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Tento zväzok  

Kroniky mesta Žilina za rok 2014  

obsahuje 100 strán. 
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Vážení čitatelia, Žilinčania, milovníci histórie mesta Žilina, 

 

vypracovaním Kroniky mesta 

Žilina za rok 2013 som 

naplnil štvrťstoročie zazna-

menávania udalost í v našom 

meste. Kroniku mesta ve- 

diem nepretrž ite od roku 

1989. Uzavrel som teda 25. 

zväzok knihy o našom 

krásnom meste a štvrťstoročie popisu udalost í, ktoré sa tu 

udiali. Udalosti popisujem  chronologicky od januára do 

decembra príslušného roku. Aj samotné slovo kronika pochádza 

z gréckeho slova chronos = čas. 

 

V prvých rokoch mojej práce bolo zháňanie informácií veľmi 

náročné a zdĺhavé. Všade som musel ísť osobne, telefonovať, 

písať si poznámky pre katalogizáciu , pýtať sa známych aj 

neznámych. Pri práci kronikára som spoznal množstvo 

zaujímavých a vzácnych ľudí. Množstvo informácií z dávnejšej 

histórie Ž iliny som mal od mojej matky Olgy, ktorá bola vždy 

prvým čitateľom a kritikom mojich kníh. Prvé ročníky kroniky 

mesta Žilina som p ísal ešte doma na jej p ísacom stroji značky 

Remington. Postupne som prešiel na elektrický písací stroji a 

pridal som čiernobiele obrázky.  

 

V septembri 1993 ma do funkcie kronikára 

mesta Žilina schválili poslanci Mestského 

zastupiteľstva (vľavo moje foto z konca 80-tych 

rokov). Práca na kronike sa profesionalizovala 

mojim nástupom do práce na Mestský úrad v 

Žiline vo februári 1995. Pribudli mi vtedy však aj ďalšie 

povinnosti, ako je dokumentácia života mesta, rozvíjanie 
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zahraničných vzťahov s partnerskými mestami, organizácia 

kultúrnych podujat í. Dlhé roky som bol pri organizovaní 

Staromestských slávností, a to už od ich poč iatkov v roku 1995. 

 

Zavedením internetu a jeho 

využívaním sa postupne 

práca menila. Technicky sa 

bola jednoduchšia, objavili 

sa nové možnosti vizu- 

alizácie knihy. Obsahovo sa 

kronika veľmi rozšírila, lebo 

dostupných  informácií sa 

dalo objaviť nepreberné  

množstvo. Bolo nutné vyberať a spracovať tie najdôležitejšie. 

V súčasnosti pracujeme na digitalizácii všetkých ročníkov 

kroniky. Postupne ich spr ístupníme aj na www.zilina.sk. Na 

digitalizácii kroniky a  finálnej grafickej úprave posledných 

ročníkov odviedol množstvo práce Andrej Černek, pracovn ík 

odboru tlačového a zahraničných vecí MsÚ v Žiline .  

  

Zapisovaním udalost í v súčasnosti tvorím podklady pre prácu 

historikov v budúcnosti. Musím spomenúť, že v súťaži Slovenská 

kronika 1999  obsadila Kronika mesta Žilina v silnej konkurencii 

druhé miesto.  

 

Prajem Vám všetkým príjemné čítanie. Zalistujte si aj v starších 

ročníkoch kroniky. Starší si môžu pripomenúť rôzne udalosti, 

mladší sa môžu niečo dozvedieť o dianí v našej Žiline v minulosti.  

 

 

RNDr. Ján Štofko 

kronikár mesta Žilina 

 

http://www.zilina.sk/
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JANUÁR 2014 

 

8. 1. 

Mesto Žilina už na sklonku minulého roka avizovalo, že výťažok 

z Primátorského punču, ktorý sa podával na Mariánskom 

námestí, pôjde na zakúpenie diagnostického očného prístroja pre 

Materskú školu Čajakova 4. K tejto iniciat íve sa pripojili aj 

zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktor í na svojom 

vianočnom več ierku dobrovoľne prispeli sumou 433,20 eur. 

Občania Žiliny i zamestnanci Mestského úradu tak charitat ívne 

prispeli materskej škole sumou 1 467,61 eur.  

 

14. 1. 

V Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o. (DPMŽ) pokračuje 

obnova vozidlového parku trolejbusov . V priebehu decembra 

2013 bolo do žilinského 

depa trolejbusov dodaných 

ďalších päť trolejbusov. Ide 

o štyri celon ízkopodlažné 

trolejbusy značky ŠKODA 

30Tr dĺžky 12 metrov a 

jeden trolejbus ŠKODA 

31Tr d ĺžky 18 metrov. Cena 

týchto vozidiel bola spolu 2,070 mil. eur. Oba typy už v Žiline 

premávajú. DPMŽ spustil do prevádzky desať nových trolejbusov 

20. decembra 2012 a do konca roku 2013 už najazdili spolu 572 

340 km. 

 

16. 1. 

V minulom roku prebehlo nieko ľko stretnut í s obyvateľmi 

sídliska Solinky, na ktorých priš lo Mesto Žilina s návrhom, ako 

systematicky riešiť problém parkovania na všetkých žilinských 

sídliskách s výhľadom na najbližších 25 rokov. Navrhnutá 
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koncepcia spočívala v tom, aby sa prostredníctvom PPP projektov 

postavili parkovacie domy, ktoré by nielen riešili dlhoročne 

zanedbávanú problematiku parkovania, ale aj by vytvorili rezervu 

parkovacích miest pre ďalšie generácie, ktoré budú tiež 

vlastníkmi motorových vozidiel.  

 

20. 1. 

Začal sa zápis detí do 1. ročníka všetkých základných škôl, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. V zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008 sa uskutočnil v 

týždni do 26. januára 2014. 

 

20. 1. 

Mesto Žilina postupne rozširuje stravovacie služby pre 

poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku. Dnes bola 

spustená do prevádzky nová jedáleň na Lichardovej ulici na 

Hlinách VIII, čím sa výdaj jedál v Ž iline rozšíril o cca 400 obedov 

denne. Jedáleň je otvorená každý deň od pondelka do piatku v 

čase od 11.30 hod. do 12.30 hod. Bezbariérový vstup pre 

imobilných stravn íkov je zabezpečený cez rampu. 

Svojou polohou je zariadenie výhodné najmä pre dôchodcov zo 

sídliska Hliny a Solinky. Kuchyňa vydáva 400 hlavných jedál 

denne, z toho 200 na výdaj do obedárov a 200 v jedálni. Kapacita 

miest na sedenie je 64. V dvoch mestských jedálňach pre 

seniorov sa vydáva v súčasnosti až 1 200 jedá l denne. 

 

 

FEBRUÁR 2014  

1. 2. 

V mesiacoch február až marec 2014 sa uskutoční Zisťovanie o 

financiách a spotrebe domácností, ktoré je súčasťou 

európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption 

Survey). Projekt realizuje Národná banka Slovenska v spolupráci 
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so Štatistickým úradom SR, je koordinovaný Európskou 

centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny 

eurozóny. Jeho cieľom je z ískať spoľahlivé údaje o súčasnej 

ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania 

poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napr íklad bytové otázky 

mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, zadlženosť 

domácností a pod.  

 

5. 2.  

Mestu Ž ilina bola schválená 

žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok na 

elektronizáciu služieb 

Mestského úradu v Žiline v 

rámci Operačného programu 

informatizácie spoločnosti,  

ktorej celkové schválené 

výdavky predstavujú sumu 2 567 586 EUR, pričom mesto 

zabezpečí spolufinancovanie vo výške 5%. Tento projekt umožní 

vybudovať plne funkčný integrovaný infor-mačný systém mesta 

Žilina, čím sa zásadne zmení a zjednoduší komunikácia medzi 

občanmi a úradom. Občanom mesta budú sprístupnené rôzne 

služby Mestského úradu (na obr. ) prostredn íctvom moderných 

informačno-komunikačných technológií, ktoré sa pomaly stávajú 

bežnou súčasťou života, a to nie len u mladšej vekovej kategórie 

Žilinčanov. Celý projekt je nutné vnímať ako súčasť ucelenej 

koncepcie a procesu informatizácie verejnej správy v Slovenskej 

republike. Mesto Žilina zavedie realizáciou projektu pre svojich 

občanov 143 elektronických služieb, ktoré bude neustále 

skvalitňovať, prispeje k budovaniu a prepojeniu základných 

registrov.  
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Portál e-GOV funguje v Žiline už dva roky. 

Umožňuje občanom pristupovať k aktuálnym 

údajom, evidovaných v mestských informačných 

systémoch, napr. zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok 

mesta. Zaregistrovan í občania si môžu skontrolovať svoje údaje 

a záväzky voči mestu, napr. základné údaje (údaje z evidencie 

obyvateľstva – údaje o pobyte občana, kontaktné údaje občana, 

vzťah k rodinným príslušníkom, údaje o bankovom spojen í na 

občana), dane a poplatky (poplatky daňovníka za objekty a stavby 

– daň z nehnuteľnosti, aktuálny prehľad o platbách, prehľady o 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

prehľady o ostatných daniach občana), p ísomnosti (informácie o 

došlej pošte od občana, stave a priebehu jej vybavovania a 

odoslanej pošte z úradu).  

 

10. 2. 

Dnes sa uskutočnilo stretnutie členov Žilinského 

mládežníckeho parlamentu  (ŽMP) s primátorom Igorom 

Chomom na Radnici mesta Žilina. Predsedom ŽMP je Roman 

Piala (Gymnázium, Hlinská 29). Všetci 18 č lenovia Žilinského 

mládežníckeho parlamentu – dlhodobí i nov í – si z rúk primátora 

mesta prevzali menovacie dekréty na poslanca ŽMP a poslanecké 

preukazy, ktoré im umožnia oficiálne vystupovať pri ďalších 

rokovaniach so samosprávou a ďalšími predstaviteľmi 

kultúrneho a spoločenského života v meste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=2:0:
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18. 2. 

Telka v meste  v spolupráci s Mestom Žilina 

priniesla priame prenosy hokejových zápasov z 

olympijských hier v Soči 2014 na veľkej 

obrazovke na Námestí Andreja Hlinku. 

Reprezentanti Slovenska  v skupine A prehrali 

všetky zápasy – s USA, Slovinskom i Ruskom. 

Dnes v ďalšej fáze turnaja prehrali s Českou 

republikou v pomere 3:5 a celkove skončili na 

a 10. mieste. Víťazmi turnaja sa stali hokejisti  

Švédska.  

 

Na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri skončili slovenskí 

hokejisti na peknom 4. mieste. Olympijskými víťazmi sa vtedy 

stali hokejisti Kanady. 

18. 2. 

Krasokorčuliari z FSC (Figure skating 

club) Žilina sa zúčastnili ďalšej súťaže v 

rámci série Slovenského pohára v Detve. 

Podávali krásne a kvalitné výkony. V 

kategórii interpretačného korčuľovania C 

získala 2. miesto Klára Krajčiová so 

stvárnením piesne od Jamesa Browna – I 

feel Good.  

V kategórii mladšie žiačky získala 1. 

miesto Bianca Srbecká (na obr.).  

 

20. 2.  

Na Námestí Andreja Hlinku bolo symbolické poklepanie 

základného kameňa nového úseku diaľnice D1 Hričovské 

Podhradie – Lietavská Lúčka. Otvorila sa tým nová etapa 

budovania infraštruktúry v meste Žilina a v jeho okol í. 

http://fsc.wbl.sk/fotky_zo_sutazi/gdansk_2015/bianca_medaila_original.jpg
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Dokončenie tohto úseku významnou mierou zlepší dlhodobo 

komplikovanú dopravnú situáciu v Žiline. 

 

Diaľničný úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka začína 

v križovatke diaľnic D1 a D3 v Hričovskom Podhrad í. Trasa ďalej 

vedie popri obciach Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Lietavská 

Lúčka a popri mestskej časti Žilina – Bytčica. Úsek vyústi pred 

križovatkou Lietavská Lúčka, ktorá je už súčasťou ďalšej stavby 

D1. Úsek bude dlhý 11,32 km a naplánovaných je 11 mostov, dva 

tunely Ovčiarsko (2 367 m) a Žilina (651 m) a jedno odpočívadlo. 

Zmluvné ukončenie výstavby sa plánuje v januári 2018. 

Zhotoviteľom stavby sú spoločnosti Doprastav, a.s., Strabag, 

s.r.o., Váhostav – SK a.s., Metrostav, a.s.  

 

Kameň prišli symbolicky poklopať minister dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek, predseda Žilinského 

samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor mesta Žilina Igor 

Choma, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Milan 

Gajdoš, zástupcovia dodávateľských firiem a ďalší hostia. 
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Na obr. zľava: Juraj Blanár, Ján Počiatek, Igor Choma a ďalší. 

  

20. 2. 

Primátor mesta Žilina Igor Choma dnes na Radnici mesta Žilina 

rokoval s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Jánom Počiatkom o dopravnej situácii v meste Žilina. 

Rokovania sa zúčastnil aj predseda Žilinského samosprávneho 

kraja Juraj Blanár, ktorý sa zaujímal predovšetkým o výstavbu 

diaľnic v Žilinskom kraji. Dnešné stretnutie primátora mesta 

Žilina s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

sa uskutočnilo pri pr íležitosti slávnostného zahájenia výstavby 

úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. 

 

21. 2. 

Bola dokončená oprava priestorov v Materskej škole na 

Čajakovej  ulici č. 4 v Žiline, ktorá začala 27. decembra 2013. 

Zahŕňala opravu dvoch sociálnych zariadení, ktoré budú slúžiť 

približne 48 deťom z dvoch tried. Prebehla oprava potrub í, 

výmena WC, umývadiel, pribudli obklady, dlažby a vymaľovanie 

sociálnych zariaden í. Finančné náklady rekonštrukcie boli 9 

991,09 eur, z toho mesto Žilina prispelo na opravu účelovou 

dotáciou vo výške 7 291,09 eur a Úrad vlády SR poskytol dotáciu 

vo výške 2 700 eur. 
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24. 2. 

Malých Žilinčanov a 

Žilinčanky uvítal do 

života primátor mesta 

Žilina Igor Choma vo 

veľkej zasadačke 

Mestského úradu. Po 

slávnostnom príhovore 

poblahoželal pozvaným 

rodičom a zároveň 

mamičkám odovzdal pamätný list a kvet. Potom sa prítomní 

rodičia det í podp ísali do Pamätnej knihy mesta Žilina. Na uv ítaní 

bol aj kultúrny program. 

 

24. 2. 

V Mestskom divadle Žilina sa konal 6. ročník vyhlásenia 

najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2013. Ocenení 

boli v kategóriách mládež, dospelý, športové družstvo, športové 

podujatie a športový tréner.  

Dospelí športovci:  

1. Róbert Kašša, Milan 

Ladiver, Milan Beniač 

(na obr.) – majstri sveta 

v hokej- bale zo 

šampionátu v Kanade.  

2. Barbora Sečkárová 

Bunčáková – absolútna 

víťazka z Majstrovstiev 

Európy fitnes zo 

Španielska a štvrtá z 

majstrovstiev sveta fitnes.  
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3. Viktor Pečovský – č len futbalovej reprezentácie Slovenska, 

ktorý odohral všetky kvalifikačné zápasy na Majstrovstvá sveta. 

V kategórii mládež zvíťazil Matúš Štoček (Majster Slovenska v 

horskej cyklistike, cestnej cyklistike a na dráhe, víťaz 

medzinárodných etapových cyklistických pretekov Malý závod 

míru, kde vyhral aj bodovaciu a vrchársku súťaž). 

Ako najlepšie športové podujatie bolo vyhodnotené Mozolani 

Classic, ktorého sa zúčastnilo 160 účastníkov zo 7 kraj ín, o. i. 

aj dvaja v súčasnosti najlepší kulturisti sveta Phil Heath a v íťaz 

Olympie Flex Lewis. Na slávnostnom galavečere vystúpila 

Barbora Švidraňová a freestylová skupina Hands Up Crew.  

 

 27. 2. 

Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov 

s primátorom mesta Žilina sa 

uskutočnilo na Radnici mesta Žilina. 

Slávnostné stretnutie otvoril pr íhovorom 

primátor Igor Choma. Na stretnutie boli 

pozvaní občania, ktorí sa dožívajú 

okrúhleho životného jubilea (70, 75, 80, 

85, 90 a viac rokov). Zúčastnen í 

oslávenci sa zároveň podpísali do 

Pamätnej knihy mesta Žilina. Pri 

stretnutí bolo aj malé občerstvenie a kultúrny program. 

Stretnutia s jubilantmi sú pravidelné.  

28. 2.  

Mesto Žilina už desiatykrát organizovalo festival fašiangových 

masiek Carneval Slovakia Žilina. Aj v tomto roku sa sprievodu 

zúčastnilo takmer 500 originálnych masiek, ktorých väčš inu si 

vlastnoručne zhotovili účastníci sprievodu. Celé podujatie bolo 

obohatené folkloristami, ktor í všetkým návštevníkom festivalu 

priblížili atmosféru fašiangového obdobia.  
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Špeciálnym hosťom karnevalu bola skupina Dolna Sekirna z 

mesta Pernik v Bulharsku, kde sa koná najväčší svetový festival 

fašiangových masiek už 48 rokov. Fašiangová tradícia Bulharov 

je založená na vyháňaní zlých síl a na vítaní znovuzrodenia 

prírody po náročnej zime. 

Fašiangový sprievod masiek sa pohol o 14.30 hod. spred 

Mestského úradu v Žiline, pokračoval cez Mariánske námestie, 

Farské schody, Námestie Andreja Hlinku na Národnú ulicu a 

naspäť až na Mariánske námestie. Súčasťou sprievodu boli deti 

aj dospelí z Centra voľného času Žilina, zo základných 

umeleckých škôl a ďalších škôl v Ž iline i žilinskí seniori.  

V sprievode boli aj dvoj  - až trojmetrové bábky divadla Theatre 

Kvelb z Českých Budějovíc, ktoré svojím predstaven ím Masopust 

predstavili divadelne spracovanú českú tradíciu fašiangov.  

Po príchode sprievodu masiek na Mariánske námestie bol bohatý 

kultúrny program. V úlohe kráľovnej festivalu sa predstavila 

herečka Erika Havasiová, ktorú sprevádzal kráľ Milo Kráľ. 
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Fašiangy svojim príhovorom otvoril primátor mesta Žilina Igor 

Choma. 

     

Skupina Dolna Sekirna  zľava: Vlado z Oravy, Igor Choma  
                                             a Ivan Kőhler 

 

Folkloristi z FS Rozsutec, FS Magura, FS Stavbár a mnoho 

ďalších svojim vystúpením pripomenuli zvyky našich starých 

rodičov. Súbor z Kysuckého Lieskovca predstavil tradičné 

pochovávanie basy. Na záver programu zahrala do tanca Dychová 

hudba Fatranka. Najstarší ženský spolok Živena si pre 

návštevníkov aj v tomto roku pripravil ochutnávku tradičných 

fašiangových dobrôt z vlastnej kuchyne. 

 

27. 2.  

Na niektorých budovách v Žiline boli osadené informačné 

tabuľky obsahujúce okrem QR kódu aj názov a číslo budovy. Na 

tabuľkách je uvedený aj stručný 

popis budovy. Pracovná skupina na 

čele s Petrom Moravčíkom, autorom 

myšlienky označovania budov QR 

kódmi, pripravila koncepciu a 

realizáciu tohto nápadu. Výber 
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budov a texty, ktorými daná tabuľka disponuje, zabezpečili Mgr. 

Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, 

historik Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský, riaditeľ 

Štátneho arch ívu v Žiline a doc. Ing. Milan Novák.  

 

Do finálnej podoby doviedli tento zámer pracovníci Mestského 

úradu v Žiline. V súčasnosti je v meste Žilina označených spolu 

81 významných stavieb. Okrem informácií o budovách v 

slovenčine a angličtine sa pripravuje aj verzia v po ľskom jazyku. 

Celkový počet budov v Žiline vytipovaných na označenie 

tabuľkami s QR kódmi je 105.  

 

 

MAREC 2014 

 

8. 3. a 9. 3. 

V Košiciach sa konali Majstrovstvá Slovenska v 

krasokorčuľovaní. Zúčastnilo sa ich päť športovcov zo Skate 

Clubu Žilina. Štyria z nich sa tešili z titulu majstra SR. V 

kategórii chlapci do 8 rokov zví ťazil Oliver Kubačák. Medzi 

dievčatami zvíťazili vo svojich kategóriách Margaréta Mušková 

(mladšie nádeje do 8 rokov), Magdaléna Mušková (staršie nádeje), 

Ema Doboszová (mladšie žiačky). 

 

10. 3. 

Internetové stránky Mesta Žilina www.zilina.sk prešli v 

uplynulých dňoch zásadnou modernizáciou. Nový vzhľad, 

prehľadnejšie rubriky a nové funkcie zatraktívnia stránku Mesta 

pre občanov, podnikateľov i návštevníkov. Záznamy zo zasadnut í 
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mestského zastupiteľstva i tlačové konferencie primátora sú vo 

formáte mp3, čiže každý občan si môže priamo vypočuť názory 

mestských poslancov alebo vyjadrenia primátora k aktuálnym 

témam. Taktiež postupne pribudnú videopozvánky na kultúrne 

podujatia.  

 

21.3. až 23.3. 

V bazéne žilinskej Mestskej krytej plavárne sa konal v porad í už 

XII. ročník medzinárodných plaveckých pretekov Jarná cena 

Žiliny (Spring Prix of  Ž il ina). Podujatia sa zúčastnilo 542 plavcov 

a plavkýň z 54 plaveckých klubov z deviatich štátov (Česko, 

Estónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, 

Ukrajina a Slovensko). Hviezdami podujatia boli medzi ženami 

Petra Chocová – česká reprezentantka (plavecký spôsob prsia), 

dvojnásobná majsterka Európy a účastn íčka OH a maďarský 

reprezentant Gergö Kis (plavecký spôsob kraul), dr žiteľ dvoch 

bronzových medail í z MS a jednej bronzovej z ME v plávaní. 

 

24. 3. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 37. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, ktoré malo bohatý program. Poslanci 

schválili prideľovanie mestských nájomných bytov podľa 

poradovníka. Mestsk í poslanci schválili primátorovi právomoc, že 

30 % uvoľnených bytov môže prideliť bez poradovn íka.  

Mesto Žilina aj v tomto roku vyčlenilo financie na podporu 

participácie občanov na živote v meste. Celková výška grantových 

dotácií schválená mestským zastupiteľstvom na tento rok je 45 

000 eur, na športové dotácie je schválených 38 000 eur. 

Žiadatelia o grantové dotácie môžu predkladať žiadosti do  

4. apríla 2014. Mestsk í poslanci schválili zloženie členov 

grantových komisi í pre rok 2014, kde je okrem mestských 

poslancov zastúpená aj odborná verejnosť. 
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Poslanci sa oboznámili aj s informatívnou správou o činnosti 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

Fatra (OOCR Malá Fatra), v ktorej je Mesto Žilina 

zakladajúcim členom. OOCR Malá Fatra mala do 

konca uplynulého roka 30 č lenov, z toho 13 obc í 

a 17 podnikateľských subjektov. Pre rok 2013 bol rozpočet 

plánovaný vo výške 308 602,30 euro (z toho členské príspevky 

155 173 eur, dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovesnkej republiky 153 429,30 euro).  

Poslanci boli oboznámení aj s hospodárením 

spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za štvrtý štvrťrok 

2013, kedy spoločnosť vykázala zisk 5 981,27 

euro. V tomto štvrťroku spoločnosť realizovala 

úpravu výšky nájomného nájomníkom garáží a nebytových 

priestorov, ktoré sú vo vlastn íctve Mesta Žilina. Výška nájmov 

nebola menená od roku 1994.  

Mestská krytá plaváreň v Žiline, kde je Mesto 

Žilina 100 %  spoločníkom, vykázala predbežný 

zisk za rok 2013 po zdanen í 44 291,28 euro. 

Mesto Žilina v minulom roku dotovalo mestskú krytú plaváreň 

formou bežnej dotácie vo výške 396 927,00 euro a plaváreň si 

sama dokázala zarobiť 447 460,13 euro. Samotné výdavky 

Mestskej krytej plavárne v Žiline na chod a údržbu predstavovali 

v roku 2013 celkovú sumu 786 473,04 euro.  

Ďalšou inštitúciou Mesta Žilina je Mestské 

divadlo Žilina, ktoré je financované aj z 

mestských peňazí. Rok 2013 bol pre Mestské 

divadlo Žilina úspešný aj z hľadiska 

umeleckého ocenenia jeho členov. Tvorcovia inscenácie hry 

Michaely Zakuťanskej Jánošík 007 v réžii Mariany Ďurčekovej a 

Jána Luterána získali zvláštnu cenu poroty festivalu Nová 

dráma/New Drama 2013. Mestské divadlo vykázalo za rok 2013 

pozitívny hospodársky výsledok.  

http://www.regionmalafatra.sk/
http://www.zilbyt.sk/
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Mestskí poslanci schválili aj návrh Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na projekt rekonštrukcie kultúrnej pamiatky 

– Rosenfeldov palác v Žiline. Mesto Žilina môže z ískať financie 

na opravu tejto kultúrnej pamiatky v objeme až 2 490 000 euro, 

pričom náklady Mesta budú iba 5 percent, čo predstavuje sumu 

približne 124 500 euro. 

 

29. 3. 

Projekt Hodina Zeme  je celosvetová ekologická akcia zameraná 

na ochranu našej planéty Zem. Na Slovensku sa  uskutočnil už 

po piatykrát a mesto Žilina sa opäť do projektu zapojilo tým, že 

dnes večer zhaslo od 20.30 do 21.30 hod. osvetlenie Katedrály 

Najsvätejšej Trojice (farský kostol) a balustrády.  

 

31. 3. 

V Mestskom divadle Žilina sa uskutočnilo pri pr íležitosti Dňa 

učiteľov slávnostné odovzdávanie ocenen í pracovn íkov škôl a 

školských zariaden í, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina.   

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2014 

23 
 

Ocenenia si z rúk primátora mesta Žilina Igora Chomu a vedúcej 

odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nory 

Zapletajovej prevzalo 21 pedagogických a výchovných 

pracovn íkov, ktorých na ocenenie navrhli pracovníci materských 

a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra vo ľného 

času i ostatn í občania.  

Najvýznamnejšie ocenenie, Cenu Janka 

Frátrika pre rok 2014, si tento rok 

prevzala Ľudmila Štefková (na obr.) z 

Centra voľného času Žilina (CVČ 

Kuzmányho 105), za prácu tanečného 

pedagóga a choreografa a prácu vedúceho 

súboru Žilinských mažoretiek Diana. Pod 

jej vedením dosiahli Žilinské mažoretky 

mnohé úspechy na svetových 

i európskych súťažiach. 

 

 

APRÍL 2014 

2. 4. 

Mesto Žilina sa opäť zapojilo do medzinárodnej kampane Light 

It Up Blue , čo znamená Rozsvieťme to na modro . Kampaň sa 

koná pri prílež itosti Svetového dňa informovanosti o autizme. 

Radnica mesta Žilina bola osvetlená modrým svetlom podobne 

ako mnohé významné budovy a pamätihodnosti po celom svete 

(napr. Empire State Bulding v New Yorku, Opera v Sydney, 

Niagarské vodopády).  

Osvetlením významných budov na modro vyjadruje zvyšok 

spoločnosti pochopenie a súcit k autistom.  

 

4. 4. 

Mesto Ž ilina informovalo občanov, že ohľadom medializovanej 

výstavby novej zastávky MHD súkromným investorom na mieste 
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pôvodnej zastávky Veľká okružná (Aupark ) sú zavádzaní. 

Územný plán mesta Žilina, ktorý schválili mestsk í poslanci, 

nedovoľuje zástavbu na tomto mieste, ktoré je definované ako 

súčasť plochy verejnej zelene. Priestor autobusovej zastávky 

predalo niekdajšie vedenie mesta investorovi v súvislosti s 

výstavbou Obchodného centra Aupark. 

 

4. 4. 

Poslednou bodkou za súťažnou sezónou 2013/2014 bola 

medzinárodná krasokorčuliarska súťaž pod názvom Minieurópa 

2014 v hlavnom meste Poľska – Varšave, kde FSC (Figure Skating 

Club) Žilina vyslal svojich pretekárov. Spomedzi zúčastnených 

krajín ako Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Estónsko, Rusko 

či Holandsko mala zastúpenie i Slovenská republika. Žilinčanka 

Bianca Srbecká  spomedzi 27 pretekárok zvíťazila v kategórii 

Silver Girls 2003 .  

 

7. 4.  

V priestoroch Mestského úradu sa konalo uvítanie malých 

Žilinčaniek a Žilinčanov 

do života. Zúčastnilo sa 

ho 70 detí so svojimi 

rodičmi i starými rodičmi. 

Rodičia sa zap ísali do 

Pamätnej knihy mesta 

Žilina. Na uvítan í bol aj 

kultúrny program.  

 

7. 4. 

V Dome umenia sa začal festival v íťazov 

prestížnych svetových súťaží, XXIII. 

Stredoeurópsky festival koncertného 

umenia s novým názvom Allegretto. Počas šiestich dn í do 11. 

http://www.zilina.sk/userfiles/2014/Spravodajstvo/uvitanie deti do zivota_2014-04-07 (11).JPG
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apríla sa v Žiline predstavili najvýraznejšie talenty mladej 

generácie európskeho interpretačného umenia. Medzi mladými 

interpretmi vynikli dirigent Peter Valentovič, huslistka Lucia 

Kopsová, klavirista Heinrich Alpers (Nemecko) a ďalší. 

   

15. 4. 

Mesto Ž ilina navštívil veľvyslanec 

Venezuelskej bolivárovskej republiky  

akreditovaný pre Slovenskú republiku so 

sídlom vo Viedni, J.E. Alí de Jesús 

Uzcátegui Duque (na obr.). Na Radnici 

mesta diplomata prijala prvá zástupkyňa 

primátora mesta Žilina Slavom íra 

Brezovská. Pán veľvyslanec sa živo zauj ímal 

o život v Žiline a na Slovensku.  

7. 4. 

Primátor mesta Žilina Igor Choma prijal na Radnici mesta Žilina 

veľvyslankyňu Slovinskej republiky na Slovensku J. E. 

Bernardu Gradišnik (na obr.) a 

ekonomického radcu veľvyslanectva 

Slovinskej republiky na Slovensku pána 

Romana Weixlera. Stretnutie sa nieslo v 

duchu snahy obnoviť partnerskú 

spoluprácu medzi mestom Žilina a 

slovinským mestom Koper, ktorá začala v 

roku 2000. Pani veľvyslankyňa vyjadrila presvedčenie, že 

obnovenie spolupráce by malo obojstranný pozitívny dopad na 

obe mestá a ich obyvateľov. 

 

24. 4. 

Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov a vedenia Mesta Žilina sa 

uskutočnilo v popoludňajších hodinách na Radnici mesta Žilina. 

Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor Mesta Žilina 

http://www.google.sk/url?url=http://www.statnevlajky.sk/venezuela&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1xmJVYXVJ-n5ywPJlZgY&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=Yzrg7NNbsbneC2xof_DUoQ&usg=AFQjCNFt0NHlRSSESfZ1AD-SLOtj9mrzRA
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Igor Choma. Na stretnutie boli pozvan í občania, ktorí sa dožívajú 

okrúhleho životného jubilea (70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov). 

Zúčastnení oslávenci (asi 80 seniorov) sa podp ísali do Pamätnej 

knihy Mesta Žilina.  

 

25. 4. 

Mesto Žilina navštívil veľvyslanec Čínskej 

ľudovej republiky  na Slovensku J.E. Pan 

Weifang  (na obr.). Na Radnici mesta Žilina ho 

prijal prvý zástupca primátora mesta Žilina 

Štefan Zelník.  

 

Pán veľvyslanec sa veľmi zaujímal o 

spoluprácu medzi mestom Žilina a mestom Changchun (čítaj 

Čangčun) v ČĽR a o možnosti ďalšieho rozvoja tejto spolupráce. 

 

 

29. 4. 

Mesto Žilina navštívila mimoriadna a 

splnomocnená veľvyslankyňa Českej 

republiky na Slovensku J. E. Lívia Klausová 

(na obr.). Na Radnici mesta ju prijal primátor 

mesta Ž ilina Igor Choma. Pani veľvyslankyňa 

sa zaujímala o vzťahy medzi mestom Žilina a 

partnerskými mestami v Českej republike, 

ktorými sú: Frýdek-Místek, Plzeň a Mestská časť Praha 15 

(Hostivař a Horn í Měcholupy). 

 

 30. 4. 

Mesto Žilina si pripomenulo 69. výročie svojho oslobodenia  a 

uctilo si pamiatku padlých vojakov, ktor í v roku 1945 vybojovali 

slobodu. Najskôr sa konal spomienkový pietny akt pri Pomn íku 

oslobodenia v Sade SNP. Vo svojom pr íhovore Juraj Drotár za 

http://www.google.sk/url?url=http://www.ceskaaslovenskahistorie.estranky.cz/clanky/statni-symboly-ceske-republiky.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CHNkVeDZEKbfywPng4KoBA&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=By4z-EjFuXk3keHCSaiLhA&usg=AFQjCNEHR2nJHd3GkoWylkf2hHhB3bxi4g
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Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v 

Žiline pripomenul odkaz generácie, ktorá prežila hrôzy vojny a 

položila životy za našu slobodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvrcholenie osláv oslobodenia Žiliny bolo na Vojenskom 

cintoríne (Cintor ín vojakov sovietskej armády) na Bôriku. 

Pietneho zhromaždenia sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor 

Choma spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta, veľvyslanec 

Ruskej federácie  v Slovenskej republike J.E. Pavel 

Kuznecov, veľvyslanec Bieloruskej republiky  J.E. 

Vladimír Serpikov, predseda Žilinského 

samosprávneho kraja Juraj Blanár, predseda Slovenského zväzu 

protifašistických bojovn íkov Pavol Sečkár, priami účastn íci bojov 

o Žilinu a jej okolia a ďalší hostia.  

 

Prítomných privítal primátor mesta Žilina Igor Choma. 

Prítomným sa prihovoril i aj veľvyslanec Ruskej Federácie Pavel 

Kuznecov, Juraj Blanár a Pavol Sečkár. Všetci rečníci vo svojich 

príhovoroch vyzdvihli hodnoty mieru a odsúdili nemeckú 

nacistickú tyraniu, ktorá zatiahla svet do vojny.  
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30. 4. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa po druhý 

raz uskutočnilo stavanie žilinského 

mája. Stavaním mája sa aj Žilinčania 

pripojili k zachovávaniu ľudových 

tradícií, ktoré sú základným pilierom 

kultúry nášho národa. Podujatia sa 

zúčastnili primátor mesta Žilina Igor 

Choma spolu s predsedom Žilinského 

samosprávneho kraja Jurajom 

Blanárom a mnohí prizerajúci sa 

Žilinčania. Ľudové tradície a folklór 

predstavili svoj ím vystúpením Folklórny 

súbor Rozsutec a Detský folklórny 

súbor Cipovička z Centra voľného času Žilina (CVČ Kuzmányho 

105). 

 

MÁJ 2014 

 3. 5. 

Napriek nepriaznivému počasiu sa konalo tradičné čistenie 

Lesoparku Chrasť. Daždivé počasie neodradilo takmer 100 

dobrovoľníkov, ktor í za dopoludnie vyzbierali približne 300 kg 

odpadu. Možno konštatovať, že žilinský lesopark je čistejší ako 

po minulé roky, a preto sa vyzbieralo menej odpadu. Možno sa 

ľudia začali správať zodpovednejšie. Mesto Žilina poskytlo 

účastníkom pracovné rukavice a vrecia na zber odpadu. Pred 

obedom sa účastníci akcie mohli bezplatne občerstviť teplým 

čajom a párkami. 

3. 5. 

Deň sv. Floriána – patróna hasičov sa uskutočnil na Námestí 

Andreja Hlinku v Žiline. Súčasťou programu bola hasičská súťaž 

v požiarnom útoku o sochu sv. Floriána, prezentácia súčasnej i 

historickej hasičskej techniky, vyslobodzovacej techniky a 
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náradia, protipovodňovej 

techniky, ďalej ukážky 

prvej pomoci – Slovensky 

Červený kr íž a rôzne 

akcie a súťaže pre deti. 

Tohtoročný Deň sv. 

Floriána – patróna 

hasičov, sa tešil aj 

napriek nepriaznivému 

počasiu vysokej účasti 

súťažiacich hasičov i 

prizerajúcej sa verejnosti. 

Hasičskej súťaže sa zúčastnilo viac ako 500 dobrovo ľných 

hasičov zo Žilinského a Trenčianskeho kraja. 

 

5. 5. 

Mesto Ž ilina a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 

podpísali dnes Zmluvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti a 

poriadku na území nášho mesta. Zmluva je základným pilierom 

spolupráce medzi Mestskou políciou Žilina a Krajským 

riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline v boji proti kriminalite, 

ako aj v zabezpečovaní verejného poriadku na území mesta. 

Zmluvu podpísali primátor mesta Žilina Igor Choma a riadite ľ KR 

PZ v Žiline plk. Mgr. Ivan Špánik. 

 

6. 5. 

 V Palace Hotel Polom Žilina sa konala 

záverečná konferencia medzinárodného 

projektu Central MeetBike , ktorú 

organizovali Mesto Žilina a Výskumný ústav dopravný v Žiline. 

Cieľom konferencie bolo prezentova ť medzinárodnú spoluprácu v 

oblasti podpory cyklistickej dopravy, výmenu poznatkov a 

skúseností.  
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16. 5. 

Na Námestí Andreja Hlinku bolo 

podujatie, na ktorom Žilinčania 

oslávili 10. výročie vstupu 

Slovenskej republiky do Európskej 

únie. V programe vystúpili skupiny 

Vidiek, Fuera Fondo a Walter 

Schnitzelsson.  

Slovenská republika vstúpila do Európkej únie 1. mája 2004. 

Dnes v EÚ žije viac ako 500 miliónov obyvateľov. Členmi 

Európske únie sú tieto štáty : Belgicko, Bulharsko, Cyprus,  

Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 

Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 

Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Veľká 

Británia), Španielsko, Švédsko a Taliansko..  

 

19. 5. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 38. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválili správu o činnosti 

Dopravného podniku mesta Žiliny s. r. o. DPMŽ ukončil činnosť 

v roku 2013 vyúčtovan ím príspevku z výkonov vo verejnom 

záujme vo výške mínus 365 798 eur. V porovnan í s rokmi 2009 

a 2010, kedy bola spoločnosť v strate približne 900 000 eur, ide 

o pokrok v hospodárení spoločnosti. Za súčasného vedenia 

dochádza k postupnej obnove vozového parku, ktorý bol 

extrémne zastaraný. V rokoch 2012 a 2013 bolo odovzdaných do 

prevádzky 15 nových trolejbusov a v roku 2014 bude zakúpených 

5 nových autobusov.  

 

V kladných číslach skončilo aj hospodárenie Mestského divadla 

Žilina, ktoré v prvom štvrťroku výrazne zvýšilo hranosť vlastných 

inscenácií. Divadlo po úhrade všetkých nákladov na svoju 
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činnosť vykázalo zisk 2 300 eur. Mestská krytá plaváreň v Žiline 

vykázala zisk za prvý štvrťrok 1 280,73 eur a rovnako si počínala 

spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., ktorá vykázala zisk 5 601 eur. Mesto 

Žilina úspešne ukončilo rok 2013 s prebytkom 1,5 mil. eur. 

Uvedené ekonomické ukazovatele nasvedčujú tomu, že 

súčasnému vedeniu sa dar í ozdravovať mestské financie, čo 

potvrdzuje aj znižujúca sa výška dlhu Mesta Žilina. Igor Choma 

v roku 2011 prevzal mesto Žilina v dlhu 130,29%, no k 31. 

decembru 2013 bol dlh mesta Žilina 77,06%.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zmenilo priemernú výšku 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na rok 2014, ako aj pre 

neštátne zariadenia. Podnet poslanca na navýšenie sumy na 

dieťa centra voľného času nebol schválený, keďže ide o financie 

mesta, ktoré sú v zmysle zákona prerozdeľované aj neštátnym 

školám a školským zariadeniam. Prioritou naďalej je, aby 

mestské centrum voľného času bolo riadne finančne 

zabezpečené, pretože sa podieľa na výchove našej mládeže.  

Poslanci schválili taktiež odpredaj 200 ks listinných akci í na 

meno v hodnote 332 euro/akcia v spoločnosti BYTTERM, a. s. za 

celkovú sumu 674 002,14 eur.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo prevod posledných 

pozemkov vykupovaných ešte v roku 2005 za účelom vybudovania 

obytného súboru pre spoločnosť Kia Motors Slovakia, teda prevod 

zostávajúcich pozemkov na spoločnosť Obytný súbor Krasňany, 

s. r. o., ako 100 % dcérsku spoločnosť zriadenú za účelom 

vybudovania tohto obytného súboru. Obytný súbor bol 

vybudovaný z návratnej finančnej výpomoci, poskytnutej Mestu 

Žilina zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 17,6 mil. eur.  
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23. 5. 

Opäť konal Európsky tanečný festival štvorylky (European 

Quadrille Dance Festival) . Satelitný signál presne o 12.00 hod. 

zabezpečil synchronizovaný štart s ostatnými zapojenými 

európskymi mestami. Hudba k tancu bola prenášaná priamo zo 

slovinského mesta Maribor, kde sídli organizačný výbor. 

Európsky tanečný festival štvorylky, ktorý zaregistrovala 

organizácia Tanečný zväz Slovinska (Plesna zveza Slovenije), 

znamená synchronizované tancovanie štvorylky v rôznych 

európskych mestách na významných verejných miestach.  

 

Na Námestí Andreja Hlinku v Žiline štvorylku tancovalo 1  156 

účastníkov, od žiakov základných a študentov stredných škôl, až 

po dôchodcov (Žilinské babenky). Dievčatá a chlapci mali farebne 

rozlíšené tričká. 

 

Štvorylku v Žiline organizovali už po piatykrát mesto Žilina a 

Tanečná škola Peter Cieker. Na Slovensku sa do tancovania 

zapojili aj v mestách Košice, Banská Bystrica, Jacovce, Myjava, 

Vranov nad Topľou a Žarnovica. 

 

23. 5. 

Mesto Žilina aj v tomto roku vyčlenilo financie na podporu 

participácie občanov na živote v meste formou poskytovania 

grantových dotácií v celkovej výške 45 000 eur. Mesto tak 
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podporuje participáciu občanov na živote v meste s cie ľom 

skvalitňovať kultúrny a športový ž ivot Žilinčanov. O granty pre 

rok 2014 v oblasti Kultúra sa uchádzalo 58 žiadateľov,  

v oblasti Šport to bolo 53 žiadateľov. Grantové dotácie boli 

schválené  

v oblasti Kultúra 31 žiadateľom v celkovej výške 25 000 eur a 27 

žiadateľom v oblasti Šport v celkovej výške 19 987 eur. Podrobný 

rozpis dotácií sa nachádza v  rozpočte mesta Žilina za rok 2014. 

 

27. 5. 

V kníhkupectve Artforum na Mariánskom námestí bolo 

predstavenie  knihy Lekárne a lekárnici v okrese Žilina pred 

rokom 1990, ktorú napísal 

kolektív autorov v zložení 

Peter Štanský, Roman 

Smieško, Oľga Frátriková, 

Milan Novák a Zdenek 

Valenta. V knihe okrem 

všeobecných informácií o 

počiatkoch lekárnictva, 

vzdelávaní lekárnikov alebo 

výrobe liekov nájdete aj osudy jednotlivých prevádzok či známych 

lekárnikov, viacero vzácnych fotografií, ako napríklad pôvodné 

lekárnické váhy z lekárne U zlatého orla (Ku zlatému orlovi) z 

najstaršej žilinskej lekárne, ktorá s ídlila na Mariánskom námest í 

a bola v prevádzke nepretržite v rokoch 1735–1992.  

 

28. 5. 

Na Radnici mesta Ž ilina sa konala 

Slávnostná akadémia Zboru Žilincov. 

Hlavným cieľom Zboru Žilincov je zachovať 

neopakovateľný genius loci solnensis (duch 

mesta Žilina). Preto už v roku 1996 vyhlásil Zbor Žilincov 
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prestížnu cenu s týmto názvom a usporiadal slávnostnú 

akadémiu, kde boli odovzdané prvé tri ocenenia. Tieto si vtedy 

prevzali umelecký kníhviazač Ján Vrt ílek a básnik Mgr. Ján 

Frátrik. JUDr. Ernestovi Žabkayovi bolo udelené „in memoriam“. 

Zbor Žilincov od toho roku každoročne usporadúva slávnostnú 

akadémiu ako súčasť Staromestských slávností v Žiline. Na 

akadémii boli odovzdávané prest ížne ceny genius loci solnensis 

tvorcom a významným osobnostiam Žiliny. Doposiaľ boli udelené 

ceny ž ijúcim významným osobnostiam (36) a tiež ocenenia „in 

memoriam“ (24).  

 

Laureátom ceny genius loci 

solnensis za rok 2014 sa stal Ing. 

arch. Stanislav Toman  (na obr.). 

Cenou „in memoriam“ boli ocenení 

tenista a tréner Ján Krajčík, 

pedagóg a prekladateľ Štefan 

Kýška a lekár doc. MUDr. Jozef 

Žucha. V spolupráci s 

Konzervatóriom v Žiline sa 

každoročne od roku 2000 v rámci 

akadémie vyhlasujú aj ví ťazi 

študentskej skladateľskej súťaže Adama Plintoviča. V roku 2014 

cenu získal Ľuboš Kubizna. 

 

28. 5. 

Mesto Žilina prijalo Etický kódex zamestnanca, ktorého cieľom 

je zadefinovať správanie sa inštitúcie a tak poskytovať služby 

samosprávy cez svojich zamestnancov verejnosti v rámci 

kompetencií stanovených zákonom a kompetencií prenesených 

na mesto štátom. Výsledkom úsilia zamestnancov Mestského 

úradu v Žiline bude zabezpečiť správu mesta a podporovať ďalší 

rozvoj mesta v prospech všetkých občanov.  
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29. 5. 

Mesto Žilina v spolupráci s Agentúrou Duna organizovali 

jubilejný 20. ročník Staromestských slávností. Od 29. do 31. 

mája centrum mesta zplnili tradiční remeselníci a súčasní 

popredn í umelci z celého Slovenska. V priebehu troch dn í mali 

návštevníci všetkých vekových kategórií možnosť vychutnať si 

širokú škálu hudobných žánrov a spoločne sa zabaviť s 

najznámejšími interpretmi slovenskej hudobnej scény. 

Sprievodné podujatia boli: Ž il ina v Artfóre, Č ipkované radosti na 

letné variácie  (Krajské kultúrne stredisko), Ž il ina –  moje mesto 

(literárno-výtvarno-dejepisná sú-ťaž pre žiakov základných škôl), 

šansónový večer Lucie Šoralovej & La Alma (Mestské divadlo 

Žilina), Rozprávkový deň detí (Mesto Žilina v spolupráci s CVČ 

Žilina). 
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Z histórie Staromestských slávností  

História najväčšieho podujatia v meste sa začala písať v 

septembri roku 1995, kedy sa uskutočnil prvý ročník tohto 

podujatia pod názvom Žilinské trhy ľudových a umeleckých 

remesiel. Remeselné trhy a kultúrny program boli zamerané 

najmä na prezentáciu folklórnych súborov.  
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Trhy sa konali na vtedajšom Námestí Ľudov íta Štúra a hlavnými 

organizátormi boli Zbor Žilincov (menovite jeho predseda Štefan 

Massányi), Živnostenské 

spoločenstvo Ž ilina (starosta 

Dušan Hruštinec), Regionálne 

osvetové stredisko (riaditeľ 

Peter Ničík) a Mestský úrad v 

Žiline (zástupca primátora 

Milan Gavlák a Ján Štofko). 

Kultúrny program vytvorili 

a moderovali Zlatica Humeníková  († 2013) a režisér Mestského 

divadla Žilina Tomáš Rosický († 2002) (obaja na obr.).  

 

Druhý ročník v roku 1996 mal názov Žilinské dni vzdelanosti, 

remesiel a podnikania  a bol zameraný najmä na prezentáciu 

umeleckých a úžitkových remesiel a organizáciu odborného 

seminára o vzdelávaní. Prvé dva ročníky boli nízko nákladové, 

bez dopadu na mestský rozpočet. Tribúna bola zhotovená z 

lešenárskych trubiek a ozvučenie priestoru bolo zabezpečené 

vozidlom Avia a megafónmi. 

 

Prelom nastal v roku 1997, kedy podujatie dostalo dnešný názov 

Staromestské slávnosti . Tretí ročník zmenil nielen názov, ale aj 

priestranstvo. Hlavný program sa presunul na práve 

zrekonštruované Námestie Andreja Hlinku. Tribúna i ozvučenie 

boli na oveľa vyššej úrovni. Novú tribúnu (aj pre iné podujatia) 

zakúpilo mesto Žilina v roku 1999. Od roku 2002 prebiehal 

kultúrny program na oboch hlavných námestiach súčasne. Na 

Námestí Andreja Hlinku vystupovali hlavne rockové kapely a 

speváci populárnej hudby. Na Mariánskom námestí bol program 

komornejší, bol tam priestor pre  zborový spev, folklór a klasickú 

hudbu. 
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Každým ďalším rokom sa podujatie stávalo populárnejším a 

priťahovalo návštevníkov zo širokého okolia do centra mesta 

nielen vďaka prezentácii remesiel, ale aj pre bohatý kultúrny 

program. Počas dvadsiatich rokov v Žiline vystúpilo množstvo 

domácich i zahraničných súborov, kapiel a sólistov na dvoch 

pódiách. Návštevníci mali možnosť vidieť najznámejších 

slovenských i českých interpretov rôznych žánrov. Spomenúť 

treba mená ako skupiny Olympic, Gladiátor, Desmod, I.M.T. 

Smile, Gladiátor, Chinaski, Fermáta, Horkýže sl íže, Polemic, 

Čechomor, Balkansambel, ďalej Helena Vondráčková, Peter Lipa, 

Marian Varga, David Koller, Chinaski, Aneta Langerová, Hana 

Zagorová, Zuzana Smatanová, Pacora trio, atď.  

Nezabudnuteľným bolo vystúpenie Chrisa Normana, bývalého 

lídra britskej skupiny Smokie v roku 2006 alebo predstavenie 

Lewron Orchestra v roku 2005. Z folklóru to boli o. i. SĽUK 

(Slovenský ľudový umelecký kolekt ív), Lúčnica, Hradišťan.  

Priestor dostali samozrejme aj všetky 

súbory zo Žiliny rôznych žánrov, ako 

napr. skupiny AYA, Arzén, HT, Daira, 

Swan Bride, V8 band, Invisible orchestra, 

folklórne súbory Rozsutec, Stavbár, 

Lieska, Cipovička a samozrejme Štátny 

komorný orchester Ž ilina, Žilinský 

miešaný zbor, spevácke zbory Omnia 

a Máj (na obr. Barbora Švidraňová, 2014). 

S organizáciou Staromestských slávností 

pomáhajú aj občianske združenia a 

organizácie. Spomenúť treba Zbor Žilincov, Regionálne osvetové 

stredisko (neskôr premenované na Krajské kultúrne stredisko), 

Mestské divadlo Ž ilina a Stanicu Žilina-Záriečie. 

Každoročne sa konajú súťaže žiakov základných škôl o meste 

Žilina s názvom Moje rodné mesto. Do povedomia verejnosti sa 

dostali aj podujatia ako je Medzinárodný deň detí, Slávnostná 
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akadémia Zboru Žilincov s oceňovaním významných Žilinčanov, 

ekumenické bohoslužby, Žilina v Artfóre a mnohé ďalšie. 

K atraktívnosti Staromestských slávností prispieva aj podpora 

silného partnera, ktorým je spoločnosť Kia Motors Slovakia . Kia 

podporuje podujatie od roku 2007, teda od začiatku svojho 

pôsobenia v meste Žilina. 

Od roku 2008 existuje webová stránka: www.staromestske -

slavnosti.sk, na ktorej nájdete všetky podrobné informácie 

o jednotlivých ročníkoch.  

29. 5. 

Na Radnici mesta Žilina bolo vyhodnotenie súťaže Žilina – moje 

mesto, literárno-výtvarno-dejepisnej súťaže pre žiakov 

základných škôl. Súťaž v tomto roku mala 19-ty ročník. Ako 

každý rok, je určená pre deti materských škôl, žiakov základných 

škôl a základných umeleckých škô l pre vekovú skupinu od 3 do 

20 rokov. Súťaž je členená na tieto sekcie: vo výtvarnej sekcii 

odborná porota hodnotila výtvarné práce, ktoré sa viažu na mesto 

Žilina. V literárnej sekcii hodnotila literárne práce, ktorej 

ústrednou témou je mesto Žilina, poézia, próza, ľubovoľné žánre. 

V historickej sekcii išlo o písomné spracovanie vybraného 

obdobia z histórie mesta, historickej udalosti spojenej s mestom 

Žilina, historickej stavby v meste, významnej osobnosti z histórie 

Žiliny. 

31. 5. 

Jednou zo sprievodných akcií Staromestských slávností bol 

Rozprávkový deň detí, ktorý sa konal v Sade SNP. Pre deti boli 

pripravené viaceré súťaže: detské chodúle, chytanie rybič iek, hod 

na cieľ. Súčasťou bohatého programu boli detský kútik, 

dielnička, hlavolamy, skákací hrad, záchranárska kynológia, 

lanové prekážky, canisterapia, maľovanie na tvár, cukrová vata, 

kráľovské oriešky (kornúty s orechmi) a Žilinskí kuchári 

pripravili deťom palacinky. Hlavnými organizátormi sú Mesto 

Žilina a Centrum voľného času, Kuzmányho 105 (CVČ Žilina). 
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31. 5. 

Na jubilejnom 20. ročníku Staromestských slávností sa 

zúčastnilo 91 predajcov remeseln íckych výrobkov a 18 stánkov s 

občerstven ím. Pri výbere tovaru a predajcov bola hlavným 

kritériom remeselná výroba, ktorá sprevádza podujatie od jeho 

začiatkov a prináša do mesta staré tradície. Za užívanie 

verejného priestranstva stánkami pribudlo do rozpočtu mesta 5 

085 eur. 

Počas tohtoročných Staromestských slávnost í vystúpilo 44 

umeleckých súborov, kapiel a interpretov, z toho bolo 15 

vystúpení detí z Centra voľného času Ž ilina a zo základných, 

materských a umeleckých škôl. Samozrejme nemohli chýbať ani 

kluby seniorov. Mesto vysúťažilo technické zabezpečenie 

Staromestských slávnost í a program na Námestí Andreja Hlinku 

vo výške 40 788 eur, čo je najnižš ia suma za uvedenú službu za 

posledné roky. Mesto z ískalo najsilnejší program v rámci oboch 

dní, ktorý zabezpečovala Agentúra Duna.  

 

JÚN 2014 

 7. 6. 

V Bytčici sa konal druhý ročník podujatia s názvom Bytčický 

juniáles. Aj tento rok sa o spestrenie programu postarali Žilinské 

mažoretky Diana z CVČ Kuzmányho 

105. Ich prvé vystúpenie sa konalo 

počas prestávky futbalového zápasu 

medzi Horní vs. Dolní a svoje umenie 

predviedli miestnym občanom aj počas 

vyhlásenia výsledkov zápasu. Po 

futbalovom zápase bol koncert skupiny 

Kasava, skupiny Balkansambel a 

zaspieval aj Žilinčan Tomáš Bezdeda (na 

obr.). 

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2014 

41 
 

Pekné počasie a pr íjemná atmosféra prispeli k tomu, že 2. ročník 

Juniálesu mal kladné ohlasy a ľudia sa bavili do neskorých 

večerných hod ín. 

 9. 6.  

V priestoroch Mestského úradu sa konalo tradičné uvítanie 

malých Žilinčaniek a 

Žilinčanov do života. 

Zúčastnilo sa ho 70 det í 

so svojimi rodičmi i 

starými rodičmi. Rodičia 

sa zapísali do Pamätnej 

knihy mesta. Na uvítaní 

bol aj kultúrny program.  

 

13. 6. – 14. 6. 

Žilina sa zapojila do najväčšieho podujatia firemného 

dobrovoľníctva na Slovensku. Rukávy si vyhrnuli aj 

zamestnanci Mestského úradu v Žiline a prišli pomáhať do 

Detských jaslí na Puškinovej ulici, do Detských jasl í na Veľkej 

okružnej ulici, do Základnej školy v Brodne a do nízkoprahového 

centra na Bratislavskej ulici.  

 

15. 6. 

V autocampingu Nižné Kamence pri Terchovej sa uskutočnila 

Detská tour Petra Sagana , súťaž v jazde na horských bicykloch, 

odrážadlách pre deti od 3 do 16 rokov. Každý účastník dostal 

diplom s podpisom tohto úspešného cyklistu. Žilinčan Peter 

Sagan je v súčasnosti fenomenálnou postavou svetovej cyklistiky 

a športu.  

 

15. 6. 

Tesco Beh pre život štartoval na Námestí Andreja Hlinku. Ako 

po minulé roky i tentoraz boli pre najmenších bežcov pripravené 
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hravé aktivity ako maľovanie na tvár, súťaže a mnoho ďalšieho. 

Vlani v rámci Tesco behu pre život v Žiline absolvovalo trasu dlhú 

3,3 km 2 458 ľudí. Celkovo Ž ilinčania odbehli či odkráčali 8 112 

km. Vďaka ich ochote pomôcť sa podarilo vyzbierať 7 768 eur, 

ktoré pomohli pri kúpe unikátneho prístroja Nano Sight.  

 

18. 6. 

Primátor mesta Žilina Igor Choma už tradične na záver školského 

roka ocenil na Radnici mesta Žilina najlepších žiakov škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Žiaci dosiahli vynikajúce 

vzdelávacie výsledky vo vedomostných, ale aj športových 

súťažiach, čím reprezentovali aj školu, mesto, kraj a taktiež aj 

Slovenskú republiku. 

 

19. 6. 

Mesto Žilina navštívila veľvyslankyňa 

Fínska na Slovensku J. E. Henna Knuuttila  

(na obr.). Na Radnici mesta ju prijala 

Slavomíra Brezovská, prvá zástupkyňa 

primátora mesta. Pani veľvyslankyňa navrhla 

možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania s 

mestom Tampere a tamojšou univerzitou. Na 

projektoch Európskej únie sa mesto Žilina môže zúčastniť spolu 

so Žilinskou univerzitou.  

 

20. 6. 

Mesto Žilina navštívil mimoriadny a splno-

mocnený veľvyslanec Japonského 

cisárstva v Slovenskej republike J. E. Akio 

Egawa (na obr.). Na Radnici mesta Žilina 

japonského diplomata prijal primátor mesta 

Žilina Igor Choma. Pán veľvyslanec sa 
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zaujímal o dianie v našom meste a predmetom rozhovorov boli  aj 

vzťahy medzi našimi krajinami.  

 

20. 6. 

Na Mestskom úrade v Žiline sa v piatok 20. júna uskutočnilo 

vyhodnotenie piateho ročníka Školskej športovej ligy, do ktorej 

sa zapojili zástupcovia 14 žilinských základných škôl. Od 

októbra až do júna žiaci súťažili v týchto športoch: futbal, 

florbal, vyb íjaná, plávanie, atletika a branný pretek. Titul v íťaza 

po druhýkrát obhájili žiaci Základnej školy Martinská a od Mesta 

získali výhru – výlet do Tatralandie. 

Školská športová liga prebiehala od októbra 2013 do júna 2014 

a súťažilo sa v 6 športoch (futbal, florbal, vyb íjaná, plávanie, 

atletika, branný pretek). Ligy sa zúčastnilo viac ako 1 000 det í 

od 3. ročníka až po 9. ročník zo 14 žilinských základných škôl.  

Hralo sa celoročne minimálne raz do týždňa v poobedných 

hodinách. Za to patrí poďakovanie nielen deťom, ktoré trávili svoj 

poobedný voľný čas športovaním, ale aj ich učiteľom, ktorí sa im 

venovali nad rámec svojho pracovného času. 

Vyhodnocovali sa najlepšie družstvá v jednotlivých kategóriách. 

Hlavnou výhrou a veľkou motiváciou pre deti bol výlet do 

Tatralandie. V íťazom sa po druhýkrát stali žiaci Základnej školy 

Martinská. 

 

23. 6. 

Na Radnici mesta Žilina 

sa konalo tradičné 

stretnutie jubilantov . 

Pozvaní boli seniori 

dožívajúci sa 70, 75, 80, 

85 a 90 rokov. Po 

dosiahnutí tohto veku 

mesto pozýva jubilanta 
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každý rok. Prítomným seniorom sa prihovoril primátor mesta 

Žilina Igor Choma a taktiež si vypočuli kultúrny program.  

 

28. 6. a 29. 6. 

Mestská krytá plaváreň bola hostiteľom majstrovstiev 

Slovenska v plávaní v kategórii 13 a 14 ročných žiakov. Na 

domácej pôde sa predstavilo 26 plavcov Klubu plaveckých 

športov Nereus Žilina. Žilinčania si vyplávali 3 zlaté, 4 

strieborné a 9 bronzových medail í. V celkovej medailovej bilancii 

skončili spomedzi 44 klubov na 6 mieste. Najúspešnejšou bola 

slovenská juniorská reprezentantka Laura Benková, ktorá 

získala 3x titul Majsterky Slovenska v disciplínach 50 m, 100 m 

a 200 m voľný spôsob. Na 400 m voľný spôsob skončila na 

druhom mieste. Po jednej striebornej medaile si vyplávali Peter 

Sukeník na 50 m voľný spôsob a Nina Balogová na 100 m motýlik. 

Po dve bronzové medaily získali Kristián Suchomel  na 100 m 

motýlik a 100 m znak a Alexander Hrabovský na 100 m a 200 m 

motýlik. Juniorská reprezentantka Zuzana Loncková vyplávala 

jednu bronzovú medailu na 100 m prsia a prispela k zisku 

medailí v dvoch dievčenských štafetách. 

 

28. 6. a 29. 6. 

Plaveckú sezónu na Slovensku ukončili Letné majstrovstvá 

Slovenska v bratislavskej plavárni na Pasienkoch. Klub 

plaveckých športov Nereus Žilina reprezentovalo 21 plavcov. 

Najúspešnejšou Žilinčankou bola ešte len 11 ročná Emma 

Marušáková. Táto všestranná plavkyňa z ískala titul Majsterky 

Slovenska na jednej z najťažších discipl ín – 400 m polohové  

preteky. Tri strieborné získala na 200 m polohové preteky, 800 

m voľný spôsob a 100 m motýlik, tri bronzové na 50 m a 100 m 

voľný spôsob a 200 m motýlik. 

 

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2014 

45 
 

29. 6. 

Obete holokaustu  si pietnou spomienkou 

uctili predstavitelia mesta Žilina a verejnosť 

pri pamätníku Cesta bez návratu na Závodskej 

ceste v Ž iline. Pamätník sa nachádza na 

mieste, kde bol od marca do októbra 1942 

zriadený zberný tábor pre deportáciu 

židovských spoluobčanov z celého Slovenska 

do nacistických koncentračných táborov smrti.   

 

Spomienky na obete holokaustu sa zúčastnili primátor mesta 

Žilina Igor Choma, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Dušan Čaplovič, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja 

Jozef Štrba, predseda Židovskej náboženskej obce Pavel Frankl, 

riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavel Mešťan, 

Čestný občan mesta Žilina Arieh Klein a ďalší hostia.  

 

Dôstojnosť spomienky umocnila čestná stráž vojakov zo 

žilinského 5. pluku špeciálneho určenia a vystúpenie speváckeho 

zboru Máj mesta Žiliny. Pietnej spomienke predchádzala 
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smútočná tryzna v Obradnej sieni na Židovskom cintor íne v 

Žiline. 

 

     30. 6.   

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 39. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline.  

Riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny s. 

r. o. Ján Barienčík informoval mestských 

poslancov o hospodárení spoločnosti za prvý 

štvrťrok 2014, ktoré skončilo s kladným hospodárskym 

výsledkom 216 257 eur. S platnosťou od 1. augusta 2014 sa 

doplní Tarifa MHD v Žiline o akceptáciu čipovej karty 

International Student Identity Card (ISIC karta) a rozšíri sa 

bezplatné cestovanie pre jednu dospelú osobu s detským kočíkom 

s dieťaťom vo vozidlách MHD v Žiline.  

Náčelník Mestskej polície Žilina Milan Šamaj 

predniesol správu o činnosti Mestskej pol ície Žilina 

za rok 2013. Poslanci vyslovili spokojnos ť s výkonom 

policajtov pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako 

aj s aktivitou Mestskej pol ície Žilina pri stretnutiach poslancov 

jednotlivých obvodov s občanmi mesta, kde policajti priamo 

zodpovedajú na dotazy a riešia požiadavky verejnosti. V roku 

2013 na území mesta Žilina pribudlo celkovo 24 kamier 

mestského kamerového systému v centrálnej časti mesta, čo 

prispelo k väčšej bezpečnosti a pomohlo pri objasňovaní 

protiprávneho konania v spolupráci so štátnou políciou. V tomto 

roku pribudne ďalších 20 až 30 kamier kamerového systému, 

ktoré sa v súčasnosti inštalujú na sídliskách Vlčince, Solinky a 

Hájik. 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?url=http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13775&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=m6xlVeLuDKimygPp6oOoCw&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=3FvxUlEOdirs6Y6k_slnsg&usg=AFQjCNEnGsL4iPyvBcZH49-mQcZ5BWApGg


  Kronika mesta Žilina za rok 2014 

47 
 

JÚL 2014 

 1. 7. 

Mestská krytá plaváreň, s. r. o. v Žiline otvorila dnes vonkajšie 

bazény. Návštevn íci plavárne si tak môžu spríjemniť horúce letné 

dni v troch vonkajších bazénoch. Bazény budú otvorené do 31. 

augusta s tým, že po tomto term íne sa zváži ich ďalšia prevádzka 

podľa počasia.  

 

 

5. 7. 

Žilinsk í hokejbalisti opäť potvrdili, že patria medzi svetovú i 

domácu špičku. Na nedávnych majstrovstvách sveta 

v hokejbale juniorov v Bratislave z ískali zlato všetky tri 

reprezentácie Slovenska, teda do 16, 18 i 20 rokov a pod tento 

úspech sa podpísali aj Žilinčania. V kategórii U16 sa stal 

majstrom sveta mladý talent Michal Choma, pričom lavičku 

slovenskej reprezentácie koučoval Milan Ladiver a zo zlatej 

medaile na šampionáte v kategórii U20 sa tešil aj tret í zo 

Žilinčanov Adrián Lipovský. Za najlepšieho hokejbalistu 

Slovenska za rok 2013 bol vyhlásený Ž ilinčan Róbert Kašša, 

ktorý v tejto ankete triumfoval už v rokoch 2000 a 2002, Milan 

Ladiver skočil na 5. mieste. Róbert Kašša sa zároveň stal 

Hviezdou extraligovej sezóny 2012/2013 a členom All Stars 

extraligovej sezóny 2012/2013. 
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13. 7. 

Budatínsky hrad  (na obr.) prechádza v súčasnosti rozsiahlou 

rekonštrukciou. Od bude jeho veža opäť prístupná verejnosti.  

Budatínsky hrad bol pre 

verejnosť uzatvorený od 

januára 2007. Komplexná 

rekonštrukcia veže, ktorá 

bola základom hradu už 

pri jeho vzniku a dodnes 

vytvára charakteristickú 

siluetu, začala v októbri 

2012. Oprava bola 

realizovaná vďaka podpore 

projektu Obnova objektov – stavebné úpravy areálu 

Budatínskeho zámku z eurofondov vo výške  

2 200 000 eur, pričom Ž ilinský samosprávny kraj 

spolufinancoval projekt sumou 117 000 eur.  

 

21. 7. 

Mesto Žilina približne o 15.00 hod. zasiahla ve ľmi silná letná 

búrka, zrejme najsilnejšia za posledné roky. Zatopený bol 

podchod pri železničnej stanici, cesta pri Fakultnej nemocnici, 

mnohé pivnice domov, prestali fungovať semafory. Potok Všivák 

na Bôriku zaplavil pivnice v bytovkách a v rodinných domoch na 

Bôrickej ceste a zaplavený bol aj Park Ľudovíta Štúra a úsek 

Spanyolovej ulice pod Fakultnou nemocnicou s poliklinikou 

Žilina. Veľké problémy narobila voda aj na s ídlisku Vlčince, Pod 

nemocnicou a na Hlinách III. Pre občanov v mestských častiach 

Považský Chlmec, Vranie, Strážov, Brodno a Budat ín okamžite 

poskytlo mesto v spolupráci so Slovenskou katol íckou charitou 

Bratislava vysúšače na odstránenie vlhkosti v zatopených 

priestoroch. Diecézna charita Žilina poskytla čistiace a 

dezinfekčné prostriedky.  
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Krízový štáb mesta Ž ilina v najbližších dňoch neustále 

pokračoval v koordinovan í prác na odstraňovaní škôd po búrke. 

Správcovia zelene odstránili 86 vyvrátených a zlomených stromov 

a 48 poškodených stromov. Zo zasiahnutých mestských častí 

bolo celkovo vyvezených 20 zaplnených veľkokapacitných 

kontajnerov. Odčerpávanie vody zo zaplavených podchodov, 

pivníc, rodinných domov a pozemkov na celom území Žiliny 

vykonávali dobrovoľní hasiči.  

Žilina sa z tejto katastrofy spamätávala niekoľko dn í. Avšak 

spoločným úsilím všetkých zložiek boli po niekoľkých dňoch 

všetky následky povodne odstránené a život v meste sa vrátil do 

normálu.  

 

25. 7. 

Na Mariánskom námestí Žiline začal už tradičný Bažant 

Kinematograf. V porad í už dvanásty ročník tohto jedinečného 

projektu kina na 

kolesách začal svoju 

zastávku politickou 

fraškou Kandidát. 

Diváci si do 29. júla 

mohli pozrieť trpkú 

komédiu z obdobia 

najťažšej 

normalizácie Eštebák, 

film z 80-tych rokov Fair Play. ďalej film Okresn í přebor a 

komédiu Tigre v meste . Na Námestí Andreja Hlinku sa bude počas 

víkendu premietať film Avengers: Pomstitelia a Letné kino pre 

deti predstav í animovaný film Autá. Letné kino na Stanici Žilina 

– Záriečie premietalo film Vojdi do prázdna.   
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  27. 7. 

V Paríži na Champs Elysées skončil 101. ročník 

slávnych cyklistických pretekov Le Tour de 

France.  

Žilinčan Peter Sagan (na obr.) zvíťazil 

tret íkrát po sebe v súťaži o 

najaktívnejšieho pretekára o zelené 

tričko.  

24-ročný Peter nastúpil v drese 

talianskeho družstva Cannondale a v 

okruhu priaznivcov cyklistiky doma i v 

zahraničí vládne Saganománia. Preteky 

celkove vyhral Talian Vincenzo Nibali z 

družstva Astana, ešte vlani spolujazdec 

Petra Sagana v Cannondale.  

 

30. 7. 

V rámci Hudobnej stredy  sa v nedávno zrenovovanom altánku v 

Sade SNP predstavila Dychová hudba Predmierčanka, ktorá so 

svojou viac ako 100-ročnou existenciou patr í medzi najstaršie 

malé dychové kapely v žilinskom regióne.  

 

AUGUST 2014 

 8. 8. 

Na Mariánskom námestí. sa 

konal Deň európskej 

kultúry, na ktorom 

predstavili svoju kultúru a 

umenie partnerské mestá 

Žiliny. Svojich zástupcov do 

nášho mesta vyslali Mestská 

časť Praha 15, delegáciu 

viedla zástupkyňa starostu 
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Jana Trková,  Frýdek-M ístek (Česká repub- lika) zástupca 

primátora Dalibor Hrabec a Bielsko-Biala (Poľsko) Piotr Gibiec. 

Deň európskej kultúry ponúkol rôzne hudobné štýly. Od 

detského folklórneho 

súboru z Poľska, cez 

country skupinu 

Schovanky z Prahy        a 

rock'n'rollovú kapelu 

Zgredybillies z Bielsko-

Biala. Žilinu zastupovala 

skupina Wadda, ktorá 

ponúkla skladby v štýle 

modern rock. 

Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka tradičných jedál 

partnerských krajín. Národné špeciality sa varili a piekli v 

spolupráci s občianskym združením Polonus a Žilinským klubom 

kuchárov a cukrárov SZKC. Žilinu reprezentovala tradičná 

žilinská treska od spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.  

 

8. 8. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa uskutočnilo tradičné podujatie, 

súťaž silných mužov s názvom Pohár Slovanov. Žilinčanom sa 

okrem domácich borcov predstavili aj najsilnejší muži z Českej 
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republiky, Ukrajiny, Srbska, Po ľska, Slovinska, Chorvátska, 

Bulharska, Čiernej Hory a z Bosny a Hercegoviny.  

Prvé miesto získal Matjaž Belšak (Slovinsko), 2. miesto 

Konstantin Ilyin (Ukrajina) a na 3. mieste skončil Igor Petr ík 

(Slovensko). Podujatie organizovali Mesto Žilina a Slovenská 

asociácia silných mužov v rámci Žilinského kultúrneho leta 

2014. Partnermi podujatia boli Nadácia Pontis a Kia Motors 

Slovakia s.r.o.  

 

14. 8. 

V meste Žilina sa v súčasnosti veľa diskutuje o autobusovej 

zastávke MHD Veľká okružná, Aupark. Problém sa týka aj 

priľahlého pozemku na Bulvári (Ulica Antona Bernoláka), ktorý 

už niekoľko rokov nie je vo vlastn íctve mesta a na ktorom je 

zanedbaná zeleň. Primátor mesta Igor Choma preto opätovne 

vyzval majiteľa pozemku na dodrž iavanie Všeobecne záväzného 

nariadenia (VZN) o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na 

území mesta Žilina a na udržiavanie všeobecnej čistoty a 

poriadku. Primátor mesta Žilina viackrát verejnosť informoval, 

že podnikne všetky možné kroky v zmysle platnej legislatívy SR 

k vyriešeniu situácie so zastávkou MHD a jej okolím v prospech 

občanov Žiliny.  

 

Pozemok na začiatku stredového pásu zelene na žilinskom 

Bulvári, zasahujúci aj do priestoru zastávky MHD, nepatr í mestu 

Žilina od roku 2003, kedy bol predaný vtedajším vedením mesta 

spolu s pozemkom na Námestí Ľudov íta Štúra pre výstavbu 

nákupného centra Aupark. 

 

15. 8. 

Mesto Ž ilina a Občianske združenie FACTA NON VERBA 

organizovali VII. Stredoveký deň, ktorý sa konal na Mariánskom 

námestí. Ústrednou ideou tohto dňa bol historický fakt ohrozenia 
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mesta Ž ilina zo strany nepriate ľa, čo v 15. storočí viedlo 

Žigmunda Luxemburského k vydaniu pr íkazu opevniť naše 

mesto. Aj počas VII. ročníka Stredovekého dňa sa návštevn íci 

dozvedeli zauj ímavosti z 

histórie nášho mesta. V 15. 

storočí bola Žilina opevnená, 

o čom svedčia aj súčasné 

pomenovania Horný val, 

Dolný val, Na bráne i Na 

priekope. Stredoveký deň 

priblížil život Žilinčanov v 15. 

storočí, kedy sa naše mesto 

muselo brániť pred rôznymi 

nepriateľmi. Generálnym 

partnerom Stredovekého dňa bola spoločnosť Kia Motors 

Slovakia s.r.o. a Nadácia Pontis .  

 

22. 8. 

Na Mestskom úrade v Žiline sa 

pri príležitosti 20. výročia 

založenia Klubu vojenských 

výsadkárov SR v Žiline 

uskutočnilo stretnutie 

vojenských výsadkárov. V rámci 

podujatia si Pamätné medaile 

mesta Žilina prevzali mjr. vo 

výslužbe Jozef Jendrušák a čat. 

vo výslužbe Jozef Dupkala. 

Uznanie za rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina získal voj. vo 

výslužbe MUDr. Ján Hanák. Celý Klub vojenských výsadkárov SR 

v Žiline dostal od primátora mesta Žilina Igora Chomu pamätnú 

plaketu.  
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22. 8. a 23.8. 

Na Mariánskom námestí  sa 

konalo podujatie Ľudové 

umelecké remeslá. Svoju prácu 

tu predvádzali keramikári, 

drotári, rezbári, kováči, 

korytári, čipkárky, tkáčky, 

sklári, šperkári, výrobcovia  

kraslíc, atď. Podujatie 

organizovali OZ Tradičné ľudové 

remeská a mesto Žilina. 

 

28. 8.  

Pri príležitosti 70. výročia 

Slovenského národného povstania 

bol v Sade SNP odhalený pamätník 

pripomínajúci život majora Jozefa 

Dobrovodského (na obr.). Týmto si 

Žilinčania pripomenuli jednu z 

najvýznamnejších udalostí našich 

novodobých dej ín – Slovenské 

národné povstanie a zároveň si uctili 

osobu, ktorá počas tejto udalosti 

obzvlášť vynikla – majora Jozefa 

Dobrovodského, vtedajšieho veliteľa 

žilinskej posádky. Rozkazom Ministra obrany SR bol pri tejto 

príležitosti povýšený do hodnosti 

generálmajora „in memoriam“.  

Slávnosti sa zúčastnili aj dcéra 

majora Dobrovodského pani Eva 

Plaskúrová – Dobrovodská (na 

obr.) primátor mesta Žilina Igor 

Choma, predseda Žilinského 
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samosprávneho kraja Juraj Blanár, podpredseda Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár, veliteľ          5. 

pluku špeciálneho určenia plk. Ľubomír Šebo. Vojaci žilinskej 

posádky robili čestnú stráž tak, ako pri mnohých  iných 

spomienkových podujatiach.  
 

 

29. 8. 

Na Mariánskom námestí bola hudobná rozlúčka s letnými 

prázdninami pod názvom Záverečná. Pred začiatkom školských 

povinností si tak mohli školáci aj dospel í vychutnať atmosféru 

koncertov troch skup ín: Off, Billy Barman a Buty z Českej 

republiky. 

 

SEPTEMBER 2014 

6. 9. 

Počas dňa sa uskutočnil pravidelný jesenný zber starého 

elektroodpadu . Starý elektroodpad mohli občania bezplatne 

odovzdať do kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené po celom 

meste. Za elektroodpad sa považujú najmä chladničky, práčky, 

televízory, rádia, počítače, monitory, varné kanvice a podobne. 

Harmonogram zberu, ktorý sa uskutočnil počas dvoch sobôt a 

bol nasledovný:  

6. septembra – v mestských častiach Považský Chlmec, Vranie, 

Brodno, Budat ín, Zádubnie, Zástranie, Mojšova Lúčka, Bytčica, 

Bánová, Závodie, Rosinky, Trnové, Strážov a Žilinská Lehota.  

13. septembra – v centre mesta (Staré mesto, Malá Praha), na 

sídliskách (Vlčince, Solinky, Hliny a Hájik), ako aj na Bôriku a v 

Celulózke. 

 

8. 9. a 9. 9. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa konalo dvojdňové futbalové 

zápolenie pre základné školy, stredné školy, či partie a úrady 

s názvom Sever proti Juhu . Na pieskovom ihrisku sa zápolenia 
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mohol zúčastniť každý, kto sa zaregistroval v jednom z dvoch 

družstiev. Tohto ročníka sa 

zúčastnilo 50 futbalových 

tímov a odohralo sa 25 

zápasov. Viac sa darilo 

„Južanom“, ktor í zvíťazili 

nad „Severanmi“ 104:74 

bodov, čím upravili celkové 

historické skóre na 3:4 v 

prospech Severu.  

 

13. 9. 

V priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici sa konal 

Deň otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o. 

(DPMŽ). Podnik si v tomto roku pripom ína 20. výročie spustenia 

trolejbusovej prevádzky, ktorá tvorí nosnú časť mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline. Dopravný podnik mesta Žiliny sa 

zároveň pripája ku kampaniam Európskeho týždňa mobility, 

ktoré sa konajú v dňoch od 16. až 22. septembra a k Európskemu 

dňu trolejbusov, ktorý pripadá na 20. september.  

 

17. 9. 

Druhý septembrový týždeň bol venovaný dvom významným 

historickým pamiatkam v centre mesta Žilina. Návštevníci mali 

možnosť počas prehliadok pod názvom Z Burianky do divadla  

nahliadnuť do Burianovej veže i do zákulisia Mestského divadla 

Žilina v sprievode žilinskej pani Klement ínky a historika pána 

Alexandra Lombardiniho v dobových kostýmoch.  

 

18. 9. 

Už po šiestykrát sa plavecká verejnosť stretla na Žilinskej 

plaveckej štafete , ktorá sa konala na Mestskej krytej plavárni v 

rámci Žilinských dní zdravia. V tomto ročníku sa Žilinskej 
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plaveckej štafety zúčastnilo 1 007 plavcov, ktor í spolu preplávali 

1 183 kilometrov. Najúspešnejší výsledok v histórií tohto 

podujatia bol rok 2012, kedy účastníci preplávali 1 315 km. 

Najmladším plavcom Žilinskej plaveckej štafety 2014 bola 

Henrieta Salátová (ročník 2012) a najstarším plavcom bol 

Ľubomír Penovič (ročník 1942). 

 

18. 9. a 19. 9.  

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal 11. ročník Žilinských dní 

zdravia. Súčasťou podujatia boli sú bezplatné zdravotné 

vyšetrenia a ukážky rôznych druhov cvičení. Zároveň prebiehala 

tradičná Primátorská kvapka krvi organizovanej v spolupráci s 

Národnou transfúznou službou 

SR. Vzácnu, pre život 

nenahraditeľnú tekutinu, 

darovalo počas dvoch dn í viac 

ako 227 darcov, medzi nimi bola 

aj primátor mesta Žilina Igor 

Choma. Hlavný partnerom 

podujatia bola firma Kia Motors 

Slovakia.  

 

22. 9. 

Na Radnici mesta sa konalo 40. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci vzali na vedomie informat ívnu 

správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla 

Žilina k 30. 6. 2014. V tomto roku 113 predstaven í navštívilo 17 

238 divákov.  

Poslanci vzali na vedomie aj správu o hospodárení spoločnosti 

Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 1. polrok 2014 (zisk je vo výške 

33 766,03 eur) a správu o činnosti spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili udelenie ocenení 

osobnostiam mesta Ž ilina za rok 2013. Slávnosť udeľovania 
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ocenení sa bude konať do konca tohto roku. Schválili aj zámer 

zrušiť rozpočtovú organizáciu mesta Žilina – Stredisko služieb 

škole (Suvorovova ulica) k dátumu 31. 10. 2014. Všetky výkony, 

ktoré vykonávalo stredisko, bude poskytovať spoločnosť ŽILBYT, 

s.r.o. Tieto zmeny sú uskutočnené z dôvodu zefekt ívnenia práce 

v školstve a jeho financovania. ŽILBYT sa tak stal „centrálnou“ 

správcovskou spoločnosťou mesta.  

 

26. 9. 

Na Mariánskom námestí sa 

konal Festival seniorov, 

na ktorom vystúpili 

tanečné, hudobné a 

spevácke súbory zo Ž iliny 

aj okolia. 

Prostredníctvom hudby, 

spevu, tanca, ľudových 

krojov, folklóru, výstavy 

ručných prác a tradičnej kuchyne starých mám, predstavili 

účastníci život aktívnych seniorov . 

Program začal vystúpením speváckeho zboru Máj. V programe 

vystúpili aj Žilinské babenky (vedúca Mária Zagatová), country 

tanečníci Ruty šuty, folklórne súbory Chumecké fazuľky 

z mestskej časti Považský Chlmec, FS Straník a  mnohí ďalší. 

Cieľom tradičného Festivalu seniorov je dať priestor umeleckej 

tvorivosti a zručnosti seniorov.  

 

26. 9. a 27. 9.  

Vo veľkej sále žilinského Konzervatória sa konal prvý ročník 

dvojdňového festivalu Jazz Fest Žilina. Na svoje si prišli 

milovníci tradičného džezu aj nadšenci súčasného európskeho 

džezu. Počas dvojdňového festivalu Jazz Fest Žilina sa 
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uskutočnili koncerty, na ktorých 

vystúpili Big Band žilinského 

konzervatória a medzinárodný Piotr 

Wojtasík Quartet z Poľska. Na druhý 

deň vystúpili Kálmán Oláh Visegrad 

Sextet a Matúš Jakabčic CZ-SK Big 

Band. Ťažiskom repertoáru big bandu 

gitaristu a skladateľa Matúša 

Jakabčica sú jeho autorské skladby. 

Festival organizovalo Mesto Ž ilina v 

spolupráci s Občianskym združením 

GIG. 

 

 

OKTÓBER 2014  

 

1. 10. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnut í 22. 

septembra schválilo na návrh primátora mesta Žilina Igora 

Chomu zmenu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline. 

Úprava tarify zavádza od 1. 10. 2014 bezplatné cestovanie pre 

občanov, ktor í sa dožili 70 a viac rokov a majú trvalý pobyt v 

Žiline. 
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3. 10.  

V Žiline sa uskutočnil Primátorsky deň, ktorý ponúkol bohatý 

program.  
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6. 10. 

Primátor mesta Žilina Igor Choma a zástupca žilinskej mládeže 

Marek Frťala dnes oficiálne otvorili prvý workout park v Žiline, 

ktorý sa nachádza v Parku Ľudov íta Štúra v Ž iline. Mesto aj 

týmto spôsobom podporuje akt ívnu mládež, ktorá chce 

plnohodnotne tráviť svoj voľný čas a zacvičiť si na čerstvom 

vzduchu. Ide o komplex statických cvičebných komponentov, 

ktoré budú slúžiť všetkým záujemcom o športové aktivity a 

umožnia im zacvičiť si nielen v telocvični. Tento typ cvičenia je v 

súčasnosti obľúbený a podobné parky sa stávajú súčasťou 

mnohých miest na Slovensku. Cvičenie pod šírym nebom je 

zadarmo a je tak dostupné pre každého. 

 

 

7. 10. 

Mesto Žilina sa zaradilo medzi najprogres ívnejšie samosprávy na 

Slovensku, ktoré plne sfunkčnia integrovaný informačný 

systém, čím sa zásadne zmení a zjednoduší komunikácia medzi 

občanmi a úradom. Súčasnému vedeniu mesta sa podarilo splni ť 

všetky podmienky a mesto tak z ískalo nenávratný finančný 

príspevok na elektronizáciu 143 služieb mestského úradu v 

rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Projekt 

realizovali firmy SEVITECH, a.s. a AutoCont SK, a.s.  
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8. 10. 

Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo výjazdové rokovanie 

vlády Slovenskej republiky.  

Rokovanie vlády viedol 

jej predseda Robert Fico  

(na obr. v strede, vľavo 

Juraj Blanár,  vpravo Igor 

Choma). Predmetom 

rokovania bola najmä 

sociálno-ekonomická 

situácia regiónu Horné 

Považie, do ktorého patrí 

aj mesto Žilina. Úsilím primátora mesta Žilina Igora Chomu bolo 

prostredníctvom zasadnutia vlády SR zlepšiť podmienky mesta v 

sociálnej a hospodárskej oblasti.  

Okrem prostriedkov na výstavbu diaľnic a ďalších ciest v okol í 

Žiliny, ktoré zásadne zlepšia dopravnú situáciu v našom meste, 

vyčlenila vláda finančné 

prostriedky aj na 

reguláciu tokov so 

zámerom predísť možným 

povodniam. Dô lež itý bod 

sa týkal regulácie toku 

Brodňanky. Problémové 

miesto navštívil aj 

minister životného 

prostredia SR Pavol Ž iga (na obr.).  

Z vlády bude pridelená aj suma 1 010 000 eur určená na 

nevyhnutnú opravu Zimného štadióna v Žiline. Ďalších 98 000 

eur získa mesto na rekonštrukciu Mestského divadla v Žiline. 

Pre Žilinu je podstatné aj to, že vláda bude s mestom riešiť 

majetkovo-právne vysporiadanie Obytného súboru Krasňany, čím 

dôjde k zbaveniu sa tohto dlhu z minulosti. To znamená, že 
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zadlženosť Žiliny bude predstavovať výšku približne 36 %, čím 

bude možné ž iadať o úvery na realizáciu investičných projektov 

v meste.  

9. 10.  

Štadión Pod Dubňom v Žiline 

už niekoľko rokov ako jediný 

na Slovensku spĺňa pr ísne 

kritéria UEFA pre odohratie 

oficiálnych medzištátnych 

futbalových zápasov.  

V rámci kvalifikácie na 

Majstrovstvá Európy sa tu uskutočnil zápas 

Slovensko – Španielsko.  Naši futbalisti zv íťazili 2:1 

(polčas 1:0). Góly vsietili Juraj Kucka a Miroslav 

Stoch, za Španielov Paco Alcácer. Futbalový zápas na štadióne 

MŠK Žilina sledovalo 9 500 divákov. Slovenská reprezentácia je 

zatiaľ na čele skupiny.  

V drese Slovenska nastúpili o. i. hráč MŠK Žilina Viktor 

Pečovský, bývali hráči MŠK Peter Pekar ík (t.č. Hertha BSC 

Berlin), Tomáš Hubočan (t.č. Dinamo Moskva) ako aj najlepší 

slovenskí hráči súčasnosti Martin Škrteľ (FC Liverpool) a Marek 

Hamšík (SSC Napoli). V španielskom drese nastúpili také svetové 

hviezdy súčasnosti ako Iker Casillas, Gérard Piqué, Sergio 

Busquets, David Silva, Cesc Fábregas, Diego Costa či Andrés 

Iniesta. 

   

Tomáš Hubočan           Peter Pekar ík  Viktor Pečovský 

http://www.google.sk/url?url=http://sport.aktuality.sk/c/175699/online-slovensko-spanielsko/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ga1tVdzwOofuyQPU3IL4AQ&ved=0CCEQ9QEwBg&sig2=Kw2WTV2snXu4dmHzr2dG4g&usg=AFQjCNHSoEXtjnKyaqTSM4NmfNN0UlLJbQ
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9. 10. 

Rosenfeldov palác  (na obr.) je jednou z najvýznamnejších 

architektonických pamiatok v Žiline, ktorá z dôvodu havarijného 

stavu budovy nie je 

v súčasnosti využívaná, 

sa konečne dočká 

rekonštrukcie. Palác 

bol vyhlásený za 

národnú kultúrnu pa-

miatku v roku 2009. Pre 

verejnosť je uzavretý od 

roku 2011. Mestu Žilina 

sa podarilo získať prostried- ky z eurofondov vo výške viac ako 3 

mil. euro, ktoré budú použité na renováciu Rosenfeldovho 

paláca. Vďaka komplexnej rekonštrukcii sa tejto významnej 

žilinskej pamiatke vráti predošlý lesk.  

Rosenfeldov palác je významnou historickou budovou v Žiline. 

Budova bola postavená v roku 1907. Často sa mu mylne pripisuje 

podobnosť palácu Belvedere vo Viedni. V paláci sídlila Žilinská  

obchodná banka, neskôr slúžila ako Pioniersky dom, potom 

Okresný dom pionierov a mládeže a naposledy ho využívalo 

Centrum voľného času Spektrum.  

 

12. 10. 

Vyznávači adrenal ínových športov sa opäť stretli na 3. ročníku 

Žilinskej tisícky, na ktorej participovalo mesto Žilina a 

Občianske združenie X-Air. 

Adrenal ínové preteky, ktoré 

prebiehali na Veľkom 

Straníku prilákali okrem 

domácich aj športovcov z 

celého Slovenska. V 

trojčlenných družstvách 
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súťažili športovci na náročných tratiach ako horský cyklista, 

paraglidista a bežec. S bohatou diváckou kulisou v íťazstvo v 

rekordnom čase 59 minút 40 sekúnd obhájilo družstvo Šarkan v 

zložení: Višňovský, Jánošík a Štefina.  

 

 

 

14. 10. až 18. 10. 

Dvanásty ročník Medzinárodného festivalu outdoorových 

filmov sa konal v zasadačke Mestského úradu v Žiline. Okrem 

premietania súťažných filmov, 

ponúkol aj  množstvo 

zauj ímavých sprievodných 

programov, besedy, výstavy, 

vernisáže, autorské čítania, 

vonkajšie akcie a koncerty. 

Diváci mohli vidieť 71 

súťažných a 24 nesúťažných 

filmov. Filmy medzi sebou 

súťažia v štyroch kategóriách: 

dobrodružný a extrémny 

športový film, horo-lezecký a horský film, dobrodružný vodný 

športový film a cestopisný film.  
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17. 10. 

Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline 

narodili, žili alebo tvorili. Nominácie na ocenenie zasielali priamo 

občania. Spolu navrhli 63 žijúcich a 14 už nežijúcich osobností. 

Ocenenia za rok 2013  odovzdal primátor mesta Žilina Igor 

Choma počas slávnosti na Radnici mesta Žilina.  

Čestné občianstvo mesta Žilina prevzali:  

 prof. Ing. Milan Dado  za celoživotnú vedeckú, 

pedagogickú, publikačnú a organizačnú prácu v školstve. 

Profesor Dado bol rektorom Žilinskej univerzity v rokoch 

1996 až 2002.  

 doc. Ing. Milan Novák  za celoživotnú vedeckú, pedagogickú 

a publikačnú prácu. 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina 

prevzali: 

 Mgr. Zlatoň Babík za celoživotnú pedagogickú prácu a za 

dlhoročnú prácu so Žilinským detským zborom Odborárik. 

 Ing. Pavel Frankl  za dlhoročnú prácu v žilinskom športe, 

publikačnú činnosť a občianske aktivity. 

 Ivan Kőhler za celoživotnú prácu v oblasti fotografie, 

výtvarného umenia, za prácu pri organizovan í kultúrneho 

života. 

Mgr. Miroslav Belorid  bol ocenený Cenou mesta Žilina „in 

memoriam“ za prácu pedagóga, hudobn íka a za prácu s Big 

bandom žilinského konzervatória. Cenu prevzala jeho manželka 

Mária Beloridová.  

Počas slávnosti si ocenen í vypočuli svoju vybranú obľúbenú 

skladbu, ktorú zahrali hudobníci v zložení: Peter Vaňouček 

(úprava skladieb, klav ír), Michal Cálik (dychové nástroje), Matúš 

Dobeš (basgitara), Dušan Vrúbel (gitara) a Jaroslava Hatiarová 

(spev).  
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Milan Dado     Milan Novák  

   

Zlatoň Babík     Pavel Frankl 

   

Ivan Kőhler     Miroslav Belorid 
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22. 10. až 26. 10.  

Piaty ročník festivalu 

zborového spevu  Voce Magna, s 

podtitulom Váž ime si vaše uš i sa 

konal od 22. do 26. októbra. 

Koncerty sa konali v Katedrále 

najsvätejšej Trojice, v kostole sv. 

Barbory a v Dome umenia Fatra. 

Festivalu sa zúčastnil orga- 

nizátor festivalu Žilinský 

miešaný zbor, Cantica 

Collegium Musicum  z Martina, Schola Academica z Budapešti, 

Zespól wokálny Unanie z poľského Rzeszowa, Štátny komorný 

orchester a ďalší. 

 

Ž il inský miešaný zbor v Poľsku (2008)  
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27. 10. 

Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo ďalšie tradičné 

stretnutie primátora mesta a jubilantov , ktor í sa dožili 70, 75, 

80, 85 rokov. Po 

deväťdesiatke Mesto Žilina 

pozýva jubilantov každý rok. 

Stretnutia sa zúčastnilo asi 

70 seniorov, ktor í sa 

podpísali do pamätnej knihy 

mesta. Prítomným seniorom 

sa prihovoril primátor mesta 

Žilina Igor Choma. Nechýbal 

ani kultúrny program.  

 

 

NOVEMBER 2014 

3. 11. 

V priestoroch Radnice mesta Žilina sa konalo 41. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. Bolo to posledné rokovanie 

mestských poslancov, ktorí boli zvolení vo volebnom období 

2010-2014. Zúčastnilo sa ho 28 z 31 poslancov. Poslanci okrem 

iného vzali na vedomie výsledky kontrol, ktoré realizoval útvar 

hlavného kontrolóra mesta. Predmetom kontroly bolo dodržanie 

účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestu 

Žilina na základe zmluvy a jej dodatku ako návratnej finančnej 

výpomoci vo výške 17 573 126 eur (529 408 000 Sk) súvisiacou 

s výstavbou Obytného súboru Krasňany. Kontrolované boli 

taktiež dodávateľské faktúry súvisiace s touto výstavbou. 

Poslanci vzali na vedomie aj informáciu o vysporiadan í návratnej 

finančnej výpomoci v súvislosti s obytným súborom Krasňany a 

schválili splnomocnenie primátora mesta Žilina, na všetky 

právne a iné úkony spojené s naplnením uznesenia vlády SR č. 

499. 
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Dôležitým bodom bolo schválenie návrhu programového rozpočtu 

Mesta Žilina na rok 2015. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný 

v objeme 48 798 830 eur. Výsledok hospodárenia mesta Žilina k 

30. 6. 2014 predstavuje priebežný prebytok vo výške 4 490 

093,31 eur, ktoré budú čerpané v druhom polroku rozpočtového 

roka 2014.  

Heraldický register Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky oznámil mestu Žilina 

zaregistrovanie symbolov mestskej časti 

Trnové (na obr.) dňa 24. 10. 2014. Dňa 3. 11. 

2014 tieto symboly ustanovilo Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline v nasledovnej podobe: erb: 

v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so 

striebornými kr ížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý 

striebroplodý krík trnky, vľavo hore strieborný dvojitý kríž. 

Vlajka pozostáva z piatich pozd ĺžnych pruhov vo farbách bielej 

(1/8), červenej (2/8), žltej (2/8), červenej (2/8) a žltej (1/8). 

Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi c ípmi, t. j. dvomi 

zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Erb Trnového 

nadviazal na historické korene.  

 

4. 11. 

Sad na Studničkách bol rozšírený o pozemok bývalého vodného 

zdroja Studničky. Mesto Žilina sa dohodlo s vlastn íkom pozemku 

– so   spoločnosťou 

Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a.s. na 

pripojení pozemku k 

existujúcemu parku a 

jeho premene na verejnú 

mestskú zeleň. Plocha 

parku sa tým zväčšila zo 
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4 200 m2 na približne 10 100 m2 (1 hektár). 

V rozšírenom Sade na Studničkách je vytvorená nová sieť 

chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom . 

Vybudovalo sa aj nové detské ihrisko a boli osadené prvky 

drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na 

bicykle, šachové stolíky a informačné panely o význame vody a 

histórii objektu vodného zdroja).  

Bolo vysadených 74 stromov, 865 kríkov a 1 271 trvaliek. V rámci 

úprav boli vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony.  

 

7. 11. 

Katedrála najsvätejšej Trojice, 

dominanta Žiliny svieti od dnes vo 

farbách nášho mesta. Spoločnosť 

ELTODO SK, a.s. na vlastné náklady 

vo výške 16 950 eur revitalizovala 

architektonické osvetlenie  

Katedrály Najsvätejšej Trojice a 

Burianovej veže na Katedrálnom 

námestí v centre Žiliny. Katedrála je 

osvetlená 16 novými svietidlami, 

Burianova veža 14 svietidlami a na 

súsošie sv. Cyrila a Metoda svietia 2 svietidlá. Pre mesto Žilina 

je podstatné aj to, že tieto nové svietidlá výrazne znížia spotrebu 

elektrickej energie v porovnan í s pôvodnými. Hlavná dominanta 

nášho mesta a najznámejší žilinský symbol odteraz svieti v 

mestských farbách – strechy sú osvetlené nazeleno a múry 

nažlto. 

9. 11. 

Centrum voľného času Žilina, Kuzmányho 105 si pripomenulo 

60. výročie svojho vzniku. Počas galavečera v Dome odborov sa 

predstavili v centre pôsobiace tanečné skupiny. Rodičia 
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s návštevníkmi si mohli pripomenúť históriu tohto najdlhšie 

fungujúceho centra voľného času v našom meste.  

Centrum voľného času Žilina (Kuzmányho 105, známe 

v minulosti aj ako CVČ Spektrum), ktorého história začala v roku 

1954, sa môže pochváliť krúžkami s dlhoročnou tradíciou. V 

súčasnosti je jediným v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a má 3 

724 riadnych členov.  

Mnohé krúžky dosahujú výborné výsledky v rámci celej Európy. 

Medzi ne patr í tanečné divadlo Diana (pôsobí 46 rokov), detský 

folklórny súbor Lieska (39 rokov). V rámci tanečného divadla 

Diana vznikla prvá choreografia mažoretiek na Slovensku, čo 

viedlo nakoniec k založeniu dnes už 23-ročného súboru Žilinské 

Mažoretky Diana. 

Detský folklórny súbor Cipovička pracuje v centre už 16 rokov, 

súbory Tanečné chrobáčiky, Charliens, Argonath, tanečné 

divadlo Extad (26 rokov) a tanečný klub spoločenských tancov 

Spektrum. Šachisti z CVČ sa 

umiestňujú na popredných 

miestach v európskych 

súťažiach. Z ďalších krúžkov 

treba uviesť miniZOO, 

modelárske krúžky, klub 

gitaristov, výtvarné krúžky, 

atď. Nezanedbateľnou 
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aktivitou Centra voľného času Žilina je každoročné organizovanie 

viac ako 30 súťaží, z ktorých väčšina sú obvodné postupové 

súťaže a olympiády vyhlásené Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Okrem toho v rámci príležitostnej činnosti 

centrum každoročne organizuje približne 400 podujat í 

(vystúpenia, predstavenia, súťaže, sústredenia a pod.) s počtom 

niekoľko tis íc účastníkov a realizuje sa aj bohatá prázdninová 

činnosť. 

10. 11. 

Mesto Žilina získalo cenu v kategórii Originálna aktivita za 

realizáciu projektu rekonštrukcie parku v Sade na 

Studničkách, ktorú pri príležitosti vyhodnotenia kampane 

Európskeho týždňa mobility 2014 

zorganizovala Slovenská agentúra 

životného prostredia (SAŽP) v 

Bratislave v spolupráci s 

Ministerstvom životného prostredia 

SR. Ocenenie prevzal primátor 

mesta Žilina Igor Choma v Martine.  

Hodnotiaca komisia ocenila najmä fakt, že mesto Žilina sa 

rozhodlo pristúpiť k závaž- nému kroku, ako je zrušenie cestnej 

komunikácie spolu s parkovac ími miestami priamo v centre 

mesta. Sad na Studničkách bol rozšírený z približne 4 000 m2 na 

viac ako 10 000 m2, čím sa vytvorila nová relaxačno-edukačná 

plocha so sieťou chodn íkov, drobnými architektonickými 

prvkami s vodným zdrojom a s množstvom nových rastlinných 

porastov a zatrávnení. 

12. 11. 

Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pokračujú 

v obnove vozidlového parku. Už dva roky je v prevádzke 15 

nových trolejbusov, teraz k nim pribudlo päť nových 

klimatizovaných a nízko podlahových autobusov typu Solaris 

Urbino.  
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Slávnostné spustenie nových autobusov do prevádzky sa 

uskutočnilo na Námestí Andreja Hlinku za účasti primátora 

mesta Žilina Igora Chomu, riadite ľa Dopravného podniku mesta 

Žiliny s.r.o. Jána Barienčíka a konateľa spoločnosti SOLARIS 

SLOVAKIA, s.r.o. Ľubomíra Melichara.  Autobusy typu Solaris 

Urbino svojimi výhodami 

skvalitnia mestskú hromadnú 

dopravu v Žiline a zatrakt ívnia ju 

vo vzťahu k cestujúcim. Všetkých 

5 autobusov je plne 

klimatizovaných, a to osobitne v 

kabíne pre vodiča a osobitne v 

priestore pre cestujúcich.  

 

12. 11.  

Mesto Žilina a Zbor Žilincov si uctili život a prácu významného 

výtvarníka Fera Kráľa. Na dome č. 19 na Legionárskej ulici, kde 

umelec žil a spočiatku i tvoril, bola odhalená pamätná tabuľa 

pripomínajúca jeho život 

a dielo. Pamätnú tabuľu 

odhalili primátor mesta 

Žilina Igor Choma, 

žilinský sochár Ondrej 

Lipták (autor matrice 

tabule), umelcove dcéry 

Elena Ftorková, Mária 

Bernáthová a jeho syn 

Pavol Kráľ (na obr. zľava).  

František „Fero“ Kráľ sa narodil 15. mája 1919 v Liptovskom 

Svätom Mikuláši a zomrel 18. novembra 2008 v Borinke neďaleko 

Bratislavy. V Žiline pôsobil od roku 1945 do roku 2005. Vytvoril 

mnoho diel, maľoval Liptov, Oravu a Považ ie, tvoril grafiku, 

kresbu, vitráže aj mozaiku. Na žilinskej železničnej stanici 
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cestujúcich upútajú vitráže zobrazujúce severozápadné 

Slovensko, ktoré vytvoril spolu s Róbertom Dúbravcom. Na 

Radnici mesta Ž ilina sú jeho vitrážové okná s motívmi Slovenska 

a Žiliny. Fero Kráľ organizoval výtvarný život širšieho regiónu 

Žiliny a podieľal sa na výchove viacerých generácií mladých 

výtvarn íkov. Ovplyvnil aj 

tvorbu mnohých 

slovenských umelcov, 

napr. Miroslava Cipára, 

Zdena Horeckého, 

Vladimíra Kompánka, 

Alexa Mlynárčika, či 

Milana Paštétu.  

Fero Kráľ  († 2008) vľavo a umelecký 

kníhviazač Ján Vrtílek († 2000) na 

fotograf ii z roku 1996 

 

15. 11. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 15. novembra 

2015 v celej Slovenskej republike. Volebné miestnosti boli 

otvorené v čase od 7.00 do 20.00 hod. Právo voliť do orgánov 

samosprávy obc í mali obyvatelia Slovenskej republiky, ktor í 

majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 

rokov veku. Mesto Žilina bolo rozdelené na 8 volebných obvodoch 

a volilo sa v 79 okrskoch. Počet zapísaných voličov v zoznamoch 

bol 71 277. Obálky boli vydané 29 395 voličom, ktorí odovzdali 

27 689 platných hlasovac ích lístkov. Pre voľbu primátora mesta 

bolo odovzdaných 28 979 hlasovacích lístkov. O post primátora 

mesta sa uchádzalo pôvodne desať kandidátov, jeden z nich sa 

pred voľbami kandidatúry vzdal.  

Výsledky volieb v meste Žilina: 

Volebná účasť bola 41,23 %. Z oprávnených 71 277 voličov 

odovzdalo obálku 29 386 občanov. Počet platných hlasov bol 27 

689, čo predstavuje 38,84 percenta z oprávnených voličov.  
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Voľby primátora mesta Žilina 

Meno a priezvisko kandidáta 

Politická strana 

Počet 

hlasov 

1, Igor Choma, Ing., 50-ročný primátor, SMER-SD 
 10 

131 

2, Martin Barčík, Mgr., 41-ročný mediálny manažér 

SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, MH, OKS 
6 791  

3, Ján Slota, Ing., 61-ročný živnostník, NEKA 6 378  

4, Peter Belinský, Ing., 46-ročný manažér, KDH 2 792  

5, Igor Ryban, 49-ročný manažér. NEKA  1 154 

6, Štefan Comorek, Ing., 51-ročný podnikateľ. NEKA  509 

7, Zdenka Radolcová, Mgr., 31-ročná konateľka. NEKA  379 

8, Eva Lajčiaková, Mgr., 54-ročná ekonómka, politologička, PD  297 

9, Peter Ondák, Mgr., 37-ročný príslušník Policajného zboru , 

NEKA 
 296 

Vysvetlivky ku skratkám politických strán: MH – Most–Híd, OKS 
– Občianska konzervat ívna strana, SaS – Sloboda a solidarita, 
SDKÚ-DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia - 

Demokratická strana, SMER-SD – SMER - Sociálna demokracia, 
NEKA – nezávislý kandidát 

 

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. Igor Choma bol prvý raz zvolený 

za primátora mesta Žilina vo voľbách v roku 

2010. 
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Voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Meno a priezvisko poslanca 
Počet 

hlasov 

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

Peter Bačinský, MUDr., 49-ročný lekár  

(NEKA) 
1 577 

Ľudmila Chodelková, PaedDr., 48-ročná riaditeľka SCVČ Žirafa  

(SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, MH, OKS) 
1 376 

Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA, 59-ročný lekár  

(SMER-SD, SZ) 
1 231 

Rober Ficek, MUDr., 59-ročný lekár  

(SMER-SD) 
1 136 

Peter Durmis, MUDr., 46-ročný lekár  

(SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, MH, OKS) 
957 

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

Dušan Maňák, Ing.arch., 59-ročný architekt v slobodnom povolaní 

(NEKA) 
1 128 

Peter Fiabáne, Mgr., 51-ročný športový manažér 

(NEKA) 
1 013 

Peter Ničík, Mgr.Ing., 51-ročný kulturológ 

(NEKA) 
983 

Miroslav Kolenčiak, 27-ročný manažér firmy 

(SMER-SD, SZ) 
811 

Volebný obvod č. 3 (Solinky) 

Peter Badžgoň, 63-ročný dôchodca 

(SIEŤ, SDKU-DS, NOVA, SaS, MH, OKS) 
1 136 

Ľubomír Bechný, Ing., 51-ročný obč. aktivista, fotograf 

(NEKA) 
1 110 

Martin Kapitulík, Ing., 28-ročný ekonóm 

(SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, MH, OKS) 
971 

Peter Cibulka, Mgr., 32-ročný učiteľ 

(NEKA) 
957 

Miroslav Sokol, Ing., 35-ročný elektrotechnik 

(NEKA) 
736 
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Volebný obvod č. 4 (Vlčince) 

Patrik Groma, Ing., 41-ročný ekonóm 

(NEKA) 
1 659 

Martin Barčík, Mgr., 41-ročný mediálny manažér 

(SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, MH, OKS) 
1 541 

Štefan Zelník, MUDr., PhD., 59-ročný riaditeľ ŽILPO, s.r.o. 

(SNS) 
1 284 

Iveta Martinková, Mgr., 55-ročná učiteľka 

(NEKA) 
1 050 

Igor Liška, Ing., 34-ročný dopravný inžinier 

(SMER-SD, SZ) 
1 013 

Marián Zrník, Mgr., 43-ročný pedagóg, tréner 

(NEKA) 
1 013 

Jana Filipová, Mgr., 32-ročná živnostníčka, tlmočníčka 

(NEKA) 
993 

Volebný obvod č. 5 (Hájik) 

Ján Ničík, Ing., 44-ročný kníhkupec 

(NEKA) 
704 

Ľuboš Plešinger, Ing., 52-ročný súkromný podnikateľ 

(NEKA) 
612 

Marian Janušek, Ing., 54-ročný súkromný podnikateľ 

(NEKA) 
541 

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

Jozef Juriš, 40-ročný živnostník 

(SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, MH, OKS) 
791 

Anton Trnovec, Mgr., 49-ročný zamestnanec mesta 

(SMER-SD, SZ) 
680 

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

Branislav Delinčák, Mgr., 33-ročný riaditeľ spoločnosti 

(NEKA) 
541 

František Kosa, 60-ročný diplomovaný rádiologický technik 

(SMER-SD, SZ) 
408 
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Volebný obvod č. 8 (Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, 

Zádubnie, Zástranie) 

Ján Pažický, 50-ročný obchodný zástupca 

(NEKA) 
789 

Ján Púček, 60-ročný invalidný dôchodca 

(NEKA) 
756 

Emília Talafová, Mgr., 64-ročná dôchodkyňa 

(KDH) 
553 

 

28. 11. 

Vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Žiline sa 

konala prezentácia novej 

knihy Žilinčania po 800 

(+7) rokoch od autora Laja 

Kupkoviča.  

V knihe sú čiernobiele 

portréty ľudí v Ž iline, ktorí 

sú zobra- zené v ich 

prirodzenom život- nom 

a pracovnom prostredí. 

Kniha je už tret ím pokra- 

čovaním kn íh – Ž ilinčania po 800 rokoch (2008) a Žilinčania po 

800 (+5) rokoch (2012). Zobrazovanie občanov, od ľudí 

každodennej Ž iliny až po známe osobnosti, je ojedinelým 

projektom v rámci Slovenska. Texty a báseň v knihe napísal Lojzo 

Marsina. Na uvedenie knihy prišlo takmer 300 ľudí, pretože 

pozvaní boli Žilinčania zobrazen í vo všetkých troch knihách.  

Knihu slávnostne uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma. 

Pohodovú atmosféru, plnú zaujímavých stretnut í dotvárala 

rocková skupina Blue-Time a program moderoval Ján Filip.  

Lajo "Leidžo" Kupkovič (Ing. arch. Ľudovít Kupkovič) sa narodil 

v roku 1946 v Hol íči. Od roku 1950 žije v Žiline, tu v roku 1960 
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zmaturoval. V rokoch 1961 – 1967 študoval architektúru na 

SVŠT v Bratislave. Po práci v Stavoprojekte a Športprojekte, 

pôsobí ako architekt, fotograf a dizajnér v slobodnom povolaní.  

 

zľava: Lojzo Marsina, Lajo Kupkovič , Igor Choma, Ján Fil ip 

 

 

DECEMBER 2014 

 1. 12. 

Vianočné trhy v Žiline začali tradične na Mariánskom námestí a 

na Námestí Andreja Hlinku, potrvajú do 23. decembra 2014. 

Predajcovia občerstvenia budú predávať až do 2. januára 2015. 

Elektronická aukcia na výber predajcov občerstvenia, v rámci 

ktorej sa dražil predaj občerstvenia v siedmich stánkoch na 

Mariánskom námestí a štyroch predajných miest na Námestí 

Andreja Hlinku, prinieslo mestu celkovo 111 774 eur.  

Od dnes mohli záujemcovia využiť možnosť korčuľovania sa 

bezplatne na najnovšom type umelej ľadovej plochy priamo na 

Mariánskom námestí v Žiline. Ocenili to predovšetkým naši 

najmenší. K dispoz ícii bola aj požičovňa korčúľ.  

 

5. 12. 

Svätý Mikuláš  po dlhom putovaní zavítal aj do nášho 

mesta. So svo jim sprievodom prešiel dvoma trasami 

cez mestské časti Žiliny a sídliská až na Mariánske 
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námestie, kde bol bohatý program pre 

deti a mládež. Deti si mohli pozrie ť hru 

Neobyčajný príbeh obuvníka Jakuba.   

Mikuláš potom rozsvietil vianočný 

stromček. Deti moh li Mikulášovi na 

pódiu zarecitovať básničku alebo 

zaspievať pesničku. Mikuláš ich za to 

obdaroval malým darčekom. Program na 

záver spestrilo vystúpenie bratislavskej 

skupiny Taktici, v minulosti ve ľmi 

obľúbenej. 

 

8. 12. 

Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo ustanovujúce 

zasadnutie nového Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré 

zvolal primátor mesta Žilina Igor Choma v zmysle zákona o 

obecnom zriaden í a výsledkov komunálnych volieb.  

V úvode boli oznámené 

výsledky volieb do or-

gánov samosprávy obcí 

v meste Žilina. Nasle-

dovalo zloženie sľubu 

novozvoleného primá- 

tora mesta Igora 

Chomu a zloženie 

sľubu pos- lancov 

novozvoleného mestského zastupiteľstva.  

Po vystúpení novozvoleného primátora mesta, ktorým ostáva Igor 

Choma, poslanci odhlasovali poverenie poslanca Antona Trnovca 

zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v pr ípade, 

že ho nezvolá primátor mesta ani jeho zástupca. Poslanci 

schválili aj návrh na zriadenie mestskej rady, návrh na zriadenie 

výborov v mestských častiach, návrh sobášiacich poslancov, 
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určenie platu primátora mesta a harmonogram zasadnut í 

mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2015.  

 

8. 12. 

Primátor mesta Žilina Igor Choma a riaditeľ Základnej školy v 

Bánovej Ľubomír Krajčí spoločne odovzdali do užívania 

športujúcej mládeži ďalšie športové multifunkčné ihrisko v 

našom meste. Výstavbu ihriska pribli žne vo výške 35 000 eur 

hradilo mesto Ž ilina z vlastných zdrojov. Náklady na terénne 

úpravy boli vo výške takmer 8 000 eur, samotná výstavba ihriska 

(oplotenie, osvetlenie, bránky, umelá plocha atď.) stála 27 000 

eur. 

 

9. 12. 

Podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden í v znení 

neskorších predpisov primátor mesta Žilina Igor Choma poveril  

zastupovan ím primátora mesta Ž ilina v rozsahu plného úväzku 

poslanca Patrika Gromu ako prvého zástupcu primátora 

a poslanca Antona Trnovca ako druhého zástupcu primátora.  

Za nového prednostu Mestského úradu v Žiline vymenoval 

primátor mesta Igora Lišku, ktorý bol doteraz vedúcim odboru 

dopravy Mestského úradu v Žiline .               

 

     

Patrik Groma  Anton Trnovec  Igor Liška  
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20. 12. 

Na Vodnom diele Žilina sa konal 13. ročník Vianočného behu. 

Zúčastnil sa ho rekordný počet bežcov a bežkýň. Beh na 1 

kilometer dobehlo 94 športovcov, beh na 8,3 km dobehlo 379 

športovcov, polmaratón 148 bežcov. Maratónsky beh dobehlo 59 

bežcov. Zvíťazil Pawel Kaszyca (Poľsko) časom 2 hod. 44 min. 33 

sek. Súčasne sa konalo aj tradičné stretnutie Klubu otužilcov a 

priateľov zimného plávania Tučniaky. 

 

21. 12. 

V rámci Vianočných trhov sa v stánku na Mariánskom námestí 

začal podávať Primátorský 

punč. Vianočný nápoj 

podávali do 23. decembra 

občanom primátor mesta 

Žilina Igor Choma a vedúci 

predsta-vitelia Mestského 

úradu v Žiline.  

 

 

22. 12. 

Členovia a členky Slovenského skautingu priviezli do Ž iliny 

betlehemské svetlo.  Svetlo rozdávali záujemcom v žilinských 

kostoloch. Ich 

tradičnou zastávkou 

bola Radnica mesta 

Žilina, kde svetlo od 

nich prevzal druhý 

zástupca primátora 

mesta Žilina Anton 

Trnovec (na obr. v 

strede). 
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Údaje zo žilinskej matriky za rok 2014 

 

Počet narodených detí 

Potešiteľným v porovnaní s predošlým rokom je stúpajúci počet 

sobášov a pokles úmrtí. Matričný úrad eviduje nasledovné 

matričné udalosti za mesto Žilina a za príslušné obce v 

územnom obvode Matričného úradu v Žiline. V roku 2014 sa v 

územnom obvode Matričného úradu v Žiline narodilo o 43 detí 

menej ako v roku 2013.  

Rok 
Počet narodených 

detí 

Z toho 

dievčat 

Z toho 

chlapcov 

2007 1 533 765 768 

2008 1 526 752 774 

2009 1 484 712 772 

2010 1 512 736 776 

2011 1 489 723 766 

2012 1 528 825 703 

2013 1 440 715 725 

2014 1 397 689 708 

Najčastejšie mená detí a štatistika žilinskej matriky za rok 

2014 

Poradie dievčenských mien v Žiline v roku 2014 viedla Ema, 

pre chlapcov bolo najčastejším menom Jakub. V žilinskej 

matrike sa vyskytli aj menej obvyklé mená Lesia alebo Kleofáš.  

Rok Najčastejšie ženské 

meno 

Najčastejšie mužské 

meno 

2007 Natália Jakub 

2008 Natália Jakub 

2009 Natália Matej 

2010 Nela Michal 

2011 Nina Jakub 

2012 Nela Jakub 

2013 Natália Matej 

2014 Ema Jakub 
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Najčastejšie používané mená v roku 2014 boli pre dievčatá: Ema, 

Nina, Michaela, Sofia, Natália, Sára, Lucia, Krist ína, Nela, 

Karolína, Dominika. Pre chlapcov: Jakub, Michal, Martin, Lukas, 

Lukáš, Matúš, Tomáš, Peter, Filip, Matej, Patrik.  

K netradičným menám zapísaným v žilinskej matrike v roku 2014 

patrili pre dievčatá Lesia a pre chlapcov Kleofáš a Robin. 

 

Počet sobášov 

Počet uzavretých manželstiev v územnom obvode Matričného 

úradu Žilina v roku 2014 bol 472, z toho civilných 213 a 

cirkevných 259. V roku 2014 bolo o 86 sobášov viac ako v roku 

2013. 

Rok 

Počet 

uzatvorených 

manželstiev 

Z toho 

manželstiev, kde 

jeden zo 

snúbencov bol 

cudzinec 

2007 504 23 

2008 515 24 

2009 503 28 

2010 452 38 

2011 405 14 

2012 499 37 

2013 386 30 

2014 472 27 

 

Počet rozvodov v územnom obvode Matričného úradu v Žiline v 

roku 2014 bol 216. 

Rok 
Počet 

rozvodov 

2011 150 

2012 198 

2013 205 

2014 216 
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Počet úmrtí 

V matričných knihách v územnom obvode Matričného úradu v 

Žiline bolo v roku 2014 zap ísaných 1 335 úmrtí, z toho žien 615 

a mužov 720. V roku 2014 bolo o 101 úmrtí menej ako v roku 

2013.  

Rok Počet úmrtí 

2007 1 411 

2008 1 413 

2009 1 398 

2010 1 374 

2011 1 395 

2012 1 454 

2013 1 436 

2014 1 335 

 

 

Ďalšie údaje 

Matričný úrad za minulý rok vydal 2 586 duplikátov matričných 

dokladov, 28 potvrden í z matriky a 319 matričných dokladov na 

použitie v cudzine. V 768 pr ípadoch bol vykonaný dodatočný 

záznam v matrike týkajúci sa určenia otcovstva, zmeny a úpravy 

mena a priezviska, rozvodov manželstva, osvojen í a podobne. 
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Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2014 

 

Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2014  schválili poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom 6. zasadnut í dňa 24. 

6. 2015. 
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Na nasledujúcich stranách sú:  

1. zoznam grantových dotácií, ktoré boli udelené grantovou 

komisiou pri Mestskom úrade v  Žiline,  

2. zoznam dotácií, ktoré poskytol primátor mesta Žilina,  

3. podpora aktivít športových klubov za rok 2014.  

 

Z uvedeného vyplýva, že život v meste Žilina je veľmi pestrý v 

rôznych oblastiach. V meste pôsobí množstvo organizácií, 

združení i jednotlivcov. Tieto subjekty často s malou finančnou 

podporou mesta, sponzorov i jednotlivcov dokážu usporiadať 

hodnotné podujatia pre množstvo ľudí.  



 

Grantové dotácie za rok 2014 
Grant č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v € 

1 K Konzervatórium Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka - 4. ročník 1 000,00 

2 K OZ Mulica Európsky týždeň mobility - náš priestor, naša voľba 960,00 

3 
K 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
Pomoc zdravotne  postihnutým zvýšiť ich fyzickú, zdrav. 

vyspelosť  500,00 

4 K Stanica Žilina - Záriečie KioSK 2014 - festival nového slovenského divadla a tanca 1 500,00 

5 K ANČA, o. z. Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov 1 000,00 

6 K Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Aj naša tichá kultúra má svoje miesto v Žiline  1 000,00 

7 K Ing. arch. Ľudovít Kupkovič Žilinčania po (807) rokoch  1 000,00 

8 K FLY UNITED, občianske združenie Rozbehnutie projektu celovečerného filmu "Decká z východu" 800,00 

9 
K 

Miešaný zbor Žilina, občianske združenie  
V. Medzinárodný  festival zbor. umenia - ŽILINA VOCE MAGNA 

2014 670,00 

10 K Klub Značkár Žilina "Dobrovoľne sa zapájame do zmysluplnej činnosti" 700,00 

11 K Art-forum pre literatúru n.o. NOC LITERATÚRY 2014 610,00 

12 K Tanečné divadlo Alternatív  Tanec do ulíc a divadla 650,00 

13 K Krajská knižnica v Žiline  Knižnica pre občanov nášho mesta  1 300,00 

14 
K 

Nadácia Krajina harmónie  
Jašidielňa 2014 - 25. ročník medzinárodného festivalu 

tvorivosti a fantázie  1 500,00 

15 K Nadácia LÚČ v Žiline DNI NÁDEJE 2014 1 000,00 

16 K ŽU, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby  Ľudová pieseň - klenotnica národa III 900,00 

18 K Katedra hudby Fakulta humanitných vied Musica Testuda Slovacca - Koncert starej hudby  900,00 

19 K Považské múzeum v Žiline  História železníc v Žiline - jazda historickým vláčikom 330,00 

20 
K 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline  Žilina v minulosti - Pokračovanie udalostí, ktoré menili tvár 

mesta 330,00 

21 K Krajské kultúrne stredisko v Žiline  Folklórny svet pre všetkých  330,00 

23 K Dom Matice slovenskej  POD JEDNOU STRECHOU  500,00 

24 K Bábkové divadlo Žilina  Zvedavý sloník  1 000,00 

25 K Bábkové divadlo Žilina  Sagan 1 500,00 

26 K Ponorkový klub Žilina  Bitka o Atlantik 500,00 

27 
K 

ŽU - Ústav celoživotného vzdelávania  
Osobnosti min.a súčasnosti - 5. ročník Letnej školy pre 

seniorov  700,00 

28 K Združenie Brodnianov  "Spravme radosť našim deťom" - III. ročník  330,00 



 

90 
 

29 K Mestské divadlo Žilina ZLODEJI  500,00 

30 K Mestské divadlo Žilina HANA 1 980,00 

31 K ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Bytčica Zaraďme Bytčicu na turistickú mapu Žiliny  330,00 

Spolu 
24 

320,00 

32 Š TJ Sokol Prímestský tábor - Dobytie severného pólu 500,00 

33 Š DHZ Mojšova Lúčka 1. Hasičská súťaž - 4. ročník memoriálu M. Kuchara 502,00 

34 Š Atletický klub Žilina Atletický klub Žilina - Bežecká liga Žiliny 2014 - 33. ročník 402,00 

35 Š Klub Značkár Žilina  "Pomáhame všetkým" 687,00 

36 Š AKADÉMIA JUVENTUS Žilina  Podpora futbalovej akadémie - Akadémia Juventus Žilina 977,00 

37 Š TJ Považský Chlmec - Lyžiarsky oddiel Podpora športu v oblasti zimných športov lyžiarskeho oddielu  500,00 

38 Š KST Stavomat SK - Stavbár Žilina Žilinská 50-tka, 25-ka a 15-tka  747,00 

39 Š ŠK - ŽU ŽILINA, občianske združenie 17. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja žiačok  572,00 

40 Š Klub karate Žilina  Grand Prix Žilina v karate  959,00 

41 Š TJ TATRAN Bytčica  Bezpečnosť pri športovaní 500,00 

42 Š 
Vanda Iljašková-BASKETBAL DETÍ A MLÁDEŽE-

BADEM 

23. FESTIVAL V BASKETBALE A MINIBASKETBALE - ŽILINA 

2014 
1 068,00 

43 Š Občianske združenie NAŠE VRANIE  Športová olympiáda  380,00 

44 Š HK Salora Žilina  5. ročník Žilinské veže alebo "Beh do neba"  608,00 

45 Š Základná škola Jarná 20 Ping - pong na čerstvom vzduchu  555,00 

47 Š Plavecký seniorský klub Žilina  Plavecké preteky o pohár Mesta Žiliny 473,00 

48 Š Olympijský klub Žilina  ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre žilinské deti a mládež v roku 2014 1 070,00 

49 Š ŠK JUVENTA Žilina POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE NAJMENŠÍCH  1 016,00 

50 Š Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina  4. ročník športového dňa v Žiline  522,00 

51 
Š 

ŠPORTCENTRUM ŽILINA  
Medzinárodná súťaž Vianočný pohár v tlaku na lavičke a v 

mŕtvom ťahu  933,00 

52 Š Klub plaveckých športov Nereus Žilina 16. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU A PRETEKY  1 653,00 

53 
Š 

ŠK Makroteam Žilina  
Žilinská mestská liga vo futsale + Žilinské školské ligy vo 

futsale  1 251,00 

54 Š Žilinská mestská basketbalová liga Žilinská mestská basketbalová liga 2014 673,00 

55 Š 
ZO - Jednoty dôchodcov na Slovensku - Žilina - 

Bytčica  
Športové hry seniorov s vnúčatami  330,00 
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56 Š Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky  XX. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - cross 11 km 702,00 

57 Š Cyklistický spolok Žilina  Medzinárodné cyklistické preteky Cena Slovenska 1 535,00 

58 Š Žilinský klub vodákov Žilina  Rozvoj športovej činnosti a voľnočasových aktivít Žilinčanov 500,00 

Spolu 
19 

615,00 

Celkom grantové dotácie 
43 

935,00 
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Poskytnuté dotácie primátora za rok 2014 
Dotácia 

č. 
Oblasť Organizácia Účel Suma v € 

1/2014 K Mestské divadlo - DH Fatranka na nákup nového oblečenie pre členov DH Fatranka 350,00 

2/2014 SZ 

Zväz postihnutých civilizačnými 

chorobami na  rekondičné a regeneračné zájazdy 250,00 

3/2014 K NAŠE VRANIE, občianske združenie 5. ročník tradičnej vranskej zakálačky 200,00 

4/2014 Š DIAMOND GYM GALA NIGHT THAIBOXING & ENFUSION LIVE 1 000,00 

5/2014 K Štátny komorný orchester na festival Allegreto - XXIV. Stredoeurópsky festival 300,00 

6/2014 K 

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku 

Vranie na Deň matiek  100,00 

7/2014 Š TJ Sokol Žilina na Žilinské zjazdy na rieke Kysuca 100,00 

8/2014 V Žilinský vysokohorský klub na občerstvenie - festival Vysoké hory 2014 200,00 

9/2014 K Spevácky zbor Máj mesta Žiliny na prípravu koncertu k 30. výročiu založenia zboru 200,00 

10/2014 V Žilinský klub-ZA- SZKC Žilinská gastronomická jeseň 200,00 

11/2014 SZ Únia žien Slovenska Otvorme srdcia matkám 200,00 

12/2014 K NAŠE VRANIE, občianske združenie 5. ročník MDD - Vranie, Brodno, Budatín 200,00 

13/2014 Š ACADEMIC ŽU v Žiline 

17. ročník Behu do strečnianskych hradných 

schodov 200,00 

14/2014 SZ 

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku 

Vranie na Deň otcov 180,00 

15/2014 K FACTA NON VERBA 4. diel publikácie Spomienky na Žilinu 500,00 

16/2014 Š Volejbalový klub veteránov VKV - 50 Medzinárodný turnaj - SUPERVETERÁNCUP 2014 500,00 

17/2014 Š HOGO, s.r.o. Majstrovstvá sveta v hokejbale žien 500,00 

18/2014 Š Turisticko-cyklistický klub Majstrovstvá SR v zjazdovej cyklistike 300,00 

19/2014 Š Žilinský športový klub Európsky pohár v cyklistike pre zdrav. post. 700,00 

20/2014 K Mestské divadlo – Rozsutec nákup krojového materiálu 1 500,00 

21/2014 V SOVVA na festival vedy Európska noc výskumníkov 2014  200,00 

22/2014 SZ 

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku 

Vranie Deň úcty k starším občanom 200,00 

23/2014 SZ Slovenský zväz VTNP-PTP na nájom nebytových priestorov 1 500,00 
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24/2014 Š TJ Sokol Žilina na raftové preteky 200,00 

25/2014 V OZ Materské centrum Nezábudka na obnovu a zriadenie priestorov 1 000,00 

26/2014 K NAŠE VRANIE, občianske združenie na Mikuláša pre detí z Vrania, Brodna a Budatína 300,00 

27/2014 Š Plavecký seniorský klub Žilina na 3. ročník o pohár mesta Žiliny 1 000,00 

28/2014 Š Klub plaveckých športov Nereus na náklady pre člena zaradeného do repre SR 1 000,00 

29/2014 K Art-fórum pre literatúru n. o. na 11. ročník Žilinského literárneho festivalu 1 000,00 

30/2014 K Truc sphérique na obnovu žilinskej Novej synagógy 2 500,00 

31/2014 K Miešaný zbor Žilina na V. ročník MF Žilina Voce Magna 2014 1 000,00 

32/2014 Š ACADEMIC ŽU v Žiline na 48. ročník Behu 17. novembra 200,00 

33/2014 K Nadácia KUBIKUM 

na prípravu výstavy 3D návrhov mladých 

výtvarníkov 600,00 

34/2014 Š Paraglidingový klub X AIR na úpravu športoviska Veľký Straník 1 000,00 

35/2014 Š Školský športový klub - Budatín na náklady spojené s prevádzkovaním klubu 1 500,00 

36/2014 Š Volejbalový klub mládeže Žilina na prevádzku klubu 1 000,00 

37/2014 Š ŠK - ŽU ŽILINA na prevádzku klubu 1 000,00 

38/2014 K Ľudmila Mlichová - knihárska dieľňa na podporu knihárskej dielne 1 000,00 

39/2014 SZ Jednota dôchodcov Vranie na kúpeľnú zdravotnú rehabilitáciu 160,00 

40/2014 K Jednota dôchodcov Bytčica na Dni rodákov 511,62 

41/2014 Š Športcentrum na Svetový pohár 500,00 

42/2014 K Klub vojenských výsadkárov SR na odliatie sochy - súčasti Pamätníka obetiam OS 2 000,00 

43/2014 K Mestské divadlo na realizáciu inscenácie Opití 10 000,00 

Spolu 37 051,62 

 

Rekapitulácia:    

     

Oblasť:     

V = vzdelávanie spolu: 1 600,00 

K = kultúra spolu: 22 261,62 

Š = šport  spolu: 10 700,00 

SZ = sociálna a zdravotná oblasť spolu: 2 490,00 

   celkom: 37 051,62 
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Podpora aktivít športových klubov za rok 2014 
Športová dotácia 

č. 
Športový klub Suma v € 

59 MŠK Žilina 2 090,00 

60 KPŠ Nereus Žilina 1 670,00 

61 TJ Mladosť Žilina 1 670,00 

62 HOGO Žilina 1 290,00 

63 MBK Victoria Žilina 1 290,00 

64 TJ Jednota Bánová 1 180,00 

65 ŠK Makroteam Žilina 1 160,00 

66 Diamond Gym 1 160,00 

67 Cyklistický spolok Žilina 1 080,00 

68 KPŠ Nereus Žilina 1 070,00 

69 Klub Karate Žilina 1 070,00 

70 TJ Tatran Bytčica 830,00 

71 ŠK Juventa Žilina 980,00 

72 Tenisový klub Žilina 980,00 

73 Slávia ŽU Žilina 900,00 

74 RTJ Brodno 900,00 

75 FK Trnové 900,00 

76 ŠK ŽU Žilina 830,00 

77 Šachový oddiel TJ Mladosť Žilina 750,00 

78 SKF Žirafa Žilina 750,00 

79 ŠKP Žilina 710,00 

80 TJ Hviezda Zádubnie 690,00 

81 Žilinský klub vodákov Žilina 640,00 

82 Volleyball Academy Źilina 640,00 

83 TJ Sokol Žilina 640,00 

84 TJ Považský Chlmec 630,00 

85 Volejbalový klub mládeže Žilina 590,00 

86 Klub športového jachtingu Žilina 590,00 

87 Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina 580,00 

88 KSF DOXX Žilina 570,00 

89 BK Mládeže Závodie 540,00 

90 Figure Skating Club Žilina 540,00 

91 Žilina Warriors 540,00 

92 KŠP potápania Delfín 530,00 

93 Gymnasticko trampolínový klub Žilina 500,00 

94 ŠKST-Centrum Žilina 490,00 

95 Squashuj Žilina 490,00 

96 Stolnotenisový oddiel Trnové 490,00 

97 Športcentrum Žilina 490,00 

98 Ares Gym Žilina 490,00 

99 FK Zástranie 450,00 
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100 ŠŠK Klub Žilina -Budatín 390,00 

101 Klub volejbalu Ivana Kolárika Žilina 390,00 

102 Kraso klub Žilina 390,00 

103 Mozolani Trainings Sport Agency 380,00 

104 KPŠ Nereus Žilina 380,00 

105 Tučniaky Žilina 350,00 

106 AO Slávia Žilinská univerzita 320,00 

107 Žilina Bears rugby club 270,00 

108 1. KŠK Žilina 270,00 

109 Skate Žilina 260,00 

110 Športový klub pri SŠI Žilina 220,00 

Spolu 
38 

000,00 
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Dopravné nehody v meste Žilina v roku 2014 

Údaje sú z analýzy nehodovosti, ktorú poskytol Okresný 

dopravný inšpektorát v  Žiline. 

Na cestách v celom okrese Žilina bolo v roku 2014 dovedna 536 

dopravných nehôd  (-24 v porovnaní s  rokom 2013), pri ktorých 

bolo 12 osôb usmrtených  (+8), ťažko ranených osôb bolo 39 (-10) 

a ľahko ranených osôb bolo 169 osôb (+43). Hmotná škoda 

predstavovala pod ľa odhadu polície hodnotu 1  357 450 eur (-202 

040 eur oproti roku 2013).  Alkohol pri dopravných nehodách bol 

zistený v 56 prípadoch (-1).  

Za rok 2014 bol Okresným dopravným inšpektorátom 

vyhodnotený ako najnehodovejší  úsek na území mesta Žilina 

cesta č. I/18 v úseku Strážov – Hyza (km 451.500 – 462.500), 

kde sa stalo 30 dopravných nehôd (-12 oproti roku 2013), pri 

ktorých boli 3 osoby usmrtené (+3), 3 osoby boli ťažko zranené (-

1) a 12 osôb bolo ľahko zranených (0). Hmotná škoda 

predstavovala 117 800 eur (-48 070  eur). Tento dôležitý úsek, 

prieťah mestom, začína v Strážove, pokračuje cez Estakádu , 

Ľavobrežnú a Košickú až za mesto smerom na Strečno.   

Medzi ďalšie najnehodovejšie úseky boli zaradené aj: cesta č. 

I/11 v úseku Brodno – Žilina (km 438.300 - 440.500), cesta č. 

I/11 v úseku Budatín – Estakáda (km 442.000 - 443.720) a  

cesta č. II/507 v úseku Svederník –Žilina – Považský Chlmec 

(km 213.000 - 221.470).  

Najnehodovejšie miestne komunikácie  v meste Žilina v roku 

2014 boli tieto ulice: Antona Bernoláka, Hlinská, P.  O. 

Hviezdoslava, Komenského, Obvodová, Predmestská, M. R. 

Štefánika, Veľká okružná a Vyso-koškolákov.  Na týchto 

komunikáciách bolo dovedna  66 dopravných nehôd, pri ktorých 

nebola žiadna osoba usmrtená, ťažko zranených osôb bolo 6 

a ľahko zranených osôb bolo 22.  
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Kriminalita v meste Žilina v roku 2014 

Údaje poskytlo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

Slovenskej republiky . 

Štatistiky kriminality za mesto Žilina sa samostatne neevidujú. 

Vychádzame z analýzy  údajov zistených  za Obvodné oddelenia 

PZ Žilina – východ a OO PZ Žilina – západ, ktoré sú dislokované 

priamo na území mesta Žilina a pokrývajú väčš inu mesta. 

Štatistika nezahŕňa údaje z mestských častí Brodno, Mojšova 

Lúčka, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota. Tieto 

patria do územnej pôsobnosti Obvodného oddelenia PZ Žilina – 

okolie a spracované sú v  rámci celého okresu Žilina, t. j. aj celá 

Rajecká i Terchovská dolina a Strečno. 

Celkovo bolo spáchaných v  meste Ž ilina 1 972 trestných činov, 

objasnenosť bola cca 47 %. 

Spáchaných bolo celkove 103 násilných trestných činov. 

Vražda sa nestala.  Spáchaných bolo 20 lúpeží, 12 z nich bol 

objasnených, násilia na verejnom č initeľovi sa páchatelia 

dopustili v troch prípadoch.  Úmyselných ublížení na zdraví bolo 

42. Znásilnenie nebolo ohlásené ani jedno.  

Bolo spáchaných  1 083 majetkových trestných činov, z toho 

362 vlámaní, 631 krádeží (z toho 56 boli odcudzené vozidlá). 

Z ďalšej kriminality to bolo výtržn íctvo v 18 prípadoch, drogová 

činnosť v 30 prípadoch. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 

bolo zistené v 68 prípadoch, väčšinou v doprave. 

Ekonomických deliktov bolo zistených 430 .  

Najviac trestných činov bolo zistených pri skrátení dane – 159 

prípadov, podvodov bolo spáchaných 95 a sprenevera bola 

zistená 31 prípadoch.   

Celková škoda spôsobená kriminalitou v  meste Žilina bola 

vyčíslená na 10 211 000 eur. 
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Klimatické údaje a charakteristiky v lokalite Žilina za rok 

2014, ktoré poskytol Slovenský meteorologický ústav 

Bratislava, Regionálne stredisko Banská Bystrica . 
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Pramene a použitá literatúra   

 

 Vlastné postrehy a poznámky kronikára z  jednotlivých 

podujatí a udalostí  

 

Článkya iné príspevky z Mestského úradu v  Žiline:          

 Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 Tlačové správy hovorcu mesta Žilina z roku 2014 

 Ďalšie materiály Odboru tlačového a zahraničných vecí 

Mestského úradu v  Žiline  

 

Regionálne médiá:  

 týždenník Žilinský večerník,  

 týždenník MY Žilinské noviny 

 

Audiovizuálne médiá:        

 Rádio Frontinus  

 Rádio Sever  

 

Články v elektronických časopicoch a  iné príspevky:  

 www.zilina.sk 

 www.staromestske-slavnosti.sk 

 www.zilina-gallery.sk (Jozef Feiler)  

 www.zilinskyvecernik.sk 

 www.cyclingnews.com  

 www.kicker.de 

 www.sport.aktuality.sk 

 www.theapricity.com  

 www.zilinskymiesanyzbor.sk 

 www.mskzilina.sk  

 www.letour.fr 

 

 

http://www.zilina.sk/
http://www.theapricity.com/
http://www.zilinskymiesanyzbor.sk/
http://www.mskzilina.sk/

