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                     Primátor
                     Mestská rada mesta Žilina


Vypracoval:  JUDr. Elena Krausová
                      Vedúca odboru organizačného a vnútornej správy



V Žiline 19.11.2008
NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 

Uznesenie č. __/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

udeľuje na návrh primátora mesta a Mestskej rady v Žiline

	čestné občianstvo mesta Žilina: 

Magdaléne Rozsivalovej rod. Robinsonovej  in memoriam 
Hane Hegerovej 
Ľubomírovi Feldekovi

	vyznamenanie mesta verejné uznanie za zásluhy:

PhDr. Soni Holúbkovej
Róbertovi Brunovi
akad. mal. Pavlovi Chomovi  
Ing. arch. Antonínovi Stuchlovi
Antonovi Šulíkovi st. in memoriam



Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  č. 168/2008 zo dňa 13.10.2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo postup oceňovania osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline a uložilo komisii vzdelávania, školstva a kultúry vybrať 8 osobností spomedzi návrhov občanov, poslancov a predstaviteľov mesta.
Komisia vzdelávania, školstva a kultúry Mestského zastupiteľstva vyhodnotila všetky predložené nominácie a dospela k záveru, že odporučí primátorovi mesta a mestskej rade, aby v zmysle Štatútu mesta Žiliny predložili Mestskému zastupiteľstvu návrh na udelenie čestného občianstva týmto osobnostiam pani Magdaléne Rozsivalovej rod. Robinsonovej in memoriam, pani Hane Hegerovej a pánovi Ľubomírovi Feldekovi ako aj udelenie vyznamenania mesta - verejné uznanie za zásluhy týmto osobnostiam pani PhDr. Soni Holúbkovej, pánovi Róbertovi Brunovi, pánovi akad. mal. Pavlovi Chomovi, pánovi Ing. arch. Antonínovi Stuchlovi, pánovi Antonovi Šulíkovi st. in memoriam.
Predkladaný materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a nebude zakladať zásadný nárok na rozpočet mesta Žilina.

Materiál bol predložený Mestskej rade v Žiline, ktorá odporučila doplniť zoznam všetkých nominovaných zo strany širokej verejnosti i poslancov mestského zastupiteľstva.

Mestská rada v Žiline navrhuje udeliť čestné občianstvo a vyznamenanie mesta verejné uznanie za zásluhy osobnostiam v zmysle predloženého návrhu.






Návrh na udelenie čestného občianstva a vyznamenania mesta – verejné uznanie za zásluhy osobnostiam Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline


Mesto Žilina počas celého roku 2008 si pripomína prostredníctvom množstva aktivít významné výročie  a to 800 rokov od prvej písomnej zmienky o Žiline. 
Mestské zastupiteľstvo preto svojím uznesením č. 168/2008 zo dňa 13.10.2008 schválilo materiál, ktorým sa určuje postup pri oceňovaní osobností mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline. Pri tejto príležitosti si Mesto Žilina chce uctiť významné osobnosti Žiliny a udeliť 8 vyznamenaní mesta v zmysle príslušných ustanovení  Štatútu mesta.

Na základe schváleného materiálu sa umožnilo predkladať návrhy nominácií na ocenenie osobností občanom mesta, poslancom, predstaveným mesta a inštitúciám. Výberom  najvhodnejších osobností bola poverená komisia vzdelávania, školstva a kultúry Mestského zastupiteľstva v Žiline.
 
Mesto Žilina v médiách, na oficiálnej stránke mesta a úradnej tabuli zverejnilo v októbri 2008 možnosť predkladať návrhy na ocenenie osobností. Na základe tejto výzvy bolo do 10. novembra 2008 doručených 92 návrhov rôznych osobností. Návrhy predložilo 6 poslancov,  42 občanov a 5 inštitúcií. Niekoľko návrhov osobností sa viackrát opakovalo. Nominovaní boli osobnosti, ktoré prevažne pôsobili v  oblasti kultúry, umenia, vzdelávania a športu. Komisia vzdelávania, školstva a kultúry Mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom zasadnutí dňa 13.11.2008 vyhodnotila všetky predložené návrhy a dospela k záveru, že odporučí  primátorovi mesta a mestskej rade, aby udelila čestné občianstvo mesta Žiliny trom významným osobnostiam, ktoré významným spôsobom obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa tak o rozvoj mesta a jeho obyvateľov a piatim významným osobnostiam udelenie vyznamenanie mesta – verejné uznanie za zásluhy a to za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti alebo sa zaslúžili o kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma  i v zahraničí.

Mesto Žilina do dvoch mesiacov od schválenia návrhu na udelenie čestného občianstva a vyznamenania mesta – verejné uznanie za zásluhy zabezpečí slávnostné udelenie vyznamenaní.













Nominácia


Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline udeľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina v zmysle čl. 35 Štatútu mesta čestné občianstvo:

pani  Magdaléne Rozsivalovej rod. Robinsonovej in memoriam
fotografke 
- za vynikajúce tvorivé činy v oblasti vzniku a rozvoja slovenskej fotografie po druhej svetovej vojne a statočné osobné postoje v rozhodujúcich dejinných udalostiach 

pani Hane Hegerovej
šansonierke a herečke
- za vynikajúce tvorivé činy v umeleckej oblasti a za jej prínos v rozvoji žilinského Divadla Petra Jilemnického v čase jej pôsobenia v ňom a propagáciu mesta Žilina doma i v zahraničí

pánovi Ľubomírovi Feldekovi
spisovateľovi
- za vynikajúce tvorivé činy v literatúre a statočné osobné postoje v rozhodujúcich dejinných udalostiach nášho štátu



Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline udeľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina v zmysle čl.36 Štatútu mesta vyznamenanie – verejné uznanie za zásluhy:

pani PhDr. Soni Holúbkovej
- za vynikajúce tvorivé výkony a obetavú prácu pre ľudí s postihnutím a rozvoj dobrovoľníctva v meste  Žilina

pánovi  Róbertovi Brunovi
- za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti grafickej tvorby a ilustrácií ako aj za dlhoročnú pedagogickú  činnosť

pánovi  akad. mal. Pavlovi Chomovi
- za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti grafického dizajnu a významné  pedagogické  výsledky  na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave

pánovi  Ing. arch. Antonínovi  Stuchlovi
- za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti urbanizmu a spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie mesta Žilina  

pánovi Antonovi Šulíkovi st.  in memoriam
- za vynikajúce tvorivé výkony v jeho divadelnej činnosti, podporu ochotníckeho  divadelníctva a odvážny občiansky postoj v dôležitých dejinných udalostiach v meste Žilina

 Ľubomír Feldek
narodený  9.10.1936 v Žiline
spisovateľ

zmaturoval v roku 1954 na strednej škole v Žiline. Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave študoval slovenský jazyk a literatúru. Spolu s J. Stachom, J. Mihalkovičom, J. Ondrušom a J. Šimonovičom vytvoril "trnavskú skupinu", zoskupenie básnikov s uceleným a premyslene formulovaným umeleckým programom. Publikoval viacero básnických zbierok, divadelných hier, významná je aj jeho tvorba literatúry pre deti ako aj preklady klasických autorov. 
V roku 1989 verejne vystupoval proti komunistickému režimu, protestoval proti zatknutiu Václava Havla, podpísal manifest Niekoľko viet a bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu. 


Hana Hegerová
narodená 1931 v Bratislave,
šansonierka a herečka

po skončení vysokej školy účinkovala päť činoherných sezón v žilinskom Divadle Petra Jilemnického, ako speváčka debutovala v bratislavskej Tatra revue, potom pôsobila v divadle Rokoko a Semafor, v roku 1967-1969 bola na stáži v parížskej Olympii. Nahrala množstvo albumov najmä so šansónmi, v roku 2002 dostala od prezidenta V. Havla medailu za zásluhy.


Magdaléna  Rozsivalová rod. Robinsonová
narodená 17.4.1924 v Žiline
zomrela 24.7.2006 v Bratislave
fotografka

jedna zo zakladateľských postáv slovenskej fotografie po druhej svetovej vojne. Bojovala ako partizánka v Slovenskom národnom povstaní, ako dvadsaťročná prešla viacerými koncentračnými tábormi. Po oslobodení odchádza zo do Prahy, kde začína študovať fotografiu na Štátnej grafickej škole. Stáva sa prvou externou fotografkou novozaloženej Slovenskej národnej galérie. Výstava cyklov Taliansky zápisník a In memoriam Osvienčim v roku predstavovala jeden z prvých úspechov slovenskej fotografie. Okrem viacerých slovenských a českých galérií a múzeí je jej dielo zastúpené aj v zbierkach Museum of Modern Art v New Yorku. 


PhDr. Soňa Holúbková
nar.12.11.1953

pracuje najmä v oblasti práce s mentálne hendikepovanými.
Od roku 1990 organizuje medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa, ktorý spája ľudí s postihnutím, majstrov tvorivých dielní a študentov. Významne sa podieľa na rozvoji dobrovoľníctva. Žije v Žiline.



Anton Šulík st.
Narodený 27.3.1931 v Ružomberku-Černovej
zomrel 11.1.1999 v Bratislave
herec

po maturite na gymnáziu študoval na odbornej textilnej škole v Ružomberku (1948 - 1950). V rokoch 1951 - 1957 bol členom Armádneho divadla v Martine, 1957 - 1966 Divadla Petra Jilemnického v Žiline, 1966 - 1969 DSNP, scéna Žilina a od roku 1969 členom Divadla SNP v Martine. Aktívne spolupracoval ako režisér a inštruktor s ochotníckymi súbormi. Počas Nežnej revolúcie v novembri 1989 moderoval v Žiline protikomunistické mítingy. Na sklonku kariéry hral v Bábkovom divadle v Žiline. Účinkoval v mnohých slovenských filmoch (napr. Keby som mal pušku, Nevera po slovensky, Orbis Pictus, Postav dom, zasaď strom, Všetko čo mám rád, Je treba zabít Sekala)

Ing. arch. Antonín Stuchl
nar.15.11. 1921 v Bratislave
urbanista

po ukončení štúdia na Katedre architektúry a pozemného staviteľstva na ČVÚT v Prahe prichádza v roku 1950 do žilinského Stavoprojektu. V roku 1965 je na základe konkurzu poverený spracovaním územného plánu Žiliny, v roku 1968 navrhuje územný plán Žiliny s dominantným postavením samostatných peších ciest a peších námestí, je autorom platného Smerného územného plánu Mesta Žilina z roku 1980.
laureát ceny prof. Emila Belluša 2007, žije v Žiline, aktívne sa podieľa aj na živote českej menšiny.

akad. mal. Pavel Choma 
nar. 18.5.1950 v Žiline
grafik a dizajnér

v roku 1975 ukončil štúdium na VŠVU v Bratislave. Vedie ateliér grafického dizajnu v Žiline, venuje sa grafickej a výstavnícko-architektonickej práci. Vystavoval na viacerých individuálnych aj kolektívnych domácich aj zahraničných výstavách, je držiteľom niekoľkých ocenení za tvorbu, jeho práce boli vystavované na významných pravidelných prehliadkach plagátu a grafického dizajnu. Dlhé roky sa venuje pedagogickej činnosti. V roku 2003 habilitoval na docenta a v súčasnosti pôsobí ako vedúci ateliéru a zároveň aj ako vedúci Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. Žije v Žiline.

Róbert Brun 
nar. 2.11.1948 v Žiline
grafik, ilustrátor a pedagóg

V rokoch 1966 – 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a ilustrácie u profesorov Vincenta Hložníka a Albína Brunovského. Veľa rokov sa venoval pedagogickej činnosti. V súčasnosti začína viesť odbor grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Patrí k významným predstaviteľom svojej generácie a za tvorbu dosiahol uznanie doma i v zahraničí. Jeho ilustrácie získali medaily na medzinárodných podujatiach. Rovnako významné uznanie si získal svojou grafickou tvorbou. Svedčia o tom ceny na pravidelných prehliadkach grafiky v Banskej Bystrici i ceny zo zahraničia, z Dánska, Holandska, Poľska, Talianska. Žije Žiline.
NOMINOVANÉ OSOBNOSTI - prehľad všetkých nominácií
MENO
OBLASŤ
ADAMKA Eduard 
šport
ADAMOV Marek
kultúra
ÁRVAY Ladislav
hudba
AUGUSTÍN Ladislav
lekár
BABÍK Zlatoň
hudba
BAČA Vlado
fotografia
BAŤO Jozef
duchovný rast
BERGER Ladislav
školstvo
BLAHO Miloslav
rôzne
BOHYNÍK Juraj
duchovný rast
BREZÁNY Štefan Atila
literatúra
BRUN Róbert
výtvarné umenie
DADAN Ján
kníhtlačiar
DADO Milan
školstvo
ENGEL A.
šport
FEILER Jozef
rôzne
FELDEK Ľubomír
literatúra
FRANEK Ján
šport
FRÁTRIK Ján
poézia
HARANT Michal
matematik
HARMAN Ivan
rôzne
HEGEROVÁ Hana
hudba
HERIAN Karol
mliekárstvo
HOLÚBKOVÁ Soňa
sociálna oblasť
HORECKÝ Zdeno
výtvarné umenie
HUDEC Ján
kňaz
HUMENÍKOVÁ Zlatica
sociálna oblasť
CHABANA Ivan
psychiater
CHOMA Dušan
rozvoj mesta
CHOMA Pavel
výtvarné umenie
CHRIPKOVÁ Nadežda
rôzne
JAKUBÍK Rudolf
školstvo, hudba
JANČEK Ivan
skauting
JAROŠ Miro
hudba
KÁLLAY Anton
školstvo, hudba
KÁLLAY Dušan
výtvarné umenie
KAUZÁL Gejza
zdravotníctvo
KLEIN Arieh
rôzne
KLEMENS Jozef Božetěch
výtvarné umenie
KOHLER Ivan
fotografia
KOŘÍNKOVÁ Zuzana
šport
KRAJČI Milan a Daniela
výtvarné umenie
KRAJČÍK Anton
pedagóg
KRAJÍČEK Ivan
kultúra
KRÁĽ JANKO - párkár
gastronómia
KRŠKA Pavol
hudba
KUBÁNEK Juraj
umenie
KUPKOVIČ 
architektra
LEITMAN Ivan
sociálna oblasť
LOMBARDINI Alexander
história
MARSINA Richard
historik
MASSANYI Štefan
spoločnosť
MAZÚR Peter
zdravotníctvo
MICHAL Vladimír
kultúra
MINTAL Marek
šport
NOVINSKI Michal
hudba
ORIEŠČIK Marián 
rôzne
PAGÁČ Ján
ochrana prírody
PATKOLÓ Roman 
umenie - hudba
PFLIEGEL Miroslav
kultúra
PRAŽENIACA Ján
školstvo
PRIKRYL Ľubomír
historik
PUCHOŇ Milan
správa ciest
REVAJOVÁ Toňa
literatúra
ROBINSONOVÁ Magdaléna
umenie - fotografia
RUPPELDT Fedor Fridrich
biskup
SCHEER Michal Maximilán
architektúra
SIKORA Rudo
výtvarné umenie
SLOTA Ján
politik
SLÚČIK Jaroslav
šport
SMIEŠKO Štefan
stavebníctvo
SPANYOL Vojtech
zdravotníctvo
STANÍKOVÁ Iveta
vzdelávanie
STANKOVIČ Anton
rôzne
STROMČEK Ladislav
kňaz
STUCHL Anton
architektúra
ŠTEFKOVÁ Ľudmila 
kultúra
ŠULÍK Anton st.
divadlo
ŠULÍK Martin
film
ŠUPKA Vladimír
pedagóg
TAMÁŠI Vladislav
zdravotníctvo
TOMÁŠEK Milan
divadlo
TRABELSIE George
stavebníctvo
TRAFFNER 
šport
TRNOVSKÝ Miroslav
stavebníctvo
TUREK Ivan
veda, spoločnosť
VALA Vladimír
šport
VLKOLAČEK Mojmír
výtvarné umenie
VRTÍLEK Jan
umelecké kníhviazačstvo
ZAHRADNÍKOVÁ Helena
hudba
ZUZÍKOVÁ Anna
starostlivosť o zvieratá
ŽIDEK Radoslav
šport


