Detský čin roka dostal deviatak za záchranu života
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Mestská časť Petržalka v rámci Dní Petržalky už po deviatykrát poďakovala najúspešnejším
žiakom základných škôl, ktorí reprezentovali školu a mestskú časť v rôznych medzinárodných,
celoslovenských, krajských a okresných predmetových olympiádach a športových súťažiach.
Starosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan udelil pri tejto príležitosti aj titul Junior osobnosť
Petržalky v kategórii "Detský čin roka" Lukášovi Šarayovi, žiakovi 9.A triedy na ZŠ Budatínska. Lukáš
sa venuje najmä športovým aktivitám a v triede má veľa kamarátov, s ktorými trávi svoj voľný čas. V
nedeľu, 30. marca tohto roku, sa so svojim dobrým kamarátom Jankom Bučekom vybral zahrať si
futbal na neďalekom ihrisku. Janko pred rokom prekonal ťažkú operáciu hrudného koša, aby sa
odstránili jeho problémy s dýchaním. V osudnú nedeľu bol sám doma a čakal svojho kamaráta
Lukáša. Odrazu pocítil ťažkosti s dýchaním a tŕpnutie jazyka. Práve vtedy prišiel Lukáš, ktorý
nepodľahol panike a pohotovo zasiahol. Kamarátovi podal vodu, upokojil ho a zatelefonoval Jankovej
mamičke do práce, ktorá pre syna ihneď privolala prvú pomoc. Lukáš počkal s Jankom do príchodu
sanitky a po jeho odvezení do nemocnice zabezpečil byt proti krádeži a postaral sa aj o Jankovho psa.
Janko strávil v nemocnici štyri dni a lekári potvrdili, že bol v ohrození života. Lukášove rozvážne
správanie a rozhodné konanie zachránilo kamarátovi život.
Pozvanie na túto tradičnú udalosť prijali - okrem ocenených žiakov a ich rodičov a pedagógov - aj
Tomáš Mazúr a Jakub David Malina, ktorí si toto prestížne ocenenie prevzali z rúk starostu v
predchádzajúcich ročníkoch. Tomáš reprezentoval svoju bývalú ZŠ Nobelovo námestie v geografickej
a fyzikálnej olympiáde, orientačnom behu, atletike a v súťaži mladých záchranárov, čo ho neskôr
priviedlo ako dobrovoľníka k práci v Slovenskom Červenom Kríži. Počas štúdia na strednej školy sa
venoval aj záchranárskej činnosti, úspešne absolvoval kurzy spôsobilosti a ku koncu štúdia sa dostal
až k hasičom, kde vykonával prevažne záchranársku činnosť. Aj v minulom roku pri záplavách si
Tomáš obetavo plnil úlohy požiarnika pri ochrane životov a majetku obyvateľov Bratislavy a Devína.
V súčasnosti sa Tomáš pripravuje na záverečné skúšky ako príslušník štátnej polície.
Jakub, ktorý len v minulom školskom roku ukončil povinnú školskú dochádzku v ZŠ Gessayova 2,
získal tento titul trikrát za svoje mimoriadne výsledky. Tradícii zúčastňovať sa súťaží zostal verný aj
počas štúdia na gymnáziu Grösslingovej ul., kde dosahuje výborné výsledky na úrovni kraja i
Slovenska a to nielen vo svojej kategórii, ale i vo vyšších ročníkoch.
Ocenení žiaci:
1. Patrik Bohunský je nadaným žiakom 8.A triedy zo ZŠ Budatínska 61. Má špeciálne vyhranené
záujmy, medzi ktoré patrí hra na klavír, ktorému sa venuje od svojich 5-tich rokov. Je obdivuhodné,
ako je Patrik na ceste za svojim cieľom ochotný prekonávať mnohé prekážky. Všetok svoj voľný čas
venuje tvrdému tréningu a aj vďaka tomu získava mnohé významné ocenenia. Je laureátom v
celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava v rokoch 2013 a 2014, ďalej laureátom v súťaži Klavírna
Orava Kláry Havlíkovej v štvorručnej hre v Dolnom Kubíne. Patrik si získava svojou hrou publikum na
mnohých koncertoch, príležitostných vystúpeniach a slávnostných akadémiách. Svojím umením
reprezentuje nielen svoju školu ale aj našu mestskú časť. Do ďalších rokov mu želáme nielen veľa
študijných úspechov ale aj úspechy v oblasti hudobného umenia.
2. Naďa Kazdová je žiačka 9.B triedy ZŠ Černyševského. Počas celej školskej dochádzky
dosahuje výborné študijné výsledky, ktoré potvrdila aj v tohtoročnom celoštátnom testovaní žiakov 9.
ročníka a v oboch predmetoch dosiahla výsledky nad celoslovenským priemerov. Je nielen
vynikajúcou žiačkou ale je mimoriadne aktívna aj ako predsedníčka žiackeho parlamentu a dlhodobo
pracuje v rovesníckom programe CHIPS. Je vždy ochotná pomôcť pri riešení problémov svojim
spolužiakom. Svoju dobrosrdečnosť a ochotu pomáhať blízkym uplatňuje aj v pravidelnej pomoci
svojmu chorému spolužiakovi, ktorému pomáha s úlohami. Naďka je mimoriadne aktívna aj v
organizovaní školských súťaží a vyučujúci v nej nachádzajú ochotnú spolupracovníčku pri príprave
projektových dní, školskej akadémie, Dňa narcisov a ďalších podujatí. Pracuje tiež ako redaktorka
školského časopisu IRIS a popritom stíha reprezentovať školu aj vo florbale.
3. Vanessa Polyáková je žiačkou 9. B triedy v ZŠ Dudova 2. Počas celého štúdia dosahovala
výborné výsledky a bola príkladom pre svojich spolužiakov. Pravidelne reprezentovala školu v rôznych
súťažiach a olympiádach na okresnej a krajskej úrovni. Najväčšie úspechy dosiahla v slovenskom
jazyku a literatúre, keď sa v minulom roku umiestnila na 3. mieste v obvodnom kole súťaže
Hviezdoslavov Kubín a v tomto roku na 3. mieste v olympiáde v slovenskom jazyku a literatúre.
Vanesska je 2-násobnou úspešnou riešiteľkou obvodného kola chemickej olympiády a výborné
výsledky dosiahla v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka, keď v oboch testovaných predmetoch

dosiahla výsledky nad celoslovenským priemerom. Zároveň je aj športovo nadaná a školu
reprezentuje v športových súťažiach dievčenský futbal, florbal a atletika. Vo voľnom čase sa venuje
tenisu. Aktívne sa zapája do organizovania aktivít ako napr. Vianočná a Veľkonočná tvorivá dielňa,
Deň detí a ďalšie podujatia.
4. Simona Kolčáková je všestranne nadanou žiačkou 8.B triedy v ZŠ Gessayova 2. Dosahuje
vynikajúce výsledky a svoj talent pravidelne využíva na reprezentáciu školy a zapájanie sa do
športových a vedomostných súťaží a predmetových olympiád. Z veľkého množstva dosiahnutých
úspechov spomenieme 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, 3. miesto v geografickej a
fyzikálnej olympiáde. Simonka bola v tomto školskom roku úspešná aj športových súťažiach a svoju
školu reprezentovala vo volejbale, basketbale, futbale a streľbe zo vzduchovky. No jej hlavnou
športovou aktivitou je karate, čo dokazuje aj vynikajúcimi výsledkami. Je viacnásobnou majsterkou
Slovenska a Českej republiky a viacnásobná víťazka medzinárodných súťaží v Srbsku a Poľsku v kata
a kumite. Od roku 2013 je členkou tímu slovenskej reprezentácie a v súčasnosti sa pripravuje na
majstrovstvá sveta. Celkovo získala dosiaľ 30 zlatých, 18 strieborných a 10 bronzových medailí. O
všestrannosti Simonky a je usilovnosti svedčia aj úspechy v hre na klavír, ktorému sa venuje už 7. rok
a koncertovala na viacerých podujatiach, spomeňme aspoň koncertovanie v Primaciálnom paláci pri
príležitosti Dní Bratislavy. Simonku môžeme právom označiť za Junior osobnosť Petržalky.
5. Martin Sládek je žiakom 5. A triedy zo ZŠ Holíčska 50. Je výborným žiakom a v štúdiu sa ľahko
a so záujmom orientuje vo všetkých predmetoch. V tomto školskom roku reprezentoval školu vo
viacerých súťažiach a dosiahol vynikajúce výsledky. Získal 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v
anglickom jazyku a čestné uznanie v krajskom kole, 1. miesto v obvodnom kole Matematickej
olympiády a 2. miesto v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko. Zapojil sa do projektovej súťaže z dejepisu
História Magistra vitae a jeho práca bola ocenená 2. miestom. Maťko je veľmi priateľský a otvorený a
preto je v kolektíve triedy veľmi obľúbený. Jeho športové aktivity sa upriamujú na plávanie. Je
zanieteným čitateľom, ktorý sa pravidelne zúčastňuje čitateľských maratónov a podujatí v školskej
knižnici.
6. Zuzana Húsková je výbornou a usilovnou žiačkou 9. B triedy zo ZŠ Lachova 1. Dosahuje
výborné výsledky vo všetkých predmetoch a počas vzdelávania sa pravidelne zapájala sa do
viacerých školských súťaží a predmetových olympiád, v ktorých dosiahla vynikajúce výsledky.
Dôkazom sú nasledujúce úspechy: v 5. a 6. ročníku získala 3.miesto v súťaži Novodobo so
Shakespearom, v 7. a 8. ročníku sa už umiestnila na 2.mieste a v 9. ročníku túto literárnu súťaž
vyhrala. Podobne sa jej darilo aj v súťaži Originálna poézia a próza, keď získala v tomto školskom
roku 1. miesto. Úspešne sa jej darilo aj v súťaži Stretnutie s Goethem a vynikajúce umiestnenie
dosiahla v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, kde zvíťazila v posledných dvoch ročníkoch.
Krásne druhé miesta získala v rétorike v rokoch 2013 a 2014.
7. Kristína Sílešová je žiačkou 7. A triedy v ZŠ Nobelovo nám.6. Dosahuje vynikajúce študijné
výsledky. Jej aktivity sú zamerané na charitatívne podujatia a spolupracuje s organizáciami UNICEF a
Liga proti rakovine. Svoju školu a našu mestskú časť úspešne reprezentovala v okresnom kole
literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde obsadila 2.miesto, tiež v prednese poézie v anglickom
jazyku Novodobo so Shakespearom a školu reprezentovala aj v nemeckom jazyku. Okrem úspešnej
reprezentácie školy v postupových súťažiach a olympiádach, sa Kristínka aktívna zapája a organizuje
mnohé školské podujatia za všetky spomeňme Vianočnú akadémiu.
8. Patrik Salčák je vynikajúcim žiakom 9.A triedy zo ZŠ Pankúchova 4 je vynikajúcim žiakom.
Študuje na samé jednotky a veľmi ochotne pomáha spolužiakom pri objasňovaní a precvičovaní učiva.
Preto sa aj teší obľube svojich spolužiakov. Rád pomáha aj pedagógom pri príprave na vyučovanie.
Zapája sa do rôznych školských akcií a veľmi aktívne pôsobil aj pri zápise detí do 1. ročníka. Zaujíma
sa o veci verejné a pracoval ako predseda v žiackom školskom parlamente. Ako dobrovoľník sa
zapájal do zbierky Deň narcisov, zabezpečoval ako diskdžokej celoškolské akcie Halloweenskú párty,
Vianočnú diskotéku a Fašiangový karneval, ochotne pomáha pri rôznych školských a mimoškolských
podujatiach ako napr. Burza všeličoho zber papiera čistenie okolia školy. Menovaný je vzorom pre
svojich spolužiakov.
9. Lucia Žilková je žiačkou 9. B triedy v ZŠ Tupolevova 20. Od 1. ročníka dosahuje vynikajúce
študijné výsledky a jej vysvedčenia nepoznajú inú známku ako jednotky. Svoj talent prejavila vo
vedomostných súťažiach, najmä biologickej olympiáde, a v minulom roku sa umiestnila v krajskom
kole na 1.mieste a v celoštátnom kole na skvelom 6.mieste. V tomto školskom roku v okresnom kole
skončila prvá a postúpila do krajského kola. V olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry sa
umiestnila v okresnom kole na 2.mieste. Lucka je aj umelecky nadaná. Vynikajúce výsledky dosahuje
v spoločenských tancoch na úrovni Slovenska a v súčasnosti sa venuje štandardným tancom.
dobrovoľne pomáha pri organizácii environmentálnych súťaží najmä zberu papiera, bateriek a PET

fliaš.
10. Filip Martin Krajči žiak 7.B triedy zo ZŠ Turnianska 10, patrí medzi najaktívnejších žiakov a
vyniká všestrannosťou. Medzi jeho významné úspechy patrí čestné uznanie v medzinárodnej súťaži
za svoju prácu Obor Kriváň, kde sa vyznal z lásky k tatranským velikánom. Cenu si preberá práve
dnes v Nových Zámkoch. Úspešne sa zapojil do ďalších súťaží spomeňme olympiádu v anglickom
jazyku, dejepisnú, biologickú a geografickú olympiádu. Filip je nielen výborný žiak, ale aj empatický a
asertívny kamarát, ktorý sa vie zastať slabšieho spolužiaka. Zapája sa do školských aktivít
environmentálneho charakteru najmä zber papiera, PET fliaš, do čistenia školského areálu a okolia
Chorvátskeho ramena. Realizuje úlohy zo školského projektu Dopravná výchova. Rád športuje a svoju
školu reprezentuje vo volejbale. Ocenenie prevezme Filipova mamička Mgr. Silvia Krajčiová.
(bape)

