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APRÍL 
 
Mildner, Ján, 1921-2000 
herec 
* 06.08.1921 - Čadca 
+ 04.04.2000 - Žilina  
20. výročie úmrtia 
 
V rokoch 1952 - 1966 pôsobil ako člen Divadla Petra Jilemnického v Žiline a v rokoch 1966 - 
1996 Divadla SNP v Martine. Ako ochotník účinkoval v Divadelnom krúžku Jána Palárika 
v Závodnom klube Slovena v Čadci. V profesionálnom divadle sa vypracoval na 
stvárňovateľa charakterových postáv. Najbližšie mu boli postavy slovenskej a českej drámy. 
Vytvoril v nich rozmanité povahové variácie prostého dedinského človeka napr. Otca 
(Hájnikova žena, 1955), Maleckého (Ženský zákon, 1960), Holbu (Najdúch, 1973), Šefla 
(Lúpežník, 1974). 
 
Literatúra: 
BLAHA, Anton, 2004. Osobnosti Kysúc. Bratislava: Kysucká kultúrna nadácia.  
ISBN 80-7165-441-8. 
 
Stredňanský, Ernest, 1930-2017 
režisér, herec 
* 04.04.1930 - Čadca 
+ 30.03.2017 - Bratislava 
90. výročie narodenia 
 
Pôvodne vyštudoval herectvo na bratislavskom konzervatóriu, ktoré navštevoval spolu s 
Máriou Kráľovičovou či Evou Landlovou. Bol spoluzakladateľom televízneho štúdia 
Československej televízie v Bratislave. Divákom a diváčkam je známy najmä ako režisér 
takzvaných televíznych pondelkov – inscenácií vysielaných z bratislavského štúdia. Bol tiež 
dlhoročným redaktorom Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy. Po okupácii Sovietskymi 
vojskami v roku 1968 emigroval do zahraničia. Najprv pracoval v rádiu Slobodná Európa v 
Mníchove. Z Nemecka odišiel do USA, pričom začiatky v krajine opísal v knihe Drsne 
chlapská spoveď (2002). Pracoval napríklad v americkej spravodajskej televíznej stanici 
KNTV, kde počas svojho pôsobenia získal prestížne televízne ocenenie Emmy za produkciu a 
svetelné efekty. Prednášal na State University v San José. Po režimových zmenách v roku 
1989 sa vrátil na Slovensko. Bol tri razy ženatý, jeho poslednou manželkou bola bývalá 
rozhlasová režisérka Sylvia Stredňanská. 
 
Literatúra: 
BLAHA, Anton. 2004. Osobnosti Kysúc. Bratislava: Kysucká kultúrna nadácia.  



ISBN 80-7165-441-8. 
Doplnené podľa: 
https://kultura.pravda.sk/f ilm-a-televizia/clanok/4249 55-zomrel-reziser-ernest-st rednansky/ 
 
Lacko, Ján ml., 1903-1930  
divadelný ochotník 
* 13.04.1903 - Český Tešín, Česko 
+ 11.04.1930 - Čadca 
90. výročie úmrtia 
 
Pochádzal zo železničiarskej rodiny, ktorá sa prisťahovala do Čadce. Do roku 1920 študoval 
na reálke v Žiline, v rokoch 1920 - 1921 absolvoval notársky kurz v Bratislave. Pôsobil ako 
notár v Nesluši. Redigoval časopisy Naše divadlo, Slovenský ochotník. Venoval sa 
ochotníckemu divadlu, založil súbor v Čadci, ktorý sa v roku 1928 s jeho jednoaktovkou 
Karneval zo života zúčastnil na divadelných pretekoch v Martine. Bol autorom pôvodných 
dramatických pokusov a prekladateľom inonárodných hier. V Slovenských pohľadoch mu 
vyšli poviedky Matejova smrť, Katrušina láska a Zmierenie. 
 
Literatúra: 
BLAHA, Anton, 2004. Osobnosti Kysúc. 1. vyd. Bratislava: Kysucká kultúrna nadácia.  
ISBN 80-7165-441-8. 
 
Pažický, Lukáš, 1728-1800 
kňaz, národnokultúrny pracovník 
* 16.11.1728 - Prievidza 
+ 18.04.1800 - Čadca 
220. výročie úmrtia 
 
Ľudovú školu absolvoval v rodisku, filozofiu a teológiu študoval v seminári v Trnave, v roku 
1753 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Najprv pôsobil ako kaplán v Malej Hradnej 
1753 - 1754, neskôr bol farárom v Skalitom, po spojení farností Skalité a Čadca do jedného 
pastoračného celku spravoval obe farnosti, pričom sídlil v Čadci. Tento stav trval do roku 
1772. Pažický sa zaslúžil o vybudovanie hlavného oltára Kostola sv. Bartolomeja (1762), 
murovanej fary v Čadci (1778), veže kostola sv. Bartolomeja (1778), strešnej konštrukcie na 
veži kostola (1794) a vedľa veže nechal vystavať kaplnku, ktorej stavbu aj sám financoval 
(1783). Pre kostol zabezpečil farár Pažický aj dva zvony, z ktorých jeden sám zaplatil a 
daroval kostolu. Tento zvon bol pomenovaný po ňom a nesie meno Lukáš. V roku 1793 sa 
stal členom Slovenského učeného tovarišstva a šíriteľom jeho myšlienok na Kysuciach. 
 
Literatúra: 
BLAHA, Anton. 2004. Osobnosti Kysúc. 1. vyd. Bratislava: Kysucká kultúrna nadácia.  
ISBN 8071654418. 
 
 



Ďurana, Kornel, 1905-1967 
matematik, stredoškolský profesor 
* 24.04.1905 - Kysucká Nové Mesto 
+ 09.03.1967 - Trenčín 
115. výročie narodenia 
 
V Prahe študoval prírodné vedy, odbor matematika a fyzika a zároveň získal aprobáciu 
stredoškolský profesor. Pôsobil ako profesor v Kláštore pod Znievom, Trenčíne a Novom 
Meste n. Váhom. Prispieval do mnohých odborných časopisov. Je autorom publikácie Tak 
rozpráva príroda (1942). 
  
Literatúra: 
Kornel Ďurana / H. Harceková. In: Zvesti KNM. Roč. 4, č. 3 (1997), s. 9. 
Slovenský biografický slovník A-D. 1987. Martin: Matica slovenská.  
 
Havlíček, Vincent Ján, 1845-1922 
kňaz, publicista 
* 29.04.1845 - Oščadnica 
+ 22.02.1922 - Budapešť 
175. výročie narodenia 
 
Študoval na gymnáziách v Nitre a Trnave, za kňaza bol vysvätený v roku 1869 a primície mal 
na rodných Kysuciach v Makove. Počas svojej kňazskej služby vystriedal viaceré pôsobiská. 
Jeho posledné pôsobisko bola Budapešť, kde od roku 1909 žil na dôchodku. Počas štúdií v 
Ostrihome sa angažoval v Slovenskej literárnej škole, kde bol podpredsedom študentskej 
spoločnosti. Vydával a redigoval kazateľský časopis Slovenský Sion, do ktorého prispievalo 
viacero slovenských náboženských spisovateľov a publicistov. Bol pravidelným 
prispievateľom do Katolíckych novín a časopisu Sokol. Venoval sa prekladom náboženskej 
literatúry z francúzštiny, taliančiny a nemčiny a popritom písal kázne a mravoučné poviedky. 
 
Literatúra: 
MUDRÍKOVÁ, Janka: 2010. Literárny sprievodca Kysucami. Čadca: Kysucká knižnica. 
ISBN 978-80-88708-29-2. 

 
 


