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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Petržalka dňa 14. 05. 2015 
 
Miesto konania: MÚ zasadačka 7. poschodie 
Čas zasadnutia komisie:  16:00 h do 17:00 h 
 

Prítomní:  Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková Mosná, Daniela 
Palúchová Alexandra Petrisková, Milan Vetrák, Jarmila Gonzalez Lemus, Maroš Buberník   
Neprítomný: Martin Jóna  
tajomníčka: Soňa Kyselová 
 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu. 
2. Návrhy na Osobnosť Petržalky 2015 
3. Rôzne  

K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu: 
Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková privítala členov komisie 
a oboznámila ich s programom, ktorý členovia komisie takto odsúhlasili. 
 
     Hlasovanie: Prítomných: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2  Návrhy na Osobnosť Petržalky 2015 
Bolo doručených 8 návrhov, ktoré jednotlivo uviedla predsedníčka komisie L. Ovečková: 
1. Alžbeta Korbelová, vysoko aktívna a iniciatívna seniorka, zakladateľka súboru Petržalčanka, 
iniciátorka projektu Petržalská svadba (zachovanie slovenských ľudových tradícií).  
Predkladateľ: šéfredaktorka Petržalských novín, Gaba Belanová 
2. Vojtech Belovics, od r. 1956 člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany, držiteľ viacerých ocenení, 
inštruktor a cvičiteľ mládeže, v súčasnosti aktívny predseda DPO Petržalka.  
Predkladateľ: osobnosti Petržalky p.Gustafík, p. Chmelík, p. Pátek 
3. JUDr. Jarmila Doleželová, bezplatne vedie 3 roky v priestoroch MÚ právnu poradňu, poskytla 
právnu pomoc viac ako tisíc Petržalčanom.  
Predkladateľ: PhDr. Silvia Vnenková 
4. Milan Macho, bývalý majster republiky v zápasení, v súčasnosti vedie športový krúžok na ZŠ 
Černyševského, aktívny dôchodca, roky sa venuje práci s mládežou, ktorej je veľkým vzorom. 
Predkladateľ: Gabriela Kapráliková 
5. Ing. Tomáš Rácz, predseda Spolku ochrancov vody Octopus od roku 1985. Okrem ekologických 
aktivít, čistenia bratislavských jazier, petržalského Veľkého Draždiaku a Chorvátskeho ramena sa 
venuje aj ďalším prospešným aktivitám, napr. výcvik potápačov, zabezpečenie vodnej záchrannej 
služby atď. 
Predkladateľ: Vladimíra Schwarzová, členka výboru Spolku ochrancov vody Octopus 
6. Peter Grečko, autor a realizátor projektu „Bezpečné bývanie“, tento rok uplynie 15. rokov od 
rozhodnutia a začiatku realizácie uvedeného projektu, ktorým sa v Petržalke výrazne znížila 
kriminalita a skvalitnil sa život Petržalčanov, čím sa naštartovali pozitívne zmeny aj v revitalizácii, 
zatepľovaní bytových domov a skrášľovaní ich okolia. 
Predkladateľ: Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv 
7. MUDr. Martin Halmo , od vzniku NsP sv. Cyrila a Metoda na Antolskej v roku 1997, je 
primárom psychiatrického oddelenia, pracuje aj ako súdny znalec v odbore zdravotníctva, odvetvie 
psychiatrie. Svojou prácou prispieva k navráteniu duševného zdravia a pohody občanom Petržalky, 
je nápomocný oddeleniu sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Petržalka pri riešení zdravotných 
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problémov klientov, ktorým pomáha vyriešiť ich ťažké životné situácie. Je nielen odborníkom 
v lekárskej oblasti, ale aj človekom s otvoreným srdcom. 
Predkladateľ: oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka 
8. Mgr. Dušan Oravský, občiansky aktivista, organizuje mnohé dobrovoľnícke aktivity, finančné 
zbierky, pracuje v OZ VŠESTRANKO, spolupracuje s OZ Petržalské ihriská, OZ Zachráňme 
petržalské bunkre, OZ Kaspian, IMPULZ – chránená dielňa, na projekte „Bližšie k sebe a bez slov“, 
na úprave Skate-parku Tupolevova, s Nadáciou Pontis – Naše Mesto a podieľa sa aj na ďalších 
mimopetržalských dobrovoľníckych aktivitách a projektoch. 
Predkladateľ: Ing. Jana Oravská 
 
Všeobecným súhlasom všetkých členov komisie sa dohodol bodovací spôsob od najvyššieho čísla 8 
po 1, pričom každé sa mohlo použiť len raz, počet bodov sa nezverejňuje. 
Vyhodnotenie jednotlivých hlasovacích lístkov a spočítanie bodov zrealizovali: predsedníčka L. 
Ovečková, J. Gonzalez-Lemus a M. Buberník. 
Uznesenie:  
Komisia kultúry a mládeže odporúča starostovi pri udelení ocenenia Osobnosť Petržalky 2015 
zohľadniť nasledovné poradie:  

1. Alžbeta Korbelová 
2. JUDr. Jarmila Doleželová 
3. Vojtech Belovics 
4. Peter Grečko 
5. Ing. Tomáš Rácz 
6. Milan Macho 
7. MUDr. Martin Halmo 
8. Mgr. Dušan Oravský 

 

Hlasovanie:   Prítomných: 8 Za: 8  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3. Rôzne:  
p. Vetrák vystúpil s návrhom na prerokovanie zmien a doplnkov rokovacieho poriadku Komisie 
kultúry a mládeže, ktoré boli členom komisie zaslané e-mailom dňa 13. 05. 2015 o 23:57. 
Diskusia: 
Viacerí členovia komisie si žiaľ, tento materiál nestihli naštudovať a zaujať k nemu stanovisko – 
z časových dôvodov (zaslanie materiálu niekoľko hodín pred konaním zasadnutia komisie).  
 
Procedurálny návrh podala p. J. Gonzalez-Lemus: 
Zmeny rokovacieho poriadku zaradiť na najbližšie riadne zasadnutie komisie kultúry a mládeže  
dňa 10. 6. 2015. 

Hlasovanie:   Prítomných: 8 Za: 6  Proti: 1 Zdržal sa: 1 
 

Ďalšie riadne zasadnutie komisie kultúry a mládeže bude dňa  10. 06. 2015 o 16:00 h. 
 
 
 
 
         Lýdia Ovečková, v. r. 
          za správnosť predsedníčka komisie 
 
Bratislava 15. 05. 2015  
Zapísala: Soňa Kyselová 
tajomníčka komisie  


