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Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka zo dňa 13. mája 2013
Prítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, Ľ. Luhový,
K. Mračková
Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: S. Kyselová, referát kultúry
Začiatok rokovania: 15:30 h
Ukončenie rokovania: 16:45 h
Program:
1. Osobnosť Petržalky 2013
2. Dni Petržalky 2013
3. "Osud“ stanovísk (odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu
4. Rôzne
V úvode rokovania predseda komisie kultúry, mládeže a športu V. Kovár privítal členov
komisie a oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorí členovia schválili.
1. Návrhy na ocenenie „Osobnosť Petržalky 2013“
Členovia komisie dostali mailom vopred všetkých 9 návrhov na Osobnosť Petržalky. Predseda
komisie pripomenul, že Osobnosti pokrývajú široké spektrum života (pracovné aktivity,
športové, spoločenské), a navrhol, aby si z predložených návrhov každý člen komisie pripravil
svoje poradie najlepších piatich. Členovia tento návrh akceptovali.
V následnej časti zasadnutia členovia komisie podrobne diskutovali o každom návrhu na
Osobnosť Petržalky.
Zoznam návrhov na Osobnosť Petržalky 2013:
1. Jana Beňušová, bývalá reprezentantka vo vodných športoch – návrh predložila
Ľ. Grodovská, pozitívne hodnotí členstvo menovanej vo federálnej československej
ženskej reprezentácii, zisk bronzovej medaile v hliadkach na MS na divokej vode,
celoživotné pôsobenie vo funkcii trénerky kanoistiky a vodného slalomu, osobitne ako
profesionálnej trénerky detí, ako aj to, že učí v špeciálnej škole (vyštudovala aj špeciálnu
pedagogiku), i to, že jej syn a 2 dcéry reprezentujú Slovensko vo vodnom slalome
a raftingu.
2. Alica Donthová, zamestnankyňa KZP (pracovníčka M-klubu) – návrh podal riaditeľ
KZP, oceňuje jej prácu s občanmi v dôchodkovom veku a mentálne postihnutou mládežou
(tvorivé aktivity – paličkovaná čipka, patchwork, maľovanie kraslíc, udržiavanie
ľudových zvykov v panelákovom sídlisku).
3. Viera Komárová, zamestnankyňa Závodiska, š. p.(referentka marketingu) – návrh podala
jej dcéra Z. Komárová, na svojej mame si cení kreovanie reputácie Petržalky,
napomáhanie sociálnemu dialógu, sprístupňovanie športu a kultúry marginalizovaným
skupinám a jej aktívny podiel na zlepšovaní životného prostredia v Petržalke.
4. Mária Kovačiková, bývalá zamestnankyňa KZP (pracovala v M-klube) – návrh podal
riaditeľ KZP, cení si, že sa venovala sa všetkým vekovým kategóriám, v poslednom
období najmä seniorom, organizovala tanečné zábavy a festival pre túto vekovú kategóriu
Seniorfest, zábavnými programami pre detského diváka vytvárala u neho vzťah
k ľudovým zvykom, dopĺňala ich vedomosti z oblasti spoločenského života.
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5. Eva Kovácsová, dôchodkyňa – návrh predkladá A. Korbelová, menovanú oceňuje ako
zakladateľku a organizátorku súboru „Petržalčanka“, za prácu vo funkcii predsedníčky
a podpredsedníčky (t. č. hospodárky) v Dennom centre na Osuského ul., za aktívny podiel
na prezentácii denného centra, pri organizovaní všetkých jeho podujatí, za spoluprácu na
podujatiach organizovaných pre seniorov v DK Zrkadlový háj, na projekte „Petržalská
svadba“, a za jej ľudský prístup a ochotu pomôcť, ktoré môže slúžiť ako príklad všetkým.
6. Mário Lámy, majster sveta 2012 vo vodných skútroch – návrh predložila A. Kopřivová.
7. Dušan Mikulec, riaditeľ n. o. Lepší svet – návrh zaslala K. Kolačná, cení si na ňom, že
stál pri zrode uvedeného zariadenia v r. 2003, svojou nezištnou prácou a oddanosťou sa
zaslúžil o vytvorenie ambulantného aj celoročného domova sociálnych služieb na
Osuského ul., poskytujúceho služby, chránené dielne a kvalitnejší život mentálne
postihnutým deťom, a tým aj rodičom a celým ich rodinám, snažiac sa o začlenenie detí
do života bežnej spoločnosti.
8. Karol Pátek, bývalý cyklistický reprezentant ČSSR – návrh predložili I. Chmelík
a I. Václavík (osobnosť roka 2012), ktorí oceňujú cyklistické úspechy menovaného (účasť
aj na MS, viacnásobný majster Slovenska, tréner cyklistov a neskôr aj mládeže, v roku
2011 zapísaný do cyklistickej Siene slávy Slovenského zväzu cyklistiky).
9. Marcela Skraková, primárka Laboratórno-diagnostického oddelenia kliniky hematológie
a transfuziológie LF UK a FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka – návrh zaslali PN
a G. Rothmayerová (publicistka, spisovateľka), menovanú si cenia za celoživotné
pôsobenie v oblasti hematológie a transfuziológie, výsledky prednáškovej a publikačnej
činnosti, za prácu vo funkcii hlavného odborníka MZ SR pre transplantáciu krvotvorných
buniek a krajského odborníka pre hematológiu, za jej osobitný ľudský prístup
k pacientom, ktorý je vzorom pre mladšie kolegyne a kolegov.
Po diskusii každý člen komisie uviedol svoje poradie Osobností. Pri bodovom hodnotení
„prvý má 5 bodov, druhý 4 body, ... “ je výsledok hodnotenia členov komisie nasledovný:
návrh
J. Beňušová
A. Donthová
V. Komárová
M. Kováčiková
E. Kovácsová
M. Lamy
D. Mikulec
K. Pátek
M. Skraková
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súčet
6

7
24
3
21
26
18

Uznesenie:
Komisia kultúry, mládeže a športu odporúča starostovi návrhy na ocenenie Osobnosť
Petržalky 2013 takto:
K. Pátek (26 bodov),
M. Kováčiková (7 bodov),
E. Kovácsová (24 bodov),
J. Beňušová (6 bodov),
D. Mikulec (21 bodov),
M. Lamy (3 body),
M. Skraková (18 bodov),
A Donthová (žiany bod),
V. Komárová (žiadny bod).
Hlasovanie:
Prítomných: 7
2

3
Za: 7
2. Dni Petržalky
S. Kyselová podala stručnú informáciu o podujatiach pripravovaných na 16. ročník Dní
Petržalky (tradičné podujatia i novinky):
- Olympijský festival nádejí Petržalka 2013
- Petržalský uličný futbalový turnaj o pohár starostu Petržalky
- Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky
- Súťaž jazdcov na bicykloch o pojár starostu Petržalky Concrete Jungle Jam IV.
- Detská športová olympiáda materských škôl
- Deň detí - Na palube jednorožca II
- Výstava a k 40. výročiu položenia základného kameňa výstavby petržalského sídliska
- Junior osobnosť Petržalky 2013 (ocenenie žiakov ZŠ za úspešnú reprezentáciu svojej
školy a mestskej časti za mimoriadne aktivity a dosiahnuté výchovno-vzdelávacie
výsledky počas školského roka 2012/2013, ocenenie za mimoriadne detské činy ako
pomoc slabším spolužiakom, chorým a starším spoluobčanom alebo pomoc pri záchrane
života či majetku)
- Finálové zápasy futbalových súťaží pre žiakov a žiačky petržalských škôl o putovný pohár
starostu Petržalky Penalta 2013, MiniPenalta 2013 a LadyPenalta 2013
- Petržalský uličný basketbalový turnaj o pohár starostu Petržalky
- parkúr pre psov AGILITY
- Súťažná prehliadka amatérskych kapiel
- Petržalská kvapka krvi
- Súťaž školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia
Vyvrcholenie Dní Petržalky bude v sobotu 15. júna 2013 na dostihovej dráhe, kde v čase od
10:00 hod. budú
- programy a súťaže pre deti – Detská scéna
- Jarmok remesiel – predaj ľudových výrobkov a predvádzanie remesiel
- súťaž vo varení gulášu a slovenských tradičných špecialít O petržalskú varechu
- prezentácia služieb a aktivít neziskových organizácií – Jarmok III. sektora
- program pre deti (vystúpenia MŠ a detských súborov)
- burza kníh
- súťaž psov O najkrajšieho petržalského orieška
- Senior scéna (vystúpenie seniorských speváckych súborov)
- Galaprogram, ktorého súčasťou bude aj vyhlásenie Osobností Petržalky 2013.
V prípade vhodných poveternostných podmienok bude aj let balónom a ukážky paraglidingu.
Dni Petržalky ukončí tradičný ohňostroj.
Členovia komisie sú vítaní na všetkých podujatiach aj galaprograme. Program podujatí dostali
členovia aj vo forme letáčika, ktorý bol rozdaný aj poslancom MZ.
3. "Osud“ stanovísk (odporúčaní) komisie kultúry, mládeže a športu
Predseda komisie V. Kovár krátko pripomenul materiál, ktorý bol členom komisie zaslaný
v zmysle rozhodnutia KKMŠ zo dňa 11.2.2013 [zabezpečovať informovanosť členov komisie
o „osude“ stanovísk (odporúčaní), ktoré komisia zaujala na svojich zasadnutiach]
o relevantných uzneseniach MZ zo dňa 23.4.2013. Členovia komisie dostali spolu
s uvedeným materiálom aj dva informačné materiály MZ:
- Informácia vo veci postupu projektu vybudovania plavárne na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka
- Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v prvom
štvrťroku 2013
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K písomnému materiálu nemali členovia komisie žiadne pripomienky.
Na záver zasadnutia predseda komisie V. Kovár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.
Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu (posledné pred prázdninami
a dovolenkovým obdobím) je naplánované na pondelok 10. júna 2013 o 15:30 hod.

Vladimír Kovár, v. r.
predseda komisie
V Bratislave 13. mája 2013
Zapísala: S. Kyselová
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