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                        primátor
                        


Vypracovala:   JUDr. Elena Krausová
                         vedúca odboru organizačného a vnútornej správy



V Žiline dňa 09.12.2009

NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 

Uznesenie č. __/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

udeľuje

	v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. a) Štatútu mesta Žilina Čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam


JUDr. Ernestovi Žabkayovi

	udeľuje


	v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina Cenu mesta Žilina


Ľudmile  Mlichovej 

	v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina Cenu mesta Žilina in memoriam


MUDr. Pavlovi Radosovi


DÔVODOVÁ SPRÁVA


	Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline ako iniciatívny materiál na základe návrhu primátora mesta podľa výberu a odporúčaní Komisie kultúry.


	Ustanovenie článku 27  Štatútu mesta Žilina stanovuje možnosť a podmienky ocenenia  osobností, ktoré sa obzvlášť významne zaslúžili o  mesto a jeho obyvateľov. Takéto osobnosti môže mesto oceniť týmito oceneniami: čestné občianstvo mesta, cena mesta, uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta a cena primátora. O udelení ocenení okrem ceny primátora rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Ocenenia možno udeliť aj in memoriam.
	
	Na základe dobrej skúsenosti a zavedenia novej tradície udeľovania ocenení významným osobnostiam na prelome rokov chce mesto Žilina aj v roku 2009 pokračovať v udeľovaní ocenení. Vzhľadom k tomu v novembri 2009 mesto Žilina pripravilo verejnú výzvu v tlačených médiách, WEB stránke mesta, regionálnej tlači a na plagátoch, ako možnosť nominovať osobnosti Žiliny na ocenenie za vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách občanmi a inštitúciami. 


Mestská rada v Žiline dňa 25.11.2009 schválila harmonogram a postup prípravy ocenenia osobností mesta Žilina za rok 2009.

Komisia kultúry na svojom zasadnutí dňa 09.12.2009 vyhodnotila všetky predložené nominácie. Celkový počet nominovaných osôb bol 27. Nominácie predložilo 20 fyzických osôb a 6 inštitúcií. Komisia po posúdení všetkých návrhov odporúča udeliť ocenenia podľa čl. 27 ods. 1 písm. a) a b) Štatútu mesta Žilina 3 vybraným nominovaným osobnostiam.

	Predkladaný materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a nebude zakladať zásadný nárok na rozpočet mesta Žilina.


Slávnostné  odovzdávanie ocenení sa uskutoční na začiatku roka 2010.


VLASTNÝ MATERIÁL

Nominácia 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. a) Štatútu mesta Žilina udeľuje Čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam

JUDr. Ernestovi Žabkayovi

za osobný vklad pri zachovávaní Genia Loci Solvensis, dlhoročnú prácu v Zbore Žilincov a prínos v oblasti športu, turistiky a horolezectva.


Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina udeľuje Cenu mesta Žilina

Ľudmile  Mlichovej 

za celoživotnú tvorbu a jedinečný umelecký prínos v oblasti práce s knihou.


Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina udeľuje Cenu mesta Žilina in memoriam

MUDr. Pavlovi Radosovi

za prínos v zavedení moderných liečebných metód a postupov v oblasti detského lekárstva a vybudovanie detského oddelenia v Žiline.



JUDr. Ernest Žabkay 
Narodený: 	17.9.1910
Zomrel: 	3.6.1996
právnik

Od roku 1916 do roku 1933 študoval na Rímskokatolíckej ľudovej škole, neskôr Štátnej reálke a Právnickej  fakulte v Bratislave. Okrem svojej právnickej praxe sa angažoval v športe, ako člen výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov, bol aktívnym horolezcom, členom výboru JAMES, držiteľom zlatého odznaku horolezeckej organizácie JAMES, spoluzakladateľom a funkcionárom Horskej služby Malá Fatra a držiteľom čestného odznaku Horskej služby. V roku 1996 mu za zásluhy o Horskú službu bolo udelené najvyššie vyznamenanie v Horskej službe. Bol jedným zo zakladajúcich členov Zboru Žilincov a jeho prvým predsedom. Bol organizátorom a autorom podnetu na obnovu výtvarného vzhľadu Mariánskeho námestia v Žiline. Jeho dlhoročné pôsobenie v Zbore Žilincov  bolo zamerané na zachovanie neopakovateľného GENIA LOCI SOLNENSIS. 
V budúcom roku si pripomenieme 100. výročie jeho narodenia.



Ľudmila (Lida) Mlichová
Narodená: 	9.10.1940
majsterka knihárskeho umenia                       

Lida Mlichová, dcéra a dedička remesla slávneho umeleckého knihára Jána Vrtílka, patrí k popredným umeleckým osobnostiam Žiliny i Slovenska. Je pokračovateľkou rodinnej tradície knihárskeho remesla, majiteľkou známej knihárskej dielne, ktorá má nenapodobiteľnú atmosféru pre každého návštevníka. Spočiatku sa venovala knižnej väzbe v tom najširšom slova zmysle, postupne čoraz viac uplatňovala individuálny tvorivý prístup, umelecké experimentovanie a hľadanie. Knihy vychádzajúce spod jej rúk sú jedinečnými originálmi - umeleckými skvostami, do ktorých vtláča svoj cit pre krásu, poéziu a precíznosť. Svoju tvorbu prezentovala na mnohých výstavách doma i v zahraničí.  Pravidelne vystavuje v rámci Bienále knižného umenia v Martine a Trienále knižného umenia v Kroměříži. Získala niekoľko významných ocenení – Cena Spolku českých bibliofilov Praha (1985), ceny za knižné väzby na Bienále knižného umenia Martin (1994, 2001), Ceny Ministersta kultúry SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska (1999, 2000) a ďalšie. K jej najkrajším knihám boli v rámci Slovenska zaradené napr. Osem variácií na tému Laluha – Mikuláš Galanda, Apokalypsa, Rudyard Kypling:IF/KEĎ/KDYŽ, Rainer Maria Rilke: 
Orpheus.Euridike.Hermes, Veľpieseň a ďalšie. 


MUDr. Pavel Radosa
Narodený: 	8.3.1909
Zomrel: 	3.6.1996
lekár

Do Žiliny prišiel v roku 1942 ako primár detského a infekčného oddelenia. Od roku 1953 zastával funkciu krajského odborníka pre Žilinský kraj, čo mu umožnilo, aby sa podieľal na rozvoji detských zariadení v Žilinskom kraji a zároveň zaviedol systém diferencovanej liečebnej starostlivosti o dieťa. Po zrušení krajov v roku 1960 pracoval ako primár detského oddelenia.  Za jeho dlhoročnú a záslužnú  prácu, ktorú vykonal pre pediatriu,  mu v roku 1969 bolo   udelené  vyznamenanie „Zaslúžilý lekár“ a zároveň mu  Mesto Žilina udelilo  „Pamätnú plaketu mesta Žiliny“ pri príležitosti dožitia  sa 60. ročného jubilea. Počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o vybudovanie detskej polikliniky a detského oddelenia, ktoré v roku 1972, kedy zahájilo svoju činnosť, bolo najmodernejšou a najkomplexnejšou detskou nemocnicou na Slovensku. Svoje odborné poznatky získané na detskej klinike v Bratislave neskôr rozšíril študijným pobytom v USA. Bol propagátorom všetkých moderných liečebných metód a postupov.  Snažil sa o maximálne sprístupnenie starostlivosti o dieťa v rámci žilinského okresu pre všetkých jeho obyvateľov.  Popri svojich pracovných aktivitách to bol aj dobrý a starostlivý otec deviatich detí a hlboko veriaci človek. Svoje dlhoročné skúsenosti a poznatky z oblasti pediatrie zhrnul v knihe „ Dieťa v zdraví a chorobe.“ V tomto roku by sa dožil 100 rokov.



Príloha č. 1 – Zoznam všetkých nominovaných osobností

Rudolf Moravec
lekár, pedagóg, autor odborných publikácií
Ľudmila Štefková
športová trénerka
Arieh Klein
spoluautor pamätníka „Cesta bez návratu“, sprostredkovateľ slovensko-izraelských vzťahov
Pavel Frankl
predseda židovskej náboženskej obce v Žiline a na Slovensku, spoluautor historickej publikácie Židia v Žiline
Ľubomír Viliam Prikryl
historik
Václav Medek
pedagóg VŠ, autor vysokoškolských učebníc v oblasti matematiky a fyziky
Ivan Janček
zakladateľ žilinskej OHES, pedagóg
Alojz Ďurčanský
športovec a pedagóg
Karol Kolman
obuvník a brašnár
Ivan Kollárik
športový tréner, rozvoj volejbalu v Žiline
Miroslava Jančová
riaditeľka ŠZŠ a MŠ J. Vojtaššáka
Pavel Radosa
lekár, primár detského oddelenia v Žiline
Vlado Bača
umelecký fotograf
Jozef Grossman
zakladateľ novorodeneckého oddelenia v Žiline
Pozn. 26.04.2001 udelené čestné občianstvo mesta Žilina za celoživotnú prácu v prospech mesta, jeho obyvateľov i slovenského detského lekárstva
Lida Mlichová
tvorba kníh, vedenie knihárskej dielne
Zdeno Horecký
výtvarník
Pavol Krška
skladateľ a hudobný pedagóg 
Ernest Žabkay
právnik, zakladajúci člen Zboru Žilincov, spoluzakladateľ horskej služby Malá Fatra, autor podnetu na obnovu Mariánskeho námestia
Zlatoň Babík
dirigent a umelecký vedúci zboru Odborárik
Ivan Turek
vysokoškolský pedagóg, rozvoj tretieho sektora a občianskej spoločnosti
Ondrej Budaj
rozvoj rybárstva
Rudolf Sikora
výtvarník
Martin Bálik
pedagóg, divadelný scénograf a výtvarník
Vladimír Šupka
literárno-dramatický pedagóg
Fedor Fridrich Ruppeldt
publicista, kultúrny historik, hudobník, politik a evanjelický biskup
Marián Čapka
výtvarník
Michal Harant
matematik, vedec, pedagóg
 
Príloha č. 2 – Zoznam ocenených osobností

Čestné občianstvo mesta Žilina
SCHVÁLENÉ
MENO A PRIEZVISKO
ZA
20.4.1995
gen. Georges de Lanurieno
in memoriam
pri príležitosti 50-teho výročia víťazstva nad fašizmom
18.4.1996
plk. František Hanovec
pri príležitosti 80-tych narodenín
31.10.1996
básnik Ján Frátrik
pri príležitosti 80-tych narodenín
12.12.1996
Ján Vrtílek
pri príležitosti 90-tych narodenín
20.5.1999
akad. mal. František Kráľ
pri príležitosti 80-tych narodenín a peňažný dar vo výške 20 tis. SK
14.9.2000
akad. mal. Mojmír Vlkolaček
pri príležitosti 85-tych narodenín a peňažný dar vo výške 20 tis. SK
26.10.2000
RNDr. Ladislav Berger 
celoživotnú prácu a osobný prínos pri vzdelávaní mládeže a jej príprave na ďalšie povolanie a peňažný dar vo výške 10 tis. SK
26.10.2000
JUDr. Vojtech Tvrdý
veľký prínos pri rozvoji mesta počas jeho pôsobenia ako starostu mesta a za celoživotnú prácu v prospech mesta Žilina a Slovenska
26.10.2000
prof. Ján Košecký 
celoživotnú prácu pri vzdelávaní viacerých generácií študentov v našom meste
26.4.2001
Dr. h. č. prof. PhDr. Richard Marsin
prínos pri objasňovaní historických dejín Slovenska i mesta Žilina
26.4.2001
MUDr. Jozef Grossman
celoživotnú prácu v prospech mesta, jeho obyvateľov i slovenského detského lekárstva
8.3.2004
prezident SR Rudolf Schuster
veľký podiel na tom, že automobilka KIA MOTORS bola postavená v Žiline
8.12.2008
Magdaléna Rozsivalová rod. Robinsonová in memoriam
vynikajúce tvorivé činy v oblasti vzniku a rozvoja slovenskej fotografie po              2. svet. vojne a statočné osobné postoje v rozhodujúcich dejinných udalostiach 
8.12.2008
Hana Hegerová
vynikajúce tvorivé činy v umeleckej oblasti a za jej prínos v rozvoji žilinského Divadla Perta Jilemnického v čase  jej pôsobenia v ňom a propagáciu mesta Žilina doma i v zahraničí
8.12.2008
Ľubomír Feldek
vynikajúce tvorivé činy v literatúre a statočné osobné postoje v rozhodujúcich dejinných udalostiach nášho štátu


Verejné uznanie za zásluhy
SCHVÁLENÉ
MENO A PRIEZVISKO
ZA
11.9.1997
Martina Tomanová
majsterka sveta v kulturistike

Jaroslav Slučik
majster Európy vo vodnom slalome

Vladimír Valo
majster Európy vo vodnom slalome

Ján Šutek
člen zlatej hliadky 3 x C2 vo vodnom zjazde

Štefan Grega
člen zlatej hliadky 3 x C2 vo vodnom zjazde

Ing. Ján Siska
trojnásobný majster Slovenska mužov v silovom trojboji, majster Slovenska v tlaku na lavičke mužov

Peter Kadúch
majster sveta v rybolove
21.11.1997
Ján Papp
pri získaní Literárnej ceny mesta Žiliny a fin. odmena vo výške 25 tis. SK
12.12.1997
Emil Pažický
zásluhy pri príležitosti 70-tych narodenín
21.10.1998
Ján Lenčo
pri príležitosti 65-tych narodenín a získania Literárnej ceny mesta Žiliny pre rok 1998 a fin. odmenu 20 tis. SK
8.12.2008
PhDr. Soňa Holúbková
vynikajúce tvorivé výkony a obetavú prácu pre ľudí s postihnutím a rozvoj dobrovoľníctva v meste Žilina 
8.12.2008
akad. mal. Róbert Brun
vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti grafickej tvorby a ilustrácií ako aj za dlhoročnú pedagogickú činnosť
8.12.2008
Ing. arch. Antonín Stuchl
vynikajúce tvorivé výkony v oblasti urbanizmu a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie mesta Žilina 
8.12.2008
akad. mal. Pavol Choma
vynikajúce tvorivé výkony v oblasti grafického dizajnu a významné pedagogické výsledky na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠMU v Bratislave 
8.12.2008
Anton Šulík st. in memoriam
vynikajúce tvorivé výkony v jeho divadelnej činnosti, podporu ochotníckeho divadla a odvážny občiansky postoj v dôležitých dejinných udalostiach v meste Žilina
8.12.2008
MUDr. Vojtech Spanyol                   in memoriam
významný prínos a rozvoj zdravotníctva nie len v Žiline ale i v regióne severného Slovenska 


