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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. .........../2018
zo dňa 16. 11. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
udelenie Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja nominovaným:
•
•
•
•
•
•
•

Doc. Ján Blaho
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.
Marián Minarovič - IN MEMORIAM
MUDr. Zuzana Nerádová
Peter Oswald
MUDr. Jarmila Ožvaldová
MUDr. Anna Popracová

B. schvaľuje
B.1 udelenie Výročných Cien Samuela Zocha nominovaným:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Ján Čapkovič a Ing. Jozef Čapkovič
PhDr. Pavel Dvořák
Peter Hochschorner a Pavol Hochschorner
Ing. Ján Longa
Prof. RNDr. Karol Mičieta PhD.
Vladimír Predmerský
Margita Rohlíčková
Marta Sládečková
Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

B.2 udelenie titulu Historická osobnosť regiónu nominovanému:
•

Eugen Suchoň

Dôvodová správa

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja bolo za rok 2018 doručených 35 návrhov na
udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja.
Dňa 11. októbra 2018 zasadla Výberová komisia pre ocenenia Bratislavského samosprávneho
kraja, menovaná predsedom BSK v súlade so štatútom ocenení. Komisia si stanovila na
svojom zasadnutí spoločné hodnotiace kritéria a postup pri posudzovaní a odporúčaní
jednotlivých návrhov. Výberová komisia posúdila doručené návrhy a spoločným konsenzom
odporučila zastupiteľstvu BSK udeliť 9 Výročných Cien Samuela Zocha a predsedovi BSK
odporučila udeliť 7 Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja zároveň informoval komisiu o nominácii
Eugena Suchoňa na titul Historická osobnosť regiónu. Žiadna z nominácií za rok 2018 nespĺňa
kritériá na udelenie Čestného občianstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja predkladá návrh na schválenie Zastupiteľstvu
Bratislavského samosprávneho kraja.

Príloha č. 1 – Charakteristika nominovaných
Meno / názov

Dôvod nominácie

Navrhovateľ

Doc. Ján Blaho

Nominovaný pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za celoživotný prínos v oblasti choreografie ľudového tanca a zachovávania ľudových
tradícií nielen v Bratislavskom kraji, ale na celom Slovensku a v zahraničí. Jeho odborné zameranie je slovenský ľudový tanec, etnochoreológia,
teória a metodika ľudového tanca a religionistika. Pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, Univerzite Konštantína filozofa v
Nitre a VŠMU v Bratislave. Popri pedagogickej kariére sa venoval práci vo folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor pre folklór, inštruktor
osvetových zariadení, člen poradných zborov pre ľudový tanec, člen programových komisií folklórnych festivalov, člen komisií MK SR, garant
kurzov choreografie, choreograf pre súbory na Slovensku a v zahraničí ako aj choreograf filmovej a televíznej produkcie a divadelných
predstavení. Takmer dvadsať rokov pôsobil ako choreograf a umelecký vedúci vo folklórnych súboroch Ponitran a Gymnik. Choreograficky
pracoval aj pre profesionálne telesá Lúčnica a SĽUK a pre divadlá v Nitre a Bratislave. Ako choreograf pôsobil aj v zahraničí: v Maďarsku,
bývalej Juhoslávii, USA, Kanade, kde realizoval asi 90 choreografií.

Malokarpatské
osvetové
stredisko v Modre

Peter Cpin

Nominovaný pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za celoživotný prínos vo výtvarnej tvorbe. Peter Cpin je výtvarník, grafik a ilustrátor.
Takmer dvadsať rokov pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, neskôr vo vydavateľstve Egmont a v súkromných
spoločnostiach. Podstatnú časť jeho tvorby predstavujú knižné grafiky a ilustrácie najmä kníh pre deti a mládež. Podieľal sa na výtvarnom
spracovaní viac ako sto kníh, napríklad Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre kozliatka, Brumlíčkove rozprávky, Osmijankové rozprávky a iné. Počas
takmer 20 ročnej spolupráce s o.z. Malokarpatská vínna cesta pripravuje ilustrované mapy regiónu a obcí, ktoré sa podujatia zúčastňujú.

Malokarpatské
osvetové
stredisko v Modre

Mgr. Jaroslava
Čajková

Nominovaná pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za celoživotný prínos v oblasti umeleckého prednesu a hovoreného slova, lektorskú a
pedagogickú činnosť nielen v Bratislavskom kraji, ale na celom Slovensku. Je štvornásobnou víťazkou Hviezdoslavovho Kubína, ako odborná
pracovníčka pre prednes pôsobila v Ústrednom dome pionierov a mládeže, v Osvetovom ústave, na VŠMU a Národnom osvetovom centre v
Bratislave. Je lektorkou a organizátorkou rôznych projektov, programovou vedúcou a porotkyňou Hviezdoslavovho Kubína a iných súťaží.
Venuje sa tiež publikačnej činnosti v časopise Javisko, v detských časopisoch, vydala aj publikácie a zborníky venované umeleckému prednesu
a pripravila cyklus rozhlasových relácií o histórii amatérskeho prednesu na Slovensku.

Malokarpatské
osvetové
stredisko v Modre

Ing. Ján Čapkovič
a Ing. Jozef
Čapkovič

Dvojčatá Ján a Jozef Čapkovičovci patria medzi legendárne postavy československého i slovenského futbalu. Petržalskí rodáci majú za sebou
veľmi podobnú futbalovú kariéru. Obaja získali so Slovanom Bratislava v roku 1969 druhú najcennejšiu európsku klubovú trofej v Pohári víťazov
pohárov. Začínali v Červenej hviezde Bratislava a sú jedinými dvojčatami, ktoré si zahrali najvyššiu československú futbalovú súťaž. Ján
reprezentoval Československo 20-krát, strelil 6 gólov, zúčastnil sa na MS vo futbale v roku 1970 v Mexiku, je členom Klubu ligových kanonierov
so 100 gólmi (všetky v drese Slovana Bratislava), kráľom strelcov československej ligy sezóny 1971/1972 (19 gólov). Jozef účinkoval v
československej reprezentácii 16-krát, je majstrom Európy z roku 1976 z Belehradu. Je členom Siene slávy slovenského futbalu. Obaja sa v
tomto roku dožívajú životného jubilea 70 rokov.

Mgr. Juraj Droba,
MBA, MA

Viera a Peter
Čepcovci

Manželia Viera a Peter Čepcovci sú výtvarníci, pôsobiaci nie len vo Vajnoroch. Vo svojom dome zriadili v roku 1995 galériu, ktorá odvtedy hostila
viac ako 1000 podujatí. Za 23 rokov existencie sa galéria zaradila medzi významné galerijné inštitúcie Slovenska. Prezentujú sa v nej diela
domácich aj zahraničných umelcov. Okrem výstav sa pravidelne venujú aj práci s deťmi, pre ktoré pripravujú tvorivé dielne. Tvorivé dielne
organizujú aj pre dospelých návštevníkov. Realizovali tiež projekt ART-terapií pre zdravotne znevýhodnených spoluobčanov, ktorý sa stretol s
pozitívnym ohlasom. Peter Čepec je výtvarník, zaoberá sa olejomaľbou, smaltom a grafikou. Okrem samotnej galérie stál aj pri zrode združenia
nezávislých výtvarníkov Artefakt, Villa Rustica a OZ Združenie deti a umenie. Viera Čepcová vedie tvorivé umelecké kurzy, ako výtvarníčka sa
venuje výrobe šperkov a kompozíciám zo strieborného drôtu a kameňov, keramike, maľbe na hodváb a ďalším technikám. Diela oboch manželov
zdobia domáce aj zahraničné zbierky.

MČ Bratislava Vajnory
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Detský folklórny súbor oslavuje v tomto roku jubilejných 40 rokov od svojho založenia. Vznikol v roku 1978 na podnet bývalých tanečníkov
Lúčnice. V súbore dnes tancuje asi stovka detí vo veku od 4 do 18 rokov. Má za sebou mnohé úspechy, trénuje v Dúbravke a odchoval stovky
detí, úspešných tanečníkov z celého Bratislavského kraja. Folklórny súbor Klnka reprezentuje kraj nielen doma, ale aj v zahraničí. Slovenský
folklór vďaka nemu spoznali v Kanade, Číne, Peru, Mexiku, v Izraeli a mnohých iných krajinách. Nedávno uspel v medzinárodnej konkurencii 34
súborov v Petrohrade, kde získal cenu ako najlepší súbor festivalu.

MČ BratislavaDúbravka

MUDr. Ružena
Dolánová, MPH

Nominovaná za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva. 40 rokov pôsobila ako detská lekárka prevažne v Bratislave. Liečila aj deti v Afrike,
kde strávila dohromady 5 rokov ako špecialistka pre infekčné ochorenia detí. Otvorila ambulancie pre deti tam, kde chýbali - vo Veľkom Bieli, v
Sládkovičove a zabezpečovala službu LSPP pre deti z Galanty. Angažovala sa aj v komunálnej politike, bola trikrát zvolená za poslankyňu
zastupiteľstva vo Veľkom Bieli. Stará sa tiež o seniorov, ktorým každoročne organizuje stretávku jubilantov.
*Opakovaná nominácia.

Ing. Ladislav
Gujber, podľa
informácie od
pána Gujbera
nomináciu
podporujú aj Z.
Schwarzová a I.
Pomichal

Mgr. Gabriela
Dorňáková

Nominovaná za dlhoročnú prácu v oblasti školstva. Pôsobila ako učiteľka na rôznych stupňoch vzdelávacích inštitúcií- v materskej škole,
základnej škole, gymnáziu aj VŠ. Viedla materskú školu a neskôr Gymnázium Jána Papánka, na ktorom ako riaditeľka pôsobila 15 rokov.
Zodpovedným a tvorivým prístupom, predovšetkým vo vyučovaní anglického jazyka, priviedla niekoľko stoviek žiakov k úspešnej maturitnej
skúške. Okrem vedomostí im odovzdala aj dobré morálne základy do ďalšieho života. Počas jej pôsobenia na poste riaditeľky Gymnázia Jána
Papánka sformovala školu na modernú a demokratickú inštitúciu s dobrým kreditom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Školstvu sa
venovala aj ako členka rôznych komisií a asociácií, napr. Ústrednej predmetovej komisie CJ - ŠPÚ, Ústrednej maturitnej komisie, komisie
SAAIC a mnohých iných. V minulom roku ukončila svoju pedagogickú kariéru odchodom do dôchodku.

Gymnázium Jána
Papánka

PhDr. Pavel
Dvořák

PhDr. Pavel Dvořák je historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu a scenárista. Patrí k osobnostiam, ktoré sa významnou mierou zaslúžili
o zviditeľnenie Budmeríc i Bratislavského samosprávneho kraja na celom Slovensku aj v zahraničí. Je popularizátorom slovenskej histórie.
Okrem knižnej tvorby zameranej na literatúru faktu napísal tisícky článkov, vytvoril množstvo rozhlasových a televíznych umelecko-náučných
relácií a prednášal na nespočetných besedách. V roku 1991 založil a podnes vedie vlastné vydavateľstvo RAK v Budmericiach. Tu napísal aj
svoje najvýznamnejšie diela, okrem iných štvorzväzkové Odkryté dejiny, päť kníh o Bratislave a deväť zväzkov knižného seriálu Stopy dávnej
minulosti. Je autorom viac ako tridsiatich titulov literatúry faktu, venuje sa filmovej scenáristike (cykly krátkych dokumentov) a rozhlasovej tvorbe
(Príbehy z vitrín).

Obec Budmerice

Daniela
Emeljanovová

Nominovaná za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry. Celý svoj profesný život venovala práci v oblasti kultúry pre všetky vekové kategórie. Od roku
1983 pracovala v Klube mládeže v bratislavských Krasňanoch. Od roku 1994 pracovala na oddelení kultúry v Bratislave-Petržalke. Od roku 1995
do roku 2007 ako vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu na miestnom úrade Bratislava-Petržalka. Tu pracuje do dnes ako referentšpecialista. Všetky veľké podujatia mestskej časti nesú jej rukopis. Medzi jej najväčšie pracovné úspechy patrí spoluzaloženie najväčšieho
exteriérového podujatia "Dni Petržalky", rozšírenie spolupráce s mestskou časťou Praha 5 či založenie a organizovanie Medzinárodných
cyklistických pretekov "Veľká cena Bradla".

Miestny úrad
BratislavaPetržalka

Detský folklórny
súbor
Klnka
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Doc. RNDr. Ivan
Haverlík, CSc.

Nominovaný celý svoj profesijný život zasvätil školstvu – ako pedagogický pracovník i odborný asistent na univerzitách, vysokých školách a aj
ako externý učiteľ na stredných školách. Napísal množstvo odbornej literatúry, zakladal Katedru teoretickej kybernetiky, spolupodieľal sa na
vytvorení a zriadení Katedry biofyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Podieľal sa na organizácii a zabezpečovaní projektu
elektronizácie v školstve, budovaní informačného rezortu školstva.
Pracoval ako podpredseda Odborového zväzu školstva a vedy Slovenskej republiky.
Ako poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré mesto bol predsedom školskej komisie, členom sociálnej komisie. Ako poslanec
Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy pracoval v Komisii školstva a športu.
Je predsedom Rady školy pri Gymnáziu na Grösslingovej 18 v Bratislave a pôsobil i v niektorých ďalších radách škôl. Už druhé funkčné obdobie
je predsedom Územnej školskej rady BSK.

PaedDr. Juraj
Jánošík

Peter a Pavol
Hochschornerovci

Dvojčatá Peter a Pavol Hochschornerovci sú celosvetovou legendou vo vodnom slalome v kategórii C2. Nominovaní sú za úspešnú dlhoročnú
reprezentáciu nielen regiónu, ale aj Slovenska. Pavol a Peter Hochschornerovci pochádzajú z Bratislavy. Sú trojnásobní olympijskí víťazi a raz
získali na Olympijských hrách bronz. Päťkrát vybojovali titul majstrov sveta a sú tiež šesťnásobní majstri Európy. Okrem majstrovských titulov
majú v zbierke aj ďalšie cenné kovy z Majstrovstiev Európy, sveta a iných medzinárodných súťaží. Ďalšie medailové úspechy dosiahli aj v
tímových kategóriách. Zvíťazili v dvanástich ročníkoch celkového poradia seriálu Svetového pohára. Počas svojej športovej kariéry boli takmer
nepremožiteľní a nad súpermi vyhrávali často s enormným náskokom. V roku 2018 bola kategória C2, v ktorej súťažia, vyradená spomedzi
olympijských súťaží.

Mgr. Juraj Droba,
MBA, MA

Martin
Kellenberger

Nominovaný pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za celoživotný prínos vo výtvarnej tvorbe. Martin Kellenberger je výtvarník, ilustrátor a
vysokoškolský pedagóg. Pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Od roku 1992 tvoril ako výtvarník v slobodnom
povolaní. Od roku 2005 vyučuje na Katedre výtvarného umenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike,
animovanému filmu a patrí medzi najprestížnejších knižných ilustrátorov. Vytvoril množstvo ilustrácií kníh pre deti a dospelých ako napríklad
Zlatá kniha rozprávok, Môj macík, Maľovaná abeceda a veľa iných. Vystavoval okrem Slovenska aj vo viacerých európskych mestách - Prahe,
Budapešti, Viedni, Bologni, Barcelone, Paríži, Štrasburgu ale aj v USA. Nominovaný žije a pracuje striedavo v Bratislave a Modre.

Malokarpatské
osvetové
stredisko v Modre

Ing. Juraj Kerekeš

Nominovaný za príspevok k zvýšeniu kvality života obyvateľov Bratislavského kraja a Slovenska. Počas svojej kariéry prispieval k organizácii,
riadeniu a usporiadaniu aktivít vo výskumnej sfére, pomáhal ich transformácii, inovačnému manažmentu a marketingu. Podieľal sa tiež na
integrácií slovenských a európskych výskumných infraštruktúr. Angažoval sa v oblasti získavania eurofondov pre rozvoj obcí, miest a pre
regionálny turizmus. Napriek dôchodkovému veku je stále aktívny v oblasti podpory vidieckeho turizmu, agroturizmu a kúpeľníctva na Slovensku.

Ing. František
Mach, CSc.

RNDr. Ľubomíra
Kováčová

Nominovaná je dlhoročná pedagogička. Od roku 1992 pôsobí ako riaditeľka Gymnázia na Pankúchovej 6 v Bratislave. Stála pri vzniku gymnázia
a podieľala sa na jeho dlhoročnom rozvoji keď škola rozšírila ponuku štúdia o bilingválne štúdium, zriadila športové triedy a štúdium popri
zamestnaní. RNDr. Ľubomíra Kováčová vo funkcii riaditeľky vždy preukazovala výborné riadiace a organizačné schopnosti, ľudský prístup k
zamestnancom a žiakom a pedagogický tak v kontakte s rodičmi. Pod jej vedením škola dosahuje veľmi dobré výsledky. Podporuje rozmanité
aktivity učiteľov a žiakov, cieľom ktorých je prepojenie školy s každodenným životom. Pod jej vedením škola získala mnohé ocenenia, zapája sa
do cezhraničnej spolupráce a úspešne sa uchádza o získanie grantov na vzdelávanie učiteľov. Pôsobila ako členka konkurznej komisie učebníc,
komisie pre kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov, ústrednej predmetovej komisie pre prírodopis, biológiu a ekológiu a iných.

Rada školy,
Rodičovské
združenie a OZ pri
Gymnáziu
Pankúchova 6,
Bratislava
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Ing. Norbert Kyndl

Nominovaný za celoživotný prínos pre slovenské školstvo. Ing. Norbert Kyndl počas celej svojej 40 ročnej kariéry pôsobil v školstve, na
Gymnáziu Ladislava Novomeského, ale aj v rôznych školských asociáciách a iniciatívach. Z pozície riaditeľa gymnázia, ktorú zastáva už 27
rokov, zavádzal mnoho projektov a aktivít ako Zelená škola, Onkologická výchova, kurzy prvej pomoci, Zapojenie školy do projektov Socrates,
Rovesníci rovesníkom, Zdravá škola, Hokejový turnaj stredných škôl, Infovek a mnohé iné. Pod jeho vedením dosahuje gymnázium vynikajúce
výsledky vo všetkých merateľných parametroch: záujem o štúdium, víťazstvá v súťažiach, úspešnosť prijatia na VŠ. Pôsobil aj ako predseda
komisie Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska, Predseda klubu riaditeľov gymnázií Bratislavského kraja, koordinátor "Národných
srovnávacích skoušek", bol členom komisií na MŠVVaŠ SR či Monitorovacieho výboru pre OP Ľudské zdroje.

Odborová
organizácia,
Žiacka školská
rada, Rodičovská
rada Gymnázia
Ladislava
Novomeského

Ing. Ján Longa

Nominovaný za celoživotnú činnosť v oblasti športu. Ing. Ján Longa je dlhoročným predsedom TJ Rapid Bratislava a zakladateľom
najúspešnejšieho lukostreleckého klubu Blue arrows Viničné. Bol úspešným reprezentantom Československa v karate, viacnásobným majstrom
Československa a Slovenska a dlhoročným trénerom Československej a Slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením získali juniorskí karatisti v
roku 2000 titul Majstrov Európy. V TJ Rapid Bratislava vychoval siedmich Majstrov Európy a jeho zverenkyňa Eva Tulejová/Medveďová získala v
roku 2006 titul Majsterky sveta a v roku 2009 sa stala víťazkou Svetových hier. Okrem trénerskej práce publikoval odborné články v časopisoch,
je autorom knihy pre mladých karatistov a spoluautorom vysokoškolskej učebnice "Teória a didaktika karate".

Telovýchovná
jednota Rapid
Bratislava

Prof. RNDr. Karol
Mičieta PhD.

Mgr. Magdalena
Mihaliková, PhD.

Marián Minarovič
IN
MEMORIAM

Prof. RNDr. Karol Mičieta PhD. je druhé obdobie rektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval štúdium botaniky na
Prírodovedeckej fakulte UK. V začiatkoch svojej kariéry sa venoval pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Ústave molekulárnej a
subcelulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 1990 až 1995 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník na Ústave bunkovej
biológie a od roku 1995 vedie Katedru botaniky Prírodovedeckej fakulty UK. Titul docenta získal v odbore botanika a v roku 2007 sa stal
profesorom v odbore všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií. Je členom viacerých odborných slovenských i zahraničných spoločností,
odborných komisií, vedeckých rád. Podieľa sa na mnohých domácich aj zahraničných vedeckých projektoch. Od decembra 2002 do januára
2011 bol predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského. Od februára 2011 zastáva post rektora Univerzity Komenského v
Bratislave. Popri svojej práci nezabudol zostať obyčajným človekom, dodnes sa aktívne zapája do činnosti združenia záhradkárov v
Podunajských Biskupiciach.
Nominovaná pracuje už 22 rokov v sociálnych službách s ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Posledných 10 rokov riadi Domov sociálnych
služieb Rozsutec v MČ Bratislava - Lamač, ktorý slúži ľuďom s duševnými poruchami a poruchami správania. Počas svojho pôsobenia v DSS
Rozsutec vytvorila spolu s kolegami systém práce s ľuďmi trpiacimi duševnými poruchami a mentálnym postihnutím, organizuje pre nich kultúrno
spoločenské podujatia, výstavy ich maliarskych prác a vytrvalo prispieva k tomu, aby boli ľudia s postihnutím prijímaní ostatnými obyvateľmi
mestskej časti. Mgr. Magdalena Mihaliková aktívne pracuje aj v ekumene. Bola viceprezidentkou Medzinárodného ekumenického združenia,
pripravovala medzinárodné konferencie v Budapešti, v Kolíne nad Rýnom aj v Bratislave.
Spoluzakladateľ, čestný člen a generálny sekretár Únie miest Slovenska od roku 1994. Bol jednou z vedúcich osobností novembrových zmien v
roku 1989 a jedným z ideových tvorcov reformy verejnej správy. Pôsobil ako vedúci Komisie vlády SR pre územné a správne členenie SR a
reformu verejnej správy, koordinátorom "Návrhu na nové územné a správne členenie SR" založené na župnom princípe. Od roku 1999 pôsobil v
strategických vládnych výboroch a komisiách, presadzoval ideu integrácie SR do EÚ, aj účasť slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ a v
Kongrese miestnych a regionálnych samospráv. Angažoval sa aj v komunálnej politike, ako miestny a mestský poslanec sa zasadzoval o
ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, bol členom Rady hl. architekta Bratislavy a predsedom Výtvarného kolégia hlavného architekta.
Venoval sa stratégii rozvoja hl. mesta, založil a bol predsedom Fondu kultúry hl. m. SR Bratislavy a zakladal tiež Radu fondu životného
prostredia hl. m. SR Bratislavy.
*Opakovaná nominácia.

PhDr. Alžbeta
Ožvaldová

Ing. Peter Šramko

Prof. RNDr.
Mikuláš Huba,
CSc., Únia miest
Slovenska
(nominovala p.
Minaroviča aj
vlani), Mgr. Peter
Kresánek, Mgr.
Oliver Solga

Príloha č. 1 – Charakteristika nominovaných

MUDr. Štilian
Nenovský

Všeobecný lekár nominovaný za dlhoročnú prácu v Bratislavskom kraji a tiež dlhoročnú spoluprácu s DSS a ZpS Kaštieľ. MUDr. Nenovský sa
narodil a vyštudoval medicínu v Bulharsku a v roku 1990 sa presťahoval na Slovensko. V tom istom roku začal pôsobiť na geriatrickom
oddelení nemocnice v Malackách. Na SZU v Bratislave získal 1. atestáciu z interného lekárstva a 2. atestáciu zo všeobecného lekárstva. V
súčasnosti pôsobí ako všeobecný lekár v obvode Plavecký Štvrtok a Láb. Zároveň sa už 16 rokov venuje pacientom z DSS a ZpS Kaštieľ. Jeho
obetavosť, ochota vždy pomôcť v ktoromkoľvek čase je veľmi určujúca pre zdravie a spokojnosť všetkých jeho pacientov. *Opakovaná
nominácia.

DSS a ZpS
Kaštieľ

MUDr. Zuzana
Nerádová

Všeobecná lekárka a psychiatrička nominovaná za dlhoročnú prácu v Bratislavskom regióne a dlhoročnú spoluprácu s DSS a ZpS Kaštieľ. Po
ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pracovala v psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch a neskôr na OÚNZ - Bratislava vidiek. V roku 1980 sa podieľala na zakladaní Oddelenia so zvýšeným psychiatrickým dohľadom v Domove dôchodcov v Stupave. V spolupráci
s domovom, dnes už známym pod názvom DSS a ZpS Kaštieľ, pokračuje dodnes. Zároveň pôsobí ako psychiatrička v ambulanciách v Stupave
a Malackách. Jej ochota a ľudský prístup sú vždy určujúce pre pacientov a prijímateľov zariadenia DSS a ZpS Kaštieľ. *Opakovaná nominácia.

DSS a ZpS
Kaštieľ

PhDr. Štefánia
Nováková

Nominovaná za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti. Jej profesia a dobrovoľnícke aktivity sú úzko späté a prelínajú sa navzájom.
Potom, ako sa jej narodila dcéra s ťažkým zdravotným postihnutím, začala sa aktívne venovať tejto problematike. Bola jednou zo zakladateliek
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách. Stala sa predsedníčkou tohto združenia a pre rodiny s postihnutým dieťaťom
v regióne organizovala mnohé aktivity. Od roku 1993 začala pôsobiť aj na národnej úrovni, bola zvolená za členku Predsedníctva Združenia na
pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Potom, ako združenie otvorilo pre deti s mentálnym a kombinovaným
postihnutím Dom svitania v Jakubove, začala v ňom pracovať a od roku 2003 do januára roku 2018 ho viedla z pozície riaditeľky. Popritom sa
venovala dobrovoľníckej činnosti a bola aj členkou Sociofóra, lektorkou v pilotnom Národnom projekte deinštitucionalizácie a členkou mnohých
pracovných skupín.

RNDr. Miroslav
Marušic

Peter Oswald

Nominovaný pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za celoživotný prínos v oblasti hudby. Sólista Opery Slovenského národného divadla ľudí
teší nielen svojím spevom a umením, ale aj pomocou pri organizovaní kultúrnych podujatí. Obyvateľ mestskej časti Bratislava- Dúbravka
každoročne vystupuje na sviatočných podujatiach a koncertoch pre Dúbravčanov v kostole sv. Kozmu a Damiána a pomáha pri organizovaní
podujatí. Na koncerty v starom Dúbravskom kostole nechodia už len Dúbravčania, koncerty lákajú počas sviatočných dní svojím programom a
jedinečnou atmosférou aj obyvateľov z iných mestských častí aj spoza hraníc Bratislavy.

Mestská časť
BratislavaDúbravka

MUDr. Jarmila
Ožvaldová

Nominovaná dodnes pôsobí ako očná lekárka, napriek tomu, že v tomto roku oslavuje životné jubileum 80 rokov. Ako očná lekárka pôsobí v
Senci od roku 1984, zároveň je členkou výboru miestneho spolku Červeného kríža. Už niekoľko desaťročí je popri lekárskej praxi spoločensky
aktívna. V roku 1990 stála pri znovuobnovení miestneho odboru Matice Slovenskej v Senci. Už 20 rokov v ňom pôsobí ako predsedníčka. Pod
jej vedením spolok každoročne organizuje množstvo podujatí ako duchovné ukončenie Vianoc Trojkráľovým koncertom, sviatok sv. Cyrila a
Metoda, výročie narodenia Ľ. Štúra, organizuje vychádzky na Devín v rámci Štúrovych dní a mnohé iné.

Ing. Mária
Hudáková

Ing. Milan Pavelka

Nominovaný stál pri založení a je čestným predsedom Občianskeho združenia Malokarpatská vínna cesta. Po dvoch rokoch existencie
združenia prevzal jej vedenie a začal ju rozvíjať. Združenie postupne rozšírilo svoje aktivity na množstvo podujatí, získalo si veľa priaznivcov a
stalo sa súčasťou kultúry Bratislavského kraja. Milan Pavelka sa zaslúžil o rozvoj vinohradníctva a vinárstva na Slovensku a o zachovanie viníc.
Už viac ako 20 rokov prevádzkuje vlastné vinárstvo a obhospodaruje viac ako 50 hektárov vinohradov. Jeho vína patria medzi slovenskú špičku,
boli servírované počas oficiálnych návštev kráľovnej Alžbety II., kráľovnej Beatrix, summitu Georga Busha a Vladimíra Putina a iných podujatí.

Malokarpatské
osvetové
stredisko v Modre
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Mgr. Edita
Petrusová

Nominovaná za úspešnú reprezentáciu Slovenska v hokeji. Mgr. Edita Petrusová je 175-násobná reprezentantka SR v ľadovom hokeji. Hokejovú
kariéru začala v materskom klube Šarišanka Prešov. Najväčšie úspechy dosiahla až po prestupe do HC Slovan Bratislava. Ako spoľahlivá
obrankyňa bola neodmysliteľnou súčasťou najslávnejšej éry slovenského ženského ľadového hokeja, v rokoch 2003 - 2016. Zúčastnila sa ZOH
2010 vo Vancouveri a 9 majstrovstiev sveta vrátane elitnej kategórie. Veľké úspechy zaznamenala aj v doplnkovom športe - hokejbal. Stala sa
majsterkou sveta v hokejbale za rok 2011 v Bratislave a vicemajsterkou sveta v hokejbale za rok 2013 v Kanade. Ďalšie úspechy získala
slovenskej, rakúskej a stredoeurópskej lige.

Peter Petrus

MUDr. Anna
Popracová

Nominovaná MUDr. Anna Popracová je pediatrička, rodená Bratislavčanka, ktorá dlhé roky pôsobí v Bratislavskom Starom Meste.
Po ukončení štúdia ordinovala najprv v Skalici, neskôr v Rohožníku a už 27 rokov vedie ordináciu pre deti a dorast v Bratislave. Vystriedali sa u
nej už dve generácie pacientov a pre mnohých je preto "rodinným" lekárom. Venuje sa aj osvetovej činnosti. Publikuje články, ktoré pomáhajú
mamičkám v zorientovaní sa v materstve. Pripravovala zdravotnícke rubriky zamerané na problémy malých detí pre časopisy Zdravie, Mama a
ja, realizovala prednášky na školách a témy zdravia objasňovala rodičom malých detí a mládeže aj v televíznych programoch.

Ing. arch. Zuzana
Aufrichtová

Vladimír
Predmerský

Vladimír Predmerský je historik a kritik bábkového divadla, dramaturg a režisér. Napriek vyššiemu veku je stále činným teatrológom a
recenzentom. V súčasnosti pracuje aj na dvoch publikáciách mapujúcich dejiny divadla pre Divadelný ústav Bratislava. Počas šesťdesiatročnej
tvorivej kariéry sa stal autorom desiatok inscenácií, televíznych programov, publikácií a recenzií. Narodil sa v Trenčíne, študoval v Prahe,
formoval prvé profesionálne bábkové divadlo v Žiline a od roku 1961 pôsobí v Bratislave. Tvoril v Bratislavskom bábkovom divadle, pôsobil v
Slovenskej televízií, v roku 1989 založil a viedol bábkoherecké oddelenie na VŠMU, ako odborník na dejiny bábkového divadla vydal množstvo
publikácií, vysokoškolských skrípt, prednášal na univerzitách doma aj v zahraničí. Pôsobil v porotách domácich aj medzinárodných festivalov,
publikuje v odborných časopisoch a zúčastňuje sa odborných konferencií.

Lenka Dzadíková

Margita
Rohlíčková

Pani Margita Rohlíčková je zakladateľkou folklórneho súboru Slnečnica-Sunečníky v Gajaroch, vedie ho nepretržite 62 rokov od roku 1956.
Súbor je zameraný na uchovanie pôvodnej kultúry, spevu, tanca a hovoreného slova na Dolnom Záhorí. Počas existencie súboru prešlo rukami
pani Rohlíčkovej viac ako 1500 detí, mládežníkov a dospelých. V súčasnej dobe má FS približne 110 členov, 4 skupiny do 3-6 rokov, detskú do
14 rokov, mládežnícku do 25 a skupinu nositeľov tradícií až do 85 rokov. Súbor reprezentoval Slovenskú republiku i BSK na rôznych podujatiach
doma i v zahraničí, navštívil viac ako 25 krajín v Európe, Ázii a Afrike. Súbor vydal 5 DVD nosičov s piesňami zo Záhoria a spracoval
videomateriál záhoráckych tancov a choreografie. Margita Rohlíčková celý svoj život zasvätila kultúre, najmä zbieraniu starých piesní,
choreografií tancov a ľudových zvykov Záhoria a snaží sa uchovať odkazy našich predkov.

Peter Tydlitát,
starosta

Marta Sládečková

Marta Sládečková stvárnila počas svojho pôsobenia v divadle desiatky postáv v inscenáciách klasikov i súčasných dramatikov. S veľkým
úspechom účinkuje aj vo filmoch, televízii, rozhlase, dabingu. Ku každej práci pristupuje výnimočne svedomito. Svoje javiskové postavy často
obohacuje osobitým zmyslom pre humor, ktorý vytvára dramatickým a tragickým postavám aj zaujímavý komický odtieň. Je absolventkou
Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobila v mnohých divadlách a od roku 1993 je členkou kolektívu Divadla ASTORKA Korzo ´90.
Už 25 rokov teší divákov tohto župného divadla, popritom hosťuje aj na Novej scéne, v Štúdiu L+S a reprezentuje Slovensko aj v Českej
republike.

Divadlo
ASTORKA korzo
´90

Prof. PhDr.
Ondrej Sliacky,
CSc.

Nominovaný je univerzitný profesor, literárny historik, autor rozhlasových a televíznych scenárov o osobnostiach našej minulosti (Ľ.
Podjavorinská, J. Mugaš, J.G. Tajovský). Je autorom celého radu kníh pre deti a mládež. Prerozprával viaceré texty ľudových rozprávok, vydal
pre deti spracované biblické príbehy a antické príbehy (Herakles). V rokoch 1990-2017 Bol šéfredaktorom časopisu Slniečko. Vydal jedinečnú
publikáciu určenú deťom a mládeži, ktorou priblížil významné lokality na Slovensku spojené s historickými udalosťami: Divy Slovenska nielen pre
deti alebo Vlastiveda ako lusk.

Mestská časť
BratislavaDúbravka
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Matúš Šrámek

Nominovaný za aktivity v oblasti popularizácie histórie Karlovej Vsi. Dlhoročne sa venuje histórii Karlovej Vsi, publikoval viacero krátkych textov
v miestnych periodikách s tematikou života Karlovešťanov v minulosti, pripravoval viacero prezentácií o starej Karlovej Vsi. Zorganizoval aj
niekoľko výstav fotografií. Dlhodobo tiež venuje pozornosť záchrane hmotných pamiatok na minulosť Karlovej Vsi. Je autorom publikácie Karlova
Ves, taká bola, ktorá vyšla v roku 2014 vo vydavateľstve Marenčin.

Miestny úrad
Bratislava-Karlova
Ves

Doc. Ing. arch.
Ľubica Vitková,
PhD.

Nominovaná je pedagogička a výskumníčka. Po dve funkčné obdobia pôsobila ako dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vo svojej
pedagogickej, výskumnej a tvorivej činnosti sa zameriava na oblasť urbanistickej tvorby a územného plánovania s dôrazom na sledovanie
kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektov urbanistických štruktúr. Je prvou ženou v pozícii dekanky Fakulty architektúry.
Má mimoriadne zásluhy na slovenskom architektonickom a
urbanistickom akademickom fóre a medzinárodné skúsenosti v spolupráci s Európskymi univerzitami. Nominovaná v tomto roku oslavuje
životné jubileum 60 rokov.

Ing. arch. Zuzana
Aufrichtová

Nominácia na titul Historická osobnosť regiónu

Eugen Suchoň IN MEMORIAM

Eugen Suchoň (*1908, Pezinok – † 1993, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik. Položil základy modernej
slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery. Dielo Eugena Suchoňa je súčasné a zároveň už klasické. Tvorí nosný pilier
slovenskej hudobnej kultúry a odkazuje na slovenskú ľudovú melodiku. Ako jeden z prvých slovenských skladateľov prenikol na zahraničné
koncertné pódiá a operné scény.Eugen Suchoň prežil celú svoju mladosť v Pezinku. Ako mladý študent hrával na klavíri pri predstaveniach v
modranskom a pezinskom kine a nedeľné omše sprevádzal hrou na organe. Profesionálne začal tvoriť na Hudobnej a dramatickej akadémii v
Bratislave. Cestu do sveta otvorila Suchoňovi jeho Baladická suita. Dielo bolo uvedené v Drážďanoch, Berlíne, vo Viedni, Rotterdame a
mnohých ďalších európskych mestách. Eugen Suchoň je aj autorom 1. slovenskej národnej opery. Krútňava, ako ju nazval, bola verejnosti
predstavená v roku 1949. O dvadsať rokov neskôr ju uviedli aj v meste Lansing v štáte Michigan v Spojených štátoch amerických. Majster
Suchoň dostal okrem početných pozvaní na tlačové besedy aj ponuku prednášať na jednej z najväčších amerických univerzít o svojom
teoretickom diele "Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk". Počas svojho života vytvoril okolo 100 hudobných diel.

Mgr. Juraj Droba,
MBA, MA
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Príloha č. 3 – Stanoviská komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Komisia kultúry

Komisia berie návrh na vedomie a odporúča ho predložiť na rokovanie Z BSK.

-

-

Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania a životného
prostredia

Prítomní 5
Za
5
Proti
0
Zdržal
0
Nehlasoval: 0

-

-

-

-

Komisia školstva, športu a
mládeže

Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.

-

-

Finančná komisia

Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a
schváliť v predloženej podobe.

-

-

Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený
materiál prerokovať a schváliť.

Prítomní 11
Za
11
Proti
0
Zdržal
0
Nehlasoval: 0

Komisia dopravy

-

Komisia európskych
záležitostí, regionálnej
spolupráce a cestovného
ruchu

Komisia majetku, investícií
a verejného obstarávania

-

Prítomní 7
Za
7
Proti
0
Zdržal 0
Nehlasoval: 0
Prítomní 6
Za
6
Proti
0
Zdržal
0
Nehlasoval: 0
-

-

-

