Príloha

Zoznam ocenených osobností Petržalky za roky 1998 až 2011
rok

Meno a priezvisko
Peter Lesay
Martin Maláček
Ján Meleg

1998

František Oswald (in
memoriam)
† Anton Petrák (zomrel 9. 2.
2009)
Alexander Rozin
Juraj Stern
Ladislav Šefc (in memoriam)
Bohuslav Janíček s manželkou
Kornéliou
František Kollár
Michal Lehuta

1999
Pavel Pávek
Milan Sládek
Sabina Šikulová
Magdaléna Rovňáková
Ján Paškan

2000

Jaroslav Gustafík
Ivan Paulička
Regina Pokorná

2001

† Doc. Ing. Vít Bojňanský,
DrSc. (zomrel v r. 2009)
Ladislav Herzog
Peter a Pavol
Hochschornerovci

Ocenený za
za humánnu činnosť a pomoc, mnohonásobný darca
krvi, organizátor mnohých záslužných projektov pre deti
neurochirurg, za záchranu života a príkladný prístup k
pacientom
mnohonásobný darca krvi, obetavý, ochotný pomôcť,
prínos v oblasti humanity
zakladateľ hudobnej školy v Petržalke, výborný učiteľ
veterán západného odboja v povojnových rokoch, držiteľ
mnohých vyznamenaní
generálny riaditeľ spoločnosti INCHEBA a.s., prínos pre
Petržalku v oblasti spoločensko-kultúrneho života
rektor Ekonomickej univerzity, za zásluhy pri dobudovaní
EU
zberateľ dobových pohľadníc, za zásluhy o záchranu
kultúrnych pamiatok v Petržalke
za celoživotnú starostlivosť o mladú generáciu
za angažovanie sa v oblasti medziľudských vzťahov a
spolunažívania
žiak ZŠ za geografickú prácu o Petržalke, za intenzívny
záujem o minulosť, prítomnosť a budúcnosť Petržalky
generálny riaditeľ spoločnosti TECHNOPOL a.s., za
prínos v oblasti humanizácie Petržalky (vybudovanie
spievajúcej fontány)
riaditeľ divadla Aréna, za prínos v oblasti kultúry, za
zasadenie sa o obnovu divadla Aréna
za návrh maskota Petržalky „Petržalko“
dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, za
dlhoročnú prácu s mládežou
riaditeľ Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, za humanizáciu
Petržalky
za zhromažďovanie vzácnych dokumentov o histórii
Petržalky
dlhoročný tréner šachových nádejí, za výchovu mnohých
úspešných reprezentantov Slovenska
majsterka sveta v šachu vo svojej kategórii, za
reprezentáciu Petržalky
za zásluhy o rozvoj poľnohospodárskych vied, najmä
ochrany rastlín, ale aj vo výchove študentov v tejto
oblasti
za viac ako 30 ročné pôsobenie v Dunajplavbe, za svoju
neskrotnú lásku k Dunaju a snáď ku všetkému, čo s
Dunajom súvisí
zlatí medajlisti z letných olympijských hier v Sydney v
roku 2000, majstri sveta v zjazde na divokej vode v r.
1999, majstri Európy v rokoch 1998 a 2000, víťazi

Ladislav Chudík
Karol Šona
Stanislav Štepka
Juraj Adamík
2002

Mária Bizoňová
Doc. Ing. Viliam Horniak, CSc.
† Ing. Miroslav Kysela
(† 2005)

2002

Pavol Gálik
Daniel Hevier
manželia Zuzana a František
Majtánovci

2003

Mgr. Gabriela Mlsnová
Martina Svobodová
Prof. RNDr. Gejza Wimmer,
DrSc.
Gabriela Baranovičová
† Rudolf Čižmárik
(† 10. 3. 2008)
Miroslav Košírer
MUDr. Klára Kossárová

2004
Ing. Marica Kudláčková, DrSc.
Anton Šafárik
† Prof. Dr. Leopold Vašut, CSc.
(† 5. 8. 2006)
2005
František Horniak

PhDr. Janka Hažírová
Ing. Andrej Glatz
Manželia Helena a Roman
Okoličányovci
Helena a Miroslav Šalátovci

svetového pohára vo vodnom slalome v rokoch 1999 a
2000 a nositelia mnohých ďalších ocenení a víťazstiev
herec, pedagóg, člen činohry Slovenského národného
divadla, velikán slovenského hereckého umenia
člen Dobrovoľného verejného požiarneho zboru od roku
1973, od roku 1991 aj jeho veliteľ
dramatik, textár, herec, spevák, režisér, riaditeľ
Radošinského naivného divadla
za reprezentáciu Petržalky i Slovenska na európskych i
svetových súťažiach v stepe
učiteľka telesnej výchovy, za mnohé aktivity v oblasti
školstva, mládeže a športu
za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania a vedy, najmä
v rezorte poľnohospodárstva a výživy
Salezián don Bosca, za prínos k duchovnému a
sociálnemu rozvoju mládeže a dospelých
reprezentant ČSSR v cyklistike, víťaz mnohých domácich
i svetových súťaží, tréner mládeže, tréner mužov
básnik, prozaik, autor literatúry pre deti, textár,
prekladateľ, vydavateľ
podnikatelia, ich zásluhou vzniklo moderné obchodné
stredisko v Petržalke – Tovar pre domácnosť (TPD)
viacnásobná majsterka sveta vo fitness v kategórii nad
167 cm, držiteľka mnohých ďalších titulov
viacnásobná majsterka sveta vo fitness v kategórii nad
167 cm, držiteľka mnohých ďalších titulov
vysokohodnotený odborník, venuje sa jazykovede,
hudbe, spolupracuje s lekármi, metrológmi, geografmi a
inými odborníkmi
šéfredaktorka Petržalských novín
spisovateľ, básnik, prekladateľ, šéf vydavateľstva
Alexandra
fotograf, prispel aj k záchrane lesa pred požiarom
detská alergologička, už 20 rokov pracuje v Petržalke
ako imunologička sa venuje najmä malým pacientom
za prínos v oblasti výskumu a publikovanie v oblasti
autizmu
za bezproblémovú organizáciu návštevy pápeža Jána
Pavla II.
polyhistor, angažuje sa najmä v oblasti kultúry a
vzdelávania
oceľorytec, ktorý získal vzácne ocenenie za najkrajšiu
známku sveta. Je na nej zobrazené dielo Ladislava
Medňanského, ocenenie získal za šírenie dobrého mena
Slovenska vo svete
ukončila veľký projekt venovaný Rómom, ktorý podporila
aj Európska únia, v roku 2002 založila nadáciu Právny
dom. Ocenenie získala za aktívnu prácu v treťom
sektore.
za prínos v rozvoji podnikania v Petržalke
obaja lekári získal ocenenie za profesionálny a najmä
ľudský prístup k pacientom
získali ocenenie za 20 rokov úspešnej práce s deťmi v

detskom folklórnom súbore Lúčka
Vladimír Weiss

Ing. Vladimír Bajan
2006

† Ing.Marián Kochanský
(† 28. 4. 2006)
PaedDr. Jozef Pavelka
Ján Bálint
Major Koloman Cigle

MUDr. Ivan Lutter, CSc.

2006
Katarína Kovárová
Doc. MUDr. Daniela
Ostatníková, PhD.
2007
JUDr. Mgr. Marián Šurda

MUDr. Ivan Novotný

Mgr. Hedvika Šimoneková
Mgr. Oľga Filáková
Ing. Ján Valter

za aktívnu hráčsku a úspešnú trénerskú činnosť v FC
Artmedia Bratislava.
s jeho menom je spojená novodobá história najväčšej
bratislavskej mestskej časti Petržalky, kedy zastával
mnohé významné funkcie v slovenskom politickom,
spoločenskom aj športovom živote, takmer 12 rokov vo
funkcii starostu Petržalky charakterizuje jeho osobný
vklad a trvalý prínos pre jej rozvoj a vytváranie
pozitívnych vzťahov Petržalčanov ku svojej mestskej
časti.
spevák, skladateľ, dlhoročný vedúci pracovník v oblasti
kultúry, za celoživotný prínos a zásluhy o rozvoj kultúry
za osobný vklad a trvalé výsledky vo zvyšovaní kultúrnej
a vzdelanostnej úrovne obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Petržalka
za obetavú a záslužnú prácu v prospech obyvateľov
domu a v prospech Petržalky (Nám. Hraničiarov 7, 9, 11)
celý svoj profesionálny život zasvätili boju proti
zločinnosti a kriminalite, ocenený bol za osobný prínos
pri budovaní bezpečnej Petržalky
jeden z popredných chirurgov v urológii na Slovensku,
zaviedol najnovšie vyšetrovacie a liečebné metódy v
tomto odbore medicíny, vďaka nemu sa urologické
oddelenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke
stalo známe na celom Slovensku a aj jeho zásluhou sa
táto nemocnica stala významnou zdravotníckou
inštitúciou
za dlhodobý, mimoriadny a tvorivý rozvoj mimoškolskej
výchovy detí a mládeže a za zavádzanie pozoruhodných
inovačných aktivít do práce školských klubov
za jej zásluhy vo vedecko-výskumnej, pedagogickej,
prekladateľskej a publikačnej činnosti v oblasti normálnej
a patologickej fyziológie
za dlhoročný prínos v rozvoji chovateľského a kultúrnospoločenského dostihového športu významnou mierou
prispel k záchrane a vybudovaniu areálu závodiska, kde
sa konajú dostihy celoeurópskeho charakteru
za dlhoročnú odbornú obetavú prácu a ľudský prístup v
liečebnej oblasti drog, gemblerstva, alkoholu a iných
návykových látok, založenie a vedenie Sanatória AT v
Petržalke
za celoživotnú pedagogickú činnosť a aktivity práce s
deťmi a mládežou pri výchove a pestovaní úcty k
ľudovému umeniu a folklórnym tradíciám
za celoživotnú prácu v školstve, pri budovaní
inštitucionálnej predškolskej výchovy, za prínos pri
skvalitňovaní výchovy detí a žiakov, podporu rozvoja,
spokojnosti a istoty obyvateľov Petržalky
výtvarník a grafik, za prezentáciu Slovenska na
medzinárodných výstavách a získanie viacerých cien na
zahraničných súťažiach v oblasti grafiky, karikatúry a
animovaného filmu, za jeho tvorbu knižných ilustrácii,

Valéria Baluchová
Anna Budinská
Ján Budinský
2008

PhDr. Erika Brandnerová
Ľudovít Hanák
Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Mgr. Ondrej Lenár
Rudolf Gallo

2009

MUDr. Peter Kliment, CSc,
umelecký pseudonym Peter
Petiška
Mgr. Drahomíra Kovaříková
Kamil Peteraj
Mgr. Daniela Petríková
Róbert Knirsch

2010

Anna Všetečková
Mária Winkláreková
Doc. MUDr. Štefan Zboja, CSc.
Ing. Vojtech Červenka
RNDr. Antonín Polách

2011

Ing. Beata Renertová
Henrich Slaušek
Ivan Václavík

písanie textov, scenárov pre reklamné televízie a
rozhlasové spoty
za dlhoročnú prácu v prospech seniorov
za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj
vzdelávania a športu
za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj
vzdelávania a športu
za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v modernej
gymnastike
za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj
vzdelávania a športu
za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti a za zásluhy o
rozvoj cirkvi
za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, za zásluhy o
zachovanie ľudových tradícií
za publikačnú činnosť o samospráve a za angažovanosť
vo verejnom živote
za osobitný prínos v oblasti zdravotníctva a kultúry.
za osobný prínos k rozvoju stredného školstva
za výnimočný prínos v oblasti kultúry
za osobný prínos k rozvoju základného školstva
za príkladnú prácu hasiča pri záchrane ľudských životov
a majetku
za mimoriadne občianske aktivity v prospech verejnosti
za osobitné aktivity v prospech seniorov
za celoživotný osobitný prínos v oblasti plastickej
chirurgie a chirurgie ruky
za prínos v oblasti podnikania
za celoživotné pedagogické pôsobenie pri
školstva a športu
za prínos v oblasti športu a výchovy mládeže

rozvoji

za ľudskosť a celoživotnú prácu vo verejnom záujme
za celoživotnú prácu a angažovanosť vo verejnom živote

Táto príloha je súčasťou článku Osobnosti Petržalky.
Návrat na článok uverejnený v spravodajskom magazíne Humanisti.sk.

