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Z Petržalky pochádza viacero osobností, ktoré prekročili lokálny rámec Bratisla-
vy i Slovenska. Približujeme aspoň niektoré osobnosti, ktoré sa zviditeľnili po 
začiatku nového milénia. Sústreďujeme sa hlavne na oblasť športu, kultúry 
a spoločenského života a na generáciu narodenú v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

Obyvatelia Wolkrovej ulice v 90.  rokoch 
isto netušili, aký talent im vyrastá na ulici.  
Lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová 
(* 15. 7. 1984) reprezentovala 
Slovensko na štyroch 
olympiádach, vo Svetovom 
pohári bola dvakrát na 2. 
a dvakrát na 3. mieste. 
Najväčšiu zásluhu na 
jej úspechoch má isto 
jej otec Timotej.

Tenista Martin Kližan (* 11. 7. 1989) doteraz 
vo dvojhre vyhral 5 turnajov kategórie ATP, 6 turnajov 

kategórie ATP Challenger a 4 turnaje ITF Futures. 
Vo štvorhre vyhral po 4 turnaje kategórie ATP, 

ATP Challenger a ITF Futures. 
Jeho najvyššie umiestnenie 

v rebríčku ATP je 
24. miesto z apríla 

2015. Tenis 
hrá ľavou 
rukou.

Dobrú fyzickú formu sú musí udržiavať aj tanečník 
Peter Modrovský (* 27. 11. 1983) pochádzajúci 
z Ovsišťa. Do tanečnej školy ho prihlásila mama, 
keď mal osem rokov. Spolu s tanečnou partnerkou 
Barborou Jančinovou sa stali majstrami Slovenska 
v šou, viacnásobnými vicemajstrami Slovenska 
a fi nalistami mnohých tanečných súťaží v zahraničí. 
Známy sa stal vďaka tanečnej súťaži Let´s Dance, 
kde boli jeho tanečnými partnerkami Zuzana 
Fialová, Adela Banášová, Nela Pocisková a Gabriela 
Gunčíková. Založil Tanečnú akadémiu Dansovia, 
ktorá sídlili v priestore ZŠ na Holíčskej ulici.

Youtuber a vloger Daniel Sebastián Štrauch (* 24. 9. 1996) 
vstúpil do mediálneho sveta pod pseudonymom GoGo. 

Preslávili ho kanály GoGoManTV a GoGosVlog na YouTube. 
Bol jedným z prvých slovenských youtuberov 

a dodnes patrí k najznámejším. V roku 2015 
vydal svoju vlastnú knihu GoGo chalan 

z internetu, kde opisuje život youtubera. Pri 
príležitosti dosiahnutia milióna odberateľov 

na jeho kanále GoGoManTV vydal 
v novembri 2015 videoklip MŸSLI a v roku 
2017 spolu s Celeste Buckingham skladbu 

#Jacuzzi, ktorá bojuje s negativizmom ľudí.

Reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš (* 2. 11. 1987) je 
držiteľom 7 zlatých medailí z MS vo vodnom slalome a 7 zlatých medailí 
z majstrovstiev Európy v kategórii hliadok. V individuálnych disciplínach 

tiež zbiera medailu za medailou: získal bronzovú medailu z MS 2011 
a striebro a 2 bronzy z ME 2010, 2013 a 2015. Je taktiež 

celkovým víťazom svetového pohára z rokov 2010 
a 2015, ku ktorým pridal v ďalších rokoch 2 strieborné 

a 2 bronzové umiestnenia. Okrem toho je víťazom 
slovenského pohára v ročníkoch 2010 a 2012, v roku 

2009 skončil bronzový. Na Letných olympijských 
hrách v Riu 2016 získal striebornú medailu 

v kategórii C1. Vo vodnom zjazde získal 
v roku 2017 na majstrovstvách 

sveta striebornú medailu.

Aj spevák, rapper a člen skupiny H16 Michal Dušička 
(* 28. 8. 1984) je známejší pod svojím umeleckým menom 
Majk Spirit (používal aj mená Dilema, Koko Šajs a Koko 
Najs). V roku 2011 vydal svoj prvý sólový album Nový 
človek. V roku 2012 získal dve ocenenia v ankete 
Slávik: objav roka a cenu za najlepší videoklip roka. 
V roku 2012 sa stal víťazom ocenenia MTV Europe 
Music Awards v kategórii Best Czech and 
Slovak Act. Jeho životný príbeh prináša kniha 
Chalan, ktorý vynašiel Spirita, aby inšpiroval 
(2016), ktorú napísala jeho mama Eva.

Vďaka speváckej súťaži sa stal 
známym Denis Lacho (* 22. 
10. 1993), fi nalista prvej česko-
slovenskej súťaže Superstar v roku 
2009. Najprv sa venoval 
futbalu, napokon ho zlákala 
hudba. V roku 
2011 vydal 
svoj prvý 
album 
Dennis.

Kedysi bol Ján Gordulič (* 26. 2. 1980) 
známy ako poštár Janko z Pošty pre Teba, 
dnes je moderátor, scenárista, producent 

a režisér. Spolupodieľal sa napríklad 
na seriáloch Mafstory či Profesionáli. 
Založil program stand-up commedy 

Silné reči, môžeme ho tiež sledovať na 
internete, kde osobitým spôsobom 

komentuje aktuálne politické udalosti.

Na Lúkach vyrastal moderátor Martin „Pyco“ Rausch (* 9. 10. 1977). 
Slovenská verejnosť si ho výraznejšie všimla vďaka hudobno-

zábavnej súťaži Slovensko hľadá Superstar, keď prvé tri ročníky 
moderoval s Adelou Banášovou (2004 – 2007), alebo z tanečnej 

súťaže Lets´s Dance (2006 – 2010). Poslucháči ho však poznali 
už skôr z Fun Rádia, v Slovenskej televízii zasa moderoval 

gastronomickú reláciu. Varenie mu je blízke, preto roku 2012 vydal 
knihu receptov Moje jedlo a onedlho nasledovali jej pokračovania.

V roku 2017 získala titul Miss Slovensko 
Petržalčanka Hana Závodná (* 31. 5. 1995). 

Už počas štúdia na Obchodnej akadémii 
v Bratislave sa venov ala modelingu. 

Do súťaže sa prihlásila na odporúčanie 
priateľov. Má rada prírodu a o. i. pestuje aj 

bylinky, ktoré používa pri príprave jedál.

Bratia-dvojičky Peter a Pavol Hochschornerovci 
(* 7. 9. 1979) sú slovenskí vodní slalomári, trojnásobní 
olympijskí víťazi (Sydney 2000, Atény 2004 a Peking 

2008) a viacnásobní majstri sveta a Európy vo 
vodnom slalome. Ako prví kanoisti na svete sa stali 
trojnásobnými olympijskými víťazmi. Sú nositeľmi 

viacerých športových a spoločenských ocenení.

Spevák, skladateľ a hudobník Samo Tomeček 
(* 22. 5. 1986) sa stal známym vďaka prvej sérii súťaže 
Slovensko hľadá Superstar z roku 2004. V roku 2005 
vydal svoj prvý album 
Mladý a drzý, neskôr 
ďalšie tri albumy. 
V televízii ho 
môžeme vidieť 
v programe 
Milujem 
Slovensko.

Nielen vodu, ale aj cyklistiku a beh obľubuje triatlonista 
Richard Varga (* 28. 1. 1989). Slovensko reprezentoval 
na olympijských hrách v Londýne 2012 a Riu 2016. Jeho 
najsilnejšou disciplínou je plávanie. Je štvornásobným 
majstrom sveta (2010, 2012, 2013 a 2015) 
v akvatlone (kombinácia behu a plávania). Titul 
majstra Európy v akvatlone si vybojoval v máji 
2017 pri Veľkom Draždiaku.

Hoci tenistka Daniela Hantuchová (* 23. 4. 1983) 
pochádza z Popradu, základnú školu vychodila 
na Dudovej ulici. V roku 2001 dostala cenu WTA Nováčik 
roka, v roku 2002 cenu WTA Najlepšie zlepšenie roka 
a v roku 2005 cenu o Najobľúbenejšiu dvojicu vo štvorhre 
spolu s Ai Sugijamovou. Je jednou z piatich hráčok, 
ktorým sa podarilo získať Grand Slam v zmiešanej 
štvorhre, t. j. vyhrať všetky štyri najväčšie tenisové 
turnaje. V januári 2003 sa umiestnila na 5. mieste v Top 10 
svetového rebríčka WTA vo dvojhre, v auguste 2002 vo 
štvorhre. V roku 2017 ukončila tenisovú kariéru.
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