
100% majetkovou účasťou hlavného mesta
SR Bratislavy, ktorú hlavné mesto obnovilo
v rámci prípravy spustenia celomestskej
parkovacej politiky. MPS bude pre mesto zabezpečovať komplexné služby v oblasti parkovania od odťahov, cez služby registrácie
a kontroly parkovacej politiky až po správu
hromadných garáží a záchytných parkovísk.
Stanovište odťahovej služby sa premiestnilo na Technickú 6, kde je k dispozícii väčšia kapacita odťahovej plochy. Zároveň je
na mieste zriadené aj stanovište Mestskej
polície na uhradenie pokuty za odťah. Tú je
možné uhradiť v hotovosti aj kartou. Miesto
na Technickej ulici je dobre dostupné mest-

skou hromadnou dopravou (linky 58, 63, 65,
96) a jeho prevádzková doba je nepretržitá
7 dní v týždni a 24 hodín denne. Auto si je
tak možné vyzdvihnúť kedykoľvek.
Nevyhnuté pre ďalšie fungovanie odťahovej služby a jej efektívne a hospodárne
financovanie je aj zreálnenie ceny za odťah. Predošlá cena 99,– EUR bola stanovená
ešte v roku 2014, táto suma však Dopravnému
podniku nepokrývala reálne náklady súvisiace s prevádzkou odťahovej služby a mesto
muselo rozdiel v nákladoch doplácať zo
svojho rozpočtu. Po vykonaní analýzy nákladov na prevádzku služby sa tak cena za
odťah od 1. 2. 2021 navýšila na 130,– EUR.
Táto suma pokrýva reálne náklady, ktoré zahŕňajú napríklad poskytovanie nepretržitej
služby pre výdaj vozidiel či stráženie odtiahnutých vozidiel. Suma za odťah bude prehodnotená po šiestich mesiacoch prevádzky

odťahovej služby mestskou firmou tak, aby
reflektovala oprávnené náklady.
Príjem za vykonanie odťahu bude priamo
príjmom hlavného mesta, pričom firma
Mestský parkovací systém si bude mesačne
fakturovať od hlavného mesta reálne vynaložené náklady, ktoré jej so zabezpečovaním
odťahov vzniknú. V prípade, ak svoje aute
nenájdete na zaparkovanom mieste, jeho
odtiahnutie si môžete overiť na tel. čísle:
02 / 22111155, alebo na stránke odťahovej
služby: www.mepasys.sk.
Zdroj: bratislava.sk

POMOC OBYVATEĽOM

V časoch, keď Slovenskom ešte len začínala hýbať pandémia spôsobená vírusom
COVID-19, sa ochranné rúška, patriace do
skupiny najdôležitejších prvkov boja proti
nej, stali vzácnosťou. Ako jedna z prvých
samospráv na Slovensku pochopila vážnosť
situácie práve tá naša a podala pomocnú
ruku obyvateľom Podunajských Biskupíc.
Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék,
riaditeľ kancelárie a poradca starostu
Bc. Rudolf Héger, spolu s poslancami
miestneho zastupiteľstva Ing. Olíviou
Falanga Wurster, Mgr. Stanislavom Koišom
a Ing. Romanom Lamošom vo vlastnej réžii
zabezpečili ochranné antibakteriálne rúška
so strieborným vláknom pre všetky domácnosti v Podunajských Biskupiciach.
Takmer presne po roku – 8. marca 2021 –
vznikla povinnosť nosiť respirátor FFP2
v priestoroch obchodných prevádzok a prostriedkoch verejnej dopravy. Počínajúc 15.
marcom sa rozšírila aj na interiéry všetkých
verejne dostupných priestorov a situácia
spred roka sa viac-menej zopakovala. Preto
sa starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék,
riaditeľ kancelárie a poradca starostu
Bc. Rudolf Héger, vrátane poslancov miestneho zastupiteľstva, Ing. Olíviou Falanga
Wurster, Mgr. Stanislavom Koišom a Pavlom
Hanzelom opäť rozhodli pomôcť. Spoločne
z vlastných prostriedkov zafinancovali nákup
20 tisíc respirátorov, ktoré sa rozhodli cez
tri distribučné miesta rozdať do približne 10
tisíc domácností našej mestskej časti.
Počínajúc pondelkom 15. marca končiac
piatkom 19. marca v čase od 8.00 do 16.00
hodiny si mohli zástupcovia jednotlivých
domácností Starej obce v Dome kultúry
Vetvár, sídlisk Dolné hony v stánku správcu
trhoviska na Latorickej ulici a Medzi jarkami
pri ZŠ Bieloruská, za dodržania potrebných
hygienicko-epidemiologických opatrení,
prevziať aj z rúk poslancov Mgr. Stanislava
Koiša a Pavla Hanzela, po dva respirátory.
Starosta Mgr. Zoltán Pék si bol niekoľkokrát osobne skontrolovať situáciu okolo
distribúcie tejto pomoci a skonštatoval
bezproblémový priebeh. Zároveň sa aj
presvedčil, najmä z úst najstarších spoluobčanov, o hlbokom zmysle pomoci. Podľa
ich vlastných slov, okrem materiálnej po-

moci potvrdzoval opodstatnenosť aj druhý,
nemenej významný faktor. Obyvatelia
Podunajských Biskupíc v tejto ťažkej a aj
politicky turbulentnej dobe, keď sa tradičné
istoty roztápajú ako jarný sneh, ucítili spolupatričnosť, solidaritu a záujem tých, ktorým
v komunálnych voľbách dali svoj hlas. Či už
na úrovni poslanca, alebo starostu mestskej
časti. Najstaršia a zároveň aj najzraniteľnejšia časť našich spoluobčanov zreteľne cítila,
že stále majú vo svojom okolí bod, o ktorý sa
môžu v prípade potreby vždy oprieť.

Evidentne správne vycítila a pochopila
tento druhý rozmer pomoci aj veľká časť
Biskupičanov, ktorá nemala žiaden problém
zaobstarať si respirátory FFP2 a hlavne nepredstavuje to pre ňu ani žiadnu ekonomickú
záťaž. Spontánne sa takéto rodiny, domácnosti a jednotlivci vo veľkom prihlasovali
s ponukou, že prenechávajú svoj podiel pomoci tým, ktorí ju potrebujú podstatne viac.
Z tohto dôvodu bude mať celá akcia „Pomoc
obyvateľom – respirátory FFP2“ pokračovanie. Prenechaný a neprevzatý podiel pomoci
bude rozdelený a osobne rozdistribuovaný
tým, ktorí to najviac potrebujú – najstarším
spoluobčanom, osobám odkázaným na pomoc a pracovníkom škôl a škôlok.
Juraj Zermegh
Referát médií a marketingu
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Naši poslanci
pracujú aj v teréne
Práca našich miestnych poslancov za Podunajské Biskupice by
nemala spočívať len v štúdiu a schvaľovaní materiálov v slušivých
oblekoch na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva. Sme radi, že
nám už neraz dokázali, že si dokážu vyhrnúť rukávy a vo svojom
voľnom čase sa pustiť do práce tam, kde je to potrebné.
Miestni poslanci Boris Boleček, Boris Vereš a Pavol Kubiš kandidovali za časť Medzi jarkami. Dobre teda poznajú problémy tejto
časti Biskupíc a záleží im na tom, aby sa jej obyvatelia v priestore,
kde bývajú, dobre cítili. V minulom roku sa počas leta rozhodli
spoločne priložiť ruku k dielu v zariadení pre našich najmenších
Biskupičanov a v areáli Materskej škôlky Estónska 3 vysadili trávnik.
Časť pod hojdačkami však chýbala a tak, ako sľúbili, v marci sa
opäť do škôlky vrátili a spoločnými silami za pomoci riaditeľky
Mgr. Lenky Hrickovej a pani učiteľky Ivety Januškovej výsadbu
trávnika dokončili. Veríme, že sa upravená plocha čoskoro zazelená
a už v lete budú môcť deti behať po novej tráve.
Rovnako aj poslanci za II. volebný obvod Mgr. Stanislav Koiš
a Pavol Hanzel obhajujú záujmy obyvateľov našej mestskej časti
nielen na miestnom zastupiteľstve, ale aj v teréne. Týka sa to nielen

SENIORI, POZOR

NA FALOŠNÝCH SČÍTACÍCH
ASISTENTOV!

Policajný zbor v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021 upozorňuje občanov, najmä
seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní
a nestali sa obeťami podvodníkov.
Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021
do 31. marca 2021
• tak, že každý obyvateľ sa sčíta sám alebo za pomoci svojich
príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na
www.scitanie.sk.

starostlivosti o zeleň, čistotu,
ale aj o upravené okolie. Počas
svojej prvej jarnej brigády
upratali pozemok pri bytovom
dome Oppidum a uličku medzi
týmto domom a obchodným
reťazcom. Túto aktivitu robili
pod hlavičkou o. z. Biskupičan
v spolupráci s miestnym úradom, ktorý nazbieraný odpad
odviezol. Obaja poslanci tiež
zakúpili a nalepili ochranu na
rohy informačných tabúl na
zrekonštruovaných detských ihriskách na Baltskej, Podzáhradnej
a Ipeľskej ulici, aby sa predišlo možnému poraneniu detí o ich ostré
hrany.
Naši poslanci sú dôkazom toho, že aj minimálna investícia či čas,
ktorý tomu venujú, dokážu spraviť Podunajské Biskupice lepším,
čistejším a bezpečnejším miestom pre život. Veľká vďaka patrí aj
všetkým obyvateľom, ktorí k svojmu okoliu nie sú ľahostajní, poukazujú na problémy a často ich aj vídať na prechádzkach zbierať
odpad zo zeme.
Martina Frőhlich Činovská

Ak sa nemôžete, alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť
službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať od 1. apríla
2021 najneskôr do 31. októbra 2021
• s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste
alebo s pomocou mobilného asistenta, o ktorého musíte
telefonicky požiadať.

Aj Podunajské Biskupice môžu požiadať Dobrého suseda
o finančnú podporu
Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdá na grantoch celkovo
30 000,– EUR. V minulom roku získalo podporu z grantového programu
Dobrý sused desať projektov. Zlepšenie sociálnych, kultúrnych či
komunitných možností v okolitých mestských častiach a Rovinke aj
tento rok podporí grantový program Dobrý sused.
Výška príspevku na jeden projekt je 4 000,– EUR. O grant môžu požiadať
registrované mimovládne neziskové organizácie, základné, stredné
a materské školy, centrá voľného času a komunitné centrá i mestské časti.
Bližšie informácie o kritériách programu nájdu žiadatelia
na www.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Neustály boj
s čiernymi skládkami
Čierne skládky komunálneho odpadu sú veľkou škvrnou a hanbou celej našej spoločnosti. Bojujú s nimi asi všetky samosprávy
na Slovensku, ktoré zároveň aj kryjú nemalé čiastky zo svojich rozpočtov na ich likvidáciu. Bohužiaľ vznikajú neraz rýchlejšie, ako sa
ich darí likvidovať. Pre svoje okolie prinášajú viacero problémov.
V prvom rade je to environmentálna záťaž a estetická stránka, veď
často „zdobia“ inak malebné zákutia obcí, miest a okolitej prírody.
V druhom je to hygienicko- epidemiologický problém. Svojou existenciou totiž podstatne zhoršujú situáciu okolo výskytu hlodavcov
(najmä potkanov), obťažujúceho hmyzu a ploštíc. V neposlednom
rade znamenajú aj značné riziko nebezpečných chorôb (napríklad
žltačka) pre deti, ktoré sa v návale odvahy a v snahe o dobrodružstvo
vydajú takto poznačené územie preskúmať.
Jedna z čiernych skládok v našej mestskej časti sa nachádza na
pozemku Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice pri
cestnej komunikácií E575 v lokalite ohraničenej ulicami Šamorínska,
Mramorová a Svornosti. Svojím charakterom poukazuje na zberateľskú činnosť najnižších sociálnych skupín a na zbavovanie sa
nepotrebných vecí, pozostatkov po upratovaní pivníc a garáží,
ojazdených pneumatík, stavebného odpadu a dokonca aj biologicky
rozložiteľného odpadu nezodpovednými obyvateľmi.
Vyriešiť nedobrú situáciu sa rozhodol starosta Mgr. Zoltán Pék
iniciovaním stretnutia s predsedom predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice Mgr. Mariánom Haškom.
Výsledkom stretnutia je dohoda o spolupráci pri jej likvidácií. Poľnohospodárske družstvo poskytne potrebné mechanizmy a súčinnosť
našim zamestnancom Oddelenia životného prostredia, odpadového
a cestného hospodárstva, aby sa po Veľkej noci táto čierna skládka
stala minulosťou.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV
S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Zostáva už len vyriešiť asi najťažší problém, zabezpečiť, aby sa
odpad v tejto lokalite opäť nezačal hromadiť. Treba si uvedomiť, že
najlepšie riešenie tohto problému máme v rukách my – obyvatelia
Podunajských Biskupíc.
Juraj Zermegh, Referát médií a marketingu

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej
časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a spoločnosti
ARGUSS, s. r. o.
dňa 24. 4. 2021 od 10:30 do 12:30 hod.
v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
v areáli Miestneho úradu na Žiackej ulici 2.
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s. r. o. preberať len od občanov – fyzických osôb
nepodnikateľov tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty,
odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené
elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače,
televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy,
farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch,
z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s. r. o. odoberie takýto
odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.
Spoločnosť ARGUSS, s. r. o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi
v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte
na tel. č.: 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám –
nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov
z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch
a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.
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Spravme Bratislavu zelenšou a príjemnejšou pre život
Bratislava potrebuje viac stromov a kríkov v parkoch, ale aj priamo na uliciach, kde teraz chýbajú. Zeleň je preto jednou z priorít
vedenia hlavného mesta. Bratislava pracuje v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín.
Od roku 2019 už bolo vysadených 1870 stromov a 5336 kríkov navyše, čo je viac, ako sa mestu podarilo vysadiť spolu počas predošlých
štyroch rokov. Chcú však ísť oveľa ďalej, a preto si dali cieľ do roku 2022 vysadiť na území Bratislavy 10 000 stromov a kríkov.
Dreviny v lete chránia naše ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú
útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Ulice so stromami sú krajšie
a jednoducho sa v nich cítime príjemnejšie. Okrem toho, že sa hlavné mesto rozhodlo sadiť viac stromov, zároveň aj viac investuje do
zvýšenej starostlivosti o existujúcu zeleň a to
finančne, ako aj posilnením ľudských zdrojov
na sekcii životného prostredia.
V rámci iniciatívy 10 000 stromov bolo
podľa Mgr. Adely Fručkovej z magistrátu
v Podunajských Biskupiciach zatiaľ vysadených 133 stromov a 60 krov, najmä na
sídlisku Medzi jarkami (Lotyšská, Bieloruská,
Estónska) a na Vrakunskej pri výbehu pre psov
ako aj priamo v jeho areáli. „V roku 2020 sa
zrealizovala aj komplexná revitalizácia plochy
pred bytovým domom na Vrakunskej 35-45, kde
sa vysadilo 6 drevín, 30 m predpestovaného živého plota z hrabu obyčajného, plošná výsadba
krov v počte 1587, výsadba trvaliek v počte 2371
kusov, ako aj 7260 kusov jarných cibuľovín,“
doplnila Mgr. Adela Fručková z Oddelenia
komunikácie a marketingu.
Dreviny sa v spolupráci s mestskou časťou
Podunajské Biskupice sadili počas novembra
2020. Z drevín to boli najmä domáce druhy,

Blahoželáme
Kluby dôchodcov na Estónskej, Latorickej
a Odeskej ulici blahoželajú svojim členkám a členom – aprílovým, májovým a júnovým jubilantom.
Z Klubu dôchodcov na Odeskej ulici oslávia životné
jubileum
v apríli: Ján Juhász a Eva Bohušová;
v máji: Eva Danielová, Marta Straňáková a Michal Straňák;
v júni: Magdaléna Falbová, Júlia Mózešová, Helena Nagyová a Július Valíček.
Z Klubu dôchodcov na Estónskej ulici oslávia životné jubileum
v apríli: Zlatica Adamková, Jarmila Bukvayová, Alojz Kollár, Mária Molnárová
a Lýdia Hrabovská;
v máji: Magda Cíchová, Vincent Meszároš, Helena Hurbaničová a Magda Rozbeková;
v júni: Valika Árpová, Peter Bobula, Margita Ďurišová, Anna Jureková, Igor Jelínek
a Kornélia Raffaiová.
Z Klubu dôchodcov na Latorickej ulici oslávia životné jubileum
V apríli: Alžbeta Hložková, Mária Klčová, Mária Ládyová a Magdaléna Rybnikárová;
v máji: Izabela Červeňanská a Anna Čaládyová;
v júni: Mária Bartošová, Anna Bohátová, Ľudmila Fulierová, Rozália
Javorčíková, Helena Kugelmanová, Vlasta Kristofčáková, Bohuslava
Krajmerová, Peter Mičieta, Viera Malovcová, Štefan Pomothy, Alena Pavlovičová,
Miroslav Červeňák a Anna Lostorferová.
Všetkým našim jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme veľa zdravia, spokojnosti a radosti zo života. Zároveň posielame pozdrav
v podobe snežienok z Biskupického lesa!
Anna Gutléberová, Mária Molnárová a Božena Hladká

konkrétne dub cerový, jarabina prostredná, javor poľný ako aj udomácnené druhy ginko dvojlaločné a gledíčia trojtŕňová. O všetky novovysadené stromy sa počas troch rokoch bude pravidelne starať mesto.
Starostlivosť zahŕňa monitoring stavu zasadeného stromu, údržbu
zálievkovej misy a pravidelnú závlahu 3 – 5 krát do mesiaca. Po

troch rokoch by mal
byť strom zakorenený
natoľko, že už by mal
prežiť bez ďalšej starostlivosti. V prípade,
že zasadený strom
vyschne, mesto je
povinné ho nahradiť
mimo vegetačného
obdobia, teda na jar
alebo na jeseň.
Podporiť krajšiu,
zelenšiu a v lete menej prehriatu Bratislavu môže počas tejto jari
každý. Vítaní sú partneri z radov firiem, inštitúcií, organizácií a komunít a rovnako aj obyvatelia, ktorí sa chcú zapojiť do iniciatívy
10 000 stromov. Iniciatívu je možné podporiť ľubovoľnou sumou na
vysadenie ešte viac stromov alebo sa zapojiť do sadenia ako dobrovoľník, keď to situácia s pandémiou umožní. Ďalšou možnosťou je
darovať strom k životnému jubileu, mimoriadnej príležitosti alebo
na pamiatku blízkeho človeka. Vysadený strom bude označený ako
súčasť 10 000 stromov s uvedením darcu aj obdarovaného.
„Ďalšia výsadba v mestskej časti Podunajské Biskupice bude realizovaná v priebehu nasledujúcich týždňov. Konkrétne pôjde o 45 kusov
drevín na sídlisku na Baltskej ulici,“ ozrejmila plány v roku 2021
Mgr. Adela Fručková. Počas roka budú v spolupráci s miestnym
úradom vytipované ďalšie lokality, kde prebehne výsadba počas jesene. Viac informácií o iniciatíve 10 000 stromov nájdete na webovej
stránke 10000stromov.sk.
Martina Frőhlich Činovská
(Zdroj: 10000stromov.sk)

MIESTNE ORGANIZÁCIE
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Pietny akt v zajatí Covidu-19
Prvá marcová nedeľa už viac rokov patrí
pietnemu aktu kladenia vencov na hrob poľského vojaka Jozefa Kucseru na cintoríne
v Podunajských Biskupiciach za účasti členov
Základnej organizácie Csemadoku a vojenského atašé Maďarska a Poľska. Tomuto aktu
predchádza aj svätá omša na úmysel padlých
vojakov v protihabsburgskej revolúcii. Tento
náš zámer ale prekazil koronavírus a následné tvrdé opatrenia. Aby sa tradícia neprerušila, vedenie ZO Csemadoku sa rozhodlo pre
komornú formu spomienky. Svätá omša sa

uskutočnila 7. marca bez účasti veriacich online formou a kytice vďaky na hrob poľského
vojaka položili iba 4 členovia vedenia – Anna
Fukáriová, Erzsébet Kubicskó, pán starosta
Zoltán Pék a podpredsedníčka organizácie
Izabella Jégh. Vojenský atašé Maďarska
pplk. Ing. Csaba Vida, PhD a Poľskej republiky plk. Mgr. Ing. Robert Bala vence položili
za účasti pána starostu Zoltána Péka a podpredsedníčky Csemadoku 11. marca.
Izabella Jégh
podpredsedníčka ZO Csemadoku

Március idusa a Korona fogságában
A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének munkatervében március első hétvégéje már évek óta az 1848-49-es magyar
szabadságharc évfordulójára való emlékezés
időpontja. Idén március 7-re esett ez az
időpont. A korona-járvány miatt érvényben
lévő megszorító intézkedések azonban közbeszóltak. Mivel nem szerettük volna, hogy az
évente ismétlődő megemlékezés megszakadjon, ezért csak nagyon szűk körben, minden
program nélkül emlékeztünk a temetőben
lévő lengyel honvéd, Kucsera József sírjánál. A megemlékezést minden alkalommal
szentmise előzi meg, amely a honvédek lelkiüdvéért van felajánlva. Ez az idén is megvalósult, de csak online formában, tehát az
interneten keresztül lehettünk a részesei. Az
előírásokat betartva a sírnál az alapszervezet
vezetőségének 4 tagja, Fukári Anna, Kubicskó
Erzsébet, Pék Zoltán polgármester és Jégh
Izabella helyezte el a kegyelet koszorúit.

Tekintettel a korlátozásokra Magyarország
katonai attaséja Vida Csaba alezredes úr és
Lengyelország katonai attaséja Robert Bala
ezredes úr március 11-én Pék Zoltán polgármester és Jégh Izabella kíséretében helyezték el a kegyelet virágait abban bízva, hogy
jövőre ismét visszatérhetünk majd a méltó
megemlékezés megszervezéséhez és akkor
tagjaink is jelen lehetnek majd.

Jégh Izabella
ügyvezető alelnök

Za súžených

A feltámadás misztériuma

Bože – darca, čo dobrého,
vyslyš prosby súženého,
popraj lieku z štedrej ruky,
uľav bôle - horké muky!
V ťažkom kríži zdvíhaj z lásky,
oslaď život tvrdý, ťažký,
vysloboď a prijmi v mene
dušu, čo dnes úpie k Tebe!

Bevégezted műved, mit jó Atyád rád mért,
nem magadért tetted, csak e rossz
világért,
Vérrel, verítékkel miértünk szenvedtél,
ecetízzel szádban halálnak engedtél.

Žehnaj, Pane dobrotivý,
i tú zem, čo z práce živí!
Uchráň zlého vo dne v noci,
buď nám v diele na pomoci.
Telu, duši daj, čo treba
ako zdravia, tak i chleba:
v utrpení – uzdravenia,
a po smrti – oslávenia!
So slovami básnika Martina Rázusa v mene
členov ZO Csemadoku prajeme milým čitateľom Biskupických novín požehnanú Veľkú noc.

Ámde feltámadtál legyőzve a halált,
ki holtat keresett, csak üres sírt talált,
Atyád mellett ülsz már örök dicsőségben,
fényre hívod azt, ki gubbaszt a sötétben.
Kinyitottad nékünk ajtaját a mennynek,
gátat vetettél a gonoszságnak, szennynek,
ki hű marad hozzád, országodba várod,
örök életet rejt a kereszthalálod.
Az ismeretlen költő gondolataival a Csemadok
tagjainak nevében kívánunk a Püspöki Újság
olvasóinak áldott húsvéti ünnepeket.

10

BISKUPICKÉ NOVINY · 4 2021

PRIESTOR PRE POSLANCOV

Priestor pre poslanca
Milí Biskupičania,
nič sa nedeje bezdôvodne
a všetko zlé je na niečo
dobré. Nepríjemné pandemické obdobie, limitujúce naše aktivity, nám
napríklad umožňuje viac
premýšľať nad rôznymi
témami. Na základe nových skúseností a zážitkov bilancujeme, prehodnocujeme, analyzujeme a zamýšľame sa. Ja sa napríklad
po dvoch rokoch pôsobenia v komunálnej
sfére zamýšľam nad tým, či chronické problémy našej krajiny viac súvisia s tým, akých
ľudí nechávame manažovať štát, alebo ide
skôr o problémy systémové. Štát dlhodobo
a vo veľkej miere prenáša na samosprávy
povinnosti a záväzky, vyplývajúce z politických rozhodnutí. V nedávnej minulosti
napríklad štát na nás preniesol náklady
a povinnosti v súvislosti s poskytovaním
„obedov zadarmo“ v školských jedálňach.
Státisíce eur, ktoré nás toto nesystémové
opatrenie stojí, sme mohli využiť na zve-

ľaďovanie verejného priestoru, zlepšovanie služieb pre občanov, či bezpečnosti.
V súčasnosti nesieme na pleciach okrem
iného aj agendu pandemických opatrení,
prevencie a plošného testovania občanov.
My vždy vyjdeme štátu v ústrety, zvládneme
a do bodky si splníme povinnosti, opačne to
však vždy nefunguje. Problémom je napríklad aj navýšenie počtu štátnych policajtov
v uliciach problematických oblastí mestskej
časti. Napriek všetkému však vieme efektívne fungovať, hospodáriť bez zadlžovania
sa, postupne zveľaďovať verejný priestor,
rekonštruovať, plánovať aj realizovať nové
projekty. Kľúčovým je proaktívny prístup
poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých baví plánovať, riešiť problémy, pomôcť
vlastnými rukami alebo hoci aj prispieť
vlastnými prostriedkami, keď tie verejné
chýbajú. Odsledoval som, že dobre sa darí
najmä tým samosprávam, v ktorých sa začali angažovať kreatívni mladí ľudia s manažérskym prístupom, pozitívnym vzťahom
k životnému prostrediu, verejnému priestoru a s antikorupčným nastavením. Veľmi
dôležitým aspektom komunálnej politiky

je aj priama interakcia volených zástupcov
s obyvateľmi. My sa nemáme kam skryť, ani
sa na čo vyhovoriť. Žijeme tu, medzi vami,
konfrontovaní so všetkými problémami
aj dôsledkami našich rozhodnutí. Z vyššie
uvedených skutočností akosi vyplynie legitímna otázka: nebolo by pre krajinu a celú
spoločnosť prospešné posilniť kompetencie
samospráv/regiónov a obmedziť vplyv štátu
na ich fungovanie? Ja nadobúdam čoraz
silnejšie presvedčenie, že áno, a to nielen
z praktických/technických dôvodov, ale
napríklad aj z dôvodu špecifických potrieb,
problémov, spoločenských a sociálnych odlišností samospráv. Centralizované riadenie
celoplošnými opatreniami je jednoducho
prekonané a neefektívne. Že by to ináč nešlo? Ale áno, a dokonca celkom dynamicky.
Pekným príkladom je v súčasnosti COVID
AUTOMAT. Ako píšem na začiatku, všetko zlé
je na niečo dobré. Nezabudnite sa prosím
sčítať s uvedením pobytu v Podunajských
Biskupiciach. Prajem vám všetkým pevné
zdravie a skorý koniec pandémie.
Ing. Michal Drábik
poslanec miestneho zastupiteľstva

Realizácia pumptracku bola v Podunajských Biskupiciach pilotným projektom,
pri ktorom som sa aj ja veľa naučil. Mnohí

potvrdzujú, že samotná dráha je skvelá, no
tráva bola zničená skôr, ako stihla zakoreniť. Počasie a teplota v decembri už nepriala
procesom spracovania asfaltu. Zhotoviteľ
bol na nedostatky upozornený a bude ich
opravovať. Okrem toho ešte treba opraviť
plot i dokončiť výsadbu, no verím, že vo
finále bude nový pumptrack super.
Ing. Roman Lamoš
poslanec mestského a miestneho
zastupiteľstva

Priestor pre poslanca
V piatok 19. marca som
absolvoval ďalšie stretnutie s predstaviteľmi Metropolitného inštitútu Bratislavy. Tentoraz sme boli
priamo v teréne, a to
v športovom areáli na
Latorickej ulici. V rámci
mojich poslaneckých priorít sa mi podarilo
presadiť 350 000,– EUR do rozpočtu práve
pre našu mestskú časť , a to konkrétne na
šport a verejný priestor. Mojou ústrednou
požiadavkou bolo, aby sa tento priestor stal
zónou oddychu, či už duševného, ale aj
športového. Športovisko tu vždy aj bolo, no
dnes je žiaľ v dezolátnom stave. Prostredie
vychováva a verím, že si všetci budú zrevitalizovaný priestor vážiť a aj mestská polícia
sem zavíta častejšie.
Už dnes je isté, že v rámci priestoru sa
na Latorickej obnoví hokejbalové ihrisko,
ktoré bude multifunkčné a bude sa môcť využívať aj na futbal. Taktiež vznikne nové basketbalové ihrisko a detské ihrisko. Súčasťou
projektu je aj obnova verejného priestoru,
ako je výsadba novej zelene, rekonštrukcia
chodníkov a osadenie lavičiek na oddych.
S predstaviteľmi Metropolitného inštitútu
Bratislavy ešte diskutujeme o možnosti postaviť v rámci areálu tenisové a volejbalové
ihrisko a taktiež dopravné ihrisko. O ďalších
krokoch vás budem informovať. Teším sa, že
šport v Biskupiciach bude napredovať a že
vznikne areál, ktorý nám bude môcť závidieť
celá Bratislava.

INFORMÁCIE Z MIESTNEHO ÚRADU
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Pomoc mestskej časti v bytovej otázke
To, že bývanie patrí k základným ľudským potrebám, je bez pochýb zrejmé každému.
Právo na bývanie by malo byť výsledkom vzájomného pôsobenia spoločnosti a jednotlivca. Účelom bývania v obecných bytoch by malo byť vytvoriť podmienky tým, ktorí si
neskôr dokážu zabezpečiť primerané bývanie, alebo poskytnúť podporu tým, ktorí si
vlastné bývanie zaobstarať nedokážu a nemôžu. Zodpovednosť za vlastné bývanie však
leží na pleciach každej rodiny.
Mestská časť Bratislava – Podunajské
Biskupice má pre svojich obyvateľov
k dispozícii 85 nájomných
bytov (ul. Uzbecká 22-28,
Kovová 6, Bodrocká 44,
Stavbárska 34) a spravuje 19
bytov, ktoré sú vo vlastníctve
hlavného mesta Bratislavy.
Zväčša sú to byty 1-3 izbové,
k dispozícii sú i garzónky
a bezbariérové byty.
Výška základného nájomného je ovplyvňovaná počtom bývajúcich osôb a aj konkrétnou
adresou, napr. pre 4 člennú
rodinu v 3 izbovom byte s rozlohou 78 m2 je nájomné v sume
167 eur. Plus úhrady za služby
spojené s užívaním bytu. Doba
nájmu je maximálne 3 roky,
s možnosťou opätovného
predĺženia nájomnej zmluvy.
V prípade ťažko zdravotne

postihnutej osoby môže byť nájomná zmluva
uzatvorená na obdobie maximálne 10 rokov.

Pravidlá o prideľovaní obecných bytov
určuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2019 o nájme bytov, ktoré definuje
kritéria pre nájom obecného bytu – príjem
v domácnosti v rozpätí 1,2 – 3 násobku
životného minima, resp. 4 násobku životného minima (ak je členom domácnosti
osoba ŤZP, ak ide o osamelého rodiča, alebo
člen domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne
služby, vzdelávanie, kultúru
alebo ochranu pre obyvateľov
obce). Žiadateľ o nájomný
byt nesmie byť vlastníkom
ani nájomcom bytu alebo
domu a musí mať trvalý pobyt na území Podunajských
Biskupíc minimálne 5 rokov
pred podaním žiadosti.
Bližšie informácie získate
na Oddelení sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky u Mgr. Júlie Anditsovej,
tel. č.: 02/40207217, e-mail:
julia.anditsova@mupb.sk.
Mgr. Bibiána Guldanová
vedúca Oddelenia sociál
nych vecí, zdravotníctva
a bytovej politiky

? TRI OTÁZKY PRE...
Ing. arch. Máriu Urbánkovú, PhD.
vedúcu Oddelenia územného
plánu, stavebného poriadku
a výstavby MiÚ Podunajské
Biskupice
? Tak ako iné mestské časti, aj naša sa
každým rokom rozvíja a rastie aj počet
obyvateľov. Koľko stavebných povolení
vydal Stavebný úrad v roku 2020 a aký
je trend v oblasti stavebného rozvoja za
uplynulých 5 rokov?
V roku 2020 bolo skolaudovaných 65
rodinných domov s celkovým počtom bytových jednotiek 104 a 1 prestavba na bytový
dom s počtom bytových jednotiek 4. Nových
stavebných povolení pre rodinné domy
bolo vydaných v počte 32. Za uplynulých 5
rokov záujem o výstavbu rodinných domov
v Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice narastá a evidujeme aj záujem
o výstavbu bytových domov.
? Aké stavebné zámery sú v rámci našej
mestskej časti od roku 2020 v procese
schvaľovania stavebných povolení?

V súčasnosti na stavebnom úrade prebieha konanie o umiestnení stavby Retail
park Podunajská brána. Funkčné využitie
riešeného územia je schválené v Územnom
pláne hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, ako
územie určené na Občiansku vybavenosť
celomestského a nadmestského významu.
Navrhovaná stavba tomuto funkčnému využitiu plne zodpovedá. Má zmeniť charakter novovybudovanej rezidenčnej štvrte na
mestotvorný priestor s malými obchodmi,
gastronomickými službami, fitnes centrom
a inými aktivitami, ktoré mestský človek
považuje za samozrejmú súčasť priestoru,
v ktorom žije. V stavebno-povoľovacej činnosti stavebného úradu však dominuje záujem o výstavbu ďalších rodinných domov.
? V minulých číslach Biskupických
novín sme publikovali príspevky
investora i iniciatívy občanov
k plánovanému projektu Bratislavskej
športovej akadémie, ktorá má vyrásť
na území chátrajúceho areálu TJ Spoje.
V akom štádiu je momentálne tento
projekt v procese schvaľovania?
Športový areál, ktorý Biskupičania poz-

najú ako areál TJ Spoje, bol ako športová
plocha zriadený už v roku 1972, teda na
budúci rok oslávi svoje päťdesiatiny. Po
celý čas sa územie nezmenilo na žiadne iné
funkčné využitie. Súčasne platný Územný
plán hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj
Územný plán zóny – Centrum Podunajské
Biskupice určujú tejto lokalite funkciu
športovú s možnosťou 30% využitia na
občiansku vybavenosť. Z dôvodu zmeny požiadaviek na riešenie moderného
športového areálu s aktívnym plánom
Športovej akadémie, koncom minulého
roku sa začal proces zmeny územného
plánu zóny na úpravu regulatívu objektov
občianskej vybavenosti v areáli. Zmena
spočíva v počte nadzemných podlaží
ubytovacích objektov, k čomu sa rozbehla
verejná diskusia. Konečné slovo budú mať
poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí
o návrhu zmeny regulatívu budú hlasovať. Do ukončenia územno-plánovacieho
procesu však nie je možné začať konanie
o povolení stavby podľa aktuálnej projektovej dokumentácie investora.
***
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Prijímanie na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022
S účinnosťou od 1. septembra 2021 prichádza legislatívna zmena, ktorá spočíva v tom,
že absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole bude povinné pre všetky
deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. Zákonný zástupca dieťaťa,
ktoré dosiahlo tento vek a nenavštevuje ešte žiadnu materskú školu, je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Mestská časť
Bratislava – Podunajské Biskupice na svojom území určuje spády materských škôl. Spád
každej materskej školy je vymedzený konkrétnymi ulicami. Žiadosti zákonného zástupcu
o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase
od 3. mája do 7. mája 2021. Spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej
školy zverejní riaditeľ každej materskej školy po dohode so zriaďovateľom. Riaditeľ
a zriaďovateľ materskej školy rešpektujú Usmernenie MŠVVaŠ SR k prijímaniu detí do
materskej školy pre školský rok 2021/2022.
? Rozhodnutia o prijatí dieťaťa budú
vydávané v zmysle zákona o správnom
konaní?
Riaditeľky materských škôl vo všetkých veciach podľa § 5 ods. 14 zákona
č. 596/2003 Z. z. budú rozhodovať podľa
Správneho poriadku vo vzťahu k všetkým
deťom. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ
školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne
vzdelávanie dieťaťa začať.
? Aký doklad budú vydávať riaditeľky MŠ
k 30. 6. 2021?
Od školského roku 2021/2022 budú materské školy vydávať povinne všetkým deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné, Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.
? Ak bude dieťa pokračovať v plnení
povinného predprimárneho vzdelávania,
kedy dostane, Osvedčenie o získaní
predprimárneho vzdelania?
Riaditeľka vydá Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania len na konci školského
roka, v ktorom ukončí pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
? Moje dieťa bolo prijaté do 1. ročníka
základnej školy, začne plniť povinnú
školskú dochádzku a objavia sa u neho
problémy, ktoré naznačujú, že nezvláda
nároky bežnej základnej školy. Aký
postup by mal byť zvolený?
Dieťa môže buď pokračovať v plnení PŠD
v bežnej ZŠ, alebo v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, príp. v špeciálnej
základnej škole.
? Môže sa stať, že dieťa nedosiahne
školskú spôsobilosť ani po ukončení
pokračovania povinného predprimárneho
vzdelávania v materskej škole?
Výnimočne sa to stáva, (myslíme tým
dodatočné odloženie PŠD podľa platného
právneho stavu do 31. 12. 2021), ale od
1. 1. 2021 sa inštitút „odklad“ povinnej
školskej dochádzky zrušil v školskom zákone,

z toho vyplýva, že dieťa začne plniť povinnú
školskú dochádzku v základnej škole najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni,
v ktorom dovŕšilo siedmy rok veku.
? Môže sa moje dieťa vzdelávať formou
individuálneho vzdelávania?
Áno, dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, je prijaté na vzdelávanie,
ale jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť
na povinnom predprimárnom vzdelávaní
v kmeňovej materskej škole, sa môže vzdelávať takouto formou. Zákonný zástupca
požiada riaditeľa materskej školy o povolenie
individuálneho vzdelávania dieťaťa.

Zápis do 1. ročníka základných
škôl pre školský rok 2021/2022
Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice pre školský rok
2021/2022 sa uskutoční v piatok 9.
a sobotu 10. apríla 2021.
Riaditeľ každej základnej školy zverejní podrobné informácie o spôsobe
a konkrétnom čase zápisu na svojom
webovom sídle. Školy budú realizovať
zápisy prostredníctvom elektronického
formulára, papierovou formou. Povinná
školská dochádzka začína začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni,
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný
zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť
svoje dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Žiak plní
povinnú školskú dochádzku v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt, ak pre neho zákonný
zástupca nevyberie inú základnú
školu. Absolvovanie nultého ročníka bude možné už len v školskom roku
2021/2022. Nultý ročník je zriadený
v Základnej škole na Biskupickej ulici.

? Môže zákonný zástupca dieťaťa
požiadať o individuálne vzdelávanie bez
udania zdravotného dôvodu?
Áno, môže. V takom prípade predprimárne
vzdelávanie dieťaťa zabezpečuje zákonný
zástupca.

Čo znamená „nedbanie o riadne
plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania“?
Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania znamená, že dieťa pravidelne denne
dochádza do materskej školy a to najmenej
štyri hodiny denne (okrem času školských
prázdnin.Ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene
vynechá viac ako päť dní v mesiaci = zákonný
zástupca nedbá o riadne plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania. Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Ak rodič nebude dbať o riadne plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka školy to bude povinná oznámiť úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej
má dieťa trvalý pobyt, a z toho vyplýva, že
príslušný úrad bude takéto nedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného
príjemcu. Pre zákonných zástupcov detí,
ktoré dovŕšia 5 rokov veku k 31. 8. vyplýva
povinnosť podať v určenom termíne v máji
2021 prihlášku do spádovej materskej školy
a po prijatí dbať o riadne plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania.
?

? Ako rodič ospravedlní neprítomnosť
dieťaťa?
Neprítomné môže byť dieťa napríklad
z dôvodu choroby, prípadne pre mimoriadne
udalosti v rodine, pre mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky. Neprítomnosť
ktorá trvá tri po sebe nasledujúce vyučovacie
dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca,
ak bude dieťa dlhšiu dobu neprítomné, predloží rodič potvrdenie od lekára.
? Z praxe poznáme plnenie povinnej
školskej dochádzky aj v nultom ročníku?
Bude naďalej táto možnosť?
Absolvovanie nultého ročníka bude
možné už len v školskom roku 2021/2022.
Predpokladom bude, že pôjde o deti,
ktoré dosiahli fyzický vek šesť rokov do
31. 08. 2021, zároveň nedosiahli školskú
spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemajú predpoklad
zvládnuť vzdelávací program prvého ročníka
základnej školy. Nultý ročník máme zriadený
v Základnej škole na Biskupickej ulici.
PaedDr. Beata Biksadská
vedúca Oddelenia školstva a kultúry
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O zelené témy sa Slováci aktívne zaujímajú
Koncom minulého roka realizoval
Sociologický ústav Slovenskej akadémie
vied prieskum na vzorke 1 021 respondentov.
Z jeho výsledkov vyplynulo, že až 70 %
opýtaných Slovákov má obavy o životné
prostredie. O tom, že nám nie sú ľahostajné
dôsledky klimatickej krízy, svedčí viac ako
120 000 podpisov v rámci petície Klíma ťa
potrebuje, ktorá bola odovzdaná
do parlamentu na prerokovanie.

Zoberte si
Zelenú elektrinu aj vy
Každá pomoc prírode
sa počíta
Michal Sabo

ekoaktivista, greenfluencer

Ako môžem JA prispieť k zdravšej planéte?
Možností je veľmi veľa a čo je najlepšie, niektoré nás
nestoja ani cent. Vyžadujú si len náš čas a ochotu meniť
veci k lepšiemu. Stále sa však medzi nami nájdu ľudia,
ktorí obhajujú svoju nečinnosť v otázke ochrany prírody
argumentom, že oni samy na tom aj tak nič nezmenia.
Pravdou však je, že každá pomoc prírode sa počíta.
Veľký zmysel má už len to, že mnohí sme do značnej
miery prešli na elektronický spôsob komunikácie, nastavili sme si zasielanie bankových výpisov či faktúr
za telekomunikačné služby e-mailom a platíme naše účty
prevodom namiesto papierových poštových poukážok.
Aktívne prispieť k ochrane životného prostredia môžeme
aj tak, že budeme triediť odpad, aspoň z času na čas
vymeníme auto za cestovanie bicyklom či hromadnou
dopravou (vlak, autobus, električka), nebudeme zbytočne
plytvať energiami a potravinami a obmedzíme používanie plastov napríklad tým, že si do obchodu zoberieme
vlastné vrecká a nákupné tašky na potraviny. Možno
ste netušili, ale na Slovensku máme takmer v každom
väčšom meste bezobalové obchody, v ktorých nakúpite

www.zse.sk
výhodnejšie a ešte aj zodpovednejšie k prírode, keďže
obaly na potraviny alebo drogériu, ktoré tam nakúpite,
si prinesiete z domu.

30 000 zákazníkov ZSE prispieva
k ochrane prírody

zefektívňovať a to sa odrazí aj na postupnom znižovaní
cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. ZSE
v roku 2020 nakúpilo záruky pôvodu elektriny od viac ako
760 malých fotovoltických elektrární po celom Slovensku.

Ako funguje Zelená elektrina od ZSE?

Zrejme ste už počuli o Zelenej elektrine, s ktorou môžete
podporovať zelené elektrárne (napr. slnečné, vodné,
veterné) aj na Slovensku. Zelenú elektrinu od ZSE už
využíva viac ako 30 000 zákazníkov z radov domácností.
Pri podieli uhlia ako zdroja elektriny v energetickom mixe
ZSE na úrovni 13,8 % to znamená, že týchto 30 000 zákazníkov ročne ušetrí 15 131 286 kg uhlia a zabráni vzniku až
15 100 800 kg CO2 zo spáleného uhlia. Čím viac zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať zelené elektrárne,
tým viac ich bude pribúdať, ich výrobné procesy sa budú

So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá domácnosť
bez problémov kedykoľvek počas dňa či noci, iba s tým
rozdielom, že spotreba elektriny je 100 % krytá zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
Zelená elektrina sa od čiernej nedá fyzicky oddeliť,
to znamená, že ZSE vám nebude meniť elektrické káble,
ale v objeme vašej ročnej spotreby nakúpi záruky pôvodu
elektriny z obnoviteľných zdrojov a priradí ich priamo
k vašej domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, či bývate
v byte alebo v rodinnom dome.

Biskupicke noviny_190x131mm_01.04.2021.indd 1
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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!
Vyrovnávanie zubov neviditeľným
strojčekom SMILEZOR

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

Zdravie
v ústach
Príjímame nových pacientov
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INZERCIA, POĎAKOVANIE

Poďakovanie
„Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechala všetkých
a všetko, čo si rada mala.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, v našich srdciach budeš
stále žiť.“
Dňa 13. marca nás vo veku 77 rokov opustila naša drahá mama, babka, prababka
a švagriná Terézia Szászová. Úprimne ďakujeme príbuzným, známym, priateľom,
susedom a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, ako i za kvetinové dary a prejavy
sústrasti v našom hlbokom žiali.
S láskou a úctou sa lúči dcéra a syn s rodinami.

ROZLIČNÝ TOVAR
SO ŽELEZIARSTVOM
Otváracia doba:
pondelok - piatok: od 9.00 do 17.00 hod.
sobota: od 8.00 do 12.00 hod.
Ponúkame: dezinfekčné prostriedky proti
vírusu COVID – 19, drogériu na upratovanie,
domáce potreby, záhradkárske potreby, spojovací a kotviaci materiál, elektro a vodoinštalačný materiál, železiarstvo a papierníctvo.
Nájdete nás: na Ipeľskej ulici 2.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Hľadáte
strednú?
Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

54 stredných škôl na jednom mieste
www.strednapremna.sk
k

U nás vaše deti získajú:
• istotu uplatnenia
• jedinečné remeselné odbory
• stáže u TOP zamestnávateľov
• výmenné študijné pobyty v zahraničí
• bilingválne štúdium na gymnáziách a SOŠ
• duálne vzdelávanie s beneﬁtmi
• SMART technológie
• cvičné ﬁrmy
www.bratislavskykraj.sk

Zoznam všetkých škôl
s opisom si môžete stiahnuť
v ucelenej brožúre.

VOĽNÝ ČAS
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Gizkin plnený kaleráb
Jar už klope na dvere a vyladený jarný jedálniček nám pomôže po zime opäť dobiť baterky. Sme
radi, že sa s nami speváčka a herečka Gizela Oňová podelila o ľahký recept z čerstvej zeleniny,
ktorého príprava nám nezaberie viac ako 45 minút a dodá energiu pri prípadnej jarnej únave.
Na jeho prípravu potrebujeme:
5 kalerábov
35 dkg mletého mäsa
15 dkg ryže
1 cibuľu

2 vajcia
3 dl mlieka
2 dl smotany na varenie
4 lyžice oleja

mleté čierne korenie
2-3 ks jarnej cibuľky
petržlenovú vňať

Postup:
Jeden kaleráb nakrájame na kocky, uvaríme ho v mierne slanej vode
a odložíme bokom. Z ďalších štyroch kalerábov vydlabeme vnútro a nastrúhame ho. Na oleji speníme cibuľu, pridáme nastrúhaný kaleráb,
posypeme vegetou a zalejeme 1/2 litrom vody.
Do mäsa a predvarenej ryže zamiešame vajcia, soľ a korenie; touto zmesou
naplníme kaleráby, ktoré položíme na nastrúhaný kalerábový základ.
Prikryjeme a dusíme do mäkka. Potom pridáme mlieko, smotanu
a petržlenovú vňať. Odložené kalerábové kocky precedíme a odložíme
na ozdobenie. Do ich šťavy pridáme múku a zahustíme kalerábový základ.
Na záver jedlo ozdobíme kalerábovými kockami.
Dobrá rada:
Jedlo môžete dochutiť octom a citrónovou šťavou. Prajem dobrú chuť!
V tajničke 4/21 sa ukrýva názov kostola v Podunajských Biskupiciach, v ktorom sa uchovávajú relikvie bl. Zdenky Schelingovej.
Los
Angeles

artista

drapový
(hovor.)

harmónia

UKKO,
RED,
YOKO

francúzsky výrobca áut

severské
mužské
meno

mädlil,
mnul

značka
abtesly

prvok
značky
Ce

citoslovce
prekvapenia

omacal
(kraj.)

kráčajú

viazanka

Uršuľa,
po maďarsky

červený,
po angl.
suché
víno

solmizačná slabika
meno
Nadala
meno
Roberta

rande
(hovor.)

surová
nafta

1

ruský
veľtok

fínsky
boh búrky
a dažďa

hl. mesto
Azerbajdžanu
edém,
po
česky

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
3/21 získavajú vecnú cenu Michaela Konečná,
Ivana Penzová a Slávka Šimonová. Gratulujeme!

rádiotelefón
Lenonova
manželka

erna

3

redakčná
rada
eden

vápenc.
pohorie
chorvátsky
ostrov

vzduch,
po latinsky

zvierací
hlas

popri

2

aker,
po
česky

odpoveď
na otázku
prečo

skratka
Londýna

MPZ
Slovenska
svetová
veľmoc

letecká
spoloč.
Libérie

Auto
Euro
Lokation

kapitán,
skr.

AER,
DRY,
LNA, OVE

nie, po
maďarsky

ľahko,
hladko
americký
vojak

namotával
EČV
Rožňavy

automobilová
farba
najvyššia
karta

nepremasti

osobné
zámeno

rádioaktívne
látky

španiel.
jaskyňa
(kresby)
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SVIATKY VEĽKEJ NOCI

P e s t r o f a r e b n á Ve ľ k á n o c

apríl 2019

Po nástupe starostu Mgr. Zoltána Péka do funkcie starostu sme
v Podunajských Biskupiciach začali s peknou tradíciou ozdobovania
veľkonočného stromu pestrofarebnými kraslicami, ktoré sa stretlo
s veľkou odozvou u našich obyvateľov.
Žiaľ, už druhý rok nám prípravy na najväčšie kresťanské sviatky
roku obmedzili protiepidemické opatrenia a ani tento krát nám
nemohli s výzdobou pomáhať deti a seniori z našej mestskej časti.
Zamestnanci úradu však pre všetkých obyvateľov vyzdobili veľkonočné stromy na Trojičnom námestí, na priestranstve pri pošte na
Uzbeckej ulici a veľkonočný strom pribudol tento rok aj na sídlisku
Medzi jarkami. Pripravili sme však pre všetkých malú výzvu, aby
v rámci prechádzky ozdobili aj oni svojím veľkonočným vajíčkom
naše spoločné farebné veľkonočné stromy a prispeli tak k atmosfére
predveľkonočného obdobia v Podunajských Biskupiciach.
Rovnako sme začali aj s výsadbou do kvetináčov, ktoré v našej

mestskej časti zívali prázdnotou, i na iných
frekventovaných miestach. Našou úlohou
bolo rozplánovať umiestnenie rastlín tak,
aby pohľad na ne tešil obyvateľov i návštevníkov našej mestskej časti v priebehu celého
roka podľa meniacich sa estetických potrieb
i ročného obdobia. Začiatkom marca sa začalo
s výsadbou sirôtok a malých vŕb k Trojičnému
stĺpu, pred miestny úrad, ale aj do kvetináčov
na Trojičnom námestí, na Biskupickej ulici pred
Domom kultúry Vetvár, pri zdravotnom stredisku na Lotyšskej ulici, na Kazanskej a Žiackej
ulici, pred Klubom seniorov na Bieloruskej
ulici a pred Materskou školou Estónska.

Celkovo boli na týchto miestach vysadené
stovky sirôtok a aj veľa vŕb, ktoré vydržali ešte
z minulého roku. Trvácne rastliny sa nevyhadzujú, ale v rámci verejného priestranstva
našej mestskej časti presádzajú na miesta,
ktoré tiež chceme skrášliť a spríjemniť.
Verím, milí Biskupičania, že aj napriek momentálnej neľahkej situácii vás naše pestrofarebné veľkonočné stromčeky i jarná výsadba
potešia a dobijú pozitívnou energiou. Chceme,
aby boli symbolom Veľkej noci, slnečných jarných dní a prísľubom na lepšie časy.
Bc. Rudolf Héger
riaditeľ kancelárie starostu
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