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Kurhajec, Peter
Autor administratorius
Vytvorené 06/08/2010 - 10:39

Dátum narodenia: 9.3.1940 †30.6.2017
Miesto narodenia: Bratislava
Športové odvetvie: moderný päťboj

Klubová príslušnosť:
TJ Žiška Bratislava

Najväčšie úspechy
Majstrovstvá štátu :
12-násobný majster ČSSR, 1959 - 74

Iné funckie:
Predseda šermiarskeho oddielu Slávia SVŠT Bratislava, 1965 - 70
Spoluzakladateľ a predseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, od r. 1998
Člen Správnej rady konta Slovensko bez bariér, od r. 2000
Zakladateľ medzinárodného Šermiarskeho turnaja Memoriál Ferdinanda Martinenga, od r. 1966
Zakladateľ Memoriálu Miška Polóniho v tenise veteránov, od r. 1984
Zakladateľ Medzinárodného turnaja vozíčkárov v tenise, od r. 1993
Autor nápadu bezbariérová Zlatá ulička v Bratislave, od r. 1998
Autor nápadu Zvony mieru - darovanie piatich zvonov susednými krajinami Dómu sv. Martina, od r.
2000
Ideový autor a realizátor zlatej medaily ,, Pososlstvo zjednotenej Európe ", od r. 2000
Autor a realizátor tradície umeleckého podujatia ,, Bratislava v Európe ", 2000 - 2004
Organizuje podujatie Srdce v dlaniach - Vianočné posolstvo Bratislavy, od r. 2005
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Ideový autor zlatej medaily Ferdinanda Martinenga Za činy v duchu humanizmu
Spoluautor a spoluorganizátor tradície kultúrno - humánnych podujatí ,, Športová bratislavská káva "
a ,,Vianočná bratislavská káva "
Ideový autor ceny krištáľového srdca v drotárskych rukách, kt. sa každoročne udeľuje ľudom, kt. sa
zaslúžili o myšlienku spoločnej Európy
Zakladateľ športovo - kúltúrno - humannej tradície preteky v osemvesliciach Viedeň - Bratislava ,,
Memoriál F.Martinenga", od r. 2004

Zaujímavosti:
Autor sa v súčasnosti zaoberá podnikateľskou činnosťou a vývoju pomôcok pre zdravotne
postihnutých

Najvyššie ocenenia:
Majster športu
Ďakovný list od prezidenta MOV J. A. Samarancha
Medaila za celoživotnú prácu od dobrovoľných hasičov SR, 2008
Zlatý kríž za zásluhy v duchu humanity, 2010 (cenu mu udelil prezident Poľskej republiky Lech
Kaczynski)
Zlatá medaila Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR za celoživotnú prácu v duchu humanity,
solidarity a poskytovania podpory zdravotne postihnutým ,chorým a občanom v núdzi , 2010
Cena primátora 2014 - Osobitné ocenenie za zásluhy, Bratislava 2014
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