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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011

Mestská rada  v Žiline

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline:

schváliť udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Žilina“ pánom Jánovi Dadanovi, st.
pánovi Jánovi Dadanovi, ml. a Dušanovi Kállayovi
	schváliť udelenie ocenenia „Cena primátora mesta“ pánom Martinovi Šulíkovi a Jánovi Zelníkovi
schváliť ocenenie „Cena mesta Žilina“ pánovi Zdenovi Horeckému

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 23. 11. 2010 zasadala kultúrna komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline. Celkovo občania Žiliny navrhli na ocenenie dovedna 78 osobností. Prítomní členovia komisie (v počte 9) pridelili svoj bod desiatim osobnostiam. Po ďalšom hlasovaní postúpilo do ďalšieho kola   7 občanov. Z nich pán Arieh Klein bol ocenený už na zasadnutí MZ dňa 27. 6. 2011. Predkladaný materiál obsahuje návrh na ocenenie zostávajúcich 6 osobností. 

Čestný občan mesta Žilina

Ján Dadan starší a Ján Dadan mladší,  dátum narodenia nevieme, zomrel 1673 alebo 1674.
              V roku 1665 prišiel do Žiliny z Trenčína s kníhtlačiarskou dielňou, kde vydal do roku 1671 spolu 39 tlačí. V jeho diele pokračovala manželka Alžbeta. Od roku 1685 do roku 1704 ich syn Ján Dadan mladší, narodený 1662, zomrel 1704. Vydal 28 tlačí. Činnosť tlačiarne pokračovala v meste do roku 1717. Významne prispeli k rozvoju vzdelanosti a kultúry. Väčšina tlačí mala náboženský charakter. Ján Dadan ml. mal hlboké znalosti z teológie, lekárstva, filozofie, konštruoval aj slnečné hodiny. Obidvaja prispeli k rozvoju mesta. V tom čase  kníhtlačiarne na území Slovenska veľmi zriedkavé a Žilina bola jedným z mála miest, kde sa tlačili knihy, kalendáre a náboženská literatúra. Tlačili sa v jazyku latinskom, nemeckom, maďarskom a najmä v biblickej češtine. 
Obaja Dadanovci sú navrhnutí spoločne, nakoľko biografické údaje nie sú úplné, ale spája ich spoločná práca.

Dušan Kállay, narodený v roku 1948 v Bratislave, grafik, knižný ilustrátor
Detstvo prežil v Žiline, vyštudoval VŠVU v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, ako aj oddelenie krajinomaľby, ukončené v r. 1972. Venuje sa voľnej grafike, knižnej ilustrácie a maľbe. Získal 46 rôznych cien a 14 ocenení, medzi nimi aj cenu Najkrajšia kniha Československa i Slovenska, GRAND Prix na Bienále knižnej ilustrácie Bratislava 1983 UNICEF Award v Boloni 1993 a mnohé iné. Mal množstvo výstav i v zahraničí. Je profesorom na VŠVU v Bratislave od r.1990. Významne prispel k rozvoju slovenskej kultúry. 

Cena primátora mesta:

Martin Bálik, narodený v roku 1929, divadelník, pedagóg, výrobca divadelných bábok
Popredný slovenský a žilinský bábkarský výtvarník a divadelník. Celý život zasvätil bábkovému divadlu a výrobe a zdokonaľovaniu technológie výroby bábok. Zhotovil desiatky výprav, kulís a rekvizít k divadelným hrám a rozprávkam a stovky nádherných a jedinečných bábok (marionety, javajky, maňušky).
Študoval na PF UK v Bratislave, odbor výtvarná výchova u prof. Kostku a prof. Štefunka, neskôr na DAMU v Prahe scénografiu a technológiu bábok. Pôsobil v slobodnom povolaní a tiež ako scénický výtvarník na viacerých divadelných scénach. Od roku 1962 pôsobil v Žiline, do roku 1965, ako šéf výpravy a výtvarník v Bábkovom divadle. V Žiline pôsobil aj ako pedagóg výtvarnej výchovy na stredných školách a ĽŠU (ZUŠ) a spolupracoval s Mestským divadlom. Je známym slovenským inovátorom pohybovej mechaniky bábok, čomu sa venuje dodnes. Je nositeľom ceny Genuis loci Solnensis, ktorú každoročne udeľuje Zbor Žilincov.

Martin Šulik, narodený 1962 v Žiline, herec, scenárista, režisér
	Syn známeho slovenského herca Antona Šulika vyrastal v Žiline, v roku 1986 vyštudoval VŠVU v Bratislave, oddelenie filmovej a televíznej réžie. Debutoval ako režisér v r.1991 vo filme Neha, kde napísal i scenár. Režíroval film Záhrada, s ktorým získal 5 Českých levov a cenu slovenskej kritiky i ocenenie na MFF v Karlových varoch 1995. Jeho filmy, napr. Všetko čo mám rád 1992, Krajinka 2000, Slnečný štát 2005 a iné sa stali veľmi známymi a prispeli ku skvalitneniu slovenskej kultúry a filmového umenia. Pracuje ako vedúci katedry filmovej a televíznej réžie VŠMU v Bratislave

Ján Zelník, narodený 1920 v Žiline, pediater
	Vyštudoval lekársku  fakultu UK v Bratislave, kde promoval v roku 1947, študoval i v Prahe a Viedni. Pôsobil ako okresný pediater v Žiline až do svojej sedemdesiatky. Významne sa zaslúžil o zníženie úmrtnosti detí a rozvoj zdravotníctva v našom meste. V roku 2010 mu bolo udelené najvyššie slovenské vyznamenanie, Zlatá plaketa spolku lekárov za rozvoj detského lekárstva. Žije v Žiline.

Cena mesta Žilina

Zdeno Horecký, narodený 1930 v Žiline - Bytčici, akademický maliar, grafik
V rokoch 1950-1955 študoval na VŠVU v Bratislave, oddelení krajinného maliarstva. Potom pôsobil v Žiline, kde spoluzakladal Základnú výtvarnú školu v Žiline, neskôr sa stala súčasťou Ľudovej školy umenia. Zakladajúci člen skupiny Mikuláša Galandu, prvú výstavu mali v Žiline v r.1957. Od roku 1990 starosta Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave, zakladateľ sochárskeho sympózia v Terchovej. Okrem krajinomaľby, najmä z oblasti Terchovej je autorom dekoratívno-monumentálnej tvorby v architektúre, vytváral množstvo umeleckej keramickej a inej mozaiky a reliéfov, najmä v Žiline. Mal 11 výstav v zahraničí. Žije v Bratislave. Významne prispel k umeleckému rozvoju mesta i Slovenska. Jeho dielo akvarel Zázrivá - Ukrižovanie bolo oficiálnym darom pápežovi Jánovi Pavlovi II. v r. 1994.


