
Podané  návrhy na Osobnosť Petržalky 2015 

1. Peter Grečko, autor a realizátor projektu „Bezpečné bývanie“, jeho osobnou 
angažovanosťou a zanietenosťou sa stala MČ Bratislava-Petržalka jednou z najkrajších 
a najžiadanejších mestských častí, výrazne poklesol počet krádeží a vďaka tomu sa vytvorili 
podmienky pre revitalizáciu bytových domov, zatepľovanie, starostlivosť o okolie. 
Navrhovateľ: Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv 
 
2. Vojtech Belovics, dlhoročný člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany (od roku 1961), teraz 
predseda, držiteľ viacerých ocenení  za dlhoročnú prácu v Dobrovoľnom požiarnom zbore. 
Navrhovatelia: Jaroslav Gustafík, Karol Pátek, Ivan Chmelík 
 
3. Mgr. Dušan Oravský, za dobrovoľné verejnoprospešné a charitatívne aktivity v prospech 
Petržalky aktívnou a iniciatívnou spoluúčasťou na mnohých projektoch v spolupráci s OZ 
VŠESTRANKO, Zachráňme petržalské bunkre, Petržalské ihriská, Kaspian, IMPULZ, 
Nadáciou Pontis atď. 
Navrhovateľka: Ing. Oravská 

4. MUDr. Martin Halmo , primár psychiatrického oddelenia NsP sv. Cyrila a Metoda, 
Antolská 11, za  osobitný prínos a výnimočnú spoluprácu s oddelením sociálnych vecí pri 
riešení zdravotných problémov klientov Petržalky. 
Navrhovateľ: oddelenie sociálnych vecí 
 
5. Alžbeta Korbelová, aktívna seniorka, s ľudsky empatickým  prístupom  sa prioritne venuje 
práci s dôchodcami a činnosti v petržalských kluboch dôchodcov, je realizátorka projektu 
Petržalská svadba, ktorým sa uchovávajú a odovzdávajú ďalším generáciám tradície nášho 
kultúrneho dedičstva,  manažérka speváckej skupiny Petržalčanka. 
Navrhovateľka: šéfredaktorka Petržalských novín, G. Belanová 
 
6. Ing. Tomáš Rácz, predseda Spolku ochrancov vody Octopus, od roku 1985. Spolok  sa 
venuje hlavne ekologickým aktivitám, čisteniu jazier a vodných tokov od tuhého odpadu. Za 
dlhé roky sa Tomáš Rácz aktívne podieľal na tom, že bratislavské jazerá sú čistejšie a teda 
zdravšie. V úzkej spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, už niekoľko rokov 
zabezpečuje čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena. 
Navrhovateľka: V. Schwarzová, členka výboru Spolku ochrancov vody Octopus 
 
7. JUDr. Jarmila Doleželová bezplatne vedie vyše tri roky v priestoroch Miestneho úradu 
Bratislava-Petržalka právnu poradňu, poradila viac ako tisíc Petržalčanom pri riešení 
exekúcií, rodinných sporov, pri dedičských konaniach a iných občiansko-právnych sporoch. 
Počet jej klientov neustále rastie. U Petržalčanov si získala veľkú dôveru. 
Navrhovateľka: PhDr. Vnenková 

8. Milan Macho bývalý majster republiky v zápasení. V súčasnosti vedie športový krúžok 
zápasenia na ZŠ Černyševského. Mimoriadne aktívny dôchodca, mládeži sa venuje už dlhé 
roky. Pravidelne prispieva do Petržalských novín, kde informuje o úspechoch svojich 
zverencov a tým prispieva k šíreniu dobrého mena petržalských športovcov. 
V tomto roku oslávi životné jubileum.  
Navrhovateľka: G. Kapráliková 

Bratislava 30. apríla 2015 


