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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

A.                                      berie na vedomie 

predložený materiál 

 

 

 

B.                                      schvaľuje 

 

udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov v roku 2017 kandidátom, za 

ich vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo ktoré prispeli 

osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti, a to menovite:  

 

 Mgr. Kataríne Nádaskej, PhD. 

 Doc. Ing. Štefanovi Grambličkovi, PhD. 

 Valike Novákovej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Dôvodová správa 

 

 Mestská časť Bratislava-Ružinov má snahu prejaviť úctu a vysloviť poďakovanie svojim 

občanom za dosiahnuté vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo ktoré 

prispeli osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti.  

Udelenie čestného občianstva mestskej časti a verejného ocenenia občana mestskej časti 

Bratislava-Ružinov upravuje všeobecného záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov 

č. 17/2001 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 1/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 

17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti (ďalej len „VZN“). 

V zmysle VZN § 16 bod 3. cit: „Udeľuje občanom Verejné ocenenie mestskej časti miestne 

zastupiteľstvo na návrh starostu, miestnej rady, stálych komisií miestneho zastupiteľstva, 

občianskych združení, vedeckých a umeleckých inštitúcií, pôsobiacich na území mestskej časti.“ 

V zmysle VZN  § 16 bod 6, cit.: „Návrhy (podnety) na udelenie verejného ocenenia mestskej 

časti občanom, zhromažďuje na tento účel zriadená poradná komisia miestneho zastupiteľstva. Po 

prerokovaní so starostom, ktorý určí termíny a príležitosti podávania podnetov na udelenie tohto 

ocenenia jednotlivým občanom, osobitným úradným oznámením, v ktorom určí kritériá a 

požadované osobné údaje, ich predkladá na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Administratívne 

činnosti s touto agendou spojené, hlavne evidenciu prijatých a schválených návrhov vykonáva 

miestny úrad.“  

Podávanie návrhov trvalo od 15. apríla 2017 do 15. mája 2017, o čom starosta Ružinova 

informoval v zmysle VZN úradným oznámením. Zároveň to bolo uvedené aj v aprílovom a v 

májovom čísle Ružinovského echa a na internetovej stránke www.ruzinov.sk v sekcii aktuality, kde 

bol umiestnený aj nominačný formulár. 

Celkovo bolo na miestny úrad doručených 10 nominačných formulárov, menný zoznam je 

prílohou tohto materiálu.  

V zmysle uznesenia č. 417/XXIV/2017 boli stálej komisii miestneho zastupiteľstva- Komisii 

školstva,  kultúry a športu rozšírené kompetencie o kompetencie poradnej komisie, konkrétne o 

zhromaždovanie podnetov (návrhov) na udelenie verejného ocenenia a čestného občianstva mestskej 

časti, prerokovanie návrhov so starostom, predkladanie podnetov (návrhov) na udelenie verejného 

ocenenia miestnemu zastupiteľstvu. 

http://www.ruzinov.sk/


   

 

 

Dňa 22. mája 2017 Komisia školstva, kultúry a športu MZ MČ Bratislava-Ružinov spomedzi 

nominovaných navrhla na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov: 

 

1. Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 

2. Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 

3. Valika Nováková 

 

 Dňa 13. júna 2017 miestna rada na svojom rokovaní odporučila miestnemu 

zastupiteľstvu udeliť Verejné Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov v roku 

2017, v súlade so stanoviskom Komisie školstva, kultúry a športu MZ MČ Bratislava-

Ružinov,  vyššie uvedeným kandidátom. 

 

Doc. Ing. Štefan Gramblička PhD.  (za celoživotnú prácu v oblasti stavebníctva – nosných 

konštrukcií stavieb a dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti komunálnej politiky) 

- študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor IKDS 

- 46 rokov sa venoval pedagogickej práci, venoval sa aj vedecko-výskumnej 

a publikačnej činnosti 

- účastník a prednášajúci na medzinárodných odborných konferenciách 

- autor expertíznych prác, metodických a technologických návodov, smerníc, posudkov, 

projektov 

- člen medzinárodnej odbornej poroty Stavba roka 2000, 2001, 2006, 2007, 2008 

- odborný garant celoštátnej statickej konferencie Statika stavieb 

- zakladajúci člen obnoveného Slovenského zväzu stavebných inžinierov, predseda 

pobočky v BA 

- člen predstavenstva obnovenej Slovenskej komory stavebných inžinierov 

- v roku 1990 – dve volebné obdobia bol poslanec MZ Obvodného národného výboru 

BA II 

Mgr. Katarína Nádaská, PhD. (popularizáciou vedy a svojimi odbornými stanoviskami 

prispieva k osvete a vzdelávaniu detí i dospelých v Ružinove i na Slovensku) 

- študovala na FF UK v Bratislave 

- pôsobila ako vedecko–výskumná pracovníčka a pedagóg 

- absolvovala stáže na viacerých zahraničných univerzitách 



   

 

- pracuje ako odborná pracovníčka v samospráve, venuje sa historickému poradenstvu 

pre oblasť masmédií a filmu 

- prednáša na univerzitách na Slovensku i v zahraničí 

- autorka monografií zo slovenského prostredia, vedeckých štúdií, článkov,  

spoluautorkou regionálnych monografií a série filmových dokumentov o osobnostiach 

slovenskej etnológie 

- oblasti jej záujmu sú vyjadrené vo výstave „Konopná nostalgia“ a „Bratislava 

v premenách času“ 

Valika Nováková (doteraz je aktívna najmä v muzikantskom svete) 

- má 90 rokov 

- členka speváckeho zboru Lúčnica 

- veľké zásluhy pri zachovaní slovenskej ľudovej hudby 

- jej manželom bol hudobný skladateľ Milan Novák 

- venuje sa mládeži a deťom 

Oceňovanie sa v zmysle VZN  §16 bod 4. cit: „Odovzdanie verejného ocenenia mestskej 

časti (plakety a listiny) sa vykonáva slávnostným spôsobom v obradných miestnostiach (priestoroch) 

miestneho zastupiteľstva na to určených,“ uskutoční v septembri až októbri 2017 v priestoroch 

Domu kultúry Ružinov. V zmysle uznesenia č. 135/VIII/2011 zo dňa 13. 12. 2011 môže starosta v 

odôvodnených prípadoch udeliť výnimku v mieste, čase a dni konania obradov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

S T A N O V I S K O 

 

 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

 

                                                            dňa  22. 5.  2017 

 

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. Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 

2. Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 

3. Valika Nováková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Mária Barancová v. r. 

                                                                                                       predsedníčka komisie      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 22. 5.  2017 

Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 

 



   

 

Príloha  

Doručené návrhy na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 

1. Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. - oblasť stavebníctvo 

2. Valika Nováková- oblasť kultúra (ľudové tradície) 

3. Ing. Pavol Štofko- oblasť stavebníctva      

4. Prof. Gréta Hrdá- oblasť kultúra (hudba a pedagogická činnosť) 

5. Pavol Fükӧ- oblasť kultúra (hudba, scenáristika a autorská knižná činnosť)     

6. RNDr. Alina Prigancová- oblasť veda, viacročná obetavá práca v ženskom hnutí 

7. Miro Gregor- oblasť umenie (fotografia a autorská knižná činnosť) 

8. Helena Uhlířová- oblasť práca so seniormi a zlepšovanie ich životného štýlu 

9. Mgr. Katarína Nádaská, PhD.- oblasť veda (etnológia, práca so seniormi, deťmi 

a znevýhodnenými skupinami obyvateľstva) 

10. Adam Liška- oblasť šport (reprezentant SR na tohtoročných MS v ľadovom hokeji do 18 

 rokov) 

 

 

 

 

 

 

 


