Petržalka ocenila osobnosti
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Silvia Šeptáková, moderátorka:
"Poznáme mená osobností Petržalky 2014. Ocenenie za významný osobný prínos a zásluhy
o rozvoj Petržalky získalo tento rok päť osobností."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"Odovzdávanie ocenenia Osobnosť Petržalky je dlhoročnou tradíciou mestskej časti a je dôkazom
toho, že na pravej strane rieky Dunaj žijú a tvoria ľudia, ktorí svojou prácou vytvárajú trvalé hodnoty,
ktoré nezostávajú nepovšimnuté."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Je to veľmi ťažké vybrať, pretože desiatky ľudí si zaslúžia ocenenie, len žiaľ nie vždy to ide. Teda
tie kritéria sú naozaj také, že sa snažíme vybrať tých, čo máme pocit, že rezonuje v tej svojej profesii.
To jed jedno z kritérií. Druhá vec je, že ako oslovuje."
Alexandra Važanová:
"Titul osobnosť Petržalky získala tento rok Alica Donthová, samospráva je tak ocenila za
dlhoročnú prácu v oblasti kultúry a to najmä za prácu so staršou generáciou. Pani Alica je aj
zakladateľkou čipkárskeho klubu Okolok, ktorý tento rok oslavuje svoj 15. výročie."
Alica Donthová, Osobnosť Petržalky 2014:
"Nerobí sa to kvôli tomuto oceneniu, ale naozaj kvôli tomu, že tá práca ma bavím, rada sa
stretávam s ľuďmi, rada spoznávam nových ľudí a teda tým pádom mnohé problémy sa riešia s týmito
ľuďmi, ktorých mám okolo seba a riešia sa ľahšie."
Alexandra Važanová:
"Za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za významný príspevok k rozvoju
kultúrno-spoločenského a cirkevného života v mestskej časti získal ocenenie Jozef Karáč. Práve on sa
významnou mierou podieľal na výstavbe kostola svätej rodiny v Petržalke."
Jozef Karáč, Osobnosť Petržalky 2014:
"Sú mnohé prvky, ktoré človeka oslovujú a jedným z nich je aj viera, ktorá je tým prostriedkom, že
človek nehľadiac na vieru, v náboženstvo, ale že je hnaný takým určitým vnútorným motorom, že chce
niečo dokázať. Dokázať po tej náboženskej stránke je, aby ľudia pracovali na tom, čo vlastne Kristus
ponúkol, aby všetci boli, ako si ty otče vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že ty si ma poslal."
Alexandra Važanová:
"Mladšiu generáciu medzi ocenenými zastupuje Martin Kližan, ktorý získal titul Osobnosť Petržalky
za reprezentáciu v tenise a za propagáciu Petržalky."
Martin Kližan, Osobnosť Petržalky 2014:
"Je pravda, že veľa ocenení už teda mám, ale niečo v takomto štýle teda je prvýkrát v mojom
živote. A čom som hrdý a pyšný, tak je to taká nová výzva do budúceho pôsobenia a veľmi si toto
ocenenie vážim, pretože sú tu veľmi známe a úspešné osobnosti, ktorí získali ocenenie a ja som veľmi
vďačný, že môžem byť súčasťou tohto."
Alexandra Važanová:
"Za celoživotnú prácu vo výchovnovzdelávacích programoch pre deti a mládež získal tento rok
ocenenie Osobnosť Petržalky slovenský herec a detský zabávač Jozef Nodžák."
Jozef Nodžák, Osobnosť Petržalky 2014:
"Ja som tu spokojný, mám tu všetko. Skutočne, veď máme tu v Petržalke veľa zelene, máme tu
jazero, máme tu Chorvátske rameno. Výborná vybavenosť, či obchody, či to, či to. Nehovorím už
o dome kultúry. Ja bývam blízko Domu kultúry Zrkadlový háj a to je výkladná skriňa na Slovensku. Ja
všade hovorím, že pán vedúci, pán Lenár Ondrej, oni by mali dostať Nobelovu cenu. Každý od boh
deň je v tomto dome kultúry program. Pestrý, vždy pre niekoho. Folklór, hádam oni keby sa
nezaujímali o ten folklór a pravidelne nenosili tu tie programy z celého Slovenska, tak folklór hádam
ani neexistuje. Takže ja sa pred týmito ľuďmi hlboko skláňam a im by som odovzdal tú cenu, tú
plaketu, čo som dostal. Ja ju asi rozrežem na kúštičky a všetkým týmto ľuďom dám po kúštičku ako
puzzle."
Alexandra Važanová:
"Päticu laureátov ceny osobnosť Petržalky uzatvára bývalý hlavný architekt Bratislavy
a dlhoročný pedagóg profesor Štefan Šľachta, ocenený za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj

architektúry ."
Štefan Šľachta, Osobnosť Petržalky 2014:
"Tá naša generácia, ktorá prichádzala v tých začiatkoch Petržalky, tak jednoducho prichádzala do
akéhosi sídliska, kde bola nanominovaná, pretože nemala východisko žiadne iné. Na druhej strane
všeobecne sa vie, že v Petržalke býva takmer polovička bratislavskej inteligencie. Čo si myslím, že
tiež hovorí samo o sebe, o tej kvalite. A to, že dnes už je tu generácia 20 či 25-ročných ľudí, ktorí sa tu
už narodili a vyrástli tu, tí ľudia už majú celkom iný vzťah k Petržalke, je to ich rodné mesto a proste
nie je to ten vzťah, ktorý sme my mali. Ja samozrejme sa rovnako hlásim aj k Bratislave, musím
povedať, pretože som tu prakticky od roku 1955 alebo od roku 1954, takže to mesto my skutočne
prirástlo k srdcu."
Alexandra Važanová:
"Kandidátov na ocenenie navrhujú samotní obyvatelia, ale aj neziskové združenia a iné
organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie. Toto prestížne ocenenie si doteraz prevzalo 98
osobností."

