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JANUÁR 2010  

 

1. 1.  Za uplynulý rok žilinskú  mestskú hromadnú 

dopravu  (MHD) používalo bezplatne približne 5  300 

seniorov nad 70 rokov. Mesto Žilina vyšlo touto výhodou v  ústrety 

starším občanom od 1.  januára 2009, odkedy sa môžu prepravovať 

autobusmi a trolejbusmi MHD zadarmo.  

 

12. 1.  V poľskom meste Bielsko -Bia ła sa konalo 

zasadnutie  Euroregiónu Beskydy .  

Na programe zasadnutia bolo predstavenie 

projektových zámerov poľskej časti Euroregiónu Beskydy, ktoré majú 

realizovať v  roku 2010 a mala by na nich participovať aj  slovenská 

a česká strana. Za slovenskú časť združenia sa na stretnutí zúčastnil i  

predseda Regiónu Beskydy a  primátor Žiliny Ivan Harman, primátor 

Rajeckých Teplíc Peter Dobeš a  starosta obce Zubrohlava Pavol Bugeľ.  

Združenie Región Beskydy vzniklo v  roku 1999. Zakladateľom bolo 33 

obcí  a dvaja pridružení členovia. Členská základňa združenia sa 

postupne rozširovala a  tento rok ju tvorí  81 obcí a  4 pridružení členovia. 

Euroregión Beskydy je združenie miest  a obcí troch prihraničných 

území Slovenska, Poľska a  Česka, ktoré vzniklo v roku 2000.  

 

19. 1.  Počas verejnej  zbierky Vianočný primátorský punč  v roku 2009 sa 

predalo 300 litrov punču, čo prinieslo 1  393,04 eur.  Peniaze sú určené 

na podporu Detského oddelenia Fakultnej  nemocnice s  poliklinikou 

v Žiline.  Vianočný primátorský punč sa predával poč as vianočných trhov 

na Mariánskom námestí v  Žiline od 17. do 23. decembra 2009. Verejnou 

zbierkou bolo vyzbieraných spolu 1  403,88 eur .  Pulzný oximeter je 

prenosný prístroj,  ktorý okamžite vyhodnocuje a  zobrazuje údaje 

o objeme kyslíka v  krvi  a pulze.  Stoj í  vyše 1  000 eur, v závislosti  od 

typu i rozsahu príslušenstva.  

 

21. 1.  

až 24.  1.  

Mesto Žilina sa prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie  

(TIK)  zúčastňuje 16. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu 

ITF Slovakiatour v  Bratislave. V expozícia Žilina prezentovala  
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svoj potenciál pre turistický ruch. TIK mesta Žilina sa tiež zúčastnila 

19. ročníka veľtrhu GO Regiontour v  Brne s cieľom osloviť najmä 

klientov z Českej republiky.  

 

22. 1.  Na Radnici mesta Žil ina sa konalo slávnostné  oceňovanie osobností za 

rok 2009 .  Primátor mesta Žilina Ivan Harman  odovzdal nasledovné 

ocenenia:  

 

Čestné občianstvo mesta Žilina „in memoriam“  

 JUDr. Ernest Žabkay  (1910-1996) za osobný vklad pri 

zachovávaní genia loci Solnensis, dlhoročnú prácu v  Zbore 

Žilincov a  prínos v  oblasti  športu,  turist iky a  horolezectva. Dr.  

Žabkay patril medzi popredných advokátov na Slovensku. Známy 

bol najmä ako obhajca prezidenta Slovenskej republiky ThDr. 

Jozefa Tisu. Cenu prevzala jeho dcéra Vesna Matějková .  

 Dr. Fedor Fridrich Ruppeldt  (1886-1979), biskup evanjelickej 

cirkvi a.v., za celoživotný prínos v  oblasti ekumenického 

a mierového hnutia na Slovensku a  rozsiahlu publicist ickú, 

prekladateľskú a  osvetovú činnosť.  

 

Cena mesta Žilina  

 Ľudmila (Lida) Mlichová  za celoživotnú tvorbu a  jedinečný 

umelecký prínos v  oblasti práce s  knihou, ktorou nadväzuje na 

prácu jej otca majstra Jána Vrtílka.   

 MUDr. Pavol Radosa  (1909-1989) –  Cena mesta „in memoriam“ 

za prínos v  zavedení moderných liečebných metód, postupov 

v oblasti detského lekárstva a  vybudovanie detského oddelenia 

v Žiline. Primárom tohto oddelenia bol v  rokoch 1942-1976. Cenu 

prevzal jeho syn Ing. Vladimír Radosa.  
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Cena primátora mesta Žilina  

 Aurélia (Zlatica) Humeníková  za významný podiel  na zvyšovaní 

kva lity života seniorov a  dlhoročnú aktívnu dobrovoľnícku 

činnosť v  kultúre.  Pani Humeníková je zakladateľkou 

a predsedníčkou Senior klubu Priatelia .  

 PhMr. Igor Grossmann  za celoživotnú umeleckú tvorbu 

a autorský prínos v  oblasti  slovenskej fotografie.  Lekárnik zo 

Žiliny sa svojou prácou zaradil medzi popredných slovenských 

fotografov. 

 doc. RNDr. Ivan Turek, CSc.  za celoživotnú výskumnú 

a pedagogickú prácu, vynikajúce výsledky v oblasti vedy 

a techniky a osobný prínos v  oblasti rozvoja občianskej 

spoločnosti . Doc. Turek je pedagógom na Žilinskej univerzite.  
 

Návrhy na ocenenie osobnosti  za rok 2009 predložilo 20 fyzických osôb 

a 6 inštitúcií, nominovaných bolo spolu 27 ľudí. Komisia kultúry po 

posúdení všetkých návrhov odporučila udeliť ocenenia podľa Štatútu 

mesta Žilina trom osobnostiam, štvrtá vzišla z  rokovania mestského 

zastupiteľstva,  trom ďalším sa rozhodol udeliť ocenenia primátor.  Na 

slávnosti bol kultúrny program, v  ktorom vystúpili Archi di  Slovakia pod 

vedením Františka Figuru a  popredného slovenského husľového virtuóza 

Petra Michalicu.                      

  

     Fridrich Ruppeldt         Pavol Radosa             Ernest Žabkay  
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Zľava: Lida Mlichová, Aurélia (Zlatica) Humeníková, Ivan Harman  

 

 

Zľava: Vladimír Radosa, Ivan Turek (tretí rad),  Igor Grossmann, 

Vesna Matějková (druhý rad), Lida Mlichová a Aurélia Humeníková 

(prvý rad)   
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23. 1.  Mestský úrad v  Žiline v  súčasnosti eviduje 155 občanov, ktorí  sú 

odkázaní na opatrovateľskú službu .  Stará sa o  nich 65 opatrovateliek 

a 8 opatrovateľov, z  toho 42 na plný úväzok. Denne sa v  rámci 

opatrovateľskej služby dováža obed 280 občanom odkázaným na túto 

službu. Poskytovanie opatrovateľskej služby upravuje všeobecne 

záväzné nariadenie mesta č. 5/2009 a Zákon č. 448/2009 Z. z. 

o sociálnych službách.  

 

24. 1.  Skončil zápis do 1. ročníkov základných škôl  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina. Pre školský rok 2010/2011 bolo v  Žiline 

zapísaných 746 budúcich žiakov. Z  tohto počtu zákonní zástupcovia 13 

detí požiadali o  zaradenie dieťaťa do nultého ročníka a  40 rodičov 

požiadalo o  odklad povinnej školskej  dochádzky. Zápis sa v  Žiline 

konal od 18. januára. Zo základných škôl v  deviatom ročníku v  tomto 

roku odchádza 639 žiakov na stredné školy a  po mnohých rokoch 

nastane stav, že viac žiakov nastúpi do škôl, ako odíde.  

V školskom roku 2009/2010 nastúpilo do  základných škôl 6  005 žiakov, 

z toho 576 žiakov zasadlo do lavíc prvýkrát.  Mesto Žilina zároveň 

otvorilo 3 triedy nultého ročníka –  na ZŠ Gaštanová a  ZŠ Námestie 

mladosti.  Do materských škôl nastúpilo  2 080 detí,  z  toho 706 

predškolákov. V zariadeniach, ktoré nie sú  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  je 61 predškolákov.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v  súčasnosti 18 základných škôl 

(z toho 6 základných škôl s  materskou školou), 20 samostatných 

materských škôl,  3 základné umelecké školy  a 2 centrá voľného času –  

CVČ Spektrum a  CVČ  Pivovarská 1 –  Žirafa.  

 

 FEBRUÁR 2010  

 

10. 2.  Na Radnici mesta Žilina sa konalo stretnutie predstaviteľov cirkví ,  

pôsobiacich  v našom meste. Na stretnutí sa zúčastnili:  Mgr. Zdeno 

Pupík –  rektor kostola sv. Barbory, za rímskokatolícku cirkev, Mgr. 

Juraj Cuper –  správca pravoslávnej cirkvi, Mgr. Marián Kaňuch a Mgr. 
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Oľga Kaňuchová  –  farári evanjelickej cirkvi a.v.,  Ing. Tibor Máhrik –  

kazateľ cirkvi bratskej, ThBc. František Kolesár –  kazateľ cirkvi 

adventistov 7. dňa, Stanislav Gawel –  kazateľ apoštolskej cirkvi, Peter 

Kuba –  kazateľ kresťanského spoločenstva Milosť a Tati ana Mižičková 

–  tajomníčka EKUZY. Mestský úrad  v Žiline zastupovali JUDr. Elena 

Krausová –  vedúca odboru organizačného a  vnútornej správy a  Jarmila 

Beszédesová –  vedúca odboru sociálneho a  bytového.  

 

10. 2.  V areáli  Budatínskeho hradu sa konala výstava s  názvom Kelly and his 

carneval  Boys kde svoje fotografie vystavil i Ladislav Čierny, Milan 

Kosec, Ivan Kőhler a  Cyril  Králik. Bola to živá pozvánka na Carneval 

Slovakia Žilina.  

 

12. 3.  Mesto Žilina opäť ožilo 

festivalom fašiangových 

masiek Carneval Slovakia 

Žilina.  Maskotom 6. ročníka 

Carnevalu Slovakia Žilina je 

Turoň  –  nazvaný podľa tura, 

zvieraťa symbolizujúceho silu 

a plodnosť.  Karnevalovou 

kráľovnou bola Katarína Hasprová a  kráľom Martin Hudec. Hosťom 

a osobnosťou karnevalu bol žilinský rodák, herec Oldo Hlaváček.   

    

 Katarína Hasprová a Martin Kráľ                 Oldo Hlaváček    
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15. 2.  Na Radnici  mesta Žilina sa konalo 26. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline .  Poslanci schválili  o. i .  návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa určuje názov verejného 

priestranstva v meste Žilina –  Námestie Žilinskej synody. Novo 

pomenované námestie sa nachádza pri evanjelickom kostole  na 

križovatke ulíc Legionárska, Veľká okružná a  Martina Rázusa .   

Tento rok uplynie 400 rokov od významnej udalosti  pre evanjelickú 

cirkev.  Prvú evanjelickú krajinskú synodu zvolal  významný uhorský 

hodnostár, prívrženec evanjelikov, palatín Juraj Thurzo, uskutočnila sa 

28. –  30. marca 1610 v Žiline. Zákony Žilinskej synody mali veľký 

význam aj pre zjednocovanie a  ďalší  vývoj slovenského národa .   

Letné terasy na Mariánskom námestí tento rok ešte nemusia vyzerať 

rovnako. Poslanci prijali tzv. prechodné obdobie na tohtoročnú sezónu 

na základe požiadaviek prevádzkovateľov letných terás.  

Poslanci sa zaoberali  aj štúdiou revitalizácie parku na Bôriku. Mestské 

zastupiteľstvo zaviazalo odbor hlavného architekta mesta,  aby závery 

informatívnej správy ako záväzné regulatívy premietol  do 

pripravovaného Územného plánu mesta Žilina aj do výsledného návrhu 

revitalizácie tohto parku pri penzióne Kamélia: nepripustiť ďalšie 

zmenšovanie celkovej plochy Sadu mieru na Bôriku .  

 

15. 2.  Dopravný podnik mesta Žiliny  zaviedol prestupný 

elektronický cestovný lístok cez SMS správu. 

Cestovný lístok si môžu cestujúci  zakúpiť 

odoslaním prázdnej SMS správy na jedn otné číslo pre všetkých 

slovenských mobilných operátorov 1155.  

Mesto Žilina sa SMS lístkom pridáva k  Bratislave a Košiciam, kde táto 

služba pre obyvateľov funguje od roku 2008, resp. 2009. Dopravný 

podnik mesta Žilina eviduje ročne 12 miliónov platiacich cestujúcich 

plus neplatiacich, medzi ktorých patria občania ZŤP so sprievodom, deti 

do 6 rokov a  občania nad 70 rokov, ktorí  majú čipové karty 
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s aktivovaným bezplatným cestovným.  Priemerné cestovné pri čipových 

kartách a  lístkoch je v  súčasnosti  v  Žiline 0 ,33 eur,  prestupný cestovný 

lístok stojí  0,70 eur ,  jednorazový neprestupný cestovný lístok 0,56 eur.  

 

20. 2.  

a 21. 2.  

sa konal sa Svetový deň sprievodcov v  cestovnom ruchu .  V Žiline bolo 

možné sa prejsť pešou zónou s  odborným výkladom a  oboznámením sa 

s historickými faktami i  príbehmi o  Žiline.  

  

26. 2.  Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žili na sa v dňoch 26.  

–  28. februára zúčastnila 32. ročníka medzinárodného veľtrhu 

cestovného ruchu  International Fair of Tourism  v Belehrade (Srbsko).  

Na výstavnej ploche 32  595 m² sa predstavilo 850 vystavovateľov z  38 

krajín. Veľtrh navštívilo viac ako 53  000 návštevníkov. Expozícia Žiliny 

bola možná vďaka spolupráci  so Slovenskou obchodnou a  priemyselnou 

komorou (SOPK) Žilina, k torá intenzívne spolupracuje s  Turistickým 

združením obce Kovačica.   

 

 MAREC 2010 

 

2.3.  V Mestskom divadle sa konalo 

slávnostné vyhlásenie Najlepších 

športovcov mesta Žilina za rok 

2009,  ktorých vyhlásilo Mesto Žilina 

už po tretí raz.  Ceny športovcom, 

klubom a organizátorom podujatí  

primátor Ivan Harman, zástupca 

prednostu MsÚ v  Žiline Pavel Požoni 

a poslanec mestského zastupiteľstva,  

predseda komisie školstva, mládeže 

a športu Peter Fiabáne. Po prvý raz sa 

ceny udeľovali  aj  v  kategórii  

športovec Žiliny pôsobiaci v  zahraničí .  Program moderoval známy 

športový komentátor Karol Polák.   
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 Kategória dospelých  

1. miesto: vodní zjazdári Jaroslav 

Slučik  a  Vladimír Vala  (Dukla 

Žilina)  (na obr.)   

2. miesto:  vodní zjazdári  Matúš 

Kunhart a  Peter Šoška  (Dukla 

Žilina)  

3. miesto: thajský boxerista Tomáš 

Šenkýr  (VŠK Muay Thai Žilinská univerzita)  

Kategória  mládež  

1. miesto: Aurélia Trnovcová  (plávanie, Nereus Žilina)  

2. miesto: Matej Poliak  (džudo, TJ Mladosť Žilina)  

3. miesto: Romana Pavl íková  (plávanie,  Nereus Žilina)   

Za najlepšie podujatie  roka 2009 bolo vyhlásené Grand Prix Žilina  

–  karate  a cenu prevzal predseda klubu Jozef Cisárik.   

V kategórii najúspešnejších trénerov, funkcionárov  získali 

ocenenie: Ingrid Frnčová  (Gymnasticko-trampolínový klub Žilina),  

Vladimír Babčiansky  (TJ Mladosť Žilina), Edita Pavlíková  (Nereus 

Žilina), Michal Vyšňa  (Cyklistický spolok Žilina) a  Dušan Ondruš  

(ŠK Juventa Žilina).   

V rámci ankety vyhlásilo Mesto Žilina v  spolupráci so Žilinským 

Večerníkom aj súťaž o  najúspešnejšieho žil inského športovca 

pôsobiaceho v  zahraničí .  Ocenení boli  traja športovci:  futbalista 

Peter Pekarík  (VfL Wolfsburg, Nemecko), atlétka Lenka Gajarská  

(Brunel University West London, Anglicko) a  cyklista Peter Sagan  

(Liquigas, Taliansko) .  
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Najlepším družstvom  roka 

2009 sa stal  po tretí  raz 

futbalový klub MŠK Žilina ,  

cenu prevzal kapitán Róbert 

Jež a tréner Pavel Hapal (na 

obr.  obaja s  Karolom 

Polákom).  

Futbalisti MŠK získali  

slovenský ti tul  štyrikrát  

v sezónach 2001/2002 až 2003/2004 a  2006/2007.  

 

4. 3.  Na Radnici mesta Žilina sa konalo zasadnutie zástupcov slovenskej 

a českej strany Euroregiónu Beskydy .  Združenie tento rok oslavuje 10. 

výročie vzniku, ktoré má pripomenúť aj  podujatie Beskydy Rallye,  

s troma trasami a  zastávkami v  t roch miestach –  Bílá (ČR), Rajcza 

(Poľsko) a  v Turzovke (SR), kde sa podpíšu symbolické l istiny o  ďalšej 

spolupráci týchto troch regiónov.  

 

8. 3.  Automobilku Kia Motors Slovakia  si  prezrelo viac 

ako dvesto ôsmakov a deviatakov zo základných škôl 

Žilinského kraja.  Najviac ich zaujali zváračské 

a lakovacie práce a stovky robotov, ktoré sú súčasťou výrobného 

procesu. Kia Motors Slovakia je prvým výrobným závodom spoločnosti  

Kia Motors Corporation v Európe. Závod v Tepličke nad Váhom pri  

Žiline bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba 

automobilov ako aj motorov pre osobné automobily bola spustená v 

decembri 2006. Kia na Slovensku v súčasnosti zamestnáva 2 800 ľudí a 

doposiaľ  sériovo vyrába automobil Kia cee’d v troch karosárskych 

úpravách, športovo úžitkový model Kia Sportage a najnovšie aj Hyundai 

ix35. 

 

10. 3.  Na Radnici  mesta Žilina sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Iniciovala ho skupina nezávislých poslancov 

http://www.google.sk/url?url=http://www.kia.sk/?context=255&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wAGoVChMIt9Wsh_CRxwIVI0fbCh1QNge3&sig2=8WOOZj2JQ6odxUgjNY_mNA&usg=AFQjCNFUp054R9SQurt0RiS6mPKh3PaPnA
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žilinského mestského zastupiteľstva,  ktorí určili  aj program zasadnutia. 

Naplánované bolo prerokovanie výstupov z kontroly NKÚ SR v Meste 

Žilina,  rozpočet mesta na rok 2010, návrh na zmenu zloženia Mestskej 

rady v dôsledku zmeny zastúpenia politických strán v mestskom 

zastupiteľstve či návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta 

Žilinské kultúrne centrum. Prezentovalo sa len 12 poslancov, ich počet 

sa nezvýšil ani po hodinovej prestávke. Mimoriadne zasadnutie 

mestského zastupiteľs tva nebolo uznášaniaschopné, preto bolo podľa 

zákona ukončené. Do 14 dní zvolá primátor nové zasadnutie s rovnakým 

programom. 

  

16. 3.  Napriek nádielke snehu Mesto Žilina rozmiestňovalo veľkokapacitné 

kontajnery  (VKK)  na zber nadrozmerného komunálneho odpadu podľa 

stanoveného harmonogramu. VKK boli pristavené v  jednotlivých 

mestských častiach bez ohľadu na poveternostné podmienky v  termíne 

od 16. marca do 24. apríla. V  minulom roku bolo vyvezených približne 

1 200 kontajnerov.  

Do veľkokapacitných kontajnerov je možné vyhodiť napr.:  nábytok, 

šatstvo, koberce, podlahoviny, bytové jadrá, matrace,  detské kočíky a 

pod. Odpad, ktorý tvoria chladničky, televízory, pneumatiky,  

akumulátory, elektronika a ďalšie komodity,  patrí d o zberných dvorov, 

kde môžu Žilinčania bezplatne odovzdať až 500 kg odpadu na osobu na 

rok. V zbernom dvore v Považskom Chlmci môžu Žilinčania od 

minulého roka bezplatne odovzdať aj zelený bioodpad.  

Počas jesenného upratovania Žiliny v období od 25. 9. do  2.  11. 2009 

obyvatelia Žiliny a jej mestských častí naplnili až 610 veľkokapacitných 

kontajnerov, ktorých vývoz stál vyše 87  000 eur.  
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17. 3.  Mesto Žilina navštívila 

delegácia z partnerského mesta  

Changchun  (vyslovuje sa 

Čangčun) v Číne. Na Radnici  

mesta primátor mesta Ivan 

Harman a Li  Fasuo –  

podpredseda stáleho výboru 

ľudového kongresu mesta 

Changchun podpísali plán 

spolupráce na najbližšie roky (na obr.).  

Zhodli sa na podpore obchodu, športu a  kultúrnych výmenách. Možná 

je spo lupráca v  oblasti vzdelávania,  automobilového priemyslu 

a informačných technológií.  Hoci je veľkosť neporovnateľná 

a aglomerácia mesta Changchun je do počtu obyvateľov takmer taká 

veľká ako celé Slovensko, je to mesto futbalu,  univerzitného vzdelania, 

automobilizmu, biznisu, ale je to aj  kultúrne mesto.  Changchun bude 

hosťovať sochárske sympózium. Číňania si  spomedzi viacerých 

sochárov, ktorých odporučila Považská galéria umenia v  Žiline, vybrali 

mladého žilinského umelca Mareka Ryboňa.  

 

18. 3.  Nová motoráreň automobilky Kia Motors Slovakia  v 

Tepličke nad Váhom pri Žiline má priniesť viac ako 270 

priamych pracovných miest. Podľa informácii  z Kia 

Motors Slovensko, nový závod na výrobu motorov začnú stavať už v 

apríli,  pričom celková investícia vrátane výrobných technológií  bude 

vyššia ako sto miliónov eur. Ďalšia investícia v objeme viac ako 100 

miliónov eur bude výstavba nového závodu na výrobu motorov. Celková 

kapacita výroby dosiahne 450 000 motorov ročne.  

Podľa vyjadrenia prezidenta Kia Motors Slovakia pána In-Kyu Bae má 

firma zámer dlhodobého rozvoja aktivít spoločnosti  Kia na Slovensku, 

chce pozitívne vplývať na zamestnanosť v žilinskom regióne ako aj na 

celkový ekonomický rast Slovenska. povedal prezident spoločnosti .  

http://www.google.sk/url?url=http://www.kia.sk/?context=255&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wAGoVChMIt9Wsh_CRxwIVI0fbCh1QNge3&sig2=8WOOZj2JQ6odxUgjNY_mNA&usg=AFQjCNFUp054R9SQurt0RiS6mPKh3PaPnA
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Nová výrobná hala bude stáť v blízkosti prvého závodu na výrobu 

motorov v Tepličke nad Váhom. Vyrobené motory pôjdu na export  do 

Českej republiky, kde ich sesterská automobilka Hyundai bude montovať 

do vozidiel Kia Venga a Hyundai i30. Spustenie sériovej výroby v no vom 

závode na výrobu motorov je naplánované na koniec roka 2011. Plnú 

výrobnú kapacitu 150 000 motorov ročne plánuje spoločnosť Kia Motors 

Slovakia dosiahnuť v roku 2012.  

 

19. 3.  Na Radnici mesta Žilina bolo pracovné 

stretnutie zástupcov slovenskej a  českej 

strany Euroregiónu Beskydy .  Za desiatimi 

rokmi existencie združenia je množstvo spoločných projektov, aktuálne 

je rozpracovaný projekt slovensko -českého bedekra, v  pláne na tento 

rok je aj umiestnenie loga euroregiónu na tabuliach s  názvami obcí 

a miest, ktoré sú členmi združenia  

.  

21. 3.  Dotáciu z Grantového systému mesta Žilina  na podporu aktivít  získalo 

v roku 2009 financie 139 projektov, ktorým bola rozdelená suma 

209 449 eur. O tieto granty sa uchádzalo 261 žiadostí,  z  toho 7 nesplnilo 

podmienky súťaže, požadovaná suma celkove bola 820  888,56 eur. 

O dotáciách rozhodovali  podľa vopred stanovených kritéri í grantové 

komisie zložené z  poslancov a nezávislých odborníkov, čo zabezpečuje 

transparentnosť systému.  

 

O inštitucionálnu podporu sa uchádza 22 projektov, výsledky budú 

zverejnené po 20. marci  na www.zilina.sk ,  kde sa nachádza aj zoznam 

prijatých žiadostí, rozdelenie grantov v  programe Podpora aktivít  

i  podrobnejšie informácie o  grantovom systéme.  

http://www.zilina.sk/
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22. 3.  Cenu primátora Žiliny  si na 

Radnici mesta Žilina od primátora 

mesta Ivana Harmana prevzal 20 -

ročný úspešný cyklista Peter 

Sagan ,  ktorý prekvapil športový 

svet úspechmi na prestížnych 

cyklistických pretekoch Paríž –  

Nice. Celkove skončil  na druhom 

mieste  a získal zelené tričko pre 

najaktívnejšieho  pretekára. „Peťo“ 

štartuje za taliansky tím Liquigas -

Doimo. 

 

26. 3.  V Mestskom divadle sa už po tretí raz konalo pri prí ležitosti Dňa 

učiteľov oceňovanie pedagógov a  výchovných pracovníkov škôl 

a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Žilina pre 

rok 2010 a mimoriadne ocenenie –  Plaketa Janka Frátrika ,  ktorá sa  

udeľuje na znak úcty,  vďaky a obdivu k  tomuto básnikovi, 

prekladateľovi, literárnemu vedcovi, historikovi –  človekovi,  ktorý sa 

svojou prácou zaslúžil o  posun výchovy a  vzdelávania v  Žiline .  

Ocenenia na základe návrhov materských a  základných škôl, základných 

umeleckých škôl,  centra 

voľného času, občanov 

a inštitúcií  schválila obecná 

školská rada. Plaketu 

Janka Frátrika ,  získala 

Mária Striššová (na obr. 

s pri-mátorom  Ivanom 

Harma-nom) za dlhoročnú 

aktívnu pedagogickú, 

metodickú prácu, budovanie pozitívneho vzťahu k  literatúre a  literárnej 

tvorbe. Mária Striššová stále aktívne pracuje ako členka a  predsedníčka 

literárnych komisií a  dejepisných súťaží nielen v  rámci  mesta, okresu 

ale i  celého regiónu.  

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Paris-Nice_logo.svg/2000px-Paris-Nice_logo.svg.png&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Paris%E2%80%93Nice&docid=Wp4jRRa4SdgnuM&tbnid=TBEA7VSs-OPhsM:&w=2000&h=1560&ved=0ahUKEwiDq5zO_I3MAhWK1xQKHclDCQwQMwiAASheMF4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://web.doimochannel.it/doimochannel/img_sponsor/4.jpg&imgrefurl=http://www.doimo.it/sponsor.php?p%3D4%26l%3D1%26%26lang%3Den&docid=0wjPkNfBmv9QpM&tbnid=1Um4ZhvQUBYn6M:&w=396&h=264&ved=0ahUKEwjxiPH4_I3MAhWH6RQKHdpsDyAQMwhRKCwwLA&iact=mrc&uact=8
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27. 3.  V evanjelickom kostole sa konalo podujatie s  názvom Žilinská 

synoda, evanjelický kostol,  evanjelické náboženstvo a  tradície .  Na 

programe boli tieto diskusné témy:  

1. Špecifiká evanjelického náboženstva a 

evanjelické tradície  –  lektor: Mgr. Marián 

Kaňuch, zborový farár Evanjelickej cirkvi 

a.v.,  

2. Žilinská synoda  –  najvýznamnejšia 

udalosť reformácie na Slovensku –  lektor: 

Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., 

Slovenská národná knižnica,  Martin,   

3. Evanjelický kostol  –  architektúra v duchu 

novej doby –  lektor: Ing. arch. Dušan 

Mellner.  

 

29. 3.  Začali Jarné trhy ,  prvýkrát v  histórii mesta Žilina. Na Mariánskom 

námestí drobní výrobcovia v  26 stánkoch prezentovali svoju tvorbu –  

typické Veľkonočné produkty  –  kraslice,  drevené a  drôtené vajíčka, 

korbáče, cukrovinky ,  medovníky, výrobky z  liateho vosku, keramiky 

a taktiež jedlá a  nápoje.  

 

29. 3.  

            

Cenu primátora  Ivana 

Harmana si na Radnici 

mesta prevzala bronzová 

paraolympionička  Petra 

Smaržová  (na obr.), 

pretekárka Kinexu Bytča. 

Na tohtoročných X. zimných paraolympijských hrách v  kanadskom 

meste Vancouver získala bronzovú medailu v  obrovskom slalome.   

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHT-fDch8gCFUI-FAodW8AKpQ&url=http://www.spv.sk/aktuality/petra-smarzova-ziskala-paralympijsky-bronz&psig=AFQjCNH-YkJPKqPcRv9X1OQps1T5hLr3ug&ust=1442911052226835
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Devätnásťročná pretekárka si vyjazdila v  Kanade svoju prvú 

paraolympijskú  medailu v kariére.  Predchádzajúce úspechy Petry 

Smaržovej: na paraolympijských  hrách v  Turíne v  roku 2006 získala 7. 

miesto v slalome, 12. miesto v  obrovskom slalome a 11. miesto v  super 

obrovskom slalome. Na vlaňajších majstrovstvách sveta bola štvrtá, na 

európskom šampionáte v  roku 2008 bola prvá. Vo svetovom pohári 

v sezóne 2008/2009 sa umiestnila celkovo na štvrtom mieste.  

 

31. 3.  Pred Základnou školou Jarná ,   Hliny VII dnes v ranných 

a popoludňajších hodinách prebiehala v  spolupráci  s  Mestskou políciou 

Žilina dopravno-bezpečnostná akcia  zameraná na kontrolu zákazu 

vjazdu pred areál školy. Štyria žiaci oblečení v  reflexných vestách so 

zastavovacími terčíkmi v ruke a  s policajnými čiapkami na hlavách 

zastavovali v prítomnosti príslušníkov Mestskej polície 

nedisciplinovaných vodičov, ktorým dohovorili a  venovali im 

vlastnoručné výtvarné práce s  bezpečnostnou tematikou.  

 

 APRÍL 2010  

 

2. 4.  Na Námestí Andreja 

Hlinku sa na Veľký 

piatok odohral  známy 

príbeh, starý viac ako 

2000 rokov. Krížová 

cesta  zachytáva umu-

čenia Ježiš Krista z  po-

hľadu stotníka a  jeho 

rodiny. Predstavenie pre 

mesto Žil ina a  Žilinskú diecézu naštudovali  Spoločenstvo mladých 

rodín,  mladí z  Oratória a  zo strediska Prístav na Vlčincoch v  Žiline. 

Na podujatí sa zúčastnili mnohí Žil inčania i  veriaci z okolitých 

farností  Žilinskej diecézy.  
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5. 4.  Na Veľkonočný pondelok mali možnosť Žilinčania nechať auto doma a 

cestovať mestskou hromadnou dopravou autobusmi i  trolejbusmi 

Dopravného podniku mesta Žiliny  za  dobrovoľné cestovné.  Vo 

vozidlách DPMŽ sa tak vyzbieralo 212,53 eur .  Výťažok z benefičného 

cestovania bol určený na podporu medzinárodného festivalu pre ľudí s 

postihnutím Jašidielňa,  ktorý organizuje Nadácia Krajina harmónie v 

Žiline.  Mesto pravidelne komunikuje s neziskovými organizáciami a 

hľadá možnosť ako im pomôcť. Výťažok z prvého ročníka be nefičnej 

veľkonočnej akcie v hodnote 12 372 korún bol venovaný deťom z 

krízového centra Náruč v Žiline  –  Zádubní, v roku 2008 putovalo 11 

724 korún v prospech Detského oddelenia Fakultnej  nemocnice s 

poliklinikou v Žiline. Minulý rok za vyzbieranú sumu 350 ,23 eur 

zakúpili pre  Detské oddelenie FNsP v Žiline vozík pre imobilných 

detských pacientov.  

 

8. 4.a 9.  4.  Aktuálne informácie o  novele zákona o  sociálnych službách bolo jednou 

z tém stretnutia zástupcov odborov sociálnych a  bytových mestských 

úradov krajských miest K8 .  V rámci koordinácie činnosti jednotlivých 

sociálnych odborov v  krajských mestách sa už dlhodobo stretávajú ich 

vedúci na spoločných poradách, aby v  spolupráci so zástupcami ZMOS -

u prehodnotil i postup pri problematických veciach, ktoré vyplývajú zo 

zákona  o sociálnych službách.  

Súčasťou žilinského stretnutia bolo aj rokovanie o  spôsoboch riešenia 

vymáhania nedoplatkov v  nájomných bytoch či prezentácia lokálnej 

stratégie komplexného prístupu riešenia marginalizovaných rómskych 

komunít.  

 

10 .4.  Pri prílež itosti 159. výročia narodenia Alexandra Lombardiniho ,  

významného právnika, mestského archivára, historika, národovca a 

vlastenca Alexandra Lombardiniho bola slávnostná udalosť. Na dome 

jeho rodičov  –  Aloisa Lombardiniho a Františky Geromettovej na 
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Hornom vale 9/19 bola odhalená pamätná tabuľa venovaná 

spomínanému domu, jeho vzniku a  nedávnej rekonštrukcii .  

Slávnostný akt previedol konateľ firmy G.R.F. Milan Sekera a primátor 

mesta Ivan Harman. Následne bol dom slávnostne pomenovaný na Dom 

Lombardini . Autorom 

pamätnej dosky a nápisu  na 

dome je výtvarník, 

akademický sochár  Ondrej  

Lipták zo Žil iny.  

V dome bola odhalená 

expozícia pod názvom Život 

a dielo Alexandra 

Lombardiniho a História 

domu.  Prvá zmienka o  objekte domu pochádza z roku 1706 a jeho prvým 

známym majiteľom bol Melchior Minárik.  

 

12. 4.  Mesto Žilina zverejnilo informácie o  čase a  mieste konania volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky ,  ktoré boli vyhlásené predsedom 

NR SR na sobotu 12. júna 2010. Pre nadchádzajúce voľby vytvorilo 

Mesto Žilina 77 volebných okrskov. Pre tieto voľby nebol zriadený 

okrsok vo Fakultnej  nemocnici s  poliklinikou ani v  Ústave na výkon 

väzby.  

 

12. 4.  Mesto Žilina pokračuje v označovaní ulíc a  verejných priestranstiev .  

Minulý rok pracovníci Mestského úradu zrevidovali ich označenie 

v celom katastrálnom území mestskej časti Bytčica. Doposiaľ bolo 

osadených 58 tabúľ na 35 uliciach, označovanie pokračuje v  súčasnosti  

v Starom meste. Na 98 uliciach tejto m estskej časti  bude osadených 309 

tabúľ. Výber ulíc a  verejných priestranstiev určených na označenie 

vychádza z  výsledkov zberu údajov, ktoré Mesto Žilina vykonalo v  2. 

polroku 2009.  

Cieľom označenia je zlepšenie orientácie v  Žiline,  k  novému označeniu 

ulíc pristupujeme aj  na základe podnetov od občanov. Zoznam 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGLoOXoh8gCFQlXFAodXL0I_Q&url=http://www.sanex.sk/portfolio-item/mestiansky-dom-alexandra-lombardiniho-zilina/&psig=AFQjCNEac2ocfZovhTUCXxElHViIubVFag&ust=1442914278041270
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žilinských ulíc a  vymedzenie mestských častí upravuje Všeobecne 

záväzné nariadenie č.  2/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie 

Všeobecne záväzného nariadenia č.  9/2009, ktorým sa vymedzujú 

jednotlivé  mestské časti  v  meste Žilina.  

 

13. 4.  Vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu pripravilo 

Centrum voľného času 

Spektrum v Žiline okresné 

kolo matematickej olym-

piády. Do súťaže Pytago-

riáda sa zapojilo 43 škôl zo 

Žilinského okresu. Celkove 

súťažilo 322 žiakov 3. až 8.  ročníka základných škôl.  

 

16. 4.  V Primaciálnom paláci v  Bratislave sa konal galavečer pri príležitosti 

20. výročia založenia Únie nevidiacich a  slabozrakých Slovenska 

(ÚNSS).  Na podujatí ÚNSS udelila Pamätný list  Mestu Žilina za 

dlhoročnú  významnú podporu, účinnú pomoc a  obetavú prácu 

v prospech nevidiacich a  slabozrakých ľudí.  

Mesto Žilina spolupracuje s Krajským strediskom ÚNSS v  Žiline od jeho 

založenia. V  rámci Grantového systému mesta Žil ina získala ÚNSS 

prostriedky na realizáciu rôznych integračných aktivít pre zrakovo 

postihnutých ľudí. Zároveň mesto poskytlo aj  financie n a inštitucionálnu 

podporu. Vedúcou Krajského strediska ÚNSS Žilina je Erika Kanátová.  

  

17. 4.  V Lesoparku Chrasť sa konalo piate  verejné čistenie Lesoparku 

Chrasť ,  ktoré organizuje Mesto Žilina a  dobrovoľníci.  Do čistenia 

Žiliny sa spontánne zapájajú už aj  žilinskí študenti a  pedagógovia.   

Približne 200 študentov S trednej priemyselnej školy stavebnej v  Žiline 

15. apríla čistilo Vodné dielo Žilina.  Stredné odborné učil ište stavebné 

na Tulipánovej ulici sa zapojilo do čistenia Bôrického parku a  Cintorína 

Červenej armády na Bôriku. Žiaci základnej školy a deti z  materskej 
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školy Dolná Trnovská so svojimi učiteľmi uplynulú sobotu upratovali 

mestskú časť Trnové v  rámci akcie Nechceme žiť v  odpadkoch.  Už 

tradične v  tomto jarnom období prebieha masívnejšie čisten ie mesta. 

Tento rok sa spontánne hlásia organizácie, inštitúcie a  dobrovoľníci.  

 

18. 4.  V Poprade skončil  turnaj mladých hokejistov .  Zúčastnilo sa ho 6 

účastníkov  –  po dvaja víťazi regionálnych majstrovstiev systémom 

každý s  každým. Zvíťazili  mladá hokejisti  MsHK Garmin Žilina .  Počas 

turnaja „mladí vlci“ 3x vyhrali,  1x prehrali  a  1x remizovali . Zo 

Žilinčanov bol v  All Stars t íme turnaja zaradený Stanislav Horanský  

ako najlepšie pravé krídlo turnaja.   

Súpiska MsHK Garmin Žilina:  

 Brankári –  Jakub Cisárik, Kristián Kelčík, Maroš Mikoláš  

 Obrancovia –  Peter Klačko, Lukáš Majerčík, Marek Mravec, Jakub 

Niník, Martin Pekný,  Silvester Prášek, Pavol Vanek, Marek Vrábel  

 Útočníci  –  Peter Cehlárik,  Lukáš Dolinajec,  Milan Dolinajec, Patrik 

Holák, Stanislav Horanský, Juraj  Kubala, Róbert Lantoši , Tomáš 

Paleček, Dominik Rehák, Andrej Rovner, Patrik Schroner, Michal 

Solar 

 Hlavný tréner: Ján Kocúr,  asistent trénera: Stanislav Škorvánek  

 

19. 4.  Na Radnici  mesta Žilina sa konalo 29. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline .  V úvode si poslanci pripomenuli minútou ticha 

obete leteckej katastrofy v  ruskom Smolensku, pri ktorej dňa 10. apríla 

zahynul poľský prezident Lech Kaczyński s  manželkou a ďalších 94 

významných osobností Poľskej republiky.  

Poslanci potom schválili  návrh programového rozpočtu na rok 2010. Za 

rozpočet hlasovalo 16 poslancov, 11 sa zdržalo, proti nebol nik. Návrh 

rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný, s  celkovými príjmami 

a výdavkami v  objeme takmer 50 miliónov eur. Poslanci vša k schválili  

niekoľko úprav, ktorých výsledkom je prebytok vyše 200 -t isíc eur, 

ktorý sa presunul do rezervy rozpočtu.   

O jeho následnom použití bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo 

zmenou rozpočtu.  
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21. 4.  Mesto Žilina pokračuje v  rozširovaní zelene .  Na jar tohoto roku 

naplánovalo výsadbu zhruba 2  780 stromov, kríkov a  popínavých 

rastlín. Sadiť sa budú nové stromy, obnovovať stromoradia a  vytvárať 

nové aleje.  Na sídliskách Vlčince, Solinky a  Hájik pribudne 189 

stromov (lipa, borovica,  javor, dub, katalpa,  smrek, čerešňa, lieska, 

platan) a 1 549 kríkov. Na Nemocničnej ulici sa vysadí 35 javorov, 

v parku SNP 12 líp, doplniť by sa mali aj  uličné stromoradia o  ďalších 

25 stromov. Zazelenia sa aj múry na ul. Mostná, na ktorých pribudne 

tzv. vertikálna zeleň –  180 kusov popínavých rastlín (brečtan a  pavinič).  

V pláne je aj výsadba 500 kríkov v  parku pri Kultúrnom dome 

v Považskom Chlmci či približne 290 tují  na cintoríne v  tejto mestskej 

časti.  Naplánovaná je aj rekultivácia trávnikov v  parku SNP.  

 

22. 4.  Konala sa  šiesta  Žilinská 

cyklojazda ,  ktorej   sa 

zúčastnilo 180 cyklistov. 

Trasa dlhá 8 km bola prí -

stupná všetkým nemo -

torovým vozidlám, špor-

tovcom a aj  malým deťom. Na 

Námestí  Andreja Hlinku 

odštartovala celú cyklojazdu 

Jej Excelencia,  Daphne Bergsma ,  veľvyslankyňa Holandského 

kráľovstva na Slovensku (na obr.). Cyklojazda mala konečnú v parku 

na Bôriku, kde prebehla vernisáž výstavy prác študentov záhradnej 

architektúry na tému revitalizácie tohto parku a celej  oblasti  Bôrika ,  

súčasťou bola aj exhibícia cyklotrialistov.  

 

22. 4.  V Dome umenia Fatra sa konal koncert 20. ročníka Stredoeurópskeho 

festivalu koncertného umenia.  Primátor mesta Žilina Ivan Harman 

odovzdal tradičnú cenu primátora pre najmladšieho účastníka.  Získal ju 

24-ročný maďarský violončelista István Várdai,  ktorý je víťazom 

medzinárodnej violončelovej súťaže Davida Poppera v Budapešti  
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(Maďarsko 2004) a medzinárodnej interpretačnej súťaže v Ženeve 

(Švajčiarsko 2008),  držiteľ 3. ceny z medzinárodnej interpretačnej 

súťaže P. I.  Čajkovského v  Moskve (Rusko 2007).  

 

24. 4.  V Dome umenia Fatra sa konal záverečný koncert Stredoeurópskeho 

festivalu koncertného umenia.  Publiku sa predstavil  Petrohradský 

komorný orchester s  fenomenálnym ruským trubkárom Sergejom 

Nakarianovom. Publiku sa na festivale celkovo predstavil i umelci z  11 

európskych krajín,  ktorí sú víťazmi najprestížnejších a  najväčších 

svetových interpretačných súťaží.  Spomedzi mladých slovenských 

talentov sa na festivale predstavil  napríklad huslista Dalibor Karva y, 

operné divy Adriana Kučerová a  Terézia Kružliaková. Partnermi 

festivalu sú ŠKO Žilina a  Mesto Žilina.  

 

27. 4.  V Mestskej krytej plavárni sa konal druhý ročník  Žilinskej plaveckej 

štafety .  Žilinčania prekonali  v  tohtoročnej plaveckej štafete 

minuloročný rekord až trikrát  –  804 účastníkov štafety preplávalo 835 

kilometrov a najstarší plavec mal 85 rokov, najmladší 8 rokov. Výťažok 

z dobrovoľného vstupného bol 196,85 eur a putoval týraným deťom 

z Detského krízového centra Náruč. Žilinčania preplávanými 

kilometrami zvládli  symbolickú trasu zo Žiliny až do Benátok,.  

Motiváciou tohoto ročníka bolo prekonanie minuloročného rekordu, 

ktorý predstavoval 321 km. V  priemere každý plavec preplával viac ako 

jeden kilometer.  Najviac preplávala 17 -ročná Baška Tavačová  –  11 100 

m.  

 

30. 4.  Na Cintoríne Červenej armády na Bôriku (Vojenský cintorín) sa konalo 

spomienkové stretnutie pri  príležitosti  65. výročia ukončenia druhej 

svetovej vojny a oslobodenia Žiliny .  Minister obrany SR Jaroslav 

Baška udelil mestu Žilina Pamätnú medailu za účasť v  boji proti fašizmu 

a za oslobodenie vlasti .   

V prítomných v úvode pozdravil primátor mesta Žilina Ivan  Harman.  
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Pamiatku padlých vojakov si ucti li radca –  vyslanec Ruskej 

federácie Gennadij  Askaldovič,  starší  radca Bieloruskej 

republiky Vladimir Čechlov, konzul Ukrajiny Gennadij  

Odariuk, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v  Žiline plk. Juraj  Drotár,  

vojnoví veteráni a  verejnosť. Ruská delegácia si  obete uctila 

aj položením „stakana“ vodky na hroby vojakov. Na záver 

podujatia sa konala panychída.  

Spomienkové stretnutie venované oslobodeniu Žiliny sa uskutočnilo deň 

predtým aj pri pamätníku vojakov 1. Československého armádneho 

zboru v Sade SNP a pri Pamätníku v  lesoparku Chrasť.  

Tento pamätník bol vlani obnovený, spolu s  ďalšími pamätníkmi 

a pamätnými tabuľami pripomínajúcimi SNP a koniec 2.  svetovej vojny 

v Žiline a  jej mestských častiach.  

 

 MÁJ 2010  

 

1. 5.  Na  svetovej výstave EXPO v  Šanghaji  (Čína) bol 

slávnostne otvorený slovenský pavilón. Na otvorení 

vystúpil aj  Folklórny súbor Rozsutec  –  súbor Mesta 

Žilina. Dvanásť muzikantov a  tanečníkov malo veľký 

úspech. Súbor Rozsutec pracuje pod Mestským 

divadlom, ktoré je v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. EXPO 

Šanghaj 2010 bude prístupné do 31. októbra 2010. Mottom celej  výstavy 

je slogan Lepšie mesto, lepší život.  Hostitelia predpokladajú 

návštevnosť približne 70 miliónov ná vštevníkov.  

 

     1.5.  Odstránením starých autovrakov vznikli v  Žiline nové parkovacie 

miesta .  Od roku 2007 pristúpilo Mesto Žilina k  odstraňovaniu vrakov 

áut, ktoré stoja na parkoviskách, najmä na sídliskách. Od novembra 

2007 do apríla 2010 ich žilinská mestská polícia zaevidovala 619, z  nich 

548 už bolo odstránených. Aj takýmto spôsobom sa uvoľnilo viac ako 
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500 nových parkovacích miest na žilinských sídliskách. Od začiatku 

tohto roka bolo zistených 80 a odstránených 60 vrakov áut.  

 

11. 5.  V Mestskom divadle Žilina mali  diváci 

možnosť vidieť dve vybrané inscenácie 

festivalu Nová dráma /  New Drama 2010 .  

Boli to inscenácie Divadla Jána Palárika 

z Trnavy Máša a  Beta  v réžii  Viktora Kollára 

a Bábkového divadla na Rázcestí  z  Banskej Bystrice Sarkofágy 

a bankomaty  v réžii Mariána Pecka. Súčasťou prehliadky v Žiline bola 

vernisáž výstavy Tí,  ktorí píšu pre divadlo ,  ktorá sprístupní šestnásť 

tvárí súčasných slovenských dramatikov a  dramatičiek (V. Klimáček, S.  

Štepka, D. Vicen, B. Uhlár, L. Kerata, E .  Maliti -Fraňová, J . Bodnárová, 

R. Olekšák, S. Lavrík, Z. Uličianska a  ďalší).   

 

13. 5.  Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo verejné prerokovanie 

návrhu Územného plánu mesta Žilina .  Mesto Žilina má po vyše 30 

rokoch nový územný plán. Je to základný dokument mesta,  základný 

zákon, podľa ktorého sa budú riadiť mesto,  verejnosť,  podnikatelia, 

majitelia pozemkov. Doteraz sa usmerňovali  územným plánom 

architekta Antonína Stuchla, schváleným v  roku 1978 nariadením 

vtedajšej  vlády. Napriek tomu, že to bo l na tú dobu kvalitný a  podnetný 

dokument, nemohol predvídať napríklad zmenu spoločenského 

zriadenia, s  ktorou prišla zmena vlastníckych pomerov. Teraz bude nový 

územný plán schvaľovaný na úrovni mesta.  Nový územný plán 

vypracoval kolektív architektov, pod  vedením Vladimíra Barčiaka, 

Stanislava Kristiníka a Petra Krajča .  Mal by sa podľa legislatívy 

prehodnotiť každé 4 roky.  

 

Prvé práce na novom územnom pláne začali  ešte v  roku 1994. Veľký 

problém bol s  tým, že hlavný riešiteľ Ing. arch. Ivan Meliš  zomrel 

počas prípravy územného plánu. Nový územný plán mesta Žilina mohli 

obyvatelia pripomienkovať do 26. mája 2010.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJq7vY_fh8gCFcfVFAodEyIJJA&url=http://divadlo.euforion.sk/clanok/mestske-divadlo-zilina.html&psig=AFQjCNELE5CZdUK7PFlE1_WiUQ9pbkNlXQ&ust=1442911658526924
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13. 5.  Mesto Žilina a  OZ Facta non verba  otvorili v priestoroch radnice 

mesta Žilina výstavu starých pohľadníc  s názvom Žilina na prelome 

storočí .  Výstava je prvým sprievodným podujatím 16. ročníka 

Staromestských slávností .  

Autorom pohľadníc na výstave je Ján Hanušin a  Marián Mrva, ktorý je 

zároveň autorom výstavy a  prednášateľom pre žiakov základných škôl. 

Počas Staromestských slávnost í využíva Mesto Žilina radnicu pre 

výstavy, ktoré zachytávajú históriu mesta alebo nejaké obdobie 

z histórie Žiliny. Minulý rok ponúkla radnica výstavu Secesné sentencie 

v tvorbe Ladislava Fapšu .  

 

14. 5.  Na Radnici mesta Žilina prijal 

primátor mesta Ivan Harman 

futbalistov MŠK Žilina ,  ktorí 

v sezóne 2009/2010 získali 

piaty majstrovský titul Slovenskej 

republiky. Primátor zablahoželal 

futbalistom, vedeniu klubu, realizačnému 

tímu i  majiteľovi Jozefovi Antošíkovi  (na 

obr. obaja za trofejou ) k tomuto úspechu.  

Káder mužstva MŠK Žilina na sezónu 

najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 

Corgoň l igy 2009/2010 bol  nasledovný:   

 brankári: Dušan Perniš ,  Martin Dúbravka ,  Miroslav Seman ,  

 obrancovia: Mário Pečalka ,  Ondřej Šourek  (Česko), Jozef 

Piaček ,  Vladimír  Leitner ,  Josip Kvesič  (Bosna a Hercegovina),  

Stanislav Angelovič ,  Tomáš Kopas  a Juraj Chupáč .  

 stredopoliari: Róbert Jež ,  Eldar Hasanovič  (Bosna 

a Hercegovina), Emil Rilke  (Česko), Ľubomír Guldan ,  Patrik 

Mráz ,  Pavol Poliaček ,  Michal Škvarka ,  Nemanja Zlatkovič  

(Srbsko),  David Kobylík ,  Adam Žilák ,  Vladimír Perexta  a 

František Koristek .  
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 útočníci: Ivan Lietava ,  Adauto Evandro da Silva  (Brazília),  

Babatounde Bello  (Benin) a Tomáš Oravec.  

Realizačný tím: tréner a športový manažér Pavel Hapal ,  asistent 

trénera: Oto Brunegraf, tréner brankárov Miroslav Seman. Technický 

vedúci mužstva: Miroslav Nemec. Technicko -organizačný manažér:  

Marián Varga. Lekári: Jozef Hudcovský, Juraj  Popluhár.  Maséri:  Štefan 

Šumichrast , Patrik Hlinica  

Oslava majstrovského titulu sa uskutočnila 15. mája na Námestí  Andreja 

Hlinku v Žiline. Súčasťou podujatia bola videoprojekcia a vystúpenie 

skupiny Arzén, ktorú si priali futbalisti.  Program vyvrcholil 

kráľovským príchodom futbalistov po návrate z  posledného zápasu 

sezóny 2009/2010 v  Banskej Bystrici .  

 

21. 5.  Na Námestí Andreja Hlinku v  Žiline si 

štvorylku  zatancovalo 1  537 žiakov 

základných a  študentov stredných škôl.  

Mesto Žilina a  Tanečná škola Peter Cieker sa zapoji li do pokusu 

o Guinnessov rekord v tancovaní tohto netradičného tanca v  rámci 

európskeho tanečného festivalu Quadrille .  

 

Žilinské námestie bolo ozvučené, aby sa zabezpečil synchronizovaný 

štart s  ostatnými mestami zapojenými v  celej Európe. Hudba sa satelitne 

prenášala zo slovinského mesta Maribor.  Podujatie v Žiline doplnil  

kultúrny program v  podaní CVČ Spektrum a  materských škôl i  koncert 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3glJHjh8gCFYLWFAodHOEByw&url=http://www.spospredza.edu.sk/?p%3D1424&psig=AFQjCNHfkMMoDfxgtZVinf4xFXuyYi5WeA&ust=1442912778147200
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://svitan.sk/foto/quad10/quad10_logo.jpg&imgrefurl=http://svitan.sk/projekty_clanok10_3.html&docid=NjT4pv-Y3y3vJM&tbnid=8Ay_dnpsoeOV9M:&w=800&h=275&itg=1&ved=0ahUKEwjgqJ3n_43MAhWG8RQKHbNxDzcQMwhJKCQwJA&iact=mrc&uact=8
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Martina Konráda a  kapely Matka Guráž. Okrem Žiliny boli do podujatia  

zapojené mestá Prešov, Košice a  Svidník, spolu približne 12 -t isíc ľudí.  

 

26. 5.  Mesto Žilina pristúpilo k  riešeniu neprehľadnej situácie v  umiestňovaní 

reklamných ,  informačných a  propagačných zariadení  na území mesta. 

Po výzvach a medializovaní celej  problematiky začalo mesto tieto 

zariadenia odstraňovať.  Je zmapovaných zhruba 3500 reklamných plôch. 

Tie, ktoré sú na pozemkoch Mesta bez akýchkoľvek povolení, bez 

nájomného alebo užívacieho vzťahu, môže mesto odstraňovať. Pre 

zariadenia,  ktoré sú na súkromných pozemkoch alebo na pozemkoch, 

ktoré sú len v  užívaní napríklad, budú prebiehať konania 

prostredníctvom Stavebného úradu.  

 

26. 5.  Na Radnici mesta Žilina sa konala  Slávnostná akadémia Zboru 

Žilincov .  Počas akadémie boli  udelené prestížne ceny Genius loci 

Solnensis, ktoré odvzdali predseda Zboru Žilincov Miroslav Pfliegel a 

primátor Žiliny Ivan Harman.  Laureátmi ceny v roku 2010 sa stali  Ing. 

arch. Štefan Krušinský ,  Ing. arch. Viliam Šlopek  a in memoriam 

evanjelický biskup Fedor Fridrich Ruppeldt  „in memoriam“. Cena 

Genius loci Solnensis sa udeľuje významným rodákom a dejateľom 

mesta.  

            

  Ing. arch. Štefan Krušinský           Ing. arch. Viliam Šlopek  
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27. 5.  Výstrelmi z  dela odštartoval 16. ročník Staromestských slávností  

v Žiline .   

 

Po sprievode centrom mesta na čele s  novodobým žilinským hlásnikom 

Ondrejom, odovzdal primátor Ivan Harman  prostredníctvom Žofie 

Bosniakovej symbolické kľúče od brán mesta Žil ina umelcom, ktorí budú 

kraľovať mestu počas troch festivalových dní.  Mesto Žilina si  tým 

pripomenulo aj končiaci sa Rok Žofie Bosniakovej, vyhlásený vlani pri  

príležitosti 400. výročia narodenia tej to dobrodinky.  

Staromestské slávnosti  sú najväčšou verejnou akciou v  meste Žil ina, 

zameranou na kultúru,  rozvoj tradícií .  Program je každoročne  veľmi 

bohatý,  nechýba ľudová i  moderná hudba, folklór,  predstavujú  sa v ňom 

aj žilinské detské súbory. Súčasťou podujatia sú trhy ľudových remesiel , 

vďaka ktorým si pripomínam   tradície z  minulosti.  
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Slávnosti  otvoril na pódiu primátor mesta Ivan Harman .  Žilinčanom sa 

prihovoril  aj  Zbigniew Michniowski  –  prezident Euroregiónu Beskydy 

a zástupca primátora partnerského mesta Bielsko -Biała   (Poľsko).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Staromestské slávnosti trvali  až do 

večera 29. mája. Na Námestí Andreja 

Hlinku a na Mariánskom námestí  sa 

predstavilo viac ako 300 dospelých 

a 500 detských účinkujúcich. 

Návštevníci  si  mohli pozrieť český 

Pražský výběr (hoci v  netradičnom 

zložení),  Felixa Slováčka, žilinské skupiny AYA, Arzén, Swan Bride, 

Žilinský miešaný zbor,  súbor Abrašević Guča zo Srbska ( na obr.) 

folklórne súbory Rozsutec a Stavbár a  ďalších (viď. plagát vyššie ).  

Sprievodnými podujatiami Staromestských slávností  boli akcie 

v Radnici  mesta Žilina:  13. mája –  až 24. júna výstava Žilina na prelome 

storočí .   

 

 27. mája sa taktiež konalo vyhodnotenie súťaže žiakov základných škôl 

Poznaj svoje mesto 2010  a vernisáž výstavy Žilina –  moje mesto ,  V 

Kníhkupectve Artfórum  sa konali výstavy na témy a  diskusie na témy: 
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Žilina archeologická  Žilina odinakadiaľ ,  Potulky starou Žilinou .  Ďalšou 

akciou bola výstava Upletené z  prútia  v Makovického dome s  vernisážou 

25. mája.   

 

 JÚN 2010  

 

3. 6.  Prvá elektronická aukcia  ušetrila Mestu Žilina náklady vo výške 1  133 

eur s DPH. Predstavuje to 25 percent úspory z  predpokladanej ceny 

tovaru. Elektronický výber uchádzača v  prvej aukcii bol orientovaný na 

nákup čistiacich prostriedkov a  drogistického tovaru pre mestský úrad 

ale aj materské školy,  ktoré spravuje Mesto Žilina. Tovar dodá firma, 

ktorá dala pre mesto najvýhodnejšiu ponuku. Transparentný a  rýchly 

spôsob aukcie pomohol vybrať najlepšiu ponuku a  pri výške nákupu, 

ktorý predstavoval celkovú sumu 4  490,85 eur,  Mesto ušet rilo 25,23 %. 

Finančný strop pre obstarávanie formou elektronickej aukcie pre mesto 

je 29 999,00 eur bez DPH, aby išlo o  zákazku s  nízkou hodnotou.  

 

4. 6.  Tretí  stupeň povodňovej aktivity na celom území mesta  vyhlásil  

o 6.10 hod. Krízový štáb Mesta Žilina.  Najkritickejšia situácia bola 

v mestskej časti Zádubnie,  kde voda strhla most cez miestny potok a  od 

sveta je odrezaných päť rodinných domov. Zničená bola aj  prístupová 

komunikácia k  domom a k futbalovému štadiónu. Do odstraňovania škôd 

sa zapojili  dobrovoľní hasiči  zo Zádubnia,  príslušníci  Mestskej polície 

a pracovníci  verejno -prospešných prác z  Mestského úradu.  

V mestskej časti  Brodno vyhlásil i 3.  stupeň povodňovej aktivity už 

o 5.45 hod. sa vylial  z  koryta miestny potok Brodňanka. Zaplavil areál 

základnej školy s  ihriskom, okolité domy a  záhradky.  V mestskej časti 

Vranie,  kde voda vytopila pivnice rodinných domov, zasahovali 

príslušníci  Mestskej polície Žilina. V  Trnovom bola zaplavená 

materská škola. Miestni členovia dobrovoľného hasičského zboru sa 

pustili  najmä do odčerpávania vody z  pivníc, kde dosahovala výšku 

zhruba 70 cm. Aj v  mestskej časti Bánová sa vylial z  koryta tunajší  

potok a zaplavil hlavnú komunikáciu. V  mestskej časti Bôrik potok 
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Všivák zaplavil záhradky p ri svojom toku. Hrozila aj evakuácia 

vozidiel MHD z  areálu Dopravného podniku mesta Žilina,  voda 

v Rajčianke medzitým  už opadla.  

 

10. 6.  

a 11. 6.  

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal tretí ročník podujatia Žilinská 

kvapka krvi ,  ktoré organizovalo Mesto Žil ina v spolupráci s  Národnou 

transfúznou službou (NTS) SR. Podujatie sa konalo pri príležitosti  

Svetového dňa darcov krvi. K súbežnému podujatou s  názvom Beskydská 

kvapka krvi  sa pridali viaceré členské mestá a  obce –  Čadca, Turzovka, 

Makov, Kysucké Nové Mesto, Strečno, Lietavská Svinná, Babkov, Dolný 

Kubín i  poľské mesto Bielsko -Biała.   

 

12. 6.  V celej Slovenskej republike sa konali voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky .  Počet zapísaných voličov na Slovensku bol  

4 362 369, počet zúčastnených bol 2  566 779, čiže  58,83 %.  

Celkove vo voľbách zvíťazila strana Smer -Sociálna demokracia so 

ziskom 34,79 % pred SDKÚ -DS, ktorá získala 15,42 % hlasov.  

 V Žilinskom kraji bolo vytvorených 154 volebných okrskov. Počet  

zapísaných voličov bol 127404, k  urnám prišlo 81  549 voličov, čiže  

64,00 %. Za volebný obvod Žilina boli  do parlamentu zvolení poslanci:  

 Juraj Blanár ,  44 ročný predseda VÚC (SMER -SD) 

 Ivan Chaban ,  59-ročný riaditeľ špeciálnej nemocnice vo Varín 

(SDKÚ)  

 Igor Choma ,  46 ročný splnomocnenec vlády SR (Smer -SD) 

 Ján Slota ,  56 ročný poslanec NR SR (SNS)  

 Štefan Zelník ,  55 ročný chirurg (SNS)  

 

V Žiline získali  SMER -Sociálna demokracia 34,01 % hlasov, SDKÚ -

DS 19,13 %, Sloboda a solidarita 17,40 % hlasov.  
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13. 6.  Podujatím Žilinský Nordic Walking  v Lesoparku Chrasť sa začalo 

Žilinské kultúrne leto.  Žilinské kultúrne leto organizuje počas 

mesiacov jún až september Mesto Žilina v  spolupráci  s  množstvom 

ďalších kultúrnych inštitúcií .  

 

 

15. 6.  Mesto Žilina sa na dva dni stalo druhým Štrasburgom. V  priestoroch 

Mestského úradu v  Žiline a  Starej  radnice sa konalo regionálne 

zasadnutie Modelového Európskeho parlamentu 2010,  na ktorom sa 

zišli študenti  stredných škôl Žil inského kraja.  

 

17. 6.  Na Radnici mesta Žilina bola otvorená výstava Žilina na starých 

pohľadniciach .  Výstavu i  prednášky organizovalo Mesto Žilina a  OZ 

Facta non verba. Ideovo vychádza z  publikácie Žilina na prelome 

storočí .  Bola jednou zo sprievodných podujatí 16. ročníka 

Staromestských slávností v  Žiline. Vystavovateľmi pohľadníc na 

výstave boli Ján Hanušin a  Marián Mrva, ktorý je zároveň autorom 

výstavy a  prednášateľom.  

  

19. 6.  Podujatie s  názvom Bitka o Žilinskú priehradu  pripravilo Mesto 

Žilina, U  Boot Club a Ponorkový klub Žilina v  Mojšovej 

Lúčke/Zátoke. Diváci uvideli  obrie modely lodí,  ponoriek i  lietadiel. 

V sprievodnom programe sa predstavili  ukážky svojej  práce K -7 

Psovodi –  záchranári SR, mestskí policajti,  justičná stráž, polícia, 

záchranná brigáda HaZZ, výsadkári.  Nechýbali ani atrakcie pre deti 

a bohatá tombola.  Súbežne sa v  tento deň uskutoční na priehrade 

podujatie Žilinská in line korčuľa.  
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20. 6.  Začal sa tretí  ročník podujatia 

Žilinčania sa bavia futbalom –  

Sever proti  Juhu.  Na Námestí 

Andreja Hlinku sa konal 

futbalový nonstop zápas, ktorého 

sa zúčastnili  školy,  úrady, firmy, 

podnikatelia  i  partie. Hralo sa 

bude na mantinelovom ihrisku 

s umelou trávou .  Vo futbalovom 

maratóne, v  ktorom sa Žilina 

rozdelila na dve časti , vyhral 

Sever nad Juhom konečným 

skóre  408:357. Do futbalového 

zápolenia sa zapojilo 1  300 

Žilinčanov, ktorí vytvorili 130 družstiev.  

 

21. 6.  Prvý ročník letnej školy pre seniorov  odštartoval v  Žiline. Navštevuje 

ju 44 študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity,  členov 

žilinských denných centier na Hornom Vale a  Vlčincoch a  seniorov 

mesta Žilina starších ako 60 rokov. Témy a  hostia ponúkli  seniorom 

aktuálne zručnosti  a  znalosti,  ktoré im vytvárajú príležitosť byť neustále 

aktívni a  držať krok s  mladšou generáciou.  

 

23. 6.  Konal sa siedmy ročník medzinárodného festivalu otvoreného divadla 

Žilinská svätojánska noc sa na Mariánskom námestí a  v Mestskom 

divadle Žilina. Publiku sa predstavili Divadlo SkRAT Bratislava, DOT 

504 Praha, Divadlo Kvelb České Budějovice, Babadlo Prešov, Enano –

slobodný umelec z  Portugalska, Balet  Štátneho divadla Košice, skupiny 

Karpatské chrbáty,  Chiki liki tu-a,  Bez ladu a skladu.  

 

25. 6.  Mesto Žilina vyzdobili  záhony letničiek ,  závesné kvetináče a  kvetinové 

pyramídy. Na balustráde, v  Sade SNP, na Nám. M. R. Štefánika, v  Sade 

na Studničkách, v  parku na Bôriku či na Ulici Antona Bernoláka bolo 
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po jarnom upratovaní mesta vysadených doteraz zhruba 11  600 

letničiek, celkovo by ich malo byť približne 15  000. Letničky vo 

veľkých štvorcových kvetináčoch skrášľujú aj Mariánske námestie 

i  Námestie Andreja Hlinku. Ide o muškáty, petúnie,  lobelky, 

aksamietnice,  begónie, netýkavky a  ďalšie.  Mesto zdobia aj  dve 

kvetinové pyramídy na Mariánskom námestí  a  na stĺpoch verejného 

osvetlenia pribudlo v  Žiline 120 závesných kvetináčov.  

Počas tohtoročnej jari  bolo na sídliskách Vlčince, Solinky a  Háj ik 

vysadených 189 stromov (lipa, borovica,  javor,  dub, katalpa, smrek, 

čerešňa, lieska, platan).  Pribudnúť by malo aj 1  549 kríkov, na sídlisku 

Vlčince bolo z  toho vysadených už 858 kusov. Na cestnom ťahu okolo 

nemocnice je vysadených 35 javorov, v  Sade SNP 11 líp, na jeseň by 

mali  byť doplnené aj  uličné stromoradia o  ďalších 25 stromov. Do 

jesene na múroch na ul. Mostná pribudnúť pribudne 180 kusov 

popínavých rastlín (brečtan a  pavinič).  V  pláne je aj výsadba 490 kríkov 

v parku pri Kultúrnom dome v  Považskom Chlmci a  približne 250 tují 

na cintoríne v  tejto mestskej časti.   

 

26. 6.  Mesto Žilina sa aktívne 

zapojilo do charitatívnej 

akcie zameranej na výskum 

rakoviny. Organizátorom 3. 

ročníka benefičného podu -

jatia Tesco Beh pre život  bol  

Fond Tesco a Nadácia 

Výskum rakoviny.  V  Sade 

SNP bola vytýčená trasa dlhá 

štyri  kilometre.  Žil inských 

bežcov podporil bývalý 27-

násobný futba-lový 

reprezentant SR a tréner Vladimír Labant ,  ktorý sa stal  patrónom behu 

v Žiline.  Patrónom behu pre celé Slovensko je popu lárny moderátor 

Matej , ,Sajfa“ Cifra.  Do 3. ročníka sa zapojilo v  Žiline 1  674 ľudí. Na 
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podporu boja proti rakovine sa na štartovnom vyzbieralo v  hotovosti 

okolo 5 250 eur,  

Tesco Beh pre život  organizujú tento rok štyri  mestá –  okrem Žiliny aj  

Nitra,  Prešov a Bratislava. Celý výťažok zo štartovného a  finančných 

darov pôjde na konto Nadácie Výskum rakoviny, ktorá za vyzbierané 

peniaze zakúpi unikátny prístroj pyrosekvenátor v  cene 69 000 eur pre 

Ústav experimentálnej onkológie SAV.   

 

28. 6.  Poslanci Mestského zastupiteľstva na zasadnutí 28. júna 

odsúhlasil i zmeny v štatúte  mesta a uzatvorenie dodatkov k 

zriaďovacím listinám ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Žil ina.  

Na programe bolo aj vyhodnotenie kontroly Mestskej polície. 

Kontrolná  činnosť monitorovala vjazd nákladných vozidiel  do pešej 

zóny a následné udeľovanie sankcií  a vyhradené parkovanie ZŤP na 

sídliskách.  

Mestské zastupiteľstvo odobrilo žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Česko -Slovenská 

republika 2007 –  2013, v rámci tretej výzvy na predkladanie žiadostí  o 

finančný príspevok pre projekt: Zelené oázy v  mestách. Cieľom 

projektu je dobudovanie Interakt ívnej náučnej trasy  v lesoparku 

Chrasť.  Obsahom projektu je taktiež realizácia workshopu zameraného 

na výmenu skúseností medzi cezhraničnými partnermi v oblasti 

vytvárania športových aktivít  pre verejnosť a propagácie zdravého 

životného štýlu.  Ďalším cieľom je vytvorenie športovo –  

spoločenského podujatia v  Lesoparku Chrasť pre verejnosť v  Žiline s 

každoročnou tradíciou.  

 

28. 6.  V priestoroch Radnice mesta Žilina boli sprístupnené výstavy 

Dadanova tlačiareň a  Čestný občan mesta Žilina –  biskup Fridrich 

Ruppeldt.  Obe výstavy realizovalo Mesto Žilina v  spolupráci so 

Slovenskou národnou knižnicou v  Martine v rámci programu osláv 

400. výročia Žilinskej synody.  
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Výstava Dadanova tlačiareň  ponúkla krátke biografické portréty, 

ukážky z  jej  produkcie a  ukážky literatúry o  tlačiarni . Jej  centrálnym 

motívom bolo dadanovské vydanie dokumentu Žilinskej synody Akty 

a závery –  Zákony a  ustanovenia Žilinskej synody.  

Výstava  Čestný občan mesta Žilina –  biskup Fridrich Ruppeldt  bola 

pripravená z  knižných fondov Slovenskej národnej knižnice 

a archívnych dokumentov 

Archívu literatúry a  umenia 

SNK pri prí ležitosti 120. 

výročia jeho narodenia v  júni 

2006. Podávala ucelený obraz 

o životných osudoch F. F. 

Ruppeldta,  jeho pôsobení na 

poli  cirkevnom, politickom, 

kultúrno-historickom, literárnom a  hudobnom.  

             Pamätná tabuľa  na budove Mestského divadla.  

 

28. 6.  Na 6. ročníku  martinského festivalu divadiel  na Slovensku Dotyky 

a spojenia  získalo Mestské divadlo Žil ina za inscenáciu hry Žena 

z minulosti  najlepšie hodnotenie od divadelných kritikov. Žena 

z minulosti  je originálnym divadelným psychotrilerom, ktorý prináša 

provokatívnu hru o  tom, čo sa stane, keď niekto nedodrží sľub a  slová 

stratia svoju váhu. Režisér a umelecký vedúci Mestského divadla Ži lina 

Eduard Kudláč získal za réžiu tejto inscenácie cenu Literárneho fondu 

za sezónu 2008/2009 v oblasti divadla. V rovnakej sezóne dostala za 

postavu Romy Vogtländerovej v  rovnakej inscenácii  cenu Literárneho 

fondu v oblasti divadla aj herečka Jana Oľhová .  Festival v Martine je 

jedným z  najvýznamnejších  na Slovensku.  

 

28. 6.  V Žiline sa konali Majstrovstvá Slovenskej a  Českej republiky v 

cestnej cyklistike ,  ktoré do Žiliny zavítali prvýkrát . Posledn é  preteky 

mužov Elite a  U-23 sa uskutočnil  so štartom i  cieľom na sídlisku Hájik. 

Prvenstvo obhájil  žil inský rodák ,  cyklista Peter Sagan .   
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29. 6.  Na Radnici mesta Žilina ocenil primátor Ivan Harman  dva kolektívy 

a 21 najlepších žiakov škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Žilina.  

Po prvý raz získali ocenenie primátora aj kolektívy –  Mažoretky Diana  

z CVČ  Spektrum  za úspešnú reprezentáciu mesta i  Slovenskej 

republiky a žiaci 9. ročníka ZŠ Rybné námestie  za 1. miesto na 

majstrovstvách Slovenska v  hokeji .  

 

 JÚL 2010  

 

  1.  7.  Mesto Žilina pripravilo pre rok 2010 veľký projekt revitalizácie 

miestnych  komunikácií .  Vybrané cesty a  chodníky boli v  nadväznosti 

na podklady vypracované odborníkmi zo Žilinskej univerzity 

odkonzultované medzi odborníkmi, poslancami Mestského 

zastupiteľstva a  občanmi. Na jar sa začalo s  prácami v  mestských 

častiach Žilinská Lehota, Zádubnie, Závodie,  Bánová, Budatín,  

Mojšova Lúčka, Brodno, Vranie,  v  tomto čase sa robí v  centre mesta. 

Projekt bude ukončený do konca roka.  

 

 2.7.  Na Mestskom úrade sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu 

nového Územného  plánu  mesta Žilina  za účasti  riešiteľského 

kolektívu. Zúčastnilo sa na ňom približne 200 ľudí. Verejnosť 

i  dotknuté orgány mohli posielať pripomienky písomne na adresu 

Mestského úradu v  Žiline alebo elektronicky.  

K návrhu nového územného plánu mesta Žilina zaslalo pripomienky 

283 občanov a  40 dotknutých orgánov, organizácií, obcí a  komisií pri  

mestskom zastupiteľstve. Nový územný plán začal spracovávať 

architekt Ivan Meliš .  Po jeho smrti  v  roku 2007 sa stal vedúcim 

kolektívu architekt Milan Barčiak .  

 

      6. 7.  Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo žrebovanie bytov  v 

novopostavenom bytovom dome na sídlisku Hájik pod dohľadom notára, 

za účasti verejnosti, zástupcov vedenia mesta, poslancov, členov 

komisie sociálnej,  zdravotnej a  bytovej pri  Mestskom zastup iteľstve 



40 

 

v Žiline a  zástupcov odboru sociálneho a  bytového MsÚ. Zo 62 nových 

bytov je 12 jednoizbových, 43 dvojizbových, 5 trojizbových a  2 sú 

bezbariérové.  

Podmienky do žrebovania splnil i nasledujúci žiadatelia :  3-izb. byty (87 

žiadateľov), 2-izb. byty (189 žiadateľov), 1-izb. byty (48 žiadateľov),  

bezbariérové byty (2 žiadatelia) .  Podmienky nesplnilo 38 žiadateľov.  

 

   6. 7.  Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

pripravila celoslovenské oslavy 400. výročia 

Žilinskej synody  ( táto synoda v roku 1610 

dobudovala organizáciu evanjelickej cirkvi na 

Slovensku). Pri tejto príležitosti na Radnicu 

mesta Žilina zavítali predstavitelia zahra -

ničných evanjelických cirkví na čele s 

generálnym biskupom  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

(ECAV) na Slovensku Milošom Klátikom.  V posledný júnový deň 

mesto navštívil i  apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario 

Giordana a bratislavský arcibiskup –  metropolita Mons. Stanislav 

Zvolenský. Otec biskup Tomáš Galis organizoval prehliadku výstavby 

budúcej biskupskej kúr ie a diskutovalo sa aj  o živote v  najmladšej 

slovenskej diecéze.  

 

  7.  7.  Mestu Žilina boli schválené štyri projektové zámery  zamerané na 

problematiku rómskej (cigánskej) komunity v  Žiline. Mesto eviduje 

niekoľko samostatných rómskych komunít, ktoré žijú izolovane od 

ostatných obyvateľov, pričom najproblémovejšou je oblasť 

Bratislavskej ulice.   

Projektové zámery sú zacielené na rekonštrukciu Základnej školy 

Hollého a výstavbu kompostárne pre spracovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu. Pri týchto projektoch by Rómovia (Cigáni) 

získali  pracovné príležitosti. Ďalšie zámery sú zacielené na podporu 

vzdelávania príslušníkov rómskych komunít a  ich ďalšie zaradenia na 

pracovný trh.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-pso7QisgCFQRxFAodP9EAgw&url=http://www.obnova.sk/organizacia/evanjelicka-cirkev-augsburskeho-vyznania-na-slovensku&psig=AFQjCNGzIEFsklTGrF0bDp84O06eLnewQg&ust=1443010756451928
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Celková suma schválených oprávnených nákladov na štyri  projektové 

zámery Mesta Žilina je vo výške 3  015 000 eur,  z toho 

spolufinancovanie Mesta Žilina je maximálne vo výške 150  750 eur (5 

%).  

 

      6. 7.  V Žiline sa uskutočnil 6. ročník  Žilinskej detskej univerzity .  Cieľom 

Žilinskej detskej univerzity je popularizácia prírodovedných 

a technických predmetov, zvýšenie záujmu detí  o  štúdium matematiky, 

prírodovedy, fyziky, chémie a  biológie vo vyšších ročníkoch  základnej 

školy.  Štúdium, ktorého sa zúčastňuje 125 bakalárikov a  67 

inžinierikov, ukončila slávnostná promócia.  

 

  23. 7.  

 

Na Mariánskom námestí sa skončil konal tretí  ročník Rezbárskeho 

sympózia .  Vystavené boli drevené plastiky z  tretieho ročníka tohto 

medzinárodného rezbárskeho sympózia, ktoré začalo 19. júla. Témou 

sympózia boli  rozprávkové bytosti.   

 

Sympózia sa tento rok zúčastnili za Slovensko  Jozef Rakovan, Anton 

Kadura, Božena Kinčinová, Pavol Vaják  a za Česko  Zdeněk Nytra, Jiří 

Veselý,  Jiří Rozehnal a  Tomáš Cidlík.  
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   27. 7.  Žilina ako prvé mesto na Slovensku začalo so zverejňovaním  všetkých  

faktúr a  zmlúv na internete ,  čím sa stali  dostupnými pre všetkých 

obyvateľov mesta.  Zverejnenie sa netýka l en súčasných materiálov, ale 

postupne pribudnú aj  dokumenty z  minulosti. Občania Žiliny tak  budú 

môcť priamo kontrolovať všetky zmluvy a  výdavky, ktoré sa ich týkali 

a týkajú. Od roku 2007 zverejňuje Mesto Žilina množstvo informácií 

nad rámec zákona, medzi  nimi aj prehľad faktúr a  zmlúv.  

Na internetovej stránke mesta Žilina sú zverejnené všetky faktúry, 

ktoré prišli  na Mesto od 1. 1. 2007 až do 30. 6.  2010. Ich počet je 

12 990. Postupne mesačne sa budú tieto faktúry dopĺňať o  aktuálne 

došlé a  o faktúry z  m inulých rokov.  

 

 AUGUST 2010 

 

  4.  8.  Na Radnici mesta Žilina bola otvorená 

výstava s  názvom Kostol sv. Štefana 

kráľa v Žiline v  pohľade nových 

objavov reštaurovania a  archeológie.  

Výstavu pripravilo Mesto Žilina a Zbor 

Žilincov. Odbornú spoluprácu pri  

príprave výstavy Mgr. Jozef Moravčík,  

Ing. Miroslav Pfliegel,  Mgr. Peter 

Štanský. Kurátorom výstavy bol akad. 

maliar Jozef Dorica.  

Národná kultúrna pamiatka Kostol sv.  

Štefana –  kráľa (na obr.) je najstaršou 

sakrálnou stavbou v Žiline v  časti  

Dolné Rudiny. Bol postavený v  neskororománskom slohu 

pravdepodobne v 1. tretine 13. storočia. Kostol sa nachádza v  areáli  

ohradenom obranným zastrešeným múrom so vstupnou bránou 

a strieľňami. Po roku 1  700 bola v juhovýchodnej časti pozemku 

postavená poľná kaplnka. Pôvodne sa okolo kostola nachádzal cintorín. 

Z vonkajšej  južnej strany chóru a  apsidy kostola boli  v  roku 1995 
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objavené základy zaniknutej kaplnky Božieho Tela. Podľa 

archeologického výskumu je možné jej vznik datovať na  prelom 14. 

a 15. storočia a zánik v priebehu  prvej polovice 16. storočia.  

 

  15. 8.  Mesto Žilina postihla v  poobedňajších hodinách neobvykle silná 

prietrž mračien .  Spôsobila zatopenie niektorých častí  mesta 

a vybreženiu niektorých tokov.  

Najpostihnutejšie lokali ty boli:  

Brodno  –  na potoku Brodňanka sa preliala horná nádrž a  v dolnej časti 

Brodna v mieste železničného priecestia došlo k  upchatiu priepuste 

pod železničným priecestím. Poškodené boli mostíky, potrhaná hrádza, 

poľná cesta, podmyté brehy a  zaliate záhrady rodinných domov.  

Bôrik  –  potok Všivák vybrežil  z  koryta, zaplavil  pivničné pries tory 

Living centra. Mesto Žilina zabezpečilo 100 vriec a  dodávku piesku na 

odklonenie vody späť do koryta.   

Bytčica  –  začal sa vylievať miestny potok. Mesto preto poskytlo 50 

vriec na odklonenie vylievajúcej sa vody späť do koryta.  

Nemocnica  –  prístupová cesta do Fakultnej nemocnice s  poliklinikou 

bola zaplavená, taktiež zaplavená bola Kamenná ulica.  

Trnové  –  vybrežil  sa potok Trnovka. Zaplavené boli pivnice a  záhrady 

rodinných domov, pivničné priestory MŠ a  multifunkčné ihrisko pri  ZŠ 

s MŠ Trnové.  

Vranie  –  došlo k  vybreženiu potoka Rochovnica na ul. Stehlíkova, 

bolo zaplavených niekoľko pivníc a  záhrad rodinných domov a  došlo 

k poškodeniu kanalizácie pod cestou.  

 

   19. 8.  Druhý ročník medzinárodného festivalu kultúry a  umenia partnerských  

miest mesta Žilina s  názvom Dni európskej kultúry  ponúkol na 

Mariánskom a  na Hlinkovom námestí koncerty,  divadelné a  tanečné 

predstavenia, folklórne, dychové i  džezové melódie a  ďalšie atraktívne 

vystúpenia spolu so sprievodným programom zameraným na kuli nárske 

umenie.  
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Podujatia sa zúčastnilo  140 umelcov a zástupcov zo siedmich 

partnerských miest Žiliny: MČ Praha 15, Plzeň a Frýdek -Místek (Česko),  

Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Czechowice -Dziedzice a Bielsko-

Biała (Poľsko).   

                                         

Czechowice-Dziedzice   Essen           Frýdek-Místek        Kikinda  

                           

            Plzeň                     Bielsko-Biała            Městská část  Praha 15  

 

Zaujímavou časťou festivalu z  gastronomického hľadiska bolo 

bigosovanie  v Žiline, ktoré pripravilo OZ Polonus  v rámci projektu 

Poznajte tradičné poľské jedlá.  

 

  19. 8.  Aj v Žiline sa konal deviaty ročník 

Európskeho týždňa mobility (ETM) pod 

záštitou Európskej komisie. Primátor Žiliny 

Ivan Harman podpísal Chartu ETM, čím sa 

Žilina prihlásila k vytváraniu lepších 

podmienok pre zdravú mobilitu. Ide hlavne o  podporu pre peších, 

cyklistov, vozičkárov ,  rodiny s kočíkmi, cestujúcich MHD a  všetkých, 

ktorí preferujú ekologicky prijateľnejšiu dopravu ako je preprava 

autami.  

 

   26. 8.  Mesto Žilina rekonštruuje ďalšie školy –  ZŠ Jarná  na sídlisku Hliny 

VII a Základnú školu s  materskou školou Školská  v mestskej časti 

Závodie.  Celkové výdavky na tieto dve školy predstavujú dokopy 

1 882 046 eur. Spolu má Žilina schválených päť projektov v  celkovej 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLL3l4vRisgCFcLrFAodgggLXA&url=http://www.jurcosport.com/news/europsky-tyzden-mobility/&psig=AFQjCNFy7P8S1RW6pv08cSqjlAZHh0Nf9w&ust=1443011018777352
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sume 6 miliónov eur.  Súčasťou rekonštrukcie škôl je aj debarierizácia 

budov.  

 

  27. 8.  Na Námestí  Andreja  Hlinku sa konal 2. ročník Európskeho pohára 

silných mužov ,  ktorého sa zúčastnilo 16 pretekárov zo Slovenska, 

Česka, Maďarska, Slovinska a Poľska. Na programe bolo nosenie erbu 

mesta Žilina,  ťahanie kamiónu a  iné atraktívne disciplíny.  

 

  30. 8.  Poslanci Mestského zastupiteľstva v  Žiline na 32. zasadnutí 

odsúhlasili  nový rokovací poriadok MZ, rozsah výkonu funkcie 

primátora na celé funkčné obdobie 2010 -2014 a určili  volebné  obvody 

a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy  obcí. Pre 

voľby, ktoré sa uskutočnia 27. novembra, je určených 8 volebných 

obvodov a 31 poslancov v nich, čo sa zhoduje so súčasným stavom.  

Odobrený bol aj  návrh projektu vybudovania hromadnej garáže na 

sídlisku Hájik. Víťaz obchodnej súťaže z  mája t. r.  má vybudovať garáž 

v lokalite medzi Petzvalovou a  Baničovou ulicou bez finančnej 

spoluúčasti Mesta Žilina. V návrhu sa uvažuje s  vybudovaním 

garážového domu s  dvoma úrovňami, pričom jedna bude zapustená.  Na 

streche nadzemného podlažia je naplánované multifunkčné ihr isko. Zo 

166 navrhovaných parkovacích boxov sú 4 vyhradené pre invalidov.  

Mestské zastupiteľstvo v  Žiline schválilo aj zmeny v  predstavenstve 

a dozornej rade Mestského hokejového klubu Žilina .  Do dozornej 

rady MsHK Žilina zasadne poslanec Patrik Groma, do predstavenstva 

poslanec Marián Zrník a  súčasný generálny manažér MsHK Ľubomír 

Juriga-Brankovič. Zároveň bola navýšená aj dotácia pre MsHK Žilina, 

a.  s.  vo výške 425 000 eur,  z  čoho viac než polovica je určená na Zimný 

štadión a  prevádzkové náklady. Poslanci odsúhlasili  aj predĺženie 

partnerstva s  Mestom Plzeň a  podporou jeho kandidatúry na Európske 

hlavné mesto kultúry 2015 v  Českej republika. Žilina s  Plzňou úspešne 

spolupracuje už takmer dva roky.  
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 31. 8.  Pred začiatkom školského roka bol slávnostne kolaudovaný projekt 

Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej 

hospodárnosti  prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ Vendelína Javorku 

32, Žilina .  Celková suma oprávnených výdavkov na rekonštrukciu bola 

775 636,13 eur. Škola sa nachádza na žilinskom sídlisku Hliny V –  v 

blízkosti centra mesta. Zmyslom rekonštrukcie je okrem vizuálneho 

efektu najmä energetická úspora.   

 

 SEPTEMBER 2010 

 

     1.  9.  V školskom roku 2010/2011 nastúpilo do základných škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žilina 6080 žiakov, z  toho 693 

žiakov zasadlo do lavíc po prvýkrát a  746 žiakov navštevovalo deviaty 

ročník. Do nultého ročníka nastúpilo 21 žiakov. Po dlhých rokoch 

počet žiakov v  školách vzrastie a  demografický vývoj nasvedčuje 

tomu, že aj  ďalšie roky bude počet žiakov mať stúpajúcu tendenciu.  

Materské školy začínajú školský rok tiež s  vyšším počtom detí.  Celkovo 

do materských škôl nastúpilo 2 140 detí, z  toho 728 predškolákov. 

Mesto Žilina pre uspokojenie záujmu rodičov o  umiestnenie dieťaťa do 

materskej školy vytvorilo 3 nové triedy, teda 60 n ových miest.  Celkové 

investície na rekonštrukciu a  zariadenie novovybudovaných priestorov 

prevýšili sumu 100  000 eur.  

 

    1. 9.  V Lesoparku Chrasť  bola sprístupnená nová interaktívna náučná trasa 

Spoznaj seba, spoznaj  les  v dĺžke zhruba 1,5 km s  9 stanovišťami. Ide 

o kombináciu náučných textov na drevených informačných tabuliach 

a interaktívnych mechanických prvkov, ktoré príťažlivým spôsobom 

informujú o  lesnom spoločenstve,  jeho ekosystéme, či stromoch –  

najcharakteristickejších prvkoch lesa. Mesto Žilina realizuje projekt 

s OZ Preles.   

    4. 9.  Na Mariánskom námestí sa konal sa druhý ročník všestranne 

zameraného umeleckého festivalu s  názvom Mladí v  meste 2010 . 

Súčasťou akcie bola prezentácia umeleckej tvorby žilinskej mládeže na 
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poli hudby, divadla, tanca, fotografie,  maľby a  diskusné fórum na tému 

Umenie a politika: nonsens, či realita?. Vyvrcholením bol večerný 

koncert kapiel Chiméra a Puding pani Elvisovej a  predstavenie známych 

improvizátorov –  3T –  Tri tvorivé tvory.  

Na Mariánskom námestí sa konalo cez leto 6 hudobných koncertov, 

počas ktorých sa publiku predstavil i  poprední interpreti: Štátny 

komorný orchester Žilina s  hosťujúcim dirigentom Georgom Maisom 

(Nemecko) a sopranistkou Veronikou Groiss  (Bielorusko), skupina V8 

band, 3 DRIVE, Folklórny súbor Rozsutec, Dychová hudba Fatranka, 

skupiny Matka Guráž a Amphibios,  Dušan Barczi & Country Dixi Band, 

Maroš Bango, Robo Opatovský, Samo Tomeček, Happy Band a z  Českej 

republiky vystúpili Hana a Petr Ulrychovci  so skupinou Javory.  

 

    4. 9.  Od dnes je sprístupnená nová 

náučno –  oddychová zóna 

v mestskej časti  Žilina –  Vranie .  

Meria takmer kilometer a  sú na 

nej okrem lavičiek nainštalované 

aj  informačné tabule 

s historickým, zemepis -ným  

a prírodopisným obsahom. Vybudovalo ju občianske združenie Naše 

Vranie a projekt bol spolufinancovaný z  Grantového systému mesta 

Žilina sumou 4  000 eur.  Pri náučno –  oddychovej zóne je aj funkčné 

futbalové ihrisko a  miestnosť určená pre žiakov ZŠ Brodno.  
 

    6. 9.  Cez Žilinu prechádzal 54. ročník  Medzinárodných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska .  Konala sa tu etapa Čadca –  Jaslovské 

Bohunice.  Cyklisti  prichádzali od Tepličky nad Váhom a  pokračovali 

starou cestou č. 583 do Žiliny. Pokračovali cez Považský Chlmec po 

ceste III/507 smerom na Bytču.  

  7.  9.  Po divadelných prázdninách sa začala nová sezóna Mestského divadla 

Žilina .  Otvorila ju inscenácia hry Rolanda Schimmelpfenniga Push-Up 

1-3 .  Muzikanti  formácie AMC Trio sa predstavili  8. septembra. 

Divadelný štart na domácej scéne hercov žilinského Mestského divadla 
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bol 10. septembra, kedy sa predstavili  publiku na svojej  domovskej 

scéne v  komédii Poľovačka na losy.   

 

    8. 9.  Primátor mesta Žilina Ivan Harman prijal  v  priestoroch Radnice mesta 

Žilina delegáciu, ktorú viedol J. E .  Pavel Maratovič Kuznecov ,  

veľvyslanec Ruskej Federácie na Slovensku. Návštevu iniciovala 

Slovenská obchodná a  priemyselná komora, pobočka Žilina.  

Medzi hlavné témy rozhovoru patrila téma vplyvu automobilky KIA na 

zamestnanosť v  meste a regióne, spolupráca Žilinskej univerzity 

s univerzitami z  Ruskej federácie. Dôležitým bodom rozhovoru bola 

vlaňajšia obnova cintorína Červenej armády na Bôriku v  Žiline.  

Rekonštrukciou prešiel centrálny pamätník, ktorý bol hĺbkovo 

vyčistený a  zakonzervovaný, spolu s  podstavcom, pil iermi aj schodmi 

okolo neho, na ktoré sa položila nová dlažba. Odstránené bolo aj grafiti  

zo zadnej steny reliéfu, ktorý znázorňuje vojnové udalosti  a  múr získal 

novú omietku. Práce financovalo veľvyslanectvo  Ruskej federácie, 

náklady boli  viac ako 20  000 eur.  

 

   14. 9.  V týchto dňoch sa zúčastňuje mladý žilinský výtvarný umelec Marek 

Ryboň  sochárskeho sympózia v čínskom meste  Changchun ,  ktoré sa 

nachádza v  severovýchodnej Číne v  provincii Jilin. Tento pobyt je aj 

výsledkom vzťahov s  mestom Changchun, ktoré je partnerským 

mestom Žiliny od roku 1993. Marek Ryboň sa narodil v  Žiline. V  roku 

1995 –  1999 študoval na Strednej škole úžitkového výtvarníctva 

v Bratislave, odbor propagačná grafika. V rokoch 2000 –  2006 študoval 

na Vysokej škole výtvarných umení v  Bratislave, odbor voľné umenie 

a grafika v ateliéri Róberta Jančoviča.  
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   14. 9.  V Sade na Studničkách  bol odhalený pamätník  na počesť 

príslušníkom vojenských táborov nútených prác ( VTNP –  vojenské 

tábory nútených prác a PTP –  pomocné technické prápory). Na 

pamätníku sú názvy miest,  kde boli  tieto tábory. Slávnostného 

odhalenia sa zúčastnili primátor Žiliny Ivan Harman, predseda 

Slovenského zväzu VTNP –  PTP Hviezdoslav Breburda, predseda 

českého zväzu PTP Vladimír Lopaťuk,  predseda Žilinského 

samosprávneho kraja Juraj Blanár,  generálny vikár Žil inskej diecézy 

Ladislav Stromček, 

zástupcovia minister -

stva obrany,  bývalí  

príslušníci  VTNP –  PTP 

a ďalší hostia.  Odha-

leniu pamätníka pred -

chádzal  tradičný pietny 

akt na Námestí  obetí  

komunizmu pred Mest-

ským úradom v  Žiline.  

 

Pomocné technické prápory  (PTP) alebo Vojenské tábory nútených 

prác  (VTNP) boli pracovné útvary Československej armády v rokoch 

1950-1954 .  Boli  v nich zhromažďovaní občania tzv. politicky 

nespoľahliví a využívaní na ťažké a nebezpečné práce.  Celkom nimi 

prešlo asi 60  000 osôb. Ich vznik bol v príkrom rozpore s viacerými 

medzinárodnými konvenciami.  

 

    15. 9.  Na štadióne Pod Dubňom odohrali  futbalisti MŠK Žilina  

prvý zápas skupinovej fázy Ligy majstrov  na domácej 

pôde. Podľahli  futbalistom FC Chelsea Londýn  

v pomere 1:4 (0:3).  Góly vsietili  za Žilinu Tomáš 

Oravec, za FC Chelsea Nicolas Anelka, Michael Essien, a Daniel 

Sturridge. Štadión bol vypredaný, prizeralo sa 10  892 divákov.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bory_nucen%C3%A9_pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bory_nucen%C3%A9_pr%C3%A1ce
http://sk.wikipedia.org/wiki/1950
http://sk.wikipedia.org/wiki/1954
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 Zostavy:  

 MŠK Žilina :  Dúbravka –  Ľ. Guldan (79. S. Angelovič),  Piaček, 

Pečalka, Patrik Mráz –  Rilke (57. P. Poliaček), Bello, Jež, 

Vladavič –  Ceesay (62. T. Majtán) –  T. Oravec  

 FC Chelsea :  Petr Čech –  Ivanovič, Alex, Terry,  Žirkov –  Obi 

Mikel –  Essien, Benayoun (79. McEachran) –  Sturridge (62. 

Kakuta), Malouda (88. Van Aanholt) –  Anelka.  

 

    16. 9.   

a  17. 9.  

Uskutočnil  sa 7. ročník podujatia Žilinské dni zdravia .  Medzi hlavné 

aktivity na podujatí patrili  merania tlaku, cholesterolu,  odborné 

poradenstvo v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, vyšetrenie 

CO2  vo vydychovanom vzduchu pre fajčiarov pomocou prístroja 

Smokerlyzer.  Novinkou boli  alternatívne techniky liečby pomocou 

pijavice lekárskej.  V  rámci akcie bude prebiehať aj bezpríspevkové 

darcovstvo krvi a  predaj produktov zdravej výživy.  

Súčasťou bola aj  prednáška na tému Diagnóza zelený zákal –  glaukóm. 

Prednášala MUDr. Nikoleta Javorková, PhD.,  očná lekárka z 

KRANKAS s.r.o.  

 

   18. 9.  V Slovenskej republike sa konalo referendum ,  ktorého šesť otázok sa 

týkalo práce a  kompetencií  poslancov Národnej rady Slovenskej  

republiky. Vyhlásené bolo za neplatné,  pretože sa ho zúčastnilo iba 

22,84 %. ktoré vyhlásil prezident SR Ivan Gašparovič na sobotu 18. 9.  

2010, bolo v  Žiline vytvorených 44 okrskov. Mesto Žilina zverejnilo 

informácie o  čase konania referenda a  vytvorených okrskoch s  územím 

jednotlivých  

 

   20. 9.  Rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov  začína v  Žiline 

jesenné upratovanie.  Od 20. 9.  do 1.  11. 2010 bude na území mesta 

vykonávaný zber nadrozmerných komunálnych odpadov, napr.:  nábytok, 

šatstvo, koberce, podlahoviny, bytové jadrá, matrace, detské k očíky a 

pod. Do týchto kontajnerov nepatria chladničky, televízory, pneumatiky,  
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akumulátory a ďalší  elektronický odpad. Naposledy pri jarnom čistení 

v tomto roku bolo vyvezených 615 veľkokapacitných kontajnerov.  

 

  20. 9.  Primátor mesta Žilina Ivan Harman navštívil české 

mesto Plzeň .  Na tamojšej radnici  ho prijal  primátor 

Plzne Pavel Rödl .  Podpísali partnerskú zmluvu. 

Podpisom zmluvy obe mestá spečatil i  dvojročnú 

spoluprácu a  deklarovali obojstranný  záujem 

pokračovať v  nej  v oblasti  kultúry,  umenia, 

ekonomiky, v rámci životného prostredia a 

vzdelávania. Slávnostného podpisu sa zúčastnil  aj 

zástupca prednostu MsÚ Žilina Pavel Požoni.  

Podpisom zmluvy mesto Žilina vyjadrilo aj podporu kandidatúry Plzne 

v projekte Európske hlavné mesto kultúry 2015. Doterajšia spolupráca 

bola v oblasti  kultúry pri projekte Československé dni v  Plzni, kde 

Žilinu zastupovali z  našej strany Turistická informačná kancelária 

mesta Žilina a hudobná skupina Barabura.  Ďalším aktívnym prvkom 

tejto spolupráce je Základná škola na G aštanovej ulici ,  ktorá 

spolupracuje už druhý rok s  jednou so základných škôl v  meste Plzeň.  

 

   23. 9.  Turistická informačná kancelária (TIK)  mesta Žilina sa zúčastnila 

18. ročníka najvýznamnejšieho veľtrhu cestovného ruchu na poľskom 

trhu „TT Warszava“ .  Partnerskou krajinou veľtrhu bola Slovenská 

republika,  prezentovali  sa tu stovky vystavovateľov z viacerých krajín 

sveta.  Počas troch dní navštívilo nové výstavné priestory „MT Polska“  

množstvo domácich i  zahraničných  návštevníkov.  

 

   25. 9.  Už po šiesty raz Žilinčania  čistil i  Lesopark Chrasť .  Podujatie 

organizuje Mesto Žilina a  dobrovoľníci,  ktorým nie je ľahostajné 

životné prostredie.  Za niekoľko rokov čistenia lesoparku sa podarilo 

vytvoriť komunitu ľudí,  od mladých až po seniorov .  Samotní ľudia sú 

aktívni,  angažovaní a  viac sa možno starajú o  čistotu v  lesoparku.  
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 OKTÓBER 2010  

 

    2. 10.  Už v minulosti  sa v okolí Žiliny uskutočňovali pravidelné 50 a  100 

kilometrové  pochody .  Túto tradíciu sa rozhodlo „oprášiť“ mesto 

Žilina v  spolupráci s  Klubom slovenských turistov Stavbár Žilina. 

Naplánované boli tri varianty trasy pochodu od náročnej po menej 

náročnú –  rodinnú turistiku.  

Trasa pochodu 50 km: Námestie Andreja Hlinku → Budatín → 

Zástranie  → Dolný Vadičov → Horný Vadičov, osada Kubačšíkovci  → 

sedlo nad Melišovcami → sedlo Zlieň → Pod Kučerovkou  → Zástranie 

→ Budatín → Námestie Andreja Hlinku.   

 

 4. 10.  Futbaloví fanúšikovia v  Žiline mali  

možnosť vidieť pohár pre víťaza 

Ligy majstrov. V tejto sezóne 

o pohár bojujú aj futbalisti MŠK 

Žilina. V  rámci UEFA Champions 

League Trophy Tour sa pohár dostal  

aj do Žiliny. Pri pohári  sa vyfotili  aj  

hráči MŠK a  mnohí priaznivci  

futbalu. Pohár po Slovensku sprevádzal niekdajší vynikajúci hráč Luís 

Figo z Portugalska.  

 

   6. 10.  Mestský úrad v  Žiline získal certifikát systému riadenia úradu  podľa 

EN ISO 9001:2008, ktorý potvrdzuje,  že Mestský úrad poskytuje služby 

pre klientov vo vysokej kvalite a v  súlade s  touto európskou normou. 

Zatiaľ nie je bežné, že na Slovensku tento certifikát  získa Mestský úrad. 

Certifikát platí  tri roky a v  ročných  intervaloch sa vykonáva dohľadový 

audit.  

 

  6.  10.  Trolejové stĺpy žilinskej mestskej hromadnej dopravy  dostávajú 

nový náter v tradičných žltozelených farbách mesta. Obnovený náter 

bude na 165 stĺpoch trakčného vedenia. V  lete už bolo natretých 101 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.football-wallpapers.com/wallpapers2/champions_league_trophy_1_1024x768.jpg&imgrefurl=http://www.football-wallpapers.com/champions-league-trophy-wallpaper-1/&h=768&w=1024&tbnid=BGHJnbeSWi4hQM:&docid=DAjqFfvCbidy-M&ei=27QCVtOeMMmxsQHgub_ICA&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBhqFQoTCJP4uuGsjcgCFclYLAod4NwPiQ
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stĺpov na uliciach P. O. Hviezdoslava, 1.  mája,  Veľká okružná až po 

V. Spanyola, ktorá bola v tomto období na novo zrekonštruovaná  až po 

križovatku s Ulicou vysokoškolákov.  

 

  7.  10.  Emil Drličiak ,  žilinský rodák, grafický dizajnér, výtvarný umelec 

a scénograf získal za svoju prácu významné ocenenie na 22. bienále 

priemyselného dizajnu v  slovinskej Ľubľane. Medzinárodná porota 

tohto prestížneho podujatia ocenila zlatou medailou logomapu 

a premiérové plagáty, ktoré autor vytvoril  pre Mestské divadlo Žilina .  

Ocenenie si Emil Drličiak prevzal na vernisáži výstavy v  Múzeu 

architektúry a  dizajnu na hrade Fužine v  Ľubľane .  

 

  8.  10.  Primátor mesta Žilina Ivan Harman  a primátor mesta Martin Andrej  

Hrnčiar za účasti  starostov a primátorov regiónu Horné Považie a 

Turiec vyhlásili  petíciu za urýchlené pokračovanie v dostavbe 

tunela Dubná skala  a jeho napojenia v úseku diaľnice D1/E50 na 

úseku Hričovské Podhradie –  Dubná skala –  Hubová, úsek diaľnice 

D3/E75 Strážov –  Brodno a rýchlostnej cesty R3.  

Vybudovanie uvedených úsekov diaľnice D1 a  D3 odľahčí žilinské 

mestské komunikácie a  odkloní tranzit , ktorý teraz prechádza mestom, 

alebo v mestskej časti Vranie.  Na najfrekventovanejšej križovatke na 

Košickej ulici  (pri  hypermarkete Tesco), kde sa stretávajú tranzitné 

prúdy, je podľa posledných meraní 45 –  70 tisíc automobilov denne. 

Situácia v  tejto časti  mesta je neúnosná, rovnako ako vo Vraní.  

 

   12. 10.  Na štadióne Pod Dubňom sa uskutočnil 

medzinárodný  futbalový zápas Slovensko –  Írsko .  

Bol to zápas základnej B-skupiny kvalifikácie ME 

2012, v ktorej boli  aj reprezentačné výbery Ruska, 

Írska, Macedónska, Arménska a Andorry. Zápas pred 

vypredaným hľadiskom (10  900 divákov)  sa skončil nerozhodne 1:1,  

po polčase taktiež 1:1. Góly vsietil i  Ján Ďurica a  Sean St.Ledger.  

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXQ8O34isgCFYuyFAodXP0OlQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland_national_football_team&psig=AFQjCNE_Fc6fjrUDpL-rxu7_oPm-GiNDpw&ust=1443021694844407
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Za Slovensko nastúpili viacerí hráči, ktorí hrali v  minulosti za MŠK 

Žilina: Ján Mucha, Radoslav Zabavník, Tomáš Hubočan, Stanislav 

Šesták a  Tomáš Oravec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline bolo prítomných približne 7 000 írskych fanúšikov, ktorí 

zanechali v meste veľmi dobrý dojem svojim veselým, ale slušným 

a priateľským správaním. Na štadióne vytvorili skvelú atmosféru.  

 

  13. 10.  Konal sa prvý Žilinský beh do schodov .  Traťou pretekov boli  schody 

na Hájik, ktorých je 138 a  prevýšenie je 33 metrov. Behu sa zúčastnilo 

300 športovcov. Štart bol z  plochy pod schodmi. Najrýchlejší čas 

dosiahol Štefan Štetina, ktorý schody zdolal za 40,80 sekúnd. 

Usporiadateľom podujatia bol Žilinský vysokohorský klub, Mesto 

Žilina a  Olympijský klub Žilina.  

 

  14. 10. 

a 15.10.  

Na Mariánskom námestí sa uskutočnil 3. ročník Festivalu seniorov .  

Predstavili  sa v ňom rôzne súbory seniorov zo Žiliny a  okolia. 

Vystúpili:  Folklórna skupina Cibulník (Lietavská Svinná),  Javorník 

(Štiavnik), Folklórna spevácka skupina Závadské ženy (Lietavská 

Závadka), Klub dôchodcov Párnica (Párnica), Kysucké Margaréty 

(Kysucké nové Mesto),  Kysucké žubrienky (Kysucké nové Mesto),  

Satelitný klub Banícko (Dolný Kubín) Sate litný klub Kňažia (Dolný 

Kubín), Senior klub Priatelia (Žilina), Spevácka skupina Heligonkári 

(Veľké Rovné),  Spevácka skupina Živena (Spolok slovenských žien 

Žilina), Súbor Krásňanka (Krásno nad Kysucou), Sučianka (Sučany).  
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Súčasťou festivalu bola 

konferencia venovaná 

problematike seniorov, 

na ktorej sa bude hovo-

riť o  právach seniorov a 

odznejú príspevky od -

borníkov zo Slovenska, 

Česka a Poľska. Festival  

organizuje spo-lu 

s Mestom Žilina aj  Fórum pre pomoc starším a  Senior klub Priatelia zo 

Žiliny.  

 

  16. 10.  V Mestskom divadle Žilina vystúpila Marta  Kubišová ,  legenda 

československej populárnej hudby,  

trojnásobná laureátka Zlatého slávika 

(1966, 1968, 1969), charizmatická žena 

s unikátnym hlasom i  životným 

príbehom. Vystúpila so skupinou Karla 

Štolbu. Zaspievala svoje hity a aj  

celkom nové skladby. Nechýbala ani 

kultová skladba Modlitba pre Martu.   

 

  18. 10.  Poslanci Mestského zastupiteľstva v  Žiline na 33. zasadnutí  

odsúhlasili zmenu a  doplnenie organizačného poriadku Mestskej 

polície a  prijali Všeobecne záväzné nariadenie o  správe, tvorbe, údržbe 

a ochrane zelene na území mesta.  Na programe rokovania 

zastupiteľstva bola aj  informácia o  vydaní Organizačného poriadku 

Mestského úradu, správa o  plnení programového rozpočtu mesta, 

správa o  pripravenosti škôl a  školských zariadení na aktuálny školský 

rok a Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 –  

2013. Zasadnutie bolo posledným riadnym zasadnutím Mests kého 

zastupiteľstva v  Žiline vo volebnom období 2007 –  2010.  
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 28. 10.  Pokus o prekonanie Guinnessovho 

rekordu z mája tohoto roku 

v synchronizovanom tancovaní 

štvorylky  bol uznaný za platný 

Slávnostné odovzdávanie certifikátov mestu Žilina,  tanečnej škole 

Petra Ciekera a školám, ktoré sa na jeho získaní podieľali bolo na 

Radnici mesta Žilina. Zúčastnili sa ho hlavní organizátori zo 

Slovinska, zástupca primátora mesta Mar ibor Andrej Verlic ,  primátor 

mesta Žilina Ivan Harman, Peter Cieker a zástupcov účastníkov.  

V Žiline sa o  rekord zaslúžili:  ZŠ Gaštanová, ZŠ Limbová, ZŠ Hliny 

V, ZŠ Hliny VII,  ZŠ Hliny VIII,  ZŠ Martinská, ZŠ Karpatská, ZŠ Nám. 

mladosti,  ZŠ Bánová, ZŠ Brodno, ZŠ s  MŠ sv. Gorazda, ZŠ s  MŠ 

Závodie.  Stredné školy,  ktoré sa zúčastnil i:  Gymnázium sv. Františka 

z Assisi, Gymnázium Varšavská, Gymnázium Hlinská, Gymnázium 

Liptovský Hrádok, Gymnázium bilingválne, Žilina, Stredná 

zdravotnícka škola Žilina, Stredná odborná škola poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku Žilina.  Medzi ďalšími aktívnymi účastníkmi 

podujatia boli Tanečná škola Peter Cieker, CVČ Spektrum a Denné 

centrum Horný val –  tanečná skupina Žilinské babenky.  Na Námestí 

Andreja Hlinku v  Žiline si 21. mája 2010 zatancovalo štvorylku 1  537 

žiakov základných a  študentov stredných škôl.  

 

 NOVEMBER 2010 

 

   3. 11.  Na štadióne Pod Dubňom futbalisti MŠK Žilina  odohrali 

zápas v  skupinovej fázy Ligy majstrov. Podľahli ňom 

futbalistom Olympique Marseille  v pomere 0:7. Za 

francúzske družstvo skórovali  André -Pierre Gignac (3 

góly),  Lucho Gonzales (2 góly),  Gabriel  Heintze a Loic 

Rémy po 1 góle. Prizeralo takmer 10  000 divákov.  

 

Zostavy:   



57 

 

 Žilina :  Dúbravka –  S. Angelovič, Pečalka, Šourek, Leitner –  Jež, 

Bello ,  Vittor (34. Zošák),  Vladavič (60. Gergel) –  Ceesay (78. T. 

Majtán),  T. Oravec.  

 Olympique :  Mandanda –  Azpilicueta, S. Diawara,  Mbia,  Heintze 

(62. Taiwo) –  Kaboré, Benoit Cheyrou –  Lucho González –  Rémy, 

Gignac (72. Brandao), Matthieu Valbuena (62. A.Ayew ).  

 

   4. 11.  V súčasnosti prebieha oprava podchodu medzi Národnou ulicou  

a železničnou stanicou. Dnes bol zrušený zákaz vjazdu pre osobné a 

nákladné automobily. Do úplného dokončenia opravy podchodu pred 

žilinskou železničnou stanicou bude doprava riade ná svetelnou 

signalizáciou a hliadkami Mestskej polície  Žilina .  Stav podchodu si 

vyžiadal radikálnu opravu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. 11.  Žilinu navštívil veľvyslanec Rakúskej republiky J.E. Josef 

Markus Wuketich .  Na Radnici mesta Žil ina diplomata prijal 

primátor Ivan Harman. Hlavnými témami stretnutia boli 

možnosti nadviazania partnerskej spolupráce medzi mestom Žilina 

a niektorým rakúskym mestom. Diskutovalo sa aj  o  rozvoji 

turistického ruchu v  Žiline.   
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10. 11. V priestoroch Radnice mesta Žilina 

bola otvorená výstava prác Lidy 

Mlichovej  s  názvom  Kniha .  Lida 

Mlichová, dcéra a dedička remesla 

slávneho umeleckého knihára Jána 

Vrtí lka (Čestný občan mesta 

Žilina), patrí k popredným 

umeleckým osobnostiam Žiliny i 

Slovenska. Je pokračovateľkou 

rodinnej tradície knihárskeho 

remesla, majiteľkou známej 

knihárskej dielne,  ktorá má 

nenapodobiteľnú atmosféru pre 

každého návštevníka.  

V tomto 2010 bola Lide Mlichovej  udelená 

Cena Mesta Žilina za celoživotnú tvorbu a 

jedinečný umelecký prínos v oblasti práce 

s knihou. Výstavu pripravilo Mesto Žilina 

v spolupráci s  Ateliérom Choma.   

 

19. 11.  Počas tohtoročného jesenného zberu nadrozmerného komunálneho 

odpadu  bolo vyvezených 643 kontajnerov. V  porovnaní s  predošlými 

rokmi ide o takmer trojnásobné navýšenie.  Na základe podnetov od 

občanov a  poslancov za jednotlivé mestské časti  bolo aktuálne 

rozmiestnených o  35 kontajnerov viac ako na jar tohto roku.  

 

 27. 11.  V celej Slovenskej republike sa konali  voľby do orgánov samosprávy  

(komunálne voľby). Celkový počet voličov v  nadchádzajúcich 

komunálnych voľbách zapísaných k  dnešnému dňu do zoznamu voličov 

v meste Žilina bol 71  235, z toho 728 cudzincov. Do volieb sa mohlo 

zapojiť i 6 žien, ktoré sú staršie  ako 100 rokov, pričom  najstaršia 

volička mala 106 rokov.   
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Voľby primátora mesta Žilina  

Meno a priezvisko kandidáta  Politická strana  
Počet 

hlasov 

1.   Igor Choma ,  Ing., 46-ročný poslanec NR SR  
SMER-SD, SZ, 

ĽS-HZDS 
12 034 

2.   Ivan Harman ,  43-ročný primátor mesta 

Žilina  
SDKÚ-DS 7 055 

3.   Patrik Groma ,  37-ročný riaditeľ spoločnosti  NEKA 3 024 

4.   Ľubomír Bažík ,  MUDr, 58-ročný lekár   
KDH, SaS, Most-

Híd, OKS  
2 915 

5.   Richard Dragoun ,  Ing., 42-ročný manažér  NEKA 799 

6.   Ivan Gánoczy ,  44-ročný manažér v  oblasti 

zahraničných investícií  
NEKA 405 

7.   František Bobenič ,  Ing.,  44-ročný informatik  NEKA 197 

8.   Július Žiačik,  51-ročný strojár  NEKA 190 

9.   Peter Vnuk ,  Bc., 33-ročný manažér  Slobodné fórum  183 

10. Anna Perkovičová ,  PhDr., psychológ  SDĽ  94 
 

 

 

Igor Choma  (Smer-SD), poslanec Národnej rady SR a bývalý generálny riaditeľ 

Národnej diaľničnej spoločnosti, vystriedal na žilinskej radnici  primátora Ivana 

Harmana (SDKÚ -DS).  

 

Zvolený primátor Igor Choma sa narodil 28. 1.  1964 

v Martine. Je poslancom Národnej rady Slovenskej 

republiky za stranu SMER-SD. Vyštudoval SVŠT v 

Bratislave, Stavebnú fakultu. Po ukončení štúdia v  roku 

1987 pracoval vo firme Váhostav, a.s. Pôsobil aj  

v zahraničí,  neskôr vo firmách BCI a  PROMA. V roku 

2006 sa stal  predsedom predstavenstva a generálnym 

riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Je 

ženatý,  je otcom dvoch dcér.  
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Voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Meno a priezvisko poslanca Politická strana 
Počet 

hlasov 

Volebný obvod č. 1 (Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha) 

Juraj Popluhár, MUDr.,PhD., MBA, 59-ročný lekár 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
1 534 

Peter Bačinský, MUDr., 45-ročný lekár NEKA 1 282 

Rober Ficek, MUDr., 55-ročný lekár 
SMER-SD, SZ, LS-

HZDS 
1 162 

Anton Šulík, Mgr., 46-ročný režisér SDKÚ-DS 1 153 

Slavomíra Brezovská, PhDr., Mgr., 47-ročná riaditeľka 
SMER-SD, SZ, LS-

HZDS 
910 

Volebný obvod č. 2 (Hliny V-VII, Bôrik) 

Igor Choma, Ing., 46-ročný poslanec NR SR 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
1 356 

Peter Ničík, Mgr., Ing., 47-ročný kulturológ, dramaturg, 

manažér 

KDH, SaS, Most-Híd, 

OKS 
831 

Peter Fiabáne, Mgr., 47-ročný športový manažér SDKÚ-DS 812 

Dušan Maňák, Ing. arch., 55-ročný architekt Europ. demkr. strana 794 

Volebný obvod č. 3 (Solinky) 

Peter Badžgoň, 59-ročný rušňovodič 
KDH, SaS, Most-Híd, 

OKS 
976 

Jozef Hudcovský, MUDr., 55-ročný lekár 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
936 

Radoslav Židek, 28-ročný profesionálny športovec NEKA 803 

Ladislav Čellár ,Mgr., 49-ročný stredoškolský učiteľ  
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
753 

Jaroslav Gažo, 41-ročný spevák 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
752 

Volebný obvod č. 4 (Vlčince) 

Patrik Groma, Ing., 37-ročný riaditeľ spoločnosti NEKA 1 580 

Igor Líška, Ing., 29-ročný dopravný inžinier 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
1 430 

Štefan Zelník, MUDr., PhD., 55-ročný riaditeľ ŽILPO, s.r.o. SNS 1 402 

Róbert Kašša, Mgr., 35-ročný novinár NEKA 1 340 

Bohumil Kostolný, 47-ročný vodič 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
1 168 

Gabriela Hamalová, JUDr., 55-ročný právnik 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
1 128 
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Volebný obvod č. 5 (Hájik) 

Ján Ničík, Ing., 40-ročný kníhkupec SDKÚ-DS 579 

Marian Janušek, Ing., 50-ročný súkromný podnikateľ SNS 467 

Stanislav Žilinčík, Ing., 34-ročný manažér 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
435 

Volebný obvod č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšova Lúčka) 

Jozef Štrba, Ing., 48-ročný podpredseda ŽSK 
SMER-SD, SZ, ĽS-

HZDS 
707 

Pavol Marček, Ing., 46-ročný letecký inžinier NEKA 633 

Volebný obvod č. 7 (Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota) 

František Kosa, 56-ročný rádiologický technik SMER-SD, SZ 562 

Ľubomír Bažík, MUDr., 58-ročný lekár 
KDH, SaS, Most-Híd, 

OKS 
390 

Volebný obvod č. 8 (Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie) 

Ján Púček, 56-ročný manažér SDKÚ-DS 679 

Anna Smikoňová, 61-ročná sociálna sestra NEKA 473 

Rastislav Johanes, MUDr., 45-ročný lekár NEKA 441 
 

 

V novozvolenom Mestskom zastupiteľstve v  Žiline sú štrnásti poslanci štvorkoalície 

Smer-SD –  SZ –  ĽS-HZDS –  HZD. V 31-člennom parlamente má päť zástupcov aj  

SDKÚ-DS, troch KDH, dvoch SNS a jedného Európska demokratická strana. Šesť 

poslancov je nezávislých.  

 

 DECEMBER 2010 

 

   6. 12.  Aj  mesto Žilina navštívil svätý Mikuláš .  Po svojej  púti po okrajových 

častiach mesta a  sídliskách prišiel  na Mariánske námestie.  Tu ho už 

čakali zástupy detí .  Mikuláš rozsvietil  vianočný stromček a  deti 

obdaroval malým darčekom. Program pre deti  pripravili  Mesto Žilina 

a Mestské divadlo v  Žiline. Na záver vystúpil obľúbený spevák Tomáš 

Bezdeda zo Žiliny.  
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Zároveň boli otvorené vianočné trhy, kde mali Žilinčania a  návštevníci 

náš-ho mesta možnosť si kúpiť  

rôzne remeselné výrobky 

a pochutnať si  na tradičných 

vianočných dobrotách. No -

vinkou bol Vianočný stan 

Holiday Inn, kde budú 

pripravované teplé jedlá 

a nápoje.  

 

   8. 12.  Futbalisti  MŠK Žilina  odohrali posledný zápas 

v Lige majstrov. Podľahli futbalistom Spartaka 

Moskva  v pomere 1:2,  po polčase 0:0. Góly 

vsietili  Tomáš Majtán  (za Žilinu) a  oba góly 

súpera vsietil Brazílčan Alex.  

Zostavy:  

 MŠK Žilina :  Dúbravka –  S. Angelovič,  Piaček, Pečalka, Gergel 

–  Ľ. Guldan –  T. Majtán (83. Patrik Mráz),  Bello, Jež (69. 

Ceesay),  P.  Poliaček (46. Rilke) –  T. Oravec.  

 Spartak Moskva :  Dikaň –  K .  Kombarov (83. Ivanov),  Suchý, 

Stranzl, Makejev (55. Ozobič) –  Šešukov, Ibson –  McGeady, 

Alex, D. Kombarov –  Kozlov (46. Drinčič)  

Konečná tabuľka F-skupiny:   

1.  FC Chelsea           6 5 0 1 14:4 15 –  postup do osemfinále LM  

2.  Olymp. Marseille  6 4 0 2 12:3 12 –  postup do osemfinále LM  

3.  Spartak Moskva    6 3 0 3 7:10 9 –  postup do 16-finále EL   

4.  MŠK Žilina          6 0 0 6 3:19 0  

Cestou do skupiny Žilinčania vyradili  futbalistov FC Birkirkara 

(Malta), Litex Loveč (Bulharsko) a  Sparta Praha (Česko).  

Už v  predošlej  sezóne naznačil i Žilinčania zlepšenie.  V  predkolách 

vyradili Daciu Kišinev (Moldavsko) a Hajduk Split (Chorvátsko) 

a skončili  napokon vo vyraďovacej fáze s  Partizanom Beograd. 
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V sezóne predtým si Žil inčania zahrali v  Lige UEFA s  takými 

družstvami ako Hamburger SV (1:2), Ajax Amsterdam (0:1) a  zvíťazili  

v anglickom Birminghame nad Aston Villa 1:0.   

 

  10. 12.  V tomto roku bola zrealizovaná pasportizáciu a verifikácia 16 

cintorínov  v správe Mesta Žilina,  ktoré majú  nové číslovanie hrobov .  

Údaje z  pasportizácie žilinských cintorínov sú prístupné pre každého 

záujemcu na portáli  www.cintoriny.sk ,  vďaka ktorému si  občania môžu 

na digitálnej mape nájsť hrob svojich blízkych zosnulých, dať im 

symbolický veniec alebo kyticu.  

 

 16. 12.  Primátor Žiliny Ivan Harman, štátny tajomník MH SR Martin Chren 

a zástupcovia kórejských investorov Kia Motors Slovakia a  Mobis 

Slovakia podpísali v Bratislave dodatky k investičným zmluvám 

uzatvorených medzi Slovenskou repub likou, zastúpenou Ministerstvom 

hospodárstva SR, Mestom Žilina,  Kia Motors Corporation a Hyundai 

Mobis.  

Zároveň boli  medzi Mestom Žilina,  Ministerstvom hospodárstva SR 

a Ministerstvom financií SR podpísané dokumenty zabezpečujúce 

záverečné dofinancovanie investícií KIA a  Mobis na Slovensku. 

Záverečné finančné zúčtovanie bude do 30. júna 2011.  

 

17. 12. 

a 18.12.  

V Žiline sa konali seniorské majstrovstvá  troch krajín  (Slovensko, 

Česko a  Poľsko) v  krasokorčuľovaní. Na Radnici  mesta Žilina sa 

uskutočnilo prijatie a  ocenenie krasokor-

čuliarskych hviezd. Ocenenými Slovákmi 

boli Otto Prokop  za celoživotný prínos 

žilinskému a  slovenskému krasokorčuľo -

vaniu,  Ivan Mauer  za vedecký prínos do 

metodiky krasokorčuľovania.  Ocenený bol  

aj strie-borný medailista z  olympijských 

hier Karol Divín  (na obr.).  

http://www.cintoriny.sk/
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Medailu získal na ZOH v  roku 1960 v Squaw Valley 

(USA). Bol aj dvojnásobný majster Európy v  rokoch 1958 

a 1959. Cenu dostal  za dosiahnuté vynikajúce športové 

výsledky.  

Z Českej republiky sa pocty dočkali Michal Březina ,  Tomáš Verner  

(majster Európy v  roku 2008) za dosiahnuté športové výsledky 

v krasokorčuľovaní a  Vlas ta Kopřivová za dosiahnuté trénerské 

výsledky v  krasokorčuľovaní.  Poľsko zastúpil  Mariusz Siudek, ktorý 

bol ocenený za dosiahnuté športové výsledky v  krasokorčuľovaní.  

 

  17. 12.  V rámci vianočného času bol na Mariánskom námestí  koncert 

folklórnych spevákov  a hudobníkov. Vystúpili  na ňom populárna 

speváčka ľudových piesní Helena Zahradníková s  Ľudovou hudbou FS 

Stavbár, Ťažká muzika, spevácke Tri z  Chotára a hudobné  zoskupenie 

T.R.J.O.F.  

 

20. 12.  Na Radnici mesta Žilina sa konalo ustanovujúce zasad nutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Novozvolený primátor mesta Žil ina Igor 

Choma  a všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. Poslanec 

Igor Liška sa stal zamestnancom Mestského úradu, preto ho nahradil 

ďalší  v  poradí Štefan Pieš.  Poslanci schvál il i  zaradenie poslancov do 

jednotlivých výborov v  mestských častiach a  sobášiacich poslancov.  

 

  23. 12.  Predsedníčka vlády Slovsnkej 

republiky Iveta Radičová  

navštívila firmu Kia Motors  

v Tepličke nad Váhom. 

S prezidentom firmy In-Kyu Bae 

o perspektívach, zamestnanosti ,  

plánovaných rozvojových akti -

vitách a sociálnej  otázke za -

mestnancov. Otvorili  aj  tému dobudovania diaľnic a  rých lostných ciest 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJagif6x08gCFQJcFAod2XALlQ&url=http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/409661-nova-motoraren-kia-zamestna-takmer-300-ludi/&psig=AFQjCNG1Fxk_AtnZuBf_Aad7R6JpTl540w&ust=1445510930340929
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v okolí  Žiliny. Premiérka potvrdila plány dokončiť diaľnicu D1 do roku 

2016.   

Kia Motors Slovakia je prvým výrobným závodom spoločnosti Kia 

Motors Corporation v Európe. Závod v Tepličke nad Váhom bol 

vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj  

motorov pre osobné automobily bola spustená v decembri 2006. Kia v 

súčasnosti zamestnáva viac ako 2 900 ľudí a vyrába automobil Kia 

Cee´d a  športový model Kia Sportage. Spoločnosť Kia Motors Slovakia 

aktuálne patrí  medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. 

Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brá ny závodu 

opustilo už viac ako 719 -tisíc vozidiel.  
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Rozpočet mesta Žilina za rok 2010  

 

Rozpočet mesta Žil ina za rok 2010, ako ho schválili  poslanci Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2011, je nasledovný:  

.  

Rozpočet finančných 

operácií 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2010 

Upravený 

rozpočet na 

rok 2010 

Plnenie k 

31.12.2010 

Príjmové finančné 

operácie 
4 185 744,00 4 973 500,00 6 964 461,76 

Výdavkové finančné 

operácie 
1 400 000,00 1 400 000,00 5 909 433,27 

Prebytok + / Schodok - 2 785 744,00 3 573 500,00 1 055 028,49 

  

Hospodárenie celkom 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2010 

Upravený 

rozpočet na 

rok 2010 

Plnenie k 

31.12.2010 

Príjmy celkom (vrátane 

PFO) 
49 994 190,00 56 310 607,00 62 359 617,54 

Výdavky celkom(vrátane 

VFO) 
49 802 385,00 56 310 607,00 61 207 238,22 

Prebytok + / Schodok - 191 805,00 0 1 152 379,32 

 

Podľa Záverečného účtu bežný rozpočet skončil s prebytkom +4 612 375,05 eur, 

v rámci kapitálového rozpočtu bol vykázaný schodok vo výške -4 515 024,22 

eur,  z čoho vyplýva, že výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 činil 

prebytok +97 350,83 eur –  v zmysle jednotnej metodiky pre EÚ –  kladný rozdiel  

medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami (zákon č.  

523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej  správy).  

 

Na základe údajov uvedených v tabuľke vyššie pri zarátaní finančných operácií  

možno uzavrieť celkové hospodárenie mesta Žilina v roku 2010 s kladným 

výsledkom hospodárenia vo výške +1 152 379,32 eur.  

 

V percentuálnom vyjadrení prí jmy činili  celkom (vrátane PFO) 110,74 % a v 

percentuálnom vyjadrení výdavky činili celkom (vrátane VFO) 108,70 %.  
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Štatistika územného obvodu Matričného úradu Žilina za rok 2010  

 

Počet sobášov  

 

V roku 2010 bolo v územnom obvode  Matričného úradu Žilina zaevidovaných 

452 sobášov, z  toho bolo 38 takých, kde jeden zo snúbencov bol cudzinec. Je 

to o 51 uzatvorených manželstiev menej ako v  roku 2009. Zároveň sa za minulý 

rok narodilo v územnom obvode Matričného úradu Žilina 1 512 detí ,  z toho 

bolo 736 dievčat a 776 chlapcov. V  roku 2009 sa narodilo o 28 detí  menej.  

Najčastejši  mená boli u  dievčat Nela, u  chlapcov Michal.  

 

  
Počet uzatvorených 

manželstiev 

Z toho manželstiev, 

kde jeden zo 

snúbencov bol 

cudzinec 

2007 504 23 

2008 515 24 

2009 503 28 

2010 452 38 

 

Z 38 zaevidovaných sobášov s  cudzincami/cudzinkami v  roku 2010 pochádza 

15 snúbencov z  Českej republiky, 5 zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska, 3 z  Poľskej republiky. Po jednom pochádzajú z týchto 

krajín:  Čínska ľudová republika, Brazíl ia,  USA, Nigéria,  Srbská republika, 

Austrália,  Kambodža, Ruská federácia, Talianska republika,  Holandsko, 

Indická republika, Lotyšsko, Ukrajina a Peruánska republika.  
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Počet narodených detí  

Rok 

Počet 

narodených 

detí 

Z toho 

dievčat 

Z toho 

chlapcov 

Najčastejšie 

ženské meno 

Najčastejšie 

mužské meno 

2007 1 533 765 768 Natália Jakub 

2008 1 526 752 774 Natália Jakub 

2009 1 484 712 772 Natália Matej 

2010 1 512 736 776 Nela Michal 

Ďalšie najčastejšie krstné mená dievčat v roku 2010 boli : Ema, Vanesa, Nina, 

Alexandra, Lucia, Michaela, Kristína, Simona, Natália. Chlapcom dávali rodiča 

najčastejšie mená: Matej, Jakub, Lukáš, Samuel, Patrik, Tomáš, Martin, Filip,  

Matúš.  

 

Počet zaevidovaných úmrtí v územnom obvode Matr ičného úradu v  Žiline  

 

Rok Počet zaevidovaných úmrtí 

2007 1 411 

2008 1 413 

2009 1 398 

2010 1 374 

 

V roku 2010 v územnom obvode Matričného úradu Žilina bolo zaevidovaných 

1 374 úmrtí , čo je o 24 menej ako v roku 2009.  

 

 

 

 

Použité zdroje a fotografie:  

Mestský úrad v  Žiline, Odbor tlačový a  zahraničných vecí  

www.zilina.sk  

www.zilina-gallery.sk –  Jozef Feiler  

www.valaslucik.com 

Milan Kosec 

http://www.zilina.sk/
http://www.zilina-gallery.sk/
http://www.valaslucik.com/

