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JANUÁR 1996 

 

1.1.  Nový rok. Koniec minulého roka a začiatok roku 1996 sa 

niesol v znamení osláv výročia vznik samostatnej Slovenskej 

republiky. V Žiline sa pred polnocou zhromaždili tisíce 

obyvateľov na Hlinkovom námestí. Na tribúne bol kultúrny 

program, vystúpili v ňom súrodenci Muchovci z Terchovej, 

spevák Peter Vašek, Otto Weiter, žilinská skupina AYA a 

ďalší. Pre obyvateľov bolo k dispozícii občerstvenie.  

Pred polnocou sa prítomným z balustrády prihovorili primátor 

mesta Žiliny Ing. Ján Slota, prednosta Okresného úradu v 

Žiline Ing. Miloš Kontra a poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky Karol Zahatlan. O polnoci začal z budovy 

Mestského divadla ohňostroj takého rozsahu, aký ešte snáď v 

našom meste nebol. Medzi prítomnými mal veľký ohlas. 

Obyvatelia strávili ešte niekoľko hodín spoločne na námestí. 

 

1.1.  Prvé dieťa, ktoré sa narodilo v žilinskej nemocnici, bol Patrik 

Grňa, vážil 3,7 kg a meral 49 cm. Narodil sa minútu po 

polnoci, preto Ján Slota, Miloš Kontra a Karol Zahatlan ešte 

na silvestrovskej veselici na Námestí Andreja Hlinku to 

oznámili, a malému Patrikovi a ďalším dvom narodeným 

deťom venujú vkladné knižky po 5000 Sk. 

3.1.  boli zrušené protichrípkové opatrenia v našom okrese. 

Karanténne opatrenie – zavretie základných a stredných škôl 

– bolo v našom okrese vyhlásené 9. decembra 1995. Najväčšiu 

intenzitu dosiahla chrípková epidémia v 52. týždni roku 1995. 

Vtedy bolo evidovaných 5031 prípadov na 100 tisíc 

obyvateľov, v súčasnosti je to 1220 prípadov. 
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 4.1.   sa dožil 100 rokov Jaroslav Siakeľ, tvorca prvého slovenského 

hraného filmu Jánošík. Premiéra filmu Jánošík bola 3.1.1922 

v žilinskom kine Grand Bio Universum (dnešný Dom umenia 

Fatra). Pán Siakeľ žije v Spojených štátoch, kde aj film 

zhotovili. Naposledy bol na Slovensku v roku 1989. 

 

5.1.   Na neurologickom oddelení žilinskej nemocnice uskutočnili 

lekári, pod vedením primára MUDr. Petra Uhnavého, prvú 

operáciu na Slovensku, pri ktorej vložili pacientovi keramickú 

náhradu medzistavcovej platničky. Táto operácia sa doteraz 

uskutočnila iba v Japonsku a Česku. 

 

 7.1.   začal sa koncertný zájazd Štátneho komorného orchestra v 

Japonsku. 

 

 7.1.   Z Kanady sa vrátili mladí žilinskí hokejisti, ktorí sa zúčastnili 

v meste Sherbrooke (Québec) na medzinárodnom hokejovom 

turnaji 14-ročných chlapcov. Na turnaji s názvom Bantam sa 

zúčastnilo celkom 113 družstiev v siedmych kategóriách. 

Hokejisti Tatrana Drevoindustria Žilina boli zaradení vo 

výkonnostne najvyššej triede, dosiahli výborný výsledok, 

obsadili tretie miesto. Za najlepšieho stredného útočníka bol 

vyhlásený a do all - stars menovaný kapitán Žilinčanov Martin 

Groma, ktorý bol v exhibičnom stretnutí aj kapitánom 

družstva Európy. 

 

11.1.  V Považskom múzeu predstavili novú knihu o drotárstve 

Premeny drôtu. Kniha vyšla nákladom 800 kusov, 



- 3 - 

 

jej autorkou je Mgr. Katarína Hallonová. Reprezentatívnou 

formou predstavuje históriu a súčasnosť drotárstva na 

Slovensku. 

 

16.1.  prijal primátor mesta Ing. Ján Slota predsedu Matice 

slovenskej Ing. Jozefa Markuša, DrSc., ktorý primátorovi 

slávnostne odovzdal symbolickú sumu 1 Sk za novú budovu 

Matice slovenskej na Hollého ulici. Obaja predstavitelia 

podpísali aj zmluvu o finančnom zabezpečení rekonštrukcie 

budovy. Náklady v sume 2,5 mil. Sk uhradí mesto Žilina. 

Mesto taktiež prispeje na prevádzkové náklady Domu Matice 

slovenskej. Rekonštrukcia bude ukončená v júli 1996. 

 

18.1.  Miestny odbor Živeny, spolku slovenských žien, otvoril prvý 

kurz obľúbeného paličkovania. Žilinské ženy usporadúvajú aj 

kurzy čičmianskej výšivky a práce so šúpolím. 

 

19.1.  bol v Žiline slávnostný aktív k 25. výročiu existencie Ústavu 

na výkon väzby (väznice) na Hlbokej ceste. Zúčastnil sa ho aj 

minister spravodlivosti SR JUDr. Jozef Liščák a prednosta OÚ 

v Žiline Ing. Miloš Kontra. 

 

20.1.  skončil umelecký zájazd Štátneho komorného orchestra v 

Japonsku. Žilinčania absolvovali v tejto krajine šesť 

novoročných koncertov, dirigentom bol Tsugio Maeda. 

Vystupovali v renomovaných koncertných sálach s kapacitou 

900 až 1200 miest, všetky sály boli vypredané. 16. januára 

vystúpili v známej Asahi Hall v Tokiu na dobročinnom 

koncerte, výťažok 
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  z koncertu Žilinčania venovali pred rokom zemetrasením 

postihnutému mestu Kobe. Na programe z jazdu boli diela 

Jána Cikkera, Johanna Straussa, Josepha Haydna, W.A. 

Mozarta a F. Chopina. 

 

23.1.  Do Juhoslávie odcestovali pracovníci Mestského úradu v 

Žiline, ktorí zabezpečujú konanie výstavy na Zastupiteľskom 

úrade Slovenskej republiky v Belehrade. Výstava bude v 

marci tohoto roku. Dňa 24.1. sa stretli so starostom Kovačice 

Pavlom Severínom. Dohodli možnosti spolupráce aj pri 

organizovaní spomínanej výstavy. 

 

24.1.  V bratislavskom hoteli Bôrik odovzdali ocenenia Slovak Gold 

za vynikajúcu kvalitu výrobkov. Jedným z ocenených 

výrobkov boli kuchynské utierky TENTO, výrobok PT Žilina, 

a.s. 

 

FEBRUÁR 1996 

 

1.2.  začala svoje pravidelné vysielanie stanica Rádio Žilina v 

pásme VKV na frekvencii 94,5 MHz. Po Rádiu Frontinus je 

to druhá rozhlasová stanica v Žiline. 

 

3.2.  

a 4.2. 

 sa na Donovaloch konali Majstrovstvá Slovenska v 

lyžiarskom orientačnom behu. Pretekári oddielu orientačného 

behu TJ Slávia VŠDS získali dve zlaté a dve strieborné 

medaily. Majstrom Slovenska v kategórii veteránov sa stal M. 

Mittelman a v kategórii junioriek zvíťazila M. Sikorová. 
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4.2.  bolo v Mestskom divadle v Žiline predstavenie muzikálu Jozef 

Egyptský a my, ktorý naštudovali členovia divadelného 

spolku pri kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Pred 

začiatkom predstavenia sa na farskom kostole rozozvučali 

zvony. 

 

5.2.  V žilinských kasárňach začalo spoločné cvičenie príslušníkov 

Armády Slovenskej republiky a U.S. Army. Cvičenie sa 

uskutočňuje v rámci projektu Partnerstvo za mier. Zúčastňuje 

sa na ňom 25 príslušníkov 10. skupiny špeciálneho určenia 

amerických síl v Európe, posádka lietadla a 6 príslušníkov 

národnej gardy zo štátu Indiana. Cvičenie potrvá do 16. 

februára. 

 

12.2.  

až 15.2. 

 sa v novovybudovanej sále Konzervatória v Žiline konala 

súťaž študentov slovenských konzervatórií v hre na husle. 

Udalosť bola o to významnejšia, lebo po dlhých rokoch 

výstavby sa v tomto roku podarilo sálu dokončiť. Veľké úsilie 

pri dokončení sály vynaložil riaditeľ Konzervatória Mgr. Ján 

Glasnák za pomoci mesta Žilina a štátnej správy. 

 

20.2.  otvorili v priestoroch VŠDS v Žiline pracovisko firmy Scheidt 

a Bachmann. Hlavným zameraním firmy, ktorej vznik 

inicioval Ing. Gert Müller z Nemecka, je vývoj programových 

prostriedkov pre systémy v oblasti dopravy, hlavne pre 

zabezpečovacie zariadenia v železničnej doprave. 

 

22.2.  bola v Dome umenia Fatra celosvetová premiéra Symfónie č.3 

Johanna Karla Regbera. 
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  Štátny komorný orchester dirigoval rakúsky dirigent Heinz 

Prammer. 

 

22.2.  V budove starej radnice sa konalo 9. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci prerokovali napr. koncepciu 

bytovej politiky v meste Žilina do roku 2000, správu o činnosti 

Žilinského miešaného zboru. Zastupiteľstvo schválilo 

výstavbu cca 90 m vysokého polyfunkčného objektu v tvare 

slovenského štátneho znaku – dvojkríža na Dubni. 

 

23.2.  V priestoroch starej radnice bol slávnostný aktív k 5. výročiu 

vzniku týždenníka Žilinský Večerník a nový Cieľ. Na 

slávnosti bol prítomný zástupca primátora mesta Žilina Ing. 

Milan Gavlák, predseda Združenia slovenských novinárov 

Jozef Darmo, šéfredaktor oslávenca Mgr. Štefan Debnár a 

množstvo ďalších hostí. Pozdravný telegram poslal minister 

kultúry SR Ivan Hudec. 

Týždenník Žilinský večerník a nový Cieľ vyšiel prvý raz 27. 

februára 1991 nákladom 4000 výtlačkov na formáte A4. V 

októbri 1992 prišlo do redakcie viacero redaktorov týždenníka 

Cieľ. Týždenník vtedy rozšíril svoj názov o nový Cieľ. Dnes 

je náklad žilinského týždenníka 19 000 výtlačkov, čo je 

najviac medzi okresnými a regionálnymi tlačovinami na 

Slovensku. 

 

27.2.  V Dome techniky sa začal 6. ročník výstavy Slovakomedica – 

Slovakopharm. Výstavy sa zúčastňuje 65 firiem, ktoré 

prezentujú zdravotnícku techniku a farmáciu. Súčasťou 

podujatia je XIV. Filov medzinárodný lekársky deň 
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a 1. sympózium endoskopickej chirurgie. Výstava končí 1. 

marca. 

 

MAREC 1996 

 

1.3.  navštívili Žilinu pán Pierre Lequiller, poslanec parlamentu 

Francúzskej republiky za department Yvelines, súčasne 

starosta mesta Louveciennes pri Paríži a Henri Proglio, 

prezident spoločnosti C.G.E.A. Na radnici hostí prijal 

primátor mesta Ing. Ján Slota. Dôvodom návštevy bolo hľadať 

nové formy spolupráce medzi našimi krajinami. 

 

5.3.  Na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Juhoslávii 

so sídlom v Belehrade bola otvorená výstava s názvom Žilina 

– centrum severozápadného Slovenska. Na výstave sa 

predstavuje 36 podnikateľských subjektov zo Žiliny a jej 

okolia. Súčasťou výstavy je aj seminár o možnostiach 

dopravných spojení medzi Slovenskom a Juhosláviou.  

Na otvorení výstavy, ktorá potrvá do 8. marca, sa zúčastnil 

zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák, chargé 

d´affaires SR v Juhoslávii Miroslav Mojžita, radca 

ministerstva dopravy Ing. Bohumil Heis, predseda Matice 

slovenskej v Juhoslávii Michal Spevák, starosta Kovačice 

Pavol Severíni, starosta Báčskeho Petrovca Juraj Červenák, 

zástupcovia vlády Juhoslovanskej zväzovej republiky, 

zástupcovia podnikateľských kruhov Slovenska a Juhoslávie. 

Zástupcu primátora mesta Žilina Ing. Milana Gavláka prijal 

primátor mesta Novi Beograd pán Čeda Ždrnja. 
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5.3.  navštívil Žilinu prezident Európskej zóny Medzinárodnej 

basketbalovej federácie (FIBA) pán Aldo Vitale z Talianska. 

Žilina bude v júli 1996 usporiadateľom majstrovstiev Európy 

v basketbale junioriek. Miestom konania bude Športov hala na 

Bôriku. Pán Vitale sa stretol s organizátormi a novinármi, 

sprevádzal ho prezident Slovenskej basketbalovej asociácie 

(SBA) Bohdan Iljaško st. zo Žiliny. 

 

7.3.  bolo na žilinskej radnici zasadnutie Združenia miest a obcí 

Horného Považia, ktoré viedol predseda Združenia a primátor 

mesta Žilina Ing. Ján Slota. Hlavnými bodmi zasadnutia bola 

informácia o rozvoji diaľničnej siete na Slovensku a budúce 

územno-správne členenie Slovenskej republiky. 

 

8.3.  sa skončila výstava Žilina – centrum severozápadného 

Slovenska na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v 

Belehrade. Výstave bola venovaná veľká pozornosť zo strany 

vládnych predstaviteľov, podnikateľov a masmédií 

Juhoslávie. V televízii, rozhlase a novinách bolo veľmi často 

spomínané Slovensko a mesto Žilina. 

 

8.3.  Na chirurgickom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Žiline 

odovzdali do užívania novoupravené pooperačné izby 

jednotky intenzívnej starostlivosti. Stavebné práce realizovala 

firma DOSS, ktorá odovzdala nemocnici dar 100 000,- Sk. 

 

Druhým darom od mesta Žilina bolo sanitné vozidlo Ford 

Transit v hodnote 1,7 milióna Sk. 
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Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj minister 

zdravotníctva SR MUDr. Ľubomír Javorský a štátny tajomník 

ministerstva MUDr. Štefan Zelník zo Žiliny. 

 

14.3.  Niekoľko sto Žilinčanov i ľudí z iných častí Slovenska sa 

zhromaždilo pred Katolíckym domom, aby si pripomenuli 57. 

výročie vzniku prvého samostatného Slovenského štátu. 

Slovenský štát vyhlásil Slovenský snem 14. marca 1939 na 

svojom zasadnutí v Bratislave.  

Spomienku na túto významnú udalosť v dejinách Slovenska 

zorganizovala Okresná rada Slovenskej národnej strany v 

Žiline. Veniec k pamätnej doske pripomínajúcu vyhlásenie 

autonómie Slovenska ThDr. Jozefom Tisom (6. októbra 1938) 

položil predseda Slovenskej národnej strany a primátor mesta 

Žilina Ing. Ján Slota, ktorý prítomných oslovil svojím 

prejavom. Slovenskú štátnu hymnu a hymnickú skladbu Hej 

Slováci! predniesli študenti žilinského Konzervatória. 

 

14.3.  začal v Dome techniky už 5. ročník medzinárodného 

turistického veľtrhu Expotour – Slovakia ´96. Expotouru sa 

zúčastňuje 500 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Poľska, 

Chorvátska, Tuniska a Bieloruska. Na výstave sú zastúpené 

takmer všetky oblasti Slovenska. Organizátori úzko 

spolupracujú so Združením miest a obcí Slovenska. Výstava 

potrvá do 17. marca. 

 

15.3.  V Okresnej knižnici v Žiline bol otvorený bezbariérový vstup 

do tejto kultúrnej ustanovizne. Bezbariérové vstupy do budov 
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v Žiline sú iba v niektorých nemocničných pavilónoch a v 

budove Okresného úradu na ulici Janka Kráľa. 

 

15.3.  

a 16.3. 

 sa v Základnej umeleckej škole Ladislava Árvaya v Žiline 

konal 4. ročník husľovej dielne. Na podujatí sa zúčastnilo 17 

žiakov a 51 pedagógov. Koncert laureátov minulého ročníka, 

Kataríny Bírošovej a Dalibora Karvaya, sa konal v Dome 

umenia Fatra. Laureátom tohoto ročníka sa stal Alexej Rosík 

zo ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice. 

 

19.3.  

a 20.3. 

 navštívila Žilinu obchodná misia firiem z Chorvátska. Tieto 

rokovania zorganizovala Regionálna kancelária Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory v Žiline v spolupráci s 

Chorvátskou obchodnou komorou v Karlovaci. 

 

19.3.  Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne 

vysielanie odobrala licenciu prvej súkromnej televíznej 

spoločnosti TV Sever so sídlom v Žiline pre neplnenie 

stanovených podmienok. 

 

21.3.  V priestoroch Okresného úradu v Žiline bola otvorená výstava 

malieb "Ochrana prírody očami detí", ktorú vyhlásila pre 

žiakov základných škôl Správa Národného parku Malá Fatra. 

Z prihlásených 160 výtvarných diel bolo vystavených 70, 

ostatné sú vystavené v Okresnej knižnici. Ocenení boli v 

kategórii mladších žiakov Michal Bronček a Lucia 

Sihlovcová, v kategórii starších žiakov Zuzana Mičíková a 

Monika Viteková. 
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Cenu riaditeľa Správy NP Malá Fatra získali Petra 

Nadányová, Ján Štofko a Ján Vlk. 

 

22.3.  

a 23.3. 

 sa konala v Žiline Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní. 

Celkove sa súťaže zúčastnilo 53 pretekárok v štyroch 

kategóriách. V kategórii senioriek zvíťazila Žilinčanka 

Zuzana Paurová, ktorá t.č. štartuje za Iskru Banská Bystrica, 

pred pretekárkou Krasoklubu Žilina Bibou Poliačkovou. 

 

26.3.  Akademický senát Vysokej školy dopravy a spojov zvolil 

rektora. Z piatich kandidátov dostal najviac hlasov Doc. Ing. 

Milan Dado, CSc. Nového rektora vymenuje do funkcie 

prezident Slovenskej republiky. 

 

28.3.  V budove Mestského úradu bola sprístupnená výstava 

súťažných návrhov anonymnej urbanisticko-architektonickej 

súťaže „Slovenský dvojkríž v Žiline“. Prítomní boli aj autori 

víťazného návrhu Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Pavel 

Kosnáč a Ing. arch. Emil Makara z Bratislavy. 

 

28.3.  bola ukončená demolácia budovy bývalého Mestského 

národného výboru na východnej strane Mariánskeho 

námestia. Budova, ktorú postavili v roku 1932 pre potreby 

Považskej agrárnej a priemyselnej banky, svojou strohou 

architektúrou narúšala celkový vzhľad námestia. Medzi 

obyvateľmi Žiliny mala táto zmena námestia kladný ohlas.  
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V blízkej budúcnosti na tomto mieste postavia vzhľadovo 

vhodnejšiu budovu. 

 

30.3.  sa konal v Žiline 7. snem Slovenskej národnej strany, ktorého 

sa zúčastnilo 402 delegátov. Snem viedol predseda SNS Ing. 

Ján Slota. 

 

APRÍL 1996 

 

2.4.  Obvodný úrad v Žiline zaregistroval nadáciu Slovenský 

dvojkríž. Nadácia vznikla z podnetu primátora mesta Ing. Jána 

Slotu a jej založenie schválilo mestské zastupiteľstvo. Účelom 

nadácie bude sústreďovať peňažné prostriedky a využívať ich 

na vybudovanie slovenského dvojkríža – symbolu slovenskej 

štátnosti. Nadáciu riadi trojčlenná rada a spravuje správca 

nadácie. 

 

2.4.  V Považskom múzeu v Budatíne otvorili výstavu žilinského 

výtvarníka Jozefa Zelného s názvom Žilinské motívy (mesto 

Žilina v rokoch 1845–1950). Maliar Jozef Zelný vystavuje 

niekoľko desiatok obrazov, na ktorých zobrazuje naše mesto 

v minulosti. 

 

10.4.  bola verejnosti sprístupnená na Útvare hlavného architekta 

mesta Žilina výstava urbanistickej štúdie Žilina - Hájik. 

Výstava potrvá do 15. mája, kedy sa uskutoční na túto tému 

verejná diskusia. 

 

15.4.  Minister vnútra vlády Slovenskej republiky JUDr. Ľudovít 

Hudek v Bratislave uviedol do funkcie 
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splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre Žilinský kraj. 

Splnomocnencom je Ing. Jozef Grapa, bývalý prednosta 

Okresného úradu v Čadci. Podľa schváleného zákona o 

územnosprávnom členení Slovenskej republiky bude mesto 

Žilina sídlom jedného z ôsmych krajov. Ostatné krajské mestá 

budú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, 

Trenčín a Trnava. Nové členenie Slovenska nadobudne 

účinnosť v tomto roku. 

 

18.4.  sa konalo 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Rokovanie malo bohatý program, poslanci schválili správu o 

skutočnom čerpaní rozpočtu mesta za rok 1995. Schválili 

nový štatút Mestského divadla. Inštitúcia divadla ostane, bude 

však zabezpečovať divadelné a iné predstavenia, 

predovšetkým rozličných kultúrnych telies. Zastupiteľstvo 

schválilo aj odpredaj hotela Slovakia výberovým konaním a 

odpredaj ďalších nehnuteľností v majetku mesta. 

 

19.4.  navštívil Žilinu minister obrany vlády SR Ján Sitek. Spolu s 

podpredsedom branno-bezpečnostného výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky a primátorom mesta Žilina Ing. Jánom 

Slotom na základe rozkazu náčelníka generálneho štábu 

Armády Slovenskej republiky generálplukovníka Jozefa 

Tuchyňu uviedli do funkcie veliteľa žilinského útvaru 

domobrany pplk. Jozefa Sikeľa. 

21.4.  odohrali volejbalistky S.P.A.S.A. VŠDS Žilina tretie finálové 

stretnutie o majstra Slovenska v Bratislave s družstvom Slávia 

UK Artmedia Bratislava. Žilinčanky tento zápas vyhrali, 
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a pomerom víťazných finálových z pasov 2:1 sa stali 

majsterkami Slovenska. O tento vynikajúci úspech žilinského 

volejbalu sa zaslúžili tréner Mgr. Adrián Ferulík a hráčky Ing. 

Katarína Rimovská, Norika Kszelová, Monika Kulová, 

Katarína Mizdošová, Andrea Pavelková, Zuzana Pastuchová, 

Katarína Štefková, Terézia Balážová, Silvia Letková a 

Katarína Mravcová. 

 

21.4.  Juniori Basketbalového klubu VŠDS Žilina zvíťazili v Žiline 

nad ŠKP Banská Bystrica a stali sa majstrami Slovenska. 

Majstrami sa stali až po tomto z pase, keď dovtedy boli na 

prvom mieste práve basketbalisti z Banskej Bystrice. 

 

22.4.  

až 24.4. 

 navštívila Žilinu delegácia Obchodnej priemyselnej a 

poľnohospodárskej komory z mesta Sibiu v Rumunsku. Na 

rokovaniach, ktoré organizovala Regionálna kancelária 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline, sa 

zúčastnili zástupcovia 17 rumunských firiem a 36 

podnikateľských subjektov zo Slovenska. Na rokovaní sa 

23.4. zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Rumunska na Slovensku Mihai Dinucu. Rumunskú delegáciu 

prijal na žilinskej radnici primátor mesta Ing. Ján Slota. 

 

22.4.  V Dome umenia Fatra začal 6. ročník Stredoeurópskeho 

festivalu koncertného umenia. Na úvod vystúpil Štátny 

komorný orchester v Žiline, ktorý dirigoval Leoš Svárovský. 

Ako sólistka na anglický roh vystúpila Iveta Bachmanová a na 

violončelo Claudio Bohorguez z Nemecka. 

 



- 15 - 

 

23.4.  V Považskom múzeu v Budatíne bola otvorená výstava, na 

ktorej predstavili výsledky archeologického prieskumu 

Kaplnky Božieho tela pri kostole sv. Štefana v Žiline – 

Rudinách. Výskum robil pracovník Považského múzea v 

Žiline, Mgr. Jozef Moravčík, za veľkej pomoci Mesta Žilina 

od 15. 5. do 20. 8. 1995. O kaplnke Božieho tela je viacero 

záznamov v Žilinskej knihe. Najstarší pochádza z 25. 7. 1423, 

kedy žilinský mešťan Štefan, zvaný Langhorst, dal zapísať 

dohodu, že v prípade bezdetného manželstva odkáže celý svoj 

majetok (56 mariek) farskému kostolu a spomínanej kaplnke. 

O mieste, kde stála kaplnka, neboli dosiaľ presné údaje.  

Archeologický prieskum zistil, že kaplnka sa nachádza 3 

metre južne od svätyne kostola sv. Štefana. Objekt je 

nepravidelného štvorhranného pôdorysu o rozmeroch 5 x 4,8 

m s obdĺžnikovým výčnelkom na západnej strane o rozmeroch 

2 x 1,6m. Murovaný objekt slúžil neskôr ako kostnica na 

odkladanie kostí z hrobov porušených pri pochovávaní v 

staršom období. Zaujímavosťou je apsida na západnej strane. 

Z najstarších archeologických nálezov treba spomenúť denár 

z čias Karola Róberta (panoval 1342 – 1342) s razbou v roku 

1338, denár Ľudovíta I. (panoval 1342 – 1382) s razbou z 

rokov 1373 – 1382. Na záver prác obvody rekonštruovaných 

múrov nadstavili novým kameňom, aby prečnievali nad 

súčasný terén, a tým boli zvýraznené. Na objavení tejto 

pamiatky má veľkú zásluhu pracovník Mestského úradu v 

Žiline RNDr. Mikuláš Hrabovec. Pri plnení si iných 

pracovných povinností zistil, že sa na tomto historickom 

území vykonávajú výkopové práce pre inžinierske siete. Práce 

zastavil a zabezpečil archeologický výskum. 
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23.4.  V Dome techniky sa začala výstava Komunál ´96, 4. ročník 

medzinárodného veľtrhu techniky, životného prostredia a 

komunálneho hospodárstva. Na ploche cca 3000 m2 sa 

predstavuje vyše 80 firiem zo Slovenska, Čiech, Rakúska, 

Nemecka a Dánska. Výstava potrvá do 26. apríla 1996. 

 

27.4.  Pri príležitosti 160. výročia výstupu štúrovcov na hrad Devín 

bola spomienková akcia na tomto starodávnom mieste. 

Udalosť si pripomenulo aj 800 skautov z celého Slovenska, z 

toho bolo 180 z okresu Žilina. 

 

MÁJ 1996 

 

3.5.  sa v žilinských kasárňach konala slávnostná prísaha vojakov 

Armády Slovenskej republiky. Prísahy sa zúčastnilo vyše 400 

brancov, výsadkári Žilinského pluku Jozefa Gabčíka a vojsk 

domobrany. Vojakov pozdravil aj Ing. Milan Gavlák, zástupca 

primátora mesta Žilina. 

 

5.5.  oslávili aj žilinskí požiarnici sviatok sv. Floriána, patróna 

požiarnikov. Okrem ukážok požiarnej techniky sa konal aj 1. 

ročník súťaže o putovný pohár primátora mesta Žilina v 

požiarnom útoku dobrovoľných požiarnych zborov. Súťaže sa 

zúčastnilo 10 družstiev zo Žiliny a okolia. Pohár získalo 

družstvo z Krasňan. 

 

5.5.  V belgickom meste Neerpelt bol 44. ročník Medzinárodného 

festivalu detských speváckych zborov. Z viac ako desať 

speváckych zborov sa stal víťazom žilinský zbor Odborárik, 

ktorý od jeho založenia vedie Mgr. Zlatoň Babík. 
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7.5.  bola v priestoroch Mestského úradu vernisáž výstavy 

víťazných návrhov urbanisticko-architektonickej súťaže na 

riešenie Námestia Ľudovíta Štúra. Súťaž vypísal Útvar 

hlavného architekta mesta Žilina, predsedom poroty bol Ing. 

arch. Ivan Meliš. Víťazom súťaže sa stali Ing. arch. Ivan 

Kočan a Ing. arch. Stanislav Beňačka z Bratislavy. 

 

7.5.  V Dome techniky sa začal Automarket '95, predajná výstava 

úžitkových a osobných automobilov, autopríslušenstva 

a autoopravárenstva. Návštevníci si mohli pozrieť takmer 100 

vystavených automobilov známych značiek ako napr. 

Peugeot, Mazda, Renault, atď. Prvýkrát sa v Žiline predstavili 

vozidlá Mercedes. 

 

8.5.  bolo spomienkové stretnutie pri pomníku Milana Rastislava 

Štefánika v Žiline pri príležitosti 77. výročia tragickej smrti 

tohoto slovenského velikána. Za mesto Žilina sa stretnutia 

zúčastnil zástupca primátora mesta Žilina Milan Gavlák. 

Hlavný príhovor predniesol Ján Sitek, minister obrany vlády 

Slovenskej republiky. 

 

10.5.  sa dožila 108 rokov pani Jozefína Bartizalová, rodená 

Jakušová. Pani Bartizalová je najstaršou občiankou 

Slovenskej republiky, dlhé roky pracovala v žilinskej Slovene. 

Medzi gratulantami boli aj zástupca primátora mesta Žilina 

Ing. Milan Gavlák a prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. 

Miloš Kontra. 
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12.5.  boli na kopci Javorina nad Stráňavami okresné oslavy 51. 

výročia víťazstva nad fašizmom. Kladenia vencov pri 

pamätníku 1. československého armádneho zboru sa 

zúčastnili starosta obce Stráňavy Kamil Hruška, zástupca 

Ministerstva obrany pplk. Marián Božík, zástupca primátora 

mesta Žilina Ing. Milan Gavlák, členovia diplomatického 

zboru a množstvo ďalších účastníkov. 

 

12.5.  Vo výstavnej sále Budatínskeho zámku bola vernisáž prvej 

výstavy projektu 0-2000 s názvom Premenlivá tvár Zeme. 

Výstava, ktorej autorkou je RNDr. Soňa Bellanová, 

vysvetľuje stavbu Zeme a geologickú stavbu okolia Žiliny. 

Nad projektom, ktorého posledná časť bude realizovaná v 

roku 2000, prevzal záštitu primátor mesta Žiliny Ing. Ján 

Slota. 

 

13.5.  

a 14.5. 

 bola v Žiline na pozvanie Regionálnej kancelárie Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory misia z Hospodárskej 

komory Vojvodiny z Nového Sadu. Delegáciu, ktorú viedol 

prezident komory Nikola Stojšič, privítal riaditeľ RK SOPK v 

Žiline Ing. Ján Mišura. Hostia z Juhoslávie absolvovali viaceré 

stretnutia so zástupcami žilinských podnikateľských kruhov. 

 

14.5.  pracovníci Mestského úradu v Žiline odovzdali riaditeľovi 

Belgického lýcea Jaroslavovi Pištekovi v 24 kartónoch nové 

učebnice vo francúzskom jazyku. Myšlienka tejto pomoci 

vznikla na žilinskej radnici v marci tohoto roku počas 

návštevy pána Pierre Lequillera, poslanca francúzskeho 

parlamentu a starostu mesta Louvenciennes.  
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Dovoz zásielky z inštitúcie, ktorá sa zaoberá šírením 

francúzskych kníh, zabezpečilo mesto Žilina. 

 

16.5.  prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota v priestoroch 

žilinskej radnice majstrov Slovenskej republiky volejbalistky 

S.P.A.S.A. VŠDS Žilina, ktoré vedie tréner Mgr. Adrián 

Ferulík a basketbalových juniorov BK Váhostav Žilina, 

ktorých vedie tréner Ladislav Babuljak. Obaja tréneri už v 

minulosti dosiahli so svojimi zverencami mnohé úspechy. 

 

16.5.  sa konal v Mestskom divadle koncert začínajúcich rockových 

skupín AYA FEST ´96. Na koncerte sa predstavilo viacero 

skupín, na záver vystúpila dnes už na Slovensku známa 

žilinská skupina AYA. 

 

16.5.  bola na žilinskej radnici podpísaná zmluva o postupe 

transformácie Letiska Žilina na akciovú spoločnosť. Mesto 

Žilina zastupoval primátor Ing. Ján Slota, Vysokú školu 

dopravy a spojov rektor školy Doc. Ing. Milan Dado, 

Aeroklub Žilina Ing. Peter Braciník a akciovú spoločnosť 

Letisko Žilina zastupoval predseda predstavenstva spoločnosti 

Ing. Milan Gavlák. 

 

16.5.  zastavil na žilinskej stanici špeciálny vlak, s názvom Slnečný 

vlak (Sonnenzug), ktorý každoročne vypravujú do niektorého 

susedného štátu Rakúske železnice (ÖBB) v spolupráci so 

zväzmi telesne postihnutých. V tomto roku vlak, nad ktorými 

záštitu každoročne preberá rakúsky prezident, zavítal na 

Slovensko. 290 telesne 
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postihnutých ľudí zo 16 krajín Európy spolu so zdravotníckym 

doprovodom prežilo na žilinskej stanici pekné chvíle a 

pokračovali v ceste do Starej Ľubovne. Tradícia Sonnenzugu 

vznikla už v roku 1962. 

 

18.5.  

a 19.5. 

 sa v meste St. Gallen (Švajčiarsko) konala medzinárodná 

výstava psov. V konkurencii 3 200 psov najvyššie ocenenie 

dostal Kerry blue chovateľky MVDr. Zuzany Cigánikovej, 

tibetský teriér Jany Juhásovej a kólia Ing. Miroslava Kotuláša 

dostali ocenenie výborný. 

 

19.5.  dosiahli žilinskí horolezci Juraj Hreus a Ján Svrček vynikajúci 

úspech. Vo veľmi nepriaznivých podmienkach (- 45 ° C) 

zdolali najvyšší vrch Severnej Ameriky Mount McKinley 

(6194 m. n. m.) na Aljaške. 

 

22.5.  bol v Mestskom divadle koncert dychovej hudby Fatranka. 

Koncert sa konal pri príležitosti 15. výročia založenia tohoto 

súboru, ktorý má na Slovensku i v zahraničí výborný zvuk. 

Súbor Fatranka vedie od začiatku dirigent Mgr. Pavol Bienik 

a umeleckým vedúcim je František Zakopčaník. Plná sála 

odmenila účinkujúcich búrlivým potleskom. Zriaďovateľom 

Fatranky je Mesto Žilina, t. č. účinkuje v rámci Mestského 

divadla. 

 

23.5.  

a 24.5. 

 navštívil Žilinu veľvyslanec Európskej únie na Slovensku 

Georgios Zavvos. Na radnici hosťa prijal primátor mesta 

Žilina Ing. Ján Slota.  
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Po prijatí sa v priestoroch Mestského úradu konal seminár k 

problematike európskej integrácie. 

 

25.5.  usporiadal Žilinský pluk Jozefa Gabčíka 2. ročník Memoriálu 

Jozefa Gabčíka. Účastníci bežali 12 kilometrovú trasu z 

Poluvsia do Žiliny. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo takmer 

100 bežcov, odštartoval minister obrany SR Ján Sitek. 

 

25.5.  mali členovia Slovenského skautingu zo Žiliny brigádu v 

žilinskom lesoparku Chrasť. Desiatky skautov dôkladne 

vyčistili lesopark od rôznych odpadkov a nečistôt. Pred 

začiatkom leta je to veľmi užitočná iniciatíva. 

 

28.5.  v priestoroch starej radnice odovzdali členovia vedeckej rady 

Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov Vysokej 

školy dopravnej v Žiline čestný doktorát (Dr.h.c.) 

pracovníkovi generálneho riaditeľstva švajčiarskych dráh 

(SBB) Dr. Ing. Helmutovi Königovi za rozvíjanie spolupráce 

medzi európskymi vysokými školami, vrátane Vysokej školy 

dopravy a spojov. 

 

29.5.  bolo v Mestskom divadle stretnutie trampských a folkových 

hudobníkov s názvom Večernica, ktoré organizovalo 

trampské združenie Severka za pomoci mesta Žilina a 

menovite prednostu Mestského úradu Ing. Miroslava 

Adámka. Podujatie malo vynikajúcu atmosféru, sledovalo ho 

množstvo divákov. V Žiline sa tak rodí nová tradícia. 
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30.5.  bola v Považskej galérii umenia vernisáž výstavy k príležitosti 

20. výročia založenia galérie. Na výstave sú diela 34 autorov, 

spolu 54 diel zo zbierok galérie. Medzi autormi sú takí 

významní umelci ako Martin Benka, M. A. Bazovský, Ľudovít 

Fulla, Vincent Hložník, skupina Mikuláša Galandu a mnohí 

ďalší. 

Považská galéria umenia pripravila od roku 1976 256 výstav, 

z toho 95 výstav od roku 1991, zbierkový fond galérie tvorí v 

súčasnosti 3 040 umeleckých diel. 

 

31.5.  sa v Žiline konal IV. snem Komory komerčných právnikov 

Slovenskej republiky. Rokovania sa zúčastnilo vyše 600 

členov komory. 

 

JÚN 1996 

 

1.6.  uplynulo 110 rokov od narodenia biskupa evanjelickej cirkvi 

a. v. Fedora Ruppeldta (zomrel 25. 8. 1979 v Žiline). Fedor 

Ruppeldt bol aj spisovateľ, publicista, kultúrny historik, 

prekladateľ a politik. V mladosti bol na pozvanie R. W. Seton-

Watsona (Scotus Viator) na študijnom pobyte v Anglicku 

spolu s Martinom Rázusom a Vladimírom Royom. Patril k 

signatárom Martinskej deklarácie v roku 1918. 

 

1.6.  odcestoval folklórny súbor Rozsutec do chorvátskeho mesta 

Osijek, kde bude hosťom súboru Željezničar. Rozsutec 

vystúpi aj v slovenskej dedine Josipovac. 
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2.6.  sa konala v Závodnom klube Slovena súťaž v spoločenskom 

tanci o Pohár primátora mesta Žilina. Podujatie zorganizovalo 

Regionálne kultúrne stredisko a GO-GO Club Ľ. Plešingera. 

 

3.6.  zomrel vo veku 85 rokov JUDr. Ernest Žabkay. Bol to 

vynikajúci právnik, horolezec, spoluzakladateľ Horskej 

služby, aktívne vystupoval vo verejnom živote.  

Známy bol hlavne obhajobou prvého slovenského prezidenta 

ThDr. Jozefa Tisa v procese v rokoch 1946 až 1947, o čom 

napísal aj knihu. 

 

4.6.  navštívil Žilinu vyslanec Francúzskeho spoločenstva z 

Belgicka s pôsobnosťou pre strednú Európu p n Marc 

Clairbois. Navštívil Belgické lýceum, Okresnú knižnicu a na 

radnici ho prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Na 

stretnutiach sa načrtli možnosti spolupráce, hlavne v kultúre. 

 

5.6.  usporiadal miestny odbor Matice slovenskej prednášku o 

biskupoch – mučeníkoch Michalovi Gojdičovi, Pavlovi 

Buzalkovi a Jánovi Vojtaššákovi. Prítomní mali možnosť 

dozvedieť sa mnoho informácií o živote a diele troch 

biskupoch, ktorých kruto prenasledoval komunistický režim. 

Prednášal PhDr. Emil Kačala z Matice slovenskej v Martine. 

 

5.6.  začali Žilinské dni ´96 vzdelanosti, remesiel a podnikania, 

ktoré organizuje Mesto Žilina a Živnostenské spoločenstvo 
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Žilina spolu s ďalšími spoluorganizátormi. V priestoroch 

Mestského úradu bola prednáška a spomienkový večer o diele 

Fedora Ruppeldta (1886–1979). Hlavnými prednášateľmi boli 

RNDr. Ľubomír V. Prikryl, CSc. a doc. Ing. Ivan Gantner, 

CSc. 

 

6.6.  Žilinské dni ´ 96 slávnostne otvoril zástupca primátora mesta 

Žilina Ing. Milan Gavlák.  

Na Štúrovom námestí boli inštalované desiatky stánkov, kde 

rôzni remeselníci ukazovali svoju zručnosť. Podujatie malo 

názov Trhy umeleckých a úžitkových remesiel. 

Súčasne sa konali módne prehliadky učilíšť a bol kultúrny 

program. Veľkú účasť mal seminár o spolupráci Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory a stredných odborných 

učilíšť vo vzdelávacom procese.  

Večer bolo vyhodnotenie najlepších učňov. Ocenenie za 

najlepšiu učnicu prevzala Viera Verešová. V budove 

Mestského úradu bola beseda o dejinách a architektúre 

pamiatok v Žiline. 

 

6.6.  V Galérii Emócia bola otvorená výstava fotografií Pavla 

Ďurču pod názvom Obrázky z Kanady. 

 

6.6.  pracovníci firmy Demos odborne odstrelili takmer 100 metrov 

vysoký komín v PT Žilina, a.s. Komín sa stal nepotrebným po 

zmene výrobného plánu firmy v roku 1992 a zavedení novej 

technológie. 
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7.6.  pokračovali Žilinské dni ´96 na Štúrovom námestí. Zaujímavé 

podujatie absolvovali žiaci z kladných škôl. Po teoretickej 

skúške o dejinách Žiliny v priestoroch Mestského úradu si 

svoje poznatky preverili priamo v meste tým, že ulicami Žiliny 

išli po stop ch dejín v našom meste. V koncertnej sále 

Konzervatória sa uskutočnil spomienkový večer žilinských 

tvorcov. Ocenení boli za celoživotné dielo umelecký 

kníhviazač Ján Vrtílek pri príležitosti dožitia 90 rokov, 

pedagóg a básnik Ján Frátrik pri príležitosti dožitia 80 rokov. 

Za JUDr. Ernesta Žabkaya ocenenie prevzala in memoriam 

jeho dcéra Vesna. Ocenení boli aj víťazi súťaží z kladných 

škôl. 

8.6.  Matica slovenská a Slovenská národná strana usporiadali v 

Martine celoslovenské oslavy 135. výročia Memoranda 

slovenského národa a 125. výročia založenia Slovenskej 

národnej strany. Na zhromaždení mal hlavný prejav Ing. Jozef 

Markuš DrSc., predseda Matice slovenskej a Ing. Ján Slota, 

primátor mesta Žiliny a predseda SNS. Prítomných privítal 

Ing. Stanislav Bernát, primátor mesta Martin. Na oslavách, 

ktorým prialo pekné počasie, sa zúčastnilo veľa Žilinčanov. 

 

12.6.  nastala v Bánovej, v časti Do stošky, po silnom daždi živelná 

pohroma. Prúd vody a bahna z blízkeho poľa, na ktorom boli 

zasadené zemiaky, zaplavil niekoľko ulíc, z hrad a domov a 

spôsobil obyvateľom značné materiálne škody. Príčinou 

soliflukcie bol opakovane použitý nevhodný agrotechnický 

postup. Zdroj pôdotoku sa nachádzal v depresii rozoraného a 

vysadeného územia, trvale trávnatý porast nebol odnosom 

pôdy postihnutý.  
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13.6.  sa konalo 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 

zúčastnilo sa ho 38 poslancov. V úvode odovzdal primátor 

mesta Žilina Ing. Ján Slota titul Čestný občan mesta Žiliny plk. 

Františkovi Hanovcovi pri príležitosti jeho 80. narodenín. 

Plukovník Hanovec sa zúčastnil obrany Slovenskej republiky 

proti maďarským fašistickým agresorom v roku 1939. 

Zasadnutie malo bohatý program. Riaditeľ Dopravného 

podniku Mesta Žiliny Ing. Juraj Popluhár oboznámil 

poslancov s návrhom transformácie podniku na obchodnú 

spoločnosť. Prerokovaná bola správa o kontrole v Mestskom 

divadle. Riaditeľ divadla Ján Bureš odstúpil zo svojej funkcie. 

Major Mgr. Gustáv Varnai, veliteľ Mestskej polície predložil 

správu o jej činnosti. 

 

14.6.  bola na Majstrovstvách sveta v zjazde na divokej vode v 

rakúskom Landecku súťaž vo vodnom zjazde C – 2. Na trati 

dlhej takmer štyri kilometre medzi 22 posádkami zvíťazila 

dvojica kanoistov Sokola Žilina Vladimír Vala – Jaroslav 

Slúčik. Športovci takto obhájil vlaňajší titul zo šampionátu vo 

Walese. 

 

14.6.  V Považskom múzeu začal 6. ročník medzinárodného 

stretnutia drotárskych majstrov. Stretnutie začalo vernisážou 

výstavy Remígie Biskupskej pri príležitosti 25. výročia 

autorkinej práce s drôtom. Stretnutia v Budatínskom zámku sa 

zúčastnili poprední drotárski majstri, napr. Štefan Mlich zo 

Žiliny, Ladislav Jurovatý ml. a st., Oldřich Musil z 

Dobřichovic a ďalší. Majstri predviedli svoje umenie pri práci 
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s drôtom, pričom mali veľa obdivovateľov z radov 

návštevníkov. Podujatie potrvá do 16. júna. 

 

22.6.  sa konali v lesoparku Chrasť oslavy 125. výročia založenia 

Slovenskej národnej strany. Účastníci mali postarané o 

program i občerstvenie, avšak počasie prítomným neprialo. 

 

25.6.  V Dome techniky začala výstava Sympomech – Expostavmat 

´96. Prvý ročník Sympomechu sa konal v Žiline v roku 1969 

ako jediný špecializovaný stavebný veľtrh zameraný na malú 

stavebnú mechanizáciu.  

 

V roku 1982 bol premiestnený do Bratislavy, od roku 1991 sa 

koná opäť v Žiline. Tohto ročníka sa zúčastnilo vyše 60 firiem, 

predovšetkým zo Slovenska a Česka. Výstava potrvá do 28. 

júna. 

 

26.6.  odovzdal v Bratislave prezident Slovenskej republiky Michal 

Kováč menovací dekrét novému rektorovi Vysokej školy 

dopravy a spojov Doc. Ing. Milanovi Dadovi. Nový rektor 

bude vo svojej funkcii nasledujúce tri roky. 

 

26.6.  Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

bol vo veku 68 rokov promovaný pán RNDr. Ing. Roman 

Vyskočil, obyvateľ Žiliny. Promóciou ukončil štúdium na 

tretej vysokej škole a získal titul Mgr.  
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28.6.  Dom zahraničných Slovákov v spolupráci s viacerými 

mestami Slovenskej republiky zorganizoval Dni zahraničných 

Slovákov, ktoré sa konajú od 21.6. do 4.7. Jedným z miest 

zapojených do organizácie je aj Žilina. 

 

28.6. bol v Mestskom divadle program, na ktorom vystúpili 

s veľkým úspechom naši krajania z mnohých štátov sveta – 

ľudový súbor Domovina z mesta Windsor v Kanade, súbor 

Ľudovít Štúr z Austrálie, skupina Maks, klaviristka Marína 

Kaňová z Juhoslávie, klaviristi Jerzy Bozyk z Poľska 

a Stanislav Hudáč z Kanady, divadlo VHV z Báčskeho 

Petrovca a súbor z Kulpína z Juhoslávie. Naši krajania si so 

záujmom prezreli Žilinu i jej okolie. 

 

29.6.  navštívili Žilinu účastníci seminára Dejiny slovenského exilu 

po roku 1945, ktorý sa konal v Martine. Na žilinskej radnici 

prijal krajanov z USA, Kanady a iných krajín prednosta 

Mestského úradu Ing. Miroslav Adámek. 

 

29.6.  odcestovala skupina siedmych skautov a skautiek do Kovačice 

v Juhoslávii, kde sa zúčastnia 3. výtvarnej dielne skautov. 

Toto podujatie v svetoznámej Kovačici sa stáva tradičným, 

zúčastní sa ho 140 mladých ľudí z Juhoslávie, Bulharska, 

Rumunska a Maďarska. Mladí Žilinčania budú zastupovať 

Slovensko. Hlavnou náplňou podujatia, ktoré potrvá do 6. júna 

je zdokonaľovanie výtvarného prejavu. Naši skauti sa ho 

zúčastnili vďaka podpore Mesta Žilina. 
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30.6.  Na židovskom cintoríne v Žiline sa konala smútočná tryzna za 

Židov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny v nemeckých 

koncentračných táboroch. Tryzny sa zúčastnil aj prof. Dr. 

Alexander Fried z Tel Avivu a zástupca veľvyslanca štátu 

Izrael Zvi Peer. Potom prednosta Okresného úradu v Žiline 

Ing. Miloš Kontra odhalil pamätnú tabuľu na bývalej 

synagóge na Hurbanovej ulici (dnes kino Centrum). V novej 

synagóge na Dlabačovej ulici otvoril minister kultúry vlády 

Slovenskej republiky Ivan Hudec stálu expozíciu judaík, ako 

expozíciu Slovenského národného múzea. 

 

JÚL 1996 

 

1.7.  na zastávke pri starom trhovisku na Zaymusovej ulici bolo 

slávnostné otvorenie II. a III. etapy výstavby trolejbusovej 

dopravy v Žiline. Pásku prestrihli zástupca primátora mesta 

Žilina Ing. Milan Gavlák a štátny tajomník ministerstva 

dopravy Slovenskej republiky Prof. Ing. Dezider Szabo. Po 

linke č.1, z centra mesta na Vlčince, pribudli linky č.4 a 5, 

vedúce na sídlisk Solinky a Vlčince. Tri vybudované trate 

majú spolu dĺžku 14,5 km, 332 stožiarov a 25 km trolejového 

vedenia. Je to veľký prínos pre ekologizáciu mestskej 

hromadnej dopravy, spomínané trate sú v našom meste 

najvyťaženejšie. 

 

4.7.  bol prvý koncert Žilinského kultúrneho leta ´96. V altánku v 

Sade SNP vystúpila dychov hudba z Rosiny. Koncerty budú 

vždy vo štvrtok do konca augusta. 
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4.7.  Na letisku v Hričove bolo slávnostné stretnutie akcionárov, 

predstaviteľov mesta Žiliny a štátnej správy pri príležitosti 

začatia činnosti akciovej spoločnosti Letisko Žilina. Na 

stretnutí sa zúčastnili primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota, 

predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Ing. Milan 

Gavlák, generálny riaditeľ Letiska Žilina Ing. Ján Stehlík, 

ministerka školstva SR Eva Slavkovská , štátny tajomník 

ministerstva dopravy SR Prof. Ing. Dezider Szabo a ďalší 

hostia. V programe boli aj vyhliadkové lety nad naším 

mestom. 

 

6.7.  V športovej hale na Bôriku slávnostne otvorili 17. 

majstrovstvá Európy v basketbale junioriek. Majstrovstvá 

otvorili zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák a 

zástupca FIBA Alexander Boškov z Bulharska. Na otvorení 

bol aj ďalší delegát FIBA Ludwik Mietta z Poľska a prezident 

Slovenskej basketbalovej asociácie Bohdan Iljaško st. zo 

Žiliny. Majstrovstiev sa zúčastňuje 12 národných družstiev. V 

skupine A sú družstvá z Francúzska, Maďarska, Ruska, 

Talianska, Ukrajiny a Slovenska. V skupine B sú 

reprezentantky Česka, Grécka, Juhoslávie, Litvy, Nemecka a 

Španielska. V prvý deň majstrovstiev zvíťazili Slovenky nad 

Francúzkami. 

 

6.7.  bola v Kolároviaciach – Čiakove smútočná slávnosť, na ktorej 

prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. Miloš Kontra odhalil 

pamätnú tabuľu obetiam dopravnej nehody, ktorá sa stala pred 

rokom. Vtedy v autobuse z Pardubíc zahynulo na mieste  
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13 občanov, ďalší štyria zomreli v nemocniciach v Žiline a 

Považskej Bystrici. Pred rokom po dopravnej nehode 

preukázali lekári, policajti, miestni občania veľký kus 

profesionality a obetavosti pri pomoci postihnutým. Mestu 

Žilina listom poďakoval primátor mesta Pardubice. 

 

6.7.  V slovinskom meste Slovinj Gradec sa skončili Majstrovstvá 

Európy v bezmotorovom lietaní v klubovej triede. 

Reprezentant Slovenska, člen Aeroklubu Žilina, Ing. Ján 

Česnek, obsadil v týchto n ročných pretekoch štvrté miesto. 

 

9.7.  prijal zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák na 

žilinskej radnici účastníkov Majstrovstiev Európy v 

basketbale junioriek. Prijatia sa zúčastnili delegáti FIBA 

Alexander Boškov a Ludwik Mietta, prezident SBA Bohdan 

Iljaško st., zástupcovia všetkých zúčastnených družstiev a 

rozhodcovia. Spolu boli v priestoroch radnice zástupcovia 18 

štátov. Všetci vysoko ocenili pripravenosť Žiliny na toto 

významné podujatie a výbornú organizáciu. 

 

14.7.  V Žiline skončili 17. majstrovstvá Európy v basketbale 

junioriek. Majstrom Európy sa stalo družstvo Ruska. Mladé 

Rusky vo finále zdolali Slovenky 69:59. Bol to jediný zápas, 

ktoré Slovensko na majstrovstvách prehralo. V svojej skupine 

zdolali všetkých súperov, vrátane Ruska. V zápase o 3. miesto 

zvíťazilo Česko nad Španielskom 66:50. Naše hráčky svojim 

výsledkom dosiahli historický úspech slovenského  
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basketbalu. Za najlepšiu a najužitočnejšiu hráčku bola 

vyhlásená Silvia Jánošíková (Slovensko). 

 

16.7.  V Galérii Klasik bola otvorená výstava popredných insitných 

maliarov z Kovačice v Juhoslávii. V tomto meste žije asi 12 

000 Slovákov. Viacerí z nich sú svetoznámi maliari. Vernisáže 

sa zúčastnili aj autori Pavel Cicka a Ján Glózik, ktorí 

vystavujú vyše tridsať diel. Konaniu výstavy veľmi pomohlo 

mesto Žilina. 

 

18.7.  navštívil Žilinu predseda vlády Slovenskej republiky JUDr . 

Vladimír Mečiar, ktorého sprevádzal minister hospodárstva 

Ing. Ján Ducký. Hostí na žilinskej radnici privítal primátor 

mesta Ing . Ján Slota. Rokovanie bolo zamerané na otázky 

ďalšieho rozvoj nášho mesta. Pán predseda vlády a primátor 

mesta so sprievodom si prezreli rekonštruovanú časť 

historického jadra, prešli Národnou ulicou, na stanici nastúpili 

do trolejbusu. Počas jazdy ich riaditeľ Dopravného podniku 

mesta Žilina Ing. Juraj Popluhár informoval o výstavbe 

trolejbusovej dopravy v našom meste.  

Predseda vlády a primátor mesta Žilina položili kyticu k soche 

M. R Štefánika a potom ich na stavenisku Vodného diela 

Žilina privítal generálny riaditeľ a.s. Váhostav Ing. Vojtech 

Belčák. Vodné dielo Žilina s celkovým objemom prác 5 

miliárd Sk je najväčšou investičnou akciou v súčasnosti na 

Slovensku. Hlavným dodávateľom stavebných prác je žilinský 

Váhostav. 
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18.7.  navštívil Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline minister 

dopravy, pôšt a telekomunikácií vlády Slovenskej republiky 

Alexander Rezeš. Privítal ho rektor školy Doc. Ing. Milan 

Dado. Pán minister zvýraznil dôležitosť školy, nakoľko v 

rezorte dopravy sa v budúcich 10-tich rokoch preinvestuje 

vyše 300 miliárd Sk, hlavne pri výstavbe diaľničnej siete a pri 

rekonštrukcii železníc. 

 

19.7.  bolo v priestoroch žilinskej radnice mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanecký sľub zložil Ing. 

arch. Vladimír Barčiak (Strana demokratickej ľavice – 

volebný obvod Vlčince), ktorý nahradil Ing. Jána Benoviča 

(Slovenská národná strana). Za riaditeľku Mestského divadla 

v Žiline schválili Ing. Elenu Dikošovú. Dôležitým bodom 

programu bol odpredaj hotela Slovakia, ktorý predstavuje 18 

658 akcií po 5000 Sk. Poslanci taktiež schválili vydanie 

komunálnych obligácií mesta Žilina v objeme 150 miliónov 

Sk. 

 

19.7.  V Atlante (Spojené štáty, štát Georgia) sa začali 26. letné 

olympijské hry nového veku. Na olympiáde sa zúčastňuje 

vyše 10000 športovcov zo 197 štátov sveta. Prvýkrát sa 

letných olympijských hier zúčastňujú reprezentanti 

samostatnej Slovenskej republiky. Medzi 70 športovcami sú 

štyria zo Žiliny: Ľuboš a Peter Šoškovci (vodný slalom), 

Natália Kodajová (plávanie) a Peter Baláž (box). 

 

20.7.  Vo večerných hodinách sa na kopci Dubeň rozhorela Vatra 

zvrchovanosti na počesť vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej  
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republiky dňa 17. 7. 1992. Vatru zapálil za SNS Ing. arch. Ján 

Burian a za HZDS Marián Tuchscher. Prítomný bol aj vládny 

zmocnenec pre Žilinský kraj Ing. Jozef Grapa a ďalších asi 

500 účastníkov, ktorí na Dubni prežili príjemný večer. 

 

22.7.  

a 23.7. 

 bola na návšteve Žiliny delegácia zo sesterského mesta 

Chang-Chun (Čína, Mandžusko), ktorú viedol predseda rady 

ľudového kongresu mesta a poslanec Všečínskeho 

zhromaždenia v Pekingu pán Zhan Ming Yuan.  

 

Hostia navštívili Regionálnu kanceláriu obchodnej a 

priemyselnej komory v Žiline, kde ich prijal riaditeľ Ing. Ján 

Mišura. Navštívili taktiež niektoré firmy. 23. júla čínsku 

delegáciu prijal na žilinskej radnici primátor mesta Žilina Ing. 

Ján Slota. Vzťahy medzi oboma mestami sa budú v budúcnosti 

rozvíjať.  

 

Mesto Chang-Chun má 2,7 milióna obyvateľov, je to mesto s 

veľmi rozvinutým priemyslom (automobilka Audi, vagónka, 

výroba traktorov). Poľnohospodárstvo je taktiež na vysokej 

úrovni. Veľa možností spolupráce je v kultúre a v športe. 

 

28.7.  sa dožil 85 rokov MUDr. Emil Briestenský, významný detský 

lekár, špecialista na liečenie detskej tuberkulózy. Narodil sa v 

Domaniži, absolvoval Lekársku fakultu Univerzity 

Komenského, od roku 1950 pôsobil v Žiline. V rokoch 1960 

až 1963 bol riaditeľom žilinskej nemocnice. 
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AUGUST 1996 

 

2.8.  

až 4.8. 

 sa konal v Terchovej 34. ročník Jánošíkových dní, ktoré už 

druhýkrát organizovalo aj Mesto Žilina. Na pódiách vystúpilo 

množstvo popredných folklórnych súborov, vrátane 

žilinského Rozsutca a Stavbára. Veľký záujem divákov 

vyvolal koncert Pavla Hammela s terchovskou muzikou 

bratov Muchovcov. Hodnotná bola rímsko-katolícka omša za 

Slovensko, v ktorej vystúpili o. i. Darina Laščiaková a Július 

Pántik.  

Škoda, že aj tomuto ročníku neprialo počasie, záverečný 

galakoncert musel byť zrušený. Aj v neistom počasí sa po 

Terchovej pohybovali tisíce návštevníkov. 

 

3.8.  zomrel vo veku 75 rokov RNDr. Ivan Janček, CSc. dlhoročný 

funkcionár Slovenského skautingu. V roku 1968 bol jeho 

náčelníkom, po obnovení skautingu v roku 1989 bol opäť 

náčelníkom a do svojej smrti bol čestným náčelníkom. 

 

4.8.  sa skončili 26. letné olympijské hry v Atlante. 

Najúspešnejšími športovcami zo Žiliny boli súrodenci Ľuboš 

a Peter Šoškovci, ktorí obsadili vo vodnom slalome kategórie 

C – 2 desiate miesto. 

 

5.8.  bola v priestoroch Považskej galérie otvorená predajňa 

Slovenská kniha. Predajňa, ktorá bola otvorená po vzniku 

Národného literárneho centra a knižnej distribúcie Hrebenda 

je zameraná na slovenskú literatúru. 

   

 

 



- 36 - 

 

 

 

5.8.  nevyšiel týždenník Žilinský žurnál, ktorý začal vychádzať v 

roku 1994 ako tretí žilinský týždenník. V našom meste teda 

ostali týždenník Žilinský večerník a nový Cieľ a týždenník 

Cieľ. Prvá súkromná televízia na Slovensku TV Sever so 

sídlom v Žiline (začala vysielať 31. 12. 1993) prestala vysielať 

pred niekoľkými dňami. Koncu vysielania predchádzalo 

odobratie licencie Radou pre televízne a rozhlasové vysielanie 

Slovenskej republiky pre neplnenie stanovených podmienok. 

 

9.8.  

až 11.8. 

 sa konal v belgickom meste Mechelen veľký basketbalový 

turnaj junioriek a juniorov, na ktorom štartovalo v oboch 

kategóriách 20 družstiev z Európy a 20 z USA. Európsky 

basketbal zastupovali družstvá z Holandska, Belgicka a 

Slovenska. Basketbalistky Lokomotívy Žilina vyhrali v svojej 

skupine piatich zápasov a podľahli až v semifinále družstvu z 

Antverp.  

Mladí basketbalisti BK Váhostav Žilina vyhrali svoju skupinu, 

ktorú tvorili družstvá zo Spojených štátov, ale v semifinále 

podľahli družstvu z belgického mesta Antverpy. Na záver 

odohrali exhibičný zápas výber Európy proti výberu USA. 

Výber Európy, tvorený prevažne Žilinčanmi zvíťazil 

výsledkom 39:35. 

 

14.8.  sa dožil 80 rokov Karol Guleja, veľký propagátor drotárstva, 

spoluzakladateľ družstva Svetom vo Veľkom Rovnom a 

spoluzakladateľ Drotárskeho múzea v Budatíne. Pán Guleja, 

pôvodne pedagóg, žije v súčasnosti v nemeckom Mníchove. 
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15.8.  bol pre Žilinu významný deň. Mesto sa stalo po 36 rokoch 

opäť krajským mestom. Slávnosť sa začala na radnici, kde 

predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar 

odovzdal certifikát krajského mesta primátorovi mesta Žilina 

Jánovi Slotovi. Žilina bola prvým z ôsmych krajských miest, 

ktoré ho obdržalo. Predseda vlády odovzdal certifikáty aj 

primátorom okresných miest. 

Žilinský kraj tvoria okresy: Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké 

Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, 

Ružomberok, Turčianske Teplice. Kraj má 618 tisíc 

obyvateľov, s výnimkou bývalého okresu Považská Bystrica 

zaberá tú istú plochu ako Žilinský kraj od rokov 1949 až 1960. 

Prednostom Krajského úradu v Žiline je Ing. Jozef Grapa, 

bývalý prednosta Okresného úradu v Čadci.  

Slávnosti na radnici sa zúčastnili aj podpredsedovia Národnej 

rady SR Augustín M. Húska, Ján Ľupták a ministri vlády SR 

– obrany Ján Sitek, spravodlivosti Jozef Liščák, životného 

prostredia Jozef Zlocha, minister pre správu a privatizáciu n 

rodného majetku Peter Bisák, prezident Policajného zboru 

Jozef Holdoš a ďalší hostia. Vládna delegácia potom 

navštívila sídlo Krajského úradu. 

O 15.30 začalo zhromaždenie tisícov Žilinčanov na 

Hlinkovom námestí. Z balustrády radujúcich sa obyvateľov 

nášho mesta pozdravili primátor Žiliny Ing. Ján Slota, 

predseda vlády Vladimír Mečiar a prednosta Krajského úradu 

Ing. Jozef Grapa. V závere oficiálnej časti zhromaždenia sa 

predstavili letci Armády Slovenskej republiky, ktorí preletom 

lietadiel MIG-29 a L-39 (Biele albatrosy) pozdravili 

obyvateľov Žiliny a podčiarkli význam tejto chvíle.  

 



 

 

 



 

 

 

Námestie Andreja Hlinku (15.8.1996) 
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  Ľudová veselica na námestí bola už o 14. 00 hod. Tisíce 

Žilinčanov tam strávili celé hodiny. Na pódiu vystúpilo 

množstvo folklórnych skupín z celého kraja. V 

podvečerných hodinách začala diskotéka. Na záver pekného 

dňa bol na programe ohňostroj. Hlinkove námestie bolo 

úplne zaplnené a stovky Žilinčanov sa prechádzali po meste 

ešte dlho po polnoci. Počasie tejto slávnosti prialo, bol to 

jeden z mála skutočne pekných dní v tomto zamračenom a 

daždivom lete. 

 

17.8.  V rámci osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky o 

Rajeckých Tepliciach zorganizovalo Prevádzkové 

riaditeľstvo ŽSR jazdu parného vlaku na trase Vrútky – 

Žilina – Rajec. O jazdu s historickým rušňom, ktorý ťahal 

súpravu drevených vozňov, bol veľký záujem. 

 

18.8.  V maďarskom meste Dömsöd sa konali preteky seriálu 

Majstrovstiev strednej Európy v autokrose. Žilinčan Miloš 

Vlčanský obsadil na bugine Tatra v kategórii do 3500 ccm 

pekné tretie miesto. 

 

 20.8.  V Galérii Klasik otvorili výstavu popredných slovenských 

výtvarníkov – maliarov. Vystavené sú diela ktoré vytvorili : 

Ernest Zmeták, Vladimír Kompánek, Milan Laluha a 

Dezider Milly. 

 

22.8.  

až 25.8. 

 bola Žilina etapovým centrom 40. ročníka cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska. 22.8. dorazil peletón do Žiliny od 

Terchovej, zvíťazil Slovinec Kranjec.  
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23. 8. bola na programe 7. etapa pretekov zo Žiliny cez 

Terchovú, Martin, Fačkov, Turie a späť do Žiliny (164 km). 

Túto etapu, nazvanú Malofatranská, vyhral taliansky 

pretekár Dalla Valle. 24. 8. absolvovali cyklisti Matičnú 

etapu – časovku z Budatína na vrchol Straníka. Túto náročnú 

etapu vyhral český pretekár Padrnos. 24. 8. Popoludní 

cyklisti krúžili ulicami Žiliny od hotela Slovakia ( Nám. 

Ľudovíta Štúra ) po uliciach Veľká okružná – Fándlyho – 

Vojtecha Spanyola – Vysokoškolákov – Rosinská – Pri 

celulózke – Košická – Predmestská a späť k hotelu Slovakia. 

Okruh dlhý 9 km absolvovali 12 krát. Žilinskej etape zvíťazil 

Slovinec Mugerli. 25. 8. bola na programe Považsko-

kysucká etapa cez Rajec, Bytču, Veľké Rovné, Brodno o 

dĺžke 135 km. V etape zvíťazil Slovinec Pintarič. Celkovým 

víťazom 40. ročníka pretekov Okolo Slovenska sa stal Ján 

Valach z reprezentácie Slovenskej republiky. 

 

23.8.  

až 25.8. 

 sa v žilinskej športovej hale konal VI. ročník Moravia cupu 

(podľa najväčšieho sponzora Moravia banky). Je to 

pokračovanie turnajov BADEM (basketbal detí a mládeže). 

Basketbalisti – juniori BK Váhostav v konkurencii 12 

družstiev zo Slovenska a Česka zvíťazili. Medzi ocenenými 

hráčmi boli aj Žilinčania – rozohrávač J. Gavlák, pivoti J. 

Kocúr a O. Šoška, ktorých organizátori zaradili aj do 

najlepšej päťky turnaja. Dievčatá Lokomotívy Žilina skončili 

v konkurencii 12 družstiev na šiestom mieste, turnaju 

dominovali opäť basketbalistky Slávie UK Bratislava. 
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24.8.  usporiadala Mestská krytá plaváreň Žilina a Rádio Frontinus 

na plavárni akciu s názvom Slnečný kúpeľ. Počas celého dňa 

bol bohatý kultúrny program. Vystúpila žilinsko-terchovská 

skupina Arzén, tanečné skupiny, sokoliari, taktiež sa 

uskutočnila módna prehliadka a aj diskotéka, ktorá trvala aj 

po polnoci. O podujatie bol medzi Žilinčanmi veľký záujem, 

po dlhšom čase bolo veľmi pekné počasie, a tak na plavárni 

bolo množstvo divákov. 

 

27.8.  prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota na žilinskej radnici 

delegáciu mladých matičiarov z Báčskeho Petrovca v 

Juhoslávii. Delegáciu viedol Michal Spevák ml. Návšteva sa 

konala následne po návšteve Slovenskej národnej mládeže 

začiatkom augusta v Juhoslávii. 

 

28.8.  sa uskutočnili oslavy 52. výročia SNP. Pri pamätníku 

francúzskych partizánov v Strečne sa uskutočnil akt kladenia 

vencov. Zúčastnili sa ho prednosta Okresného úradu v Žiline 

Ing. Miloš Kontra, zástupca primátora mesta Žilina Ing. 

Milan Gavlák, predseda zahraničného výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky Dušan Slobodník, francúzski hostia 

Jean Geyssely, prezident Združenia francúzskych 

dobrovoľných bojovníkov na Slovensku (AMICAL), chargé 

d´affaires veľvyslanectva Francúzskej republiky Rémy 

Perraud, vojenský pridelenec Joel Bros. Vdove po 

plukovníkovi Georges de Lannurienovi odovzdal zástupca 

primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák čestné občianstvo 

mesta Žilina. Vojenský pridelenec odovzdal strieborné 
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medaily Ministerstva obrany Francúzskej republiky piatim 

vojakom Armády Slovenskej republiky, o. i. bývalému 

veliteľovi žilinskej posádky plk. Jozefovi Tučekovi i 

terajšiemu veliteľovi pplk. Jozefovi Krištofiakovi. 

 

29.8.  Študent žilinského konzervatória, 11-ročný Dalibor Karvay, 

sa zúčastnil svetovej interpretačnej súťaže v argentínskom 

meste Cordoba. Za jeho vystúpenie mu porota udelila I. cenu 

v kategórii interpretov do 13 rokov. 

 

SEPTEMBER 1996 

 

3.9.  otvorili v Dome techniky 4. medzinárodnú konferenciu a 

výstavu telekomunikačných a informačných systémov – T. I. 

S. ́ 96. Medzi exponátmi dominujú špecializované zariadenia 

a systémy pre diaľkové telekomunikačné siete a systémy 

široko-pásmovej komunikácie. Na výstave sa predstavuje 71 

priamych a pridružených vystavovateľov. Výstava potrvá do 

6. septembra. 

 

3.9.  sa v Žiline začal medzinárodný festival fantázie a tvorivosti 

mentálne postihnutých detí Jašidielňa ´96. Bohatý program 

sa koná na mnohých miestach nášho mesta, hlavne však na 

Hlinkovom námestí. Hlavným organizátorom Jašidielne je 

nadácia „Krajina Harmónie“.  

Na organizácii sa podieľa aj štátna správa a veľa ďalších 

organizácií. 
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4.9.  bola v rezidencii veľvyslanectva Slovenskej republiky vo 

Varšave slávnostná recepcia pri príležitosti Dňa ústavy. Na 

podujatí sa zúčastnilo asi 400 ľudí, poprední poľskí politici, 

napr. bývalý poľský prezident Wojciech Jaruzelski, viacerí 

členovia vlády. Na recepcii boli prítomní aj zástupcovia 

mesta Žilina. Naši diplomati v Poľsku, na čele s 

veľvyslancom Milanom Servátkom, oceňujú naše mesto za 

aktívny prístup k spolupráci s našim severným susedom. 

 

5.9.  bolo v starej radnici 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci prerokovali správu o činnosti mestskej 

rady, správu o plnení rozpočtu mesta za prvý polrok. 

Schválili aj všeobecné záväzné nariadenie mesta – Mestský 

prepravný poriadok v Žiline, týkajúci sa mestskej hromadnej 

dopravy. Schválili aj správu o činnosti týždenníka Žilinský 

večerník a nový Cieľ. Náklad týždenníka za päť rokov stúpol 

na takmer 20 000 výtlačkov. 

 

7.9.  Dlhotrvajúce dažde na hornom toku Váhu, na Orave a 

Kysuciach spôsobili výrazné zvýšenie hladiny týchto tokov. 

Povodňou boli postihnuté aj prímestské časti Žiliny – Trnové 

a Vranie. Na rieke Kysuci bol vyhlásený tretí stupeň 

povodňovej aktivity. 8. septembra sa situácia v postihnutých 

oblastiach stabilizovala. 

 

9.9.  

a 10.9. 

 navštívil Žilinu veľvyslanec Juhoafrickej republiky na 

Slovensku so sídlom vo Viedni, pán René Franken. Počas 
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návštevy sa stretol so zástupcami Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory v Žiline a so zástupcami významných 

podnikov Žiliny a okolia. 

 

10.9.  bola v Považskej galérii vernisáž výstavy žilinského 

výtvarníka Róberta Bruna. 

 

10.9.  navštívila Žilinu skupina 40 poľských novinárov z 

popredných poľských masmédií. S veľkým záujmom si 

prezreli naše mesto i Vodné dielo Žilina. Na radnici ich prijal 

primátor mesta Ing. Ján Slota a informoval ich o rozvoji 

Žiliny. 

 

11.9.  bolo slávnostné otvorenie nového pracoviska záchranného 

systému Slovakia-Alfa v Žiline na ul. Vysokoškolákov. 

Otvorenia sa zúčastnili o. i. generálny riaditeľ záchranného 

systému Jozef Studenič a zástupca primátora mesta Žilina 

Ing. Milan Gavlák. 

 

13.9.  začal v Dome techniky II. ročník odborno-predajnej výstavy 

Rybárstvo pre všetkých ´96. 

 

14.9.  sa v Žiline konal zraz historických vozidiel. Zúčastnilo sa ho 

57 automobilov a 23 motocyklov zo Slovenska a z Česka. K 

programu patrila aj jazda zručnosti. 

 

14.9.  sa v Žiline uskutočnil Deň supervytrvalca. Bežci vytrvalci 

absolvovali beh dlhý 100 km a 50 km na dvojkilometrovom 

okruhu v okolí Športovej haly.  
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Na 100 km bol najrýchlejší Jiří Jelínek z Česka, časom 6 

hodín 56 minút a 6 sekúnd, na 50 km bol najrýchlejší 

Ladislav Findl z Bratislavy, časom 3 hodiny 8 minút a 33 

sekúnd. 

 

14.9.  

až 15.9. 

 sa v Žiline konali XIII. dni filatelie Slovenska. Akcia, pod 

záštitou JUDr. Jozefa Oláha, predsedu Zväzu slovenských 

filatelistov a primátora mesta Žiliny Ing. Ján Slotu sa konala 

v priestoroch Mestského úradu a v Závodnom klube Slovena. 

Dní filatelie sa zúčastnilo viac ako 70 filatelistov z celého 

Slovenska. 

 

17.9.  začal v Športovej hale v Žiline Stredoslovenský 

kontraktačno-predajný veľtrh. Zúčastnilo sa ho vyše 80 

firiem, ktoré ponúkali tovary a služby v oblasti bývania, 

stavebníctva, kancelárskej techniky a pod. Veľtrh potrvá do 

19. septembra. 

 

18.9.  Štátny komorný orchester v Žiline začal koncertom svoju 23. 

sezónu. Orchester dirigoval Oliver Dohnány. Odzneli diela 

J. Očenáša, W. A. Mozarta. Ako sólisti vystúpili flautista Ján 

Figura a klavirista Ivan Gajan. 

 

20.9.  vyšlo v Žiline nulté číslo nového regionálneho týždenníka 

Reportér. Týždenník vydávajú Žilinské tlačiarne. 

 

23.9.  V Žiline sa konal XI. ročník Zátopkovej desiatky. Pretekov 

sa zúčastnilo takmer 70 pretekárov všetkých kategórií.  
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V hlavnej kategórií, behu mužov na 10 km, zvíťazil Ľuboš 

Cesnek z Maratónu Rajec. V kategórii žien zvíťazila Anna 

Balošáková zo Starej Bystrice. 

 

23.9.  bola v Poľnohospodárskej banke vernisáž výstavy fotografií 

žilinského autora Milana Kosca s názvom Fotografie spod 

Rozsutca. M. Kosec sa vo svojej tvorbe venuje prevažne 

žilinskému okoliu. 

 

27.9.  navštívila vláda Slovenskej republiky Žilinský kraj. Naše 

mesto navštívil predseda vlády Vladimír Mečiar. Najskôr 

poklepal základný kameň pre výstavbu diaľničného 

privádzača Žilina – ľavobrežná komunikácia, potom sa 

stretol s predstaviteľmi Krajského úradu v Žiline a so 

zástupcami významných podnikov kraja. Predsedu vlády 

sprevádzali ministri Jozef Zlocha a Gustáv Krajčí. Na 

pracovnom rokovaní v Žiline bola aj ministerka školstva SR 

Eva Slavkovská a ďalší ministri vlády. 

 

27.9.  začal v Trnave 1. ročník Memoriálu Štefana Baniča v 

parašutizme. V súťaži jednotlivcov v konkurencii 24 

parašutistov zvíťazil Jaroslav Koribský z Aeroklubu Žilina. 

Súťaž družstiev vyhralo trojčlenné družstvo Aerokubu 

Žilina. Súťaž skončila 29. septembra. 

 

28.9.  sa dožila 80 rokov Mária Hellebrandtová, predsedníčka 

spolku Živena v Žiline, dlhoročná aktívna športovkyňa a 

turistka. 
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30.9.  bola v priestoroch Mestského úradu otvorená výstava 

výtvarných prác detí predškolského veku a žiakov z 

kladných škôl s názvom Kresli so mnou zvieratko. Do súťaže 

bolo celkovo prihlásených 500 prác, vystavené boli tie 

najlepšie. 

 

OKTÓBER 1996 

 

1.10.  posvätil pomocný biskup Nitrianskej diecézy František 

Rábek nový obetný stôl v kostole sv. Barbory, známom ako 

Františkánsky kostol. 

 

1.10.  našli žiaci Základnej školy na Závaží, piataci Tomáš Kasák, 

Peter Gazdík a Juraj Orník peňaženku so sumou 58 000 Sk. 

Chlapci peňaženku odovzdali jeho majiteľovi. 

 

2.10.  Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline otvorila svoju 

siedmu fakultu vo vzdelávacom areáli akciovej spoločnosti 

MATADOR v Púchove, časti Kolanka. Do prvého ročníka 

Fakulty priemyselných technológií prijali spolu 70 

poslucháčov. 

 

4.10.  bolo pri Katolíckom dome slávnostné zhromaždenie pri 

príležitosti 58. výročia vyhlásenia autonómie Slovenska. 

Slávnostný príhovor predniesol a veniec k pamätnej tabuli 

položil Ing. arch. Ján Burian, predseda Okresnej rady 

Slovenskej národnej strany. 
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8.10.  bola v Galérii Klasik otvorená výstava Ekoplagát ´96, ktorý 

organizovala už siedmy krát Správa Národného parku Malá 

Fatra v Gbeľanoch. Siedmeho trienále sa zúčastnilo 25 

autorov a 14 inštitúcií z 15 krajín. Celkove bolo vystavených 

89 plagátov s tématikou životného prostredia. 

 

9.10.  sa dožil 80 rokov známy žilinský básnik, literárny kritik, 

pedagóg Ján Frátrik. Pôsobil ako pedagóg na viacerých 

žilinských školách, aktívne pracoval v Matici slovenskej, je 

jedným zo zakladajúcich členov speváckeho Zboru 

slovenských učiteľov. 10. 10. prijal jubilanta zástupca 

primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák a odovzdal mu 

Literárnu cenu Mesta Žiliny. V Odborovom dome kultúry sa 

konalo slávnostné literárne stretnutie. 

 

9.10.  začalo v Žiline podujatie „Dni nádeje ´96“, ktoré organizuje 

nadácia Lúč Bábkové divadlo v Žiline a tanečná škola Petra 

Ciekera. Celé podujatie, ktoré potrvá do 11. októbra, je 

zamerané na boj proti drogovým závislostiam. Program 

tvoria divadelné predstavenia, detský karneval, vystúpenia 

hudobných telies, módna prehliadka. V Mestskom divadle 

bude zábavný program pre mládež Tralala Tralaland. 

 

9.10.  sa vo Vysokých Tatrách konal XII. ročník memoriálu Jozefa 

Psotku, ktorý zahynul v roku 1984 na Mt. Evereste. 

Tohoročný 20 km dlhý vysokohorský beh vyhral Vladimír 

Sventek, štartujúci za IAMES Žilina. 
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9.10.  bol v novej koncertnej sále Konzervatória v Žiline 

slávnostný koncert pri príležitosti 45. výročia vzniku tejto 

školy. Na koncerte vystúpili študenti tejto školy. 

 

10.10.  vykonali na ortopedickom oddelení Nemocnice s 

poliklinikou v Žiline ojedinelú operáciu – predlžovanie 

končatiny pomocou vonkajšieho fixátora. Hlavným 

operatérom bol ordinár detskej ortopédie MUDr. Juraj 

Popluhár, pacientom bolo štvorročné dievčatko. 

 

15.10.  bol v Mestskom divadle spomienkový večer pri príležitosti 

stého výročia narodenia JUDr. Vojtecha Tvrdého, žilinského 

mešťanostu v rokoch 1939 – 1945. Doktor Tvrdý bol po 

prevrate v roku 1948 politicky prenasledovaný, zo Žiliny sa 

odsťahoval do Trenčína, kde v roku 1963 zomrel. Na 

spomienke sa zúčastnila jeho dcéra Dr. Pharm. Anna 

Schusterová. 

 

18.10.  sa v Žiline začala dvojdňová medzinárodná olympiáda 

Turistických oddielov mládeže (TOM), ktorá nadväzuje na 

dávne tradície stretávania turistov z Česka a Slovenska. Na 

tomto ročníku olympiády sa zúčastnili aj mladí turisti z 

Rakúska, Maďarska, Ukrajiny a Poľska. 

 

19.10.  bolo v Žiline zasadnutie Asociácie slovenských vojakov. 

Zúčastnili sa na ňom podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Marián Andel, minister obrany vlády SR Ján Sitek, 
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náčelník štábu Pozemného vojska Generálneho štábu 

Armády Slovenskej republiky gen. mjr. Emil Vestenický a 

delegáti z celého Slovenska. 

 

20.10.  sa v evanjelickom kostole konali slávnostné bohoslužby pri 

príležitosti 60. výročia postavenia a vysvätenia kostola. 

Slávnostným kazateľom bol biskup východného dištriktu 

evanjelickej cirkvi a. v. so sídlom v Prešove Ján Midriak. 

 

20.10.  boli v poľskom meste Katowice Majstrovstvá sveta v 

kulturistike juniorov. Žilinčanka Martina Tomanová sa stala 

majsterkou sveta v hmotnostnej kategórii do 52 kg. Titul v 

kategórii do 57 kg získala Bratislavčanka Hana Štepánková, 

štartujúca taktiež za ŠK Stavbár Žilina. 

 

26.10.  V juhoslovanskom meste Kovačica bola otvorená výstava 

kresieb a malieb žilinského výtvarníka, akademického 

maliara Jozefa Krakovského. Výstavu otvoril riaditeľ galérie 

Ján Hrk, prítomní boli mnohí známi kovačickí insitní maliari 

– Zuzana Chalupová, Pavel Cicka, Ján Glózik a ďalší 

Prítomný bol aj chargé d´affaires veľvyslanectva Slovenskej 

republiky v Juhoslávii Ivan Šveda. 

 

29.10.  bol v Dome umenia Fatra koncert Štátneho komorného 

orchestra. Orchester dirigoval 90-ročný jubilant, dirigent Dr. 

Ľudovít Rajter, zakladateľ Slovenskej filharmónie. So 

žilinským ŠKO spolupracuje 10 rokov. 
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30.10.  otvorili v Galérii Klasik výstavu obrazov „Polstoročnica 

maliarstva v zbierke Slovenskej sporiteľne“. Vystavené sú 

vynikajúce diela popredných slovenských tvorcov. 

 

31.10.  sa konalo 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 

viedol ho zástupca primátora mesta Ing. Milan Gavlák. 

Poslanci prerokovali správu o činnosti Športcentra, boli 

oboznámení s prípravou údržby komunikácií v zimnom 

období. Poslanci prijali aj uznesenie o prijímaní dlhopisov z 

II. vlny kupónovej privatizácie pri kúpe bytov. 

 

NOVEMBER 1996 

 

4.11.  bol slávnostne otvorený medzinárodný festival odborných 

filmov, televíznych programov a videoprogramov 

Ekotopfilm ´96. Prítomných privítal v mene primátora mesta 

Žilina prednosta Mestského úradu Ing. Miroslav Adámek. 

Svoj príhovor predniesli ministerka školstva SR Eva 

Slavkovská a predseda poroty akademik Juraj Hraško. Veľkú 

cenu Ekotopfilmu spomedzi 90 programov získal dánsky 

film „Zóny“. 

 

11.11.  V hoteli Slovakia slávnostne udelili ocenenia 

bezpríspevkovým darcom krvi. Diamantovú plaketu prof. 

MUDr. Jána Jánského za 80-násobné darcovstvo krvi 

obdržalo 15 darcov a zlaté plakety za 40-násobné darcovstvo 

dostalo 60 darcov. Územný spolok Slovenského Červeného 

kríža v Žiline po tomto ocenení eviduje v našom okrese 17 

diamantových a 400 zlatých darcov krvi. 



- 51 - 

 

 

 

 

23.11.  si 120 zástupcov miestnych a mestských organizácií 

Slovenského rybárskeho zväzu pripomenulo 70. výročie 

organizovaného rybárstva na Slovensku. Predstavenstvo 

zväzu, ktorý má dnes evidovaných 100 tisíc členov, sídli dlhé 

roky v Žiline. 

 

27.11.  bolo v Okresnej knižnici v Žiline vyhodnotenie súťaže o 

návrh na najkrajšiu detskú známku. Do súťaže sa prihlásilo 

912 návrhov z 36 škôl zo Žiliny a okolia. Výtvarné návrhy, 

medzi ktorými bolo veľa diel s námetom Žiliny, posúdil 

akad. maliar Marián Čapka zo Žiliny a umelecký rytec 

známok František Horniak z Bratislavy. 

 

30.11.  V Okresnej knižnici vyhodnotili literárnu súťaž základných 

škôl „ Moje mesto“. Hodnotených bolo celkove 111 prác. V 

poézii zvíťazili Betka Černá (ZŠ Hájik) a Rudolf Škulec (ZŠ 

Hliny VII), v próze Lenka Konštiaková (ZŠ Hájik) a 

Alexandra Skibová (ZŠ Budatín). 

   

 DECEMBER 1996 

 

1.12.  vystúpil v Odborovom dome kultúry už legendárny 

slovenský folklórny súbor Lúčnica. Preplnená sála odmenila 

tanečníkov a spevákov, ktorí vystupujú pod vedením prof. 

Štefana Nosáľa, búrlivým potleskom. 

 

2.12.  Na Veľtrhu afrických krajín, ktorý sa konal v Dakare, 

hlavnom meste Senegalu bol na programe Slovenský deň, na 

ktorom sa predstavili niektoré slovenské firmy a mestá. 
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Mesto Žilina reprezentoval zástupca primátora mesta Ing. 

Milan Gavlák. Prítomný bol aj veľvyslanec Slovenskej 

republiky v Nigérii so sídlom v Lagose pán Anton Hajduk, 

ktorý zastupuje záujmy Slovenska v dvadsiatich afrických 

štátoch, vrátane Senegalu. 

 

2.12.  odovzdali do užívania expozitúru Všeobecnej úverovej 

banky na Hlinkovom námestí. Dom MUDr. Vojtecha 

Spanyola, v ktorom tento známy žilinský lekár v minulosti 

býval, je kompletne zrekonštruovaný a stal sa jednou z 

dominánt námestia. 

 

7.12.  V pastoračnom centre kapucínov Fidelio bolo finále súťaže 

v recitovaní kresťanskej prózy a poézie s názvom „... a slovo 

bolo u Boha“ . Podujatie organizovali Miestny odbor Matice 

slovenskej v Žiline a Mesto Žilina. Program moderoval 

žilinský herec Anton Šulík, vystúpili v ňom študenti 

Konzervatória v Žiline. 

 

7.12.  V zápase ligy majstrov, zvíťazili v Športovej hale 

volejbalistky S.P.A.S.A. Club VŠDS Žilina nad cyperským 

šampiónom AEL Limassol 3:0. 

 

7.12.  

a 8.12. 

 Mestské divadlo v Žiline predviedlo pri príležitosti Mikuláša 

vlastné predstavenia hier pre deti „Keď Mikuláš ochorel“ a 

„Koza rohatá“. Počas týchto dvoch dní uvidelo niekoľko 

predstavení týchto hier 5 500 detí zo Žiliny a okolia. 
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8.12.  V areáli Stredného odborného učilišťa stavebného na Bôriku 

sa uskutočnili tradičné skautské Vianoce. Na stretnutí sa 

zúčastnilo asi 200 skautov a skautiek, zhodnotili uplynulý 

rok, upevnili vzájomné vzťahy. 

 

12.12.  sa v priestoroch radnice konalo 15. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci prerokovali bohatý 

program. Najdôležitejším bodom bol návrh rozpočtu mesta 

na rok 1997. Rozpočet bol navrhnutý a schválený ako 

vyrovnaný vo výške 731 159 000 Sk. Poslanci prerokovali aj 

správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina. 

Primátor mesta Ing. Ján Slota odovzdal ocenenie „Čestné 

občianstvo mesta Žilina“ umeleckému kníhviazačovi Jánovi 

Vrtílkovi pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia a 

básnikovi a pedagógovi Jánovi Frátrikovi pri príležitosti 80. 

výročia narodenia. 

 

12.12.  sa dožil 90 rokov Ján Vrtílek, majster knižnej väzby. Majster 

Vrtílek sa narodil na Morave, od roku 1926 žije v Žiline. 

Vystavoval v mnohých mestách Európy, Ameriky i Afriky. 

Ako prvý zo Slovenska od roku 1979 je členom 

Medzinárodnej organizácie majstrov knižnej väzby. 

 

13.12.  Na radnici sa konala slávnostná promócia kandidátov vied, 

absolventov doktorandského štúdia a novovymenovaných 

docentov Vysokej školy dopravy a spojov. Menovacie 

dekréty prevzalo 22 nových docentov. 
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18.12.  Po niekoľkých rokoch celkovej rekonštrukcie bola daná do 

užívania Mestská krytá plaváreň. Boli vykonané veľké 

stavebné úpravy, inštalované boli nové technologické 

zariadenia, vzduchotechnika. Zo starej plavárne ostali iba 

obvodové múry. Náročná investícia si vyžiadala celkové 

náklady približne 80 miliónov Sk. Pásku prestrihol primátor 

mesta Ing. Ján Slota. 

Plaváreň bola otvorená v roku 1963, ako prvý 50-metrový 

krytý bazén s olympijskými parametrami na Slovensku. 

Uskutočnili sa tu mnohé športové podujatia, majstrovstvá, 

atď. V minulosti pribudli vonkajšie bazény s tobogánom. 

 

18.12.  V Sirotárskom kostole sa uskutočnil vianočný koncert, na 

ktorom vystúpili miešaný a dievčenský zbor Konzervatória v 

Žiline. Zbory viedol Štefan Sedlický, dirigent Žilinského 

miešaného zboru. 

 

18.12.  

a 19.12. 

 sa v Dome umenia konali vianočné koncerty Štátneho 

komorného orchestra. Pre veľký záujem pripravili dva 

koncerty. ŠKO dirigoval Leoš Svárovský, ako sólisti 

vystúpili žilinské trio Figurovcov a klavirista Marián 

Lapšanský, poéziu recitovali Jiří Linha a Viera Strnisková. 

 

19.12.  bola Vysoká škola dopravy a spojov slávnostne 

premenovaná na Žilinskú univerzitu. Na slávnostnom úkone 

sa v aule na Veľkom dieli zúčastnili mnohí hostia, o. i. 

ministerka školstva vlády Slovenskej republiky Eva 

Slavkovská, minister obrany Ján Sitek, primátor mesta Žilina 

Ing. Ján Slota, prednosta Krajského úradu v Žiline Ing. Jozef  
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Grapa, rektori a prorektori desiatich univerzít Slovenska. S 

históriou školy, súčasnosťou i s plánmi do budúcnosti 

prítomných oboznámil rektor Doc. Ing. Milan Dado. 

 

23. 12.  na vianočnom knižnom trhu sa prvý raz objavila kniha Žilina 

a okolie, ktorú vydalo Knižné centrum Žilina. Pútavý text je 

spojený s peknými farebnými fotografiami, ktoré zhotovili 

viacerí autori. Text napísal žilinský spisovateľ Ján Lenčo, 

verše napísal Ján Frátrik. Okrem slovenského textu je v knihe 

aj text anglický a francúzsky. 

 

23. 12.  už tradične rozdávali žilinskí skauti Betlehemské svetlo, 

tohto roku na Hlinkovom námestí. 

 

31. 12.  Na Hlinkovom námestí sa začali oslavy 4. výročia vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky. Osláv sa zúčastnilo 

niekoľko tisíc Žilinčanov. Na námestí bol bohatý kultúrny 

program, podávalo sa občerstvenie. Po polnoci sa k 

prítomným prihovorili primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota, 

prednosta Krajského úradu v Žiline Ing. Jozef Grapa a ďalší. 

Novoročný ohňostroj mal medzi prítomnými veľký úspech. 
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Rozpočet mesta Žilina 

Skutočné plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 1996, ktoré 

schválil dňa 25. apríla 1997 Mestské zastupiteľstvo na svojom 17. 

zasadnutí. 
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Mesto Žilina poskytlo dotácie a finančné výpomoci právnickým a 

fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta v celkovej sume 4 574 

859 Sk. Dotácií bolo spolu 97, išlo o dotácie do širokého spektra 

činnosti od zdravotníctva po šport, kultúru a vzdelávanie. Najväčšie 

dotácie mesto poskytlo na činnosť volejbalového oddielu ŠK Stavbár 

Žilina (943 730 Sk), volejbalového oddielu žien S.P.A.S.A. VSDS (500 

000 Sk), cestovnej kancelárii Selinan na vybavenie Turistickej 

informačnej kancelárie (335 000 Sk). Mesto prispelo na zakúpenie 

zvonov a lavíc pre rímsko-katolícky kostol v Trnovom (286 000 Sk). 

 

Príspevky na nemocnicu 

Na činnosť Nemocnice s poliklinikou v Žiline prispeli sponzori 

celkovou sumou vyše 11 miliónov Sk, z toho za 6,6 milióna poskytli 

zariadenia alebo uhradili faktúry. Zvyšok poskytli v hotovosti. 

Najväčšími prispievateľmi boli: Mesto Žilina (sociálne priestory pre 

chirurgické oddelenie, sanitné vozidlo Ford Transit celkove za vyše 4 

mil. Sk), Fehling Sefidat Pezinok (inštrumenty za vyše 300 000 Sk), 

Softel Žilina (analyzátor Spotlyte za 258 tisíc Sk), Tatiana Rimeková 

(defibrilátor za 200 000 Sk), Váhostav, a.s., Žilina poskytol 650 000 Sk 

v hotovosti, Ferona Žilina 250 000 Sk. Vďaka patrí všetkým 

prispievateľom. 
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Štatistické údaje a údaje zo žilinskej matriky, ktoré poskytlo 

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Celkový počet obyvateľov Žiliny bol k 31. 12. 1996 86 811 (41 812 

mužov a 44 999 žien), čo bolo oproti roku 1995 o 126 viac. 

Živonarodených detí bolo 867 (468 chlapcov a 399 dievčat), zomrelo 

631 obyvateľov (321 mužov a 310 žien). Prirodzený prírastok bol 236 

(147 mužov a 89 žien). Do Žiliny sa prisťahovalo celkove 824 ľudí (376 

mužov a 448 žien), z toho 789 zo Slovenskej republiky a 35 zo 

zahraničia. Úbytok sťahovaním bol 110. Celkový prírastok obyvateľov 

v Žiline bol + 126 (86 mužov a 40 žien). V Žiline bolo 431 sobášov a 

207 povolených rozvodov. Bohužiaľ, potratov bolo 604, z toho 127 

samovoľných, 335 miniinterrupcií a umelých prerušení tehotenstva 

bolo 135. 
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