Výnimoční ľudia z nášho kraja
Aj takto by sme mohli
charakterizovať nositeľov ocenení, ktoré každoročne udeľuje Žilinská
župa.
Náš kraj sa môže popýšiť množstvom významných ľudí, ktorí
sa tu narodili, pracovali, tvorili, jednoducho osobnosťami
s veľkým „O“, ktoré významnou mierou reprezentujú svoje rodisko doma aj v zahraničí
a obohatili spoločnosť jedinečnými tvorivými výkonmi. Cieľavedomých ľudí s obrovským
talentom a húževnatosťou, no
zároveň skromných a pokorných si všíma aj Žilinská župa.
Zasadzuje sa o to, aby ich život
a dielo neostali nepovšimnuté
a každoročne ich snahu i úspechy korunuje oceneniami. Do
roku 2010 bolo najvyššie ocenenie kraja „Čestné občianstvo“.
Medzi najznámejších držiteľov
patril slovenský básnik a esejista Milan Rúfus, emeritný
biskup Nitrianskej diecézy Ján
Chryzostom kardinál Korec,

Zaslúžia si našu pozornosť. Ocenené osobnosti Žilinského kraja za rok 2015 si cenu prevzali z rúk župana Juraja Blanára.

rok 2015

Pamätná plaketa ŽSK

cena žsk
Natália Hejková
Výnimočné trénerské úspechy a rozvoj
basketbalu doma i vo svete má na konte
úspešná trénerka pôvodom zo Žiliny. Víťazka ankety tréner storočia a nositeľka
Radu Ľudovíta Štúra III. triedy má vo svojej
zbierke ako jediná v histórii päť víťazstiev
v Európskej lige, 17 ligových titulov majstra krajiny a na Olympijských hrách 2008
v Pekingu získala bronz. Jej najúspešnejšie
pôsobenie je spojené s Ružomberkom, keď
z regionálneho klubu vybudovala jeden
z najsilnejších klubov na európskom kontinente.
Marcela Laiferová
Rodáčka z Petrovíc pri Žiline má kysucké
korene, siahajúce do obce Olešná. Úspešne
skĺbila kariéru speváčky so štúdiom medicíny a ako prvá slovenská speváčka vydala
v roku 1969 LP platňu. Dnes je nositeľkou
viacerých významných cien. Okrem Zlatej
Bratislavskej lýry, ktorú získala za pieseň
Slová, zaujala aj na hudobných festivaloch
v Nemecku či na Malte a svojím hudobným
nadaním reprezentovala domovinu aj na
festivaloch v Riu de Janeiro či v Drážďanoch. Na hudobnej scéne sa pohybuje už 50
rokov.

Rodáčka z Turca. Najvyššie ocenenie župy
získala aj Etela Thomková.

Cecília Matysová
Pochádza z oravského Zuberca a ocenenie získala za
dlhoročný prínos pri realizácii medzinárodného folklórneho festivalu Podroháčske folklórne slávnosti.
Roky sa podieľala na jeho
tvorbe i propagácii smerom
k verejnosti a fanúšikom ľudovej kultúry. Jeho program
a podobu ovplyvňovala trinásť rokov ako predsedníčka Programovej komisie
festivalu či zostavovateľka
programových bulletinov,
čomu sa venovala počas 27
ročníkov.

Etela Thomková
Zakladajúca členka a prvá predsedníčka
Miestneho spolku Slovenského červeného
kríža v Slovanoch má nemalú zásluhu na
tom, že si spolok pripomína už 60 rokov
svojho fungovania. Založila ho ako 20-ročná učiteľka na ZŠ v Slovanoch a vďaka svojej iniciatíve a aktivite sa zaradila medzi
osobnosti Slovenského Červeného kríža.
Dnes je nositeľkou ceny Za humanitu, ktorú získala nielen za svoju obetavosť, ale aj
dobrovoľnú službu.

František Jurina
Priamy účastník protifašistického odboja prešiel ako
výsadkár popri partizánoch
a vojakoch Československej
a Červenej armády celé Slovensko. Ako predseda ZO
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov aktívne oboznamoval mládež
s hrôzami vojen a fašizmu.
Zaslúžil sa o zrekonštruova-

Máme osobnosti a chceme ich oceniť. Pošlite nám svoj tip
Peter
Sagan

drotársky historik Karol Guleja, spisovateľ a jazykovedec
Anton Habovštiak či akademický sochár Štefan Pelikán.
V roku 2011 sa najvyššie ocenenie župy zmenilo všeobecne záväzným nariadením na
Cenu ŽSK, ktorého nositeľom
sa stal cyklista Peter Sagan,
dirigent Zlatoň Babík či divadelný a filmový tvorca Jozef
Ciller. Druhým najvyšším ocenením je Pamätná plaketa ŽSK
a tretím ocenením, ktoré župa
každoročne udeľuje, je Litteras
Memoriales. Za každou z týchto osobností stojí pozoruhodný
životný príbeh, rozprávajúci
o neoblomnej vytrvalosti, inšpiratívnom duchu či inovátorskej vízii. Na nasledujúcich
riadkoch si pripomeňme zaujímavé životy nositeľov ocenení
Cena ŽSK a Pamätnej plakety
za minulý rok. I takýmto spôsobom vzdáme úctu ich neobyčajnej ľudskej a tvorivej sile,
ktorá zanecháva nezmazateľnú stopu a posúva spoločnosť
vpred.
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Kto bude
ďalší?

nie partizánskej nemocnice
v Zuberci a partizánskeho
cintorína na Zverovke. Posledný žijúci vojnový veterán
na Orave je nositeľom vysokých vyznamenaní z Československa i Ruska.
Stanislav Bodorík
Lodný kapitán, ktorý 43 rokov kormidluje loď Slanica a preváža návštevníkov
na Slanický ostrov umenia
v správe Oravskej galérie
v Dolnom Kubíne. Okrem
toho sa už 45 rokov aktívne
venuje rôznorodým činnostiam, ktoré súvisia s galerijnou prácou a fotograficky
zdokumentoval celý zbierkový fond Oravskej galérie. Fotografiami výtvarných diel
prispel do desiatok publikácií, časopisov, vydávaných na
Slovensku i v zahraničí.
Ivan Trančík
Mimoriadny prínos pri rozvoji hospodárstva a zamestnanosti v Žilinskom kraji,
to sú dôvody ocenenia, ktoré

Ivan Trančík si prevzal ocenenie za mimoriadny prínos
pri rozvoji hospodárstva
a zamestnanosti v Žilinskom
kraji.
získal za vedenie Spoločnosti
I.TRAN v Turzovke. Tá sa stala úspešnou pletiarenskou
firmou, ktorá exportuje až
80 percent svojich výrobkov
a vlastní registrovanú výrobnú značku „it-termo“ v celej
EÚ a v Euroázijskej zóne. Ako
významný textilný výrobca
v regióne získala firma viaceré ocenenia za kvalitu či za
uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Objednajte sa k lekárovi
cez internet!
Z pohodlia domova sa môžete objednať
na vyšetrenie u svojho lekára.
Vyhnete sa preplneným čakárňam.

www.objednatvysetrenie.sk

2012
Žilinská župa je rodiskom
mnohých významných ľudí
z oblasti športu, kultúry,
vedy a spoločenského života. Niektorí sú známi,
iných prácu poznajú len
zasvätení odborníci. Ak
teda poznáte osobnosť,
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ktorá by si ocenenie za
mimoriadnu
reprezentáciu kraja zaslúžila, neváhajte a pošlite nám svoj
tip. Urobiť tak môžete do
konca augusta. Nominácie je potrebné doručiť
v písomnej podobe poš-
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tou, osobne, alebo e-mailom na Úrad ŽSK spolu
s charakteristikou zásluh
navrhovaných osôb a ich
súhlasom s nomináciou
a odôvodnením predloženého návrhu. Predseda
ŽSK môže na podnet ob-

2016
čanov, poslancov Žilinskej
župy, či občianskych združení, umeleckých a vedeckých inštitúcií udeliť jedno
z troch možných ocenení.
Viac informácií nájdete na
stránke www. regionzilina.
sk.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.
Žilinský samosprávny kraj

