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JANUÁR 2007 

 

1.1. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 1. zasadnutie novozvoleného Mestského zastu-

piteľstva v Žiline. Rokovanie otvoril odstupujúci primátor Ján Slota, ktorý po 

úvode odovzdal funkciu a insígnie mesta novému primátorovi, ktorým je Ivan 

Harman. Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. Na návrh primátora 

zvolili za jeho zástupcu Michala Horeckého. 

Poslanci zvolili členov mestskej rady. Mestskej rade predsedá zástupca primátora 

mesta. 

Predsedovia jednotlivých komisií: 

finančná: Ing. Miroslava Kapustová; podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu: 

Ing. Ivan Chaban; komisia dopravy: Ing. arch. Pavel Kropitz; komisia výstavby, 

územného plánovania a životného prostredia: Ing. arch. Dušan Maňák; komisia 

sociálna, zdravotná, bytová: MUDr. Juraj Popluhár; vzdelávanie, školstvo, kultú-

ra: Mgr. Ing. Peter Ničík; komisia mládeže a športu: Mgr. Peter Fiabáne; komisia 

pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta: Michal 

Horecký. 

 

 

Ivan Harman, primátor mesta Žilina 
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1.1. Dnes sa v žilinskej Nemocnici s poliklinikou narodili rodine Štrbákovcov 

z Rudinskej dvojičky. Dievčatko Natálka váži 2 250 gramov a meria 45 cm, chla-

pec René váži 3 050 gramov a meria 47 cm. 

 

5.1. Krajský súd v Žiline navštívil minister spravodlivosti Slovenskej republiky Štefan 

Harabin. Menovací dekrét odovzdal novému predsedovi Krajského súdu v Žiline 

Jurajovi Krupovi. 

 

12.1. V Petrohrade sa hral turnaj majstrov Európy najkvalitnejších 

hokejových súťaží v Európe s názvom „Super Six“. Hokejisti 

MsHK Žilina zvíťazili nad družstvom Sparta Praha v pomere 

4:2. Včera prehrali s fínskym majstrom Hämeenlinna 0:7. Cel-

kove obsadili Žilinčania štvrté miesto na turnaji, čo je najlepším 

výsledkom slovenského majstra v histórii účasti slovenských majstrov.  

              

12.1. Diaľnica z Bratislavy sa približuje k Žiline. Dnes bol otvorený úsek diaľnice D1 

Vrtižer – Hričovské Podhradie dlhý 12,9 km s nákladmi na výstavbu 5,7 mld. Sk. 

Do užívania boli dané aj prvé štyri úseky diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Strá-

žov. Tento celý úsek bude dlhý 7,53 km a náklady na výstavbu budú 5,3 mld. Sk. 

Oba úseky sú zatiaľ v prevádzke v polovičnom profile. Obe stavby zahŕňajú napr. 

výstavbu 39 mostov, preložku železnice, atď.  

Problémom stále zostáva prejazd cez Považskú Bystricu, ktorý sa začne stavať 

v septembri 2007. 

 

12.1. V Mestskom divadle bola slávnostná akadémia Domu Matice slovenskej v Žiline 

pri príležitosti 14.výročia štátnosti Slovenskej republiky, 9. výročia Domu Matice 

slovenskej a 160. výročia narodenia Svetozára Hurbana Vajanského. Prítomných, 

medzi ktorými boli aj predseda matice slovenskej Jozef Markuš, predseda Žilin-

ského samosprávneho kraja Juraj Blanár, privítala riaditeľka domu Andrea Dan-

ková. Pred zaplneným hľadiskom vystúpili Žilinský miešaný zbor, súbor Cipovič-

ka, spevácky zbor Závadské ženy, básne recitoval Juraj Sarvaš.  

 

12. 1. V žilinskej Nemocnici s poliklinikou sa dnes narodili trojčatá. Mamička Adriana 

Kypusová porodila deti v poradí Tomáš (váha 2 160 gramov, meria 45 cm), Kris-

http://www.google.sk/url?q=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MsHK_Zilina_logo.gif&sa=U&ei=pWq_VJraIYfhaLDSgrAL&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=89XVH0-DjJ78dFmCVs_qew&usg=AFQjCNGAW6cTkJQ1syt7DvipX_MCp84L-A
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tína (váha 1 780 gramov, meria 42 cm) a Patrícia (váha 1 320 gramov, meria 40 

cm). 

 

13. 1. Od dnes môžu motoristi využívať ďalšie dva diaľničné úseky. Za Považskou Bys-

tricou otvorili 12,9 kilometra dlhý úsek D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie a prvé 

štyri kilometre úseku D3 Hričovské Podhradie – Žilina-Strážov. Podľa informácií 

NDS zmluvná cena za úsek Vrtižer – Hričovské Podhradie presahuje 5,791 mld. 

Sk a za 7,53 kilometra dlhý úsek Hričovské Podhradie – Žilina – Strážov presahu-

je 5,337 mld. Sk. Obe stavby zahŕňajú výstavbu 39 mostov, preložku železnice a 

cesty II/507 či preložky inžinierskych sietí. 

 

15. 1. Automobilka KIA Motors Slovakia pri Žiline plánuje tento 

rok zamestnať približne 50 zamestnancov do administratívy a 

riadenia, asi 300 operátorov do výroby. V súčasnosti zamest-

náva viac ako 1 700 ľudí a organizuje nábor na druhú pracovnú zmenu. Firma 

pociťuje nedostatok IT špecialistov. Problém s obsadzovaním IT pozícií nie je z 

dôvodu slabého aktívneho ovládania anglického jazyka.    

                

15. 1. V tomto školskom roku navštevuje žilinské základné školy 699 prvákov, predchá-

dzajúci školský rok to bolo 720 prvákov. Najmenšími školami sú málotriedky v 

mestských častiach Zádubnie a Bytčica, najväčšou školou so 735 žiakmi je na 

najmladšom sídlisku Hájik. Celkovo je v ZŠ pod správou mesta 6 889 žiakov. 

Zápisy budúcich prváčikov sa začali v pondelok a potrvajú mesiac. 

 

17.1. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci schválili predložené personálne zmeny v obchodných spoloč-

nostiach s podielom Mesta Žilina. Ide o Mestský hokejový klub, a. s., Dopravný 

podnik mesta Žiliny, s. r. o., Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina 

Invest, Govinvest I, Govinvest II, Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., Žilina 

Real, s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Žilinské komunikácie, a.s., a Garáže 

Žilina, a.s. Mestské zastupiteľstvo uložilo predstavenstvu Mestského hokejového 

klubu, a.s. predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva základnú 

predstavu o fungovaní MsHK.  

Poslanci vzali na vedomie informáciu o návrhu na zriadenie Útvaru hlavného ar-

http://www.google.sk/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Kia_Motors&sa=U&ei=8y_GVOnqO4G9ULykg8AO&ved=0CBsQ9QEwAzgU&sig2=NZkEwz-3NyfGYN6FCyGr1A&usg=AFQjCNHqFsK2wi8ri7ivWXM7XxBoRUAIpg
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chitekta mesta Žilina a uložilo poverenému hlavnému architektovi mesta Žilina 

návrh na zriadenie Útvaru hlavného architekta mesta s určením jeho predmetu 

činnosti.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo vykonanie ekonomického a právneho auditu 

Mesta Žilina a požiadalo primátora Ivana Harmana zabezpečiť vykonanie ekono-

mického a právneho auditu v cene do 5 mil. Sk. 

Poslanci schválili výstavbu nájomných bytov a príslušnej technickej vybavenosti 

na sídlisku Žilina – Hájik 2. stavba.  

Mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora mesta o preskúmanie doterajšieho 

konania a vyjadrení príslušných orgánov mesta voči investičnej akcii Auparku na 

Štúrovom námestí. Zároveň požaduje, aby zámer výstavby v tejto lokalite bol rie-

šený zmenou územného plánu mesta, pretože podľa platných územno-plánovacích 

dokumentov mesta má pozemok aj naďalej funkciu pešej plochy Námestia Ľudo-

víta Štúra s podzemným parkoviskom.  

 

22.1. Na tlačovej konferencii v Bratislave minister dopravy pôšt a telekomunikácií Ing. 

Ľubomír Vážny oznámil, že výstavba diaľnice D1 pri Žiline sa uskutoční podľa 

pôvodného plánu. Výstavba D1 sa tak uskutoční v pôvodných trasách Hričovské 

Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové, Višňové – Dubná skala 

s celkovou dĺžkou približne 25 kilometrov. Minister uviedol, že podľa odhadov 

bude vyťaženosť D1 pri Žiline v rokoch 2008 až 2009 dosahovať hustotu 30 000 

vozidiel za 24 hodín, čo si vyžiada provizórne riešenia dopravnej situácie. Kým 

začne naplno fungovať diaľničné spojenie Žiliny, chce ministerstvo odľahčiť mes-

to tým, že zdynamizuje 8,5 kilometra úseku cesty 1. triedy Dubná skala – Strečno. 

V pláne je aj výstavba nového mostu cez Váh, rozšírenie cesty k závodu Kia Mo-

tors a úprava križovatky v Žiline. 

 

http://ekonomika.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=155798&ids=2
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22.1. Spoločnosť Kia Motors Slovakia vo svojom závode v Tepličke 

nad Váhom pri Žiline vyprodukovala od začatia sériovej výroby 

v decembri 2006 už vyše 10 000 automobilov Kia c´eed, z ktorých asi 7 000 dis-

tribuovala na európsky trh. Rodinný automobil Kia c´eed je novým modelom 

značky Kia.  

Firma v súčasnosti zamestnáva vyše 1 700 ľudí. Postupne plánuje výrobu 300 000 

vozidiel ročne a priamo zamestnávať 3 000 pracovníkov. Spolu so svojimi dodá-

vateľmi, ktorí investovali na Slovensku, vytvorí až 10 000 nových pracovných 

príležitostí.              

                                    

                                

Kia c´eed, Made in Slovakia 

 

23.1. Dnes začalo na Slovensku pravé zimné počasie. V Žiline sa ochladilo na cca 0 °C 

a za celý deň napadlo asi 15 cm snehu. Problémy s nádielkou snehu začali mať 

mnohé štáty v Európe. V tejto zime napadol sneh iba začiatkom novembra a 29. 

decembra 2006. Avšak kvôli vysokým teplotám sa hneď roztopil.  

  

23.1. Primátor mesta Žilina Ivan Harman a zástupca primátora Michal 

Horecký sa stretli v Tepličke nad Váhom s predstaviteľmi spoloč-

nosti Kia Motors Slovakia, s.r.o.: s prezidentom In-Kyu Bae a 

viceprezidentom pre administratívu Soon-Pil Kwoun. Spoločne si prezreli závod a 

hovorili o ďalšej vzájomnej spolupráci, o rozvoji mesta a regiónu. Firma Kia chce 

pomáhať rozvoju mesta i celého regiónu.                
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23.1. Žilinský producent papierových hygienických výrobkov Tento, 

a.s. znižuje svoje základné imanie o takmer pätinu na 1,829 

mld. Sk. Znižovanie základného imania bolo plánovaným kro-

kom pri dohodnutom prevode minoritného podielu v spoločnos-

ti zo skupiny SHP Group na fínsku firmu Metsä Tissue a vyžaduje si ho slovenské 

právo. Firma oznámila prevzatie celého vlastníctva v Tento, a.s. Žilina začiatkom 

februára minulého roka. Papierenská spoločnosť Tento, a.s., Žilina vznikla v roku 

1997. Jej hlavná činnosť sa zameriava na výrobu a predaj výrobkov papierovej 

hygieny na báze tissue papiera.  

 

30.1. Spoločnosť Siemens Program and System Enginee-

ring (Siemens PSE) otvorila v utorok nové sídlo v 

Žiline, kde v súčasnosti zamestnáva 304 softvérových 

vývojárov. Ako informovala spoločnosť, na žilinskom pracovisku sa špecializujú 

na vývoj softvérových aplikácií pre telekomunikačnú oblasť. V minulom obchod-

nom roku, do 30. septembra 2006, spoločnosť Siemens PSE vytvorila v Žiline 

viac ako 80 nových pracovných miest v oblasti vývoja softvéru. Pracovisko v Ži-

line, ktoré sa špecializuje na softvérové aplikácie pre telekomunikačnú oblasť, v 

tom istom období vybudovalo najväčšie hardvérové centrum pre pevné a mobilné 

telekomunikačné siete na Slovensku v hodnote vyše 100 miliónov Sk. Medzi naj-

významnejšie projekty podniku Siemens PSE patrili v minulom roku vývoj a di-

zajn služieb pre mobilných operátorov.  

 

 

 FEBRUÁR 2007 

 

1.2. Mesto Žilina má po rokoch opäť hlavného architekta. Od februára sa ním stal 

Martin Pavelek. Jeho úlohou bude v čo najkratšom čase pripraviť a predložiť na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu návrh organizačnej štruktúry a systém fun-

govania útvaru hlavného architekta. Prioritou útvaru bude zabezpečiť dopracova-

nie nového územného plánu mesta. „Žilina bola v posledných rokoch budovaná 

nekoncepčne. Práve preto je veľmi dôležité dokončiť nový územný plán, ktorý je 

dlhodobo rozpracovaný," konštatoval Pavelek. 

 

http://www.google.sk/url?q=http://www.montirp.sk/vymena-podvesnej-drazky-za-mostovy-zeriav-tento-zilina&sa=U&ei=gTDGVJHUN4evU9SmgNgD&ved=0CB0Q9QEwBDgo&sig2=V9gChbVNyCeca8YHgbnRDg&usg=AFQjCNGHNOf4zLvO6hR2rtLGSAP_59as9g
http://www.google.sk/url?q=http://www.hearingreview.com/2014/11/siemens-purchased-eqt-strungmann-family/&sa=U&ei=2TDGVJLxD8f5UqzpgYAG&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=Tte0wmQsXABY64tsH6NkmQ&usg=AFQjCNG83iKzLwrQ5sqb49DF5kW2Na9lsA
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8.2. Žilinu navštívil veľvyslanec USA na Slovensku pán Rodolpho A. 

Vallee. Na radnici ho prijal primátor mesta Žilina Ivan Harman. Po-

tom mal pán veľvyslanec prednášku pre podnikateľov na tému „Transparentnosť 

v podnikaní“. Na záver svojho pobytu si zahral v hokejovom zápase medzi žilin-

skými veteránmi a novinármi.                

 

                

14.2. Dnes sa konal III. ročník Carnevalu Slovakia Žilina – Žilinský festival fašiango-

vých masiek. Od Mestského úradu išiel sprievod na Mariánske námestie a na 

Hlinkovo námestie. Zúčastnilo sa ho niekoľko stoviek rôznych masiek.  

V úvode programu na Mariánskom námestí sa prítomným prihovoril primátor 

mesta Žilina Ivan Harman. V kultúrnom programe vystúpili Mažoretky Diana z 

Centra voľného času Spektrum, Detský dychový orchester ZUŠ L. Árvaya, DFS 

Cipovička, Folklórny súbor Rozsutec, Štefan Hruštinec a Brass Kvintet zo žilin-

ského Konzervatória. Na záver basu pochovávali členovia folklórneho súboru zo 

Zborova nad Kysucou. Program moderoval Radko Pažej. 

 

14. 2. Nadácia Krajina harmónie a Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze 

organizovali počas vlaňajších Vianoc zbierku. OZ Náruč využije takmer 203-tisíc 

pre týrané a zneužívané deti na športovo-relaxačné aktivity, nákup športových a 

turistických potrieb a časť peňazí pôjde na zútulnenie krízového centra. Nadácia 
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Krajina harmónie použije výťažok zo zbierky – vyše 197-tisíc na klubové aktivity, 

rozvoj zručností ľudí s postihnutím, pobytové a integračné podujatia pre zdravých 

a postihnutých mladých ľudí, na medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jaši-

dielňa, semináre, tvorivé dielne a súťaže. 

 

15.2. V hoteli Holiday Inn v Žiline sa konal za účasti ministra životného prostredia Slo-

venskej republiky Jaroslava Izáka 3. ročník konferencie k Národnému registru 

emisných kvót skleníkových plynov Slovenskej republiky. Predmetom rokovania 

bola najmä oblasť povinností spojených s Európskou obchodovacou schémou, v 

súlade s ktorou sa obchoduje v rokoch 2005 – 2007. Ďalej boli rozoberané otázky 

prechodu na obchodovanie v súlade s Kjótskym protokolom na obdobie rokov 

2008 – 2012. Prítomní boli informovaní o postupe prác na príprave Registra ostat-

ných znečisťujúcich látok. 

 

15.2. Mesto Žilina začalo zverejňovať uzatvorené zmluvy na internete. Ako prvá sa na 

webstránke Žiliny objavila zmluva medzi mestom a Žilinskou parkovacou spoloč-

nosťou a kúpno-predajná a nájomná zmluva o predaji Športovej haly na Bôriku 

firme Antrade.  

 

22.2. V priestoroch žilinskej radnice sa uskutočnilo stretnutie primátora Žiliny Ivana 

Harmana s predsedom SDKÚ-DS a poslancom NR SR Mikulášom Dzurindom, 

podpredsedníčkou SDKÚ-DS a poslankyňou NR SR Ivetou Radičovou a poslan-

kyňou NR SR Luciou Žitňanskou. Predmetom stretnutia bola diskusia o investí-

ciách do informačných technológií a nových rozvojových projektov v Žiline. Ivan 

Harman a Mikuláš Dzurinda navštívili novovytvorenú pobočku Siemens – PSE 

Slovensko v Žiline a Žilinskú univerzitu. Na akademickej pôde ich v mene vede-

nia univerzity privítal rektor prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., ktorý ich oboznámil s 

aktuálnou situáciou na Žilinskej univerzite a predstavil niekoľko rozvojových 

programov. V spoločnej diskusii rezonovala predovšetkým téma vzdelanostnej 

ekonomiky a informačných technológii. 

 

26.2. Konalo sa 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vyrovnaný rozpočet na tento 

rok vo výške 1,24 miliardy korún schválili na dnešnom zasadnutí poslanci žilin-

ského mestského zastupiteľstva. Podľa prednostu Mestského úradu v Žiline Vi-
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liama Mikuláša je rozpočet stabilizačný a zabezpečuje základný chod mesta. Roz-

počet nezahŕňa výdavky na neuhradené faktúry a pre nedostatok peňazí v mestskej 

kase sa pozastavuje v Žiline aj výstavba mnohých rozvojových programov. Pos-

lanci dnes odhlasovali aj zvýšenie nájomného za pozemky pod sezónnym posede-

ním na letných terasách v meste. Mesto Žilina zápasí s ekonomickými probléma-

mi. Úverové zaťaženie Žiliny je približne 800 miliónov. Mesto má neuhradené 

faktúry väčšinou po lehote splatnosti za 60 miliónov korún. 

 

27.2. V uplynulú noc vykradli Mestský úrad v Žiline. Škody zatiaľ nie sú známe, zrejme 

sa páchatelia zaujímali o výpočtovú techniku. Neznámi lupiči sa vlámali na prvé 

poschodie úradu, kde sídli matrika.  

 

28.2. Ako informoval novinárov rektor Žilinskej univerzity Ján 

Bujňák, škola investuje tento rok do výstavby približne 500 

miliónov korún. V rámci budovania univerzitného mesteč-

ka na Veľkom diele sa začne na jar s výstavbou budovy 

fakulty prírodných vied, stavebnej fakulty a ďalších učeb-

ných priestorov. Výstavbu bude hradiť z 50%  Žilinská univerzita za predaj budov 

v meste a zvyšok sa bude financovať zo štátneho rozpočtu.  

Priestory v centre mesta, v ktorých sídli Fakulta prírodných vied a Stavebná fakul-

ta, musí Žilinská univerzita opustiť do februára 2009. Neskôr sa na Veľký diel 

presťahuje aj Fakulta špeciálneho inžinierstva a v ďalšej etape sa vybudujú ubyto-

vacie priestory pre študentov z internátov na Hlinách IV. V súčasnosti sídlia na 

Veľkom diele pri sídlisku Vlčince štyri fakulty – Strojnícka fakulta, Elektrotech-

nická fakulta, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a Fakulta riadenia a infor-

matiky. 
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           areál Žilinskej univerzity na Veľkom dieli   

 

28.2. Automobilka Kia Motors Slovakia pri Žiline zamestná v marci druhú pracovnú 

zmenu aj napriek tomu, že zatiaľ do nej nemá dostatok pracovníkov. Firma potre-

buje ešte približne 150 zamestnancov, najmä operátorov pre montáž a zvarovňu a 

supervízorov. Tento týždeň nastúpi do práce v automobilke vyše 100 nových za-

mestnancov, v súčasnosti ich vo fabrike pracuje 1 850. 

 

 MAREC 2007 

 

5.3. V Žiline zaviedli opatrenia na zvýšenú ochranu zelene, ktoré majú obmedziť vý-

stavbu na zelených plochách až do prijatia nového územného plánu mesta. Podľa 

neoficiálnej štúdie je v Žiline 211 hektárov plôch zelene a malo by byť až 1100 

hektárov. Nakoľko mesto Žilina nemá aktualizovaný územný plán a plochy verej-

nej zelene boli počas pôsobenia predošlých rokov stavebnými miestami. Zastupi-

teľstvo preto vo februári schválilo zvýšený režim ochrany zelene. "Komisia na 

riešenie podnetov na výrub drevín, ktoré rastú vo verejnej mestskej zeleni, pre-

hodnocuje každý návrh a požiadavku na výrub zelene v meste. Komisia je zložená 

zo zástupcu mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a správcov ze-

lene. Je poradným orgánom oddelenia dopravy a životného prostredia, ktoré do-

stáva týždenne od občanov približne desať až 15 podnetov na výrub. Medzi naj-

častejšie dôvody patrí tma v bytoch, nevyhovujúca blízkosť k bytovému domu, 

situovanie na inžinierskych sieťach a alergénny vplyv drevín. 

 

9.3. Netypické teplé zimné obdobie umožnilo začať komplexné čistenie mesta skôr 

ako po minulé roky. Čistenie mestských komunikácií a verejných priestranstiev 
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začalo tento týždeň a zabezpečujú ho firmy T+T, a.s. Žilina, Žilinské komuniká-

cie, a.s. a Agát Žilina. Ich prácu koordinuje MsÚ v Žiline. Na sídliskách sa využí-

va aj ručné čistenie. Pre tento účel od 5. marca v rámci aktivačných prác pôsobí 

skupina približne 50 pracovníkov. Na trávnikoch a verejných priestranstvách zbie-

rajú predovšetkým papierový odpad, ale aj iné nečistoty. Predpokladaný termín 

ukončenia čistenia je pre centrum mesta a širšie centrum 30. 3., pre sídliská 30. 4. 

a pre prímestské časti 15. 5.  

 

13. 3. Členky Klubu paličkovanej čipky sa zišli v Makovického dome v Žiline. Na za-

čiatku si dámy pozreli výstavu Tvorba 2007, ktorá je inštalovaná v priestoroch, 

kde sa klub stretáva. Hlavnou témou stretnutia bola nová kniha Paličkovanie  

od Lenky Malátovej. 

 

15.3. Rezidentské karty pre obyvateľov centra Žiliny, kde je spoplatnené parkovanie, 

budú lacnejšie. Namiesto 1000 Sk ľudia zaplatia len výrobné náklady na kartu. Po 

dnešnom prvom stretnutí medzi mestom Žilina a majoritným spoločníkom Žilin-

skej parkovacej spoločnosti (ŽPS) firmou Slovenská investičná a realitná spoloč-

nosť a.s. (SIRS) to uviedli primátor Ivan Harman a predseda predstavenstva SIRS 

George Trabelssie. Mesto aj ŽPS budú ďalej rokovať o úprave pomerov spoloč-

nosti, ako aj celkovom systéme parkovania v Žiline. Obe strany sa budú vyjadro-

vať až po spoločných rokovaniach.  

 

22.3. V Športovej hale na Bôriku sa konala 8. Medzinárodná burza práce v Žiline 

Jednou z významných možností, ktorú ponúka ústredie a úrady práce, sociálnych 

vecí a rodiny pre občanov Slovenska pri hľadaní si práce v krajinách EÚ/EHP, sú 

medzinárodné burzy práce EURES.  

Doteraz bolo na Slovensku zorganizovaných sedem medzinárodných EURES búrz 

práce, na ktorých sa zúčastnilo spolu 174 zahraničných vystavovateľov, ktorí 

priamo na burze zamestnali, resp. dali prísľub na prácu spolu 3 285 občanom SR. 

 

23.3. V Makovického dome sa uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 

súťažiacich IV. kategórie Hviezdoslavovho Kubína. V porote bol aj pán Juraj Sar-

vaš – herec, recitátor, organizátor recitátorských podujatí. Pripravil aj rozborový 

seminár spojený s jeho recitáciou. 
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25.3. V Dome umenia Fatra sa konalo nedeľné matiné pre deti a mládež. Štátny komor-

ný orchester dirigoval Karol Kevický. Na programe boli diela, ktorých autormi sú  

Antonio Vivaldi, Peter Iljič Čajkovský, Nikolaj Rimskij - Korsakov a Camille 

Saint – Saëns. 

 

 

26.3. V budove Radnice mesta Žilina sa konalo tretie zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Žiline. Poslanci schválili prijatie úveru vo výške 150 miliónov od Tatraban-

ky. Vzali na vedomie vzdanie sa funkcie Dušana Kuchárika riaditeľa Mestskej 

krytej plavárne. Nahradí ho Mgr. Marian Brezáni. Poslanci odvolali s funkcie ná-

čelníka Mestskej polície v Žiline mjr. Miloša Michelčíka.  

 

26.3. Mesto Žilina v týchto dňoch podniklo právne kroky, ktoré môžu znamenať návrat 

Športovej haly s priľahlými pozemkami do majetku mesta. Podľa primátora Ivana 

Harmana pri predaji Športovej haly neboli splnené všetky zákonom vyžadované 

podmienky a preto Mesto Žilina podalo na Okresný súd v Žiline žalobu o určenie 

vlastníctva.  

 

 

Športová hala na Bôriku 

 

26.3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky by malo získať z konkurzu bývalej 

chemicelulózky PT Žilina, a.s. 131 mil. Sk. To predstavuje približne len 6 % z 

prihlásených pohľadávok v celkovej sume 2,17 mld. Sk. Konkurz firmy, ktorá 

stála aj pri zrode papierenskej spoločnosti Tento, a.s., by mal priniesť tiež vyše 4,5 

mil. Sk Daňovému riaditeľstvu SR a Mestu Žilina viac ako 1,6 mil. Sk.  
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28.3. Primátor Ivan Harman dnes na žilinskej radnici prijal zástupcov škôl v pôsobnosti 

školského úradu mesta Žilina. Pri príležitosti Dňa učiteľov všetkým pedagógom 

zablahoželal a poďakoval im za ich prácu. Vzdelávanie a výchovu detí a mládeže 

považuje za najsilnejšiu devízu do budúcnosti.  

 

28.3. Profesor Šlomo Breznitz, poslanec izraelského Knessetu a predseda 

skupiny izraelsko-slovenského priateľstva Knessetu, Izraelského 

štátu sa v stredu 28. marca stretol s primátorom Ivanom Harmanom. 

V historickej budove radnice sa v priateľskej atmosfére uskutočnila neformálna 

schôdzka, pri ktorej sa profesor Breznitz zaujímal o mesto Žilina, v ktorom prežil 

detstvo a mladosť.  

Šlomo Breznitz sa narodil sa v roku 1936 v Bratislave. Obdobie holokaustu prežil 

aj so sestrou Judith s pomocou sestier Rádu svätého Vincenta v sirotinci v Žiline. 

V roku 1949 odišiel do Izraela, kde sa stal rešpektovaným psychológom a peda-

gógom. Je prvý poslanec slovenskej národnosti pôsobiaci v Knessete.  

                                                                                                                 

30.3. Primátor mesta Žilina Ivan Harman uskutočnil pracovnú cestu do 

Poľska zameranú na rozvoj turistického ruchu a spolupráce s part-

nerskými mestami. V Katoviciach sa doobeda zúčastnil medzinárodného turistic-

kého trhu SILESIA TOUR GLOB. Cieľom bol rozvoj cestovného ruchu, prezen-

tácia Žiliny a rozvoj euroregiónu Beskydy. Okrem poľských partnerov sa tu usku-

točnilo stretnutie aj so zástupcami českého Frýdku-Mýstku.  

Neskôr sa zúčastnil v mestskej galérii Bielsko-Biala otvorenia výstavy keramic-

kých objektov Michaela Daskalakisa. Tento umelec pochádza z Nemecka, tvorí a 

žije už niekoľko rokov v Žiline. Výstavu realizuje Považské múzeum.  

Vo večerných hodinách spoločne so zástupcom primátora mesta Bielsko-Biala 

Zbigniewom Michniowskim zakončil program návštevou mestského kultúrneho 

centra a koncertnej sály mesta. 

                

 APRÍL 2008 

 

4.4. Študenti Žilinskej univerzity môžu oddnes využívať pracovisko pre vývoj multi-

mediálnych aplikácií. Na jeho vybavení sa výraznou mierou podieľala spoločnosť 

Siemens Program and System Engineering (Siemens PSE). Na slávnostnom otvo-
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rení učebne sa zúčastnil aj najvyšší šéf Siemens PSE Udo Scheiblauer, ktorému 

dnes univerzita udelila titul doktor honoris causa. Nové pracovisko pomôže pri 

výučbe odborníkov v oblasti multimediálnych aplikácií, ako aj pri projekte aka-

demickej digitálnej internetovej televízie. 

 

9.4. Na Veľkonočný pondelok mestská hromadná doprava premávala za dobrovoľné 

cestovné. Primátor Ivan Harman a riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny Ing. 

Igor Gubala odovzdali Detskému krízovému centru Náruč 9 – kilogramový mešec, 

v ktorom sa nachádzalo 12 372 korún. 

 

19.4. Mesto Žilina má záujem o investíciu Aupark, ale nie v priestoroch centra Žiliny. V 

týchto intenciách prebiehali aj jednania s investorom. Zatiaľ bez úspechu. Po dô-

kladnom preskúmaní spisového materiálu stavebný úrad v Žiline dospel k názoru, 

že došlo ku viacerým procesným chybám, a preto vydal rozhodnutie o obnove 

stavebného konania. Na základe právneho posúdenia kúpnej zmluvy sa vedenie 

mesta domnieva, že kúpna zmluva o predaji Štúrovho námestia v Žiline nebola 

urobená v súlade s platnou legislatívou SR. Preto mesto Žilina z týchto dôvodov 

doručilo Okresnému súdu v Žiline žalobu na určenie neplatnosti kúpnej zmluvy.  

 

19.4. 17. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline je v plnom 

prúde. Po strhujúcom úvodnom koncerte, na ktorom v pondelok v dome umenia 

Fatra zožala niekoľkominútové standing ovations charizmatická huslistka Sophia 

Jaffé, sa 17. apríla 2007 na pôde žilinského Štátneho komorného orchestra pred-

stavila organistka Maria Mochova z Ruska. Maria Mochova je držiteľkou 2. ceny 

z Medzinárodnej súťaže Pražská jar 2006 (1. cena nebola udelená), víťazkou Me-

dzinárodnej organovej súťaže Petra Ebena v Opave z roku 2004 (Česká republika) 

a držiteľkou 2. ceny z Medzinárodnej organovej súťaže v Korschenbroichu (Ne-

mecko, 2005). K jej doterajším oceneniam včera pribudlo ďalšie: primátor mesta 

Žilina, Ivan Harman odovzdal Marii Mochovej Cenu pre najmladšieho účastníka 

festivalu. 

 

20.4. V Žiline otvorili nový štvorhviezdičkový hotel Holiday Inn, ktorý patrí do siete 

InterContinental Hotels Group. Ide o investíciu približne 600 miliónov korún. 

Otvorením hotela sa vytvorilo vyše 100 nových pracovných miest. Hotel sa na-
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chádza v blízkosti centra mesta, futbalového a hokejového štadióna, s blízkym 

napojením na hlavný diaľničný ťah Bratislava - Poprad - Košice. Hotel poskytuje 

ubytovanie v 133 izbách. Nachádzajú sa v ňom dve reštaurácie, orientované na 

svetovú a taliansku kuchyňu, fitnes centrum, tenisové a squashové kurty. V hoteli 

je päť konferenčných miestností, najväčšia sála má 900 metrov štvorcových. 

 

Hotel Holiday Inn 

 

23.4. V Nadácii 21 sa konalo v rámci projektu 100 farieb života Žiliny diskusné fórum 

na tému architektúry. Diskutovali architekti Ľubica Koreňová, Viera Mecková, 

Marián Pavel, František Skokan a Dušan Voštenák. 

 

24.4. Automobilka Kia Motors Slovakia oficiálne otvorila svoj závod v Žiline. Juhokó-

rejská automobilka investovala do nového závodu približne 1 mld. eur. Od nového 

roku už vyrobila v závode viac ako 35 tisíc automobilov, v tomto roku by ich mala 

vyrobiť celkovo 150 tisíc. Ročne plánuje produkovať pri plnej výrobe 300 tis. 

automobilov. Závod sa rozprestiera na ploche 166 hektárov a prácu v ňom nájde 

viac ako 3 000 ľudí. Na otvorení sa zúčastnil aj predseda vlády Slovenskej repub-

liky Robert Fico. 

      

http://www.google.sk/url?q=http://zilina.virtualne.sk/firmy-a-sluzby/ubytovanie.html&sa=U&ei=UvbBVNyGEMW8UYmWgKgC&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=48ggUAtt5tyo2oQs8r4PRg&usg=AFQjCNFNQUdA_hTIvNn0I-g_83kmOxRGjQ
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24. 4. 2007 - otvorenie závodu Kia Motors Slovakia,  

s kyticou predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico 

 

26.4. Mesto Žilina bojuje na súde o Športovú halu na Bôriku aj o pozemok pre výstavbu 

obchodného centra Aupark. Okresný súd v Žiline vydal v týchto dňoch predbežné 

opatrenie na nakladanie s majetkom športovej haly, ktorú predal exprimátor Ján 

Slota v posledných dňoch v úrade. Do konečného rozhodnutia súdu o právoplat-

nosti kúpnej zmluvy nemôžu firmy zúčastnené v tomto procese nakladať s majet-

kom. Mesto Žilina podalo na súd žalobu o určenie vlastníctva športovej haly pred 
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mesiacom, termín pojednávania zatiaľ nie je určený. 35-tisíc metrov štvorcových, 

ktoré spolu so športovou halou predalo bývalé vedenie radnice v decembri firme 

Antrade za 112 miliónov korún. 

 

27. 4. Vedenie Mesta Žilina privítalo na radnici českých senátorov a ich 

sprievod. Delegácia Výboru pre hospodárstvo, poľnohospodárstvo 

a dopravu Senátu Parlamentu Českej republiky prišla do Žiliny v 

takomto zložení: Ivan Adamec – predseda výboru, Igor Petrov – podpredseda vý-

boru, Vítězslav Jonáš – člen výboru. Diskusia sa týkala predovšetkým vzájomnej 

obchodnej výmeny medzi oboma krajinami.                                

 

                                                                                                  

30.4. Pri príležitosti oslobodenia Žiliny sa na vojenskom cin-

toríne na Bôriku konal pietny akt kladenia vencov. Ak-

ciu zorganizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v spolupráci s Mestom Žilina. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili aj zahra-

ničné delegácie. Ruskú delegáciu viedol Alexander Ivanovič Udaľcov – veľvysla-

nec Ruskej federácie v SR a Ukrajinu reprezentoval Liubomyr Soroka – 1. tajom-

ník veľvyslanectva Ukrajiny v SR.  

Na konci druhej svetovej vojny Nemci na obranu Žilinskej kotliny vybudovali tri 

obranné pásma. Sústredili sa predovšetkým na prístupové cesty, ktoré viedli údo-

lím riek Váh, Varínky a Rajčianky a horského masívu Malá Fatra. Ráno 30. apríla 

1945 sovietske vojská a 1. československý armádny zbor oslobodili Žilinu a celú 

Žilinskú kotlinu.  

                                             

 MÁJ 2007 

 

2.5. Primátor mesta Žilina Ivan Harman prijal na Radnici mesta J. E. 

Vladimíra Galušku – mimoriadneho a splnomocneného veľvys-

lanca Českej republiky v SR. Česká strana iniciatívne ponúkla 

sprostredkovanie partnerského mesta v Českej republike. Mesto Žilina má nad-

štandardné vzťahy s Frýdkom-Místkom, ale nie je to ešte oficiálne.                 

                                                      

 

http://www.google.sk/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Ukraine&sa=U&ei=D3K_VLSfLcfcasvpgLAN&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=5fVX1PJbl5AxNRHyFiXz6w&usg=AFQjCNEOjfH2s4pVoblasyrWIFGgF2iNlQ
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v strede J. E. Vladimír Galuška, veľvyslanec Českej republiky 

 

9.5. V Žiline vyrastie druhá viac ako 20-podlažná budova na ulici Vysokoškolákov. 

Developerská spoločnosť SSIM, s.r.o., položila nedávno základný kameň budúce-

ho polyfunkčného komplexu s názvom Europalace. Komplex bude ležať v mest-

skej časti Vlčince. Zaberie plochu viac ako 4-tisíc štvorcových metrov. Komplex 

bude pozostávať z 22-poschodovej veže a osemposchodového bloku. 

 

10.5. Občianske združenie Za krajšiu Žilinu zorganizovalo protestnú akciu proti výstav-

be výškovej budovy v priestore bývalého amfiteátra s názvom Zastavme mrako-

drap, zachráňme park. Na podujatí sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí.  

 

21.5.  Primátor mesta Žilina Ivan Harman prijal na Radnici mesta futbalistov MŠK Žili-

na, ktorí sa stali opätovne, už štvrtý raz majstrami Slovenskej republiky s veľkým 

náskokom pred Artmediou Bratislava. O tento úspech sa pričinili títo hráči:  

brankári: Dušan Kuciak, Miroslav Seman, Tomáš Škrobák, obrancovia: Peter Pe-

karík, Benjamin Vomáčka, Martin Švestkam, Peter Doležaj, Martin Belaník, To-

máš Hubočan, Vladimír Leitner, Martin Minarčík, Mário Pečalka, 

záložníci: Zdeno Štrba, Ivan Belák, Róbert Jež, Dare Vršič (Slovinsko), Lukáš 

Tesák, Pavel Devátý (Česko), Admir Vladavič (Bosna a Hercegovina), 

útočníci: Stanislav Šesták, Ivan Bartoš, Andrej Porázik, Adam Nemec, Peter Šty-

var a Andrej Porázik. 
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Hlavným trénerom družstva je Pavel Vrba, jeho asistenti sú: Ľuboš Nosický, Mi-

roslav Nemec a Miroslav Seman. Majiteľom MŠK Žilina je Jozef Antošík. 

 

       

     Ivan Harman a Jozef Antošík s majstrovskou trofejou

 

futbalisti na Mariánskom námestí 

 

31.5. Začal sa 13. ročník Staromestských slávností. Podujatie otvoril na Hlinkovom 

námestí primátor mesta Žilina Ivan Harman spolu so zástupcami firmy Kia Motors 

Slovakia. Na Mariánskom námestí v ten deň vystúpili Ľudová hudba bratov Bobá-

ňovcov. Dychová hudba Fatranka, Štátny komorný orchester i Pressburger Klez-

mer Band. Mestské divadlo uviedlo hru Cigáni idú do neba.  

Na Hlinkovom námestí vystúpili Žilinské mažoretky Diana z CVČ Spektrum, Zu-

zana Smatanová a rocková skupina Amphibios. Na oboch námestiach sú umies-

http://www.google.sk/url?q=http://www.peterbrezani.estranky.sk/clanky/liga---01.05.2012---msk-zilina--msk-fomat-martin-5-1.html&sa=U&ei=I2S-VL7OHMWBU7a2g9gH&ved=0CCUQ9QEwCA&sig2=Eg_WG7Z5vAfSODn8i0kWrA&usg=AFQjCNGNEcenJ7qN6dVUcw3sTs6M248Z4w
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tnené desiatky stánkov s výrobkami ľudových výrobcov – z keramiky, dreva, šú-

polia, kovov i vzácnych kovov, atď. Aj ponuka občerstvenia a jedla je dostatočne 

široká. 

 

 

Slávnostné otvorenie Staromestských slávností 2007 

Námestie Andreja Hlinku 

 

 JÚN 2007 

 

1.6. V druhý deň Staromestských slávností vystúpili na Mariánskom námestí o. i. Big 

Band Konzervatória Žilina, ľudová hudba bratov Muchovcov, Igor Cvacho & 

Drive, skupina Barabura a Lucia Lužinská. Na Hlinkovom námestí sa konal Me-

dzinárodný deň detí s Rádiom Fajn. Vystúpili skupina The Swan Bride, skupina 

Chiméra, Para, Čechomor z Českej republika a žilinská rocková skupina Arzén. 
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Mariánske námestie 

 

 

Námestie Andreja Hlinku večer 

2.6. V tretí deň Staromestkých slávnosti vystúpili detské folklórne súbory Stavbárik, 

Cipovička a folklórny súbor Stavbár. Na Hlinkovom námestí sa konal Deň detí 

plný ateliérov – ateliéry, dielne a iné tvorivé aktivity pre deti z centier voľného 

času Spektrum a Žirafa, z kultúrneho centra Stanice, fotoateliér Petra Snadíka v 
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stane, Dji z Rádia Fajn a ďalšie stánky zážitkov zmenia námestie na detský svet – 

druhý medzinárodný deň detí – tentoraz pre deti aj ich rodičov. 

 

   

 

 

                                                                                moderátori Michaela Závodná a Petr Vaňouček 

 

8.6. Na Štúrovom námestí v Žiline začali prvé výkopové práce pre budovu Auparku na 

základe čiastkového stavebného povolenia na komunikácie. Projekt disponuje 

dvoma ďalšími čiastkovými povoleniami na vodné stavby a prekládky trakčných 

sietí. Podľa štúdie, ktorú si dalo vypracovať mesto, by umiestnenie Auparku na 

Štúrovom námestí prinieslo problémy s dopravou. Tento problém chce investor 

vyriešiť nainštalovaním zariadení na ulici Veľká Okružná, ktoré budú riadiť sema-

fory v závislosti od intenzity dopravy. Mesto Žilina napadlo v apríli kúpno-

predajnú zmluvu o predaji Štúrovho námestia pre nákupné centrum a žiada súd o 

jej zrušenie. Aupark čelí aj podnetu na Krajskom súde v Žiline.  

 

14.6. V priestoroch Mestského úradu v Žiline sa konalo prvé verejné žrebovanie nájom-

ných bytov v Žiline. Žrebovania sa zúčastnila široká verejnosť a prebiehalo pod 
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dohľadom notárky. 

 

15.6. Na sídlisku Hliny v Žiline pribudnú ďalšie byty. Dokončiť by sa mali v septembri 

2008, základný kameň obytného súboru Nové bývanie Hliny VIII položili v polo-

vici júna tohto roku. Bytový komplex tvoria štyri, päť až sedem nadpodlažné blo-

ky, v ktorých sa nachádza 141 bytov. Na najvyšších podlažiach budú priestranné 

mezonetové byty. Parkovanie pre osobné automobily obyvateľov komplexu sa 

vyrieši podzemnou garážou i parkovaním na vonkajších plochách. Ide o investíciu 

vyše 340 miliónov korún. Investorom je I.F.I. Development, s. r. o. Žilina a gene-

rálnym zhotoviteľom stavby je Metrostav SK, a. s. Bratislava. 

 

15.6. Dnes Žilinu postihla silná búrka. Mestský úrad v Žiline zmapoval spôsobené ško-

dy na mestskom majetku. Najviac boli postihnuté budovy materských a základ-

ných škôl, centrum voľného času Spektrum, Mestská krytá plaváreň a pivničné 

priestory radnice. Zo škôl sú najviac poškodené ZŠ Gaštanová, kde bola predera-

vená strecha a zatopená telocvičňa, zatopené telocvične sú hlásené aj na ZŠ Hol-

lého a ZŠ Hliny VII. Mestská krytá plaváreň má poškodenú strojovňu, práčovňu a 

priestor sauny. Situácia v meste bola k večeru stabilizovaná. Komunikácie boli 

prejazdné a cesty sa nestále čistili. Väčšina popadaných stromov už bola odstráne-

ná. Medzi najpostihnutejšie mestské časti patril Strážov.  

 

16.6. Pri príležitosti 3. festivalu partnerských miest v poľskom Bielsko-

Biala vyštartovala spred Mestského úradu v Žiline medzinárodná 

slovensko-poľská skupina cyklistov. Žilinu reprezentoval cyklistický spolok – 

CyS Žilina. Trasa meria 95 km a cieľovým mestom je Bielsko-Biala, ktorého na 

spoločnom štarte zastupuje Beskydský cyklistický klub. Súčasťou osláv bol boha-

tý kultúrno-spoločenský program, v ktorom vystúpila aj žilinská hudobná skupina 

Bara Bura. Mesto Žilina na festivale oficiálne zastupoval Ján Štofko. 

                

18.6. Spoločnosť Letisko Žilina, a.s. vykázala v minulom roku po prvý raz vo svojej 

histórii zisk po zdanení vo výške 42,8 mil. Sk, pričom spoločnosť evidovala vlani 

výnosy 56,4 mil. Sk a náklady 13,6 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA uviedol pred-

seda predstavenstva Michal Krnáč, štvrtkové valné zhromaždenie firmy rozhodlo, 

že zisk zostane v spoločnosti na jej ďalší rozvoj. VZ zároveň schválilo aj investí-
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ciu v hodnote do 15 mil. Sk pre druhú etapu nadstavby výpravnej budovy letiska v 

Dolnom Hričove, informoval ďalej M. Krnáč. Rozšírenie letiskového terminálu 

majú ukončiť do konca tohto roka. Investíciu realizujú na žiadosť Letiskovej spo-

ločnosti Žilina, a.s., prevádzkovateľa letiska, kvôli potrebe rozšíriť kapacity. 

 

26. 6. Po stopách Juraja Jánošíka/Na wedrówkach śladami rozbójnika Klimczoka, tak 

znie celý názov mototuristického sprievodcu, ktorý bol dnes oficiálne predstavený 

na spoločnej tlačovej konferencii Mesta Žilina a Euroregiónu Beskydy. Publikácia 

je určená na propagáciu spriatelených slovensko-poľských obcí. Za účasti primá-

torov a starostov obcí združených v Euroregióne Beskydy ju predstavil primátor 

mesta Žilina Ivan Harman. Sprievodca má prispieť k rozvoju cestovného ruchu a 

cezhraničnej spolupráce. Prírodné a kultúrne danosti na slovenskej i poľskej strane 

sú prezentované atraktívnou formou – na príbehu zbojníkov Jánošíka a Klimczo-

ka. Sprievodca vyšiel v náklade 3000 kusov a jeho súčasťou je aj panoramatická 

mapa.  

 

27.6. Pri výkupe pozemkov pod žilinskou automobilkou Hyundai/Kia pretrvávajú prob-

lémy. Podľa ministerstva hospodárstva vysporiadanie pozemkov a ich následný 

predaj kórejskému investorovi sa neukončí ani v tomto roku. Ku koncu mája tohto 

roka bolo z celkovej výmery pozemkov pod závodmi Kia Motors Slovakia s.r.o. a 

Mobis Slovakia s.r.o. vykúpených 99,54 % pozemkov. Problémy s výkupom po-

zemkov pretrvávajú najmä pre dedičské konania. Do konca júna tohto roka mesto 

Žilina malo po odkúpení všetkých potrebných pozemkov štátu vrátiť finančnú 

pomoc 827 mil. Sk. Mesto Žilina malo tieto prostriedky získať predajom spoloč-

ností Govinvest I. a Govinvest II, ktoré vykupujú parcely od pôvodných majite-

ľov. 

 

28.6. Na Radnici v Žiline sa dnes odovzdávali zaujímavé knihy. Primátor 

Ivan Harman sa stretol s Istvánom Käferom z Ústavu slavistiky stred-

nej Európy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Petra Pázmánya v Maďar-

sku. István Käfer slávnostne odovzdal mestu sto faksimilných vydaní publikácie 

Poswwěcowánj zastaw Daniela Krmana. Táto pôvodne vyšla v roku 1707 v Žiline.  

Daniel Krman je významnou postavou slovenskej literatúry a pred tristo rokmi v 

Žiline aktívne pôsobil ako evanjelický farár. Narodil sa 28. augusta 1663 v Omše-
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ní a zomrel 23. septembra 1740 v Bratislave. Zapájal sa do náboženského, politic-

kého a občianskeho života ako evanjelik – luterán a priaznivec protihabsburského 

odboja.  

                 

 JÚL 2007 

 

1. 7. V obradnej sieni Židovského cintorína v Žiline sa konala smútočná tryzna za za-

vraždených Židov počas 2. svetovej vojny. Následne sa potom zhromaždenie pre-

sunulo k pamätníku obetiam holokaustu, kde izraelský veľvyslanec na Slovensku 

Zeev Boker, primátor mesta Žilina Ivan Harman, predseda Žilinského samospráv-

neho kraja Juraj Blanár a predstavitelia židovskej náboženskej obce spoločne po-

ložili vence a vzdali pietu umučenému židovskému obyvateľstvu.  

Smútočného zhromaždenia sa zúčastnilo množstvo hostí z celého Slovenska i za-

hraničia. Za židovskú náboženskú obec sa prítomným pri pamätníku prihovorili 

profesor Pavel Traubner, čestný predseda Ústredného zväzu židovských nábožen-

ských obcí na Slovensku a Pavel Mešťan – riaditeľ Múzea židovskej kultúry.    

     

 primátor mesta Žilina Ivan Harman pri prejave 

 

1.7. V Žiline sa stretli slovenskí a českí veteráni výsadkového vojska. Nad akciou mal 

záštitu minister obrany SR František Kašický a primátor mesta Žilina Ivan Har-

man. Veteráni si pripomínali 60 rokov vzniku výsadkových jednotiek ČSR, 50 

rokov vzniku špeciálnych jednotiek, 95. výročie narodenia a 65. výročie smrti 

Jozefa Gabčíka. Účastníci stretnutia si v Žiline pozreli ukážky bojových činností, 

sieň tradícii 5. pluku špeciálneho určenia a prehliadku jednotiek Ozbrojených síl 
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Slovenskej republiky. Na Radnici mesta prijal výsadkárov primátor mesta Žilina 

Ivan Harman.  

  

 

busta Jozefa Gabčíka 

 

3.7. Začína sa výstavba obchodno-zábavného centra Aupark na Štúrovom námestí v 

Žiline. Developerom je spoločnosť HB Reavis Group. Dnes začali stavebné me-

chanizmy vyhlbovať jamu na hlavnú stavbu a odvážať zeminu. Časť Žilinčanov sa 

preto obáva neúnosného dopravného zaťaženia mesta počas výstavby Auparku. 

Stavebné povolenie na hlavný objekt Auparku je právoplatné od 29. júna. Krajský 

súd v Žiline však pozastavil platnosť čiastkového povolenia na pozemné komuni-

kácie. Výstavba Auparku by mala trvať približne dva roky. Stavebné náklady 

predstavujú dve miliardy korún. Prenajímateľná plocha bude približne 20-tisíc 

metrov štvorcových, tvoriť ju budú obchody, reštaurácie, kaviarne, prevádzky na 

šport i oddych či bankové pobočky. Aupark vytvorí 500 pracovných miest. 

 

4.7. Za účasti vedenia mesta bola slávnostne otvorená Turistická informačná kancelá-

ria mesta Žilina. Nachádza sa v priestoroch starej fary, na adrese Farské schody 7. 

Turistická informačná kancelária bude slúžiť návštevníkom mesta a aj obyvate-

ľom Žiliny. Kancelária bude otvorená každý deň okrem nedele a budú v nej za-

mestnaní dvaja jazykovo spôsobilí odborní pracovníci, ktorí poskytnú verejnosti 

aktuálne informácie o meste a o jeho širšom okolí. Pásku slávnostne prestrihli 

primátor mesta Žilina Ivan Harman a dekan Ladislav Stromček. 
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5.7. Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) nakúpil staré 

trolejbusy. Ide o tri kĺbové vozidlá, ktoré kúpil za 300 

000 korún od dopravného podniku v Zlíne v Českej re-

publike. Sú v pomerne dobrom technickom stave. Cena nového trolejbusu je pri-

bližne 12 miliónov korún. DPMŽ vlastní 28 kĺbových vozidiel.  

             

7.7. Dnes sa na Radnici mesta Žilina uskutočnilo 17 sobášov. Výkon sobášov počas 

dňa zabezpečia dvaja sobášiaci a dvaja matrikári. O sobáše v termíne 07. 07. 2007 

mali občania veľký záujem.  

 

9.7. Dnes sa na pôde 5. pluku špeciálneho určenia uskutočnila slávnostná inaugurácia 

Ľubomíra Šeba za veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia Pozemných síl Ozbroje-

ných síl Slovenskej republiky v Žiline. Medzi čestnými hosťami bol aj primátor 

Ivan Harman, ktorý ocenil dobrú spoluprácu medzi mestom a plukom. 

 

10.7. Primátor mesta Žilina Ivan Harman prijal v priestoroch Radnice mesta Žilina de-

legáciu Žilinskej detskej univerzity, ktorú viedol prodekan pre pedagogickú čin-

nosť Elektrotechnicky fakulty Žilinskej univerzity doc. Ing. Milan Trunkvalter, 

PhD. Pedagógovia a 44 uchádzačov o titul „Inžinierik“ v rámci plánovanej exkur-

zie diskutovali s primátorom o priebehu činnosti detskej univerzity, ale aj o samo-

správe. Všetci zúčastnení si prezreli zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľ-

stva, obradnú sieň a podzemné priestory radnice. 
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20.7. Primátor mesta Žilina Ivan Harman a riaditeľka regionálneho riaditeľstva Sloven-

skej sporiteľne v Žiline Ing. Anna Cígerová odovzdali symbolický šek riaditeľke 

Nemocnice s poliklinikou v Žiline Ing. Daniele Bekeovej. Finančná čiastka 33 500 

korún predstavuje výťažok z akcie „Myslite nosom, sporte hlavou“, ktorá sa usku-

točnila v rámci Staromestských slávností. Peniaze sa použijú na zabezpečenie 

návštev klaunov v žilinskej nemocnici. Na slávnostnom odovzdávaní šeku klauni 

pod vedením Garyho Edwardsa, umeleckého riaditeľa občianskeho združenia 

Červený Nos Clowndoctors, predviedli svoju činnosť priamo v priestoroch det-

ského oddelenia. 

 

 AUGUST 2007 

 

6.8. Dnes prišiel na žilinskú železničnú stanicu vlak v rámci projektu Vagón. Projekt 

vznikol v spolupráci banskobystrického Múzea SNP so Železnicami Slovenskej 

republiky (ŽSR). Organizátori venovali výstavu 65. výročiu začiatku deportácií 

slovenských Židov do pracovných táborov. Výstava odštartovala 25. marca v Po-

prade, odkiaľ pred rokmi putoval prvý transport zo Slovenska. Od marca do ok-

tóbra sa projekt zastaví na 30 slovenských železničných staniciach. 

 

10.8. Po náročnej rekonštrukcii a prestavbe bol v Žiline zrekonštruovaný a celkovo vy-

novený Remeselnícky dom, ktorý sa nachádza na ulici Kálov pri železničnom 

podjazde. Dom chátral niekoľko rokov. Táto secesná budova bola postavená v 

roku 1910 a jej pôvodný názov bol Remeselnícky domov Gabriela Barossa. Gábor 

Barosss bol minister dopravy a verejných prác Uhorska. Narodil sa v Pružine 

v roku 1848. Zomrel v roku 1892. Za jeho pôsobenia sa na Slovensku urobilo ve-

ľa. Napríklad aj to, že presadil, aby sa v Žiline postavila súkenná fabrika známa 

ako Slovena. 
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Remeselnícky dom dnes 

21. – 22.8. Predstavitelia mesta Žilina navštívili Slovinsko a Chorvátsko.          

V Slovinsku došlo ku stretnutiu s novým vedením mesta Koper, s 

ktorým Žilina už spolupracovala od roku 2000. Koper s 50 000 

obyvateľmi je starobylým prístavom s veľkým významom aj v sú-

časnosti a dôležitým centrom turistického ruchu.  

-  Erb mesta Koper 

S vedením mesta Rijeka v Chorvátsku nadviazali nové kontakty. 

Mesto Rijeka so 150 000 obyvateľmi je významným prístavom 

Chorvátska a je známa napríklad tretím najväčším karnevalom na 

svete, ktorého sa zúčastňuje viac ako tisíc masiek. Zástupcovia Žiliny sa v chor-

vátskej Rijeke zúčastnili otvorenia drotárskej výstavy Považského múzea v Žiline, 

ktorá bola súčasťou podujatia Dni slovenskej kultúry v Chorvátsku. Delegáciu 

mesta Žilina viedol Pavel Požoni, zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline.  

    

23.8. V stredu na stavenisku Auparku na Štúrovom námestí v Žiline zavládol zmätok. 

Okrem robotníkov sa na ňom ocitli mestskí aj štátni policajti. Konflikt vznikol 

kvôli posúvaniu plotu zo strany stavebníka. Výstavba Auparku pokračuje naďalej 

aj napriek tomu, že Krajský súd v Žiline vydal predbežné opatrenie, ktorým ju 

zastavil. Developerom Auparku je HB Reavis Group.  
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24.8. Vedenie mesta Žilina na čele s primátorom Ivanom Harmanom prijalo 

v priestoroch Radnice mesta Žilina delegáciu z partnerského mesta 

Changchun v Číne. Delegáciu z Číny viedol primátor Cui Jie. Počas stretnutia bola 

podpísaná Deklarácia o partnerstve pre obdobie rokov 2007 až 2008. Pri príleži-

tosti podpísania deklarácie zavítal do Žiliny aj veľvyslanec Čínskej ľudovej repub-

liky v Slovenskej republike Huang Zhongpo s manželkou.  

Hostia navštívili aj Žilinskú univerzitu, kde študujú niekoľkí študenti z Číny. Na 

pôde univerzity ich osobne prijal rektor prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

Changchun je partnerské mesto Žiliny od roku 1993. Nachádza sa v Mandžusku, 

je centrom vzdelania, kultúry, automobilového priemyslu, má 3 milióny obyvate-

ľov.   

                

 delegácia z Changchunu na Radnici mesta Žilina 

28.8. Žilinu navštívil minister dopravy Ľubomír Vážny. Mal pracovné stretnutie s pred-

sedom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Jurajom Blanárom. Informoval ho, 

že tunel Višňové – Dubná skala budú stavať podľa pôvodného plánu, teda začia-

tok stavby bude v roku 2008. Nebude však hotový do roku 2010, ale asi v roku 

2012. Pre dopravu v Žiline je výstavba tunela nevyhnutnosťou. 

 

28. 8. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci schválili informačnú správu o plnení rozpočtu za prvý polrok, 

správu o činnosti Mestského divadla, štatút Mestskej polície, schválili zriadenie 

Turisticko-informačnej kancelárie mesta Žilina (T.I.K), ktorá bude sídliť v budove 
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Starej fary. Z funkcie odvolali riaditeľku Mestského divadla v Žiline Ing. Elenu 

Dikošovú. 

 

31.8. Žilina má od dnes bezplatnú internetovú zónu v centre mesta. Námestie Andreja 

Hlinku, Mariánske námestie, niektoré priľahlé ulice, Sad SNP a takmer celá Ná-

rodná ulica sú aktuálne pokryté signálom umožňujúcim pripojenie v štandarde Wi-

Fi (prístup pre Notebooky, PDA, mobilné telefóny a všetky zariadenia s podporou 

bezdrôtového pripojenia). Bezplatnú internetovú zónu oficiálne odprezentoval 

primátor Ivan Harman na Hlinkovom námestí. 

 

 SEPTEMBER 2007 

 

1.9. Aj na žilinských školách sa začal školský rok. Počet zapísaných žiakov do 1. roč-

níka v školskom roku 2007/2008 je 690. Z tohto počtu má 35 žiakov žiadosť o 

odklad školskej dochádzky. V tomto školskom roku do 18-tich základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpi celkove o 181 žiakov menej ako v roku 

predchádzajúcom. Znamená to pokles počtu žiakov na základných školách, ale nie 

je natoľko vysoký ako v predchádzajúcich školských rokoch. V roku 2006/2007 

klesol počet o 434 žiakov oproti predchádzajúcemu roku.  

 

5.9.až 7.9 V Žiline sa konal 18. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jaši-

dielňa V tomto roku sú ústrednou témou medziplanetárne lety a mimozemské civi-

lizácie. Neformálna atmosféra festivalu má prispieť k prekonávaniu bariér v ko-

munikácii medzi zdravými a zdravotne postihnutými mladými ľuďmi a nadväzo-

vaniu vzájomných priateľstiev. Na 18. ročníku Jašidielne sa zúčastňuje vyše 500 

účastníkov z viac ako 40 rôznych zariadení zo siedmych štátov (Slovensko, Čes-

ko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, Nórsko, Poľsko). 

Primátor mesta Žilina Ivan Harman prevzal nad podujatím záštitu a delegáciu 

účastníkov prijal na Radnici mesta Žilina. Hlavnými organizátormi festivalu sú: 

Nadácia Krajina harmónie v Žiline, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Re-

gionálne osvetové stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského sa-

mosprávneho kraja a Rotary Klub Žilina. 



32 

 

 

 

 Jašidielňa na Hlinkovom námestí 

6.9. Aj Mesto Žilina sa zapojilo do Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Na Radnici 

sa konal medzinárodný odborný seminár otvorený pre verejnosť o dôležitom pos-

tavení Žiliny v dejinách Slovenska. Prednášateľmi boli historik Richard Marsina, 

archeológ Jozef Moravčík, historik Michal Jurecký, historik a archivár Peter Štan-

ský, Marián Mrva a ďalší.  

V Dome umenia Fatra sa konal slávnostný koncert Štátneho komorného orchestra. 

Ako sólista vystúpil huslista Václav Hudeček. Orchester dirigoval Alexandru Ia-

nos. Na programe boli diela Ilju Zeljenku, Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia 

Vivaldiho. 

  

7.9. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa v kostole sv. Pavla konal koncert 

starej hudby, v ktorom vystúpili Žilinský miešaný zbor a jeho hostia M. Muška 

(organ) a Ján Pohůnek (trubka). Na programe boli diela C. Monteverdiho, G. Pa-

lestrinu, P.I. Čajkovského, M. Schneider-Trnavského a Anny Bomborovej, ktorá 

v zbore spieva. Žilinský miešaný zbor dirigoval Štefan Sedlický. 

Na slávnostnom večernom programe v Mestskom divadle sa konalo udeľovanie 

výročných cien revue Pamiatky a múzea za rok 2006. Zúčastnili aj minister kultú-

ry Marek Maďarič, primátor mesta Žilina Ivan Harman a predseda Žilinského sa-

mosprávneho kraja Juraj Blanár. 
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13.9. Žilinu navštívila delegácia z partnerského mesta Koper v Slovinsku. 

Na Radnici mesta Žilina primátor Ivan Harman prijal pani Mojcu 

Beljan, tajomníčku primátora Koperu. Diskutovali o aktuálnej situácii v mestách a 

o ďalšej vzájomnej spolupráci hlavne pri rozvoji turizmu, pri vzdelávaní a v kultú-

re.  

V auguste 2007 sa konala oficiálna návšteva zástupcov Žiliny v slovinskom meste 

Koper, kde okrem spolupráce v oblasti turizmu, vzdelávania, kultúry a športu bola 

dohodnutá aj výmena skúseností pri problematike zavádzania Eura na úrovni ži-

linskej samosprávy. Slovinsko má túto zložitú procedúru už za sebou. Žilina a 

Koper sú partnerské mestá od roku 2000.                  

 

14.9. Pred Mestským úradom v Žiline sa konala pietna spomienka pri príležitosti IX. 

výročia odhalenia Pamätníka obetiam komunizmu. Organizovali ju Politickí väzni 

– Zväz protikomunistického odboja, Okresná a Krajská pobočka v Žiline. Za mes-

to Žilina bol na akcii prítomný zástupca primátora Michal Horecký.  

Pamätník obetiam komunizmu bol slávnostne odhalený 15. 9. 1998 pred Mest-

ským úradom v Žiline na Námestí obetí komunizmu. Pripomína občanov, ktorých 

počas komunizmu na Slovensku odsúdili na smrť, obete politických procesov a 

ľudí násilne vyhnaných zo svojich domovov a eskortovaných na nútené práce. 

Autorom diela je sochár Milan Lukáč. 

 

16.9. V rámci Európskeho týždňa mobility sa konal Deň otvorených dverí v Dopravnom 

podniku mesta Žilina (DPMŽ). Na trase, ktorá smerovala do trolejbusového depa 

a do priestorov centrálneho dispečingu, premávala bezplatná kyvadlová doprava. 

Návštevníci mohli vidieť vozový park a priestory dielní opráv a údržby trolejbu-

sov. Bol pre nich zabezpečený odborný výklad vodičmi mestskej hromadnej do-

pravy a vedúcim prevádzky servisu. 

 

19.9. V rámci 1. ročníka podujatia Žilina bez bariér sa uskutočnila medzinárodná konfe-

rencia, ktorej hlavným cieľom bolo zviditeľniť zdravotne a telesne postihnutých 

občanov a ich snahu o zapojenie sa do bežného života a pracovného procesu. 

Hlavný problém, ktorému táto skupina občanov čelí je neochota zamestnávateľov 

akceptovať túto skupinu ako plnohodnotnú na trhu práce a množstvo fyzických a 

psychických bariér.  
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Podujatie organizoval Štefan Sirý z občianskeho združenia Chránené dielne – Ži-

lina. 

 

20. – 21.9. Na Hlinkovom námestí sa konal 4. ročník Žilinských dní zdravia. Návštevníci si 

mohli pozrieť praktické ukážky poskytovania prvej pomoci, dentálnu hygienu, 

mohli si dať urobiť vyšetrenie plochej nohy, dať si zmerať krvný tlak, overiť pres-

nosť tlakomerov, individuálne poradenstvo v oblasti životného štýlu, zdravej vý-

živy a odvykania od fajčenia, atď. Na námestí sa taktiež prezentovali svojimi po-

nukami zdravotné poisťovne. 

Mimo námestia sa konali viaceré sprievodné podujatia, napr. výstavy detských 

prác, debata s lekármi, paraolympiáda mládeže, atď. 

 

26.9. V priestoroch Mestského úradu v Žiline bola nainštalovaná putovná výstava Stav-

ba roka. Trinásty ročník tejto prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb 

na Slovensku bol vyhodnotený slávnostným udeľovaním cien 28. júna 2007 v 

Bratislave. Hlavným organizátorom tejto súťaže a jedným z 12-tich významných 

vyhlasovateľov je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - 

ABF Slovakia. Hlavnú cenu a titul Stavba roka 2007 získala viacúčelová športová 

hala Poprad ARÉNA. 

 

27.9. Dnes sa začala jesenná výsadba nových stromov. Na jar mesto vysadilo 200 stro-

mov, počas nasledujúcich dní bude vysadených viac ako sto stromov na sídliskách 

Solinky a Hájik a taktiež v centre mesta. V priebehu niekoľkých dní bude dokon-

čená revitalizácia parku v Považskom Chlmci.  

 

27.9. Spoločnosť Bytterm, a.s. Žilina, ktorá sa zaoberá výro-

bou a dodávkou tepla, dosiahla v minulom roku tržby z 

predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 548,6 mil. Sk. V medziročnom 

porovnaní to predstavuje nárast o 3 %. Výrobná spotreba podniku bola v sledova-

nom období na úrovni 455,9 mil. Sk, čo je približne na rovnakej úrovni ako v pre-

došlom roku. Firma vlani vygenerovala pridanú hodnotu v objeme 109,6 mil. Sk, 

čo je medziročne viac o 8 %. Spoločnosť v minulom roku dosiahla čistý zisk vo 

výške 9,9 mil. Sk, čo je v medziročnom porovnaní o 1 mil. Sk viac. Vyplýva to z 

informácií zverejnených spoločnosťou. 

http://www.google.sk/url?q=http://www.elpas.sk/referencia/bytterm-zilina&sa=U&ei=d_vBVJjEEcmBU5e0gpgM&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=t6a2kWTsqVrXPZFqAORLfA&usg=AFQjCNE7fel82P4zJytCoJZRJigZatydRA


35 

 

Bytterm je zamestnanecká akciová spoločnosť. Jej aktivity sa sústreďujú okrem 

výroby a dodávky tepla aj na správu bytového fondu a nebytových priestorov mes-

ta, výrobu a montáž zámočníckych výrobkov, či vykonávaním revízii plynu, tla-

kových nádob, elektroinštalácií a zdvíhacích zariadení.  

 

 OKTÓBER 2007 

 

1.10. Pre takmer 13 000 študentov Žilinskej univerzity sa začal nový, jubilejný 55. aka-

demický rok. Do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia na akreditované programy 

prijali približne 3500 študentov, z toho vyše tri štvrtiny na denné štúdium. Tento 

rok ukončilo štúdium na škole 1522 inžinierov a magistrov a 1273 bakalárov. Na 

Žilinskej univerzite pôsobí 700 pedagógov. Je predpoklad, že pripravované spop-

latnenie externého štúdia bude zo siedmich fakúlt realizovať v bakalárskom stupni 

len jedna fakulta, v inžinierskom/magisterskom stupni v niektorých programoch 

dve fakulty a doktorandskom stupni dve fakulty. Na internátoch je ubytovaných 

takmer 4500 študentov.  

 

5.10. Na Radnici mesta Žilina bolo valné zhromažde-

nie predstaviteľov slovenskej časti Euroregiónu 

Beskydy, na ktorom bol zvolený nový predseda. 

Primátor mesta Žilina Ivan Harman vystriedal na tomto poste Miroslava Rejdu, 

primátora mesta Turzovka. 

Euroregión Beskydy bol založený v roku 2000. Je dobrým príkladom efektívnej 

medzinárodnej spolupráce. Ide o dobrovoľné združenie miest a obcí troch prihra-

ničných území Slovenska, Poľska a Čiech. Kancelária slovenskej časti Euroregió-

nu Beskydy sídli v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Informácie o jeho čin-

nosti sú publikované na oficiálnej internetovej stránke www.beskydy.sk.  

      

16.10. Primátor mesta Žilina Ivan Harman prijal v priestoroch radnice žilinské mažoretky 

Diana z Centra voľného času Spektrum, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. Mažoretky majú v Žiline tradíciu, objavili sa v našom meste už v roku 

1969. Mažoretky Diana z Centra voľného času Spektrum existujú od roku 1991. 

Momentálne ma súbor vyše 80 členiek. Sú niekoľkonásobné majsterky Slovenska 

a niekoľkonásobné majsterky Európy. O ich kvalitách hovorí aj fakt, že už desať 
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rokov na Slovensku opakovane obhájili titul majster Slovenska v najstaršej kate-

górii. V Žiline ich verejnosť pozná z rôznych podujatí, ako napríklad Staromestské 

slávnosti, Dni zdravia alebo Kultúrne leto. Mesto reprezentovali v Nemecku, Ra-

kúsku, Francúzsku, Maďarsku, Veľkej Británii, Taliansku, Poľsku a Čechách. 

 

    

                    Mažoretky Diana z Centra voľného času Spektrum      

 

19.10. Delegáciu mesta Žilina, ktorú viedol zástupca prednostu Mestského 

úradu Pavel Požoni navštívila mesto Essen v Belgicku. Žilinčanov 

prijal primátor mesta pán Gaston van Tichelt. Spolupráca medzi Žilinou a Esse-

nom má viac ako dvadsaťročnú históriu. V rámci oficiálneho programu prebehla 

aj spoločná spomienková slávnosť pri príležitosti 53. výročia oslobodenia Essenu.  

Essen je partnerským mestom Žiliny, žije v ňom 17 000 obyvateľov, nachádza sa 

v provincii Antverpy. Prvé kultúrne výmeny so Žilinou začali ešte v roku 1985, 

kedy detský spevácky zbor Odborárik pod vedením Zlatoňa Babíka začal v Essene 

a celom Belgicku žať prvé úspechy a zbierať ocenenia na ich prestížnych medzi-

národných súťažiach. 

               

24.10. V Poznani sa začal najväčší poľský veľtrh cestovného ruchu: TO-

UR SALON 2007 Mesto Žilina. V rámci Euroregiónu Beskydy sa 

tam prezentovalo aj mesto Žilina. Cieľom projektu bolo predstavenie ponuky ces-

tovného ruchu Euroregiónu Beskydy na medzinárodnom veľtrhu, ktorého sa zú-

častnili i mnohé ďalšie regióny Európy či sveta. Na veľtrhu TOUR SALON 2007 
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je hosťujúcou organizáciou poľské Stowarzyszenie Region Beskidy, partneri zo 

Slovenska a Čiech participujú ako spoluvystavovatelia.  

                

25.10.a 

26.10. 

V priestoroch Radnice mesta Žilina sa konalo rokovane predstaviteľov združenia 

K 8, združenia primátorov ôsmych slovenských krajských miest. Cieľom združe-

nia K8 je obhajovať záujmy krajských miest a ich obyvateľov, spoločnými silami 

zabezpečovať rozvoj samospráv a koordinovať postup pri hľadaní a presadzovaní 

riešení pre občanov. K8 zastupuje približne 1,2 milióna občanov Slovenska a jeho 

ambíciou je aktívne a dôrazne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a 

aktivitách vlády SR, Národnej rady SR, ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopady 

nielen na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na životy občanov a 

miest v čo najširšom meradle. Rokovania sa okrem primátora mesta Žilina zúčast-

nili primátori: Andrej Ďurkovský (Bratislava), František Knapík (Košice), Jozef 

Dvonč (Nitra), Pavel Hagyari (Prešov), Branislav Celler (Trenčín). Združenie K8 

bolo rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave zapísané do registra záujmových 

združení právnických osôb dňa 29. 12. 2006. 

 

  

zľava: Pavel Hagyari (Prešov), Branislav Celler (Trnava), Andrej Ďurkovský (Bratislava), Ivan 

Harman (Žilina) a Jozef Dvonč (Nitra) 

 

27.10. Pri Základnej škole s materskou školou Žilina - Trnové dnes otvorili multifunkčné 

športové ihrisko. Hlavnými sponzormi sú Úrad vlády SR, Nadácia SPP a Nadačný 

fond Juraja Blanára. Ihrisko bolo slávnostne otvorené za účasti slovenského pre-
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miéra Róberta Fica, zástupcu primátora mesta Žilina Michala Horeckého, predse-

du Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a ďalších Otvorenie spestril 

kultúrny program, v ktorom sa predstavil miešaný spevácky zbor Trnovčan, žen-

ská spevácka skupina Trnovčanka, skupina VS Band a žiaci Základnej školy Žili-

na – Trnové.  

 

29.10. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žili-

ne. Poslanci schválili zriadenie Zariadenia dočasného bývania. V 11 bytových 

jednotkách je možné ubytovať ľudí v krízovej životnej situácii. Poslanci schválili 

aj duálny systém, ktorý umožňuje zakúpiť si rezidentskú parkovaciu kartu za ma-

nipulačný poplatok 100 SK, zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu v 

Žiline, pripravenosť mesta na zimnú údržbu komunikácií, úpravu ekonomického 

nájmu v bezbariérových bytoch, požiarny poriadok mesta, zásady prevádzkovania 

pohrebísk v meste Žilina, úpravu poplatku za stravný lístok v jedálni pre dôchod-

cov a Všeobecné záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných 

zariadeniach na území mesta Žilina, ktoré koncepčne rieši túto problematiku. Na 

základe odporúčania výberových komisií poslanci odsúhlasili návrh na vymeno-

vanie Mgr. Martiny Jesenskej do funkcie riaditeľky Mestského divadla v Žiline a 

taktiež odsúhlasili návrh na vymenovanie riaditeľa Turistickej informačnej kance-

lárie (TIK) mesta Žilina. Tento post bude zastávať Ing. Alena Reháková.  

 

30.10. Na Radnici mesta Žilina bolo rokovanie primátora Ivana Harmana a ďalších pred-

staviteľov mesta so zástupcami regionálnej banskobystrickej kancelárie Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na čele s regionálnou riaditeľkou 

Andreou Bučkovou. Stretnutie inicioval Ivan Harman za účelom hľadania riešení 

a prípravy dlhodobej stratégie mesta na zlepšovanie životných podmienok róm-

skeho obyvateľstva v Žiline, ktoré sú najvypuklejšie v oblasti Bratislavskej ulice. 

Po stretnutí sa zástupcovia regionálnej kancelárie presunuli do oblasti Bratislav-

skej ulice, aby sa o situácii Rómov v Žiline presvedčili priamo v teréne. Mesto 

odhaduje, že v Žiline momentálne žije približne 700 Rómov. 
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 NOVEMBER 2007 

 

5.11. Divízia Verejné osvetlenie spoločnosti Siemens s.r.o., ktorá v Žiline prevádzkuje 

verejné osvetlenie, včera podvečer slávnostne ukončila prvú etapu jeho moderni-

zácie a rekonštrukcie. V rámci prvej etapy bolo zmodernizované a zrekonštruova-

né verejné osvetlenie v mestských častiach Staré Mesto, Vlčince II, Hliny V, Zá-

vodie, Bánová, Budatín a Brodno. Z celkového počtu 2 634 svietidiel, ktoré dnes 

svietia v častiach prvej etapy, je 1 216 svietidiel úplne nových. Úspora na zrekon-

štruovaných zariadeniach vyjadrená v kilowattoch je oproti pôvodnému stavu 

161,85 kilowattov, čo predstavuje približne 40-percentnú úsporu elektrickej ener-

gie. Priame náklady na prvú etapu modernizácie a rekonštrukcie verejného osvet-

lenia predstavovali 60 miliónov korún. Druhá etapa modernizácie a rekonštrukcie 

verejného osvetlenia Žiliny sa začne po finálnom odsúhlasení a schválení časové-

ho harmonogramu. 

 

7.11. Žilinu navštívil veľvyslanec Spoje-

ného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska, J. E. Michael Roberts (na obr.). 

Navštívil viaceré inštitúcie. Na Radnici mesta ho 

prijal primátor mesta Žilina Ivan Harman. Prerokovali otázky rozvoja turizmu a 

možnostiach realizácie obchodných výmen pre podnikateľov a potenciálne mož-

nosti Žiliny pre britských investorov.  

            

8.11. Primátor Ivan Harman a predstavitelia vedenia mesta privítali v 

priestoroch Radnice mesta Žilina delegáciu členov odborov verejné-

ho a komunálneho sektoru zo Srbskej republiky a funkcionárov z Nového Sadu – 

hlavného mesta Vojvodiny. Delegáciu viedla Danica Vignjević – členka Správy 

mesta Nový Sad. Pracovná návšteva približne 60 člennej srbskej delegácie 

v Žiline a okolí sa zamerala hlavne turistiku.  

               

9.11. Na základe pozvania Transparency International Slovensko (TIS) primátor Ivan 

Harman prezentoval v Kremnici protikorupčné opatrenia, ktoré mesto Žilina za-

viedlo v roku 2007. Účastníkov seminára informoval o zverejňovaní zmlúv a do-

kumentov týkajúcich sa správy mesta na oficiálnej internetovej stránke, o príprave 

http://www.thedaily.sk/2010/09/02/top-news/dzurinda-meets-with-british-ambassador-michael-roberts/attachment/michael-roberts-british-ambassador/
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a implementovaní smernice prednostu mestského úradu pri zadávaní verejných 

zákaziek, o realizácii výberových konaní na posty vedúcich pracovníkov mest-

ských organizácií. Informoval aj o obnovení Útvaru hlavného architekta, obnovení 

grantového systému, žrebovaní nájomných bytov a budovaní klientskeho centra, 

ktoré zefektívni a sprehľadní komunikáciu medzi občanom a úradom. 

 

16.11. Spor okolo výstavby zábavno-nákupného centra Aupark v Žiline medzi mestom 

Žilina a spoločnosťou AUPARK Žilina, spol. s r.o. sa preniesol tento týždeň na 

Najvyšší súd SR. Stalo sa tak po tom, keď Krajský súd v Žiline vydal predbežné 

opatrenie na zastavenie výstavby, čím vyhovel mestu. Spoločnosť AUPARK Žili-

na podala dovolanie. Súdny spor vznikol, keď primátor Ivan Harman inicioval v 

apríli súdnu žalobu o určenie neplatnosti predaja Štúrovho námestia na výstavbu 

centra, ktorého predaj schválilo predchádzajúce mestské zastupiteľstvo. 

 

23.11. V centre mesta sa v týchto dňoch inštaluje vianočná výzdoba. Mesto v tomto roku 

investovalo do nákupu nových prvkov vianočnej výzdoby 699 433 korún, pričom 

sú inštalované aj staršie dekorácie. Výzdoba bude na obidvoch hlavných námes-

tiach - na Mariánskom a Hlinkovom, v priľahlých uliciach, na Farských schodoch, 

na Národnej a Bernolákovej ulici. Vianočné stromčeky sa rozsvietia 5. 12. v mest-

ských častiach Žilina – námestie Andreja Hlinku, Bánová, Závodie, Hájik, Bytči-

ca, Vranie, Brodno, Strážov a Žilinská Lehota. 

 

28.11. V priestoroch Mestského úradu sa konal prvý ročník Burzy informácií. Burza bola 

zameraná na informácie o možnostiach regionálneho trhu práce a prezentovali sa 

na nej zamestnávatelia, stredné odborné a učňovské školy. Akciu určenú predo-

všetkým žiakom posledných ročníkov základných a stredných škôl zorganizoval 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina v spolupráci s Mestom Žilina, so Žilin-

ským samosprávnym krajom a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. 

 

30.11. Na Mestskom úrade v Žiline sa dnes stretlo približne 200 žiakov základných a 

stredných škôl v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky. Témou stretnutia 

ale aj celej kampane je HIV/AIDS nebezpečenstvo pre Európu a svet. Súčasťou 

akcie bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže, ktorá bola zameraná na túto proble-

matiku. Zapojilo sa do nej viac než 130 študentov. Vystavené práce si verejnosť 
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môže pozrieť v priestoroch úradu aj v pondelok 3. decembra. Podujatie organizo-

vali učitelia a študenti z Gymnázia sv. Františka v Žiline. 

 

 DECEMBER 2007 

 

4.12. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo už druhé tohtoročné žrebovanie 

nájomných bytov. Z 1927 vyzvaných žiadateľov reagovalo 596 a podmienky do 

žrebovania splnilo 459 osôb. Žrebovanie bolo verejné – za účasti notára, vedenia 

mesta, zástupcov kompetentných komisií a poslancov mestského zastupiteľstva. 

Zoznam žiadateľov, ktorí sú zaradení do žrebovania, bol zverejnený na vývesných 

tabuliach mesta a na oficiálnej internetovej stránke mesta. Žrebovalo sa 22 dvoj-

izbových a 23 trojizbových bytov. 

 

5.12. V priestoroch Mestského úradu v Žiline bolo slávnostne otvorené Klientske cen-

trum. Väčšina pracovísk úradu a celá policajná agenda v tomto centre sú k dispo-

zícii občanom už od 3. decembra. Informovali o tom dnes na tlačovej konferencii 

zástupcovia vedenia mesta a Krajského a Okresného riaditeľstva policajného zbo-

ru v Žiline. Hlavný priestor klientskeho centra je v severnom krídle prízemia. Na-

chádza sa v ňom pracovisko polície, kde sa budú vybavovať občianske preukazy, 

vodičské preukazy, pasy a je tam aj vybavovacia hala úradu.  

Vo východnom krídle sú situované matrika, pracovisko evidencie obyvateľstva a 

pracovisko Dopravného podniku mesta Žilina. Celá činnosť klientskeho centra 

bude fungovať na základe vyvolávacieho systému. Kiosk pre tlačenie poradových 

lístkov bude umiestnený oproti hlavnému vstupu pri informátorovi. Súčasťou re-

konštrukcie úradu bol aj bezbariérový prístup do budovy. 
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otvorenie klientskeho centra, primátor mesta Žilina Ivan Harman pri prejave 

5.12. Aj do Žiliny prišiel Svätý Mikuláš. Na Hlinkovom námestí bol bohatý kultúrny 

program a rozdávali sa darčeky. Súčasne začali svoju prevádzku vianočné stánky. 

Primátor Ivan Harman spolu s Mikulášom rozsvítili 20 metrový vianočný strom-

ček. Bohatý kultúrny program a rozdávanie darčekov sledovalo zaplnené námestie 

a súčasne s touto akciou začali fungovať vianočné stánky. Tie budú otvorené do 2. 

januára 2008. Posledný týždeň pred Vianocami sa bude podávať benefičný primá-

torský punč, ktorého výťažok bude venovaný centru Návrat Žilina. Toto centrum 

ho využije na odbornú podporu náhradných rodín.  

Program pripravili herci a pracovníci Mestského divadla v Žiline.   
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6.12. V areáli Základnej školy Námestie mladosti v mestskej časti Hájik bolo dnes otvo-

rené nové multifunkčné športové ihrisko. Mesto na výstavbu ihriska prispelo fi-

nančnými prostriedkami vo výške takmer 1,4 milióna korún. Škole dosiaľ chýba 

krytá telocvičňa a športová vybavenosť. Škola získala tento rok aj 100 000 Sk 

dotáciu z grantového systému mesta a 200 000 Sk prispeli sponzori.  

Obnovenie grantového systému mesta inicioval primátor Ivan Harman a poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Žiline ho odsúhlasili 23. 4. 2007. O grantové dotácie 

sa mohli uchádzať napr. neziskové organizácie, kultúrne inštitúcie, cirkevné orga-

nizácie, športové kluby alebo školy v oblastiach: kultúra, vzdelávanie, šport, so-

ciálna a zdravotná oblasť, prostredie mesta a zeleň. Na základe počtu prijatých 

projektov bola rozdelená suma 3 000 000 Sk pre jednotlivé oblasti úmerne počtu 

prijatých projektov v jednotlivých oblastiach. Z celkového počtu 191 projektov 

bolo podporených 87.  

 

10.12 Prijatím delegácie hlavných funkcionárov Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky vedenej generálom Ľubomírom Bulíkom a ge-

nerálmajora Dietricha Heideckera z rakúskych Ozbrojených síl u primátora mesta 

Žilina Ivana Harmana sa začalo slávnostné privítanie vojakov, ktorí sa po naplnení 

svojej misie vrátili z Golanských výšin (misia UNDOF). V rámci prijatia primátor 

Harman návštevu informoval o aktuálnom dianí v meste a o plánoch jeho ďalšieho 

rozvoja a výstavby. Generál Bulík zdôraznil význam a náročnosť úloh plnených 5. 

plukom špeciálneho určenia, ktorý je dislokovaný v Žiline.  

Počas slávnostného aktu na Mariánskom námestí privítal vojakov na domácej pô-

de minister obrany SR František Kašický, náčelník Generálneho štábu OS SR ge-

nerál Ľubomír Bulík, zástupca veliteľa Ozbrojených síl Rakúskej republiky gene-

rálmajor Dietrich Heidecker a iní významní hostia.   

 

10.12. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žili-

ne. Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2008. Návrh rozpočtu bol zostavený 

ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy a výdavky sú v objeme 1 331 483 tis. Sk. 

Poslanci schválili aj Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta a o poplatku za znečisťovanie ovzdu-

šia malým zdrojom. Poslanci schválili poskytovanie právneho poradenstva pre 

občanov žilinského sídliska Hájik, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii v dôsledku 
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exekúcie bytov SBD Hájik. Hlasovalo sa aj o nomináciách zástupcov mesta do 

Žilinského komunitného fondu a o zložení grantových komisií. Komunitný fond a 

grantový systém sú významnými súčasťami občianskeho života v našom meste.  

 

12.12. Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže na logo 800 rokov 

Žiliny. Odborná štvorčlenná porota na čele s predsedom poroty doc. Stanislavom 

Stankocim, akad. mal., prorektorom pre umenie vedu a rozvoj VŠVU Bratislava, 

vyhodnotila tri najlepšie návrhy. Prvé miesto obsadil doc. Pavel Choma, druhé 

Mgr. Art. Emil Drličiak a tretie Mgr. art. Juraj Poliak.  

 

20.12. Na Hlinkovom námestí sa konal koncert s názvom Čas vianočný. Vystúpili na 

ňom Dychová hudba Fatranka, herci Mestského divadla, Tanečná skupina Argon-

nath, Tanečné divadlo Diana, Detské folklórne súbory Cipovička a Lieska z CVČ 

Spektrum, žiaci zo ZUŠ Ferka Špániho-Martinská, študenti Strednej zdravotníckej 

školy a spevácky zbor Odborárik. 

 

21.12 Na základe vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru sa členovia 

predstavenstva Euroregiónu Beskydy sa stretli zástupcovia slovenskej a českej 

časti Euroregiónu na slovensko-českom hraničnom prechode Klokočov – Bílá. 

Symbolicky tam prepílili hraničné závory. Slovenskú časť viedol primátor mesta 

Žilina Ivan Harman. 

 

             

                                       Vianočná nálada v meste Žilina 
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 Rozpočet mesta Žilina za rok 2007  

(schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 9. 4. 2008) 

 

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2007 bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa 26.02.2007 uznesením číslo 16/2007, ako vyrovnaný v celkovom 

objeme 1 239 904 tis. Sk. 

 

Na základe rozpisových listov z príslušných ministerstiev sa schválený rozpočet 

aktualizoval Rozpočtovým opatrením č.1/2007 zo dňa 16.04.2007 a rozpočet bol 

zvýšený v príjmovej aj výdavkovej časti na výšku 1 456 804 tis. Sk. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline svojim uznesením č. 75/2007 dňa 29.10.2007 

schválilo zmenu rozpočtu, ako rozpočet vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 

vo výške 2 352 577 tis. Sk. 

Rozpočtovým opatrením č.2/2007 zo dňa 14.11.2007 bol rozpočet upravený 

v príjmovej časti a v rovnakej výške bol upravený aj výdavkový rozpočet na vy-

rovnaný rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 2 352 134 tis. Sk, čo 

bol aj konečný rozpočet Mesta Žilina na rok 2007. 

 

Na základe účtovnej závierky k 31.12.2007 dosiahli rozpočtové príjmy výšku 

3 217 315 tis. Sk a výdavky boli čerpané v objeme 2 947 293 tis. Sk. 

 Účtový prebytok rozpočtového hospodárenia predstavuje sumu 270 022 tis. Sk 

a zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 

mesta, ktoré budú čerpané v rozpočtovom roku 2008. 

 

 Údaje zo žilinskej matriky 

Celkový počet obyvateľov mesta Žilina k 31.12. 2007 bol 85 607. Narodilo sa 794 

detí, zomrelo 770 obyvateľov. Prisťahovalo sa 755 a odsťahovalo 1077 obyvate-

ľov. 

V roku 2007 bolo v Žiline uzatvorených 504 sobášov, z toho 23, kde jeden zo 

snúbencov bol cudzinec. 18 sobášov uzatvorili v Žiline snúbenci, ktorí nemali 

vôbec trvalý pobyt v Žiline, ale v iných mestách v SR. Matričný úrad v Žiline v 

roku 2007 zaznamenal 1533 narodení detí - z toho 768 chlapcov a 765 dievčat. 

Avšak Matričný úrad pracuje aj pre viaceré okolité obce. Najviac mien u dievčat 
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boli Natália, Simona a Alexandra. U chlapcov to boli mená Jakub, Martin a Matej. 

 

 Zdoje fotografií: 

 

Mestský úrad v Žiline 

www.zilina.sk 

Jozef Feiler, http://zilina-gallery.sk 

www.kia.sk  

www.staromestske-slavnosti.sk  
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