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JANUÁR 2015 

15. a 16. 1. 

Zástupcovia mesta  Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline a 

spoločnosti CEIT sa zúčastnili spoločnej oficiálnej návštevy vo 

Fínsku v meste Tampere, na Tamperskej technickej univerzite a 

vo vedecko-výskumnom centre VTT. Cieľom návštevy bolo 

rozšírenie spolupráce v oblasti budovania inteligentných 

miest, vytvárania kooperačných a partnerských kapacít v tejto 

oblasti, s prepojen ím na priority Európskej únie. Predstavitelia 

všetkých strán deklarovali spoločný záujem o budovanie 

inteligentných miest , ako aj záujem o podp ísanie spoločného 

memoranda. Mesto Ž ilina zastupoval primátor Igor Choma a 

prednosta Mestského úradu Igor Liška. Za Žilinskú univerzitu 

bola prítomná rektorka Tatiana Čorejová. 

 

15. 1. a 16. 1. 

V Dome umenia Fatra  sa 

konali Novoročné koncerty  

Strauss Family, na ktorých 

odzneli diela Johanna 

Straussa a jeho synov 

Johanna ml., Josefa 

a Eduarda. Štátny komorný 

orchester v Žiline dirigival 

Nicola Giuliani z Talianska. 

 

16. 1. 

Začal sa zápis detí do 1. ročníka základných škôl, ktoré sú v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa pre školský rok 

2015/2016 uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 12/2008 od 16. januára do 24. januára 2015.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-sMaIycvRAhVEuxQKHfwjDV8QjRwIBw&url=http://www.skozilina.sk/&psig=AFQjCNEAP053PArUo6GoCBlXcRvi8A5g4A&ust=1484824655113933
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Každá základná škola má od 16. januára do 24. januára 2015 

svoj vlastný termín zápisu. Zápis sa týka všetkých detí, ktoré do 

31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku. V súčasnej dobe 

materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevuje 

778 predškolákov.  

21. 1. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo tradičné stretnutie žilinských 

jubilantov s primátorom mesta. Zúčastnilo sa ho asi 50 

jubilantov, ktor í sa dožili 70, 75, 80, 85 a viac rokov. Pr ítomným 

päťdesiatim oslávencom zablahoželal k ich jubileám primátor 

mesta Igor Choma. Jubilantov potešil aj krátky kultúrny program  

a malé občerstvenie. Podobné stretnutie sa konalo aj 19. 

januára. 

21. 1. 

Na Mestskom úrade sa konalo tradičné uvítanie novorodencov 

do života. Zúčastnilo sa ho 

približne 70 det í spolu so 

svojimi rodičmi, starými 

rodičmi. Primátor mesta Igor 

Choma detičky do života 

uvítal a rodičom 

zablahoželal. Rodič ia sa 

zapísali do pamätnej knihy 

mesta a prevzali drobný 

darček pre svoje ratolesti.  

 

26. 1. 

Na Radnici mesta Ž ilina sa konalo 2. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválili zloženie jednotlivých 

komisií a predsedov komisi í. Predsedovia jednotlivých komisi í: 

 Komisia finančná: Vladimír Kolenčiak 

 Komisia sociálna, zdravotná a bytová: Mgr. Martin Barčík 
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 Komisia dopravy a komunálnych služieb: Mgr. Branislav 

Delinčák 

 komisia územného plánovania a výstavby: ing. arch. Dušan 

Maňák 

 Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja: Ing. Ján Ničík 

 Komisia školstva a mládeže: Mgr. Peter Fiabáne 

 Komisia ž ivotného prostredia: MUDr. Juraj Popluhár, PhD., 

MBA 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov: Mgr. Martin Kapitulík.  

   

Patrik Groma     Anton Trnovec  

Poslanci vzali na vedomie poverenie Ing. Patrika Gromu ako 

prvého zástupcu primátora dňom 9. februára 2014 v rozsahu 

plného úväzku a informáciu o poverení Mgr. Antona Trnovca ako 

druhého zástupcu primátora dňom 9. februára 2014 v rozsahu 

plného úväzku. 

Poslanci vzali na vedomie aj informáciu , 

že za prednostu Mestského úradu 

v Žiline bol vymenovaný  Ing. Igor Líška 

(na obr.) dňom 8. decembra. 2014. 

Mestské zastupiteľstvo poverilo 

prednostu Ing. Igora Líšku , aby do 9. 

marca predložil na rokovanie jednotlivé 

návrhy obsahov nových zmlúv 
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s Georgeom Trabelssiem (alebo s firmami s ním prepojenými), 

ktoré sú výhodnejšie pre mesto ako doterajšie a  informáciu o 

poveren í Mgr. Antona Trnovca ako druhého zástupcu primátora 

dňom 9. februára 2014 v rozsahu plného úväzku. 

Všetky materiály k  rokovaniam Mestkého  zastupiteľstva v  Žiline 

(pozvánky, jednotlivé materiály, uznesenia) od roku 2002, resp. 

2007 sú dostupné na www.zilina.sk.  

 

29. až 30. 1.  

Prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma navštívil  

viaceré sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina. Oboznámili sa s neutešenou situáciou na Bratislavskej 

ulici, kde bude nutné z dôvodu narušenej statiky a celkovej 

devastácie zbúrať ďalší dom. Domy obývajú zväčša 

neprispôsobiví občania (Rómovia). V tejto lokalite veľmi pozitívne 

pôsobí nízkoprahové centrum, na ktoré sa môžu miestni 

obyvatelia obrátiť v prípade problémov.  

Denné centrum na Vlčincoch  pôsobí k spokojnosti svojich 

klientov. V miestnej kuchyni sa denne navarí a vydá 800 obedov. 

V priestoroch trávia svoj voľný čas denne desiatky dôchodcov.  

              

 

Podujatie v Dennom 

centre  na Vlčincoch, 

tancuje country skupi- 

na Ruty-šuty zo Žil iny . 

 

 

 

 

V kuchyni a vo výdajni jedál s 300 stravníkmi na Lichardovej 

ulici budú riešiť havarijný stav najmä s odberom vody.   

http://www.zilina.sk/
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(foto: Lajo Kupkovič, apríl 2015)  
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FEBRUÁR 2015  

1.  2. 

V mesiaci január boli občania povinn í prihlásiť nadobudnutú 

nehnuteľnosť na príslušnej samospráve. Klientske centrum 

mesta Žilina sa snažilo vyjsť občanom v ústrety. Počet 

vybavených klientov v centre na úseku miestnych daní v mesiaci 

január bol 3 922.  

1. 2.  

Mesto Ž ilina je rovnako ako celé Slovensko zaplnené reklamnými 

pútačmi všetkých možných tvarov a rozmerov. Primátor mesta 

Žilina Igor Choma na tento stav nielen dlhodobo poukazoval, ale 

ako poslanec Národnej rady SR pripravil novelu Stavebného 

zákona, ktorá od 1. februára tohto roka dáva samosprávam 

účinne nástroje, ako tento reklamný smog regulovať, prípadne 

odstraňovať. 

Verejnosťou je totiž dlhodobo kritizované neúmerné množstvo 

rôznych reklamných zariadení, ktoré sú rozmiestnené takmer 

všade a v akejkoľvek podobe a veľkosti. Doteraz však obce a 

mestá nemali veľa zákonných možnost í, ktorými by mohli 

reklamné pútače a ich umiestnenie regulovať. Reklamy sa 

umiestňovali kdekoľvek, keďže subjekty využívali slabý a 

nejednoznačný Stavebný zákon a samosprávy nemali k dispoz ícii 

okamžité a účinné prostriedky nápravy.  

3. 2. 

Začiatkom februára prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik 

Groma a vedúca sociálneho odboru Slavomíra Brezovská 

navštívili zariadenie Úsmev – Zariadenie pre  seniorov na 

Solinkách (na obr. na str. 14). 

V tomto zariadení našlo celoročné útulné ubytovanie viac ako 60 

seniorov. Uvedené zariadenie je pýchou mesta v poskytovan í 

služieb seniorom.   
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Pri pracovnej ceste do mestskej spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., Patrik Groma riešil problematiku 

neplatičov, kategorizácie bytov, správy mestského 

majetku a úspory finančných prostriedkov pri správe budov v 

majetku mesta Žilina.  

3. 2. 

V historickom centre Žiliny sa už po jedenástykrát konal 

Žilinský festival fašiangových masiek – Carneval 2015. Mesto 

zaplnili priaznivci karnevalového sprievodu a pestrá plejáda 

fašiangových masiek. Fašiangový sprievod začal svoju púť spred 

Mestského úradu v Žiline o 14.30 hod. a pokračoval po tradičnej 

trase cez Mariánske námestie, Farské schody, Námestie Andreja 

Hlinku a Národnú ulicu späť na Mariánske námestie, kde 

prebiehal hlavný program. Sprievodu sa zúčastnilo takmer 500 

masiek. Na čele sprievodu šiel kráľovský pár.  
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V úlohe kráľovnej karnevalu sa predstavila Michaela Pastorková 

– Závodná a kráľom karnevalu bol Juraj Šoko Tabaček, ktorí 

zároveň celý festival moderovali . Osobnosťou festivalu bola tento 

rok známa slovenská herečka Anna Šišková, pôvodom zo Žiliny.  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   Michaela Pastorková a Juraj Tabaček           Anna Šišková 
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    Ivan „Kelly“ Köhler    Vlado z Oravy 

V programe sa postupne predstavili FS Dúbrava (Prešov), Pupov 

(Terchová), FS Rozsutec (Žilina), FS Limbora (Prečín), Oprášene 

krpce (Žilina), Závadské ženy (Lietava), FSK Dolina (Fačkov), 

Jednota dôchodcov (Zázrivá), Kysucký Lieskovec, Hôrky, SZUŠ 

Slovenských dobrovoľníkov (Závodie, Budat ín), DFS Cipovička 

(CVČ Žilina), DFS Lieska (CVČ Ž ilina), Senior klub Priatelia, 

Seniori z Denného centra Andreja Kmeťa, Živena (Žilina) a DH 

Fatranka. Ženský spolok Živena si pre návštevníkov aj v tomto 

roku pripravil ochutnávku tradičných fašiangových dobrôt z 

vlastnej kuchyne. Námestie do neskorých večerných hodín žilo 

zábavou, spevom a  tancom. 

  

 

 

Súbor Dobra 
voda z Perniku 

(Bulharsko ) 
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7. 2. 

V celej Slovenskej republike sa konalo referendum , ktoré bolo 

vypísané na základe petície občanov. Organizátori splnili 

podmienku, že podpisov na petícii bolo viac ako 350  000.  

Voliči mali možnosť odpovedať na tieto 3 otázky.  

 

Otázka č. 1: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo 

nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným 

mužom a jednou ženou?  

Otázka č. 2: Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb 

rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a 

ich následná výchova?  

Otázka č. 3: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť 

detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, 

ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?  

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch v  celej 

Slovenskej republike bol 4 411 529. Hlasovacie lístky boli 

vydané 944 674 voličom, ktorí odovzdali 938  135 platných 

hlasovacích lístkov. Účast voličov bola teda 21,41%, čiže 

výsledky referenda nie sú platné. Väčšina zúčastnených 

hlasovalo ÁNO. Pri otázke č. 1 – 94,50%, pri otázke č. 2 – 92,43%, 

pri otázke č. 3 – 90,32%. Nezúčastnení rozhodli o  neplatnosti 

referenda. 

 

Výsledky referenda v  meste Žilina:  

Mesto Žilina bolo rozdelené na 44 okrskov. Oprávnených voličov 

bolo 69 720. Účasť bola 16  177 voličov, t.j. 23,20%. Odovzdali 

16 101 platných hlasovacích lístkov. Odpovede ÁNO boli 

podobne ako v celoštátno meradle – 94,38%, 92,82% a 90,64%. 
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14. 2.  

V Považskej galérii umenia 

sa uskutočnila vernisáž 

výstavy diel 8. ročníka CE-

ZA-AR 2014. Vystavované 

boli všetky prihlásené práce do súťaže v kategóriách rodinné 

domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, interiér 

a exteriér. Odovzdávanie Cien Slovenskej komory architektov sa 

uskutočnilo 12. októbra 2014 v Bratislave.  

 

24. 2. 

V budove bývalej ČSOB na ulici J. M. Hurbana bolo slávnostne 

otvorené pracovisko spoločnosti Helios Technology  so sídlom 

v Spojenom kráľovstve  (mesto Farnborough, Berkshire). 

Spoločnosť sa zameriava na problémy leteckej dopravy, letísk a 

manažmentu letovej prevádzky, je súčasťou medzinárodnej 

skupiny Egis Group a v nedávnej minulosti z ískala dve prest ížne 

ceny britskej kráľovnej. Slávnostný príhovor predniesol Neil 

McFarlane, riaditeľ Helios Technology. Pr ítomných pozdravil 

veľvyslanec Spojeného kráľovstva J. E. Andrew John Garth.  

 

26. 2. 

Lyžiarske stredisko 

Oščadnica bolo 

dejiskom lyžiarskych 

pretekov o Pohár 

primátora  mesta 

Žilina. Svoje sily si tu 

zmeralo 170 lyžiarov 

a snowboardistov z 

dvanástich žilinských 

základných škôl, ktor í 
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súťažili v dvanástich rôznych kategóriách. Do školskej športovej 

ligy si najviac bodov prip ísala Základná škola, Karpatská 

(Vlčince), a to presne 549 bodov. Na druhom mieste skončila 

Základná škola, Námestie mladosti (Hájik) so 429 bodmi a na 

treťom mieste sa umiestnila Základná škola, V. Javorku (Hliny 

V) s počtom bodov 408.  

 

27. 2. 

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa 

konalo slávnostné zasadnutie Jednoty 

dôchodcov Slovenska , oblastného výboru v 

Žiline. Pr ítomných dôchodcov pozdravil v 

mene mesta Žilina prvý zástupca primátora 

mesta Patrik Groma , predsedníčka Rady 

seniorov Mária Žideková a ďalší. V programe vystúpil súbor 

Žilinské babenky , ktoré vedie Mária Zagatová. 

 

MAREC 2015 

1. 3. 

Vo februári začalo Mesto 

Žilina vydávať Radničné 

noviny mesta Žilina. Prvé 

číslo novín s marcovými 

aktualitami si obyvatelia 

Žiliny našli bezplatne vo 

svojich poštových schránkach koncom februára. Noviny 

vychádzajú v náklade 35 700 ks za mesiac vo formáte pribli žne 

A3, v rozsahu 8 plnofarebných strán. Mestský mesačník tak 

ušetrí mestu Žilina viac ako 70 000 eur na propagáciu a inzerciu 

kultúrno-spoločenských podujatí mesta.  
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V záujme šetriť finančné prostriedky mesta a objekt ívne 

informovať občanov o dianí v meste Žilina, bude odbor tlačový a 

zahraničných vec í raz mesačne pripravovať číslo Radničných 

novín. Aktuálne číslo novín bude distribuované vždy koncom 

predchádzajúceho mesiaca do všetkých poštových schránok na 

území nášho mesta.  

Predpokladá sa, že noviny na propagačných aktivitách mesta 

Žilina ušetria viac ako 70 000 eur a táto suma nie je konečná. 

 

2. 3. 

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa konalo uvítanie detí 

do života. Zúčastnilo sa ho 

asi 70 detí narodených 

v Žiline so svojimi rodičmi, 

starými rodičmi, priateľmi. 

Rodičia sa zap ísali do 

pamätnej knihy mesta a od 

primátora mesta Igora Chomu 

si prevzali drobný darček. 

Uvítanie detí do života je 

pravidelným podujatím, ktoré 

organizuje Mesto Žilina.  

2. 3. 

Mesto Žilina už po siedmykrát ocenilo najúspešnejších 

športovcov mesta Žilina za rok 2014 . Športové kluby mohli 

posielať svoje nominácie do 6. februára 2015. Vyhlásenie 

výsledkov za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu sa 

uskutočnilo v Mestskom divadle Žilina. 

V kategórii dospelých zvíťazil opäť futbalista MŠK Žilina 

a kapitán Viktor Pečovský (na obr. na str. 21), druhá skončila 
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Petra Smaržová 

(zjazdové lyžovanie) a 

tretí Miroslav Cingel 

(thajský box). V 

kategórii mládežník 

zvíťazil plavec 

Vladimír Štefánik. Za 

družstvo roka bolo 

vyhlásené Academic 

Žilinská univerzita v 

Žiline (AC UNIZA) – florbal. 

Žilinčanov a Slovenskú republiku vo svete minulý rok výborne 

reprezentovali aj naši športovci pôsobiaci v  zahraničných 

kluboch (bez uvedenia poradia): Peter Sagan (cyklistika), Michal 

Masný (volejbal), Peter Pekarík (futbal), Dušan Kuciak (futbal) a 

Peter Cehlárik (hokej).  

3. 3. 

Tradičné stretnutie Žilinčanov – jubilantov , ktorí oslávili 

okrúhle životné jubileum s primátorom mesta sa opäť 

uskutočnilo na Radnici mesta Žilina. Slávnostné stretnutie 

otvoril príhovorom primátor Igor Choma, ktorý našim 

spoluobčanom osobne zablahoželal k ich jubileám – 70, 75, 80 

a viac rokov života.  

4. 3. 

Na Základnej škole Vendelína Javorku (Hliny V) sa konala 

verejná diskusia k plánovanej revitalizácii parku Ľudovíta 

Štúra v Žiline. Projekt pr ítomným predstavila Ing. Blanka Malá, 

autorizovaný krajinný architekt – autorka projektu.  
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9. 3.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 3. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci vzali na vedomie správu 

o hospodárení MsHK Žilina, a.s., zmenu rozpočtu Mesta Žilina 

na rok 2015 rozpočtovým opatrením 1/2015 a  2/2015. Poslanci 

odporučili primátorovi mesta pokračovať v  rokovaniach s pánmi 

Georgeom a Johnom Trabelssiem na viaceré aktuálne témy  ako 

napr. Žilinská parkovacia spoločnosť, podzemné garáže pod OC 

Mirage, Športová hala na Bôriku, športová hala na Karpatskej, 

atď.  

 

10. 3. 

V mestskej časti Považský Chlmec, v oblasti Pod skalkou, začala 

dnešným dňom Národná diaľničná spoločnosť oficiá lne raziť 

tunel Považský Chlmec, ktorý je súčasťou diaľnice D3 Žilina, 

Strážov – Žilina, Brodno. Slávnosť sa konala v stavebnej jame 

stredného portálu budúceho diaľničného tunela. 
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Desiatkam prítomných host í sa na úvod prihovoril minister 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Poč iatek, po ňom sa 

prihovoril Milan Gajdoš, riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti 

(NDS). Za mesto Žilina, v ktorého intraviláne sa stavba nachádza, 

prehovoril primátor mesta Žilina Igor Choma.  

 

Diaľničný tunel s d ĺžkou 2 218 metrov bude vybavený moderným 

komunikačným a monitorovac ím systémom. Celková dĺžka 

diaľničného úseku diaľnice D3 Ž ilina, Strážov – Žilina, Brodno 

bude 4,25 km. Tento úsek v hodnote takmer 255 miliónov eur  

bude financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie. Ukončenie 

výstavby je naplánované na jún 2017 (mapka: www.ndsas.sk).  

V tomto roku budú v okolí Žiliny vo výstavbe štyri diaľničné 

tunely (Považský Chlmec, Žilina, Ovčiarsko a Višňové) v celkovej 

dĺžke takmer 13 kilometrov.  

 

17. 3. 

Na Mestskom úrade sa konalo spoločné stretnutie zástupcov 

Rady seniorov mesta Žilina, Žilinského mládežníckeho 

parlamentu a Zboru Žilincov za účasti oboch zástupcov 

primátora Patrika Gromu a Antona Trnovca. Stretnutie iniciovala 

Mária Žideková – predsedníčka Rady seniorov mesta Žilina. Toto 

http://www.ndsas.sk/


  Kronika mesta Žilina za rok 2015 
 

24 
 

stretnutie vychádza zo záverov minuloročného Primátorského 

dňa, kedy sa seniori aj mládež zhodli s primátorom mesta Žilina 

Igorom Chomom na tom, že Žilinčania všetkých vekových 

kategórii by sa mali viac zaujímať o verejné dianie v našom 

meste.  

20. až 23. 3.  

Mestská krytá plaváreň v Žiline bola už 

po 14-krát tradičným dejiskom 

medzinárodných plaveckých pretekov 

Jarná cena Žiliny 2015, na ktorej sa 

zúčastnilo 500 plavcov z Českej 

republiky, Gruz ínska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a 

Slovenska. Podujatie organizoval Klub plaveckých športov 

Nereus a mesto Žilina. 

 

21. 3. 

Žilinský vysokohorský klub a Alpha Sport Mammut v spolupráci 

s mestom Žilina, organizovali vo ve ľkej zasadačke Mestského 

úradu v Žiline 21. ročník festivalu Vysoké hory Žilina. V 

piatich blokoch mohli diváci vidieť 15 filmov, ktoré cestovatelia, 

horolezci a turisti pripravili pre host í festivalu, čím priblížili aj 

krásu vysokohorských hrebeňov. Samotný festival obohatila 

výstava kresieb Ivana Baja.  

21. 3. 

V obradnej sieni Radnice mesta Žilina sa konala súťaž 

v prednese Vansovej Lomnička. Festival umeleckého prednesu 

otvorila predsedn íčka Občianskeho združenia Únie žien 

Slovenska Alena Kuniaková a druhý zástupca primátora mesta 

Žilina Anton Trnovec. Na súťaži sa predstavili ženy a dievčatá 

rôznych vekových kategórií. Recitátorky si pre odbornú porotu 

pripravili umelecký prednes poézie a prózy.   
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23. 3. 

Pani Gizela Dekanovská  zo 

Žiliny sa dožila 100 rokov.  Jej 

manžel František zomrel v roku 

1986. Pani Dekanovská 

priviedla na svet dve deti – syna 

Františka (zomrel v roku 1999) 

a dcéru Blaženu. Má jednu 

vnučku, jedného vnuka a troch 

pravnukov. Oslávenkyňa sa teší 

dobrému zdraviu v kruhu svojej 

rodiny. Jubilantke bol v mene 

mesta Žilina a všetkých Ž ilinčanov zablahoželať prvý zástupca 

primátora Patrik Groma (obaja na obr. ). 

 

26. 3. 

V meste Žilina sa konalo rokovanie európskeho významu, na 

ktorom zástupcovia štátov V 4 (Vyšehradská štvorka) a Rakúska 

rokujú o problémoch so stavom základnej železničnej siete 

zahrnutej do TEN-T. Primátor mesta Žilina Igor Choma na 

Železničnej stanici v Žiline vítal aj podpredsedu Európskej 

komisie a komisára pre energetickú úniu Maroša Ševčoviča a 

komisárku pre dopravu Violetu Bulc .  

Žilina leží na križovatke ciest, stala sa významným dopravným 

uzlom európskeho rozmeru. Rokovanie nadväzovalo na politiku 

Európskej únie, ktorá sa od januára 2014 zaoberá problémom 

odstránenia technických prekážok, ako sú nekompatibilné 

štandardy pre železničnú dopravu v členských štátoch únie. Ich 

odstránením sa zefektívni prepojenosť európskeho kontinentu, 

na ktorom má práve mesto Žilina významnú geopolitickú polohu.  
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Zľava: Juraj Blanár, Igor Choma, Ján Počiatek,  Violeta Bulc, 

Maroš Šefčovič  

 

27. 3. 

Na štadióne Pod Dubňom sa hral 

kvalifikačný zápas skupiny C o postup 

na futbalové majstrovstvá Európy 2016 

vo Francúzsku medzi Slovenskom a 

Luxemburskom. Slováci zvíťazili 3:0 

gólmi Adama Nemca, Vlada Weissa a Petra Pekar íka.  

V národnom družstve nastúpil hráč MŠK Ž ilina Viktor Pečovský 

a viacer í futbalisti, čo hrávali v minulosti za MŠK Žilina: Peter 

Pekarík (v súčasnosti Hertha BSC Berlin), Adam Nemec (New 

York City FC – USA), Tomáš Hubočan (Dinamo Moskva – Rusko), 

Stanislav Šesták (VfL Bochum – Nemecko). Martin Dúbravka 

(Esbjerg FB – Dánsko) bol na striedačke.  

Štadión Pod Dubňom je jediný na Slovensku, na ktorom je možné 

hrať medzištátne zápasy súťaží FIFA a UEFA. Bol vybudovaný  

hlavne z peňazí samotného MŠK. Majiteľom klubu je Jozef 

Antošík. 
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28. 3. 

V Mestskom divadle sa konalo slávnostné vyhlásenie ankety 

Futbalista roka 2014 . S prevahou zvíťazil Marek Hamšík (foto: 

SITA) z teamu SSC Napoli 

pred Martinom Škrteľom 

(FC Liverpool). Hráč MŠK 

Žilina Viktor Pečovský 

obsadil 6. miesto. Z bý- 

valých hráčov MŠK Žilina 

obsadili Peter Pekar ík 

(Hertha BSC Berlin) 8. 

miesto a Tomáš Hubočan 

(Dinamo Moskva) 10. 

miesto. 

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho mladého hráča do 21 

rokov si prevzal veľký talent, Košičan Ondrej Duda, dnes hráč 

Legie Varšava. Futbalistkou roka sa tret í raz po sebe stala 

Dominika Škorvánková (SV Neulengbach – Rakúsko). 

 

28. 3. 

Mesto Žilina sa aj tento rok zapojilo do medzinárodného projektu 

Hodina Zeme 2015  tým, že od 20.30 do 21.30 hod. bo lo vypnuté 

osvetlenie Katedrály Najsvätejšej Trojice  (Farský kostol) a 

balustrády. Projekt Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia  

upozorňujúca  na globálne otepľovanie, klimatické zmeny a 

svetelné znečistenie. Symbolom celej kampane je vyp ínanie 

osvetlenia, či už verejného, osvetlenia budov, pamiatok alebo 

iných objektov.  

28. 3. 

Napriek nepriaznivému počasiu sa v túto sobotu pred Kultúrnym 

domom v Bytčici stretla skupina obyvate ľov, ktorým nie je 

ľahostajný stav verejných priestranstiev a životného prostredia 
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v tejto mestskej časti Žiliny. Do akcie Vyčistime si Bytčicu, 

ktorú spoluorganizovali miestne organizácie Jednoty dôchodcov 

na Slovensku, Matice slovenskej a Dobrovo ľný hasičský zbor – 

Bytčica, sa zapojili najmä starší spoluobčania. Pomôcť skrášliť 

životné prostredie prišiel aj primátor mesta Ž ilina Igor Choma.  

 

30. 3. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Mestskom divadle Žilina 

uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov škôl a školských 

zariadení mesta Žilina. Ocenenia si z rúk primátora mesta Žilina 

Igora Chomu a vedúcej odboru školstva a 

mládeže Mestského úradu v Žiline Nory 

Zapletajovej prevzalo 22 pedagogických 

pracovníkov.  Pamätnú plaketu Janka Frátrika 

si tento rok prevzala Mgr. Mária Šujanská (na 

obr.) za celoživotnú pedagogickú činnosť v 

prospech základného školstva. Mária 

Šujanská bola medzi prvými, ktor í sa začali 

venovať vyučovaniu informatiky. Podchytila 

mnoho nadaných det í v oblasti techniky a 

matematiky. Už dlhé roky sa venuje práci s 

deťmi z málo podnetného prostredia, prevažne 

z rómskej komunity a ich zač leňovaniu do života a spoločnosti. 

Vo svojej práci využíva predovšetkým pozitívnu motiváciu, 

pochvalu, rešpekt a cit. Patrí medzi tých ľud í, ktorým sa 

zamestnanie stalo poslan ím.  

Plaketa Janka Frátrika je udeľovaná na znak úcty, vďaky a 

obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy 

a vzdelávania v Žiline. Venujú sa jej celým srdcom, dosahujú 

vynikajúce výsledky, reprezentujú mesto Žilina i Slovensko.  
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31. 3. 

Na štadióne Pod Dubňom sa 

hral ďalší medzištátny 

futbalový zápas. V  priateľskom 

zápase sa stretli reprezentácie 

Slovenskej republiky a Českej 

republiky. 

Pred zaplneným hľadiskom (asi 10 000 divákov) Slováci zvíťazili 

1:0. Gól strelil mladý talent Ondrej Duda (Legia Varšava).  

Aj v tomto zápase nastúpil hráč MŠK Ž ilina Viktor Pečovský a 

bývalí hráči MŠK Žilina Ján Mucha, Peter Pekar ík, Tomáš 

Hubočan a Stanislav Šesták. Aj títo hráči potvrdzujú kvalitnú 

prácu v žilinskom futbale v  minulosti i v súčasnosti.  

 .   

T. Hubočan      V. Pečovský     P. Pekarík        S. Šesták  

 

31. 3. 

Občania žilinských mestských častí Brodno, Zádubnie a Ž ilinská 

Lehota mohli do tohto dňa pripomienkovať navrhnuté názvy ulíc 

a verejných priestranstiev , ktoré pripravila názvoslovná 

komisia, prípadne mohli navrhnúť iný názov ulice podľa 

miestnych zvyklost í. Podobne to bolo pred dvoma rokmi v 

mestskej časti Zástranie.  
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APRÍL 2015 

1. 4. 

Mesto Žilina sa opäť zapojilo do medzinárodnej kampane Light 

It Up Blue, čo v preklade znamená Rozsvieťme to na modro. 

Kampaň sa koná pri pr íležitosti Svetového dňa informovanosti o 

autizme. Radnica mesta Žilina bola opäť  osvetlená modrým 

svetlom podobne, ako mnohé významné budovy a pamätihodnosti 

po celom svete. Osvetlen ím významných budov na modro 

vyjadruje zvyšok spoločnosti pochopenie a súcit s autistami. 

Medzinárodnú kampaň vedie svetová organizácia pracujúca v 

prospech autistickej populácie Autizm Speaks. V tento deň, ktorý 

je zároveň aj  Svetovým dňom informovanosti o autizme budú 

významné budovy a pamätihodnosti po celom svete, ako napr. 

Empire State Bulding v New Yorku, Opera v Sydney, Niagarské 

vodopády a ďalšie osvetlené modrým svetlom.  

 

5. 4. 

V Jeruzaleme zomrel Arieh 

Klein (na obr. ). Narodil sa v 

roku 1927 v Žiline, od roku žil 

1949 v Izraeli, kde sa stal 

úspešným podnikateľom. Rád 

sa na Slovensko vracal, v 

poslednom čase žil striedavo v 

oboch krajinách. „Ari“ Klein bol 

iniciátorom výstavby ojedine- 

lého pamätníku − Cesta bez  

návratu, na mieste niekdajšieho zberného tábora Ž idov v roku 

1942. Bol ženatý s Hetty Fisch a spolu mali 5 detí.  

Arieh (Aťo, Ari) Klein sa počas svojho života vždy k Slovensku 

hrdo hlásil ako k svojej prvej vlasti. Všade po svete hovoril o 

Slovensku pozit ívne. Mal vrelý vzťah k mestu Žilina, k svojmu 
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rodisku. Pán Rudolf Schuster (prezident Slovenskej republiky 

v rokoch 1999 – 2004) opísal jeho neľahký, ale pútavý životný 

príbeh v jednej zo svojich kn íh s názvom Muž s dvoma srdcami.  

 

7. 4. 

Mesto Žilina začalo aj v tomto roku rozmiestňovať 

veľkokapacitné kontajnery pre zber  nadmerného 

komunálneho odpadu . Do veľkokapacitných kontajnerov patria 

napr.: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, 

matrace, detské kočíky a pod. Do týchto kontajnerov nepatria 

napr.: chladničky, televízory, pneumatiky, akumulátory, 

elektronika a ďalšie komodity. Prvé kontajnery boli umiestnené 

počas tohto dňa  v mestských častiach Hájik a Vlčince. Celá 

etapovitá kampaň bola ukončená 18. mája v mestských častiach 

Brodno, Budat ín, Považský Chlmec, Zádubnie a Zástranie.  

 

10. 4. 

Konferenciu ZAMUN – akademickú simuláciu  zasadnutia 

Organizácie Spojených národov už po štvrtýkrát zorganizovalo 

Gymnázium bilingválne Žilina, v spolupráci so Žilinským 

samosprávnym krajom, 

mestom Žilina, Radou 

mládeže Žilinského kraja a 

Informačným centrom 

OSN (UNIS). 

V Žiline sa zišlo 110 

delegátov a pedagógov z 

Indie, Izraela, Španielska, 

Fínska, Holandska, 

Luxemburska, Nemecka, 

Českej republiky a Slovenska. Podpori ť ich prišli aj veľvyslanec 

Indie J. E. Shri Paran Jit Mann (na obr. so študentami  z Indie ), 
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veľvyslanec štátu Izrael J. E. Alexander Ben-Zvi, veľvyslanec 

Španielskeho kráľovstva J. E. Félix Valdéz y Valentin-Gamazo 

i zástupcovia veľvyslanectva USA. Celkové zhodnotenie podujatia 

a ocenenie úspešných študentov sa konalo na Radnici mesta 

Žilina. 

10. 4. 

Predseda Združenia K8, ktorým 

je v prvom polroku tohto roka 

primátor mesta Žilina Igor 

Choma, zvolal rokovanie primátorov krajských miest na Radnicu 

mesta Žilina. Primátori rokovali о aktuálnych témach, ktoré sa 

dotýkajú krajských miest. Primátori rokovali o aktuálnych 

témach, ktorým dominovalo predovšetkým financovanie verejnej 

správy a územnej samosprávy.  

Stretnutia sa zúčastnili primátori miest: Banská Bystrica – Ján 

Nosko, Bratislava – Ivo Nesrovnal, Košice – Richard Raši, Nitra – 

Jozef Dvonč, Prešov – Andrea Turčanová, Trenčín – Richard 

Rybníček, Trnava – Matej Lančarič (zástupca primátora), Ž ilina – 

Igor Choma. Riaditeľom kancelárie K8 je Milan Galanda.   

 

Združenie K8 obhajuje záujmy Hlavného mesta SR Bratislavy a 

krajských miest a ich obyvateľov, spoločnými silami zabezpečuje 

rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní 

riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna občanov 

Slovenska a členov spája odhodlanie aktívne a dôrazne vstupovať 

do diskusie o kľúčových rozhodnutiach a aktivitách vlády SR, 

Národnej rady SR ale aj ďalších orgánov, ktoré majú dopady 

nielen na samotný výkon samosprávnych kompetencií, ale aj na 

životy občanov a  miest.  

Zdroj: www.k8.sk 
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 Andrea Turčanová (PO)    Ivo Nesrovnal (BA)         Ján Nosko (BB)  

      

           Richard Rybníček (TN)            Matej Lančarič (TT)  

 

 

Richard Raši (KE) a Juraj Dvonč (NR)  
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13. 4. – 18. 4. 

V Dome umenia Fatra sa konal 25. ročník 

stredoeurópskeho koncertného umenia 

Allegretto . Na úvod vystúpila Janáčkova 

filharmónia Ostrava. Na festivale vystúpili o. i. sólisti − 

klarinetista Pablo Barragán (Španielsko), organistka Anna -

Victoria Baltrusch (Nemecko), speváčka Andrea Vizvári 

(Slovensko) a mnohí ďalší. 

20. 4. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 4. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Prítomní poslanci vzali na vedomie 

správu o výsledkoch  činnosti a hospodárení Mestského divadla 

Žilina, správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej 

plavárne za  rok 2014 a spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za rok 2014. 

Vzali na vedomie informatívnu správu k  vydaniu Organizačného 

poriadku Mestského úradu v  Žiline.  

 

28. až 30. 4. 

Mesto Žilina navštívila delegácia z partnerského mesta 

Krasnojarsk  (Ruská federácia). Delegáciu viedol primátor mesta 

Edkham Akbulatov (na obr.). Do 

Žiliny zavítali aj dvaja študenti 

a kadeti vojenskej akadémie A. I. 

Lebeďa. 29. apríla delegáciu prijal na 

Radnici mesta Ž ilina primátor Igor 

Choma. Po stretnutí navštívili hostia 

Základnú školu Vendelína Javorku, 

oboznámili sa s  činnosťou 

samosprávy a zúčastnili sa otvorenia 

výstavy výtvarných prác detí 

z Krasnojarska v priestoroch Mestského úradu. Hostia z Ruska 

si pozreli výstavbu tunela v Považskom Chlmci a aj činnosť CVČ 



  Kronika mesta Žilina za rok 2015 
 

35 
 

Kuzmányho 105. Delegácia z  Krasnojarska navštívila dňa 30. 

apríla firmu Kia Motors Slovakia a  potom sa zúčastnili pietneho 

aktu pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Žiliny na Vojnovom 

cintoríne na Bôriku. Pri tejto príležitosti vystúpil aj spevácky 

zbor vojenských kadetov.  

 

Kadeti a študenti akadémie A. I. Lebeďa, v strede obaja primátori  

 

30. 4. 

Pri Pomníku oslobodenia v Sade SNP v Žiline (na obr.) sa v 

dopoludňajších hodinách konal spomienkový akt pri príležitosti 

70. výročia oslobodenia mesta Žilina. 

Pamätník pri tejto pr íležitosti výročia 

oslobodenia dalo mesto Žilina 

zrekonštruovať. Kamenné súsoš ie sa v 

centre Žiliny týči od roku 1955, kedy bolo 

slávnostne odhalené pri pr íležitosti 10. 

výročia vstupu 1. československého 

armádneho zboru do mesta. Jeho autorom 

je sochár Rudolf Pribiš, rodák z Rajca. 

Pamätník bol spevnený a následne sa 

vykonali všetky potrebné povrchové 
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úpravy, aby si zachoval svoju patinu a aj naďalej mohol pôsobiť 

dôstojne. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra 

zaplatila za reštaurovanie súsošia 4 490 eur.  

 

Vyvrcholenie osláv 70. výročia oslobodenia mesta Žilina bolo 

na Vojenskom cintor íne (Cintorín vojakov Červenej  armády) na 

Bôriku. Účastníkov pietneho zhromaždenia privítal v mene mesta 

Žilina primátor Igor Choma. Pietneho aktu sa ďalej zúčastnili 

veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike J. E. Alexej 

Leonidovič Fedotov, veľvyslanec Bieloruskej republiky J. E. 

Vladimír Serpikov, vojenský pridelenec veľvyslanectva Českej 

republiky brigádny generál Zdeněk Jakubek, predseda 

Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor 

partnerského mesta Krasnojarsk Edkham Akbulatov, predseda 

Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Juraj Drotár, priami účastníci bojov o Žilinu a jej 

okolia a ďalší hostia. Pietnu spomienku moderoval hovorca mesta 

Pavol Čorba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zľava: Juraj Drotár, Zdeněk. Jakubek, Vladimir Serpikov,  
Alexej Fedotov, Igor Choma, Juraj Blanár  
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Vojaci Červenej armády pri postupe po pravom brehu Váhu 

oslobodili Tepličku nad Váhom a priblížili sa k  Budatínu. V 

posledných aprílových dňoch roku 1945 postupovali k Žiline aj 

jednotky 1. čs. armádneho zboru. Po prelomení obrany  nepriateľa 

na hrebeňoch Malej Fatry obsadila 3. brigáda Mojšovu Lúčku. 

Velenie zboru sústredilo sily na postup v smere Rosina – Turie –  

Lietavská Lúčka s cieľom dostať sa do Žiliny od juhu. Tretia 

brigáda zaujala východiskové postavenie medzi Mojšovou Lúčkou 

a Trnovým, 4. brigáda v priestore Stráňav a 1. brigáda dosiahla 

29. apríla obce Višňové a Turie. Vojaci 3. brigády plk. Jaroslava 

Selnera prešli 30. apríla 1945 do útoku. Šiesty prápor spolu s 

prieskumnou rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej 

Lúčky, v ranných hodinách prenikol do Žiliny a o 9.30 h mesto 

obsadil. (zdroj:  www.zil ina-gallery.sk)  

 

 

MÁJ 2015 

2.  5. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal 

už tradične Deň sv. Floriána , 

patróna hasičov. Diváci  si mohli 

poztrieť požiarnu techniku 

a ukážky hasičských zásahov.  

O podujatie bol medzi verejnosťou 

veľký záujem.  

4. 5. 

Zástupcovia primátora mesta Žilina Patrik Groma a Anton 

Trnovec, poslanec Jozef Juriš a vedúca Odboru sociálneho a 

zdravotného Mestského úradu v Žiline Slavom íra Brezovská 

odovzdali do užívania verejnosti v porad í už štvrté Denné 

centrum v Žiline, ktoré sa nachádza v Kultúrnom dome v Bytčici 

na Dlhej ulici. Centrum bude v prevádzke denne počas 
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pracovných dní v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Mesto Žilina 

naň bude prispievať ročne približne 8 000 eur. 

 

6. 5. 

V partnerskom meste Plzeň (Česká republika) sa uskutočnili 

oslavy 70. výročia oslobodenia 

mesta americkou armádou v roku 

1945. Mesto Ž ilina na slávnosti 

zastupoval druhý zástupca primátora 

mesta Anton Trnovec a vedúca odboru 

školstva mládeže Mestského úradu v 

Žiline Nora Zapletajová. Spolu položili 

veniec k pomníku oslobodenia 

americkou armádou na Americkej 

ulici.  

Žilinčanov prijal aj primátor mesta 

Plzeň Martin Zrzavecký. So školami v  Plzni spolupracujú ZŠ 

Gaštanová a ZŠ Námestie mladosti  v Žiline. 

 

11. 5. 

V Mestskom divadle Žilina sa konal galavečer s názvom Otvorme 

srdcia matkám pri pr íležitosti Dňa matiek. Slávnostný príhovor 

predniesol prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma, 

ktorý privítal všetkých hostí a poďakoval mamičkám za ich lásku 

a obetavosť. Kultúrny program previedli žiaci z Centra voľného 

času, Kuzmányho 105 v Žiline . 
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16. 5. 

Noc múzeí a galérií  je 

medzinárodné podujatie, ktoré sa 

koná každý rok v polovici mája. 

Iniciovala ho Medzinárodná rada 

múzeí ICOM a jeho cieľom je 

prezentovať kultúrne dedičstvo a  vo 

všeobecnosti činnosť múzeí a galérií.  O nočné prehliadky 

expozícií je vždy veľký záujem.  

 

18. 5. 

Konalo sa 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Žiline. 

Poslanci uložili riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žiliny, 

s.r.o. (DPMŽ) predložiť do septembrového zasadnutia 

ekonomickú analýzu bezplatnej MHD. Schválili tiež príspevok 

mesta ako objednávateľa z  poskytnutých výkonov vo verejnom 

záujme v sume 248 745,69 eur za rok 2014 pre prevádkovateľa 

mestskej hromadnej dopravy – teda DPMŽ.  

 

20. 5. 

Na Úrade vlády Slovenskej republiky prebehlo koordinačné 

stretnutie , ktorého sa zúčastnili druhý zástupca primátora 

mesta Žilina Anton Trnovec a vedúci projektov Európskej únie 

Mestského úradu v Žiline Milan Lipka. Predmetné stretnutie sa 

konalo za účelom využitia finančnej dotácie, ktorú štát poskytol 

mestu Žilina na rozšírenie kapacít materských škôl.  

Mestu Žilina bola schválená dotácia vo výške 80  000 eur 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej 

republiky na rekonštrukciu Základnej školy Limbová na 

Solinkách. Rekonštrukciou dôjde k  úprave interiéru, na základe 

čoho sa vytvoria dve nové triedy materskej školy. V projekte sa 

počíta s umiestnen ím 45 det í. 
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20. 5. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa uskutočnilo podujatie Krok so 

sclerosis multiplex – Deň nádeje. Organizátori akcie chceli 

poukázať na to, že chorí pacienti nemusia upadať do letargie, ale 

majú žiť naplno. Šírenie osvety, ktorá vedie ku včasnej 

diagnostike a skorej liečbe, môže pred ísť značným zdravotným 

problémom. 

22. 5. 

Aj v Žiline sa konal Európsky tanečný festival štvorylky 

(European Quadrille Dance Festival). Mesto Ž ilina a Tanečná 

škola Peter Cieker organizovali 

podujatie už po šiestykrát. Na 

Námestí Andreja Hlinku  v Žiline 

štvorylku tancovalo 1128 

účastníkov, od žiakov základných a študentov stredných škôl až 

po dôchodcov. Satelitný signál zabezpečil synchronizovaný štart 

s ostatnými zúčastnenými mestami, pričom hudba bola 

prenášaná priamo z organizátorského mesta Maribor 

v Slovinsku. 
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V Žiline sa do pokusu o  svetový rekord zapojili tieto základné , 

stredné školy a organizácie: ZŠ Gaštanová, ZŠ Jarná, ZŠ 

Lichardova, ZŠ V. Javorku, SŠ Zdravotnícka, ZŠ Závodie, ZŠ 

Brodno, ZŠ Limbová, Gymnázium Hlinská, ZŠ Martinská, SPŠ 

Poľnohospodárska, ZŠ sv. Gorazda, Gymnázium Varšavská, CVČ 

Žilina, ZŠ Bánová, ZŠ Karpatská, ZŠ Hôrky, ZŠ Rajecké Teplice, 

ZŠ Radoľa, Žilinské Babenky a Tanečná škola Peter Cieker.  

Európsky tanečný festival štvorylky , ktorý zaregistrovala 

organizácia Tanečný zväz Slovinska (Plesna zveza Slovenije), 

znamená synchronizované tancovanie štvorylky v  rôznych 

európskych mestách vždy v štvrtý piatok v  máji, presne o 12.00 

hod. na významných verejných miestach . 

V tomto roku sa do synchronizovaného tanca na Slovensku 

okrem Žiliny zapojili aj mestá Jacovce, Košice, Myjava a Vranov 

nad Topľou. Spolu sa na Slovensku zúčastnilo podujatia 6604 

tanečníkov. Štvorylka sa dnes tancovala v 51 mestách 

v siedmych krajinách Európy. 

22. 5. 

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa na 

Mestskom úrade v Žiline konala dejepisná súťaž pod názvom 

Medzníky 2. svetovej vojny.  Svoje vedomosti z histórie si prišli 

preveriť deviataci zo siedmich základných škôl. Súťažiacich 

privítal druhý zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec, 

ktorý ocenil záujem mládeže o svetové i slovenské dejiny. Okrem 

cien a diplomov čakal na všetkých zúčastnených aj výlet do 

Banskej Bystrice.  

23. 5. 

Žilinský Folklórny súbor Rozsutec oslavuje v tomto roku 50. 

výročie svojho vzniku. Pri tejto 

príležitosti sa v  Mestskom divadle 

Žilina uskutočnilo gala vystúpenie, 

počas ktorého sa predstavili viacerí sólisti, taktiež aj cimbalové, 
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spevácke a terchovské skupiny. Folklórny súbor Rozsutec 

reprezentoval Slovensko v mnohých krajinách Európy a  taktiež 

v Brazílii.  

 

Ján Rybár, Jaroslav Holeša a  Tibor Mahút 

 

Medzi najvýznamnejší členov súboru patrili: Miroslav Vallo, 

František Gažo, Ján Miho, František Mucha, Ján Miho, Milan 

Chvastek, Helena Záhradníková, Vincet Krkoška, Tibor Mahút.  

 

22. 5. 

Mesto Žilina a MsHK DOXXbet Žilina podpísali na Radnici mesta 

Žilina zmluvu s trénerom Milanom Jančuškom, ktorý bude 

v najbližších dvoch rokoch trénovať A-mužstvo hokejistov 

v Žiline.  

22. až 24. 5. 

V Žiline sa konali Majstrovstvá Slovenska kadetiek vo 

volejbale. Zúčastnilo sa na nich osem tímov, ktoré boli rozdelené 

do dvoch skupín. V  skupine A sa predstavili kadetky zo SVK 

Senica, ŠŠK Bilíkova Bratislava, VK Spišská Nová Ves 

a Liptovského Hrádku. V Skupine B sa predstavila domáca VA 
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(Volleyball Academy) Žilina, MVK Snina, Slávia UK Dráčik 

Bratislava a COP Nitra. Titul získali kadetky Slávie UK Dráčik 

Bratislava, ktoré vo finále zdolali t ím ŠŠK Bilíkova Bratislava. 

Tretiu priečku obsadili hráčky MVK Snina a Žilinčanky obsadili 

celkovú siedmu priečku. 

27. 5. 

Na Radnici mesta Žilina sa v rámci 

Staromestských slávností konala XX. 

slávnostná akadémia Zboru Žilincov. 

Akadémia je tradične spojená s  udeľovaním ceny genius loci 

solnensis, ktorú odovzdali  zástupca primátopra Patrik Groma 

a predseda Zboru Žilincov Miroslav Pfliegel.  

 

Cenu prevzali:  

Lida Mlichová (na obr. 

vpravo) za jej celož ivotnú 

prácu umeleckého kníh-

viazača. Pokračuje v práci 

jej otca Jána Vrtílka.  

Ľudovít Dubnicay (na obr. 

vľavo) telovýchovný či-

novník, za jeho zásluhy pri 

výstavbe prvého krytého 50 

metrového olympijského bazénu v  niekdajšom Československu.  

 

Laureátmi ceny Genius loci Solnensis – in memoriam boli Andrej 

Lemeš a Juraj Tvrdý. Cenu Adama Plintoviča v skladateľskej 

súťaži prevzal z rúk prvého zástupcu primátorova mesta Žilina 

Patrika Gromu v íťaz súťaže Ľuboš Kubizna. 
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28. 5. 

V Žiline sa začal 21. ročník Staromestských slávností , ktoré 

sú najväčším podujatím v meste. Slávnosti začali príhovorom 

primátora Igora Chomu z okna Radnice mesta Žilina.  

Neskôr primátor oblečený v 

terchovskom kroji nastúpil 

do historického hasičského 

vozidla zvaného Stratílek a 

začal svoju cestu mestom. 

Najskôr sa zastavil pri 

viacerých remeselníkoch a 

pri tribúne na Mariánskom 

námestí.  

Na pódiu na Námestí Andreja Hlinku sa konalo otvorenie 

Staromestských slávností. Otvoril ich „Terchovec“ Igor Choma. 

Na otvorení sa zúčastnila aj delegácia firmy Kia Motors Slovakia, 

ktorú viedol viceprezident firmy Seong -Gyu Lee.  

 

Igor Choma         driečna Žil inčanka        Seong-Gyu Lee  
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Na pódiu na Mariánskom námestí sa počas otváracieho 

ceremoniálu dňa 28. mája konalo uvedenie knihy s ojedinelým 

obsahom Žilina vo svetle lámp – (Ne)zabudnuteľná história 

energetiky, ktorej autormi sú Patrik Groma, Milan Novák, Peter 

Štanský a Miroslav Pfliegel.  
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Zľava: Milan Novák, Peter Štanský, Miroslav Pf liegel,  
Lida Mlichová a Igor Choma 

 

Sprievodnými podujatiami slávností bol aj Deň detí  30. mája v 

Sade SNP, tradičná literárna, výtvarná a dejepisná súťaž pre deti 

Žilina – moje mesto . Staromestské slávnosti prebiehali do 30. 

mája.  

Počas trojdňového maratónu hudby a vystúpení mohli 

návštevníci vidieť interpretov ako sú skupiny Smola a Hrušky, 

Tublatanka, Iné kafe, Desmod, Vidiek, Korben Dallas, Zoči Voči, 

spevácka legenda z Českej republiky Václav Neckář (na obr. ), 

spevácky zbor Omnia, DH 

Fatranka, Folklórny súbor 

Rozsutec a mnohých ďalších. 

Dopoludňajší program patril 

viacerým tanečným skupinám 

detí i seniorov, orchestrom, 

zborom a folklórnym súborom. 

Na námestiach ponúklo okolo 

100 stánkov nielen tradičné 



  Kronika mesta Žilina za rok 2015 
 

47 
 

remeslá, ale 20 stánkov aj medovníky a  cukrovinky či iné 

občerstvenie.  

V rámci slávností bola 27. mája otvorená výstava Čipkované 

radosti – variácie v modrom v priestoroch Makovického domu. 

Výstava ktorú poriadalo Krajské kultúrne stredisko bola 

prístupná do 18. júna.  

Firma Kia Motors Slovakia  od svojho 

etablovania sa v Žiline každoročne podporuje 

konanie slávností finančne vo výške viac ako 

30 000 eur. Spoluorganizátor podujatia je agentúra TOPFEST 

a hlavnými partnermi podujatia sú Nadácia Pontis a Kia Motors 

Slovakia. 

 

30. 5. 

Konal sa XXI. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka, ktorého sa 

zúčastnili bežci od juniorských až po seniorské kategórie. Štart 

bol pri rodnom dome Jozefa Gabčíka, cieľ bol v  žilinských 

kasárňach. Na 11 kilometrovej trati bol medzi mužmi najrýchlejší 

Ukrajinec Anatolij Malyj s časom 0.43.06 hod. Medzi ženami 

zvíťazila Natália Malaja taktiež z Ukrajiny s časom 0.47.18 hod. 

V kategórii vojakov zvíťazili Patrik Šebestian z 5. pluku 

špeciálneho určenia v Žiline s časom 0.44.41 hod.  

 

Jozef Gabčík (1912–1942) sa narodil 

v Poluvsií, kde sa nachádza aj jeho rodný 

dom. Ako výsadkár sa podieľal na operácii 

Antropoid, kedy bol 27. mája 1942 v Prahe 

spáchaný atentát na ríšskeho protektora 

Reinharda Heydricha. Atentát spáchal 

spolu s Janom Kubišom a  Josefom 

Valčíkom. Po spáchaní atentátu zahynul 

v boji proti nemeckej brannej moci.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Operace_Anthropoid_-_Jozef_Gab%C4%8D%C3%ADk.jpg
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JÚN 2015 

8. 6. 

Mesto Žilina opäť organizovalo podujatie Bytčický juniáles, 

ktorý sa konal na futbalovom ihrisku v  Bytčici. Program zahájili 

III. športové hry seniorov s vnúčatami, ktoré slávnostne otvoril 

primátor mesta Žilina Igor Choma. 

  

Slávnostného otvorenia tradičného juniálesu sa zúčastnili aj 

predseda Ž ilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, druhý 

zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec a poslanec 

Mestského zastupiteľstva Jozef Juriš (na obr.). Popoludňajší 

program odštartoval futbalovým derby Horn í proti Dolným (na 

obr.). Nasledoval kultúrny program, ktorý zahájila Bytčická 

dychovka s Bytčickými speváčkami. Po nich sa na pódiu 

predstavilo country zoskupenie Ruty-šuty a rocková skupina 

Arzén. Na záver sa predstavil zabávač Štefan Hruštinec. 
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12. 6. 

V meste Žilina v súčasnosti rezonuje téma budúcnosti mestských 

cintorínov. Vedenie mesta sa rozhodlo postaviť novú prístupovú 

cestu na Nový cintorín. Výstavba tejto prístupovej komunikácie 

je realizovaná v  zmysle platnej legislatívy SR a  vedie po 

mestských pozemkoch. Tento zámer je podmienený tým, že 

existujúca komunikácia na Nový cintorín vedie po pozemkoch 

spoločnosti FUNERAL &, spol. s r.o. Žiaľ, vedenie mesta v roku 

2000 odpredalo jediný prístupový priestor k cintorínu do 

súkromných rúk. 

15. 6. 

Na radnicu mesta zavítali najlepší žiaci zo základných škôl (ZŠ) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, ktorí dosiahli 

vynikajúce vzdelávacie výsledky, čím sa prič inili o reprezentáciu 

školy, mesta alebo kraja, Slovenskej republiky  vo vedomostných 

i športových súťažiach. Žiakov ocenil primátor mesta Žilina Igor 

Choma. 

 

Ocenenia z rúk primátora si prevzali t íto žiaci: 

Šarlota Pozsonyiová – ZŠ Do Stošky, Lucia Maljarová – ZŠ s MŠ 

Brodno, Tibor Vajda – ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Matej 

Koprda – ZŠ s MŠ Školská, Simeon Pjaták – ZŠ Vendelína 

Javorku, Veronika Nováková – ZŠ Vendelína Javorku, Alexandra 
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Švejdová – ZŠ Jarná, Adriana Šenkárová – ZŠ Lichardova, 

Klaudia Ráczová – ZŠ Lichardova, Adrián Marušák – ZŠ s MŠ sv. 

Gorazda, Katarína Majerová – ZŠ Karpatská, Bibiána Fillnerová 

– ZŠ s MŠ Gaštanová, Natália Kordovaníková – ZŠ Limbová, 

Tatiana Piliarová – ZŠ Martinská, Paulína Ž ideková – ZŠ 

Martinská, Soňa Brodňanová – ZŠ Námestie mladosti, Mária 

Kasáková – ZŠ s MŠ Dolná Trnovská, Kristína Gašperová – 

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Lenka Dubovcová – 

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martine Georgette 

Ganse – Centrum voľného času Kuzmányho 105. 

16. 6. 

Zástupcovia primátora mesta Ž ilina Patrik Groma a Anton 

Trnovec sa spolu s vedením MsHK Žilina, a.s.  

po náročných rokovaniach dohodli 

s Mariánom Troligom na vysporiadan í dlhu, 

ktorý ťažil hokejový klub z minulosti. 

Uzatvorili zmier, ktorý zástupcovia 

zúčastnených strán podpísali na Radnici mesta Žilina. 

V konečnom dôsledku mesto ušetrí zhruba 79 000 eur. Marián 

Troliga v minulosti požičal MsHK Žilina peniaze, ktoré 

predchádzajúce vedenie hokejového klubu nedokázalo vráti ť. Je 

prirodzené, že veriteľ by sa dožadoval vrátenia finančných 

prostriedkov v celkovej výške 178 000 eur, čo by malo na mesto 

Žilina a hokejový klub negat ívny vplyv.  

 

20. 6. 

V mestskej časti Bánova sa konal Medzinárodný futbalový 

turnaj detí, ktorý pripravil MŠK Žilina v spolupráci s TJ Jednota 

Bánová. Na turnaj nastúpilo 10 futbalových tímov – MŠK Žilina, 

FC Baník Horná Nitra, FC Spartak Trnava, AS Trenčín, MFK 

Ružomberok, TJ Jednota Bánová, FC Attack Vrútky, 1. FC Tatran 

Prešov, FK Pohronie a poľský celok Górnik Zabrze.  
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Fanúšikov z Bánovej potešil najmä výsledok domácich 

športových talentov.  

21. 6. 

Na Základnej škole Vendelína Javorku  ukonč ili hokejovú 

sezónu 2014/2015. Starší žiaci A (9. Športovej hokejovej triedy 

– ŠHT) bojovali v  stredoslovenskom regióne v  boji o postup do 

nadstavbovej časti stred–západ, kde skončili za Duklou Trenčín 

a Slovanom Bratislava na tretej priečke. Medzi šesť najlepších 

tímov Slovenska sa zaradili po vydarenej sezóne aj žilinskí 

ôsmaci – Starší žiaci B (8. ŠHT), ktorí v  nadstavbovej časti 

skončili na 3. mieste. Prvú priečku obsadil bratislavský Slovan 

a druhú priečku Dukla Trenčín. Mladší žiaci A (7. ŠHT) zo 

základnej skupiny stredoslovenského regiónu v konečnom poradí  

získali po siedmich v íťazstvách, jednej remíze a  dvoch prehrách 

zaslúžené 2. miesto. Mladších žiakov druhá priečka zaradila 

medzi top štyri tímy Slovenska.  

22. 6. 

Primátor mesta Žilina Igor Choma odovzdal náčelníkovi Mestskej 

polície Žilina Milanovi Šamajovi do užívania dve nové vozidlá Kia 

cee´d, čím sa modernizoval vozidlový park polície. Mestská 

polícia Žilina od svojho 

vzniku začala dnešným 

dňom používať pri plnení 

svojich náročných úloh 

už 6. generáciu áut.  

Polícia má v súčasnosti 

k dispozícii 10 vozidiel, 

ktoré sú zaradené do 

priameho výkonu služby. 

Cena jedného vozidla bola vysúťažená na 14 829 eur (s DPH), 

vrátane polepu fóliou (300 eur) a výstražného majáku so 

svetelnou signalizáciou (800 eur).  
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26. 6. 

V rámci poznávacieho zájazdu po Slovensku sa naši rodáci, 

matičiari z mesta Osijek (Chorvátsko ) zastavili aj v Žiline. Na 

Radnici mesta Žilina ich prijal prvý zástupca primátora mesta 

Patrik Groma. Matičiarov nadchli mnohé olejomaľby či rezbárske 

diela umiestnené v 

priestoroch radnice. 

Návštevníci si spoločne 

v svadobnej miestnosti 

zaspievali niekoľko 

ľudových piesní , kde 

preukázali svoje znalosti 

materského jazyka.  

 

27. 6. 

Manželia Jana a  Ivan Jurčovci (na obr.) na Radnici mesta Žilina 

potvrdili a obnovili svoj 

manželský sľub po 50-tich 

rokoch (ľudovo nazývané 

zlatá svadba) v prítomnosti 

primátora mesta Žilina 

Igora Chomu.  

Mgr. Jana Jurčová sa 

narodila v roku 1942 

v Prahe. V roku 1960 sa 

presťahovala do Žiliny, kde 

začala pracovať na 

vtedajšej Vysokej škole železničnej (dnešná Žilinská univerzita). 

Neskôr učila na zkladnej škole na Hlinách V.  

Ivan Jurčo sa narodil v roku 1941 v Orlovom, okres Považská 

Bystrica. Vyštudoval na Odbornom učilišti v Považskej Bystrici – 

odbor elektromontér. Od roku 1971 pracoval v ZVL – Bytčica. 
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Obaja manželia spojili svoj život manželským zväzkom 3. júla 

1965 v Prahe. Z manželstva sa im narodili dve dcéry Ivana 

a Jana, majú dve vnučky Luciu a Barboru. 

 

27. 6. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Brodne  dostal do užívania nové 

hasičské vozidlo, ktoré odovzdal podpredseda vlády a minister 

vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Vozidlo IVECO 

Daily prevzal primátor mesta Žilina Igor Choma spolu 

s dobrovoľnými hasičmi v Žiline pred hasičskou zbrojnicou 

v Brodne. Prítomní boli aj prezident hasičského a záchranného 

zboru SR Alexander Nejedlý, prezident Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany SR Ladislav Pethö.  

Dobrovoľný hasičský 

zbor v Brodne vznikol 8. 

septembra 1921, kedy 

mal 17 členov a prvým 

predsedom bol Michal 

Dupkala. V roku 1942 

bola slávnostnou 

posviackou odovzdaná do 

užívania budova 

hasičského strediska. Prvé vozidlo, ktoré zbor používal, bola 

Tatra 805 v roku 1978. Následne im v  roku 1998 bola pridelená 

Avia A30. 

 

28. 6. 

Pietnou spomienkou si verejnos ť uctila obete holokaustu  pri 

pamätníku Cesta bez návratu na Závodskej ceste v  Žiline.  

Spomienky na obete holokaustu sa zúčastnili veľvyslanec štátu 

Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben-Zvi, prvý zástupca 

primátora mesta Žilina Patrik Groma, podpredseda Žilinského 
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samosprávneho kraja Jozef Štrba, predseda Židovskej 

náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl, riadite ľ Múzea židovskej 

kultúry v Bratislave Pavol Mešťan. Dôstojnosť spomienky 

umocnila čestná stráž vojakov zo žilinského 5. pluku špeciálneho 

určenia, vystúpenie Speváckeho zboru Máj a Občianskeho 

združenia Chevra. Podujatie moderoval ako po minulé roky 

hovorca mesta Pavol Čorba.   

 

Zberný tábor bol zriadený od marca do októbra 1942 vo 

vojenských objektoch Štefánikových kasární – nie na mestskom 

pozemku – lebo s tým Mestská rada na čele s vtedajším starostom 

Vojtechom Tvrdým nesúhlasila. Pamätník Cesta bez návratu 

vybudovalo mesto Žilina v roku 2004 na mieste zberného tábora 

na znak úcty obetiam týchto smutných udalostí. 

 

Pietnej spomienke predchádzala smútočná tryzna, ktorá sa 

konala v Obradnej sieni na Židovskom cintor íne v Žiline. Hostia 

si pripomenuli aj život Arieho Kleina, držiteľa ocenenia Čestný 

občan mesta Žilina.  
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28. 6. 

Mesto Žilina hostilo od 24. júna  Majstrovstvá Slovenskej 

a Českej republiky v cestnej cyklistike, ktoré sa v  Žiline konali 

prvý krát. Centrom súťaží bola mestská časť Hájik. 

Najviac pozornosti pútal i 

posledné preteky mužov 

Elite a U-23 na okruhu cez 

Ovčiarsko, Hričov späť na 

Hájik. Titul majstra 

Slovenska obhájil žilinský 

rodák a cyklista Peter Sagan 

(Tinkoff-Saxo) s časom 

4:51:11. Jeho brat Juraj 

Sagan skončil na 

vynikajúcom 2. mieste 

(obaja na foto). 

 

Majstrom Českej republiky 

sa stal Petr Vakoč (na obr. 

vľavo). V Žiline štartovala 

aj Martina Sábliková  (na 

obr. vpravo ), víťazka 

v rýchlokorčuľovaní na 

Zimných olympijských 

hrách v roku 2014 v Soči 

(Rusko), ktorá sa stala 

majsterkou Českej republiky v kategórii Elite.  

 

29. 6. 

Na Radnici mesta Ž ilina sa konalo 6. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, na ktorom sa zúčastnilo 28 poslancov, 

ktorí prerokovali 39 bodov bohatého programu. Zasadnutie preto 

trvalo viac ako 9 hodín.  
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Niektoré body programu sa týkali priamo činnosti mestského 

zastupiteľstva (MZ). Poslanci neschválili zlúčenie siedmych 

komisií do jednej a neschválili ani zrušenie mestskej rady.  

Poslanci vzali na vedomie informatívne správy o  hospodárení 

Dopravného podniku mesta Žiliny za prvý štvrťrok 2015, 

Mestského divadla v Žiline i MsHKM Žilina – spoločnosti určenej 

na podporu, rozvoj a činnosť mládežníckeho a ženského hokeja v 

Žiline.  

Poslanci boli informovaní aj o  činnosti Mestskej 

polície Žilina za rok 2014. V súčasnosti pracuje 

v mestskej pol ícii 84 zamestnancov, z toho 65 vo 

výkone služby. Policajti riešili v predchádzajúcom 

roku 20 546 priestupkov a 8 436 ostatných udalostí. Zistili 24 

trestných činov a zaistili 29 hľadaných osôb. Poslanci schválili 

bez výhrad záverečný účet mesta Žilina za rok 2014. Mesto 

dosiahlo prebytok hospodárenia v sume 2,2 mil. eur. Celá suma 

prebytku bude presunutá do rezervného fondu mesta.  

V zmene rozpočtu na roku 2015 poslanci schválili, že bude 

presunutých 300 000 eur na rekonštrukciu a  opravy chodníkov 

v meste, hlavne na sídliskách. Nie je však jasné, či sa to stihne 

urobiť ešte v tomto roku.  

Poslanci taktiež schválili 

zmenu a doplnky 

Územného plánu mesta 

Žilina v lokalite Sihoť, 

kde má vedenie mesta 

zámer vybudovať Areál 

žilinského športu (AŽIŠ).  

Poslanci vzali na vedomie 

aj informatívnu správu o  odpredaji parkovacieho domu 

pod obchodným domom Mirage Shopping Center, ktorý je vo 

vlastníctve Žilinskej parkovacej spoločnosti. Táto téma vyvolala 

širokú diskusiu poslancov.  
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JÚL 2015 

1. 7. 

Mesto Žilina aj v  tomto roku pripravilo Žilinské kultúrne leto, 

ktoré sa bude niesť v  duchu spevu, dobrej hudby, tanca 

i poznávania. Kultúrne leto začalo Medzinárodným festivalom 

animovaného filmu Fest Anča. Významnými podujatiami budú 

napr. Deň európskej kultúry, Pohár silných mužov, Stredoveký 

deň, futbalový turnaj Sever proti Juhu i Primátorský deň. 

Súčasťou Žilinského kultúrneho leta budú  aj podujatia ako 

Žilinské dni zdravia či Festival senirov. V altánku v Sade SNP 

a na Mariánskom námestí  sa budú konať mnohé koncerty. 

Hlavnými partnermi Žilinského kultúrneho leta 2015 sú Nadácia 

Pontis a Kia Motors Slovakia.  

  

2. 7. 

Štefan Massányi , dlhoročný predseda Zboru Žilincov, sa dožil 90 

rokov. K jubileu mu bol u neho doma zablahoželať aj primátor 

mesta Igor Choma. V roku 1996 bol Štefan Massányi iniciátorom 

vzniku Staromestských slávností. V  tom období sa konali pod 

názvom Žilinské dni 

remesiel a vzdelanosti. 

Štefan Massányi bol 

v rokoch 1996 až 2009 

predsedim Zboru 

Žilincov. Do funkcie ho 

zvolili po úmrtí JUDr. 

Ernesta Žabkaya, prvého 

predsedu Zboru. 

Zľava: Zdeno Horecký, Štefan Massányi a  Jozef Hricek (rok 2009) 
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 7. 7. 

Študenti Žilinskej detskej univerzity , ktorej usporiadateľom je 

Žilinská univerzita v Žiline (Elektrotechnická fakulta) , v rámci 

svojho vzdelávacieho programu navštívili aj Radnicu mesta 

Žilina. Vypočuli si prednášku o  histórii mesta a  radnice. 

Zamestnanci odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského 

úradu v Žiline pripravili modelové rokovanie mestského 

zastupiteľstva.  

9. 7. 

Mesto pokračuje vo výstavbe chodníkov . Rekonštruovaný bol 

chodník spájajúci ulicu Matice slovenskej s  Rosinskou cestou. 

Okrem chodníka na Rosinskej ceste bol zrekonštruovaný aj ďalší 

frekventovaný chodník v Žiline na ulici Vysokoškolákov. 

Zrekonštruovalo sa 240 metrov chodníka. Mesto zaplatilo za 

prácu iba 8  500 eur, pretože primátor Igor Choma dohodol 100 

ton asfaltu, ktorý sponzorsky poskytla Doprastav, a. s.  

 

11. 7. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa konalo verejné zhromaždenie 

proti utečencom, islamizácií a politike Európskej únie. 

V súčasnosti téma utečencov i „utečencov“ v Európe rezonuje, 

pretože ich do Európskej únie cez Grécko a Taliansko denne 

prichádzajú tisíce. Veľká väčšina z nich sú však ekonomickí 

migranti. Táto problematika rozdeľuje celú spoločnosť. Podujatie 

organizovala Ľudová strana – Naše Slovensko. Hlavný prejav mal 

Marian Kotleba, predseda strany a predseda Banskobystrického 

samosprávneho kraja.  

25. až 26. 7. 

Na rieke Váh pod Vodným dielom Žilina sa konali 35. 

majstrovstvá sveta v love rýb na udicu . Rybári počas týchto 

dní súťažili v disciplínach ako lov rýb udicou na plávanú, lov rýb 

udicou na mušku a v  rybolovnej technike. Hlavným 
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organizátorom podujatia je Slovenský rybársky zväz, ktorý je tiež 

členom svetovej organizácie športových rybárov – C.I.P.S. Táto 

organizácia na svetovej úrovni združuje štáty v  oblasti rybárstva, 

zasadzuje sa za boj za čistotu vôd, podieľa sa na rozvoji vedy 

a výskumu a podporuje športové  súťaže v love rýb.  

 

Majstrovstvá sa ukončili slávnostným vyhodnotením dňa 26. júla 

na Námestí Andreja Hlinku.  

Titul majstra sveta si prevzal slovenský klub SRZ MsO Levice 

Sensas. Druhé miesto obhájil klub RSK Pardubice Colmic 

z Českej republiky a tretie miesto z ískal klub Drennan Barnsley 

z Veľkej Británie.  

 

26. 7.  

V Paríži na známom bulvári Avenue des Champs-Élysées ukončili 

102. ročník slávnych cyklistických pretekov Le 

Tour de France.  

Žilinčan Peter Sagan (nar. v roku 1990) vo 

farbách tímu Tinkoff-Saxo zvíťazil už po štvrtýkrát 

v súťaži o najaktívnejšieho pretekára a  obhájil tak zelené tričko.  

Celkovým víťazom sa stal Brit Christopher Froome z teamu Sky. 

Druhý skončil Kolumbijčan Nairo Quintana a  tretí Špan iel 

Alexandro Valverde. Cyklisti v 21 etapách absolvovali dovedna  

3 344 kilometrov, čas víťaza bol viac ako 83 hodín.   
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Do Francúzska na preteky v  rámci Saganománie  chodili stovky 

fanúšikov zo Slovenska. Televízne prenosy z podujatia mali veľmi 

vysokú sledovanosť. Jedným z  hosťujúcich spolumoderátorov 

v RTVS bol ako po minulé roky aj Žilinčan Peter Zánický, prvý 

tréner Petra Sagana.  Peter Zánický v  súčasnosti pracuje na 

Mestskom úrade v  Žiline, venuje sa športovým a  kultúrnym 

podujatiam.  

 

Koláž: www.youtube.com

 

Zdroj: www.dennikn.sk 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJlZbssZPOAhXK2hoKHZrEAzYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DnTAOLYQZ0Sg&psig=AFQjCNHAuO9bhHZ4Zv7QRCz12kolcgut9w&ust=1469700142196197
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AUGUST 2015 

6. 8. 

V uplynulých týždňoch začali pracovn íci Odboru tlačového 

a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline (menovite Andrej 

Černek) na web postupne zverejňovať jednotlivé ročníky Kroniky 

mesta Žilina od roku 1989 vo formáte PDF. Tým sa zápisy 

nedávnych aj dávnejších udalostí stanú prístupnými širokej 

verejnosti. Priaznivci histórie mesta Žilina získali ďalší zdroj 

informácií pre svoje štúdium či záľubu.  

Kroniku mesta Žilina píše 

od roku 1989 RNDr. Ján 

Štofko a nájdete ju na 

stránkach www.zilina.sk 

v rubrike „Čo sa v Žiline 

urobilo“, kde budú 

postupne pridané všetky 

ročníky Kroniky od roku 

1989. Vytlačené Kroniky 

mesta Žilina (ročníky 

1989 – 2014) sú k nahliadnutiu na Radnici mesta Žilina a v 

Štátnom archíve v Bytči – pobočka Žilina na Framborskej ulici 9 

v centre Žiliny, kde taktiež nájdete aj starš ie ročníky Kroniky 

mesta Ž ilina spred roku 1989.  

Priamy odkaz:  http://www.zil ina.sk/co-sa-urobilo/202/ 

 

7. 8. 

V Žiline sa konal Deň európskej kultúry . Na Mariánskom 

námestí vystúpili umelci z  Mestskej časti Praha 15 a  z miest 

Frýdek-Místek a  Plzeň (mestá Českej republiky). Výstavnú 

expozíciu na námestí malo tradične aj poľské mesto Bielsko -

Biała.  

http://www.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/202/
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Na Radnici mesta sa uskutočnilo viacero prijatí oficiálnych 

delegácii. Za mesto Frýdek—Místek to boli námestníci primátora 

Karel Deutscher a Pavel Machala, za MČ Praha 15 starosta Milan 

Wenzl, za mesto Třinec starostka Věra Palkovská. Mesto Bielsko - 

Biała zastupoval Piotr Gibiec. Za mesto Žilina sa prijatí 

zúčastnili primátor Igor Choma a  jeho prvý zástupca Patrik 

Groma. Všetci predstavitelia pozdravili Žilinčanov z  pódia na 

Mariánskom námestí.   
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Věra Palkovská (Tř inec), Milan Wenzl (MČ Praha 15)  

a Piotr Gibiec (Bielsko-Biała)  

 
Karel Deutscher a Pavel Machala (Frýdek -Místek)  

 

 

Foklór z Plzne  
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7. 8. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal 6. ročník Európskeho 

pohára silných mužov (alebo tzv. Pohár Slovanov). Súťaže sa 

zúčastnilo 12 silákov z 10 krajín Európy. Okrem Slovenska sa 

súťaže zúčastnili siláci z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, 

Bieloruska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Bosny a Hercegoviny 

a Bulharska.  

Najsilnejší muži 

Európy sa predviedli v 

disciplínach akými  sú 

príťah kamióna, zdvih 

auta, dvíhanie činky, 

prevracanie trakto-

rových pneumat ík a 

iných. Prvé miesto 

získal Janusz Kulaga 

z Poľska, druhý skončil Slovák Branislav Golier a na treťom 

mieste sa umiestnil Lukáš Svoboda z Českej republiky.  

 

8. 8. 

Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže 

„Odfoťte sa s Radničnými novinami.“  

 

Primátor Igor Choma 

prijal čitateľov, ktorí 

dostali na facebooku 

mesta najviac hlasov.  

Boli to čitateľka 

Ľubka s priateľom 

Braňom (79 „lajkov“), 

Barborka a Majka.  
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14. 8. 

Mesto Žilina  navštívil predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Peter Pellegrini.  

Primátor mesta Igor Choma 

prijal druhého muža 

republiky na žilinskej 

radnici. Obaja predstavitelia 

prediskutovali ďalšie mož-

nosti rozvoja mesta Žilina 

i celého regiónu.  

Predseda slovenského par-

lamentu Peter Pellegrini sa 

neskôr zapísal do Pamätnej 

knihy mesta Žilina a navštívil 

podujatie Stredoveký deň na 

Mariánskom námestí.  

 

 

Slávnostný sprievod pred Radnicou mesta Žilina, za zbrojnošmi 
Igor Choma a Peter Pellegrini 
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14. 8. 

 Na Mariánskom námestí sa konal  

8. ročník podujatia Stredoveký 

deň. Program priniesol stredovekú 

bitku, ukážku dravých vtákov, 

divadelné predstavenia a  iné dobové 

ukážky.  

Na námestí 

boli stánky, 

v ktorých sa 

predstavili „stredovekí“ umelci a bojovníci. 

Návštevníci si mohli vyskúšať streľbu 

z luku, na dámy čakala stredoveká 

manikúra a Stredoveký deň ukončila 

ohňová šou.  Podujatie už tradične 

moderoval Miro Kasprzyk (na obr.). 

Stredoveký deň otvoril primátor mesta Igor Choma a predseda 

Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Otvorenia 

sa zúčastnili aj zástupcovia firmy Kia Motors Slovakia. Súčasťou 

slávnostného ceremoniálu bol krst knihy Legenda o  Selenovi. 

Historický román uviedol primátor Igor Choma spolu s  autorkou 

Zuzanou Kuglerovou. 
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20. 8. 

Na štadióne Pod Dubňom hrali futbalisti MŠK Žilina  zápas 

vyraďovacej fázy Európskej ligy. Zdolali v ňom španielsky t ím 

Athletic Bilbao  v pomere 3:2, po polčase 0:2. Žilinčanom sa 

podaril dokonalý zvrat. Dva góly za MŠK strelil Brazílčan William 

Alves de Oliveira, jeden Jakub Paur. Za súpera dali góly Sabin 

Merino a Kike Sola. Prizeralo sa 10 175 divákov.  

 

(foto: www.wbn.sk) 

 

Zostava MŠK Žilina: Volešák – Mabouka (56. William), Vavro, 

Škriniar, Letič – Pečovský – Čmelík (72. Mihal ík), Káčer, Bénes 

(88. Škvarka), Paur – Jelič. 

Baskovia boli v sezóne 2014/2015 víťazmi španielskeho 

superpohára, keď vo finále zdolali slávny katalánsky klub FC 

Barcelona. 

 

 

 

http://www.wbn.sk/
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21. 8. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré primátor mesta Žilina 

Igor Choma zvolal na žiadosť mestských poslancov. Dodržal tak 

zákonom stanovenú lehotu, podľa ktorej má byť vykonané 

zasadnutie do 15 dn í od doručenia žiadosti. Poslanci iniciovali 

zvolanie zasadnutia z dôvodu, že primátor mesta odmietol 

podpísať uznesenie z posledného zasadnutia konaného 29. júna 

vzhľadom na výhrady k niektorým jeho bodom, a tým pozastavil 

ich výkon. Išlo o zriadenie vecného bremena na parkovacie miesta 

pri hoteli Astória a o zámenu pozemkov na Mestskej krytej 

plavárni v Žiline. Na prelomenie veta primátora bola pri hlasovaní 

potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Stanovený 

počet nebol pri žiadnom bode naplnený. 

23. 8. 

Dočasný most, po ktorom bude viesť obchádzková trasa do 

Vrania, budú tvoriť dve provizórne mostné konštrukcie, pre každý 

jazdný smer jedna a  bude tam aj lávka pre peších. Na most bude 

povolený vjazd vozidlám do 7,5 t s  výnimkou vozidiel MHD (vozidlá 

stavby diaľnice majú svoj vlastný dočasný most). Napojenie mostu 

od Brodna bude vyriešené dočasnou stykovou križovatkou 

s cestou 1. triedy I/11 s pruhom pre odbočovanie doľava. Most je 

pripravený zvládnuť aj zvýšenie hladiny Kysuce po 30 ročnú vodu. 

Výstavba mostu by mala byť ukončená približne do 2 mesiacov. 

 

27. 8. 

Na štadióne San Mamés pre 53  000 divákov 

v baskickom meste Bilbao hrali futbalisti MŠK 

Žilina odvetný zápas vyraďovecej fázy 

Európskej ligy proti miestnemu Athletic Club 

Bilbao. Žilinčania podľahli súperovi po 
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výbornom výkone 0:1 a s ďalšou časťou súťaže sa rozlúč ili.  

Žilinčania si cestou do vyraďovacej fázy poradili s tímami 

Glentoran FC Belfast (Severné Írsko), Dacia Chiş inău (Kišiňov – 

Moldavsko) a Vorskla Poltava (Ukrajina). 

27. 8. 

Pri pamätníku civilných obetí 2. svetovej vojny v Lesoparku 

Chrasť položili vence primátor mesta Žilina Igor 

Choma, prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška a 

podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

Juraj Drotár. Na tomto mieste bolo zavraždených v januári 1945 

dovedna 32 Žilinčanov. 

 

 

27. 8. 

Na Radnici mesta Žilina  sa 

konalo tradičné uvítanie 

do života novonarodených 

Žilinčanov. Prítomným sa 

prihovoril primátor mesta 

Igor Choma. Uvítania sa 

zúčastnilo niekoľko 

desiatok malých Žilinčanov s rodičmi. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dacia_Chi%C5%9Fin%C4%83u&action=edit&redlink=1
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28. 8. 

71. výročie Slovenského národného povstania  si Žilinčania 

pripomenuli v Sade SNP pri pamätnej doske genmjr. „in 

memoriam“ Jozefa Dobrovodského . Konalo sa tu zhromaždenie, 

na ktorom si pr ítomní uctili túto udalosť. Za mesto Žilina položil 

veniec k pamätníku primátor Igor Choma, za Žilinský 

samosprávny kraj jeho predseda Juraj Blanár a za Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov Juraj Drotár. Kyticu kvetov položila  

k pamätníku aj dcéra majora Dobrovodského, pani Eva 

Plaskúrová. Podujatie moderoval ako každý rok Pavol Čorba, 

hovorca mesta. 

 

Pamätník bol odhalený v auguste 2014 pri príležitosti 70. výročia 

Slovenského národného povstania na pamiatku majora Jozefa 

Dobrovodského, ktorý svojím rýchlym rozhodnutím bránil 

prístupové cesty do Žiliny, 

čím zdržal postup 

okupačných nacistických 

vojsk do centra povstania. 

Na pietnom akte sa pri 

rovnakej príležitosti zišli 

aj obyvatelia mestskej 

časti Bytčica pri 

Pamätníku obetiam vojny 
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(na obr. na str. 72) ), ktorí medzi sebou privítali aj primátora Igora 

Chomu a jeho druhého zástupcu Antona Trnovca.  

 

29. 8. 

Priaznivci krosového behu sa už po štvrtýkrát stretli na bežeckom 

podujat í Beh na Dubeň, ktoré organizovalo mesto Žilina 

v spolupráci s Atletickým klubom Žilina. Za pekného slnečného 

počasia sa na štart postavilo množstvo výkonnostných ale aj 

rekreačných bežcov. Trať v d ĺžke 5 kilometrov zdolal 

s prvenstvom Ivan Pavl ík z Turčianskych Tepl íc s časom 23 minút 

a 52 sekúnd. Druhé miesto obsadil Anton Kupka z Čadce a tretie 

miesto získal žilinský bežec Patrik Remiš. Medzi ženami 

dominovala Žilinčanka Alexandra Zavadská. 

 

SEPTEMBER 2015 

3.  9. 

Dnes sa začal nový školský rok . Po dvojmesačných prázdninách 

sa začali žiakom školské povinnosti aj na školách, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Otvorili sa tak brány 

14 základných škôl, z  toho 8 základných  je samostatných a  6 je 

spojených s materskými  školami. Okrem týchto sa otvorilo  

ďalších 14 plne organizovaných materských škôl. Pribudli aj dve 

nové triedy na Materskej škole Limbová a  dve triedy Evanjelickej 

materskej školy v  priestoroch Základnej školy Lichardova.  

 

2. 9. 

Na Mariánskom námestí vystúpili Žilinské mažoretky Diana , 

z Centra voľného času , Kuzmányho 105. Na Radnicu mesta Žilina 

prišli v slávnostnom sprievode, ktorým predstavili svoje v íťazné 

formácie z Majstrovstiev Európy.  

Po vystúpení na námestí mažoretky a ich rodičov prijal primátor 

Igor Choma.   
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Mažoretky Diana a primátor Igor Choma pred Radnicou mesta Žilina 
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Mažoretky na európskom šampionáte v  Brne získali tri pódiové 

umiestnenia. Seniorky (od 15 rokov) obsadili prvé miesto 

v kategórii baton (palička) veľká formácia.  

Juniorky (od 9 do 14 rokov) obsadili v  tej istej kategórii taktiež 

prvé miesto a kadetky (od 8 do 11 rokov) v rovnakej kategórii 

obsadili druhé miesto. Príprave mažoretiek sa venuje vedúca 

súboru Ľudmila Štefková. Osobnými trénerkami sú Andrea 

Funtiková, Lucia Ľuptáková a  Ivana Matejovičová.  

 

9. 9. – 11. 9. 

Na Námestí Andreja Hlinku 

sa hral tradičný futbalový 

zápas Sever proti Juhu , 

ktorého sa zúčastnili 

družstvá zo škôl, úradov, 

podnikov i partie priateľov. 9. ročník podujatia sa skončil 

víťazstvom Severu  196:120 a historické skóre „severania“  zvýšili 

na 6:3. Celkovo si futbal zahralo viac ako 500 športovcov rôznych 

vekových kategórií.   

 

Zápas  Mestského úradu  v Žil ine proti Daňovému úradu Žil ina  sa 

koná už tradične  

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUoezevPXNAhVTrRQKHV8OCEMQjRwIBw&url=http://www.sport.zilina.sk/category/sever-proti-juhu/&psig=AFQjCNGMgcKTT69xzJUuXOsBS1j5X3x_sw&ust=1468672280914525
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10. 9. 

Zomrel doc. Ing. Milan Novák,  PhD. 

(nar. 1947) Celý ž ivot zasvätil 

elektroenergetike, a to v pedagogickej, 

vedeckej a odbornej oblasti. Milan 

Novák bol autorom i spoluatorom 

desiatok odborných kníh, vedeckých 

publikácií a štúdií. Bol jedným z 

autorov série takmer sto historických 

článkov, ktoré pravidelne vychádzajú v 

miestnych periodikách .  

Milan Novák (na obr. ) bol spoluautorom knihy Ž ILINA – Solna – 

Sillein – Zsolna, GENIUS LOCI (má j 2013), Lekárne a lekárnici v 

okrese Ž il ina pred rokom 1990 (apríl 2014) a Ž il ina vo svetle lámp, 

(Ne)zabudnutá história energetiky (2015). Mesto Žilina jeho prácu 

v roku 2014 ocenilo udelen ím Čestného občianstva mesta Žilina.  

 

17. a 18. 9. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa konalo podujatie Žilinské dni 

zdravia 2015, ktorého mottom bolo „zdravie, krása a vitalita“. 

Počas dvoch dní organizátori osvetovou činnosťou upozorňovali 

na civilizačné choroby a ponúkali 

zdravú alternatívu života s cieľom 

vzbudiť záujem verejnosti o jej 

uplatňovanie v každodennom živote. 

Súčasťou podujatia boli bezplatné 

zdravotné vyšetrenia, napr. meranie 

krvného tlaku, cholesterolu, očného 

tlaku, hustoty kost í a hladiny cukru v 

krvi, analýza ľudského tela, dentálna 

hygiena a iné. Pravidelnou súčasťou 

je aj Primátorská kvapka krvi.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXtvbymPXNAhUDDxoKHZJlAi8QjRwIBw&url=http://www.zilina.sk/?page%3Dukazspravu%26id%3D14031&psig=AFQjCNHNL9c1Oi00t6m-JCYtlO4-7qdpgg&ust=1468662652480785
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17. 9. 

Na Mestskej krytej plavárni sa konal 7. ročník podujatia Žilinská 

plavecká štafeta . Do štafety sa zapojili žiaci základných a 

stredných škôl, športové kluby, seniori i široká verejnosť.  

Podujatia v Žiline sa zúčastnilo 1 058 plavcov.  Najdlhšiu 

vzdialenosť – 24 500 metrov preplávala pani Mária Ondrušková. 

Spomedzi dvanástich zúčastnených miest zvíťazila  Žilina 

s obrovským náskokom v  počte preplávaných metrov.  

Celková dĺžka, ktorú žilinskí plavci preplávali, bola 1  164 000 

metrov. Rekord z roku 2012, a to 1 315 000 metrov, sa prekonať 

nepodarilo. 

 

Podujatie organizovalo Mesto Žilina v spolupráci s Mestskou 

krytou plavárňou Žilina a  s podporou Kia Motors Slovakia 

prostredníctvom jej Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v 

Nadácii Pontis.  

 

22. 9. 

Od spustenia ostrej prevádzky elektronického trhoviska  dňa 1. 

3. 2015 oddelenie verejného obstarávania na úseku primátora 

Mestského úradu v Žiline realizovalo cez tento systém pre 
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vlastnú potrebu, ako aj pre potrebu organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 69 verejných obstarávaní. Predpokladaná 

hodnota zákaziek bola 527 095 eur. Konečná cena po 

elektronickej aukcii a dodan í tovaru a služieb bola 422 795,99 

eur. Celková úspora použitím elektronických aukcií (EKS) v roku 

2015 je 104 299,01 eur.  

23. 9. 

V dôsledku mimoriadnej udalosti nespôsobilého technického 

stavu miestnej komunikácie vo Vraní,  mesto Žilina vyhlásilo 

na konci mája tohto roku mimoriadnu situáciu. Vedenie mesta 

ihneď spracovalo  projektovú dokumentáciu a začalo s 

prípravnými prácami potrebnými  pre sanáciu porušenej krajnice 

cesty a výstavbu oporného múru. Náklady projektu sa odhadujú 

približne na sumu  250 000 eur.  

25. 9.  

V Sade na Studničkách  pri pamätníku VTNP-PTP sa konala 

pietna spomienka. Zúčastnili sa jej predstavitelia Medzinárodnej 

konfederácie príslušníkov vojenských táborov nútených prác – 

pomocných technických práporov (VTNP -PTP) pre strednú a 

východnú Európu. Počas 

pietnej spomienky a piateho 

výročia vybudovania pamätníka 

príslušníkom VTNP-PTP v Sade 

na Studničkách sa prítomným 

prihovoril aj predseda 

Slovenského zväzu VTNP-PTP 

Ferdinand Varga. V mene 

primátora mesta Žilina Igora 

Chomu vystúpil s prejavom 

jeho zástupca Patrik Groma.  
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25. 9. 

Na Mariánskom námestí sa 

konal tradičný Festival 

seniorov. Žilinčania si mohli 

pozrieť vystúpenia 16 

speváckych, tanečných a 

hudobných súborov nielen zo 

Žiliny a jej okolia, ale aj 

z iných slovenských miest . 

Celé popoludnie až do 18.00 

hod. sa nieslo v duchu 

folklóru, spevu, tanca, country 

hudby a hlavne dobrej ná lady.  

Cieľom Festivalu seniorov je dať priestor umeleckej tvorivosti a 

zručnosti seniorov. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie 

ručných prác seniorov, ukážky ich tvorby a  ochutnávka tradičnej 

kuchyne našich starých mám. Prezentovali sa Senior klub 

Priatelia, Živena, Rada seniorov mesta Žilina a Jednota 

dôchodcov Slovenska.  

25. a 26. 9. 

Druhý ročník dvojdňového festivalu Jazz Fest Žilina  priniesol 

koncerty plné džezu. Súčasťou festivalu bola nová medzinárodná 

súťaž mladých džezových interpretov. Predstavili sa Oláh 

Krisztián Trio (Maďarsko – na obr. ), ktorého repertoár sa skladá 

z vlastných kompozícií, 

džezových štandardov, 

ale aj interpretácií 

klasických skladieb. Po 

ňom to bol Balazs 

Balogh Quintet v 

ktorom vystúpili 

hudobníci ako Filip 

Gavranovic, Thomas 
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Wilding, Thomas Froschl či Lajos Toth. Organizátorom je mesto 

Žilina v spolupráci s Mestským divadlom Žilina a Občianskym 

združením GIG. 

 

27. 9. 

V meste Richmond (USA, štát Virginia) sa konali Majstrovstvá 

sveta v cestnej cyklistike.  Majstrom sveta v kategórii Elite 

s hromadným štartom sa stal Peter Sagan.  

 

Tento 25-ročný Žilinčan trasu dlhú 259,2 km na mestskom 

okruhu dlhom 16,2 km zvládol za 6 hod. 14 min. 37 sek. Posledné 

3 kilometre predviedol nevídanú sólojazdu. Na druhom mieste 

skončil Michael Matthews (Austrália) a  na treťom Ramunas 

Navardauskas (Litva).  

 

28. 9. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 8. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Poslanci schválili Všeobecne záväzné 

nariadenia č. 17/2015 o nových názvoch ulíc v  mestských 

častiach Brodno, Zádubnie a  Žilinská Lehota. Schválili aj VZN č. 

18/2015, ktorým  sa vymedzujú mestské časti v  Žiline, pretože  

hranice niektorých sa ne interpretovali jednoznačne.  
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Pribudlo 54 nových názvov ulíc , časť z nich navrhli priamo 

miestni občania, časť názvov iniciovala Názvoslovná komisia pri 

Mestskom úrade v Žiline. Celkový počet názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev spolu s novými sa v Žiline zvýš il na 563 

názvov.  

 

Názvy ulíc v MČ Žilina –  Zádubnie  
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Plániky ulíc ako podklad vypracoval Andrej Černek, pracovník 

odboru tlačového a  zahraničných vecí Mestského úradu  v Žiline 

a zapisovateľ Názvoslovnej komisie pri mestskom úrade. 

 

28. 9. 

Mestskí poslanci schválili na svojom zasadnutí schválili aj 

zmluvu o partnerstve a spolupráci s mestom Třinec (Česká 

republika).  

 

30. 9. 

Na Radnici mesta Žilina sa konala tlačová konferencia 

s Petrom Saganom, čerstvým majstrom sveta v  cyklistike. 

O besedu s najúspešnejším svetovým cyklistom  bol veľký záujem. 

Prítomný bol taktiež predseda Slovenského zväzu cyklisticky 

Peter Prívara.  

Besedy sa zúčastnili desiatky novinárov z takmer všetkých 

slovenských médií i  zo zahraničia. Po skončení sa na 

Mariánskom námestí konalo podujatie s názvom Vitaj Peťo!   
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Námestie praskalo vo švíkoch, stovky Žilinčanov chceli  nášho  

Peťa vidieť aspoň na chvíľu. Na tribúne ho primátor mesta Igor 

Choma obdaroval dúhovým tričkom šampióna  so symbolom 

mesta Žilina.  

 

Súčasťou privítania šampióna v  jeho rodnom meste bol aj 

kultúrny program. Známa herečka a speváčka, Žilinčanka 

Barbora Švidraňová mu zaspievala slávnu skladbu s príznačným 

názvom We are the champions  (Sme šampióni) od britskej skupiny 

Queen.  



  Kronika mesta Žilina za rok 2015 
 

84 
 

OKTÓBER 2015  

1. 10. 

Mesto Žilina od 1. októbra 2015 prebralo správu žilinských 

cintorínov po spoločnosti FUNERAL &, spol. s r.o., ktorá ich 

spravovala viac ako 20 rokov. Mesto Ž ilina prostredn íctvom 

mestskej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. spravuje 16 cintor ínov, 

ktoré sú v katastrálnom území mesta.   

2. 10.  

Tohtoročné Žilinské kultúrne leto ukončil Primátorský deň. 

Program podujatia sa nachádza na strane  č. 85. 

 

6. 10. 

Ako informoval na tlačovej konferencii primátor mesta Igor 

Choma, dlh mesta Žilina , ktorý zdedilo vedenie mesta v  roku 

2010, sa podarilo zásadne znížiť. Mesto Žilina sa po nástupe 

Igora Chomu do funkcie primátora mesta Žilina začiatkom roka 

2011 nachádzalo  vo veľmi zložitej finančnej situácii. Mestu 

reálne hrozila nútená správa, pretože vtedajšia zadlženosť mesta 

bola na maxime 130,29%, aj za neuhradené faktúry z  roka 2010, 

kedy bol primátorom Ivan Harman. Neuhradené faktúry boli 

v objeme 3,3 mil. eur, z toho po splatnosti v sume 1,8 mil. eur.  
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7. 10. 

V Žiline sa konal 6. ročník medzinárodného festivalu zborového 

spevu s názvom Voce Magna. Organizátorom bol Žilinský 

miešaný zbor. Festivalu sa zúčastnili zbory 

z Čekej republiky (Spevácke združenie 

moravských učiteľov) , Poľska (Podkaroatský 

mužský zbor), Slovinska (zbor POMLAD z mesta 

Novo mesto) a Slovenska (Žilinský miešaný 

zbor, Spevácky zbor slovenských učiteľov) . 

Koncerty sa konali v Katedrále Najsvätejšej 

Trojice, v Dome umenia Fatra, na Mariánskom námestí 

a v neologickej synagóge.  

 

8. 10.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo slávnostné vyhodnotenie 23. 

ročníka súťaže o Dúhovú lampu z Krajiny Zázračno. 

Celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe usporiadalo Krajské 

kultúrne stredisko v Ž iline v spolupráci s mestom Žilina. 

Úspešným spisovateľom v mene mesta Žilina zagratuloval prvý  

zástupca primátora Patrik Groma.  

Súťaž literárnej tvorby autorov, členov i nečlenov literárnych 

krúžkov, ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj a Národné 

osvetové centrum, organizovalo Krajské kultúrne stredisko 

v Žiline v spolupráci s mestom Žilina. Porotcami súťaže boli Igor 

Válek, Peter Myšák a Peter Cabadaj.  

 

16. 10. 

Na Námestí Andreja Hlinku a  v AUPARKU Žilina sa pod záštitou 

Európskej resuscitačnej rady uskutočnilo podujatie Európsky 

deň záchrany života 2015 . Cieľom tejto akcie bolo oboznámiť 

verejnosť ako účinne poskytnúť prvú pomoc, oboznámiť verejnosť 

so záchrannou činnosťou záchranných zložiek a  fungovaním 

krajských operačných stredísk ZZS.  
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22. 10. 

Na Mestskom úrade v  Žiline prebehla elektronická aukcia  na 

výber predajcov občerstvenia  počas vianočných trhov. Dražil sa 

predaj občerstvenia v siedmich stánkoch na Mariánskom námestí 

a štyroch predajných miest na Námestí Andreja Hlinku. Celkovo 

súťažilo 22 záujemcov, úspešných 11 uchádzačov zaplatí Mestu 

celkovo 122 244 eur.  

26. 10. 

V mestskej časti Vranie  bol vybudovaný dočasný most cez rieku 

Kysuca, ktorý umožní prístup obyvateľom Vrania počas 

uzávierky Drozdej ulice v  smere od Považského Chlmca. 

Vyhlásenie havarijného stavu prístupovej cesty primátorovi 

mesta navrhol Krízový štáb mesta Žilina po stretnut í so 

zástupcami Národnej 

diaľničnej spoločnosti 

a zhotoviteľom stavby 

Združením D3 Žilina 

(Strážov) – Žilina (Brodno), 

ktoré buduje tento úsek 

diaľnice D3 zo Žiliny 

smerom na Kysuce.  

 

26. 10.  

V tomto roku si na celom Slovensku pripomíname 200 rokov od 

narodenia Ľudovíta Štúra (1815–1856). Preto sa aj v Ž iline 

viaceré podujatia konali v  tomto duchu.  

 

Pri soche Ľudovíta Štúra, ktorá je osadená od roku 2012 v Parku 

Ľudovíta Štúra na Bôriku, si položením vencov a kvetov uctili 
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jeho pamiatku primátor mesta Žilina Igor Choma spolu so svojimi 

zástupcami.  

Podujatia sa zúčastnil  aj 

vzácny hosť,  predseda 

Národnej rady Slovenskej 

republiky Peter Pellegrini  (na 

obr.). Prítomní boli  predseda 

Žilinského samosprávneho 

kraja Juraj Blanár, prezident 

spoločnosti Kia Motors 

Slovakia Eek-Hee Lee, ďalší 

pozvaní hostia a predstavitelia 

verejného a kultúrneho 

života, spolu s desiatkami 

Žilinčanov.  

Pozvaných hostí privítali 

chlebom a soľou deti 

z Detského folklórneho súboru Cipovička z Centra voľného času, 

Kuzmányho 105 v Žiline. Program moderoval hovorca mesta 

Pavol Čorba.  

 

Ľudovít Štúr  bol najvýznamnejšou  

osobnosťou slovenského národného života 

a národného obrodenia v polovici 

19.storočia. Bol kodifikátor slovenského 

spisovného jazyka, vedúca osobnosť 

slovenského povstania v  rokoch 1848–1849, 

poslanec Uhorského snemu za mesto Zvolen.  
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26. 10. 

Na Radnici mesta Ž ilina sa 

konalo udeľovanie ocenení 

osobnostiam mesta Žilina za 

rok 2014. Návrhy na jednotlivé 

osobnosti podávali občania 

mesta.  

Z cca 30 nominácií komisia 

vybrala hlasovan ím 6 

osobností. So slávnostným 

príhovorom v úvode vystúpil 

primátor mesta Žilina Igor 

Choma, ktorý jednotlivým 

osobnostiam následne odovzdal 

ocenenia za ich významné 

počiny. Osobnosti sa podp ísali 

do Pamätnej knihy mesta Žilina a prevzali si plakety.  

Čestné občianstvo mesta Žilina si prevzal Rudo Sikora za 

celoživotnú umeleckú tvorbu, 

pedagogickú činnosť a obč ianske 

aktivity. Rudo Sikora (*1946 

v Žiline) je významný slovenský a 

európsky výtvarník, občiansky 

aktivista, kľúčový predstaviteľ 

slovenského konceptualizmu. 

V rokoch 1963 – 1969 študoval na 

Vysokej škole výtvarných umení. 

V roku 1970 po prvý raz vystavil 

svoju tvorbu v Galérii mladých. 

Rudolf Sikora učil na VŠVU v 

Bratislave i v Prahe, na Fakulte umení Technickej univerzity v 

Košiciach. Je členom viacerých odborných a výberových komisií 
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na Slovensku i v Čechách. Svojim dielom je zastúpený v mnohých 

významných štátnych galériách i v súkromných zbierkach. Po 

roku 1989 patril k najčastejšie vystavujúcim slovenským 

výtvarníkom doma i v  zahraničí.  

 

Cenou mesta Žilina „in memoriam“ bola ocenená práca Deža 

Hoffmana (na obr.) za tvorbu umeleckej fotografie a portrétov. 

Dežo Hoffmann (1912 – 1986) bol významný  

fotograf, pred ktorého objektívom pózovali 

The Beatles a ďalšie hviezdy ako Rolling 

Stones, Pink Floyd, Frank Sinatra, Louis 

Armstrong, Cliff Richard alebo Marilyn 

Monroe.  

Rodák z Banskej Štiavnice žil od 3 rokov 

v Žiline v dome na dnešnej Národnej ulici . 

Vyučil sa za obchodníka s papierom. V 

polovici 30-tych rokov odišiel  do Prahy a následne do Paríža, kde 

sa začal venovať filmárskej a fotografickej práci. Počas 2. svetovej 

vojny slúžil v Anglicku v československej jednotke vo Veľkej 

Británii. Otvoril si vlastný fotoateliér a fotografoval pre časopis 

Record Mirror. Cenu prevzal doc. Marian Pauer, autor knihy 

Fotograf Beatles, ktorý ocenenie odovzdá deťom Deža Hoffmanna.  

 

         The Beatles (apríl 1963)     Mick Jagger (1965) 
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Uznanie za zásluhy o  rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si 

prevzali: 

Stano Lajda  za umeleckú tvorbu a  prácu s mládežou. Stano Lajda 

(*1959 v Žiline) je akademický 

maliar, reštaurátor, v  slobodnom 

povolaní. Venuje sa voľnej tvorbe, 

grafike, reštaurovaniu maľby 

a pedagogickej činnosti. Je členom 

výtvarného združenia Cont-Art. 

Svoje dielo väčšinou v  štýle 

fantaskného realizmu vystavoval 

na viac ako 20 samostatných a 30 

kolektívnych výstavách. Stanislav 

Lajda ilustroval viac ako 30 kníh 

pre deti a mládež, výtvarne spolupracoval so Slovenským 

národným múzeom či  viacerými televíziami a  divadlami. V Zbore 

Žilincov zastáva funkciu podpredsedu.  

Tibor Mahút za rozvoj národného folklóru udržiavanie národných 

tradícií. Tibor Mahút (*1953) je 

oddaný "terchovskej" tradícii telom 

aj dušou. Už 40 rokov je členom 

folklórneho súboru Rozsutec, kde 

pôsobil nielen ako tanečník, 

spevák, hudobník, ale toho času aj 

ako umelecký vedúci a choreograf. 

Venuje sa výrobe predmetov 

ľudovej tvorby – drevené náradie, 

črpáky, široké opasky, blanciare, 

krpce, kabely. Zaslúžil sa o rozvoj 

kultúry – najmä folklóru v meste Žilina i na Slovensku. Ako 

dlhoročný folklorista sa pravidelne zúčastňuje Jánošíkových dní v 

Terchovej, ktorých je aj spoluorganizátorom. Zúčastňuje sa 
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rôznych súťaží, folklórnych vystúpení na Slovensku i v zahraničí, 

kde dôstojne prezentuje folklór Slovenska.  

Štefan Massányi  za činnosť v Zbore Žilincov a aktivity pri zrode 

Staromestských slávností. Štefan 

Massányi (*1925 v Žiline). Napriek 

tomu, že má technické vzdelanie 

a pracoval v technických odboroch, 

veľa času venoval organizovaniu 

kultúry v našom meste. V roku 1996 

bol iniciátorom vzniku 

Staromestských slávností. V  tom 

období sa konali pod názvom Žilinské 

dni remesiel a vzdelanosti. Trpezlivo 

presviedčal dotknuté inštitúcie o  tom, 

aké majú slávnosti v  budúcnosti byť. 

Štefan Massányi bol od roku 1996 predsedom Zboru Žilincov. Jeho 

zásluhou Zbor Žilincov zaviedol oceňovanie významných 

Žilinčanov každoročne, cenou Genius loci Solnensis spojenú so 

slávnostnou akadémiou. V  roku 2005 jeho prácu a  aktivity ocenil 

aj Žilinský samosprávny kraj.  

Peter Sagan za výnimočné úspechy v cyklistike i reprezentáciu 

Slovenskej republiky. Peter Sagan 

(*1990 v Žiline) je profesionálny 

cestný cyklista  jazdiaci v minulosti za 

tím Liquigas a taliansky Cannondale. 

V súčasnosti jazdí za ruský tím 

Tinkoff Saxo. Na slávnej Tour de 

France získal štvrtýkrát po sebe 

zelený dres pre najaktívnejšieho 

pretekára. Okrem toho dosiahol 

vynikajúce úspechy aj na iných 

pretekoch (napr. Paríž  – Nice). Je 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1990
http://sk.wikipedia.org/wiki/Profesion%C3%A1l
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0portov%C3%A1_cyklistika#Cestn.C3.A1_cyklistika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_2013
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_2013
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viacnásobným majstrom Slovenskej republiky v pretekoch 

s hromadným štartom. V roku 2013 získal ocenenie Športovec roka  

Slovenskej republiky . Cenu prevzal otec cyklistu Ľubomír Sagan. 

Prítomným sa prihovoril aj Peter Zánický, tréner šampióna 

v mladosti. 

   

Peter Zánický      Ľubomír Sagan 

O kultúrny program sa postarali Peter Vaňouček (klavír , 

aranžmán skladieb), Miroslav Baloga (husle), Matúš Dobeš 

(basová gitara), Pavel Stiller (dychové nástroje) a  Nela Horváthová 

– Tichavská (spev). Všetkým oceneným zahrali skladbu podľa ich 

želania. Na úvod odznela ľudová skladba s  príznačným názvom 

Žilinská brána. Na slávnosti odzneli aj také hudobné skvosty ako 

Blueberry Hill (Fats Domino) či Bicycle Race (The Queen).  Slávnosť 

moderoval hovorca mesta Pavol Čorba, jednotlivé zdôvodnenia 

nominácií prečítala Kristína Koptáková z odboru tlačového 

a zahraničných vecí MSÚ. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0portovec_roka_(Slovensko)


  Kronika mesta Žilina za rok 2015 
 

94 
 

27. až 29. 10. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo tradičné uvítanie detí do 

života. Malé Žilinčanky a  Žilinčania 

prišli na radnicu so svojimi rodičmi, 

starými rodičmi, s  priateľmi.  Nakoľko 

bolo detí veľa, uvitanie sa uskutočnilo 

vo viacerých termínoch.  

Slávnostný príhovor mal v prvý deň  

zástupca primátora Patrik Groma, 

druhý deň sa prítomným prihovoril 

primátor mesta Igor Choma.  

 

28. a 29. 10. 

Na Radnici mesta Žilina sa konali tradičné stretnutia jubilantov 

s primátorom mesta . Mesto Žilina takýmto spôsobom vzdáva 

úctu jubilantom  po dosiahnutí 70, 75, 80, 85 a  90 rokov. Po 

dosiahnutí 90-ky každoročne. Jubilantov pozdravil primátor 

mesta Igor Choma. Súčasťou stretnutia bol aj kultúrny program.  

 

29. 10. 

Centrum sociálnych služieb Straník oslávilo svoje okrúhle 

jubileum 60. rokov svojho vzniku v Bábkovom divadle v Žiline. 

Úvodom si pr ítomní hostia mohli pozrieť krátky 

film, ktorý poukázal na históriu centra, ktorá 

siaha až do roku 1955. Súčasťou podujatia bol aj 

kultúrny program.  

 
29. 10. 

V Považskej galérii umenia v Žiline bola vernisáž výstavy prác  

akademickej maliarky Daniely Krajčovej s názvom Krehké 

vzťahy. Autorka, rodená Žilinčanka  (ročník 1955), na výstave 

prezentovala svoje práce od 80-tych rokov až po najnovšie diela 

vytvorené rôznou technikou.  
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NOVEMBER 2015 

2. 11. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 9. zasadanie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Na zasadnutí, ktoré viedol primátor 

mesta Igor Choma, boli zúčastnení všetci poslanci 

zastupiteľského zboru. Rokovanie trvalo viac ako šesť hodín.  

 

Dôležitým bodom rokovania bol odpredaj pozemkov v obytnom 

súbore Krasňany o rozlohe 14 817 m2 spoločnosti Obytný súbor 

Krasňany, s.r.o. Odpredaj je súčasťou doriešenia otázky 

kórejskej dediny v zmysle uznesen í vlády Slovenskej republiky z 

predchádzajúcich rokov a toto ucelenie majetku je jednou 

z podmienok definit ívneho vysporiadania dlhu mesta  súvisiaceho 

práve s investíciou KIA.  

 

Dopravná situácia v  časti Rosinky na križovatke do Trnového za 

Celulózkou si žiada zásadné riešenie. Poslanci preto schválili 

spolufinancovanie prestavby križovatky v časti Rosinky. Poslanci 

tiež schválili nového predsedu dozornej rady MsHKM, s.r.o., 

ktorým sa stal poslanec Dušan Dobšovič.  

 

Poslanci schválili kúpu pozemkov v  mestskej časti Solinky 

dovedna o výmere 44  797 m2 za súdnoznaleckú cenu 48,66 

eur/m2 v celkovej sume 2 179 822,02 eur . Kúpu pozemku na 

účely rekreačného a športového využitia inicioval primátor Igor 

Choma už vlani. 

 

6. 11. 

Primátor mesta Žilina Igor Choma a starostka mesta Třinec 

(Česká republika) Věra Palkovská (na obr. na str. 96) podpísali 

v Třinci Zmluvu o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi 

oboma mestami.  
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Výhodou tohto partnerstva je, že vzdialenosť po ceste medzi 

mestami je približne 62,5 km a neexistuje medzi nimi jazyková 

bariéra. To umožňuje užšiu a aktívnejšiu spoluprácu, čo by sa 

malo odzrkadliť v možnosti čerpania finančných prostriedkov pre 

cezhraničnú spoluprácu z fondov Európskej únie. Mesto Žilina 

má v súčasnosti 11 akt ívnych partnerských miest.  

 

4. 11. 

V Krajskom osvetovom stredisku v Makovického dome v Žiline sa 

uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Žilinčana Vlada Baču 

s názvom Park 1977/2015 . Umelec na svojich fotografiách 

dokumentuje život a  atmosféru Sadu SNP v  rozmedzí 

spomenutých rokov. 

Vlado Bača (nar. 1948) patrí 

medzi popredných slovenských 

fotografov. Fotografii sa venuje od 

roku 1970. Je členom Federácie 

európskych profesionálnych 

fotografov.  

 

9. 11.  

Mesto Žilina začalo odstraňovať nelegálne postavené bil lboardy 

na svojom území, ktoré budú demontované na základe súdneho 

príkazu. Do konca roka 2015 ich bude odpílených  celkom 52 
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kusov. Mesto na tento účel vyčlenilo sumu 4  000 eur. 

Demontované bil lboardy budú odvezené do areálu Dopravného 

podniku mesta Žiliny, s.r.o., kde si ich môže vlastník po dobu 6 

týždňov a  vyplatení všetkých nákladov mestu Žilina spojených s 

odstránením vyzdvihnúť. V  opačnom prípade budú bil lboardy 

postúpené na likvidáciu. Na území mesta Žilina sa nachádza 

približne 3 000 billboardov. 

11. 11.  

Pani Milena Sadloňová, vdova po akademickom maliarovi 

Mojmírovi Vlkoláčkovi, darovala mestu Ž ilina takmer sto 

obrazov z jeho tvorby. Za mesto Žilina bol osobne prevziať diela 

prvý zástupca primátora Patrik Groma . Obrazy budú zarámované 

a vystavené pre verejnosť na Radnici mesta Žilina. Po dokončení 

rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca sa na osobné želanie umelca 

premiestnia jeho diela do tejto historickej pamiatky v  centre 

Žiliny, kde budú sprístupnené verejnosti. 

11. 11. 

Mesto Žilina si dôstojne uctilo pamiatku obetí prvej svetovej 

vojny rozozvučaním sirény na Mestskom úrade v Žiline dňa 11. 

novembra 2015 o jedenástej hodine a 

jedenástej minúte. Presne v  tomto čase 

v roku 1918 zaznela posledná salva pri 

podpise pr ímeria medzi spojencami a 

Nemeckom vo francúzskom meste 

Compiègne, ktorým sa skončila prvá 

svetová vojna (dobovo nazývaná Veľká 

vojna).  

Pre hrôzy a útrapy tejto vojny bol 11. 

november vyhlásený za Deň vojnových 

veteránov, známy aj ako Deň  červených 

makov. Zástupca primátora Patrik Groma položil veniec 

k pamätníku obetí na Starom cintoríne  (na obr.).  
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12. 11. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal Večer tisícov želaní, kedy 

bolo aj možné vypustenie tzv. lampiónov šťastia. S týmto 

podujat ím sa však mesto nestotožnilo z poriadkových 

a bezpečnostných dôvodov a vzalo do úvahy mnohé sťažnosti zo 

strany občanov mesta, hlavne na čistotu v meste na druhý deň. 

Na Mestský úrad v  Ž iline bolo doručené oznámenie o verejnom 

kultúrnom podujat í Koncert skupiny Arzén a Jozefa Pavlus íka. 

O vypúšťaní tzv. lampiónov šťastia v ňom nebola ani zmienka. 

Tento problém sa opakuje každoročne. Každý účastník údajne 

vypúšťal lampión sám za seba a na vlastnú zodpovednosť. Nad 

mesto Žilina bolo vypustených niekoľko stoviek lampiónov, 

ktorých zvyšky dopadli späť do mesta na ulice, domy či  stromy.  

 

13. 11. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa zišli hasiči  z celého Žilinského 

kraja. Dobrovoľný hasičský zbor v  Brodne dostal do užívania 

protipovodňový balík prvej pomoci , ktorý hasičom odovzdal 

podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky  Robert 

Kaliňák (na obr. ). 

Hasičské vybavenie 

prevzal primátor mesta 

Žilina Igor Choma spolu 

s dobrovoľnými hasičmi 

v Žiline na Námestí 

Andreja Hlinku v Žiline. 

Protipovodňový balík 

prvej pomoci je určený 

pre mestá a obce, ktorý 

sa skladá z kalového čerpadla, generátoru elektrickej energie, 

prenosného osvetlenia, povodňovej bariéry,  elektrického 

kalového čerpadla, plávajúceho čerpadla, setu náradia a  prívesu. 
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16. 11. 

Zrekonštruovaný Zimný štadión  vedenie mesta Žilina spolu 

so vzácnymi hosťami slávnostne odovzdali do užívania žilinským 

hokejistom a verejnosti. Rozsiahle rekonštrukčné práce boli 

vykonávané od júna tohto roka.  

 

Najväčšia investícia bola do  vzduchotechniky, ktorá zlepšuje 

odvetrávanie šatní a hracej plochy. Umožňuje vykurovanie 

a znižuje výskyt hmly na ľadovej ploche. Menili sa mantinely pre 

splnenie novej smernice, rekonštruovala sa elektroinštalácia, 

vybudovalo sa nové ozvučenie. Financie na opravu štadióna vo 

výške 1 010 000 eur získalo mesto od vlády Slovenskej republiky 

na jej výjazdovom rokovaní v  Žiline dňa 8. októbra 2014 .  

 

Žilinský hokejový štadión patrí k najstarším krytým štadiónom 

na území Slovenska ešte z čias Československa. Stavba sa začala 

stavať v roku 1958 a  dokončená bola v roku 1961 podľa projektov 

Milana Hodoňa a Jána Dlhopolčeka. Slávnostné otvorenie haly sa 

uskutočnilo 4. januára 1961 zápasom žilinských hokejistov so 

švajčiarskym družstvom Young Sprinters Neuchâtel. Ha la mala 

kapacitu 6 200 divákov, z toho 1 100 miest bolo vyhradených na 

státie. 
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19. 11. 

Mesto Žilina navštívil chargé d'affaires veľvyslanectva USA  v 

SR Liam Wasley  (na obr.) so sprievodom. Na Radnici mesta Žilina 

amerického diplomata priv ítal prvý zástupca primátora Patrik 

Groma. Hlavnými témami 

priateľského stretnutia boli aktuá lne 

výzvy, ktorým Žilina v súčasnosti čelí 

v oblasti rozvoja mesta, hospodárstva, 

inovácií a získavania investorov. 

Hovorilo sa aj o možnostiach 

investícií amerických firiem v Žiline a 

okolí, o kvalifikovanej pracovnej sile a 

jej vzdelávaní, a tiež o pozit ívach i 

negatívach príchodu imigrantov do 

Európy.  

20. 11.  

Vojaci 5. pluku špeciálneho určenia  odchádzajú na šeť 

mesiacov do Afganistanu. V priestore žilinských kasární sa s 35 

vojakmi rozlúčili predstavitelia Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky, veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline plk. 

Ľubomír Šebo, prvý zástupca primátora mesta Ž ilina Patrik 

Groma a rodinn í príslušníci.  

25. 11. 

V hoteli Palace Hotel Polom sa konala významná medzinárodná 

konferencia pod názvom Zahranično-ekonomické vzťahy medzi 

krajinami Eurázijskej ekonomickej únie. Na konferencii sa 

zúčastnili desiatky podnikate ľov, zástupcovia diplomatických 

zborov i samosprávy. Témou medzinárodnej konferencie 

s mottom Od Lisabonu po Vladivostok , ktorá sa konala v hoteli 

Best Western Plus Palace Hotel Polom, boli zahranično-politické 

vzťahy s krajinami Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU).  
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V úvode konferencie prítomných privítal Ján Mišura, riaditeľ 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Regionálna 

komora Žilina. So svojimi pr íhovormi vystúpili veľvyslanec 

Ruskej federácie v  SR J. E. Alexej Fedotov (na obr. pri prejave), 

veľvyslanec Bieloruskej republiky J. E. Vladimir Serpikov 

i zástupca veľvyslanectva Kazašskej republiky so sídlom v Prahe.  

 

 

27. 11.  

Kniha „Žilina vo svetle lámp – (Ne)zabudnutá história 

energetiky“ získala cenu Zlatá pečať v  kategórii kniha za vysokú 

kvalitatívnu úroveň. Kniha pochádza 

z autorského pera Patrika Gromu, 

Milana Nováka, Miroslava Pfliegela, 

Petra Štanského, grafikov Miroslava 

Pfliegela ml., Tibora Majerčíka a 

vydavateľstva Juraj Štefúň – GEORG 

Žilina. Kniha bola predstavená 

verejnosti počas Staromestkých 

slávností 2015.  Poslaním súťaže 

Zlatá pečať  je morálne a 

spoločensky oceniť a  spropagovať špičkové polygrafické diela, a 

tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku.  

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Patrik-Groma/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Milan-Novak/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Miroslav-Pfliegel/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Peter-Stansky/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Miroslav-Pfliegel/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Miroslav-Pfliegel/
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Pre ocenených je to zároveň možnosť vstúpiť na vyspelé 

zahraničné trhy. Organizátorom súťaže je Zväz polyg rafie na 

Slovensku a tento rok šlo už o  jej 22. ročník.  

27. 11. 

Na Základnej škole Jarná sa 

uskutočnil on-line videohovor so 

školákmi v Krasnojarsku. Za mesto 

sa zúčastnila vedúca odboru 

školstva a mládeže Nora 

Zapletajová, z odboru tlačového a 

zahraničných vecí Andrej Černek a 

Kristína Koptáková , ako aj riaditeľ 

školy Ján Kotman.  

Za mesto Krasnojarsk sa on-line 

videohovoru zúčastnila vedúca 

zahraničných vzťahov Inna 

Dozorceva, riaditeľ Umeleckej školy č. 3 v  Krasnojarsku Nikolaj 

Bolsunovskij a niekoľko ďalších pedagógov a  detí, ktoré si 

vyskúšali vytvoriť obrazy rôznymi technikami. 

V roku 2014 sa Žilina spolu s  partnerským mestom Krasnojarsk 

zapojila do medzinárodného projektu Deti deťom. Žilinské deti 

pod vedením pedagógov umeleckých škôl namaľovali obrazy, z 

ktorých mesto Krasnojarsk pripravilo výstavu.  Projekt má v 

Krasnojarsku dobročinný charakter . Umelecké práce žilinských 

detí natoľko zaujali pedagógov z  mesta Krasnojarsk, že sa chceli 

dozvedieť viac o  týchto výtvarných technikách.  

 

Krasnojarsk je tretie najväčšie mesto na Sibíri a 

administratívne centrum Krasnojarského kraja v 

Rusku. Žije tu okolo 900 tisíc obyvateľov. Leží na rieke 

Jenisej a je dôležitou stanicou na transsibírskej 

magistrále. Partnerským mestom Žiliny je od roku 2011.  

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNvPC8mJHOAhXGcBoKHYXpB_sQjRwIBw&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Krasnojarsk&bvm=bv.127984354,d.d2s&psig=AFQjCNF8sr0ghsXxnZI2EmVP0Uw7n722fA&ust=1469624615468278
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28. 11.  

V rímsko-katolíckom kostole v  mestskej 

časti Bytčica sa konal koncert, na ktorom 

vystúpil huslista René Kubelík  (na obr.) 

so svojim sprievodom.  

 

 

 

René Kubelík je pravnukom 

svetoznámeho husľového virtuóza 

Jana Kubelíka (1880–1940, na 

obr.), ktorý čas života na začiatku 

20. storočia prežil v mestej časti 

Bytčica, ako majiteľ miestneho 

kaštieľa. Tip na kúpu tohto 

kaštieľa mu dal žilinský podnikateľ 

Josef Kyněra. Vo svojej dobe bol Jan Kubelík skutočnou hviezdou 

a s veľkým úspechom absolovoval stovky koncertov po celom 

svete.  

Reného prastrýko bol slávny dirigent Rafael Kubelík (1914–

1996), ktorý bol dirigentom orchestrov v  Chicagu, v Londýne 

(Kráľovská opera Covent Garden) a  v rokoch 1972 – 1974 bol 

dirigentom Metropolitan opery v New Yorku.  
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DECEMBER  

1. 12. 

Mesto Žilina pokračuje v tradícii a aj tento rok si pre Žilinčanov 

a návštevníkov mesta pripravilo Vianočné trhy, ktoré budú na 

Mariánskom námestí a na 

Námestí Andreja Hlinku do 23. 

12. 2015. Predajcovia občerstve-  

nia mali možnosť predĺžiť predaj 

až do 3. januára 2016. 

Pripravené boli stánky s 

občerstvením, vianočnou temati- 

kou a umelé klzisko.  

Stánky s občerstvením v počte 11 

boli vybrané na základe 

elektronickej aukcie v októbri 

2015, v ktorej sa zúčastnilo 22 

záujemcov. Mestu Žilina tak 

pribudlo do mestskej pokladne 

za prenájom stánkov 122 244 

eur. 
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1. 12. 

Desaťročia rozostavaná a  pre okolie nebezpečná stavba 

uprostred sídliska Solinky prezývaná Strašidelný hrad  (na obr.) 

je už minulosťou. Primátor 

mesta Žilina Igor Choma 

usiloval o to, aby stavba bola 

dostavaná alebo zbúraná. Po 

náročných rokovaniach sa zo 

Strašidelného hradu  stalo 

obchodné centrum, ktoré 

doplnilo občiansku vyba-

venosť sídliska.  

S výstavbou obchodného centra začala Jednota v roku 1990. 

Stavba mala byť ukončená o tri roky neskôr. Stavba pripadla 

mestu, ktoré ho predalo žilinskej firme Uniflex a  mesto ručilo  

podnikateľovi za 50-miliónový úver od banky (asi 1,66 mil. eur). 

Ten však úver nesplatil a budovu nedostaval. Banka pohľadávku 

predala a tá menila majiteľov. Budova postupne schátrala a 

uprostred sídliska pôsobila desiatky rokov odstrašujúco. Stalo 

sa tam niekoľko úrazov, jeden chlapec tam prišiel o život.  

 

Aktuálny vlastník stavby – 

spoločnosť DREVONA NP, 

s.r.o., sa dohodol so 

spoločnosťou BILLA s.r.o.  o 

prenájme obchodných 

priestorov, ktoré vznikli  po 

dostavbe objektu uprostred 

sídliska Solinky  (na obr.).  
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2. – 5. 12.  

V hoteli Holiday Inn sa konal v poradí 16. ročník kongresu 

kožných lekárov – Dermaparty. Na kongrese si odborníci 

vymieňali najnovšie poznatky zo širokého spektra problémov 

z oblasti kožného lekárstva.  

Podujatie organizovala Slovenská spoločnosť estetickej 

dermatológie a  kozmetiky. Podujatie sa konalo pod záštitou 

primátora mesta Žilina Igora Chomu a  dekana Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského Juraja Šteňa.  Predsedom vedeckého 

výboru kongresu bola Alena Nejdková zo Žiliny.  

 

4. 12. 

Na Radnici mesta Žilina si pri príležitosti  zlatej svadby manželia 

Tkáčikovci  obnovili svoj 

manželský sľub.  Manželia 

obnovili svoj manželský sľub 

pred primátorom mesta 

Žilina Igorom Chomom. 

Manželia Tkáčikovci sa 

sobášili na Radnici mesta 

Žilina 4. decembra 1965 a 

žili dlhé roky v Žiline. 

Napriek tomu, že v 

súčasnosti majú trvalý pobyt v Košiciach, rozhodli sa obnoviť si 

svoj manželský sľub na Radnici mesta Žilina. Svoj manželský 

sľub si obnovili presne v ten istý deň a na rovnakom mieste ako 

pred 50-timi rokmi.  

4. 12. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo tradičné stretnutie 

jubilantov s primátorom mesta . Prítomní si vypočuli slová 

primátora mesta Igora Chomu i  bohatý kultúrny program. Po 

prevzatí darčeka si posedeli na malom pohostení.   
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4. 12. 

V mestskej časti Bánová 

bol po rekonštrukcii 

odovzdaný do užívania 

park. V parku sú nové 

chodníky, preliezky pre 

deti, hojdačky a lavičky. 

Park odovzdal Bánovčanom 

do užívania primátor mesta 

Igor Choma. Bánovci tak 

získali pekné miesto pre oddych v  strede mestskej časti.  

 

4. 12. 

Aj do Žiliny zavítal svätý Mikuláš , ktorý so svojím sprievodom 

prešiel cez žilinské mestské časti, sídliská a napokon rozsvieti l 

spolu s primátorom mesta Žilina vianočný stromček na 

Mariánskom námestí.  

O program pre deti, ale i 

dospelých nebola  núdza. 

Pripravené bolo divadlo O psíčkovi 

a mačičke. Na záver vystúpila 

žilinská hudobná skupina  V8 

BAND.  

Mikuláš aj v tomto roku prešiel so 

sprievodom cez celú Žilinu. Svoju 

púť ukončil na Mariánskom 

námestí, kde spolu s primátorom 

mesta Žilina Igorom Chomom 

rozsvietili vianočný stromček.  Čas čakania na vianočné sviatky 

si mohli Žilinčania a  návštevníci Žiliny v  centre mesta naplno 

vychutnať dobrotami, ktoré im ponúkali  stánky Vianočných  

trhov.  
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7. 12. 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 10. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline , posledné rokovanie mestských 

poslancov v tomto kalendárnom roku. Zasadnutie, ktoré trvalo 

osem hodín, viedol primátor mesta Žilina Igor Choma a 

zúčastnilo sa ho 29 poslancov z  31 členného zboru.  

 

Dôležitým bodom programu bola zmena rozpočtu mesta Žilina  na 

rok 2015 rozpočtovým opatrením 8/2015. Navrhované zmeny boli 

vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. 

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj 

výdavkovej časti vo výške 61 784 350 eur. Najdôležitejším bodom 

rokovania bolo schválenie programového rozpočtu mesta Žilina 

na rok 2016, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný. Celkové 

rozpočtové príjmy ako aj celkové rozpočtové výdavky sú v objeme 

64 543 289 eur. Schválenie budúcoročného rozpočtu umožní 

ďalší rozvoj nášho mesta, či už ide o jeho bežný chod alebo 

investičné projekty a  akcie. 
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7. 12.  

Mesto Žilina prevzalo ocenenie od Únie miest Slovenska  za 

príkladnú prácu debarierizácie školských zariadení. Cena bola 

udelená v rámci projektu Slovensko bez bariér, časti Samospráva 

a Slovensko bez bariér 2014 – 2015 v kategórií Mestá a obce. 

Ide o projekt, ktorý vznikol v  roku 1999 s cieľom zlepšenia 

životných podmienok a  k integrácii zdravotne postihnutých. 

Cena poroty prevzali druhý zástupca primátora mesta Žilina 

Anton Trnovec a vedúca odboru školstva a mládeže Mestského 

úradu v Žiline Nora Zapletajová na galavečere pri príležitosti 

Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých.   

 

11. 12. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa 

konala exhibícia s  názvom Big 

Jump. Športovci – odvážlivci 

predviedli skoky na lyžiach, rôzne 

saltá. Priaznivci adrenalínových 

športov si prišli na svoje, na 

námestí vládla skvelá nálada.  

 

12. 12. 

Mesto Žilina navštívil honorárny konzul Slovenskej republiky 

v Ruskej federácii Apres Voskanjan. 

Sprevádzal ho radca veľvyslanectva 

Slovenskej republiky v Moskve 

František Posluch. Hostia navštívili 

Radnicu mesta Žilina, kde ich prijal 

prvý zástupca primátora mesta 

Žilina Patrik Groma .  

Vladivostok ťaží zo svojej stra-

tegickej polohy v blízkosti Číny, 

Japonska i Kórey. Nedávno sa stal 
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bezcolnou zónou. Po skončení prvej svetovej vojny zohral prístav 

Vladivostok dôležitú úlohu pri návrate československých 

legionárov do vlasti. Honorárny konzul ocenil ich prínos pri 

zachovaní stability a  bezpečnosti na celej Sibíri a  v Prímorskom 

kraji v tom čase . 

18. 12. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal koncert chrámovej hudby 

Proglas. Hudbu zložil Ľubomír Horňák a  libreto napísali 

Konštantín filozof a  Daniel Hevier. Hlavným účinkujúcimi  bola 

Sisa Sklovská (speváčka pôvodom zo Žiliny) a Dušan Jariabek.  

 

 

19. 12. 

Na umelom klzisku na Mariánskom námest í sa konala exhibícia 

hokejistov MsHK Žilina s bohatým programom.  
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20. 12. 

Na Vianočných trhoch sa predstavila aj  charitatívna akcia – 

Primátorský punč . Cena punču bola dobrovoľná a výťažok bude 

v januári 2016 venovaný Detským jasliam, Veľká Okružná 82 

v Žiline a Detským jasliam, Puškinova 14 v Žiline. Punč sa  

podával do 23. decembra. Medzi predávajúcimi bol  aj primátor 

mesta Igor Choma a predstavitelia Mestského úradu v  Žiline.  

 

22. 12.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo mimoriadne zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v  Žiline. Hlavným bodom bolo 

schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 

v Žil ine. Poslanci schválili maximálne celkové spolufinancovanie 

projektu zo strany žiadateľa – mesta Žilina, do výšky 200 000 

eur z celkových oprávnených výdavkov.  

Cieľom projektu podávaného v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia je energetické zhodnotenie budovy 

Mestského úradu v Žiline, resp. zníženie jej energetickej 

náročnosti prostredníctvom viacerých aktivít. Ide o výmenu 

presklených častí fasády, zateplenie obvodového plášťa a časti 

strechy, výmenu výťahov, prípadne ďalšie aktivity za účelom 

zlepšenia energetickej hospodárnosti s prihliadnutím na fakt, že 

zvýhodňované budú komplexné projekty.  

 

22. 12. 

Primátor mesta Igor Choma prijal na 

Radnici mesta Žilina úspešného plavca  

z KPŠ Nereus Žilina  Vladimíra Štefánika  

(na obr.). Na majstrovstvách juniorov 

v Singapure Vladimír Štefánik (nar. v 

roku 1998) v auguste t. r. štartoval vo 

svojich najsilnejších disciplínach : 50m a 
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100m VS a 50m a 100m motýlik plus v štafetách.  V disciplíne 100 

metrov voľný spôsob zaplával nový SR rekord juniorov, keď ho 

pokoril výkonom 51.03 sek. Prekonal rekord marcela Géryho 

a obsadil 21. miesto z 89 pretekárov. Na prijatí sa zúčastnil aj 

Štefánikov tréner Juraj Skopal a riaditeľ KPS Nereus Žil ina Peter 

Fiabáne.  

 

22. 12. 

Mesto Žilina pristúpilo k obnove ďalších priechodov pre 

chodcov, ktoré sú z pohľadu nehodovosti vyhodnotené ako 

kritické. Išlo o dve lokality na Rosinskej ulici, po jednej na 

Hlinskej ulici, na ulici Kálov a v Považskom Chlmci. Na týchto 

priechodoch pre chodcov v minulosti došlo k viacerým 

dopravným nehodám s účasťou chodcov. Obnova týchto 

priechodov spočíva v inštalovaní primeraného osvetlenia a 

farebného zvýraznenia priechodu tak, aby vodič jasne videl  

priehľadnosť situácie na prechode pre chodcov.   

Na nasvietenie boli použité asymetrické svietidlá Siteco SR100 s 

halogenidovou výbojkou 150W, ktoré kontrastne osvetľujú 

chodca na priechode a neoslňujú vodiča. Náklady spojené na 

takto vybavené priechody sú  vo výške približne 5 500 eur, podľa 

šírky komunikácie.  

 

22. 12. 

Aj tento rok členovia Slovenského skautingu, 12. zbor Scarabeus 

Žilina, priviezli na Radnicu mesta Žilina Betlehemské svetlo . 

Na Slovensko sa Betlehemské svetlo dostalo  v sobotu 12. 

decembra 2015 z Viedne, kde ho rakúski skauti odovzdali 

zástupcom Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii.  

História Betlehemského svetla siaha do 12. storočia. Jeho 

novodobú históriu píšeme od roku 1986, kedy tradíciu roznášať 

plamienok založili naši susedia Rakúšania.  
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Betlehemské svetlo od skautov prevzal prvý zástupca primátora 

Patrik Groma ( tretí zľava) .  

 

29. 12. 

Nová komunitná záhrada  vznikne na zanedbanom pozemku vo 

vnútrobloku Fatranskej ulice na Vlčincoch. Mesto Žilina si tento 

pozemok prenajalo za symbolické jedno euro  od Spojenej školy 

internátnej. V roku 2016 sa v uvedenej oddychovej zóne plánujú 

osadiť lavičky a  smetné koše, obnoviť chodníky a  sprístupniť 

bezplatný internet.  

Komunitné záhrady ponúkajú ľuďom nové možnosti využitia 

verejných priestranstiev. Nielenže podporujú záujem ľudí o svoju 

štvrť a mesto, ale tiež vplývajú na dobré susedské vzťahy. 

Prinášajú do miest a  na sídliská upravenú zeleň, bezpečné 

miesta na hranie pre deti a miesta na trávenie voľných chvíľ 

s kamarátmi a  susedmi. 

V meste Žilina je vybudovaných už niekoľko komunitných 

záhrad: na ZŠ Jarná, na uliciach Piešťanská, Čajakova, 

Lichardova, Bajzova. Rozvoj komunitných záhrad podporuje od 

roku 2011 mesto Žilina v  spolupráci s Nadačným fondom Kia 

Motors Slovakia v Nadácii Pontis . 
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Štatistické údaje 

Počet obyvateľov mesta Žilina k  31. 12. 2015 
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Údaje zo žilinskej matriky : 

Spoločný Matričný úrad v Žiline pôsobí aj pre obce: Kotrčiná 

Lúčka, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná  – Babkov, Mojš, 

Porúbka, Rosina, Turie a  Višňové, preto nasledujúce čísla 

nezahŕňajú iba mesto Žilina.  

V roku 2015 sa v územnom obvode Matričného úradu v  Žiline 

narodilo 1 463 detí,  čo je o 66 detí viac ako v  roku 2014. Už 

niekoľko rokov sa na Radnici mesta Žilina a  Mestskom úrade 

v Žiline konajú uvítania detí do života, na ktorých primátor Igor 

Choma osobne víta malých Žilinčanov a  Žilinčanky do života. 

V minulom roku sa uskutočnilo 16 týchto podujatí, ktorých sa 

zúčastnilo spolu 398 detí. V  roku 2015 sa pokračovalo aj 

v tradícií stretnutí žilinských jubilantov, ktorí oslávili okrúhle 

životné jubileum – 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Primátor 

mesta Žilina osobne zablahoželal na žilinskej radnici počas 14 

takýchto akcií spolu 859 jubilantom. Okrem toho predstavitelia 

mesta Žilina osobne navštívili a  zablahožela li trom 100-ročným 

jubilantom. 

Rok Počet narodených  dievčat chlapcov 

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 

2015 1 463 683 780 

 

Najčastejšie používané mená detí  v roku 2015 boli pre dievčatá 

Sofia a Nina (v rovnakom počte 28), Michaela (18), Natália a  Ema 

(v rovnakom počte 17) a  pre chlapcov Jakub (53), Adam (37), 

Lukáš (36), Tomáš (33), Matej (31) a  Martin (30). Medzi 

netradičné mená v  roku 2015 môžeme pre dievčatá zaradiť mená 

Isa, Chanel, Zoe, Mia, Darja, Marína, Tamia, Rossella a  pre 

chlapcov mená Eliáš, Timur či Rafael.  
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Rok Najčastejšie ženské meno  Najčastejšie mužské meno  

2012 Nela Jakub 

2013 Natália Matej 

2014 Ema Jakub 

2015 Sofia a Nina Jakub 

 

Počet sobášov v územnom obvode Matričného úradu Žilina 

v roku 2015 bol 517, z toho 280 cirkevných a  237 civilných 

sobášov. Oproti roku 2014 počet uzatvorených manželstiev 

stúpol o  45 sobášov. Taktiež sa uskutočnili tri zlaté svadby 

a jedna diamantová svadba. V  roku 2015 bolo zaznamenaných 

201 rozvodov.  

Rok Počet uzatvorených manželstiev  

2012 499 

2013 386 

2014 472 

2015 517 

 

V matričných knihách bolo v  roku 2015 zapísaných 1 356 úmrtí, 

z toho 666 žien a 690 mužov. Tento počet oproti roku 2014 stúpol 

o 20 úmrtí. 

Rok Počet zaevidovaných úmrtí  

2012 1 454 

2013 1 436 

2014 1 336 

2015 1 356 

Matričný úrad za minulý rok vydal 2 367 duplikátov matričných 

dokladov, z toho 368 matričných dokladov na použitie v  cudzine 

a 28 potvrdení z  matriky. V 832 prípadoch bol vykonaný 

dodatočný záznam v  matrike týkajúci sa určenia otcovstva, 

zmeny a úpravy mena a priezviska, ako i rozvodov manželstva, 

osvojení a  pod. 
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Údaje ktoré poskytol Slovenský štatistický úrad v Žiline 

 
 

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obciach podľa 
okresov  
Stav trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva 

na začiatku 
obdobia 

(Osoba) 

Stav trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva na 

konci obdobia 
(Osoba) 

  Obdobie Pohlavie     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Žilina 

2009 Spolu 85 327 85 252 

Muži 41 026 41 014 

Ženy 44 301 44 238 

2010 Spolu 85 252 85 129 

Muži 41 014 40 945 

Ženy 44 238 44 184 

2011 Spolu 81 456 81 515 

Muži 39 126 39 151 

Ženy 42 330 42 364 

2012 Spolu 81 515 81 382 

Muži 39 151 39 121 

Ženy 42 364 42 261 

2013 Spolu 81 382 81 273 

Muži 39 121 39 077 

Ženy 42 261 42 196 

2014 Spolu 81 273 81 155 

Muži 39 077 39 022 

Ženy 42 196 42 133 

2015 Spolu 81 155 81 114 

Muži 39 022 39 015 

Ženy 42 133 42 099 

 

 
Národnostné zloženie obyvateľstva  
(počítané z konečného stavu obyvateľstva k 31. 12. 2015: 81 114 osôb) 

 
Slováci 73 911 

Česi 1 130 
Rómovia (Cigáni) 282 
Poliaci 280 

Maďari 105 
Moravania 101, ďalej Nemci – 93, Rusíni – 50, Bulhari – 45, Rusi – 41, 
Ukrajinci – 34, Rumuni – 27, Rakúšania – 23, Vietnamci – 21, Židia – 8. 

Národnosť bola nezistená u 4 927 obyvateľov. 
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Pohyb obyvateľstva (počítané zo stredného stavu obyvateľstva 81 095) 

 
Počet sobášov: 455, počet rozvodov: 188 

Živonarodené deti. 927, mŕtvonarodené: 2, spolu 929 pôrodov. Deti 
narodené v manželstve: 630, potraty: 270 (z toho umelé: 216). Zomrelo 
757 osôb. Dojčenská úmrtnosť: 4 

Prirodzený prírastok: 1 175.  
Prisťahovaní na pobyt: 1 175, vysťahovaní: 1 386. Migračné saldo: – 211. 
Celkový prírastok obyvateľstva: -41 

 
 

Indexy vekového zloženia trvale bývajúceho obyvateľstva 
 
Priemerný vek obyvateľstva v rokoch – muži: 39,14, ženy: 42,7, spolu: 

40,99 
Podiel osôb v predproduktívnom veku (v %) – muži: 15,47, ženy: 13,2, 

spolu: 14,29 
Podiel osôb v produktívnom veku (v %) – muži: 72,25, ženy 69,21, spolu: 
70,67  

Podiel osôb v poproduktívnom veku (v %) – muži: 12,29, ženy: 17,59, 
spolu: 15,04 
 

 
Vekové skupiny trvale bývajúceho obyvateľstva 

 
do 4 rokov 4 447 
5 – 9 rokov 3 903 

10 – 14 rokov 3 240 
15 – 19 rokov 3 550 

20 – 24 rokov 4 628 
25 – 29 rokov 6 362 
30 – 34 rokov 7 215 

35 – 39 rokov 7 283 
40 – 44 rokov 5 918 
45 – 49 rokov 4 910 

50 – 54 rokov 5 659 
55 – 59 rokov 6 037 

60 – 64 rokov 5 761 
65 – 69 rokov 4 499 
70 – 74 rokov 2 923 

75 – 79 rokov 2 027 
80 – 84 rokov 1 526 

85 – 89 rokov 264 
90 – 94 rokov 306 
95 – 99 rokov 43 

100 – 104 rokov 16 
105 – 109 rokov 2  
Spolu: 81 114 
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Záverečný účet Mesta Žilina  

 

Záverečný účet Mesta Žilina, ktorý schválili poslanci  Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline na svojom 14 . zasadnutí dňa  16. mája 

2016.  

 

Celkové plnenie rozpočtu príjmov bolo v sume 64 311 840,97 

eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 

100,22%. Príjmy boli naplnené oproti upravenému rozpočtu 

naviac o 141 861,97 eur.  

 

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 58 568 250,21 eur , čo 

predstavuje oproti upravenému rozpočtu 64 169 979,00 eur  

plnenie na 91,27 %. Rozpočtované výdavky neboli  vyčerpané v 

sume 5 601 728,79 eur. Na plnenie za rok 2015 malo vplyv 

nedočerpanie bežných výdavkov, keď boli čerpané na 92,75 %, čo 

predstavuje nedočerpanie bežných výdavkov v sume 3 645 

212,26 eur, nedočerpanie kapitálových výdavkov, keď tieto boli 

čerpané na 82,47 %, čo predstavuje nedočerpanie kapitálových 

výdavkov v sume  1 959 453,68 eur.  
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Výsledok hospodárenia mesta (zo stanoviska hlavného 

kontrolóra)  

 

Z rekapitulácie čerpania rozpočtu mesta za rok 2015 vyplýva, že 

bežné príjmy a kapitálové príjmy predstavovali 59 511 284,45 

eur, bežné výdavky a kapitálové výdavky predstavovali 55 826 

384,06,74 eur a výsledok hospodárenia  predstavuje sumu 3 684 

900,39 eur , ktorý je potrebné upraviť o nevyčerpané pros triedky 

zo štátneho rozpočtu, nevyčerpané prostriedky z rozpočtu EÚ 

alebo na základe osobitného predpisu o sumu 1 884 780,85 eur, 

čo predstavuje prebytok rozpočtu vo výške 1 800 119,54 eur .  

 

Zostatok disponibilných zdrojov k 31. 12. 2015 predstavoval 5 

743 590,76 eur, z ktorého po vylúčení zostatku nevyčerpaných 

účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu vo 

výške 1 884 780,85 eur  a vylúčení zostatku nevyčerpaných 

účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške 

272 028,51,34 eur , ktoré boli v roku 2015 zapojené do rozpočtu 

mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií 

predstavoval celkový prebytok rozpočtu k 31.12.2015 vrátane 

finančných operácií výšku 3 586 781,40 eur, ktorý je 

navrhnutý v súlade s § 15 ods 1 písm. a) a c) zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov rozdeliť nasledovne:  

– do rezervného fondu mesta odviesť 3 586 781,40 eur . 
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Grantové dotácie Mesta Žilina za rok 2015 
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Poskytnuté dotácie primátora za rok 2015 
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Mestské divadlo Žilina v roku 2015 (z výročnej správy) 

 

V roku 2015 odohralo Mestské divadlo Žilina 178 

predstavení z vlastného repertoáru, ktoré 

navštívilo 28 543 divákov. Okrem toho sa na 

žilinských doskách odohralo 49 hosťujúcich 

predstavení a koncertov, ktoré navštívilo 11 450 

divákov. Celková návštevnosť divadla má stále stúpajúcu tendenciu a v 

roku 2014 dosiahla takmer číslo 40 000. Zvýšenie návštevnosti malo vplyv 

aj na zvýšenie tržieb o 32 % oproti roku 2013 a takmer o dvojnásobok oproti 

roku 2010. Divadlo bolo úspešné aj v získavaní grantov a dotácií z iných 

zdrojov a jeho ekonomické hospodárenie sa odzrkadlilo aj v zvýšených 

príjmoch, čo posilňuje sebestačnosť divadla a zároveň obhajuje príspevok 

na činnosť Mestského divadla zo strany mesta Žilina v sume 465 900 eur.  

Predstavenia v roku 2015: 

predstavenia   Dátum  
 premiéry  

 Počet  
predstavení  

 Počet  
 divákov  

Maľované na skle  15.10.2004  2  605  

Sexuálna perverzita v 
Chicagu  

12.11.2010  11  2143  

Taká fajn baba ako ty  17.1.2012  3  169  

Babyboom  18.1.2012  4  271  

Mačacie schody  9.3.2012  2  115  

Jánošík 007  30.3.2012  14  3271  

Vyskočiť z kože  15.12.2012  16  1850  

Zločin a trest  8.3.2013  13  2736  

Modrofúz (nádej žien)  1.6.2013  7  588  

Konfety  1.3.2014  15  2825  

Zlodeji  7.6.2014  4  721  

HANA  24.10.2014  18  4525  

Opití  5.12.2014  15  2823  

Melanchólia  31.1.2015  7  566  

Vitajte doma so Zdenou 
Studenkovou  

27.1.2015  1  279  
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Vitajte doma s 
Romanom Luknárom  

6.2.2015  1  310  

Vitajte doma s Jurajom 
Kukurom  

7.3.2015  1  280  

Tólkšou!  14.3.2015  9  707  

Vitajte doma s Majeský, 
Mňahončák,...  

29.5.2015  1  299  

BESI I.  20.12.2014 
 

6  1305 

 

Prehľad premiér v Mestskom divadle Žilina v roku 2015 

Melanchólia (112. premiéra, 31. 1. 2015) 

Autor: Vladimír Mores, dramaturgia: Lenka Garajová a.h., hudba: Filip 
Gutten, réžia: Vladimír Mores a.h.  

Účinkovali: Ján Dobrík, Iveta Pagáčová, Ivana Kubáčková, Michaela 
Halcinová, Matúš Kvietik, Juliána Oľhová, Erika Havasi. 
 

Tólkšou! (113. premiéra, 14. 3. 2015) 

Autor: Miroslav Djablik Dramaturgia: Lenka Garajová a.h. Scéna a 

kostýmy: Monika Dlugošová, Táňa Holienová Réžia: Mária Froncová a.h.  
Účinkovali: Boris Zachar, Barbora Švidraňová, Michal Tomasy, Iveta 

Pagáčová, Matúš Kvietik, Braňo Bačo, Erika Havasi  
 

Besi I. (114. premiéra: 19. júna 2015)  

Autor: F. M. Dostojevskij, preklad: Viera Hegerová, dramatizácia: Daniel 

Majling, dramaturgia: Martin Gazdík, scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-
Rácová, hudba: Martin Burlas, réžia: Eduard Kudláč.  
Účinkovali: Ján Dobrík, Erika Havasi, Jana Oľhová a. h., Boris Zachar, 

Peter Brajerčík a. h., Michal Režný a. h., Ivana Kubáčková, Michal Tomasy, 
Iveta Pagáčová, Matúš Kvietik, Braňo Bačo. 
 

Falošná minca (115. premiéra: 31. 10. 2015) 

Autor: Maxim Gorkij, preklad: Ľubomír Vajdička, dramaturgia: Martin 
Gazdík, hudba: Dano Heriban, réžia: Ľubomír Vajdička a. h.  
Účinkovali: Boris Zachar, Ivana Kubáčková, Michaela Halcinová, Juliána 

Oľhová, Erika Havasi, Iveta Pagáčová, Michal Tomasy, Ján Kožuch, Matúš 
Kvietik, Ján Dobrík, Michal Režný a. h. Braňo Bačo, Matej Babej. 

 

Ilúzie (116. premiéra: 14. 11. 2015) 

Autor: Ivan Vyrypajev, preklad: Romana Maliti, dramaturgia: Zuzana 
Palenčíková.  
Scéna a kostýmy: Eva Kudláčová–Rácová, réžia: Eduard Kudláč  

Účinkovali: Iveta Pagáčová, Erika Havasi, Ján Dobrík, Michal Režný a. h.  
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Hospodárenie Mestského divadla Žilina: bežné náklady spolu: 

767.734,23 €, bežné výkony spolu: 768.272,44 €, zisk : + 538,21 € 

Záver: 

Mestské divadlo Žilina aj v roku 2015 dramaturgicky pokračovalo vo svojej 

vyhranenej programovej štruktúre prevažne zameranej na uvádzanie 

súčasných slovenských a zahraničných textov. Mestské divadlo dôveruje 

súčasnej dráme, ktorá tvorí väčšinu jeho repertoáru. V rámci projektu 

Scénické prezentácie žilinských autorov 

prinieslo v roku 2015 divákom zaujímavý 

projekt približujúci pôvodnú tvorbu dvoch 

súčasných žilinských autorov Vladimíra 

Moresa a Miroslava Djablika. Divadlo 

naštudovalo aj prvú časť novej 

dramatizácie Dostojevského románu Besi 

I., nový preklad zohľadňujúci dve verzie 

Gorkého hry Falošná minca a ďalší text 

Ivana Vyrypajeva Ilúzie.  

Z hľadiska hospodárskeho výsledku a 

štatistických ukazovateľov bol rok 2015 pre 

Mestské divadlo Žilina úspešný. Celková 

návštevnosť divadla na vlastných predstaveniach, hosťujúcich 

predstaveniach a koncertoch a vybraných služieb predstavuje vyše 40 000 

divákov, z toho 28 778 divákov navštívilo domáce inscenácie z aktuálneho 

repertoáru divadla.  

Vlastné príjmy divadlo zvýšilo o 9% oproti roku 2014, a to aj napriek 

zníženému počtu celkových ponúknutých predstavení a koncertov (o 20 

menej predstavení a koncertov oproti roku 2014). Vďaka zvýšeným príjmom 

a úspešným grantom sa sebestačnosť divadla od roku 2014 pohybuje nad 

40%, v roku 2015 dosiahla 41 %.  

Riaditeľom Mestského divadla Žilina je od roku 2012 Mgr. Art. Anton Šulík 

ml., umeleckým šéfom je Eduard Kudláč. 

Podrobnosti na: www.divadlozilina.eu 

 

http://www.divadlozilina.eu/
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Mestská polícia v Žiline v roku 2015 

 
(zo správy o činnosti, ktorá bola prerokovaná na 15. zasadnutí MZ dňa 27. 

6. 2016 ) 
 

Mestská polícia Žilina (ďalej len MP Žilina) je v zmysle 

zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový 

útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku a 

obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného 

prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení 

mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia 

je v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení orgánom 

mestského zastupiteľstva, ktoré ju zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným 

nariadením.  

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami 

Mesta Žilina. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Príslušníci 

MP sa pri výkone úloh, oprávnení a právomocí riadia najmä zákonom o 

obecnej polícii s aplikáciou zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a 

všeobecne záväznými nariadeniami mesta.  

Stav príslušníkov MP Žilina k 1.1.2015 – 77 osôb, k 31.12.2015 – 78 osôb. 

Náčelníkom Mestskej polície Žilina od roku 2011 je Ing. Milan Šamaj 

 

Prehľad činností pri plnení úloh MP  

1  Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná 

sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície  

4  

2  Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície  50  

3  Počet osôb predvedených na útvar Policajného 

zboru  

19  

4  Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené 

pátranie  

18  

5  Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené 

pátranie  

1  

6  Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých 
bolo vyhlásené pátranie  

0  
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Štatistika riešenia priestupkov 
 

Zák. 372/1990 
Zb. o 
priestupkoch 

§ 
21 

§ 
24 

§ 
30 

§ 47 
§ 
49 

§ 
50 

§ 22 
VZN 
obce 

377/
04 

214
/09 

Spolu 

1 

Celkový počet 
zistených 
priestupkov 
vlastnou 
činnosťou 

12 39 40 614 4 42 11 533 1 204 143 227 13 858 

2 

Celkový počet 
oznámených 
priestupkov 
na útvar 
mestskej 

polície 
 

0 10 14 301 2 18 5 742 422 70 104 6 683 

SPOLU 12 49 54 915 6 60 17 275 1 626 213 331 20 541 

3 
Zistené 
trestné činy 

– – – – – – – – – – 27 

4 
Hľadané 
osoby 

– – – – – – – – – – 18 

5 Celkový počet ostatných udalostí 8 049 

 
 
Výsledky kontrol v roku 2015 

Porušenie  Počet zistení  Popis  

§30 zák. 372/1990 Zb.  54 Priestupky na úseku ochrany 

pred alkoholizmom  

VZN 15/2012 mesta Žilina  605 Požívanie alkoholických nápojov 

na verejných priestranstvách  

Zák. 377/2004 Z. z.  213 Priestupky na úseku ochrany 

nefajčiarov  

Zák. 564/1991 Zb.  165 Oznamovanie maloletých a 

mladistvých požívajúcich 
alkoholické nápoje  

 
Použitie finančných prostriedkov  

Bežné výdavky i príjmy sú rozpočtované na celkový počet zamestnancov 

85 osôb, z toho 78 príslušníkov MP a 7 THP a POP. Kapitálové výdavky pre 

rok 2015 zahŕňajú výdavky na nákup osobných automobilov a IS MP 

Manager (vyššia verzia IS Memphis). 
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Výdavky  

 

 Rozpočet 

schválený  v € 

Plnenie  v €                   Plnenie v 

% 
 

z toho :    

Bežné výdavky celkom:                     1 678 523,00             1 646 143,63                         99,86 

z toho:    

Vlastné zdroje                                     1 675 723,00            1 673 345,63                          99,86 

Iné zdroje 2 800,00                   2 798,00                          99,90 

Kapitálové výdavky 68 430,00                 66 566,80                          97,28 

z toho     

Vlastné zdroje 46 190,00               44 326,80                            89,91 

Iné zdroje 22 240,00                 22 240,00                           100,00 

Výdavky celkom:                              1 746 953,00             1 742 710,43                              99,76 

 

 
Príjmy 
 

Zdroj príjmu Rozpočet 
schválený v € 

Plnenie v € Plnenie v 
% 

Príjmy za porušenie 
predpisov 

330 000,00 273 180,81 82,78 

Príjmy za predaj 
tovarov a služieb 

8 000,00 16 012,93 200,20 

Príjmy celkom 338 000,00 289 193,74 85,56 

Pohľadávky za 

porušovanie predpisov 

x 49 703, 02  

 

 
Podrobnosti na: www.mpza.sk 
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Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. v roku 2015 (z výročnej správy) 

 

Vedenie spoločnosti: Ing. Ján Barienčík, PhD. konateľ spoločnosti (od roku 

2011), Ing. Ján Šimko dopravno-prevádzkový 

námestník, Ing. Henrich Varecha,PhD. 

technický námestník 

 

Hlavným cieľom Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. bolo v roku 2015 

splnenie Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č.191/2009 zo dňa 

30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č.2 zo dňa 

21.12.2012 a zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v meste 

Žilina. Mesto Žilina poskytlo dopravnému podniku v roku 2015 príspevok 

na prevádzku mestskej hromadnej dopravy vo výške 3 417 000 eur, ktorý 

bol schválený Mestským zastupiteľstvom a schváleným ročným objemom 

výkonov v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č.191/2009 zo dňa 

30.6.2009 a jej Dodatku č.1 zo dňa 28.12.2011 a Dodatku č.2 zo dňa 

21.12.2012, 

Dopravný podnik poskytuje aj služby spojené s prevádzkovaním a údržbou 

verejného osvetlenia, na ktorom bola v roku 2015 realizovaná modernizácia 

a výstavba. Začiatkom roka 2015 bola spustená kampaň Základné pravidlá 

cestovania s kočíkom v MHD. Jej cieľom bolo ponúknuť cestujúcim 

informácie o správnom a bezpečnom cestovaní s kočíkom v dopravných 

prostriedkoch MHD, a zvýšiť tak bezpečnosť cestujúcich pri preprave. V 

personálnej oblasti v roku 2015 nenastala výrazná zmena počtu 

evidovaných zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

Prevádzka mestskej hromadnej dopravy fungovala počas celého roka 2015 

bez obmedzení na štandardnej úrovni.  

 

Dopravné výkony MHD  
 

    Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 

Autobusy 1 736 625                    1 729 227                                  1 710 065 

Trolejbusy 1 804 331                    1 788 356                                  1 816 997 

Spolu    3 540 956                    3 517 583                                 3 527 062 
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Ukazovateľ Rok 2015 
Merná jednotka  

€ 

Rok 2014 
Merná jednotka  

€ 

Index rastu 
2015/2014 

(%) 

Výnosy spoločnosti                                9 391 955         9 320 865                                      100,76 

Náklady spoločnosti                               9 490 957         9 564 045                                        99,24 

Hospodársky výsledok                               -99 002           -243 180                                         40,71 

Vyrovnanie straty z poskytovaných 
výkonov vo verejnom záujme  

   

 3 417 000           3 348 000                                     102,06 

Investície spoločnosti                                142 624           1 565 790                                         9,11 

Počet zamestnancov 
spoločnosti (osoby) 

258 260 99,23 

Počet prepravených 
osôb v tisícoch osôb 

11 015                 10 809                                      101,91 

Počet ubehnutých 

kilometrov v tis. km       

3 541                   3 517                                     100,68 

 

  
Prehľad zamestnanosti 

 

 Rok 2015 počet      Rok 2014 počet             Index 

2015/14 % 

Vodiči 135 131 103,05 

z toho: vodiči 
autobusov                            

67 63 106,35 

           vodiči 
trolejbusov 

68 68 100,00 

Robotníci 76 80 95,00 

Z toho: dielenskí 38 38 100,00 

             prevádzkoví  16 31 51,61 

Ostatní 22 11 200,00 

Manžment 48 49 97,96 

Zamestnanci spolu 259 260 99,62 

 
 

Podrobnosti na: www.dpmz.sk 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.dpmz.sk/
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ŽILBYT, s.r.o. – správa bytov mesta Žilina 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 

zasadnutí dňa 21.05.2012 uznesením číslo 

57/2012 schválilo založenie obchodnej 

spoločnosti ŽlLBYT, s.r.o. za účelom správy 

obecného a iného majetku, v ktorej Mesto Žilina 

je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky 

práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva 

Žilina. 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu v Žiline, Vložka číslo: 56867/L zo dňa 14.06.2012 a hlavnou 

činnosťou je správa obecného majetku a správa nehnuteľností v zmysle 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v 

jednotlivých bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch.  

ŽILBYT, s.r.o. zabezpečovalo v roku 2015 správu 1 216 bytov (mestské 

nájomné byty 1214 a 2 byty vlastníkov), 140 nebytových priestorov (115 

nájomných nebytových priestorov, garáži a 25 nebytových priestorov, garáži 

vlastníkov), 25 CO krytov a 39 školských zariadení v meste Žilina. Od roku 

1. 10. 2015 zabezpečuje aj správu všetkých cintorínov na území mesta 

Žilina. 

Konateľmi sú Ing. Stanislav Bořuta a JUDr. Jarmila Beszédesová 

 

Podrobnosti na: www.zilbyt.sk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zilbyt.sk/
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Dopravné nehody v meste Žilina v roku 2015 sú z analýzy nehodovosti, 

ktorú poskytol Okresný dopravný inšpektorát v Žiline. 

 

Na cestách okresu Žilina bolo za rok 2015 spôsobených celkom 567 

dopravných nehôd, čo je o 30 dopravných nehôd viac 

ako v roku 2014. Pri dopravných nehodách bolo 12 osôb 

usmrtených (0 zmena oproti roku 2014), 55 osôb bolo 

ťažko zranených (+ 12) a 208 osôb bolo ľahko zranených 

(+ 22). Hmotná škoda predstavuje čiastku 1 254 870 eur 

(– 104 250 eur). Alkohol bol pri dopravných nehodách zistený u vinníka 

dopravných nehôd v 61 (– 3 oproti roku 2014) prípadoch.  

Podľa dní v týždni bola najnepriaznivejšia situácia vo štvrtok a v piatok s 

počtom 90 dopravných nehôd. Podľa hodín najviac, a to 82 dopravných 

nehôd, bolo v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

 

Za rok 2015 boli Okresným dopravným inšpektorátom v policajnom obvode 

Okresného riaditeľstva PZ v Žiline vyhodnotené ako najnehodovejšie tieto 

nasledovné úseky ciest: 

1. úsek: Cesta č. I/18 v úseku k.ú. Strážov – ul. Košická v k. ú. mesta 

Žilina (km 451.500–457.600). V uvedenom úseku bolo 32 dopravných 

nehôd, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 7 osôb bolo ťažko zranených a 

17 osôb bolo ľahko zranených. Hmotná škoda predstavovala 135 550 eur.  

2. úsek: Cesta č. I/11 v úseku k.ú. Brodno (km 437.230–440.500). 

V uvedenom úseku bolo 6 dopravných nehôd, pri ktorých nebola žiadna 

osoba usmrtená, 2 osoby boli ťažko zranené a 5 osôb bolo ľahko zranených. 

Hmotná škoda predstavovala 29 310 eur.  

3. úsek: Cesta č. I/11 v úseku k. ú. Považský Chlmec – Estakáda v k. ú. 

mesta Žilina (km 441.750–443.720). V uvedenom úseku bolo 12 

dopravných nehôd, pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, žiadna 

osoba nebola ťažko zranená a 5 osôb bolo ľahko zranených. Hmotná škoda 

predstavovala 35 200 eur.  

4. úsek: Cesta č. I/64 v úseku k.ú. Lietavská Lúčka – ul. Rajecká cesta 

v meste Žilina (km 195.900–202.200). V uvedenom úseku bolo 16 
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dopravných nehôd, pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola 

ťažko zranená a 13 osôb bolo ľahko zranených. Hmotná škoda 

predstavovala 31 010 eur.  

 

Za rok 2015 boli Okresným dopravným inšpektorátom vyhodnotené ako 

najnehodovejšie tieto miestne komunikácie v meste Žilina : 

1. Ulica vysokoškolákov: na Ulici vysokoškolákov bolo 17 dopravných 

nehôd, pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko 

zranená a 9 osôb bolo ľahko zranených. Hmotná škoda predstavovala 

28 810 eur. Najčastejšími príčinami týchto dopravných nehôd bol 

nesprávny spôsob jazdy v 12 prípadoch.  

2. Ulica Hlinská: na Ulici Hlinskej bolo 13 dopravných nehôd, pri ktorých 

nebola žiadna osoba usmrtená, žiadna osoba nebola ťažko zranená a 7 osôb 

bolo ľahko zranených. Hmotná škoda bola 7 490 eur. Najčastejšími 

príčinami týchto dopravných nehôd bol nesprávny spôsob jazdy v 7 

prípadoch a prednosť jazdy v 3 prípadoch.  

3. Ľavobrežná ulica: na Ľavobrežnej ulici bolo 8 dopravných nehôd, pri 

ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, žiadna osoba nebola ťažko zranená 

a 1 osoba bola ľahko zranená. Hmotná škoda predstavovala 21 700 eur.  

4. Ulica Vojtecha Spanyola: na Ulici Vojtecha Spanyola bolo 7 dopravných 

nehôd, pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko 

zranená a 2 osoby boli ľahko zranené. Hmotná škoda bola 16 670 eur.  

5. Veľká okružná ulica: na ulici Veľká okružná bolo 7 dopravných nehôd, 

pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko zranená, a 1 

osoba bola ľahko zranená. Hmotná škoda predstavovala 5 220 eur. Príčinou 

týchto dopravných nehôd bol nesprávny spôsob jazdy v 6 prípadoch.  
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Kriminalita v meste Žilina v roku 2015 

 

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 väčšinu 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 Žilina 1 816 trestných činov, 

objasnenosť bola cca 47 %. 

 

Spáchaných bolo celkove 135 násilných trestných činov. Vražda sa 

nestala. Spáchaných bolo 16 lúpeží, 11 z nich bol objasnených, násilia na 

verejnom činiteľovi sa páchatelia dopustili v troch prípadoch. Úmyselných 

ublížení na zdraví bolo 54 (objasnených 38). Znásilnenia boli dve 

(neobjasnené).  

 

Bolo spáchaných 879 majetkových trestných činov, z toho 219 vlámaní, 

539 krádeží (z toho 60 boli odcudzené vozidlá). Z ďalšej kriminality to bolo 

výtržníctvo v 27 prípadoch, drogová činnosť v 29 prípadoch. Ohrozenie pod 

vplyvom návykovej látky bolo zistené v 63 prípadoch, väčšinou v doprave. 

 

Ekonomických deliktov bolo zistených 443.  

Najviac trestných činov bolo zistených pri skrátení dane – 139 prípadov, 

podvodov bolo spáchaných 100 a sprenevera bola zistená v 22 prípadoch.  

Celková škoda spôsobená kriminalitou v meste Žilina bola vyčíslená na 

18 631 000 eur. 
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