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  Prerokované :    

 

a)  v Komisii kultúry, školstva a športu dňa 07.05.2019 ... stanovisko predloží predseda 

komisie  na rokovaní MsZ  

b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 09.05.2019 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
 

na základe prerokovaného materiálu 
 
     A/ schvaľuje  
 

 udelenie Čestného občianstva mesta Nemšová 
 
 zaslúžilej umelkyni Eve Kristinovej,  
 

     pri príležitosti jej významného životného jubilea 90 rokov, za jej celoživotný umelecký     
     odkaz, láskyplný a úprimný vzťah k Nemšovej, ktorý prezentovala počas celého svojho    
     plodného kultúrneho a spoločenského života nielen pri svojich častých návštevách     
     Nemšovej, ale aj po celom Slovensku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      Dôvodová správa k materiálu “ Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta  
      Nemšová“  

Dňa 14.2.2019 sa v Mestskom múzeu v Nemšovej konala vernisáž fotografií umeleckej 
tvorby našej rodáčky, zaslúžilej umelkyne Evy Kristinovej. Výstavu, na ktorej sa 
zúčastnili jej najbližší rodinní príslušníci, priatelia, známy, ako aj naši občania 
a predstavitelia mesta, zorganizovalo mesto Nemšová v spolupráci s Divadelným 
ústavom Bratislava. Umeleckú tvorbu umelkyne prezentovali fotografie z foto archívu 
Divadelného ústavu a Slovenského filmového ústavu. Ich autorom bol Karol Mišovič.    

    Dňa 13.3.2019 bol mestu Nemšová doručený list od JUDr. Viliama Pagáča, v ktorom sa        
  organizátorom výstavy poďakoval za jej zorganizovanie a dôstojný priebeh. Zároveň  
  zaslal poslancom mestského zastupiteľstva aj podnet na udelenie čestného občianstva        
mesta Nemšová zaslúženej umelkyni Eve Kristinovej, ako prejav pocty. Text listu tvorí 
prílohu dôvodovej správy.   

Eva Kristinová sa narodila 5. augusta 1928 v Trenčíne. Jej mladosť bola čiastočne 
poznačená tvrdým osudom jej otca. Otec bol československým príslušníkom 
Štefánikových francúzskych légií, povýšili ho na brigádneho generála a neskôr ho 
degradovali na obyčajného vojaka, až bol z armády prepustený. Pani Eva sa v mladom 
veku pridala k Slovenskému národnému povstaniu, kde slúžila ako spojka. 

V roku 1950 absolvovala Odborný divadelný kurz v Bratislave. Po ukončení štúdia 
získala angažmán v SND, zároveň pôsobila v rozhlase, v televízii a vo filme. Na národnej 
divadelnej scéne pôsobila skoro štyridsať rokov. Debutovala v krátkometrážnej komédii 
Rohy (1955). Nasledovala komédia režiséra Paľa Bielika Nie je Adam ako Adam (1956). 
Účinkovala v mnohých televíznych filmoch Štyridsaťštyri (1957), Smrť sa volá 
Engelchen (1960), Sám vojak v poli (1964), komédii Rysavá jalovica (1970), historickej 
dráme v réžii Pavla Haspru, Lucrezia Borgia (1974), komédii Zypa Cupák (1976), 
Bičianka z doliny (1981) v réžii Jozefa Zachara, Puto najsilnejšie (1990). Úspešné boli 
tiež filmy Cesta ženy (1974), Penelopa (1977), Hody (1987). Legendárna slovenská 
herečka a recitátorka Eva Kristinová na scéne Slovenského národného divadla, v rozhlase 
i v televízii vytvorila herecké kreácie, ktoré sa stali súčasťou zlatého fondu slovenského 
hereckého umenia. Na divadelných doskách stvárnila približne 80, väčšinou 
dramatických postáv. 

Priama účastníčka SNP je od roku 1968 zaslúžilou umelkyňou, nositeľkou  
Čs. medaily Za chrabrosť, Čs. medaily Za zásluhy I. stupňa, Radu SNP II. triedy, Ceny 
mesta Bratislavy. Prezident SR Ivan Gašparovič jej udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy  
za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja slovenského divadelného umenia a kultúry. 
      K 80. narodeninám herečky spísal Ján Čomaj jej  pamäte vydané pod 
názvom Spomienky herečky (2008).  
      Pre informáciu uvádzame že v r.  1998 bola  Eve Kristinovej  
pri príležitosti jej  životného jubilea udelená Cena mesta Nemšová. 
 
V zmysle Štatútu mesta Nemšová zo dňa 29.09.2010 čestné občianstvo 
mesta, ako najvyššie osobné vyznamenanie, udeľuje mestské 
zastupiteľstvo osobám, ktoré sa obzvlášť  významným spôsobom zaslúžil i  
o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho 
dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili  ľudské poznanie 
vynikajúcimi  tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo sa udeľuje len 
fyzickým osobám.  
 
 

         Dňa 02.05.2019                                                             Spracovala: Mgr. J. Raftlová 


