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REPUBLIKA
HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za javna priznanja
Klasa: 061-01/18-01/01
Urbroj: 2181/01-09-02/02-18-5
Split, 17. travnja 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
nlr predsjednika Jure Šundova
-ovdje-

PREDMET:

Prijedlog Odluke o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za
2017. godinu Vladi Sunko

PRAVNI TEMELJ:

Ćlanak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada
Splita", broj 17109, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročiščeni
tekst) i članak 25. Odluke o javnim priznanjima Grada Splita
(.Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2N04, 6/05,8/06,
8/07, 35/08, 4/10, 39/13, 2116 i 8/16 - pročiščeni tekst)

NADLEŽNOST:

Gradsko vijeće Grada Splita

STRUĆNA OBRADA:

Ured Grada, Odsjek za rad Gradskog vijeća

IZVJESTITELJ:

Jure Šundov, predsjednik Komisije za javna priznanja

PREDSJEDNIK
ure Š

ov

Na temelju članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj
17/09,11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročiščeni tekst j i članka 25. Odluke o javnim
priznanjima Grada Splita ( .Službeni glasnik Grada Splita ., broj 18/00, 2A104, 6/05,8/06,
8/07, 35/08, 4110, 39/13, 2116 i 8/16 - pročiščeni tekst j, Gradsko viječe Grada Splita na
_____
sjednici, održanoj
2018. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli osobne nagrade Grada Splita za 2017. godinu
Vladi Sunko
I.
Osobna nagrada Grada Splita za 2017. godinu, dodjeljuje se:
Vladi Sunko
za naročite zasluge i ostvarene rezultate u promicanju hrvatske glazbene
zemlji i inozemstvu

baštine u

II.
Ova Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Splita".

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Jure Šundov

OBRAZLOŽENJE

Vlado Sunko, pedagog, dirigent i skladatelj, rođen je u Splitu 1954. godine. Na
Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je 1979. godine. Redovni je profesor u trajnom
zvanju na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Već trideset godina voditelj je Gradskog zbora
"Brodosplit" i dirigent Mješovitog zbora Umjetničke akademije u Splitu s kojima sudjeluje na
festivalima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu gdje osvaja brojna priznanja j nagrade.
Posebna stručna priznanja stekao je za antologijska izvođenje Papandopulova~ Oratorija
Muka Gospodina našega Isukrsta", U svom stvaralaštvu posebno je okrenut prema zbornoj
glazbi. Najzahtjevnije njegovo djelo čini kantata "Zlato Gospine milosti" za soliste, zbor i
instrumentalni ansambl.
Uspješni rezultati prof. Sunka nastavljeni su i u 2017. godini na pedagoškom,
umjetničkom i stvaralačkom radu. U prošloj godini maestro Sunko skladao je vokalno
instrumentalno djelo kantatu "Priča kliških uskoka~ kao rezultat težnje za izjednačavanjem
vrijednosti folklorne glazbe brdovitog zaleđa Dalmacije s folklornom glazbom obale i otoka
kao i skladbu TO YOU ( Three lotuses ) koja je prvi put izvedena u Nizozemskoj.
U 2017. godini dobitnik je više nagrada na međunarodnim i domaćim natjecanjima
kao voditelj Gradskog zbora Brodosplit i zbora Umjetničke akademije u Splitu, te nagrada za
skladateljski rad od kojih slijedeće: prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i nagradu
publike Zlatna katedrala za najbolji zbor sa Gradskim zborom "Brodosplit" na Međunarodnom
natjecanju "Cro Patria~, treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda Brončana katedrala sa
mješovitim zborom Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu na Međunarodnom natjecanju
.Cro Patria", prvu nagradu u kategoriji muških zborova sa Gradskim zborom .Brodosplit~ na
Međunarodnom natjecanju zborova" Voce Magna" u Slovačkoj, te dobitnik povelje za
izniman doprinos Festivalu "Cro Patria".

