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    Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava – Ružinov 

dňa 22. 09. 2015 

 

 
A. s c h va ľ u j e 

udelenie verejného ocenenia občanov MČ Bratislava-Ružinov pri príležitosti 25. výročia 

vzniku MČ Bratislava-Ružinov, a to menovite:  

 

ThLic. Augustín Slaninka, CM 

Dr.h.c. mult. Anton Srholec, SDB 

PhDr.  Ján Filc 

doc. MUDr. Ján Koller, CSc. 

Mgr. Beáta Mesíková  

Silvia Vaculíková  

RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.   

Mgr. Alena Hradňanská   

Anna Čápová   

 

 

 

B.                                                                       u k l a d á 

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi 

 

uskutočniť oficiálny a slávnostný akt ocenenia občanov 
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Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov oslavuje v roku 2015  25. výročie existencie samosprávy. 

Pri tejto príležitosti slávnostným spôsobom udelí v závere roka verejné ocenenie občanov 

mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

Do stanoveného termínu 15.08. 2015 bolo na Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov 

doručených 18 návrhov na udelenie Verejného ocenenia občana MČ Bratislava-Ružinov, 

ktoré sa udeľuje podľa VZN č. 17/2001 za vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú 

ľudské poznanie alebo ktoré prispeli osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti.  

 

 

Poradná komisia miestneho zastupiteľstva odporučila oceniť 9 osobností, ktoré navrhuje na 

schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Ružinov.  
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Informácia o nominovaných na Verejné ocenenie občana mestskej časti  

 

ThLic. Augustín Slaninka, CM 

Svojou činnosťou a charizmatickou osobnosťou sa zaslúžil o rozvoj katolíckej komunity v 

Ružinove. Podieľal sa na vybudovaní Kostola sv. Vincenta de Paul, sociálneho centra a 

Misijného seminára. Dlhé roky pôsobil ako predseda dozornej rady charitatívnej organizácie 

Depaul Slovensko a člen správnej rady Depaul international. Za jeho pôsobenia v tejto 

organizácii vznikli štyri projekty pomáhajúce ľuďom bez domova: Nocľaháreň sv. Vincenta 

de Paul pre 170 bezdomovcov, Útulok sv. Vincenta - denné centrum pre 30 bezdomovcov, 

Útulok sv. Lujzy pre 35 bezdomovcov - pacientov a Ošetrovňa sv. Alžbety. Od 1. septembra 

2014 po 24 rokoch pôsobenia v Ružinove bol vyslaný do Českej republiky, aby ako dekan 

pôsobil na Královohradeckej diecéze. 

 

 

Dr.h.c. mult. Anton Srholec, SDB 

Rímskokatolícky kňaz, salezián a spisovateľ s obrovskou pokorou, úctou k ľuďom a veľkými 

životnými skúsenosťami.  Významnú časť života bol prenasledovaný totalitným režimom a 

Štátnou bezpečnosťou.  Ako politický väzeň strávil časť života v uránových baniach v 

Jáchymove, po návrate z väzenia musel pracovať ako robotník. V roku 1969 sa mu podarilo 

dostať do Talianska, kde ho v Ríme v roku 1970 pápež Pavol VI. vysvätil za kňaza.  

V roku 1985  mu bol odobraný štátny súhlas na pôsobenie v duchovnej sfére.  Posledné štyri 

roky pred dôchodkom pracoval ako robotník v sklade v Ružinovskej nemocnici a v 

Doprastave. Po roku 1989 sa už ako dôchodca angažoval  v spoločenských a sociálnych 

organizáciách. V roku 1991 v Bratislave založil OZ RESOTY, ktoré poskytuje strechu nad 

hlavou desiatkam ľudí bez domova. Sú to starci, postihnutí, invalidi, niektorí bývalí žobráci, 

väzni, prepustení pacienti, chlapci z detských domovov, neprispôsobiví, ktorým Resoty 

poskytujú dočasný domov, nízkoprahový hotel, teplé jedlo, posteľ, hygienu, oblečenie a 

spoločenstvo v komunite, ktorá ich nesie a chráni.  Resoty tak majú pre klientov veľký 

resocializačný význam.  Popri sociálnej činnosti sa Anton Srholec  venuje  publicistike. 

Prispieva do rôznych periodík, venuje sa prednáškovej a poradenskej činnosti pri sociálnych 

projektoch a je autorom viacerých kníh. Je držiteľom mnohých ocenení, jedným z nich je aj 

štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. 

 

PaedDr. Ján Filc 

bývalý aktívny hokejový hráč je najúspešnejším slovenským hokejovým trénerom v histórii. 

Ako hokejový tréner pôsobil od roku 1989, v roku 1998 sa stal trénerom a manažérom 

juniorskej reprezentácie SR do 20 rokov. S družstvom obsadil 3. miesto na MS 1999 vo 

Winnipegu. Od roku 1999 bol trénerom seniorskej reprezentácie a v rokoch 2000 získal s 

tímom striebornú medailu na MS v Rusku, v roku 2001 to bolo 7. miesto na MS v Nemecku, 

v roku 2002 13. miesto na ZOH v USA a zlatú medailu  na MS vo Švédsku. Po ukončení 

trénerskej činnosti sa v roku 2002 sa stal členom Výkonného výboru SZĽH, v rokoch 2003-

2008 bol členom Coaching commitee Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF), 

v rokoch 2008-2012 členom Historical Commitee Medzinárodnej federácie ľadového hokeja 

(IIHF).  V rokoch 2008-2010 bol Ján Filc opäť trénerom slovenskej mužskej reprezentácie. 

Momentálne pôsobí ako odborný garant pre rozvoj športu v Ružinove  - člen komisie školstva 

MZ MČ Bratislava-Ružinov.     

 

doc. MUDr. Ján Koller, CSc. 

Zakladateľ Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a Univerzitnej nemocnice  

Bratislava v Ružinove, ktorá je jedným z dvoch pracovísk tohto druhu na Slovensku. Od je 
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vzniku, pred takmer 30 rokmi je jej vedúcim pracovníkom, aktuálne zastáva funkciu 

prednostu kliniky.  Toto vysokošpecializované pracovisko poskytuje ústavnú aj ambulantnú 

starostlivosť ťažko a kriticky popáleným pacientom ako aj pacientom s akútnymi 

a chronickými ranami rôznej etiológie. Ján Koller sa okrem liečebno–preventívnej činnosti 

venuje aj vedecko–výskumnej práci a pedagogickej činnosti. Vychováva budúcich lekárov, je 

školiteľom doktorandov v odbore chirurgia a participuje na vzdelávaní lekárov 

v špecializačných odboroch plastická chirurgia a traumatológia. Je autorom mnohých 

publikácií, učebných textov. je uznávaným odborníkom v plastickej a rekonštrukčnej chirurgií 

ako aj bunkovom a tkanivovom inžinierstve u nás i vo svete. Je hlavným odborníkom MZ SR 

pre bunkové a tkanivové transplantácie. Pravidelne reprezentuje našu krajinu na európskych 

a celosvetových konferenciách a je členom mnohých odborných spoločností.  

 

 

Mgr. Beáta Mesíková  

Zakladateľka prvého a jediného materského centra Hojdana v Ružinove, ktoré funguje 

nepretržite od roku 2001. Vtedy ako čerstvá mamička chcela priniesť zaujímavé aktivity 

nielen pre svoje dieťa, ale zároveň aj iné mladé rodiny a matky na materskej dovolenke.  

Materskému centru najprv priestor na jeho fungovanie poskytla rímskokatolícka farnosť 

Ružinov-Prievoz  v spoločenskej sále Kostola sv. Vincenta de Paul. Už po vyše roku 

fungovania Hojdana potrebovala väčšie priestory. V roku 2002 Hojdane mestská časť 

Bratislava-Ružinov za symbolickú sumu poskytla do prenájmu budovu na Haburskej ulici, 

kde materské centrum pôsobí dodnes. Mamičky, oteckovia a priaznivci Hojdany si 

svojpomocne upravili a zariadili prízemie budovy, postupne aj ostatné priestory a dnes 

Hojdana využíva tri podlažia budovy. Ako občianske združenie Hojdana získava finančné 

prostriedky a dary od dobrovoľníkov, z grantov, z 2% daní. Takýmto spôsobom a pod 

vedením štatutárnej zástupkyne Beáty Mesíkovej  v Hojdane dnes fungujú dve herne pre deti, 

miestnosť na krúžky, kurzy a prednášky, minitelocvičňa, tvorivá miestnosť, konzultačná 

miestnosť, kaviarnička, kuchynka, záhrada s detským ihriskom. Neustále tu pribúdajú nové 

aktivity a zrekonštruované priestory.  

 

Silvia Vaculíková  

Fotografka,  ktorá precestovala 93 krajín a vystavovala fotografie v desiatkach krajín. 

Publikuje v časopisoch, vydala dve fotografické publikácie a cestopis. Za svoje fotografie 

získala množstvo svetových ocenení, napr. ceny jej boli udelené na Medzinárodnej výstave 

fotografií HISTÓRIA ĽUDSTVA v Pekingu - Čína, pod záštitou UNESCO v r. 2000. Cena 

za dokumentárnu fotografiu “Documentary Award of The Humanity Photo Awards 2011” 

pri príležitosti otvorenia výstavy “Memories of Mankind VII” – Pamäť ľudstva VII, 

za portfólio “Vúdú v Benine” v Kunmingu – Čína, pod záštitou UNESCO v r. 2011. 2 ceny 

za 2 série dokumentárnych fotografií “ Performance Award of The Humanity Photo Awards 

2015” za portfólio “Bungee jumping  of Pentecost Island” a „Small and Big Nambas Tribe“ v 

Pekingu – Čína, pod záštitou UNESCO v r. 2015. V roku 2005 jej bol udelený titul AZSF - 

Autor Zväzu slovenských fotografov v Ružomberku a titul AFIAP - Artiste FIAP - Artiste de 

la Fédération Internationale de l´Art Photographique (Umelec Medzinárodnej federácie 

fotografického umenia) v Belgicku. V roku 2009 obdržala titul EFIAP - Excellence de la 

Fédération Internationale de l´Art Photographique (Excelencia Medzinárodnej federácie 

fotografického umenia).  Fotografie Silvie Vaculíkovej EFIAP, AZSF sa nachádzajú 

v zbierkach Medzinárodného múzea fotografie v Cerdanyole v Španielsku, v zbierkach 

Fotofora Ružomberok, v Zlatom fonde ZSF v Ružomberku a v galerijnej zbierke FotoGalérie 

Nova v Košiciach 
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RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.   

Od roku 2007 je riaditeľkou Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, kde pracuje od 

roku 1986). Zaoberá sa hlavne analýzou zmien produkcie tých látok v cievach, ktoré vedú 

k vysokému tlaku krvi a charakterizovaním signálnych dráh zodpovedných za nárast krvného 

tlaku. Zaoberá sa analýzou najvhodnejších látok pre prevenciu a liečbu hypertenzie. Je 

medzinárodnou odborníčkou, publikovala vo viac ako 170 vedeckých prácach. Podieľa sa na 

medzinárodných vedeckých projektoch, nedávne hodnotenie agentúrou ARRA zaradilo 

kolektív vedený O. Pecháňovou medzi špičkové výskumné tímy SAV s jedným z najnižších 

vekových priemerov. Získala vyše 13 ocenení, vychováva nových vedeckých pracovníkov.  

 

 

Mgr. Alena Hradňanská   

Narodila s diagnózou spinálna svalová atrofia. V súčasnosti je úplne imobilná, dokáže hýbať 

iba prstami na rukách. Pri premiestňovaní sa potrebuje invalidný vozík, všetky bežné činnosti 

a aktivity zvláda len s pomocou osobných asistentov. Napriek zdravotnému stavu absolvovala 

odbor sociálna práca na Vysokej  škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a 

v súčasnosti siedmy rok pracuje ako sociálna poradkyňa v Organizácii muskulárnych 

dystrofikov, ktorá sídli v Ružinove. Členom organizácie, ľuďom s rôznymi formami 

nervovosvalových ochorení z celého Slovenska poskytuje kvalifikované sociálne poradenstvo. 

Radí im, ako postupovať pri vybavovaní peňažných príspevkov na kompenzačné pomôcky, 

prakticky pomáha v komunikácii s úradmi, asistuje pri koncipovaní odvolacích žiadostí a v 

ďalších procedúrach. Klientov sprevádza počas komplexného procesu súvisiaceho s osobnou 

asistenciou, jednou z foriem kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia. V rokoch 2001 

a 2007 bola majsterkou Slovenska v paralympijskom športe boccia. V tejto disciplíne tiež 

reprezentovala SR na majstrovstvách sveta. Významne prispieva k tomu, že ľudia s 

nervovosvalovými ochoreniami dokážu viesť relatívne samostatný a nezávislý život. 

 

 

Anna Čápová   

Dlhoročná hádzanárka a trénerka mládeže v Ružinove. V roku 1957 ako reprezentantka 

Československa získala v Belehrade titul majsterky sveta v hádzanej žien a potom dlhé roky 

hrávala v prvoligovom družstve hádzanárok Interu Bratislava. Od roku 1970 do roku 2002 

trénovala dievčenské a mládežnícke hádzanárske družstvá (prípravka, mladšie a staršie 

žiačky, mladšie a staršie dorastenky), na známom hádzanárskom ihrisku „Klingerka“ na 

Súkeníckej ulici v Ružinove. Vyhlásená bola za slovenskú hádzanárku 20. storočia. Dlhé roky 

trénovala dobrovoľne aj na základných školách Košická-Novohradská, Jelačičova, 

Nevädzová, kde z tretiačok a štvrtáčok vyberala najtalentovanejšie a dopĺňala nimi 

mládežnícke hádzanárske družstvá Interu Bratislava. Z mnohých sa stali reprezentantky 

v mládežníckych kategóriách a aktívne hráčky viacerých prvoligových družstiev. 

 


