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Tento zväzok záznamov jedenásteho dielu 

kroniky Bratislavy – mestskej časti Podunajské 

Biskupice obsahuje 322 strán.  

Dátum: 1. 10. 2021 

 

 

Pečiatka: 

 

Podpis starostu:  

 

Mgr. Zoltán Pék 

Podpis kronikárky obce:  

 

Mgr. Andrea Kvintová 

 

Táto kniha číslo 11 (jedenásť) je pokračovaním 

kroniky číslo 10. Táto kronika bola založená 

záznamom udalostí od 1. januára 2020 po 

uzatvorení záznamov za rok 2019 v kronike – knihe 

číslo 10.  
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Tento kronikársky zápis pripravila Mgr. Andrea 

Kvintová, kronikárka obce od júna 2018, ktorá 

nastúpila po kronikárke Valérii Takáčovej, ktorá 

pripravovala kronikárske zápisy v rokoch 2001 – 

2016.  
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Životopis starostu 

 Mgr. Zoltán Pék sa narodil 16. 9. 1965 a 

vyrastal v Podunajských Biskupiciach, kde žili aj 

jeho predkovia. Navštevoval základnú školu na 

Vetvárskej ulici a gymnázium na Dunajskej ulici v 

Bratislave, potom študoval žurnalistiku na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.  

Už počas štúdia sa v roku 1976 stal 

redaktorom Slovenského rozhlasu a po ukončení 

štúdia nastúpil 1. 11. 1983 do Maďarskej redakcie Československej televízie ako 

redaktor, neskôr vedúci redaktor a od roku 1998 bol šéfredaktorom redakcie. Od roku 

2004 pôsobil v Komárne na Mestskom úrade ako hovorca, neskôr vedúci tlačového 

oddelenia a od roku 2007 tiež ako konateľ spoločnosti, ktorá mala na starosti 

regionálne televízne vysielanie a miestne noviny. Od roku 2010 bol aj šéfredaktorom 

rádia Patria.  

Mgr. Zoltán Pék bol v septembri 2016 Národnou radou zvolený v tajnej voľbe 

ako nominant koaličného Mostu-Híd za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde 

pôsobil až do konca roku 2018. Od roku 2017 pôsobí aj ako pedagóg na dvoch 

vysokých školách, jednou z nich je univerzita Jána Szeleyho v Komárne.  

V roku 2012 bol ocenený najvyšším maďarským štátnym vyznamenaním od 

prezidenta republiky – Zlatým záslužným krížom za zastupovanie záujmov 

maďarskej komunity na Slovensku, starostlivosť o maďarskú kultúru a tradície a 

poskytovanie objektívneho vysielania a informácií.  

V komunálnych voľbách na jeseň v roku 2018 kandidoval s podporou strán SaS, 

Most-Híd, Sme rodina, NOVA a OKS a bol zvolený za starostu m. č. Bratislava – 

Podunajské Biskupice. 
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SVET V ROKU 2020 

Rok 2020 bol bohatý na udalosti a rozhodne zanechá v našich životoch 

významnú stopu. Nie je žiadnych pochýb o tom, že žijeme v globálnej spoločnosti a že 

ani dianie na druhej strane sveta nemôžeme považovať za príliš vzdialené. Týka sa nás 

a môže nám hlboko zasiahnuť do životov. Rok 2020 bol toho silným dôkazom. 

Klíma 

Klimatické zmeny patria medzi najpálčivejšie problémy tejto doby. Na začiatku 

roku sa pohľady celého sveta upierali do Austrálie, ktorú spaľovali obrovské požiare. 

Ľudských obetí bolo minimálne, zahynula však vyše miliarda zvierat a plamene 

pohltili zhruba 6 percent krajiny. Silné požiare ničili aj Kaliforniu a počas leta zasiahli 

rozsiahle požiare i Sibír. 

Neostalo len pri požiaroch, západ Spojených štátov, strednú Ameriku a 

juhovýchodnú Áziu zasiahli početné zničujúce tropické búrky, zatiaľ čo viacero oblastí 

sveta naopak trpelo nebývalým suchom, napríklad na juhozápade USA bolo najväčšie 

za uplynulých 1200 rokov. Vďaka suchu sa rozširovala ďalej aj Sahara. Od podpísania 

Parížskej klimatickej dohody uplynulo päť rokov, jej ambiciózne ciele sa však ani 

zďaleka nedarilo dosiahnuť. Jedna z najvážnejších tém súčasnosti ostala aj v roku 2020 

na okraji záujmu vlád vo väčšine krajín sveta.  

Dva z kľúčových antarktických ľadovcov Pine Island a Thwaites sa rýchlo 

rozpadávali. Veľké ľadovce v Západnej Antarktíde sa podieľajú 5 percentami na 

celosvetovom vzostupe morských hladín. Satelitné snímky zo septembra 2020 

potvrdili, že topenie prebieha rýchlejšie než sa predpokladalo a Thwaites, ktorý 

chránil ostatné ľadovce pred otepľovaním sa rozpadá. To povedie k stúpnutiu hladín 

oceánov zhruba o tri metre, čo ohrozí oblasti ako Holandsko ale aj veľkomestá ako 

New York či Miami.  
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Zamorenie mikroplastami 

Mikroplasty zamorili celú planétu. Aktuálne štúdie ukazujú, že mikroplasty sú 

rozšírenejšie než sme doposiaľ tušili. Objavili sa v arktickom ľade a tisícky ton 

plastových čiastočiek sa v dažďových prehánkach dostávajú aj do odľahlých 

a neobývaných oblastí. Odhaduje sa, že na morskom dne je zhruba 15,8 milióna ton 

mikroplastov, čo je omnoho viac než množstvo plávajúceho odpadu na morskej 

hladine. Plasty sa našli aj vo vzorkách odobraných na Mount Evereste. 

Mikroplasty možno v súčasnosti nájsť vo vode, vzduchu i živých tkanivách 

zvierat a ľudí. Vedci zatiaľ presne nevedia posúdiť ako nás toto znečistenie 

ovplyvňuje.  

Medzinárodné vzťahy a politika 

Irán 

Na medzinárodnej scéne sa hneď na počiatku roku riešila reakcia Iránu po 

americkom dronovom útoku z 3.januára, pri ktorom bol zabitý iránsky generál Kásim 

Sulejmání. Viedlo to k masívnym protestom a k iránskemu útoku na iracké základne, 

kde sídlili americké jednotky. Zdalo sa, že nakoniec vypukne vojenský konflikt. 

Situáciu nezlepšil ani omyl iránskej protivzdušnej obrany, ktorá 8. januára zostrelila 

let 752 ukrajinských aerolínií krátko po vzlete z letiska v Teheráne. Zahynulo pri tom 

všetkých 176 ľudí na palube. 

Afganistan 

V posledný februárový deň Spojené štáty podpísali mierovú dohodu s 

Talibanom, na základe ktorej začali 10. marca sťahovať svoje jednotky z Afganistanu. 

 

 

 


