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Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
A.                                      berie na vedomie 
predložený materiál 
 
 
 
B.                                               schvaľuje 
 
     udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov v roku 2018 kandidátom 
za ich vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré prispeli 
osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti, a to menovite:  
 
-    Ing. Pavol Štofko  
-    Miro Gregor 
-    Marta Hlavatá 
-    Mgr. Art. Juraj Jartim,  ArtD 
-    Mgr. Bernadeta Staňová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

 
 
Dôvodová správa 

         Udelenie  čestného  občianstva  mestskej  časti  a verejného  ocenenia  občana  mestskej  
časti Bratislava-Ružinov upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2017 o používaní 
symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti  (ďalej len „VZN“). 
         V súlade s VZN miestne zastupiteľstvo môže odmeniť občanov, ktorí svojou činnosťou 
prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej obyvateľov, dosiahli vynikajúce 
výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju 
mestskej časti alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť udelením verejného ocenenia 
mestskej časti. 
          Verejné ocenenie mestskej časti je vyjadrené kovovou plaketou, na ktorej je zobrazený 
znak mestskej časti a nápis „VEREJNÉ OCENENIE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA 
RUŽINOV.“  
         O udelení verejného ocenenia mestskej časti sa vydáva osobitným spôsobom upravená 
listina, ktorú podpisuje starosta a je označená odtlačkom veľkej pečate mestskej časti. 
         V zmysle § 14 bod 4 VZN návrhy na udelenie verejného ocenenia mestskej časti môžu 
podávať: starosta, zástupcovia starostu, poslanci, komisie miestneho zastupiteľstva, 
obyvatelia mestskej časti samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení, 
organizácií, nadácií, združení, fondov, alebo verejnoprávnych inštitúcií pôsobiacimi na 
území mestskej časti.  
         Podané nominácie posúdi, vyberie,  odporučí, prerokuje so starostom a predloží na 
schválenie miestnemu zastupiteľstvu Komisia školstva, kultúry a športu, ktorej MZ MČ 
Bratislava-Ružinov v zmysle uznesenia č. 417/XXIV/2017  za týmto účelom schválilo  
rozšírenie náplne činnosti. Administratívne činnosti spojené s touto agendou, hlavne 
evidenciu prijatých a schválených návrhov, vykonáva miestny úrad.  
         Podávanie  návrhov  nominácií  na  rok  2018  sa  konalo  v  dvoch kolách. O termínoch  
oceňovania  a kritériách  podávania  návrhov  v   zmysle VZN starosta v obidvoch prípadoch 
informoval občanov úradným oznámením. Zároveň predmetná informácia bola zverejnená na 
internetovej stránke www.ruzinov.sk v sekcii aktuality, kde bol umiestnený aj nominačný 
formulár a tiež  bola vyvesená na úradnej tabuli. Prvé kolo podávania návrhov bolo 
zverejnené i v Ružinovskom echu, druhé kolo sa pre nedostatok času v Ružinovskom echu 
nezverejnilo. 
        Prvé  kolo prebehlo  v termíne od 15. apríla do 15. mája 2018.  Celkovo bolo na miestny  
úrad   doručených  9  nominačných  formulárov,  navrhnutí  boli  3 kandidáti, a  to pani Silvia  
Pilková, Ing. Katarína Šimončičová a  Mgr. Peter Herceg.  
       Výberová komisia  dospela k záveru,  že nepredloží starostovi návrh na udelenie verejné- 
ho  ocenenia  hlavne  z dôvodu   nízkeho   počtu   doručených  nominácií.  Ďalej  sa  členovia  
komisie dohodli, že  starostovi   navrhnú  zverejnenie 2. kola  podávania návrhov na udelenie 
verejného ocenenia a tiež oslovenie navrhovateľov minuloročných nominovaných s cieľom 
zistiť  záujem nominovaných občanov o verejné ocenenie v roku 2018.  
        Druhé kolo podávania návrhov na ocenenie občanov prebehlo v termíne od 13. júla 
2018 do 17. augusta 2018. Oslovení boli i občania, ktorí boli navrhnutí na ocenenie v 
minulom  roku, ale neboli vybraní a ocenení. So zaradením ich nominačných listov medzi 
navrhnutých kandidátov na ocenenie v roku 2018 súhlasili dvaja, a to páni Štofko a Gregor. 
Celkovo bolo zaevidovaných a komisii školstva, kultúry a športu predložených  5 návrhov na 
ocenenie. Po podrobnom oboznámení sa s jednotlivými nomináciami, ich zhodnotení 
a zvážení dôvodov na udelenie ocenenia príslušnému občanovi sa výberová komisia na 
svojom zasadnutí dňa 30. 8. 2018 rozhodla nasledovne: 



   

 
 
 
 
 
        Na udelenie ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov navrhuje všetkých  päť  
nominovaných, a to: 
 
1.  Ing. Pavol Štofko  
2. Miro Gregor 
3. Marta Hlavatá 
4. Mgr. Art. Juraj Jartim,  ArtD 
5. Mgr. Bernadeta Staňová 
 
       Po schválení nominácií miestnym zastupiteľstvom miestny úrad (odbor školstva, kultúry 
a športu)  zorganizuje samotný akt oceňovania. 
 

 
Stručný prehľad nominácií sa nachádza v Prílohe 1.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

                                                                                                                       Príloha 1 

Návrhy na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti 
Bratislava-Ružinov v roku 2018 

 
1. Nominovaný: Ing. Pavol Štofko, Súmračná 14  
    Navrhovateľ: Emil Potočný  
Podrobnejšie rozvedenie činnosti: 
     -   vyštudoval stavebnú fakultu na SVŠT v BA 
     -   pracoval v podniku Pozemné stavby 
     -   pôsobil tu ako stavbyvedúci, vedúci strediska, hlavný inžinier, riaditeľ, technický  
         námestník až podnikový riaditeľ 
     -   podieľal sa na výstavbe celého Ružinova 
     -   celý život prežil v Ružinove, snažil sa o jeho vybudovanie 
 

2. Nominovaný: Miro Gregor, Haburská 1 
    Navrhovateľ: Marianna Šebová  
 Podrobnejšie rozvedenie činnosti: 
    -   fotograf 

          -   metodik pre amatérske výtvarníctvo a fotografiu v poradni ĽUT v Žiline 
          -   cena časopisu Československá fotografia 
          -   pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Osveta v Martine  
          -   zakladateľ edície odbornej fotografickej literatúry 
          -   člen Zväzu slovenských výtvarných umelcov 
          -   publikuje fotografické akty 
          -   zostavil prvý almanach umeleckej fotografie 
          -   autor knižných fotografických diel 
          -   fotografický autor významných publikácií 
          -   člen mnohých porôt 
          -   od roku 2002 – digitálne fotografovanie a spracovanie snímok cez počítač 
          -   má diela  v zbierkach Moravskej galérie v Brne a Slovenskej národnej galérie v BA 

Zdôvodnenie – pôsobí ako fotograf - výtvarník, autor 14 obrazových fotografických 
publikácií, 3 samostatných kníh o Bratislave. V BA vytvoril rozsiahlu a podstatnú časť svojho 
diela. 
 
 
 
 

3. Nominovaná: Marta Hlavatá, Svidnícka 13 
    Navrhovateľ: Ing. Danica Čupková 
 Podrobnejšie rozvedenie činnosti: 
     -   rodáčka z Piešťan  
     -   od roku 1963 obyvateľka Ružinova 
     -   vyštudovala hotelovú akadémiu 
     -   od roku 1970 pracovala ako vedúca školského stravovania pri ZŠ Kalinčiakova 



   

 
     -   od roku 1998 členka externej skupiny pre školské stravovanie pri MŠVVaŠ SR 
     -   spoluúčasť na tvorbe legislatívnych predpisov pre oblasť školského stravovania 
     -   spoluautorka už III. vydania  materiálno-spotrebných noriem a receptúr 
     -   autorka mnohých odborných článkov z oblasti školského stravovania 
     -   ako dôchodkyňa už 5 rokov pôsobí ako metodik školského stravovania v mestskej časti  
          Bratislava- Ružinov 
     -   odborne usmerňuje činnosť vedúcich školských jedální, odovzdáva im svoje skúsenosti 

-   vykonáva kontrolu dodržiavania legislatívy v školských kuchyniach 
     -   väčšinu profesionálneho života venovala školskému stravovaniu, podieľala sa 

     na vypracovaní celého systému školského stravovania 
-   jej poznatky sa využívajú pri zabezpečovaní školského stravovania v celej SR 

     -   za svoju kvalitnú prácu získala ocenenia „Vzorný pracovník“, „Čestné uznanie 
    za výsledky práce pri zavádzaní nových trendov zdravej výživy v oblasti školského  
    stravovania“, „Pochvalné uznanie za uvedenie programu HACCP v školskom  
    stravovaní“ a „Osobnosť roka“ pri príležitosti 70. výročia školského stravovania v  
    Československu 

Zdôvodnenie – celoživotná práca v oblasti školského stravovania, jej znalosti sa využívajú 
pri zabezpečovaní školského stravovania v celej SR 
 
 

4. Nominovaný: Mgr. Art. Juraj Jartim, ArtD, Haanova 17  
    Navrhovateľ: OZ Pro CANTUS, v zastúpení Ing. Anton Kováč 
 Podrobnejšie rozvedenie činnosti: 

-   vyštudoval konzervatórium  v Bratislave, Universität für Musik vo Viedni a VŠMÚ  
    v Bratislave 
-   pôsobí v Miešanom speváckom zbore CANTUS, ktorý bol založený pri DK Ružinov,  
    kde najskôr  pracoval ako asistent vtedajšej dirigentky, od roku 2007 pôsobí ako  
    umelecký vedúci zboru 
-   pracuje ako dirigent a skladateľ 
-   na pôde Ružinova oddirigoval 33 koncertov zboru CANTUS 
-   pod jeho vedením zbor reprezentoval mestskú časť v mnohých krajinách Európy, napr.  
    Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Dánsko... 
-   ako hudobný skladateľ – skomponoval oslavnú „Omšu sv. Vincenta de Paul  
    op. 27“, upravil rôzne skladby na podmienky zboru 
-   momentálne sa zbor pod vedením pána Jartima pripravuje na koncerty v Českej  
    republike 
-   v meste Senica sa zúčastní na XII. Medzinárodnom festivale zborovej tvorby 
-   aktívnou prácou, výberom repertoáru, úpravami skladieb, nácvikmi...udržiava zbor vo  
    výbornej forme, aby dôstojne reprezentoval svoje pôsobisko, teda MČ Bratislava- 
     Ružinov 
-   pán Jartim svojou dlhoročnou umeleckou prácou dôstojne reprezentuje mestskú časť 
    doma i v zahraničí a nepochybne patrí medzi jej veľké osobnosti 
Zdôvodnenie – pán Jartim už 11 rokov vykonáva funkciu umeleckého vedúceho 
a dirigenta Miešaného speváckeho zboru CANTUS, v MČ  pôsobí už 34 rokov. Pod jeho 
vedením, výberom repertoáru, nácvikmi a úpravami skladieb udržiava zbor v špičkovej  
forme, aby tento mohol dôstojne reprezentovať svoje pôsobisko, teda MČ Bratislava-
Ružinov. Ním skomponovanú „Omšu sv. Vincenta de Paul op. 27“, ktorú zbor CANTUS 
nacvičil a nahral na CD. CD bolo v roku 2015 venované MČ . 



   

 
 
 

5. Nominovaná: Mgr. Bernadeta Staňová, Jašíkova 13 
    Navrhovateľ: Depaul Slovensko, n. o. v zastúpení Mgr. Jozef  Kákoš 
 Podrobnejšie rozvedenie činnosti: 

-    pôsobí ako zdravotná a rehoľná sestra 
-    pracuje v Útulku svätej Lujzy - v pobytovej službe pre chorých ľudí bez domova a  
     v nocľahárni. Obe prevádzkuje nezisková organizácia de Paul Slovensko 
-   dlhodobo sa venuje práci s ľuďmi bez domova a nevyliečiteľne chorým pacientom  

         v hospicoch 
    -    každému z nich je i psychickou oporou, nabáda ich, aby sa pokúsili zlepšiť svoje  

   životné podmienky 
    -    obetavo pracuje, je vždy ochotná v prípade potreby pomôcť a poradiť opatrovateľom,  
    -    klienti ju vyhľadávajú často i samispolu s manažmantom zariadení posudzuje závažnosť  
         jednotlivých prípadov 

-    popri vyššie uvedenom sa venuje i umierajúcim pacientom v hospici 
    -    špecializuje sa na liečenie otvorených rán 
    -    venuje sa ošetrovaniu onkologických pacientov 
    -    pomáha pri riešení situácií s podozrením na psychiatrické ochorenia klientov 
    -    sestra Bernadeta vykonáva nezišetne  a potichu tvrdú, náročnú a nenahraditeľnú prácu  
          v spojitosti s úžasným vplyvom, ktorý má na klientov i personál zariadení, v ktorých  
         pracuje 
    -    bez jej obetavosti, zápalu a pracovitosti by možno dnes mnoho najchudobnejších ľudí  
         nežilo o živote a práci pani Bernadety vznikol dokument odvysielaný v TV Lux  
         a rozhlasová  relácia 
Zdôvodnenie – pani Bernadeta sa už viac ako desaťročie nezištne stará o ľudí bez domova 
a ťažko chorých ľudí, ktorí sú často i obyvateľmi Ružinova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 Príloha 2 

 

S T A N O V I S K O 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

                                                            dňa  30. 8. 2018 
Návrhy na udelenie verejného ocenenia občanov mestskej časti 

Bratislava- Ružinov. 
 
      Komisia školstva, kultúry a športu na verejné ocenenie občana mestskej časti Bratislava-
Ružinov navrhuje nasledovných kandidátov:  
 
     1. Ing. Pavol Štofko  
 

2. Miro Gregor 

3. Marta Hlavatá 

4. Mgr. Art. Juraj Jartim,  ArtD 

5. Mgr. Bernadeta Staňová 

 
 
                                                                                                PaedDr. Mária Barancová v. r. 
                                                                                                      predsedníčka komisie      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 30. 8. 2018 
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 
 
 

 


