
 

 

 



 

 

 

 

 

 

KRONIKA 

MESTA ŽILINA 

 

Záznam udalostí za rok 

2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

dátum 

 

Obsah  
 
 
strana 
číslo   

Politické, spoločenské a verejné udalosti 
 

18. 1.  Primátorsky punč – výťažok  8 

19. 1.   Boris Hovorka a Anton Trnovec na Radnici mesta Žilina  8 

1. 2.  
 

Stretnutie primátora mesta s jubilantmi  10 

4. 2.  
 

Darovacia zmluva na diela Mojmíra Vlkolačka  11 

8. 2.  
 

Stretnutie primátora mesta s jubilantmi 14 

15. 2.  
 

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  16 

18. 2.  
 

Primátor Igor Choma v Krasnojarsku  16 

21. 2.  
 

Predstavenie erbu mestskej časti Bytčica  17 

25. 2.  
 

Odhalenie pamätnej dosky Jánovi Frátrikovi  18 

25. 2.  
 

Búranie budovy na Bratislavskej ulici č . 58 20 

26. 2.  
 

Zástupcovia čínskych spoločností zo Šanghaja na 
radnici  

20 

28. 2.  
 

Predstavenie symbolov mestskej časti Vranie  21 

29. 2.  
 

Dobrovoľný hasičský zbor v Trnovom  22 

3. 3.  
 

Valentínska kvapka krvi  23 

3. 3.  
 

Boj proti korupcii  24 

5. 3.  
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  24 

7. 3.  
 

Uvítanie novorodencov do života  26 

15. 3.  
 

Urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie 
Bulváru  

28 

21. 3.  
 

Grantový systém mesta  30 

22. 3.  
 

Gizela Dekanovská oslávila 101 rokov 30 

23. 3.  
 

Nová vláda Slovenskej republiky  30 

30. 3.  
 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v Žiline  34 

1. 4.  
 

Deložovanie rodín na Bratislavskej ulici  35 

2. 4.  
 

Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky 36 

4. 4.  
 

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  37 

21. 4.  
 

Poštová známka "MS v cestnej cyklistike 2015 –  P. 
Sagan"  

39 

28. 4.  
 

Stretnutie občanov mesta Žilina s primátorom a 
vedením mesta 

40 

29. 4.  
 

71. výročie oslobodenia mesta Žilina  40 

29. 4.  
 

Žilinský máj na Námestí Andreja Hlinku  42 

3. 5.  
 

Nová kotolňa pre Denné centrum Andreja Kmeťa  42 

6. 5.  
 

"Slnečné schody" v mestskej časti Hájik  42 

9. 5.  
 

Stretnutie primátora mesta so žilinskými jubilantmi  43 

11. 5.  
 

Delegácia z partnerského mesta Třinec – Věra 
Palkovská  

44 

16. 5.  
 

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  44 

26. 5.  
 

Začal sa 22 . ročník Staromestských slávností  48 

6. 6.  
 

Udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina za rok 
2015 

52 

17. 6.  
 

Festival partnerských miest v Bielsko -Biała –  V8 band 58 



 

20. 6.  
 

Nové byty v budove Lesník na ulici Pri Rajčanke  58 

1. 7.  
 

Stála služba Mestskej polície v MČ Vlčince  64 

1. 7.  
 

Primátor Igor Choma vo firme Kia Motors Slovakia  64 

7. 7.  
 

Stretnutie žilinských jubilantov s primátorom mesta  65 

13. 7.  
 

Mesto Žilina navštívila skupina novinárov zo Srbska  66 

21. 7.  
 

Zomrel Ing. arch. Antonín Stuchl 67 

22. 7.  
 

Kúpa vozidla Audi A8 long 3, 0 TDI V6 quattro TT8  68 

4. 8.  
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 
Žiline 

70 

12. 8.  
 

IX. Stredoveký deň 73 

20. 8.  
 

Dobrovoľný hasičský zbor v Brodne  75 

22. 8.  
 

Primátor v zariadení pre seniorov Úsmev  76 

25. 8.  
 

72. výročie vypuknutia Slovenského národného 
povstania 

77 

9. 9.  
 

Pietna spomienka na obete holokaustu 80 

12. 9.  
 

Rosenfeldov palác – otvorenie 80 

24. 9.  
 

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  86 

29. 9.  
 

Mapovanie rómskej komunity na Bratislavskej ulici  87 

3. 10.  
 

Ján Marosz –  poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky 

87 

5. 10.  
 

Zomrel Michal Kováč, prvý prezident Slovenskej 
republiky  

88 

11. 10.  
 

Janko Frátrik –  spomienková akadémia  89 

11. 10.  
 

Turistická lávka a prístrešok na vrchu Straník, 
Loretánska kaplnka  

90 

15. 10.  
 

Zomrel Mgr. Martin Bálik  92 

17. 10.  
 

Uvítanie malých Žilinčanov do života  94 

18. 10.  
 

Požiar v bytovom dome na Bratislavskej ulici 505/56  94 

22. 10.  
 

Gastronomická súťaž IKA 2016 - úspech Žilinčanov  96 

24. 10.  
 

Krízový štáb mesta Žilina - riešenie situácie na 
Bratislavskej ulici 

96 

27. 10.  
 

Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo  98 

2. 11.  
 

Mesto Žilina v týchto dňoch zakúpilo 10 fotopascí  98 

3. 11.  
 

Veľvyslanci USA a Bieloruska na Radnici mesta Žilina  99 

7. 11.  
 

19. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline  100 

11. 11.  
 

Pamiatka obetí prvej svetovej vojny  101 

14. 11.  
 

Mimoriadne rokovanie Mestskej rady v Žiline  102 

15. 11.  
 

Súťaž Slovenská kronika 2016 - Ján Štofko  102 

16. 11.  
 

Podujatie "Máme spolu 854 rokov" v Třinci  102 

27. 11.  
 

Prvýkrát v tejto zimnej sezóne napadol sneh  104 

29. 11.  
 

Mesto Žilina ošetruje umelecké diela  104 

1. 12.  
 

Vianočné trhy  104 

4. 12.  
 

Svätý Mikuláš v Žil ine  107 

8. 12.  
 

Obytný súbor v Krasňanoch a dlh mesta Žilina  110 

10. 12.  
 

Spor s Auparkom 112 

12. 12.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Žiline  113 

15. 12.  tlačová konferencia primátora mesta  113 

15. 12.   Odhalenie pamätnej tabule Jánovi Vrtílkovi 115 



 

19. 12.  
 

Primátorský punč  116     

  
Hospodárstvo a doprava  

 

3. 2.  
 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v mestskej časti 
Bytčica 

11 

23. 2.  
 

Osadzovanie orientačných tabúľ s novými názvami ulíc  18 

25. 2.  
 

Zrekonštruovaný úsek miestnej komunikácie v Bytčici  20 

1. 4.  
 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  36 

1. 9.  
 

Diaľnica D1 – budovanie tunela Višňové -Dubná Skala  78 

25. 10.  
 

Časopis Forbes ocenil firmu Kia Motors Slovakia  97 

8. 11.  
 

Kia Motors Slovakia vyhrala Národnú cenu za kvalitu 
2016  

100 

5. 12.  
 

Na D1 prerazili tunel Žilina  105 

7. 12.  
 

10 rokov od spustenia výroby v Kia Motors Slovakia  108     

  
Školstvo  

 

23. 3.  
 

Deň učiteľov – Mgr. Anna Grnáčiková  31 

20. 6.  
 

Oceňovanie najlepších žiakov základných škôl  59 

24. 6.  
 

Vyhodnotenie šiesteho ročníka Školskej športovej ligy  60 

8. 8.  
 

Detské jasle Veľká okružná – rekonštrukcia 73 

19. 9.  
 

Nové ihrisko pri ZŠ v Závodí  83 

22. 9.  
 

Majstrovstvá sveta MWF-II. Majorette – mažoretky 
Diana 

84 

22. 12.  
 

Najlepšie základné a stredné školy – Žilina úspešne  117     

  
Zdravotníctvo  

 

3. 3.  
 

Valentínska kvapka krvi  23 

24. 3.  
 

Sociálny taxík  32 

22. 9.  
 

13. ročník Žilinských dní zdravia  84 

23. 11.  
 

Zrekonštruované priestory nemocnice v Žiline – 
Nadácia Kia  

103 

    

  
Kultúra a umenie  

 

14. 1.  
 

Novoročné koncerty Štátneho komorného orchestra 8 

21. 1.  
 

Galakoncert speváckych hviezd v Dome umenia Fatra  9 

5. 2.  
 

Carneval Slovakia, 12. žilinský festival fašiangových 
masiek 

12 

6. 2.  
 

Fašiangová zabíjačka v mestskej časti Bytčica  14 

3. 3.  
 

Publikácia ELEKTRÁRNE - autori V. Majtan a P. 
Štanský  

23 

30. 3.  
 

„Mojmír Vlkolaček – darované diela autora mestu 
Žilina“ .  

32 

14. 4.  
 

Výstava "Po dvadsiatich desiati" v Považskej galérii  38 

18. 4.  
 

Festival klasickej hudby s názvom Allegretto  39 

9. 5.  
 

Výstava „Jozef Krakovský – obrazy“ na Radnici mesta 
Žilina 

44 

19. 5.  
 

Festival seniorov v Mestskej časti Praha 15 –  Žilinské 
babenky  

46 

20. 5.  
 

„Štvorylka“ na Námestí Andreja Hlinku  46 



 

23. 5.  
 

Podujatie s názvom „Otvorme srdcia rodinám!  47 

25. 5.  
 

Akadémia Zboru Žilincov – Otto Sedlák, Rudolf Sikora  48 

26. 5.  
 

Milan Krajčo –  výstava v Považskej galérii umenia  52 

6. 6.  
 

Výstava prác výtvarníčky Daniely Bílkovej na radnici  57 

29. 6.  
 

Žilinské kultúrne leto 2016 –  program 61 

25. 7.  
 

Tvorivé dielne  69 

5. 8.  
 

Deň európskej kultúry  70 

7. 9.  
 

Štátny komorný orchester v Kórejskej republike  80 

22. 9.  
 

Otvárací koncert 43 . sezóny Štátneho komorného 
orchestra 

86 

27. 9.  
 

Žilina International Jazz Contest  86 

5. 10.  
 

Štátny komorný orchester Žilina vystúpil v Bruseli  88 

5. 10.  
 

Festival zborového spevu s názvom Voce Magna  89 

19. 10.  
 

Výstava "Stano Lajda v obrazoch" na Radnici mesta 
Žilina 

95 

19. 10.  
 

Prehliadka outdoorových filmov  96 

9. 11.  
 

Vernisáž fotografií  Ľubomíra Plešingera  101 

8. 12.  
 

Výstava fotografií Vladimíra Baču s názvom Park 
1977/2016 

111 

    

  
Životné prostredie  

 

1. 3.  
 

Jarné ošetrovanie drevín  22 

23. 4.  
 

Čistenie Lesoparku Chrasť  39 

24. 7.  
 

Prívalové dažde vo Vraní a Považskom Chlmci  67     

  
Šport 

 

29. 1.  
 

Žilinský hokej si v pripomenul 90 . výročie svojho 
vzniku 

9 

11. 2.  
 

Hokejový turnaj Slovakia Cup 2016  15 

14. 2.  
 

Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone  15 

8. 3.  
 

Najúspešnejší športovci mesta Žilina za rok  2015 - 
Viktor Pečovský  

27 

9. 3.   Jarná štafeta v plávaní  27 

11. 3.  
 

Úspechy krasokorčuliarov z Figure Skate Žilina  28 

3. 4.  
 

Peter Sagan víťazom Tour of Flanders  36 

16. 5.  
 

Areál žilinského športu (AŽIŠ)  45 

28. 5.  
 

XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka  52 

8. 6.  
 

Futbalové zápolenie „Sever proti Juhu“  57 

10. 7.  
 

Majstrovstvá Európy vo futbale –  futbalisti MŠK Žilina  65 

20. 7.  
 

Liga majstrov UEFA, zápas AS Trenčín vs . Olimpija 
Ľubľana  

67 

24. 7.  
 

Tour de France – Peter Sagan 68 

5. 8.  
 

Pohár Slovanov (Európsky pohár silných mužov) –  K. 
Ilin 

72 

21. 8.  
 

Letné olympijské hry v Rio de Janeiro – P. Sagan, P. 
Zánický  

75 

7. 9.  
 

Volejbalový turnaj Superveterán cup 2016  82 

18. 9.  
 

Peter Sagan majstrom Európy v cyklistike  82 



 

22. 9.  
 

Žilinská plavecká štafeta  84 

15. 10.  
 

Futbalisti MŠK Žilina –  víťazstvo nad Dunajskou 
Stredou 

92 

16. 10.  
 

Peter Sagan majstrom sveta v cyklistike  93 

10. 11.  
 

Valné zhromaždenia Olympijského klubu  101 

11. 12.  
 

Futbalisti MŠK Žilina –  po jesennej časti na čele ligy  112 

20. 12.  
 

Peter Sagan –  najlepší cyklista podľa Cyclingnews  116 

22. 12.  
 

Hokejový zápas MsHK Žilina proti HKM Zvolen  117 

30. 12.  
 

Rebríček najlepších športovcov sveta za rok 2016  117     

  
Štatistické údaje a iné údaje za rok 2016  

 

  
Počet obyvateľov mesta Žilina  119   
Údaje z matriky mesta Žilina  120   
Rozpočet mesta Žil ina za rok 2016  122   
Grantové dotácie za rok 2016  124   
Dotácie primátora mesta za rok 2016  126   
Športové dotácie za rok 2016  127   
Mestské divadlo Žilina  128   
Mestská polícia Žilina  132   
Spoločnosť ŽILBYT  134   
Dopravný podnik mesta Žiliny  135   
Kriminalita v meste Žilina  138   
Pramene a použitá literatúra  139 

  Poďakovanie  140 

 

 

 

 

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

8 
 

JANUÁR 2016 

14. 1. a 15. 1.  

V Dome umenia Fatra sa konali tradičné Novoročné koncerty  

Štátneho komorného orchestra . Orchester dirigoval Volker Schmidt 

Gertenbach (Nemecko), sólistka Angelina Shvachka (Ukrajina), 

mezzosoprán. Na programe boli diela autorov: Johann Strauss 

mladší, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Antonín 

Dvořák, Jacques Offenbach, Gioacchino Rossini.  

 

18. 1.  

V predvianočnom období od 20 . decembra do 23. decembra 2015 

sa na Vianočných trhoch konala charitatívna akcia s názvom 

Primátorský punč , ktorá priniesla výťažok 1 555 ,24 eura. Okrem 

punču prispeli zamestnanci Mestského úradu v Žiline výťažkom 

z tradičnej vianočnej tomboly vo výške 567 eur.  

Výťažok z oboch akcií (2  122,24 eura) odovzdal primátor mesta Igor 

Choma do Detských jaslí , Puškinova 14 a Detských jaslí , Veľká 

okružná 82. Príspevok bude slúžiť na rozšírenie knižného fondu , 

na nákup posteľnej bielizne a iné potrebné veci na chod žilinských 

jaslí.  

19. 1.  

Zástupca primátora Anton Trnovec prijal na Radnici mesta Žilina 

Borisa Hovorku. Odovzdal mu 

ďakovný list mesta Žilina za 

celoživotnú prácu , dlhoročnú činnosť 

a zásluhy v žilinskom športe 

a vysokoškolskej telesnej výchove .  

PaedDr. Boris Hovorka  (na obr. 

vľavo) sa narodil 26. 12. 1935. Už 

v mladosti športoval , venoval sa 

hlavne hádzanej a lyžovaniu.  
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Od roku 1961 pôsobil v  Žiline ako asistent na katedre telesnej 

výchovy dnešnej Žilinskej univerzity . Pri niekdajšej TJ Slávia VŠDS 

založil hádzanársky oddiel mužov . V rokoch 1972 a 1973 viedol aj 

československú reprezentáciu žien v hádzanej . Ako tréner 

lyžovania vychoval viacerých majstrov Slovenska i  Československa.  

 

21. 1.  

V Dome umenia Fatra sa uskutočnil  Galakoncert speváckych 

hviezd. Štátny komorný orchester dirigoval Simon Chalk (USA) . 

Ako sólisti vystúpili  Sarah Joy Miller a David Miller (USA). Odzneli 

o. i.skladby Jesus Christ Superstar Medley (autor Andrew Lloyd 

Webber), skladby z West Side Story (autor Leonard Bernstein) 

a ďalšie.  

29. 1.  

Žilinský hokej si v pripomenul 90 . výročie svojho vzniku . 

Oslavy okrúhleho výročia boli v Mestskom divadle Žilina 

a následne na zimnom štadióne MsHK DOXXbet Žilina , kde bola 

otvorená sieň slávy. Odohral sa i extraligový hokejový zápas Žilina 

– Zvolen. Do siene slávy boli uvedené významné osobnosti , ktoré 

sa zaslúžili o rozvoj hokeja v Žiline, a to Ladislav Vyskočil , Emil 

Čapek, Vojtech Okoličany , a tiež víťazi II . ligy skupiny D – TJ 

Jednota Žilina v  sezóne 1964/1965 a  Majstri SR MsHK Žilina 

v sezóne 2005/2006 .  

Základy ľadového hokeja v Žiline položilo už v roku 1925 niekoľko 

obetavých nadšencov, ktorí dňa 25. januára 1925 založili hokejový 

odbor ŠK Žilina . Prvým predsedom hokejového odboru bol pán 

Ladislav Ryšavý a prvé hokejové mužstvo tvorili hráči: Heinrich ,  

Ryšavý, O. Adamica, MUDr. Bronner, Meljon, Beim, Kučera, 

Závodský.  
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K najväčším úspechom žilinského mužstva patrilo získanie titulu 

majstra Slovenska v sezóne 1964/1965 a s ním spojená účasť na 

kvalifikačnej súťaži o postup do I . hokejovej ligy. V sezóne 

2005/2006 „A“ – mužstvo MsHK Žilina vyhralo najvyššiu slovenskú 

súťaž – Extraligu. 

FEBRUÁR 2016  

1. 2.  

Na Radnici mesta Žilina sa 

konalo tradičné stretnutie 

primátora mesta so 

žilinskými jubilantmi. 

Prítomným, asi 70 

seniorom, sa prihovoril 

primátor Igor Choma . 

Súčasťou bol aj kultúrny 
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program a prítomní sa zapísali do pamätnej knihy mesta  Žilina.  

Mesto Žilina pravidelne pozýva na stretnutia Žilinčanov  – 

jubilantov, ktorí sa dožil i 70, 75, 80, 85 rokov. Po dosiahnutí 90 . 

výročia narodenia jubilantov mesto pozýva každoročne .  

 

3. 2.  

Koncom roka 2015 prebehla rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  

v mestskej časti Bytčica , ktorá oddnes slúži na ochranu 

verejnosti. Budova na Dlhej ulici prešla komplexnou 

rekonštrukciou, bola 

vymenená elektroinštalácia , 

vytvorené podkrovie ,  

osadená nová strecha a 

fasáda. Práce na zbro jnici 

stáli celkovo 36  000 eur. 

Iniciátormi rekonštrukcie 

boli poslanci mestského 

zastupiteľstva za volebný 

obvod č. 6 – Anton Trnovec a Jozef Juriš . Bytčickí hasiči budú 

v blízkej budúcnosti modernizovať aj technické vybavenie .  

 

4. 2.  

Prvý zástupca primátora 

mesta Žilina Patrik Groma a 

Milena Sadloňová – vdova 

po akademickom maliarovi 

Mojmírovi Vlkolačkovi sa 

stretli na Radnici mesta 

Žilina, kde podpísali 

darovaciu zmluvu na 87 

originálnych diel Mojmíra 

Vlkolačka.  
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Pani Sadloňová plní osobné želanie umelca, aby diela dostalo mesto 

Žilina. Po dokončení rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca , budú 

v ňom spomínané diela sprístupnené verejnosti.  

 

5. 2.  

V Žiline sa konal Carneval Slovakia , 12. žilinský festival 

fašiangových masiek . Žilinskými ulicami prešiel  karnevalový 

sprievod, do ktorého sa zapojilo dovedna viac ako 500 rôznych 

masiek.  

 

 

Karnevalový sprievod masiek a  žiakov žilinských škôl začal svoju 

púť pred Mestským úradom  v Žiline. Sprievod pokračoval po 

tradičnej trase cez Mariánske námestie , Farské schody, Námestie 

Andreja Hlinku na Národnú ulicu a naspäť na Mariánske námestie .  

V čele sprievodu kráčala kráľovná karnevalu Michaela Závodná -

Pastorková a kráľ Rado Pažej . Na námestí stovky divákov očakávali 

príchod sprievodu masiek  a nasledujúci kultúrny program.  



  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangy otvoril z  pódia v dobovom kostýme primátor mesta Žilina 

Igor Choma. Osobnosťou tohtoročného karnevalu bola známa 

umelecká kníhviazačka Lida Mlichová  (na obr. hore druhá zľava) .  

 

Po otvorení nasledovalo množstvo vystúpení plných fašiangového 

folklóru v podaní najmenších , ale i dospelých účinkujúcich . Na 

záver karnevalu vystúpila skupina Lojzo . Do večerných hodín 

panovala v celom meste fašiangová nálada . Podujatiu prialo 

krásne, takmer jarné počasie .  
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Fašiangová nálada na Mariánskom námestí  

 

 6. 2.  

V mestskej časti Bytčica sa konala fašiangová zabíjačka  spojená 

s kultúrnym programom a  posedením. Milé podujatie usporiadalo 

mesto Žilina a poslanci za volebný obvod č . 6, a to Mgr. Anton 

Trnovec a Jozef Juriš, spolu s Jednotou dôchodcov Slovenska . 

Okrem zabíjačkových hodov zorganizovali aj tradičné pochovávanie 

basy, ktoré sa konalo  v kultúrnom dome v  Bytčici.  

 

8. 2.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo tradičné  

stretnutie primátora mesta so žilinskými 

jubilantmi . Dvoch stretnutí sa zúčastnilo 

približne sto jubilantov  oslavujúcich 70, 75, 

80, 85 rokov. Žilinčanov po 90-ke mesto 

pozýva každý rok. Prítomným sa prihovoril 

primátor mesta Igor Choma a  vypočuli si 

kultúrny program. ( jubilant Vladimír Ondruš 

na obr.).  
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11. 2. – 13. 2.  

Na Zimnom štadióne v Žiline sa hrali 

zápasy medzinárodného hokejového 

turnaja Slovakia Cup 2016.  

 

V prvom zápase vyhralo Slovensko nad 

Bieloruskom 2:1, Bielorusko zvíťazilo 

nad Švajčiarskom 2:1 . V poslednom zápase vyhrala slovenská 

reprezentácia nad Švajčiarskom 4:0 a  stala sa víťazom turnaja.  

Slovenský tím v útoku  

 

14. 2. a 15. 2.  

V rakúskom športovom centre Zeltweg sa konali Majstrovstvá 

sveta v zimnom triatlone. Slovensko reprezentovalo kvarteto 

pretekárov a medzi nimi aj dvaja Žilinčania , členovia žilinského 

triatlonového oddielu Klubu plaveckých športov Nereus – Tomáš 

Jurkovič (kategória muži elita) a  Lucia Michaličková (kategória 

juniorky). Výrazný úspech dosiahol  Tomáš Jurkovič , ktorý si 

vylepšil svoje doterajšie maximum z  MS a v elitnej mužskej 

kategórii obsadil 6 . miesto. Slušnú úroveň slovenského zimného 

triatlonu potvrdili naši reprezentanti , keď štafeta v zložení – Lýdia 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0t5T0lvbQAhWIVhoKHeZWBPoQjRwIBw&url=http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/akreditacia-na-slovakia-cup-2016&psig=AFQjCNHiYSMtIX6g2bSJjAH9aZtFt96Oxw&ust=1481890624005362
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Drahovská, Tadeáš Drahovský , Lucia Michaličková a Tomáš 

Jurkovič získala bronzové medaily .  

15. 2.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 12. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Na zasadnutí, ktoré viedol primátor mesta 

Žilina Igor Choma , sa zúčastnilo 29 poslancov z  31 členného zboru .  

Všetky materiály na rokovanie zastupiteľstva sú k  dispozícii k 

nahliadnutiu na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk.  

Dôležitým bodom programu bola správa o  súdnych sporoch so 

spoločnosťou Mestský investorský útvar , s. r. o. Tento problém 

vznikol už v roku 1996, kedy primátor mesta Ján Slota podpísal 

mandátnu zmluvu o  vykonávaní investorských , inžinierskych a 

poradenských prác s  Mestským investorským útvarom , s. r. o. 

platnú do roku 2005 , ktorá bola vtedy predĺžená do roku 2015 . 

Primátor mesta Ivan Harman však zmluvu v  roku 2009 

jednostranne zrušil ako pre mesto nevýhodnú . To vyvolalo kolotoč 

súdnych pojednávaní . Finančná komisia odporučila  uhradiť úroky 

z omeškania vo výške 913 953 , 12 eur + trovy exekučného konania 

a ďalšie opatrenia , napr. už v začatých súdnych konaniach uhradiť 

istinu, z dôvodu nenarastania úrokov z omeškania . Záležitosť ešte 

nie je ukončená.  

Poslanecký zbor vzal na vedomie aj správu o  priebehu súdneho 

sporu vo veci Aupark . Mesto Žilina bolo žalované vo veci náhrady 

ujmy vo výške 17, 5 mil.eur. Dňa 10. 12. 2015 Okresný súd Žilina 

vyhlásil rozsudok , ktorým celý návrh žalobcu v tejto veci zamietol . 

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný , žalobca proti nemu podal 

odvolanie, o ktorom bude rozhodovať Krajský súd v Žiline .  

18. 2. – 20. 2.  

V partnerskom meste Krasnojarsk  (Ruská federácia)  sa 

konalo Medzinárodné ekonomické fórum . Podujatia sa 

zúčastnila aj delegácia mesta Žilina, ktorú viedol primátor 
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mesta Igor Choma. 

Zúčastnili sa o . i. na 

plenárnom zasadnutí  

konferencie Stratégia 

2030. Obraz budúcnosti 

Ruska. Žilinčanov prijal 

primátor mesta  Edham 

Akbulatov (na obr.) 

a navštívili aj vojenskú 

akadémiu A . Lebeďa.  

 

Krasnojarsk je partnerským mestom Žiliny od roku 2011 . 

Krasnojarský kraj patrí do Sibírskeho federálneho okruhu , 

rozprestiera sa vo východnej časti Sibíri , v povodí rieky Jenisej . Je 

to druhý najväčší subjekt Ruskej federácie  (rozloha je 2 340 000 

km², čo predstavuje 13, 86 % územia krajiny. Dĺžka územia od 

severu po juh kraja je 3 000 km.  

 

21. 2.  

V kultúrnom dome v Bytčici sa konalo slávnostné predstavenia 

erbu tejto mestskej časti .  

Počas odhalenia symbolov prebiehal  program v dennom centre, kde 

sa predstavili tunajšie folklórne súbory . 

Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal 

hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a  

správca Heraldického registra SR z  Ministerstva 

vnútra SR Ladislav Vrtel , ktorý umocnil svojou 

prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu .  

Erb je registrovaný v tejto podobe: v modrom štíte zlatý gryf s 

červeným jazykom a v striebornej zbroji , držiaci oboma prednými 

labami veľký strieborný tulipán na zlatej prehnutej listnatej 

stopke.  
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Slávnosti sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma  (na obr. 

štvrtý zľava) zástupcovia primátora mesta Žilina Patrik Groma a 

Anton Trnovec, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj 

Blanár (na obr. v strede), poslanci mestského zastupiteľstva 

v Žiline Ľudmila Chodelková , Ján Púček a  ďalší vzácni hostia .  

 

23. 2.  

V priebehu februára a  marca 2016 boli vo viacerých mestských 

častiach Žiliny osadzované orientačné tabule s novými názvami 

ulíc. Orientačné tabule sa za priaznivého počasia budú priebežne 

umiestňovať najmä v mestských častiach Brodno , Mojšova Lúčka, 

Zádubnie a Žilinská Lehota .  

 

25. 2.  

Na dome č. 9 na ulici Antona Bernoláka sa konalo slávnostné 

odhalenie pamätnej dosky žilinskému básnikovi a pedagógovi 

Jánovi Frátrikovi.  
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Slávnosti sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma  (na obr. 

druhý zľava), dcéra Jána Frátrika pani Tatiana Budke ( tretia zľava )  

s manželom Viliamom , predseda Zboru Žilincov Miroslav Pfliegel  

(na obr. vpravo) a podpredseda Zboru Žilincov  Gustáv Krušinský 

(na obr. vľavo).  

Ján Frátrik, umeleckým menom Janko 

Frátrik, (* 9. október 1916 , Žilina – † 31. 

júl 2000 , Žilina) bol slovenským básnikom 

katolíckej moderny a prekladateľom 

nemeckej i francúzskej poézie . Jeho život 

bol úzko spätý so Žilinou , v ktorej sa Ján 

Frátrik narodil, študoval a pôsobil ako 

učiteľ. Bol spoluzakladateľom Zboru 

Žilincov a nemôžeme zabudnúť ani na jeho 

niekoľkoročnú činnosť ako kronikára mesta 

Žilina. Vo svojom rodnom meste našiel 31 . 

júla 2000 aj miesto svojho posledného odpočinku a pochovaný je 

na starom cintoríne . Za svoju všestrannú a bohatú činnosť dostal 

mnohé vyznamenania a uznania .  
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25. 2.  

Mesto Žilina pristúpilo k  búraniu budovy na Bratislavskej ulici 

58. Dôvodom bola narušená statika objektu , ohrozené boli zdravie 

a život obyvateľov. Budova je v zlom technickom stave, ktorý 

zapríčinili jej samotní obyvatelia , Rómovia . Vysťahovanie 

a demolácia boli v minulosti niekoľkokrát zmarené obštrukciami 

nelegálnych nájomcov  bez nájomných zmlúv .  

Mesto Žilina takto predchádza  možnému nešťastiu , pretože 

obyvatelia tohto bytového domu sa k  svojmu bývaniu nesprávali 

zodpovedne. Byty, ktoré im boli v  minulosti pridelené alebo ich 

neoprávnene obsadil i, nie sú obývateľné . V minulosti už mesto 

vysťahovalo z tohto domu 4 rodiny, ktoré v ňom nelegálne bývali .  

 

25. 2.  

Začiatkom týždňa druhý zástupca primátora Anton Trnovec 

a vedúci odboru dopravy Mestského úradu v  Žiline Peter Rolko 

prebrali od zhotoviteľa diaľnice D1 , spoločnosti Doprastav , a. s., 

zrekonštruovaný úsek miestnej komunikácie  v Bytčici , ktorá 

bola využívaná vozidlami a mechanizmami počas výstavby úseku 

diaľnice .  

 

26. 2.  

Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo rokovanie primátora  mesta 

Igora Chomu so zástupcami  významných čínskych spoločností zo 

Šanghaja.  

Členmi čínskej delegácie boli: Hu Tianpei – viceprezident 

spoločnosti Shanghai Electric Environmental Protection Group a 

hlavný manažér spoločnosti Shanghai Electric Building Energy 

Efficiency Co., Ltd. a ďalší. Členom delegácie bol aj Žilinčan Peter 

Čaplický – senior konzultant druhej uvedenej spoločnosti .  
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Za mesto Žilina sa rokovania zúčastnili aj zástupca primátora 

Patrik Groma a poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Juriš .  

Delegácia zo Šanghaja u  primátora mesta  

 

28. 2.  

V kultúrnom dome vo Vraní  sa konalo slávnostné predstavenie  

symbolov tejto mestskej časti. Počas odhalenia symbolov  sa 

predstavili tunajšie folklórne súbory . Výnimočné postavenie počas 

celej ceremónie mal  hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a 

správca Heraldického registra SR z  Ministerstva vnútra SR 

Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou prítomnosťou túto výnimočnú 

chvíľu.  

Slávnosti sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma , jeho 

zástupca Anton Trnovec, predseda Žilinského samosprávneho kraja 

Juraj Blanár, poslanci mestského zastupiteľstva v  Žiline Emília 

Talafová, Ján Pažický , Jozef Juriš a Ján Púček.  

  

Erb Vrania je registrovaný v tejto podobe: v 

striebornom štíte čierna vrana v zlatej zbroji , 

stojaca na zelenom kríku , vyrastajúcom zo 

zelenej pažite.  
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Zľava: Juraj Blanár , Jozef Púček, Igor Choma, Ladislav Vrtel  

 

29. 2.  

Dobrovoľný hasičský zbor v Trnovom dostal do užívania 

protipovodňový balík prvej pomoci , ktorý odovzdal štátny tajomník 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Marián Saloň . Hasičské 

vybavenie prevzal primátor mesta Žilina Igor Choma , poslanci 

mestského zastupiteľstva Anton Trnovec a  Jozef Juriš , Prevzatie 

techniky sa konalo na Námestí Andreja Hlinku .  

Dobrovoľný hasičský zbor v Žiline má  približne  350 členov 

a rozdelený je do 8 zborov na území mesta .  

 

MAREC 2016 

1. 3.  

Mesto Žilina začalo už vo februári  s jarným ošetrovaním drevín . 

Na začiatku pristúpilo k  výrubu drevín na Predmestskej ulici . 

Predmetné dreviny rástli v prehustenej výsadbe , tienili, ohrozovali 
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bezpečnosť, a tak boli na základe viacerých podnetov miestnych 

obyvateľov odstránené . S ošetrovaním drevín sa bude v  meste 

pokračovať.  

3. 3.  

Každoročná dobrovoľná kampaň Valentínska kvapka krvi , ktorá 

sa začala 8. februára 2016  dorazila aj na Mestský úrad v  Žiline. 

Zamestnanci úradu  s primátorom Igorom Chomom  darovali 

dovedna 8, 5 litra krvi. Organizátorom akcie je Slovenský červený 

kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej 

republiky. Kampaň s titulom Príďte sa rozdať pre druhých  trvala do 

11. marca 2016.  

3. 3.  

Bola predstavená publikácia Elektrárne , ktorej autormi sú žilinskí 

historici Vladimír Majtan a Peter 

Štanský . Do knihy prispeli aj 

pamätníci, ktorí v administratívnej 

budove bývalých elektrární prežili 

veľkú časť svojho života . Knihu 

dopĺňajú historické fotografie 

Žiliny, dokumentačné fotografie 

žilinského fotografa Mareka Jančúcha a ilustrácie výtvarníčky 

Daniely Krajčovej . Vydanie tohto diela inicioval investor projektu 

spoločnosť Istrofinal, a. s.  
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Historická budova Elektrární na ulici Republiky (na obr. na str. 23) 

je funkcionalistickým dielom renomovaných architektov Františka 

Bednárika a Ferdinanda Čapku zo 40 -tych rokov minulého 

storočia. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v  roku 

2011. V blízkej budúcnosti bude jej poslaním poskytnúť zázemie 

pre moderné mestské bývanie .  

 

3. 3.  

Vedenie mesta Žilina už dlhodobo pracuje na zvýšení povedomia 

zamestnancov mesta v oblasti boja proti korupcii . Po 

intenzívnych prípravách a uskutočnení auditu primátor Igor 

Choma prevzal od spoločnosti QSCert certifikát preukazujúci 

schopnosti nášho mesta pri plnení prísnych štandardov v  oblasti 

protikorupčných manažérskych systémov . Snaha zvýšiť povedomie 

zamestnancov mesta vyústila do rozhodnutia vybudovať 

a certifikovať systém protikorupčného manažérstva podľa 

medzinárodnej normy BS 10500:2011 .  

5. 3.  

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini 

svojím rozhodnutím č . 307/2015 Z. z. z 12. novembra 2015 vyhlásil 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky . Deň volieb určil 

na sobotu 5. marca 2016.  
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Voľby sa konali v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z.  o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov .  

V Slovenskej republike bolo otvorených  5 993 volebných okrskov . 

Počet voličov zapísaných v  zoznamoch bol 4 426 760. Volieb sa 

zúčastnilo 2 648  184 voličov, t. j. 59,82 %. Počet návratných 

obálok zaslaných z  cudziny bol 17 278, t. j. 0,65 %. Počet platných 

hlasov bol 2 607 750, t. j. 98,56 %.  

 

Celkové výsledky volieb v  Slovenskej republike 

Vo voľbách kandidovalo dovedna 23 politických subjektov . Do 

parlamentu sa dostali tieto strany: 

Názov strany alebo 

hnutia 

predseda strany a 

volebný líder  

počet 

hlasov 

 % 

hlasov 

počet 

man-

dátov 

Smer – SD Robert Fico 737 481 28,28 49 

SaS1  Richard Sulík  315 558 12,10 21 

OĽANO2 – NOVA  Igor Matovič  287 611 11,02 19 

SNS3  Andrej Danko 225 386 8,64 15 

ĽS–Naše Slovensko  Marián Kotleba  209 779 8,04 14 

SME Rodina  Boris Kollár  172 860 6,62 11 

Most-Híd Béla Bugár  169 593 6,50 11 

Sieť  Radoslav Procházka  145 205 5,60 10 

Poznámky:  

1 Sloboda a  Solidar ita  

2 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávis lé osobnosti  

3 Slovenská národná strana  

Najviac preferenčných hlasov získali: Robert Fico (502  345 hlasov), 

Robert Kaliňák (357  018 hlasov), Peter Pellegrini – predseda NR SR 

(193 420 hlasov) – všetci zo strany Smer  – SD. Za nimi nasledoval 

Richard Sulík (SaS) so ziskom 170 249 hlasov, Igor Matovič so 

ziskom 159 874 hlasov.  

 

http://www.minv.sk/?volby-nrsr&subor=220616
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Z obyvateľov mesta Žilina boli do NR SR  zvolení títo kandidáti:  

Juraj Blanár (Smer  – SD) 49-ročný predseda Žilinského 

samosprávneho kraja  – 23 035 hlasov, Štefan Zelník (SNS) , 62-

ročný lekár – 13 475 hlasov, Igor Choma (Smer – SD), 52-ročný 

primátor mesta Žilina  – 5 087 hlasov. Žilinčan Peter Belinský 

(podpredseda KDH) získal síce 6  344 preferenčných hlasov , ale 

Kresťanskodemokratické hnutie sa do parlamentu nedostalo prvý 

raz vo svojej histórii . Anton Hrnko (SNS) rodák zo Žiliny získal 

19 251.  

Voľby v meste Žilina 

V meste Žilina sa volieb zúčastnilo 45 230 voličov , t. j. 65,57 % 

oprávnených voličov . Žilinčania volili nasledovne:  

 Názov strany alebo hnutia  počet hlasov % hlasov 

Smer – SD 11 062 24,79 

Sloboda a solidarita (SaS) 7 938 17,79 

OĽANO – NOVA 6 080 13,63 

Slovenská národná strana (SNS)  4 848 10,87 

ĽS – Naše Slovensko   3 553 7,97 

Sieť  3 291 7,38 

SME Rodina  3 161 7,09 

Zdroje: www.statistics.sk; www.nrsr.sk 

 

7. 3.  

Na Radnici mesta Žilina  sa konalo 

tradičné uvítanie novorodencov 

do života. Zúčastnilo sa ho 

približne 50 detí spolu so svojimi 

rodičmi , starými rodičmi . Primátor 

mesta Igor Choma uvítal detičky do 

života a rodičom zablahoželal . 

Rodičia sa zapísali do pamätnej 

knihy mesta a prevzali drobný darček pre svoje ratolesti .  

http://www.statistics.sk/
http://www.nrsr.sk/
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8. 3.  

Mesto Žilina ocenilo najúspešnejších športovcov mesta Žilina za 

rok 2015. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v Mestskom divadle 

Žilina. Ceny odovzdal zástupca primátora Anton Trnovec . 

Moderátorom večera bol  Juraj Mokrý. Kultúrny program spestrilo 

vystúpenie tanečnej skupiny Vivas dance group .  

Z výsledkov vyberáme:  

Kategória „Dospelý“:  

1. miesto – Viktor  Pečovský  (MŠK 

Žilina – futbal) (na obr.) 

2. miesto – Peter Cehlárik a  Dominik 

Rehák (MsHK Žilina – hokej)  

3. miesto – Milan Ladiver a Milan 

Beniač (hokejbal)  

Kategória „Mládežník roka“:  

1. miesto – Matúš Štoček  (cestná 

cyklistika)  

2. miesto – Vladimír Štefánik (plávanie)  

3. miesto – Richard Macúš (vodný slalom)  

Kategória „Družstvo roka“:  

Grasshoppers AC UNIZA Žilina – Majstri Slovenska v extralige 

mužov vo florbale .  

Kategória „Funkcionár roka“ – Za celoživotný prínos v žilinskom 

športe: Marián Michalík  – zakladateľ žilinskej  bežeckej ligy (34 

ročníkov).  

9. 3.  

Na Mestskej krytej plavárni v  Žiline sa konala Jarná štafeta 

v plávaní. Zúčastnilo sa jej 530 pretekárov celkove z 54 klubov . 36 

klubov bolo zo Slovenska a 18 zo zahraničia (Česká republika , 

Estónsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Ukrajina.  
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11. 3.  

Krasokorčuliari z klubu Figure Skate Žilina sa posledné tri 

víkendy zúčastnili ďalších súťaží v rámci Slovenského pohára a z 

VC Trenčína , VC Ružomberka a VC Žiliny si priniesli 6 zlatých a 2 

bronzové medaily .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Kubačák, 4-násobný majster SR , triumfoval vo všetkých 

súťažiach a zároveň si ešte viac upevnil aj svoje postavenie v 

celkovom bodovaní Slovenského pohára , kde mu patrí 1. priečka . 

Margaréta Mušková  si v kategórii nádejí  9 si odniesla zlatú 

medailu, ktorú obhájila aj na VC Žiliny , v Ružomberku jej patrila 

3. priečka. Magdaléna Mušková – jej staršia sestra vyhrala VC 

Ružomberka a v Žiline získala bronzovú medailu .  

 

15. 3.  

Mesto Žilina ešte ku dňu 26 . október 2015 vyhlásilo verejnú 

anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž 

návrhov na riešenie Bulváru  (Ulica Antona Bernoláka) v  Žiline s 

udelením cien . Cieľom súťaže bol návrh prestavby Bulváru na 

moderné verejné mestské priestranstvo . Výstava súťažných 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLx7__553PAhVBHRQKHfGFA4IQjRwIBw&url=http://www.zilina.sk/?page%3Dukazspravu%26id%3D14340&psig=AFQjCNE7MhqM34kJgMi6_ul8U_N1e0In0w&ust=1474456294230296


  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

29 
 

návrhov bola verejne prístupná vo vestibule Mestského úradu 

v Žiline.  

 

Z 26 záujemcov o účasť v  súťaži doručili súťažné návrhy 15 

súťažiaci. Odborná porota udelila 1 . cenu súťažnému návrhu „A“ , 

ktorý vypracovali IN ARCHITEKTI s . r. o., Pezinok (Ing. arch. Igor 

Hianik, Ing. arch. Nikola Winková) a k-architekti s. r. o., Bratislava 

(Ing. arch. Miroslav Kollár , PhD.).  

 

Žilinský Bulvár bol zrealizovaný podľa návrhu architektov 

Ferdinanda Čapku a Ladislava Bauera v rokoch 1954 – 1957. Ich 

veľkorysé a na svoju dobu nadčasové riešenie mestskej triedy 

doposiaľ nestratilo nič na svojom význame a atraktivite .  

Neskoršia výstavba predovšetkým na bývalom Námestí Ľudovíta 

Štúra – v priestore medzi hotelom Slovakia a Domom odborov 

(Aupark) však narušila optické a funkčné prepojenie s historickým 

jadrom a „uzavrela“ Bulvár zo severu . Tým sa Bulvár – výrazne 

komponovaný priestor na hlavnej pešej osi mesta stal iným – 

uzavretým verejným priestranstvom , ktoré si vyžaduje nové 

urbanisticko-architektonické  riešenie.  
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21. 3.  

Objem finančných prostriedkov v grantovom systéme mesta  na 

rok 2016 je nasledovný: pre oblasť kultúry je vyčlenených 35 000 

eur, na sociálnu a zdravotnú oblasť 10 000 eur, na inštitucionálnu 

podporu 28 000 eur, na športové granty 23 000 eur a na športové 

dotácie 45 000 eur.  

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov pre 

športové dotácie bola  21. 3. 2016, pre ostatné oblasti bola do 11. 

4. 2016. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v 

kalendárnom roku 2016 .  

 

22. 3.  

Pani Gizela Dekanovská  zo 

Žiliny sa dnes dožila  101 

rokov. Oslávenkyňa 

priviedla na svet dve deti – 

syna Františka (zomrel v 

roku 1999) a dcéru Blaženu . 

Má jednu vnučku, jedného 

vnuka a troch pravnukov. 

Jej manžel František zomrel 

v roku 1986. Oslávenkyňa 

sa teší dobrému zdraviu v 

kruhu svojej rodiny. Jubilantke bol v mene mesta Žilina a všetkých 

Žilinčanov zablahoželať primátor mesta Igor Choma .  

23. 3.  

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na Bratislavskom 

hrade vymenoval novú vládu Slovenskej republiky . Predsedom 

vlády sa stal opäť (tretíkrát) Robert Fico.  

Koaličnú dohodu podpísali deň predtým predsedovia strán : Smer –

SD – Robert Fico, Slovenská národná strana – Andrej Danko, Most-
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Híd – Béla Bugár a strana Sieť – Radoslav Procházka . Vládna 

koalícia má v  150-člennom parlamente 85 poslancov .  

 

 Zľava: Radoslav Procházka , Béla Bugár , Andrej Danko, Robert Fico 

Foto: www.sita.sk 

23. 3.  

V Mestskom divadle Žilina sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa 

učiteľov slávnostné odovzdávanie ocenení  pracovníkom škôl a 

školských zariadení , ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina. Ocenenia si z rúk zástupcu primátora mesta Žilina Antona 

Trnovca a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v 

Žiline Nory Zapletajovej prevzalo 22 pedagogických a výchovných 

pracovníkov, ktorých na ocenenie navrhli pracovníci materských a 

základných škôl, základných umeleckých škôl , centra voľného 

času, ako aj viacerí občania a inštitúcie .  

Mgr. Anna Grnáčiková (na obr.) získala 

Cenu Janka Frátrika .  

V školstve odpracovala 42 rokov. Jej 

posledným pracoviskom bola základná 

škola na Hájiku , ktorú pomáhala uvádzať 

do života. Zariaďovaniu a vybavovaniu 

obetovala veľa voľného času . Popri tejto 

náročnej práci venovala svoj čas žiakom 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB5eLzx-7QAhWKvBQKHY4DC0UQjRwIBw&url=http://www.tvnoviny.sk/domace/1822769_toto-su-programove-priority-na-ktorych-sa-dohodla-vznikajuca-stvorkoalicia&psig=AFQjCNGsPsDuz1T2JuMjRsJhSvej7_lleQ&ust=1481628830484322
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ako učiteľka fyziky a technickej výchovy . Pripravovala ich na 

olympiády a spolu dosahovali výborné výsledky . Svojím prívetivým 

postojom k žiakom i kolegom pomáhala vytvárať pr iaznivú 

atmosféru medzi žiakmi a v pracovnom kolektíve .  

Cena 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 .  

 

24. 3.  

Mesto Žilina zakúpilo špeciálne upravené motorové vozidlo s 

hydraulickou plošinou Fiat Ducato , ktoré môžu využívať imobilní 

obyvatelia odkázaní na individuálnu prepravu osobným autom . 

Auto je vybavené špeciálne upraveným miestom pre transport 

dvoch invalidných vozíkov . Nákup vozidla bol realizovaný aj vďaka 

príspevku Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (príspevok vo výške 76 ,50 % – 23 000 eur; zvyšok ceny 

auta 23, 50 % – 7 063,60 eur uhradilo mesto Žilina) . Tzv. sociálny 

taxík je k dispozícii na území mesta Žilina .  

 

30. 3.  

Slávnostnou vernisážou na Radnici mesta Žilina sa širokej 

verejnosti bezplatne sprístupnila výstava „Mojmír Vlkolaček – 

darované diela autora mestu Žilina“.  

Celkovo 87 originálnych diel darovala ešte koncom minulého roka 

mestu Žilina jeho manželka Milena Sadloňová , aby splnila osobné 

želanie manžela vystaviť jeho tvorbu žilinskej verejnosti . 

O prípravu výstavy a  vernisáže sa postarali zamestnanci odboru 

tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v  Žiline.  
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Mojmír Vlkolaček – Rekovou na Studničky ku kováčovi  

Počas vernisáže sa početným hosťom prihovorili primátor mesta 

Žilina Igor Choma , umelcov synovec Martin Tomáška a taktiež  jeho 

spolupracovníci a kurátori výstavy Jozef Krakovský a Stanislav 

Lajda. Na záver si na svojho manžela zaspomínala Milena 

Sadloňová, ktorej primátor mesta opätovne poďakoval za tento 

cenný dar mestu a žilinskej verejnosti .  

 

Akademický maliar Mojmír Vlkolaček  sa narodil 15. decembra 

1915 v Unčoviciach a zomrel 25. októbra 2007 v Žiline. Bol 

zakladajúcim členom Zboru Žilincov . Od tohto združenia dostal v 

roku 1997 ocenenie Genius loci Solnensis a mesto Žilina mu v roku 

2000 udelilo najvyššie ocenenie mesta – Čestný občan mesta Žilina .  
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30. 3.  

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska  (na obr.) prvý raz 

oficiálne navštívil  mesto Žilina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Radnici mesta Žilina rokoval Andrej Kiska s primátorom Igorom 

Chomom, ktorý oboznámil hlavu štátu  s najzásadnejšími otázkami  

života v našom meste . Zhodli sa na význame dokončenia 

diaľničných obchvatov v  okolí Žiliny, ktoré majú pre mesto 

strategický význam . Nielenže sa z  mesta vylúči tranzitná doprava , 

čo bude mať pozitívny dopad aj na emisné zaťaženie samotného 

mesta, ale zvýši sa aj hospodársky potenciál celého Horného 

Považia.  

 

Po prijatí primátorom mesta Žilina Igorom Chomom pokračoval  

program prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku návštevou 

5. pluku špeciálneho určenia v  Žiline. Potom sa pán prezident 

stretol so študentami Bilingválneho gymnázia Žilina.  
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Prezident Andrej Kiska 

navštívil aj Vedecký park a 

výskumný ústav – CEIT, a. 

s. i spoločnosť Kia Motors 

Slovakia vo výrobnom 

závode pri Žiline .  

 

 

 

Na záver svojej návštevy si prezident Andrej 

Kiska v sprievode primátora prezrel centrum 

mesta a zúčastnil sa besedy v  Nadácii Polis.  

 

Žilinu oficiálne navštívil i v minulosti všetci 

prezidenti Slovenskej republiky – Michal 

Kováč, Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič .  

 

 

APRÍL 2016 

1. 4.  

Mesto Žilina deložovalo rodiny zo štyroch bytov  na Bratislavskej 

ulici, ktoré už dlhšiu dobu odmietali platiť nájomné za pridelené 

mestské byty. Rovnako sa odmietali prispôsobiť aj kultúrnemu 

spôsobu života bežného človeka . Dôkazom asociálneho správania 

je zdevastovaný bytový dom č . 52 na Bratislavskej ulici , ako aj 

veľké znečistenie tejto lokality . Ide všetko o Rómov.  

Súčasné vedenie mesta dbá o  to, aby zákon a všeobecne záväzné 

nariadenia mesta Žilina platili rovnako pre každého obyvateľa 

nášho mesta. Tí, ktorí nie sú ochotní rešpektovať tieto ustanovizne , 

sú sankcionovaní v  intenciách platnej legislatívy SR .  
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1. 4.  

Mesto Žilina na základe nenávratného finančného príspevku v 

rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky  

rast zmodernizovalo vybrané časti verejného osvetlenia 

v meste Žilina. V súčasnosti je výmena všetkých svietidiel 

dokončená a celkové oprávnené výdavky projektu modernizácie boli 

vo výške 747 970 ,06 eura, so spolufinancovaním mesta vo výške 

56 278,59 eur.  

V rámci projektu sa v existujúcej sústave verejného osvetlenia 

vymenilo 855 kusov starých svietidiel za spoľahlivé LED svietidlá s 

vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie , nízky 

príkon, vysoká svietivosť , dlhá životnosť) a 7 kusov rozvádzačov ,  

ktoré boli vymenené za nové pilierové rozvádzače obsahujúce 

riadiace jednotky. Osvetlenie bolo vymenené na 23 uliciach a 

celková dĺžka komunikácií je 21 km .  

 

1. 4.  

Vedenie mesta Žilina podpísalo memorandum o  partnerstve 

a spolupráci s Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky . 

Memorandum prinesie obojstranný rozvoj prospešnej spolupráce 

pri napĺňaní a propagácii odkazu bojov za národnú slobodu .  

Za mesto Žilina memorandum podpísal primátor  Igor Choma. Úniu 

zastupoval viceprezident a štatutár Jozef Krištof.  

 

3. 4.  

Cyklista Peter Sagan  sa stal víťazom jubilejného 100 . ročníka 

belgickej klasiky Tour of Flanders  (Okolo Flámska ). Triumfoval na 

255 km dlhej trati z mesta Brugge do Oudenaarde po samostatnom 

úniku pred Švajčiarom Fabienom Cancellarom a  pripísal si na 

konto najväčší úspech v „prof ikolotoči“. Bola to prvá tzv . 

monumentálna klasika , ktorá sa mu podarila vyhrať .  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Okolo_Fl%C3%A1mska&action=edit&redlink=1
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Predtým, 27. marca na pretekoch Gent – Wevelgem, Žilinčan Peter 

Sagan prvýkrát vyhral preteky v dúhovom tričku majstra sveta . 

Tým sa dostal na vedúcu pozíciu priebežného svetového 

cyklistického rebríčka World Tour so ziskom 1 645 bodov pred 

Grega Van Avermaetom (Belgicko) so ziskom 1 323 bodov.  

 

4. 4.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 13. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Na zasadnutí, ktoré viedol primátor mesta 

Igor Choma, sa zúčastnilo 29 poslancov z  31 členného zboru . 

Všetky materiály na rokovanie zastupiteľstva sú k  dispozícii k 

nahliadnutiu na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk.  

Poslanci schválili návrhy viacerých všeobecne záväzných nariadení 

(ďalej VZN) – VZN o organizácii miestneho referenda , VZN ktorým 

sa určujú školské obvody základných škôl v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Žilina, VZN o výške finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa 

materskej školy a  školského zariadenia a  VZN ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a  úhradách za 

poskytovanú starostlivosť a stravné v detských jasliach . Paušálny 

poplatok bol stanovený z  230 eur na 280 eur pre dieťa vo veku 1 – 

3 rokov života . Tento rozdiel refunduje štát na základe dohody 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gent_-_Wevelgem&action=edit&redlink=1
http://www.zilina.sk/
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uzatvorenej medzi rodičom a  poskytovateľom, čiže mestom Žilina . 

Poslanci schvál ili aj VZN, ktorým sa určujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v  meste 

Žilina a  taktiež VZN o „Trhovom poriadku pre Trhovisko pri 

autobusovej stanici“. Cieľom je postupne utlmiť terajšie staré 

trhovisko a presunúť jeho činnosť do uvedenej novej lokality . 

Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o  činnosti Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu (OO CR) Malá Fatra . Poslanci 

schválili aj zámer mesta odkúpiť 40 bytových jednotiek pre mestské 

nájomné byty na Dlabačovej u lici, čím sa napĺňa plán výstavby 

nových nájomných bytov . Dôležitým bodom z pohľadu financií 

mesta bola správa o  súdnych sporoch, ktorú poslanci vzali na 

vedomie.  

 

14. 4.  

Na výstave s názvom Po dvadsiatich desiati  sa v priestoroch 

Považskej galérie umenia v Žiline predstavila tvorba desiatich 

autorov, ktorí sú v súčasnosti členmi výtvarného združenia CONT 

ART, ktoré ako jedno z mála v žilinskom regióne pôsobí už dvadsať 

rokov. Jednotliví výtvarníci sú verejnosti známi. Ich samostatné 

výstavy alebo kolektívne prezentácie , aj v rámci iných zoskupení , 

už bolo možné vidieť viac krát .  

Grafik a maliar Igor Cvacho (na obr.) je v 

súčasnosti predsedom združenia , k 

pôvodným, zakladajúcim členom patria 

maliari Milan Janík a Stanislav Lajda , 

sochári Jaroslav Gaňa a Jozef Mundier . K 

nim sa pridali maliar Vladislav Zábel , 

maliarka, sochárka a grafička Daniela 

Krajčová, šperkárka a dizajnérka Daniela 

Mládenková . Najnovšími členmi sú grafik 

Andrej Mazúr a sochár Marek Ryboň .  
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18. 4. – 24. 4.  

V Dome umenia sa konal medzinárodný festival klasickej hudby 

s názvom Allegretto . Festival pozostáva zo šiestich večerných 

koncertov. Vybraní špičkoví mladí umelci a  komorné súbory 

účinkujú sólovo alebo so sprievodom popredných orchestrov zo 

Slovenska a z okolitých krajín .  

 

Súčasťou festivalu bol aj popoludňajší koncert laureátov súťaží 

študentov slovenských konzervatórií a iné sprievodné podujatia , 

ako interpretačné workshopy , besedy, semináre.  

 

21. 4.  

Majster sveta v cestnej cyklistike, Žilinčan Peter Sagan uviedol 

novú poštovú známku , ktorú vydala Slovenská pošta .  

Poštová známka s názvom Majstrovstvá sveta v cestne j cyklistike 

2015 – Peter Sagan  bola uvedená v Spojenej škole na Rosinskej 

ceste v Žiline. Práve tu sídli 

cyklistická Akadémia Petra  Sagana. 

Známka vyjde v  náklade 300 000 

kusov. Výtvarný návrh zhotovil 

ilustrátor Jozef Gertli Danglár .  

 

 

23. 4.  

Mesto Žilina organizovalo už tradičné  čistenie Lesoparku Chrasť . 

Chladné a premenlivé aprílové počasie neodradilo asi  100 

dobrovoľníkov, ktorí za dopoludnie vyzbierali takmer 1 000 kg 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUptft09LPAhXIVhQKHZJcBRoQjRwIBw&url=http://old.hc.sk/newsletter/newsletter_article.php?idn%3D37%26ida%3D115&psig=AFQjCNEbtWuHu285n3I8nuO8ouml2OGSGA&ust=1476271982453495
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odpadu. Jarného čistenia sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor 

Choma, viacerí mestskí poslanci , zamestnanci Mestského úradu v 

Žiline, občania mesta, žiaci škôl a členovia Jednoty dôchodcov 

Slovenska zo Žiliny.  

28. 4.  

V budove Mestského úradu v Žiline sa konalo pravidelné 

stretnutie občanov mesta Žilina s  primátorom a vedením mesta . 

Na stretnutí rezonovali aktuálne témy diania v meste . Občania 

neskôr dostali odpovede aj na všetky písomné dotazy . Stretnutia sa 

konajú dvakrát ročne . Žilinčania môžu klásť svoje otázky , resp. 

dávať svoje podnety priamo v  sále, alebo písomne . Všetci dostanú 

odpoveď, plus odpoveď je zverejnená na stránke www.zilina.sk.  

 

29. 4.  

Mesto Žilina si pripomenulo 71. výročia oslobodenia mesta . 

Najskôr sa konal spomienkový pietny akt pri Pomníku oslobodenia 

v Sade SNP v Žiline (na obr.).  

Padlým vojakom sa poklonili aj 

primátor mesta Igor Choma , 

predseda Žilinského samo-

správneho kraja Juraj Blanár. 

Pietnu slávnosť moderoval 

Pavol Čorba. Slávnostný 

príhovor mal Juraj Drotár , 

predseda Okresného zväzu 

Slovenských protifašistických 

bojovníkov .  

 

Vyvrcholenie osláv oslobodenia Žiliny bolo  na Vojenskom 

cintoríne (Cintorín vojakov sovietskej armády) na Bôriku . 

Pietneho zhromaždenia sa zúčastnili primátor mesta Žilina – Igor 

Choma spolu so zástupcom primátora Antonom Trnovcom.  

http://www.zilina.sk/
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Každý rok Žilinu navštívi pri tejto príležitosti veľvyslanec Ruskej 

federácie v Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov  so 

sprievodom a veľvyslanec Bieloruskej republiky Vladimír Serpikov . 

Prítomný bol  aj vojenský pridelenec veľvyslanectva Českej 

republiky, brigádny generál Zdeňek Jakubek . Diplomati 

z Ukrajiny, v minulosti trad iční účastníci pietnych aktov , boli 

naposledy v Žiline v  roku 2012. Prítomní boli aj podpredseda 

Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba, prednosta Okresného 

úradu v Žiline Vladimír  Macášek , predseda Slovenského zväzu  

protifašistických bojovníkov Pavel Sečkár. Za žilinských odbojárov 

prehovoril podpredseda Slovenského zväzu  protifašistických 

bojovníkov Juraj Drotár.  

 

Podujatie už tradične moderoval Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina .  

Prítomní boli priami účastníci bojov o Žilinu a jej okolia a ďalší 

hostia. Vojaci 5. pluku špeciálneho určenia boli oblečení 

v replikách uniforiem z  čias druhej svetovej vojny .  
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29. 4.  

Na Námestí Andreja Hlinku bol všetkým devám a  ženám v  našom 

meste postavený tradičný Žilinský máj.  

 

Na postavení sa zúčastnili a  ruku k dielu priložili aj primátor 

mesta Igor Choma (na obr. v strede) a predseda Žilinského kraja 

Juraj Blanár . Folklórnu atmosféru podujatiu vytvorili hudobníci 

z folklórneho súboru Stavbár . Stavanie mája je na Slovensku 

tradíciou.  

 

MÁJ 2016 

3. 5.  

Mesto Žilina postupne rekonštruuje svoje zariadenia . Dnes bola 

odovzdaná do užívania nová kotolňa pre Denné centrum Andreja 

Kmeťa. Náklady rekonštrukcie boli vo výške 15 306 eur vrátane 

DPH. Tri staré plynové kotle boli nahradené jedným novým kotlom 

VIESSMANN VITODENS 200-W o výkone 17 , 0 – 60, 0 kW. 

 

6. 5.  

Mesto Žilina dnes odovzdalo do užívania verejnosti Slnečné schody 

v mestskej časti Hájik . Schodisko Slnečných schodov pozostáva 
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zo sústavy priamočiarych schodísk a sústavy rámp , pomocou 

ktorých sú navzájom prepojené .  

Slávnosti sa zúčastnili primátor mesta Igor Choma , prednosta 

Mestského úradu v  Žiline Igor Liška , poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Žiline Ján Ničík a Ľuboš Plešinger , autor projektu 

architekt Ľubomír Kružel.  

 

Rekonštrukcia pešieho ťahu východ – západ od podchodu po 

Námestie mladosti na sídlisku Hájik bola rozdelená do dvoch etáp .  

Náklady na vybudovanie predmetnej stavby boli 438  000 eur. Cena 

rekonštrukcie obsahuje spevnené plochy , mobiliár a fontánu . 

Okrem samotnej stavby sa vykonali aj sadové úpravy , a to 30 

stromov a 987 kríkov .  

9. 5.  

Na Radnici mesta sa konalo tradičné stretnutie primátora mesta 

so žilinskými jubilantmi. Mesto pozýva jubilantov vo veku 70 , 75, 

80, 85, 90 rokov. Po deväťdesiatke pozýva jubilantov každý rok . 

Prítomným sa prihovoril primátor Igor Choma , jubilanti si vypočuli 

krátky kultúrny program a  boli obdarovaní malými darčekmi .  
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9. 5.  

Na Radnici mesta Žilina sa konala 

vernisáž s názvom Jozef Krakovský 

– obrazy. 

 

Autor (na obr.) vystavil výber svojich 

akvarelov, ktoré vytvoril v priebehu 

svojej tvorby. Jozef Krakovský (nar. 

v roku 1947) patrí medzi popredných 

žilinských výtvarníkov .  

 

 

11. 5.  

Mesto Žilina navštívila delegácia 

z partnerského mesta Třinec  (Česká 

republika), ktorú viedla starostka Věra 

Palkovská. Na radnici prijal delegáciu 

primátor Igor Choma . Predstavitelia 

oboch miest prerokovali možnosti ďalšej 

spolupráce medzi našimi mestami . 

Výhodou je malá vzdialenosť medzi 

oboma mestami a žiadna rečová bariéra .  

 

16. 5.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 14. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Na zasadnutí , ktoré viedol primátor Igor 

Choma, sa zúčastnilo 29 poslancov z  31-členného zboru.  

Rokovanie malo bohatý program , trvalo takmer 10 hodín , na 

programe rokovania bolo celkovo 35 bodov. Poslanci schválili 

výsledok minuloročného hospodárenia mesta v  podobe záverečného 
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účtu za rok 2015. Rozpočet bol postavený ako vyrovnaný . Celkové 

príjmy mesta v roku 2015 boli vo výške 64  311 840,97 eur (t. j. 

100,22 %), výdavky boli v sume 58 568 250,21 eura (t. j. 91,27 %). 

Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácii bol v pluse 

5 743 590,76 eur. Po odrátaní finančných operácii predstavujú 

disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu) zostatok  vo výške  

+3 586 781,40 eur, ktorý bude odvedený do rezervného fondu .  

 

Poslanci intenzívne diskutovali o  pripravovanom projekte Areál 

žilinského športu (AŽIŠ)  (na obr.), ktorý by mal sídlo pod Dubňom , 

na pravej strane Váhu . Po prezentácii štúdií sa rozvinula široká 

rozprava na tému športu v  Žiline.  

 

Občania pociťujú potrebu vybudovania nového zázemia pre 

desiatky športov , pretože Športová hala na Bôriku je schátraná a 

športová hala  na Karpatskej ulici  je nedokončená .  

 

Bezplatnú mestskú dopravu  pre všetkých Žilinčanov poslanci 

schválili zatiaľ pre žiakov a študentov, ktorí majú trvalý pobyt 

v meste a nemajú voči mestu žiadne podlžnosti . Poslanci rozhodli, 
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že doprava bude od 1 . februára 2017 bezplatná pre žiakov a  od 1. 

septembra 2017 pre študentov.  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo udelenie ocenení 

nasledujúcim osobnostiam mesta Žilina za rok 2015:  Čestné 

občianstvo mesta Žilina: Vladimír Šupka , Uznanie za zásluhy o 

rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina: Peter Cabadaj , Štefan Köhler , 

Milena Prekopová a Cena mesta Žilina „in memoriam“: Michal 

Harant.  

Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o  určení 

pravidiel času predaja v  obchode a času prevádzky služieb , VZN 

o odpadoch, o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov 

a VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody 

počas jej nedostatku .  

 

19. 5.  

V partnerskej Mestskej časti Praha 15 sa konal Festival seniorov .  

Za seniorov zo Žiliny vystúpil v  kultúrnom programe súbor 

Žilinské babenky  (na obr.), ktoré vedie Mária Zagatová .  

 

Žilinskí seniori sa tohto podujatia zúčastňujú pravidelne, v Prahe 

vystúpila viackrát country tanečná skupiny Ruty -Šuty.  

  

20. 5.  
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Na Námestí Andreja Hlinku v Žiline sa opäť tancovala „Štvorylka“ 

(quadrille). Tohto roku tancovalo viac ako 1 200 zaregistrovaných 

účastníkov , od žiakov základných a študentov stredných škôl , až 

po dôchodcov . Presne o 12. 00 hod. sa začalo tancovanie . Satelitný 

signál zabezpečil synchronizovaný štart s ostatnými zúčastnenými 

mestami, pričom hudba bola prenášaná priamo z organizátorského 

mesta Maribor v Slovinsku. Podujatie v Žiline organizovali Mesto 

Žilina a Tanečná škola Peter Cieker už po siedmykrát .  

 

Európsky tanečný festival štvorylky , ktorý organizuje 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.  

23. 5.  

V Mestskom divadle sa konalo podujatie s  názvom Otvorme srdcia 

rodinám. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Igor 

Choma, v ktorom privítal všetkých hostí a  poďakoval rodičom za 

ich lásku a  obetavosť . Toto podujatie organizovali mesto Žilina , 
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Mestské divadlo  Žilina , Únia žien Slovenska , Dom Matice 

slovenskej Žilina a  spolok Slovenských žien Živena v  Žiline.  

V roku 1993 Organizácia spojených národov (OSN) vyhlásila 15 . 

máj za Svetový deň rodiny . V tento dátum si celý svet pripomína 

dôležitosť rodiny, ktorá je základnou stavebnou bunkou 

spoločnosti.  

25. 5.  

Na Radnici mesta sa konala Slávnostná 

akadémia Zboru Žilincov . Cenu Genius loci solnensis  za 

celoživotné dielo si prevzali architekt Otto Sedlák a známy 

výtvarník Rudo Sikora.  

   

Rudo Sikora      Otto Sedlák  

Ceny odovzdali zástupca primátora Patrik Groma a predseda Zboru 

Žilincov Miroslav Pfliegel . Program moderoval Ján Blahovec . 

Taktiež bola udelená Cena Adama Plintoviča  za skladateľskú 

súťaž, ktorú získal Ľuboš Kubizna. V kultúrnom programe vystúpil 

spevácky zbor Omnia , pôsobiaci na Žilinskej univerzite.  

 

26. 5.  

Začal sa 22. ročník Staromestských slávností . Na oboch 

hlavných žilinských námestiach sa prezentovalo viac ako 100 
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remeselníkov a predajcov a na oboch námestiach bol pestrý 

kultúrny program .  

Staromestské slávnosti začali sprievodom od radnice mesta. Z okna 

radnice sa prítomným prihovoril primátor mesta Igor Choma . 

Nastúpil do historického vozidla značky Aero a na pódiu na 

Námestí Andreja Hlinku slávnosti  otvoril. Oblečený bol v  dobovom 

kostýme zo začiatku 20. storočia. Sprievodcu mu robil herec, 

stvárňujúci obchodníka Ignáca Rosenfelda.  

 
 

 

Mottom slávností bola totiž rekonštrukcia práve Rosenfeldovho 

paláca, ktorá bude ukončená v  tomto roku a stane sa pýchou 

nášho mesta. Súčasťou slávností bola bohatá ponuka sprievodných 
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programov, napr. Rozprávkový deň detí , súťaž Poznaj svoje 

mesto a Žilina – moje mesto a tiež výstava Čipkované radosti – 

kruhy. Hlavnými partnermi Staromestských slávností boli: 

Nadácia Kia Motors Slovakia . Ďalšie informácie nájdete na: 

www.staromestske-slavnosti.sk.  
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skupina Arzén  

 
Peter Nagy 

 
Beáta Dubasová 

 
Atmosféra na Námestí Andreja Hlinku – koncert Horkýže slíže  
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26. 5.  

V Považskej galérii umenia bola vernisáž  O láske. Autor Milan 

Krajčo predstavil svoj výtvarný program , ktorému sa venuje od 90-

tych rokov 20. storočia. Autor pracuje takmer vo všetkých 

výtvarných disciplínach , vychádza najmä z maľby , kresby, tvorby 

koláží, sochárskych objektov a tvorby asambláží .  

 

28. 5.  

Konal sa XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka , ktorého sa 

zúčastnili bežci od juniorských až po seniorské kategórie , a to 

nielen z okolia Žiliny, ale aj zo zahraničia . Memoriál Jozefa 

Gabčíka slúži ako spomienka na vojnového hrdinu druhej svetovej 

vojny, rodáka z obce Poluvsie a významného predstaviteľa 

protifašistického odboja .  

Pretekov sa zúčastnilo 271 bežcov . Trať mala dĺžku 11 kilometrov 

a súťažiaci boli rozdelení do viacerých vekových kategórií , pričom 

možnosť pretekať mali aj seniori . Štart bol pri rodnom dome 

bojovníka v Poluvsí.  

 

JÚN 2016 

6. 6.  

Na Radnici mesta Žilina uskutočnila slávnosť , na ktorej primátor 

mesta Igor Choma odovzdal ocenenia osobnostiam mesta Žilina 

za rok 2015.  

Nominácie zasielali občania mesta v  priebehu niekoľkých 

mesiacov. Vzali sa do úvahy aj návrhy z posledných rokov , preto 

bol výber až z 36 žijúcich a 10 už nežijúcich osobností . Komisia 

zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline , pracovníkov 

Mestského úradu v Žiline a predstaviteľov významných inštitúcií 

hlasovaním vybrala  päť osobností, ktorých ocenenie schválili 

poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 16 . mája 

2016.  
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Čestné občianstvo mesta Žilina  za celoživotnú obetavú 

pedagogickú a  riadiacu prácu v  školstve si prevzal:  

 

Mgr. Vladimír Šupka  (nar. 1928, 

Zemianske Lieskové) , režisér, herec 

a pedagóg Základnej umeleckej školy v 

Žiline vykonával prácu dramaturga , 

zvukára, maskéra a organizačného 

pracovníka .  

V roku 1959 začal pracovať ako pedagóg a 

zástupca riaditeľky na Hudobnej škole v 

Žiline. V roku 1960 sa stal členom 

poradného zboru pre tvorbu učebných 

osnov a organizačnej štruktúry LDO pri Ministerstve školstva a 

kultúry v Prahe a v Bratislave , ktorú vykonával 25 rokov . V roku 

1972 udelilo Ministerstvo školstva a kultúry v Bratislave 

Vladimírovi Šupkovi pochvalné uznanie  za príkladnú a 

pozoruhodnú prácu pri rozvoji literárno -dramatického odboru na 

Slovensku. Zbor Žilincov mu udelil v  roku 2005 prestížnu cenu 

Genius loci Solnensis.  

 

Cenu mesta Žilina  „in memoriam“ za prínos 

pre slovenskú vedu , vysoké školstvo a najmä 

pre Žilinskú univerzitu získal prof. RNDr. 

Michal Harant (nar. 1920 v Žiline – zomrel 

1996 v Prahe). Na Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského pôsobil ako odborný 

asistent, od roku 1952 ako docent a vedúci 

ústavu geometrie . V rokoch 1952 – 1956 

zastával na  tejto fakulte funkciu dekana. Do 

Žiliny sa vrátil v  roku 1960. Veľkou mierou 

sa pričinil o presťahovanie Vysokej školy dopravnej z Prahy do 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1952
https://sk.wikipedia.org/wiki/1952
https://sk.wikipedia.org/wiki/1956
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nášho mesta. Založil a viedol katedru matematiky a deskriptívnej 

geometrie. Pôsobil vo funkcii prorektora školy (1962 – 1966). 

V roku 1965 bol menovaný za univerzitného  profesora pre odbory 

matematika a deskriptívna geometria . V roku 1990 mu bola 

udelená Zlatá medaila MFF Univerzity Komenského . V roku 2008 sa 

stal laureátom prestížnej ceny Genius loci Solnensis (in memoriam ).  

Cenu prevzali jeho dcéry Jana Trgiňová a  Katarína Blendovská .  

 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si  

prevzali: 

Mgr. Peter Cabadaj  (nar. 1966 v 

Žiline) – za zachovávanie národných 

tradícií a folklóru, najmä v oblasti 

Žiliny. Literárny a kultúrny historik, 

spisovateľ, publicista, editor, 

scenárista a režisér, manažér 

kultúrnych podujatí . Napísal viac ako 

30 kníh. Peter Cabadaj je mnoho 

rokov hlavným dramaturgom , 

manažér, scenáristom a režisérom 

Medzinárodného folklórneho  festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. 

Je spoluzakladateľom , dramaturgom a režisérom Cyrilometodských 

dní v Terchovej. Na organizovaní oboch podujatí sa podieľa aj 

mesto Žilina.  

 

 

MUDr. Štefan Köhler, MPH (nar. 1946 v 

Žiline) – za obetavú prácu lekára a  riadiacu 

prácu v zdravotníctve . V roku 1969 

nastúpil do žilinskej nemocnice . V rokoch 

1972 a 1974 atestoval v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo . Patril 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1966
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k osobnostiam gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia . V roku 

1992 absolvoval tretiu atestáciu zo sociálneho lekárstva 

a organizácie zdravotníctva . MUDr. Kӧhler bol od roku 1989 

námestn íkom riaditeľa žilinskej nemocnice, v rokoch 1994 až 1999 

bol jej riaditeľom. Od roku 2001 pracoval ako vedúci odboru 

zdravotníctva a lekár Žilinského samosprávneho kraja . 

V súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa v  neštátnom 

zdravotníckom zariadení ŽILPO , s. r. o.  

 

Ing. Milena Prekopová  (nar. 1966 v 

Nitre) – za prácu v Nadácii Polis 

a vytváranie dialógu medzi ľuďmi .  

Je riaditeľkou Nadácie Polis . Od roku 

2004 systematicky organizuje v Žiline 

verejné diskusie a  verejné stretnutia s 

medzinárodne uznávanými 

osobnosťami . Večery sú organizované 

formou pódiových diskusií a 

multimediálnych prezentácií so 

širokou mediálnou podporou . Hosťami bývajú významné osobnosti 

z rôznych oblastí spoločenského života zo Slovenska i zahraničia . 

Žilinská verejnosť sa mohla v  nadácii stretnúť aj s prezidentom 

Slovenskej republiky Andrejom Kiskom či viedenským  

arcibiskupom Christophom kardinálom Schőnbornom .  
  

 

 

 

 

 

Slávnostnú atmosféru odovzdávania ocenení umocnil hudobný 

program, ktorý pripravili Peter Vaňouček , Nela Horváthová – 

Tichavská, Branislav Bačo, Miroslav Baloga a Matúš Dobeš . 

Jednotlivé skladby si vybrali samotní ocenení . Na úvod nechýbala 

úprava ľudovej piesne s príznačným názvom Žil inská brána, ktorá 

je neoficiálnou žilinskou hymnou . Slávnosť moderoval hovorca 

mesta Pavol Čorba , zdôvodnenie nominácií čítala Kristína 
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Šimurdová (Koptáková)  z oddelenia radnice, zahraničných vzťahov 

a protokolu.  

6. 6.  

Na Radnici mesta Žilina  sa konala vernisáž prác výtvarníčky 

Daniely Bílkovej  z Bytče.  

 

Na otvorení výstavy sa zúčastnil primátor mesta Žilina Igor Choma , 

zástupca primátora Patrik Groma a  žilinská verejnosť (na obr. na 

strane 56 zľava s Danielou Bílkovou) .  

 

8. 6. a 9. 6.  

Na Námestí Andreja Hlinku sa uskutočnilo dvojdňové futbalové 

zápolenie Sever proti Juhu  pre základné školy , stredné školy či 

partie a úrady.  
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Podujatia sa mohol zúčastniť každý , kto sa zaregistroval v jednom 

z dvoch družstiev – Sever alebo Juh. Tohto ročníka sa zúčastnilo 

viac ako 40 futbalových tímov a viac ako 500 športovcov rôznych 

vekových kategórií . Viac sa darilo „Severanom“ , ktorí zvíťazili nad 

„Južanmi“ 196:120 bodom, čím upravili skóre na 6:3 v prospech 

Severu, ktorému sa tak podarilo  zvýšiť svoj náskok na rozdiel troch  

výhier. Žilinčania sa bavia futbalom pravidelne už od roku 2008 .  

 

 

17. 6.  

V poľskom meste Bielsko-Biała sa konal tradičný 

Festival partnerských miest  (12. ročník). Oficiálnu 

delegáciu, ktorú viedol zástupca primátora Patrik Groma , prijal 

primátor mesta Jacek Krywult . V kultúrnom programe vystúpila na 

hlavnom námestí žilinská kapela V8 band (na obr. na str. 58).  

 

20. 6.  

Primátor mesta Igor Choma  odovzdal do užívania  nové byty  

v budove Lesník na ulici Pri Rajčanke (na obr. na str. 59).  

 

Byty budú pridelené Žilinčanom od 1 . júla 2016 v  zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2014. Cena rekonštrukcie  

nevyužívanej administratívnej budovy Lesník na bytový dom bola 

856 434, 28 eur a realizovala sa zo Štátneho  fondu rozvoja 

bývania. Spolupodieľanie mesta Žilina bolo v sume cca 20 000 eur. 

V rámci rekonštrukcie sa vybudovalo 20 bytových jednotiek (3 



  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

59 
 

jednoizbové byty , 14 dvojizbových bytov a 3 trojizbové byty) a  26 

parkovacích miest.  

 

 

20. 6.  

Na Radnici mesta Žilina bolo oceňovanie najlepších žiakov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta .  

 

Ocenenia z rúk primátora mesta Igora Chomu si prevzali títo žiaci:  
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 Jana Kubová – ZŠ s MŠ, Do Stošky  

 Patrik Líška – ZŠ s MŠ, Brodno 

 Matúš Štaffen – ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov  

 Adam Bechný – ZŠ s MŠ, Školská  

 Alexandra Koledová – ZŠ, Vendelína Javorku  

 Sebastián Kokavec – ZŠ, Vendelína Javorku  

 Natália Durmis – ZŠ, Jarná 

 Michaela Ďurčanská – ZŠ, Lichardova 

 Jakub Mosor – ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 

 Gymnastické družstvo mladších žiačok – ZŠ, Karpatská  

 Gymnastické družstvo starších žiačok – ZŠ, Karpatská 

 Dávid Smolka – ZŠ s MŠ, Gaštanová 

 Eliška Klinovská – ZŠ, Limbová 

 Aneta Zvolenská – ZŠ, Martinská 

 Martina Šupejová – Základná umelecká škola Ladislava 

Árvaya 

 Daniel Saberi – ZŠ, Námestie mladosti  

 Zuzana Tabačková – ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská  

 Mária Winklerová – ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská  

 Vladimír Horník – Základná umelecká škola Ferka Špániho  

 Mário Ftáček – Centrum voľného času , Kuzmányho 105 

 Barbora Hudáková – Centrum voľného času , Kuzmányho  

 Nina Holeštiaková – Centrum voľného času , Kuzmányho  

 Barbora Obročníková  – Centrum voľného času , Kuzmányho  

 Jerguš Pecháč  – Centrum voľného času , Kuzmányho  105.  

 

24. 6.  

Na Mestskom úrade v Žiline sa uskutočnilo vyhodnotenie šiesteho 

ročníka Školskej športovej ligy , do ktorej sa zapojili zástupcovia 

17 žilinských základných škôl .  
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Od októbra 2015 až do júna t . r. žiaci súťažili v týchto športoch: 

futbal, florbal, vybíjaná , plávanie a atletika . Školskej ligy sa 

zúčastnilo viac ako 800 detí od 3 . ročníka až po 9 . ročník Titul 

víťaza získala Základná škola Martinská , ktorá od mesta Žilina 

dostala cenu – výlet do Tatralandie .  

 

29. 6.  

Začalo sa Žilinské kultúrne leto  2016. Aj v tomto roku bude mať 

Žilinské kultúrne leto bohatý program, ktorý pre návštevníkov 

všetkých vekových kategórií pripravilo mesto Žilina. Zaujímavé 

hudobné, tanečné a historické podujatia budú prebiehať najmä na 

Mariánskom námestí, na Námestí Andreja Hlinku a v Sade SNP. Do 

programu sa zapojili aj Stanica Žilina -Záriečie, Mestská krytá 

plaváreň Žilina, eXtreme park na Vodnom diele Žilina a 

Konzervatórium Žilina. Podujatia podporila Nadácia Kia Motors 

Slovakia. 

 

Bohatý program spríjemní atmosféru nielen letných prázdnin. 

Žilinské kultúrne leto odštartuje Fest Anča – Medzinárodný festival 

animácie (29. 6. – 3. 7.). Priamo v centre mesta môžete čas stráviť 

na letných terasách pri počúvaní koncertov rôznych žánrov v rámci 

Mariánskeho leta, čo je cyklus sobotných večerných koncertov. 

Počas celého Žilinského kultúrneho leta budú prebiehať Hudobné 



  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

62 
 

stredy i premietanie filmov v Letnom kine na Námestí Andreja 

Hlinku. (V prípade nepriaznivého počasia sa Mariánske leto a 

Hudobná streda konať nebudú.) ďalej sa môžete zapojiť do 

tanečných workshopov či Tvorivých remeselných dielní (25.7. – 

29.7.). 

 

Neodmysliteľnou súčasťou programu bude Pohár silných mužov (5. 

8.) a Deň európskej kultúry (5. 8.), ktorý prináša čerstvý kultúrny 

vietor z partnerských miest mesta Žilina. Nenechajte si ujsť 

tradičný Stredoveký deň (12. 8.), Pony express (12. 8.), Výstava 

historických vozidiel (25. 8.) alebo Ľudové umelecké remeslá (26. 

8. – 27. 8.). Rovnako nebudú chýbať ani Dni zdravia + Primátorská 

kvapka krvi (22. – 23. 9.), Festival seniorov (30. 9.) či Primátorský 

deň (7. 10.) alebo Beh pre najmenších (7. 10.).  

 

Fanúšikovia športu sa môžu tešiť na Žilinský triatlon (13. 8. – 14. 

8.), Beh na Dubeň (29. 8.), Žilinský mestský polmaratón (17. 9.), 

ktorý vás prevedie aj historickým centrom mesta, či Žilinskú 

plaveckú štafetu (22. 9.).  
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JÚL 2016  

1.  7.  

Mesto Žilina zriadilo stálu službu Mestskej polície  Žilina na 

sídlisku Vlčince. Primátor mesta Igor Choma odovzdal náčelníkovi 

Mestskej polície Žilina plk . Milanovi Šamajovi symbolicky kľúče od 

nového policajného okrsku na sídlisku Vlčince . Okrsok sídli na 

Nanterskej ulici, jeho súčasťou je aj areál detského dopravného 

ihriska.  

K tomuto kroku mesto pristúpilo z  dôvodu efektívnejšieho výkonu 

mestskej polície v  mestských častiach Vlčince , Rosinky, Trnové , v 

oblasti Vodného diela Žilina a  Lesoparku Chrasť .  

 

1. 7.  

Primátor mesta Igor Choma navštívil sídlo firmy 

Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom a 

poďakoval prezidentovi spoločnosti Kia Motors 

Slovakia pánovi Eek-Hee Lee za nezištnú pomoc , ktorá sa 

v uplynulých rokoch odrazila napríklad v  revitalizácii rôznych 

zelených plôch , rekonštrukcii vybraných školských budov a  v 

neodmysliteľnej podpore najznámejších kultúrno -spoločenských 

akcií nášho mesta.  

Vďaka pomoci firmy Kia sa 

podarilo rekultivovať Sad na 

Studničkách, park v  Bánovej 

a momentálne prebieha aj 

rekonštrukcia Parku Ľudovíta 

Štúra na Bôriku . Firma KIA 

prispela aj na rekonštrukciu 

materských škôl a  tradične je 

významným podporovateľom  
 

Igor Choma a Eek-Hee Lee  
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najznámejších kultúrno-športových podujatí,  ktoré organizuje pre 

Žilinčanov naše mesto . V roku 2014 firma venovala pre potreby 

Mestského úradu v Žiline tri vozidlá Kia cee´d. Vozidlá tejto značky 

používa aj Mestská polícia v  Žiline.  

Automobily značky KIA , ktoré sa vyrábajú vo výrobnom závode  v 

Tepličke nad Váhom, sú známe po celom svete. Ide najmä o  tipy 

Kia cee´d a Kia Sportage.  

 

7. 7.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo tradičné stretnutie žilinských 

jubilantov s primátorom mesta . Dvoch stretnutí sa zúčastnilo 

celkovo viac ako 100 jubilantov. Mesto na tieto stretnutia pozýva 

Žilinčanov , ktorí 

dosiahli vek 70, 75, 80, 

85 rokov. Po dosiahnutí 

veku 90 rokov mesto 

pozýva jubilanta každý 

rok. Prítomným sa 

prihovoril primátor 

mesta Igor Choma.  

 

 

10. 7.  

Vo Francúzsku sa skončili  Majstrovstvá Európy vo futbale . 

Slovenskí reprezentanti v  skupine „B“ prehrali s Walesom v pomere 

1:2 (hralo sa v Bordeaux), nad Ruskom zvíťazili  2:1 (hralo sa 

v Lille) a po remíze 0:0 s  Anglickom (hralo sa v St. Etienne) 

postúpili do osemfinále  

V osemfinále sa naši futbalisti v  Lille dňa 26 . júna stretli 

s futbalistami Nemecka. Zápas prehrali v  pomere 0:3. Postup do 

osemfinále bol však vynikajúci úspech slovenského športu V  tejto 
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fáze turnaja  totiž vypadli aj také družstvá ako Anglicko , Chorvátsko 

či Španielsko .  

Na celom Slovensku vládla pravá futbalová eufória . Na jednotlivé 

zápasy chodili do Francúzska tisíce slovenských fanúšikov .  

V slovenskej „repre“ nastúpili títo hráči , ktorí v minulosti 

futbalovo rástli v  Žiline a hrali za MŠK Žilina:  

Ján Mucha  (dnes ŠK Slovan Bratislava) , Peter Pekarík (Hertha 

BSC Berlín) , Milan Škriniar (Sampdoria Janov – Taliansko), Tomáš 

Hubočan (Dinamo Moskva), Adam Nemec  (Willem II Tilburg – 

Holandsko) a Stanislav Šesták  (Ferencváros Budapešť) . Zo 

súčasných hráčov MŠK Žilina sa šampionátu zúčastnil Viktor 

Pečovský.  

Všetky kvalifikačné aj priateľské zápasy 

slovenskej „repre“ sa od roku 2013 hrali 

v Žiline. Štadión Pod Dubňom bol jediný 

na Slovensku, ktorý spĺňal prísne 

kritériá organizácie UEFA . Zápasy 

v roku 2016 už hrali na novom štadióne 

City Arena v Trnave.  

10. júla sa hralo v Paríži na Stade de 

France finále, v ktorom Portugalsko 

zvíťazilo nad Francúzskom v pomere 

1:0.  

 

13. 7.  

Mesto Žilina navštívila skupina novinárov zo Srbska , ktorí 

zastupovali popredné médiá . Zaujímali sa o ekonomiku žilinského 

regiónu i mesta. Na Radnici mesta Žilina ich prijal zástupca 

primátora Anton Trnovec .  
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20. 7.  

Na štadióne Pod Dubňom sa hral futbalový zápas predkola Ligy 

majstrov UEFA medzi AS Trenčín a  tímom Olimpija Ľubľana . Pred 

zápasom došlo zo strany futbalových výtržníkov v meste Žilina k 

závažnému narušeniu verejného poriadku na ulici Kálov . Boli 

poškodené verejno-prospešné zariadenia , dve služobné motorové 

vozidlá Mestskej polície a ľahko zranení boli štyria jej príslušníci. 

Násilnosti vznikli medzi žilinskými  „ultras“ a fanúšikmi Olimpije , 

vraj ako odveta za strety Žilinčanov s domácimi v roku 2015 

v slovinskej Ľubľani. AS Trenčín odohral tento zápas v  Žiline, 

pretože ich štadión je v  rekonštrukcii.  

 

21. 7.  

Zomrel Ing. arch. Antonín Stuchl, autor platného smerného 

územného plánu Mesta Žilina z roku 

1980. Antonín Stuchl (na obr.) sa narodil 

15. novembra 1921 v Bratislave. Po 

ukončení štúdia na Katedre architektúry 

a pozemného staviteľstva na ČVÚT v Prahe 

prišiel v roku 1950 pracovať do žilinského 

Stavoprojektu. V roku 1965 bol na základe 

konkurzu poverený spracovaním 

územného plánu Žiliny a v roku 1968 

navrhol územný plán Žiliny s 

dominantným postavením samostatných 

peších ciest a peších námestí . V roku 

2008 bola práca Antonína Stuchla ocenená Uznaním za zásluhy o 

rozvoj a reprezentáciu mesta Žil ina  za vynikajúce tvorivé výkony v 

oblasti urbanizmu a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

mesta Žilina.  
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22. 7.  

Mesto Žilina uskutočnilo otvorenú súťaž prostredníctvom 

elektronického kontraktačného systému EKS na dodávku 

osobného motorového vozidla , ktoré má nahradiť vozidlo , 

zakúpené ešte v roku 2001. Automaticky bolo oslovených 288 

dodávateľov , pričom do elektronickej aukcie sa zapojili dvaja 

dodávatelia. Víťazný uchádzač , ktorým sa stal Audi  Centrum 

Bratislava, ponúkol vozidlo Audi A8 long 3 , 0 TDI V6 quattro TT8 

za najnižšiu cenu 59 814 , 17 eur bez DPH.  

 

24. 7.  

V súvislosti s  prívalovými dažďami , ktoré zasiahli  mestské časti 

Vranie a Považský Chlmec , vyhlásilo mesto Žilina o  18. 00 hod. 

2. stupeň povodňovej aktivity . Dážď a búrky spôsobili lokálne 

povodne a zatopenie pivníc i záhrad rodinných domov . Krízový štáb 

mesta Žilina okamžite prijal opatrenia a  jeho členovia pomáhajú 

pri odstraňovaní vzniknutých škôd . Vo Vraní sa vylial miestny 

potok Vranka, ktorý zaplavil záhrady a  pivnice rodinných domov 

na Stehlíčej ulici a  ulici K Rochovici.  

 

24. 7.  

Na parížskom bulvári Champs Elysées sa skončil 

103. ročník slávnych cyklistických pretekov 

Tour de France.  

Žilinčan Peter Sagan vo farbách tímu  ruského 

tímu Tinkoff skončil v šprinte tesne za Nemcom Andre Greipelom 

(tím Lotto Soudal) . V tomto ročníku Peter Sagan  zvíťazil v troch 

etapách a  bol aj držiteľom žltého trička pre najlepšieho cyklistu . 

Už po piatykrát zvíťazil v súťaži o zelené tričko pre 

najaktívnejšieho pretekára . Preteky sa stali veľmi populárnymi na 

celom Slovensku, televízne prenosy mali vysokú sledovanosť . 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66J2ch_vPAhXJPxoKHTWgC_0QjRwIBw&url=http://www.mycommongoods.com/tour-de-france-2016-line/&psig=AFQjCNG-BsxbjH6fQ57RbDps7KTYqLQwgQ&ust=1477660122423776
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Jedným z hosťujúcich spolumoderátorov v RTVS bol už tradične 

Žilinčan Peter Zánický , prvý tréner Petra Sagana .  

 

 

 

 

Celkovým víťazom Tour de France sa stal Brit Chris Froome  (tím 

Sky), druhý skončil Francúz Romain Bardet (tím AG2R La 

Mondiale) a tretí bol Kolumbijčan Nairo Quintana (tím Moviestar) .  

 

25. 7.  

V rámci Žilinského kultúrneho leta sa konali Tvorivé dielne.  

  

Na Mariánskom námestí svoju zručnosť predstavili remeselníci 

v rôznych oboroch . Návštevníci si mohli pozrieť keramikárov, 

hrnčiarov, rezbárov, výrobcov predmetov zo šúpolia či z  vosku, 

šperkárov, výrobcov predmetov z  cínu, atď.  
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AUGUST 2016 

4. 8.  

Na Radnici mesta sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline . Jediným bodom programu boli pozemky 

na Mestskej krytej plavárni . Poslanci nerozhodli v prospech 

podnikateľských záujmov , ktoré majú s pozemkami svoje zámery .  

 

Podnikatelia chcú v  časti plavárne postaviť nafukovaciu halu pre 

plážový volejbal, s tým súvisia aj návrhy na zámenu pozemkov 

v rámci areálu plavárne.  

5. 8.  

Na Mariánskom námestí sa konal Deň európskej kultúry . 

Predstavila sa na ňom kultúra a  umenie viacerých partnerských 

miest Žiliny , medzi ktoré patria Mestská časť Praha 15 , Frýdek-

Místek, Plzeň, Třinec (všetci Česká republika), Kikinda (Srbsko), 

Bielsko-Biała (Poľsko) . Delegácie vyslali aj mestá Dnipropetrovsk 

(Ukrajina) a Essen (Belgicko).  

V rámci podujatia navštívili Žilinu predstavitelia partnerských 

miest, ktorých prijal na radnici primátor Igor Choma .  

Vedúcou delegácie z  mesta Dnipropetrovsk  bola vedúca 

organizačného odboru Jevgenija Počtalijon .  
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Delegáciu z mesta Essen viedol primátor 

Gaston van Tichelt  a bývalý primátor 

Frans Schrauwen (na obr.). Pán 

Schrauwen má veľkú zásluhu  na vzniku  

a udržiavaní priateľských vzťahov so 

Žilinou . Táto spolupráca začala pred 

mnohými rokmi, zo žilinskej strany bol 

iniciátorom Zlatoň Bábik , zakladateľ 

Detského speváckeho zboru Odborárik .  

Delegáciu z mesta Frýdek-Místek  viedol 

námestník primátora Karel Deutscher, mesto Kikinda zastupoval 

člen mestskej rady Miodrag Bulajić. Delegáciu z MČ Praha 15 

viedol prvý zástupca starostu Václav Bílek  a za mesto Třinec  – 

asistentka starostky Iveta Stoszková.  

Následne z tribúny na Mariánskom námestí pozdravili Žilinčanov 

v svojich rodných jazykoch .  

 

Zľava: Václav Bílek , Miodrag Bulajić , Karel Deutscher, Gaston van 

Tichelt a Jevgenija Počtalion na tribúne  

 

Deň európskej kultúry ponúkol aj tento rok širokú paletu 

hudobných skupín z  partnerských miest .  
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 5. 8.  

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal  7. ročník Pohára Slovanov 

(Európsky pohár silných mužov ). Súťaže sa zúčastnilo 11 silákov 

z 9 krajín Európy. Okrem Slovenska sa zúčastnili  siláci z Českej 

republiky, Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, Srbska, Ruska, 

Macedónska a Bulharska .  

Najsilnejší muži Európy  sa predviedli v disciplínach, akými sú 

príťah kamióna , zdvih auta, dvíhanie činky, prevracanie 

traktorových pneumatík a iných . Prvé miesto získal Konstantin 

Ilin, druhé miesto obsadil Róbert Cyrwus (Poľsko) a na treťom 
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mieste skončil Branislav Golier (Slovensko). Víťaz Európskeho 

pohára silných mužov si domov odniesol hlavnú cenu – Pohár 

Slovanov.  

Konstantin Il in 

 

 

8. 8.  

Primátor Igor Choma otvoril zrekonštruované Detské jasle Veľká 

okružná. Vykonané práce boli zamerané na sociálne zariadenia , 

výmenu podláh , elektrickej inštalácie , omietok a vykurovacích 

telies. Je to prvá väčšia rekonštrukcia od roku 1991 , kedy prešli 

jasle pod správu mesta Žilina . Rekonštrukciu financovalo mesto 

Žilina a Ministerstvo financií Slovenskej republiky . Cena prác bo la 

vo výške 43 092, 05 eura s DPH.  

12. 8.  

Na Mariánskom námestí sa konal IX. Stredoveký deň. Ústrednou 

myšlienkou tohto dňa bola bitka pri Moháči , ktorá síce priamo 

nesúvisí s dejinami nášho mesta , ale mala na Žilinu ako i  celé 

Uhorsko obrovský vplyv . Nastal veľký úpadok uhorských miest . 
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Žilina sa v tom čase dostala do rúk Buriana Svetlovského , ktorý ho 

získal od uhorského kráľa Jána Zápoľského .  
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Podujatie organizovali  mesto Žilina a Občianske združenie FACTA 

NON VERBA. Podujatie podporila Nadácia Kia Motors Slovakia .  

13. 8.  

 

Na Vodnom diele Žilina sa konal tradičný M Kreo Žilinský 

triatlon. Športovci absolvovali 0,75 km plávania, 20 km plávania 

a 5 km behu. Medzi mužmi zvíťazil Zvíťazil Matúš Kozlovský (TRIAX 

Bratislava) časom 1:01:03 hod. Zo Žilinčanov bol najlepší Patrik 

Remiš (Tat Žilina), ktorý skončil na 7 . mieste. V kategórii žien 

zvíťazila Kristína Jesenská (Aquapark Triatlon Turčianske Teplice) . 

Podujatie organizoval Klub plaveckých športov Nereus .  

 

20. 8. a 21. 8.  

Dobrovoľný hasičský zbor v Brodne zorganizoval už tradičný 20 .  

ročník hasičskej súťaže a  4. ročník súťaže o putovný pohár DHZ 

Brodno, ktorého sa zúčastnilo mnoho nadšencov hasičského 

športu. Nasledujúcu sobotu miestn i oslávili 95. výročie vzniku 

dobrovoľného hasičského zboru v Brodne. Podujatia sa zúčastnil 

zástupca primátora Patrik Groma a  poslanci mestského 

zastupiteľstva v Žiline Ján Púček a  Ján Pažický.  

 

21. 8.  

Na Letných olympijských hrách v 

brazílskom Rio de Janeiro  sa konali preteky 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP2P6hrozaAhVF6xQKHflnBsMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.festigo.sk/festival/3026&psig=AOvVaw0Guqg-fAsNKN2R4e4Xe8rc&ust=1522235015273224
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crosscountry v horskej cyklistike. Štartoval na nich aj Žilinčan 

Peter Sagan . V úvode sa držal dlho na treťom mieste , potom však 

kvôli dvom defektom stratil pozíciu a  celkove skončil na 35 . mieste. 

Na náročnej trati dlhej 34 , 5 km zvíťazil hlavný favorit Švajčiar 

Nino Schurter.  

Hry XXXI. Olympiády v Rio de Janeiro sa konali v dňoch 5. až 21. 

augusta. Slovenskí reprezentanti skončili v  celkovom bodovaní na 

37. mieste. Zlaté medaily  získal atlét Matej Tóth v chôdzi na 50 m 

a bratia Ladislav a Peter Škantárovci vo vodnom slalome . 

Strieborné medaily  vybojovali vodný slalomár Matej Beňuš 

v kategórii C1 a slovenský štvorkajak K4 v  zložení Erik Vlček , Juraj 

Tarr, Denis Myšák, Tibor Linka.  

Zo Žilinčanov sa na olympiáde oficiálne zúčastnil  aj Peter Zánický , 

prvý tréner Petra Sagana . V Slovenskom dome pôsobil v  terchovskej 

muzike huslista Miroslav Baloga (sólista ŠKO Žilina .) 

 

22. 8.  

V zariadení pre seniorov Úsmev privítali seniori primátora Igora 

Chomu. Na priateľskom stretnutí sa primátor zaujímal o  potreby 

starších obyvateľov mesta . Pri tejto príležitosti skontroloval aj 

činnosť zariadenia .  
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Mesto Žilina sa snaží pre svojich seniorov vytvárať podmienky , aby 

mohli aj vo vyššom veku žiť aktívne a plnohodnotne . Kultúrne 

podujatia zamerané na seniorov , aktivity v denných centrách , 

tradičné podujatie Jubilanti na radnici či letné hudobné stredy , 

toto všetko je obľúbené medzi žilinskými seniormi . Okrem týchto 

akcií sa primátor mesta Žilina venuje seniorom aj na osobných 

stretnutiach.  

25. 8. a 26. 8.  

V týchto dňoch sme si pripomenuli 72. výročie vypuknutia 

Slovenského národného povstania . V meste Žilina si pri tejto 

príležitosti uctili účastníkov povstania aj predstavitelia nášho 

mesta.  

 

Spomienky sa konali 25. augusta pri Pamätníku civilných obetí 2 . 

svetovej vojny v Lesoparku Chrasť, pri hrobe partizána Vavra 

Ryšavého na Starom cintoríne v  Žiline , v Budatíne pri Pamätníku 

obetiam 1. a 2. svetovej vojny.  
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26. augusta sa konala pietna 

spomienka pri pamätnej doske gen . 

mjr. „in memoriam“ Jozefa 

Dobrovodského v  Sade SNP (na obr.). 

Spomienky sa zúčastnili primátor 

mesta Igor Choma, predseda 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár , 

podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj 

Drotár, zástupcovia Ozbrojených síl SR z  poverenia náčelníka 

Generálneho štábu SR gen. Juraj Krištofovič a  plk. Ľubomír Šebo, 

riaditeľ  okresného Policajného zboru SR  v Žiline plk. Ľudovít 

Šebesta a široká verejnosť .  

Pamätná doska bola odhalená v roku 2014 pri príležitosti 70 . 

výročia Slovenského národného  povstania na pamiatku majora 

Jozefa Dobrovodského , vtedajšieho veliteľa žilinskej posádky , ktorý 

svojim rýchlym rozhodnutím bránil prístupové cesty do Žiliny , čím 

zdržal postup okupačných nacistických vojsk do centra povstania .  

 

 

SEPTEMBER 2016 

1.  9.  

Pri výstavbe diaľnice D1 bolo  v tuneli Višňové vyrazených :  

Východný portál: Severná tunelová rúra – STR – 1 448, 61 m, 

Južná tunelová rúra – JTR – 1 206, 95 m. Západný portál: Severná 

tunelová rúra – STR – 1 298, 37 m, Južná tunelová rúra – JTR– 1 

73, 49 m.  
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Na západnom portáli  v severnej tunelovej rúre sa primárne ostenie 

aktuálne zaisťuje IPE nosníkmi a  v južnej tunelovej rúre , kde sa 

momentálne nachádza priaznivejšia geológia , sa primárne zaisťuje 

oceľovými kotvami Swellex . Celkovo bolo vyrazených 2 461, 35 m 

na západnom portáli a  2 648, 32 m na východnom  portáli.  

 

Západný portál tunela Višňové – Dubná Skala 

Zdroj: www.zilinskedialnice.sk, www.nds.sk, www.pravda.sk 

http://www.zilinskedialnice.sk/
http://www.nds.sk/
http://www.pravda.sk/
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7. 9. až 11. 9.  

Štátny komorný orchester  bol na umeleckom zájazde v  Kórejskej 

republike. Vystúpil vo viacerých  renomovaných sálach , napr. 

v Seoul Arts Centre v Soule s dielami autorov ako sú Wolfgang 

Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Eugen Suchoň , Paolo de 

Sarasate. Orchester dirigoval Theodore Kuchar z USA. Ako sólisti 

vystúpili huslisti Sándor Javorkai z  Maďarska a Hyuk-Joo Kwun 

z Kórei.  

9. 9.  

Pietnou spomienkou si verejnosť 

uctila obete holokaustu  pri 

pamätníku Cesta bez návratu  na 

Závodskej ceste v  Žiline. Pamätník 

sa nachádza na mieste , kde bol od 

marca do októbra 1942 zriadený 

zberný tábor pre deportáciu 

židovských spoluobčanov z celého 

Slovenska do nemeckých 

koncentračných táborov . Hostia si 

pripomenuli aj život Arieh  Kleina 

(zomrel v tomto roku), ktorý bol 

iniciátorom myšlienky vybudovania 

pamätníka Cesta bez návratu  

a čestným občanom mesta . Zomrel 

v roku 2015. Spomienky na obete holokaustu sa zúčastnili 

zástupca primátora Anton Trnovec, poslanec Žilinského 

samosprávneho kraja Ľubomír Sečkár a  predseda Židovskej 

náboženskej obce v  Žiline Pavel Frankl i široká verejnosť .  

12. 9.  

Dnes bol slávnostne  otvorený Rosenfeldov 

palác, ktorý prešiel komplexnou obnovou . Po 
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takmer dvojročnej rekonštrukcii bude slúžiť na reprezentatívne 

účely mesta Žilina a taktiež ako  centrum kultúry v  našom meste.  

Palác bol oficiálne skolaudovaný dňa 2 . augusta 2016.  

 

Výzva na predkladanie ponúk za účelom realizácie zákazky 

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky –  Rosenfeldov palác  bola 

zverejnená 9. októbra 2014. Súťaže sa zúčastnilo sedem 

uchádzačov . Z dôvodu snahy získania čo najnižšej ceny , ktorá bude 

šetriť prostriedky fondov Európskej únie (Regionálny operačný 

program) a Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórske fondy), 

ako aj daňových poplatníkov mesta Žilina (rozpočet mesta Žilina) , 

bola realizovaná elektronická aukcia . Prostredníctvom aukcie sa 

podarilo predpokladanú cenu 2 550 327 , 05 eura (bez DPH) znížiť 

na 2 155 833, 33 eura (bez DPH).  

Vďaka súčasnej  rekonštrukcii sa palác zachoval pre budúce 

generácie takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko -

remeselnými detailmi , akými sú napríklad okenné a dverné výplne 

s ozdobnými kovovými mrežami , drevené obklady stien , 

štukatérska výzdoba interiérov , pôvodné svietidlá, vitrážové  

leptané sklá okien , monumentálne hlavné schodisko s mramorovým 

zábradlím (na obr.), kovové zábradlie zadného schodiska , ale aj 

kovaný plot s hlavnou bránou . Okrem pamiatkových , umeleckých, 
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výtvarných a architektonických hodnôt je palác  hodnotný i z 

hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu .  

Na otvorení sa zúčastnili 

primátor mesta Igor Choma , 

tajomník veľvyslanectva 

Nórskeho kráľovstva  pán Per 

Øystein Vatne a zástupcovia 

inštitúcií a organizácií, ktoré 

sa podieľali na rekonštrukcii 

tejto pamiatky.  

Viac na: http://www.rosenfeldpalac.sk 

7. 9.  

Na ZŠ Martinská sa konal volejbalový turnaj Superveterán cup 

2016. Zvíťazil Volejbalový klub veteránov VK -50 Žilina na čele 

s Mariánom Hudecom . Druhé miesto obsadili hráči Volejbalového 

klubu Fryčovice a tretie miesto získali Ropice (oba tímy z  Českej 

republiky). Turnaj sa konal pod záštitou primátora mesta Žilina a 

bol určený pre športovcov vo veku nad 50 rokov .  

 

18. 9.  

V meste Plumelec (Francúzsko) sa konali prvé Majstrovstvá Európy 

v cyklistike v histórii. Žilinčan Peter Sagan ako reprezentant 

Slovenskej republiky zvíťazil v  kategórii El ite s hromadným 

štartom.  
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Okruh dlhý 13, 9 km dlhý v okolí Plumelecu absolvovali celkovo 

17-krát (spolu 232, 9 km) . Peter Sagan to zvládol za 5 hod . 34. 

min. 23 sek. Druhý skončil Francúz Julien  Alaphilippe a tretí 

Španiel Daniel Moreno .  

 

19. 9.  

Pri Základnej škole v  Závodí bolo slávnostne sprístupnené deťom 

a mládeži ihrisko. Žilinské deti môžu od septembra využívať 

športové ihrisko, detské ihrisko a  posilňovanie v prírode – workout 

v Závodí, ktoré sa dočkalo revitalizácie . Cieľom projektu bolo 

skvalitnenie podmienok tunajších žiakov , miestnych detí a mládeže 

na športové a  telovýchovné aktivity . Začiatok realizácie projektu 

bol marec minulého roku , pričom financie vo výške 36  800 eur boli 

pokryté z tzv . Nórskych fondov v  rámci projektu.  

 

Pásku strihajú Jozef Antošík (vľavo), vedúca odboru školstva MSÚ 

Viera Popluhárová a  Igor Choma (vpravo)  

 

Rekonštrukciou prešlo aj detské ihrisko, na ktorom sa vybudovalo 

8 prvkov. Financovanie vo výške 26  000 eur bolo zabezpečené z 

rodičovského združenia pri základnej škole a  školy v rámci 

rozpočtu školy a z pohotovostného fondu poslancov Mestského 
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zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod Závodie. Pásku prestrihli 

primátor mesta Igor Choma a majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík .  

 

22. 9. a 23. 9.  

Na Námestí Andreja Hlinku sa 

konal 13. ročník Žilinských dní 

zdravia . Súčasťou podujatia boli 

bezplatné zdravotné vyšetrenia , 

Primátorská kvapka krvi, 

Plavecká štafeta a  zaujímavý 

kultúrny program . Podujatie 

podporila Nadácia Kia Motors 

Slovakia.  

Motto podujatia zdravie, krása, 

vitalita sa stalo symbolom tohto podujatia, na ktorom odborníci 

upozorňovali na civilizačné choroby a ponúkali zdravú alt ernatívu 

života. Súčasťou podujatia boli aj bezplatné zdravotné vyšetrenia , 

napr. meranie krvného tlaku , cholesterolu, očného tlaku, hladiny 

cukru v krvi a iné .  

 

22. 9.  

V Mestskej krytej plavárni sa konal 8 . ročník podujatia s názvom 

Žilinská plavecká štafeta. Do štafety sa zapojili žiaci základných 

a stredných škôl , 

športové kluby, seniori i 

široká verejnosť . 

Podujatia v Žiline sa 

zúčastnilo 1 338 

plavcov, viac ich prišlo 

len v meste Banská 

Bystrica. Pretekov sa 

zúčastnila aj žilinská 
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mládež s celkovým počtom 950 zúčastnených . Rekord z roku 2012 

– 1 315 000 metrov sa podarilo prekonať a nový rekord má hodnotu 

1 562 000 metrov. Podujatie usporiadali mesto Žilina v spolupráci 

s Mestskou krytou plavárňou Žilina a za podpory Nadácie Kia 

Motors Slovakia.  

 

22. 9. až 25. 9.  

V chorvátskom meste Poreč na Istrii sa konali Majstrovstvá sveta 

MWF-II. Majorette. Zúčastnilo sa na nich takmer štyridsať 

súťažiacich kolektívov z  pätnástich krajín . Víťazstvo v  kategórii 

senior baton veľká formácia  si odniesli žilinské mažoretky Diana 

z CVČ, Kuzmányho 105 pod vedením vedúcej súboru Ľudmily 

Štefkovej a trénerky Andrey Funtikovej , Lucie Ľuptákovej a  Ivany 

Matejíkovej.  

Vicemajsterkami sveta v kategórii jednotl ivcov sa stali Simonka 

Bollová a Anetka Šumplíková.  
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22. 9.  

V Dome umenia Fatra sa konal otvárací koncert 43 . sezóny 

Štátneho komorného orchestra . Odzneli na ňom skladby od Jána 

Levoslava Bellu a Wolfganga Amadea Mozarta. Orchester dirigoval 

Simon Chalk z Veľkej Británie , ako sólistka vystúpila  klaviristka 

Ingrid Fuzjko Hemming z Japonska. Koncert sa konal v spolupráci 

s veľvyslanectvom Japonského cisárstva .  

24. 9.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 17. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválili bezplatnú  MHD pre 

sprievod detí do troch rokov. Poslanci sa rozhodli spolufinancovať 

projekt dažďovej a splaškovej kanalizácie v  Považskom Chlmci .  

 

Schválili návrh rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne  v Žiline. 

Rekonštruovať sa budú výmenníkové stanice , filtre, čerpadlá a 

technologické rozvody . Odhadovaná cena projektu je 1  200 000 

eur. Nový systém umožní väčší komfort pri údržbe bazénov , 

rýchlejšie nahrievanie vody a  zabezpečí bezpečnejšiu a  udržateľnú 

prevádzku.  

 

Dôjde aj k  čiastočnému zníženiu energetickej náročnosti . Poslanci 

mestského zastupiteľstva uznesením schválili odpredaj pohľadávok 

Žilinskej parkovacej spoločnosti v hodnote 577 003 , 60 eura. Táto 

suma predstavuje 60 % zo sumy výberu parkovného z miest 

prenajatých Žilinskej parkovacej spoločnosti mestom Žilina , ktorú 

spoločnosť mestu neuhradila a  ktorú si mesto uplatňuje na súde .  

 

27. a 28. 9.  

V sále Konzervatória v  Žiline sa uskutočnilo  finále Žilina 

International Jazz Contest . Je to jedinečná medzinárodná 

džezová súťaž , ktorá priláka la do Žiliny mladých hudobníkov z 

celého sveta . Na podujatí vystúpili Aga Derlak Trio a Adam Jarzmik 
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Quintet z Poľska, Floris Kappeyne 

Trio z Holandska a Zoltán 

Rugovics Trio (na obr.), ktoré 

spája hudobníkov z Maďarska , 

Rakúska a Ukrajiny . Posledné  

uvedené teleso sa stalo víťazom 

súťaže. Počas sprievodného 

programu súťaže bol  aj saxofónový 

workshop s Thorstenom 

Skringerom (Nemecko).  

 

29. 9.  

Mesto Žilina navštívil štátny radca Peter Jendrál z Úradu 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity . Na pôde mesta ho 

privítali zástupca primátora Anton Trnovec , vedúca odboru 

sociálneho a bytového Slavomíra Brezovská a vedúca oddelenia 

bytového Michaela Petríková . Cieľom návštevy bolo zmapovanie 

rómskej komunity a ich situácie na Bratislavskej ulici . Taktiež 

informoval o možnosti spolupráce pri realizácii národných 

projektov pre podporu rómskej komunity . Vedúca odboru 

Slavomíra Brezovská poskytla základné informácie o realizácii 

národných projektov , práci komunitného centra a aktuálnej 

situácii na Bratislavskej .  

 

OKTÓBER 2016  

3. 10.  

Žilinčan Mgr. Ján Marosz zložil sľub poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky. 38-ročný Žilinčan kandidoval za stranu 

OĽANO (Obyčajní ľudia a  nezávislé osobnosti) – NOVA. Do NR SR 

nastúpil ako náhradník po poslancovi Danielovi Lipšicovi, ktorý sa 
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svojho mandátu vzdal vzhľadom trestné stíhanie z  dôvodu 

dopravnej nehody.  

 

5. 10.  

Zomrel Michal Kováč , prvý prezident Slovenskej republiky v ére 

samostatnosti. Vo funkcii prezidenta bol v rokoch 1993 – 1998. 

Michal Kováč sa narodil 5 . augusta 1930 v obci Ľubiša  na 

východnom Slovensku . Po ukončení 

stredoškolského vzdelania na Obchodnej 

akadémii v Humennom vyštudoval v roku 

1954 v Bratislave Vysokú školu ekonomickú 

(VŠE). Do funkcie rezidenta Slovenskej 

republiky ho ako kandidáta HZDS zvolili 

poslanci Národnej rady SR v druhom kole 

volieb dňa 15 . februára 1993 a 2 . marca 

1993 ho do úradu inaugurovali . Funkčné 

obdobie ukončil 2 . marca 1998 odovzdaním 

právomocí vláde SR .  

K spomienke na Michala Kováča prvého prezidenta Slovenskej 

republiky v novodobých dejinách Slovenska , sa pripojilo aj mesto 

Žilina vyvesením čiernej zástavy pred Mestským úradom .  

 

5. 10.  

Štátny komorný orchester Žilina  vystúpil v Bruseli v známej 

koncertnej sále Flagey so spracovaním  diela Ludwiga van 

Beethoven Symfónia č. 9 d mol op. 125m, známej ako Óda na 

radosť. Orchester dirigoval Oliver Dohnányi . ŠKO vystúpil spolu s 

orchestrom a zborom Sliezskej filharmónie Katovice (zbormajster 

Jaroslaw Wolanin). 
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Koncert sa konal pri príležitosti predsedníctva Slovenskej 

republiky v Rade Európskej únie . Na podujatí bol aj prítomný aj 

Maroš Ševčovič , komisár EÚ pre energetiku .skladba Óda na radosť 

(Song of  Joy)  je hymnou Európskej únie .  

 

5. 10. – 8. 10.  

Konal sa 7. ročník medzinárodného festivalu 

zborového spevu s  názvom Voce Magna . Zúčastnili 

sa ho o. i. Mužský spevácky zbor Bélu Bartóka  

z Maďarska, detský zbor Jitro z  Hradca Králové, 

žilinské spevácke zbory Omnia a  Žilinský miešaný 

zbor. Vystúpenia sa konali vo viacerých 

priestoroch – v Katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice , v Dome 

umenia Fatra i v uliciach mesta.  

 

11. 10.  

Na Radnici mesta Žilina sa konala spomienková akadémia pri 

príležitosti 100-ho výročia narodenia žilinského pedagóga 

a básnika Janka Frátrika . So svojimi referátmi o živote a  práci 

vystúpili o . i. Peter Mišák a Peter Cabadaj. Na podujatí sa 

zúčastnili aj básnikova dcéra Tatiana Budke s  manželom, vnuk 

Branislav Orava s manželkou Ľubou .  
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Zľava: Vil iam Budke , Tatiana Budke (dcéra básnika) , Branislav 

Orava (vnuk básnika) a  jeho manželka Ľuba Oravová  

 

S kultúrnym programom vystúpilo hudobné zloženie CABO , ktoré 

vedie Pavol Cabadaj, gitarista skupiny Arzén , ktorý zhudobnil 

básne Jána Frátrika . Vydal ich na CD-nosiči s názvom Vám, rodní 

moji..., podľa názvu básne Janka Frátrika . Na CD-nosiči účinkuje 

aj spevácky zbor Omnia .  

 

11. 10.  

V Bratislave sa konalo oceňovanie architektonických počinov . 

Ocenenie získala turistická lávka a prístrešok na vrchu Straník , 

ktoré zvíťazili v kategórii Exteriér v rámci Ceny Slovenskej komory 

architektov za architektúru (CE∙ZA∙AR 2016) . Autormi projektu 

lávky a prístrešku na Straníku sú: Michal Marcinov , Andrej Badin, 

Zuzana Demovičová , Peter Lényi, Ondrej Marko a Marián Lucký .  
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Slávnostné otvorenie lávky a  prístrešku , ktorých vybudovanie bolo 

najväčšou investíciou Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Malá Fatra v tomto roku, sa konalo 9. apríla 2016 počas podujatia 

Žilinská 1000-ka. Vrch Straník na okraji Kysuckej vrchoviny 

s nadmorskou výškou 769 m n . m. je známy krásnymi výhľadmi na 

celú Žilinskú kotlinu a slúži tiež priaznivcom bezmotorového 

lietania.  

V máji tohto roka sa na slávnostnom vyhlásení v  priestoroch 

Slovenského múzea dizajnu , za účasti ministra školstva , vedy, 

výskumu a športu SR Petra Plavčana , odovzdali ceny za 

komunikačný dizajn 2016 . Národnou cenou za experimentálny 

komunikačný dizajn 2016 bola ocenená Balustráda na Farských 

schodoch od autorskej štvorice Marcel Benčík , Peter Lényi, Ondrej 

Marko a Marián Lucký .  

 

Okrem týchto ocenení získala  minulý rok cenu Fénix – Kultúrna 

pamiatka roka 2014  zreštaurovaná Loretánska kaplnka  s bočným 

oltárom Panny Márie Loretánskej v Kostole sv . Barbory (na obr. na 

nasledujúcej strane ),  ktorý spravuje žilinský dominikánsky konvent  
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Ide o cenu za najlepšiu obnovu a rekonštruovanie kultúrnych 

pamiatok na Slovensku v rámci programu Obnovme si svoj dom.  

 

O zisk tohto prestížneho ocenenia sa pričinili Vladimír Majtán a 

Jana Piecková z Krajského pamiatkového úradu v Žiline spolu s 

akademickým sochárom Dušanom Hagarom , reštaurátorom 

Miroslavom Slúkom a  rektorom kostola, bratom Benediktom 

Hajasom OP.  

  

15. 10.  

Zomrel Mgr. Martin Bálik. Narodil sa 19. 

septembra 1929 v obci Sása (okres Zvolen) . 

Bol popredný slovenský divadelník , 

pedagóg, výrobca divadelných bábok . Celý 

život zasvätil bábkovému divadlu i výrobe 

a zdokonaľovaniu technológie výroby bábok . 

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, odbor výtvarná 

výchova u  prof. Kostku a prof. Štefunka , 

neskôr na DAMU v Prahe scénografiu 
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a technológiu bábok. Pôsobil v  slobodnom povolaní , a tiež ako 

scénický výtvarník na viacerých divadelných scénach .  

Od roku 1962 pôsobil ako vedúci výtvarník v  Bábkovom divadle 

Žilina. Pôsobil aj ako pedagóg výtvarnej výchovy na stredných 

školách a  Ľudovej škole umenia (dnešná Základná umelecká 

škola), taktiež spolupracoval s  Mestským divadlom Žilina . Je 

známym slovenským inovátorom pohybovej mechaniky bábok .  

Martin Bálik je nositeľom ceny Genuis loci Solnensis , ktorú 

každoročne udeľuje Zbor Žilincov . V roku 2011 bola jeho 

celoživotná práca ocenená Cenou primátora mesta za významný 

prínos pre rozvoj divadelného a bábkarského umenia v Žiline a na 

Slovensku.  

 

15. 10.  

V Senci sa hral ligový zápas 12. kola Fortuna 

ligy. Futbalisti MŠK Žilina  jednoznačným 

triumfom nad Dunajskou Stredou 6:0 dosiahli 

najvyššie víťazstvo v tejto sezóne . Po polčase 

bolo 4:0. Góly vsietili Nigérijčan Yusuf Otubanjo 

(2 góly) , Filip Hlohovský, Nikolas Špalek, Michal 

Škvarka a Miroslav Káčer. Zverenci trénera Adriána Guľu dosiahli 

v tomto ročníku už desiate ligové víťazstvo .  

Zápas sa hral v  Senci, pretože v  Dunajskej Strede prebieha veľká 

rekonštrukcia miestneho štadióna .  

 

16. 10.  

V katarskom meste Dauha sa konali Majstrovstvá sveta v cestnej 

cyklistike. Majstrom sveta v pretekoch s hromadným štartom 

mužov sa stal žilinský rodák Peter Sagan  a obhájil tak svoj titul z 

vlaňajšieho šampionátu v americkom Richmonde . V závere 

prešpurtoval aj také esá ako Brit Mark Cavendish a  Belgičan Tim 

Boonen. Trať dlhú 257 , 5 km absolvoval za 5 hod. 40 min. 43 sek. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:MSK_Zilina_logo.png
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Ďalší Slováci  – Michael Kolář skončil na 19 . mieste a šampiónov  

starší brat Juraj Sagan na 39 . mieste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V histórii majstrovských bojov kategórie mužov je ojedinelé , že 

cyklista obhájil dúhový dres majstra sveta . Pred Petrom Saganom 

to naposledy dokázal Talian Paolo Bettini v sezónach 2006 a 2007 .  

 

17. 10.  

Na Radnici mesta sa 

konalo uvítanie malých 

Žilinčanov do života . 

Prítomným sa prihovoril 

zástupca primátora mesta 

Patrik Groma. Milej 

slávnosti sa zúčastnili 

desiatky malých Žilinčanov 

s rodičmi.  

 

18. 10.  

V nočných hodinách zhruba o  22. 15 hod. vypukol požiar 

v bytovom dome na Bratislavskej ulici 505/56 . Počas zásahu 

Hasičského a záchranného zboru SR bolo evakuovaných z  objektu 

11 rodín . Ani jedna z týchto rómskych rodín nemala s  mestom 
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Žilina platnú nájomnú zmluvu . Len pre zaujímavosť je nutné 

uviesť, že k 3. októbru 2016 sa napríklad u  jedného na čierno 

bývajúceho  nájomníka vyšplhal dlh voči mestu na sumu 79  000 

eur.  

Domy na Bratislavskej ulici sú dlhodobo v  katastrofálnom stave . 

Obyvatelia neplatia za nič , odpadky hádžu okolo domov . Tieto 

odpadky sú pravidelne odstránené na náklady mesta Žilina . Na 

devastovanie bytov vynašli miestni termín „vybývaný“ byt.  

 

19. 10.  

Na Radnici mesta Žilina bol sprístupnená výstava Stano Lajda 

v obrazoch . Celkove je vystavených 32 originálnych diel 

akademického maliara Stanislava Lajdu . Počas vernisáže sa 

početným hosťom prihovorili zástupca primátora mesta Žilina 

Patrik Groma, samotný autor diel Stanislav Lajda a kurátorka 

Darina Arce.  

Zľava: Stano Lajda, Darina Arce, Patrik Groma 

Akademický maliar Stanislav Lajda sa narodil a  vyrastal v Žiline. 

Od malička ho fascinoval renesančný realizmus a  už ako 

štrnásťročný namaľoval variáciu Leonardovej poslednej večere . Po 

absolvovaní VŠVU v  Bratislave v odbore reštaurovanie maľby sa 

vrátil do rodného mesta . Od roku 1990 sa už ako voľný umelec 

sústredil na voľnú maľbu . V roku 2015 získal Cenu mesta Žilina .  
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19. 10. až 22. 10.  

Žilina opäť patrila medzi mestá, v ktorých sa predstavila putovná 

prehliadka outdoorových filmov . Počas svojej niekoľkoročnej 

existencie sa stal najväčším putovným festivalom nielen v  Českej 

republike, ale v celom svete. Festival prebieha vo vyše 40 mestách 

v Česku, na Slovensku a Rusku.  

Festival mal 4 súťažné kategórie:  

1. dobrodružný a extrémny športový f ilm –  športy v prírode  (okrem 

horolezectva a vodných športov) , lyžovanie , extrémne lyžovanie , 

horské bicykle, paragliding, atď.  

2. horolezecký a horský f ilm – horolezecké športy , expedičné 

lezenie, lezenie v ľade, polárna expedícia , horská krajina, človek a 

hory,  

3. dobrodružný vodný športový f ilm – rafting, vodné športy, 

kajaking, kanoistika, jachting, potápanie, surfing, diaľkové 

plávanie, podvodná speleológia, atď.,  

4. cestopisný f ilm – filmy výhradne cestopisného charakteru 

nezaradené do kategórii A , B, C.  

 

22. – 25. 10.  

V Erfurte (Nemecko) sa konala medzinárodná gastronomická 

súťaž IKA 2016 . Zúčastnilo sa jej viac ako 2 000 kuchárov 

a cukrárov z 59 krajín. Medzi nimi aj Žilinský klub kuchárov 

a cukrárov . V kategórii „Culinary art – súťažný výstavný stôl – 

Studený bufet“ získali bronzovú medailu . Kapitánom družstva bol 

Milan Bušovský, členovia boli Vladimír Lokšík , František Plavý , 

Tomáš Pleva, Jindřich Novotný, Martina Kamenčíková , Miroslav 

Gemzický a  Roman Pekný.  

 

 24. 10.  

Krízový štáb mesta Žilina  predložil primátorovi mesta Žilina 

Igorovi Chomovi správy o technickom stave požiarom poškodenej 



  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

97 
 

bytovky na Bratislavskej ulici 505/56 v Žiline, ako aj o aktuálnej 

situácii ľudí , ktorí dom doteraz obývali . Stav bytového domu je na 

základe statického posúdenia alarmujúci .  

Bytový dom na Bratislavskej ulici  po požiari nie je možné užívať 

bez sanácie , konkrétne by bola potrebná výmena strešnej 

konštrukcie, opravy konštrukcií v mieste dažďových zvodov , 

zosilnenie v základovej škáre , vyčistenie suterénnych priestorov , 

aby nepokračovala kontaminácia muriva agresívnym prostredím 

(najmä fekálie) a oprava suterénneho muriva a muriva prízemia .  

Keďže obyvatelia bytového domu si tento stav spôsobili sami a 

nevytvárali si fond opráv , mesto Žilina nemôže pristúpiť k jeho 

oprave. Táto by totiž bola fakticky hradená z peňazí ostatných 

Žilinčanov . Dom sa s najväčšou pravdepodobnosťou zbúra , pretože 

oprava domu by bo la finančne náročná a nehospodárna . Obyvatelia 

tohto domu vytvorili voči mestu Žilina dlh , ktorý vrátane 

príslušenstva dosahuje hodnotu 557 000 eur .  

Mesto Žilina v zmysle § 3 ods . 4 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov poskytne obyvateľom iba 

nevyhnutnú a okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej 

živelnou pohromou .  

 

25. 10.  

Automobilka Kia Motors 

Slovakia obsadila 3. 

miesto spomedzi firiem na 

Slovensku s najväčšou 

hodnotou v aktuálnom 

rebríčku magazínu 

Forbes. Na prvom mieste 

sa umiestnili Slovenské 

elektrárne , tak ako aj 

v minulosti. Na ďalších miestach sa umiestnili 
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automobilky, na ktorých je postavená veľká časť slovenskej 

priemyselnej výroby . Volkswagen Slovakia sa umiestnil na druhom 

mieste a spoločnosť Kia Motors Slovakia na treťom mieste .  

Cenu prebral prezident Kia Motors Slovakia Eek-Hee Lee. (na obr. 

na str. 94). Na ďalších pozíciách sa  umiestnili firmy Eustream, 

Slovnaft, atď.  

 

27. 10.  

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo  rozhodovalo dnes o ďalšom 

vývoji situácie obyvateľov vyhoreného domu na Bratislavskej ulici . 

Na zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcov ia z Úradu splnomocnenca 

vlády pre rómske komunity Peter Jendrál , Stanislav Vospálek a 

Ladislav Chynoradský .  

Obytný dom na Bratislavskej ulici zachvátil požiar 18 . októbra 

2016 vo večerných hodinách a  obyvatelia boli dočasne umiestnení 

v neďalekej telocvični základnej školy na Hollého ulici . Majú 

zabezpečenú nevyhnutnú stravu , prístup k pitnej a teplej vode, 

bolo im poskytnuté nevyhnutné prístrešie a o  poriadok sa stará 

Mestská polícia Žilina . Zastupiteľstvo schválilo primátorovi 

možnosť urobiť potrebnú rozpočtovú zmenu na riešenie situácie 

s obyvateľmi, aby tak mohla byť čím skôr uvoľnená telocvičňa pre 

potreby školy . O ďalšom konkrétnom  postupe sa rozhodne 

v najbližších dňoch .  

 

NOVEMBER 2016 

2.  11.  

Mesto Žilina v týchto dňoch zakúpilo 10 fotopascí, ktoré budú 

rozmiestnené do najrizikovejších lokalít . Prvú fotopascu už 

umiestnilo k cintorínu na území mesta .  

Fotopasce dokážu zachytiť každý pohyb a  zachytený objekt vedia 

odoslať na e-mail alebo na mobil. Nepotrebujú napojenie na 

elektrickú sieť , sú vodovzdorné a  vydržia aj mrazy . Môžu byť 



  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

99 
 

upevnené na stĺpe alebo podstavci či priviazané na strome . Dokážu 

nahrávať každý pohyb , 24 hodín, 7 dní v  týždni, mnoho týždňov 

bez prestávky . Fotopasce tak majú prispieť k  lepšiemu objasneniu 

priestupkov. Ďalšie fotopasce má mesto v  pláne dokúpiť podľa 

potreby.  

Problém s vandalizmom a čiernymi skládkami je celoslovenský 

problém a teda neobchádza ani Žilinu . Keďže vedeniu mesta 

a určite aj jeho obyvateľom záleží na prostredí , v ktorom žijú, 

dochádza k  nákupu nových fotopascí .  

3.  11.  

Mesto Žilina dnes navštívili dvaja veľvyslanci , ktorí sú vo funkcii 

iba krátko. Na Radnici mesta Žilina ich  privítal primátor mesta Igor 

Choma.  

Najskôr Radnicu mesta navštívil veľvyslanec 

USA v Slovenskej republike Adam Sterling,  

ktorý je v úrade od augusta 2016 . Zaujímal sa 

o život v meste Žilina , ako aj o podnikateľské 

či vzdelávacie prostredie . Vyzdvihol veľmi 

dobrú spoluprácu ozbrojených síl USA s  5. 

plukom špeciálneho určenia v  Žiline. Za 

pozitívne pre mesto pokladá aj to , že v okolí 

Žiliny prebieha výstavba diaľnic .  

 

Potom radnicu navštívil veľvyslanec 

Bieloruskej republiky Igor Alexandrovič 

Leščeňa, ktorý bol vymenovaný do funkcie 

13. júna 2016. Veľvyslanec prejavil záujem 

o to, aby Žilina nadviazala nové partnerské 

kontakty s vhodným mestom v  Bielorusku. 

Rokovania sa zúčastnil aj riaditeľ RK SOPK v 

Žiline Ján Mišura .  
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7. 11.  

Na Radnici mesta Žilina  sa konalo 19. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline . Poslanci prerokovali správu o  vykonaní 

kontrol v MsHK Žilina a v ZUŠ Ladislava Árvaya . Konštatovali , že 

výsledky kontrol sú v  oboch prípadoch alarmujúce . Požiadali  

vedenie MsHK, aby predložilo návrh opatrení na zamedzenie 

protiprávnej činnosti . Taktiež prerokovali petíciu o  zachovaní 

starého trhoviska. Poslanci schválili aj materiál  o nadobudnutí 

športovej haly na Karpatskej ulici na pozemku č. 7845/4 o výmere 

15 771m2.  

Poslanci schválili udelenie Čestného občianstva Petrovi Saganovi , 

dvojnásobnému majstrovi sveta v  cyklistike v rokoch 2015 a 2016.  

 

8. 11.  

Spoločnosť Kia Motors Slovakia  vyhrala Národnú 

cenu Slovenskej republiky za kvalitu 2016 v  

kategórii A) veľké organizácie vyrábajúce výrobky 

alebo poskytujúce služby . Ocenenie prebrali Eek-Hee Lee, 

prezident a CEO a Štefan Jokel , vedúci oddelenia Riadenie kvality . 

Vyhlasovanie sa uskutočnilo v Primaciálnom paláci v Bratislave .  

Zúčastnili sa na ňom minister hospodárstva Peter Žiga , minister 

školstva, vedy, výskumu a  športu Peter Plavčan , minister práce , 

sociálnych vecí a  rodiny Ján Richter , štátni tajomníci , predsedovia 

ostatných ústredných orgánov štátnej správy , veľvyslanci, 

zástupcovia akademickej obce a podnikateľského prostredia . Kia 

vyrobila na Slovensku v priebehu 10 rokov už viac ako 2 , 5 milióna 

automobilov a naďalej pokračuje vo svojich investíciách .  
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9. 11.  

Na Radnici mesta Žilina bola vernisáž 

výstavy fotografií Ľubomíra Plešingera 

s názvom Fotomosty. Autor vo svojich 

fotografiách a  fotomontážach konfrontuje 

starú Žilinu s novými skutočnosťami . 

Ľuboš Plešinger (na obr.) je dlhoročným 

majiteľom tanečnej školy v  Rondel klube 

a poslancom Mestského zastupiteľstva  v 

Žiline.  

10. 11.  

Konalo sa slávnostné valné zhromaždenia Olympijského klubu 

(OK) Žilina, pri príležitosti 20-teho výročia založenia . Významné 

výročie si pripomenuli členovia OK na slávnostnom valnom 

zhromaždení na pôde Žilinskej univerzity .  

Slovenský olympijský výbor (SOV) zastupoval viceprezident 

Vladimír Miller, Združenie olympijských klubov (ZOK) SR jeho 

predseda Ivan Čierny aj podpredseda Viliam Mjartan . Mesto Žilina 

reprezentoval na slávnosti zástupca primátora  Anton Trnovec.  

 

11. 11.  

Mesto Žilina si dôstojne uctilo pamiatku 

obetí prvej svetovej vojny  rozozvučaním 

sirény na Mestskom úrade v  Žiline dňa 11 . 

novembra 2016 o jedenástej hodine a 

jedenástej minúte . Veniec mesta Žilina ku 

hrobu na starom cintoríne položil kronikár 

mesta Ján Štofko. Pietnej spomienky sa 

zúčastnili aj členovia Únie vojnových 

veteránov SR a Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov a  ďalšia 

verejnosť.  
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Presne v tomto čase v roku 1918 zaznela posledná salva pri podpise 

prímeria medzi spojencami a Nemeckom vo f rancúzskom meste 

Compiègne, ktorým sa skončila prvá svetová vojna (dobovo Veľká 

vojna). Pre hrôzy a útrapy tejto vojny bol 11 . november vyhlásený 

za Deň vojnových veteránov , známy aj ako „Deň červených makov“ .  

 

14. 11.  

Konalo sa mimoriadne rokovanie Mestskej rady v Žiline. Poslanci 

Mestského zastupiteľstva totiž na svojom zasadnutí dňa 7 . 

novembra 2016 schválili uznesenie č . 198/2016, týkajúce sa 

možného opätovného nadobudnutia Športovej haly na Bôriku 

mestom. Primátor sa rozhodol využiť svoje zákonné právo a toto 

uznesenie nepodpísal z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre mesto .  

 

15. 11.  

V Martine v Národnej knižnici sa konalo vyhlásenie , do ktorej bolo 

prihlásených 29 obecných a mestských 

kroník a 114 monografií s rôznou tematikou 

– mestá, mestské časti, občianske združenia . 

Hoci v kategórii kroník miest hlavnú cenu 

získala Kronika mesta Nitra , aj práca na 

Kronike mesta Žilina bola ocenená .  

Čestné uznanie za dlhoročnú prácu a 

udržiavanie kontinuity kronikárstva v mesta 

Žilina a kvalitu výstupov prevzal kronikár 

mesta Ján Štofko (na obr.). Táto jediná súťaž 

svojho druhu sa konala už deviaty raz .  

 

16. 11.  

V partnerskom meste Třinec sa v miestnej Werk arene 

konalo podujatie Máme spolu 854 rokov , keďže ide o 

súčet rokov – Žilina tento rok oslavuje 704 rokov od 
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prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste , Třinec 85 rokov a 

Bielsko-Biała 65 rokov. Prítomným sa prihovorili primátor mes ta 

Žilina Igor Choma , starostka mesta Třinec Věra Palkovská 

a zástupca primátora mesta Bielsko-Biała Zbigniew Michniowski .  

V tíme nášho mesta súťažili Mariana Bohačiaková  – riaditeľka 

Centra voľného času, Kuzmányho 105, Pavol Čorba – hovorca mesta 

Žilina a Ján Kotman – riaditeľ Základnej školy Jarná .  

V tíme Třinca nastúpili generálny riaditeľ Třineckých železiarní 

Jan Czudek a speváčka Markéta Konvičková . Súboj troch miest sa 

skončil remízou . Mesto Žilina reprezentovali mažoretky Diana 

z CVČ Kuzmányho 105 . Projekt študentského elektromobilu 

predstavil Ľuboš Kučera  zo Žilinskej univerzity . Na záver na 

koncerte vystúpili Vašo Patejdl, za Poľsko Halina Mlynková , za 

Česko Petr Kolář.  

 

23. 11.  

Nadácia Kia Motors Slovakia oficiálne odovzdala 

zrekonštruované priestory Fakultnej nemocnice s 

poliklinikou v Žiline . Cieľom obnovy v hodnote 345 

000 eur bolo zlepšenie prostredia určeného na 

poskytovanie a výkon zdravotnej starostlivosti občanom Žilinského 

kraja. Nadácia realizovala komplexnú rekonštrukciu budovy 

pediatrie a detskej ortopédie , vrátane renovácie interiéru, výmeny 

okien, zateplenia budovy s novou fasádou , ako aj revitalizáciu 

oddychovej zóny. Na urológii boli vybudované tri úplne nové 

ambulancie, sesterská miestnosť , čakárne a sociálne zariadenia 

pre pacientov, samostatný vchod s bezbariérovým prístupom .  

Automobilová firma Kia Motors Slovakia podporila od roku 2014 

prostredníctvom svojho nadačného fondu a vlastnej nadácie 

rekonštrukciu žilinskej nemocnice sumou 720 000 eur .  
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27. 11.  

V Žiline napadol prvýkrát v  tejto zimnej sezóne sneh. Snehová 

pokrývka hrubá cca 5  cm však dlho nevydržala a rozpustila sa.  

 

29. 11.  

Mesto Žilina ošetruje  umelecké diela vo 

všetkých mestských častiach . Dielo na 

Bajzovej ulici na sídlisku Hliny bolo značne 

poškodené rôznymi grafitmi , kyslým 

dažďom a aj časom. Preto sa pristúpilo 

k jeho chemickému ošetreniu . Údržbu 

sochy mesto vykonalo na vlastné náklady .  

Autorom sochy je významný  akademický 

sochár doc. Alexander Trizuliak. Socha 

vznikla a bola osadená koncom  60-tych 

rokov 20. storočia ako prejav sochárovej konštruktivistickej 

abstraktnej tvorby.  

 

 

DECEMBER 2016 

 

1.  12.  

Mesto Žilina aj v  tomto roku pripravilo Vianočné trhy , ktoré sa 

konali na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku od 1 . 

decembra do 23. decembra 2016.  

 

Predajcovia občerstvenia mali možnosť predĺžiť predaj až do 2 .  

januára 2017. Pripravené boli stánky s občerstvením, vianočnou 

tematikou ako aj umelé klzisko.  
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Stánky s občerstvením v počte 11 boli vybrané na základe 

elektronickej aukcie v októbri , v ktorej sa zúčastnilo 21 záujemcov 

a mestu Žilina sa podarilo získať za prenájom 152 918 eur .  

 

5. 12.  

Na rozostavanom diaľničnom úseku D1 Hričovské Podhradie – 

Lietavská Lúčka  prerazili tunel Žilina, celý tento úsek by mali 

odovzdať do užívania motoristom v októbri 2018 . Slávnostný 

začiatok razenia sa uskutočnil 5 . novembra 2014 pri západnom 

portáli osadením sošky sv . Barbory.  
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Na vyše 11-kilometrovom úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie  – 

Lietavská Lúčka bude jedenásť mostov a dva tunely Ovčiarsko 

(2 367 metrov) a Žilina (687  metrov). Úsek sa začína v  Hričovskom 

Podhradí križovatkou diaľnic D1 a D3 . Vedie po estakáde a 

následne vchádza do tunela Ovčiarsko. Po vyústení z východného 

portálu tunela diaľnica prechádza južne od obce Bitarová a križuje 

cestu III/5183. Výbežok kopca Dúbravy prekonáva diaľnica 

tunelom Žilina, za ktorým sa dostáva do doliny Rajčianky . V tomto 

úseku je diaľnica vedená po estakáde  medzi Lietavskou Lúčkou a 

žilinskou mestskou časťou Bytčica . Úsek sa končí v  mieste 

napojenia na križovatku Lietavská Lúčka a v  nej na privádzač 

Lietavská Lúčka  – Žilina . Trasa diaľnice nadväzuje na rozostavaný 

úsek D1 Lietavská Lúčka  – Dubná Skala (13, 5 km) s tunelom 

Višňové (7, 5 km). Ten je vo výstavbe od leta 2014  a postavený má 

byť do konca roka 2019.  

 

Križovatka Žil ina – Juh, medzi Bytčicou a  Lietavskou Lúčkou  

Zdroj: www.nds.sk, www.zilinskedialnice.sk 

http://www.nds.sk/
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Stavebné združenie Ovčiarsko v  zložení Doprastav , a. s. (vedúci 

člen), Strabag, s. r. o., Váhostav – SK, a. s. a Metrostav, a. s. Praha 

sa zaviazalo vybudovať úsek D1 Hričovské Podhradie  – Lietavská 

Lúčka za zmluvnú cenu 512 , 64 mil.eur vrátane dane.  

Privádzač zo Žiliny bol zaradený do stavby úseku Hričovské 

Podhradie – Lietavská Lúčka ako stavebný objekt . Križovatka 

ostane začlenený v  stavbe D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala , kde 

bude uzavretý termín jej dokončenia . Tento termín bude identický 

s termínom dokončenia  stavby Hričovské Podhradie  – Lietavská 

Lúčka, to znamená do októbra 2018 .  

 

4.  12.  

Svätý Mikuláš aj v tomto roku prešiel so sprievodom cez celú 

Žilinu. V trase boli menšie zmeny . Na sídlisku Hájik bol Mikuláš 

na Slnečnom námestí a  v mestskej časti Brodno bol Mikuláš na 

autobusovej zastávke . Z týchto miest začal Mikuláš svoju púť po 

meste. Ukončil ju na Mariánskom námestí , kde spolu s primátorom 

Igorom Chomom rozsvietili  vianočný stromček .  

 

vľavo: Jaro Gažo (spevák skupiny Arzén) a primátor Igor Choma  
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Program podujatia na Mariánskom námestí :  

16.30 hod.  Deti a Jaro Gažo + uvedenie  CD-nosiča 

17.00 hod.  Príchod Mikuláša a  primátora Igora Chomu  

17.10 hod.  Rozsvietenie vianočného stromčeka  

18.30 hod.  Vystúpenie hudobnej skupiny Ploštín punk  

 

7. 12.  

Dnes uplynulo 10 rokov od oficiálneho spustenia sériovej výroby vo 

firme Kia Motors Slovakia . Odvtedy zišlo z výrobných liniek vo 

firme viac ako 2, 5 milióna automobilov a 3 , 8 milióna motorov . 

Spoločnosť Kia od svojho príchodu na Slovensko preinvestovala už 

1, 7 miliardy eur a ďalej rozširuje svoje aktivity .  
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Vďaka závodu Kia bolo na Slovensku vytvorených už viac ako 20 

000 pracovných miest priamo v automobilke ako aj u jej 40 

najdôležitejších dodávateľov .  

Samotná spoločnosť Kia v trojzmennej prevádzke zamestnáva 

približne 3 800 ľudí . Závod aktuálne vyrába  modely Kia cee’d , Kia 

Sportage a Kia Venga. Tieto autá  exportuje do 95 krajín sveta , 

pričom 14 % z nich má pravostranné riadenie . Na slovenských 

cestách jazdí už takmer 40 000 automobilov vyrobených v jedinom 

európskom závode značky Kia v Tepličke nad Váhom .  

Modely Kia vyrábané v  súčasnosti v závode v  Tepličke nad Váhom .  

 

Kia c´eed  

 

Kia Sportage 
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Kia Venga 

Zdroj: www.kia.sk 

8. 12.  

Primátorovi Igorovi Chomovi sa po náročných rokovaniach so 

štátom podarilo vysporiadať záväzok spojený s  vybudovaním 

obytného súboru v Krasňanoch , ktorý odkúpi spoločnosť MH 

Invest II, s. r. o., patriaca pod Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky. Výsledkom rokovaní je vysporiadanie časti 

záväzku mesta vyplatením a časti záväzku odpustením .  

Takzvaná Kórejská dedina sa dostane do majetku ministerstva 

hospodárstva a mesto už nebude mať tento záväzok voči štátu . 

Bude to mať pozitívny dopad na hospodárenie mesta a Žiline sa tým 

výrazne zníži zadlženosť . Celkovo ide o sumu vyše 11 miliónov eur .  

Ešte v roku 2005 uzatvorilo mesto Žilina so štátom zmluvu o 

návratnej finančnej výpomoci , ktorá bola určená na výstavbu 

obytného súboru v Krasňanoch pre vrcholový manažment a 

zamestnancov spoločnosti KIA Motors Corporation (dnes KIA 

Motors Slovakia, s. r. o.). Od tohto okamihu vzrástol dlh mesta o 

17, 6 milióna eur, ktorý bol čiastočne znížený koncom roku 2014 o 

sumu takmer 6 miliónov eur . Čiastočným splatením a odpustením 

zostávajúcej časti záväzku mesta dôjde k zásadnému oddlženiu 

mesta, ako je znázornené v grafoch. V prípade automobilky 

Volkswagen v Bratislave a Peugeot/Citroën v Trnave sa o tieto 

záležitosti staral štát .  

http://www.kia.sk/
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Treba zdôrazniť, že záležitosť vysporiadania Kórejskej dediny  nemá 

žiaden negatívny vplyv na vzťahy medzi mestom Žilina a firmou Kia 

Motors Slovakia. Tieto vzťahy sú nanajvýš korektné a prospešné . 

Firma pomáha mestu Žilina v  mnohých oblastiach .  

 

8. 12.  

Na Radnici mesta Žilina sa konala vernisáž fotografií Vladimíra 

Baču s názvom Park 1977/2016, na ktorej zobrazuje pobyt ľudí 

v Sade SNP (v roku 1977 mal názov Sedláčkov sad).  
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Zľava: Vlado Bača , Patrik Groma, Zdenka Bačová  

 

10. 12.  

Súdne konania prebiehajúce medzi mestom Žilina a spoločnosťou 

GETWAY MANAGEMENT, a. s. sa blížia ku koncu . Verejnosti sú 

tieto súdne konania z médií pravdepodobne viac známe ako „spor 

s Auparkom“.  

Okresný súd Žilina rozsudkom zo dňa 10 . 12. 2015 žalobu 

o zaplatenie 17 560 914, 55 eura v celom rozsahu zamietol ako 

nedôvodnú. Rozsudok však nenadobudol právoplatnosť , keďže 

žalobca sa voči nemu odvolal .  

 

11. 12.  

Na štadióne Pod Dubňom futbalisti MŠK Žilina odohrali posledný 

zápas jesennej časti Fortuna ligy (19 . kolo) 

Zvíťazili v  ňom nad MFK Zemplín Michalovce 

pomerom 7:1. Je to ďalšie výrazné víťazstvo 

Žilinčanov v  tejto sezóne. Predtým zdolali Spartak 

Trnava pomerom 7:0, DAC Dunajskú stredu 

pomerom 6:0, Tatran Prešov pomerom 4:0.  

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_4qb28bRAhVErRQKHfqJAYYQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:MSK_Zilina_logo.png&psig=AFQjCNE0cWJD13Y48ANT6OMnFsIMLP4ing&ust=1484657739959651
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Po jesennej časti ligy sú futbalisti  MŠK Žilina suverénne na prvom 

mieste so ziskom 50 bodov (rekord v histórii slovenskej ligy) so 

skóre 54:12. Na druhom mieste je tím ŽP Šport Podbrezová, ktorý 

získal 38 bodov a tretí je ŠK Slovan Bratislava so ziskom 33 bodov . 

Najlepším strelcom oddielu je Filip Hlohovský , 

ktorý dal 14 gólov , druhý je Michal Škvarka s  8 

gólmi. Trénerom družstva je Adrián Guľa , ktorý 

nedávno podpísal zmluvu s  MŠK Žilina až do roku 

2020, čo je v  našej lige veľmi neobvyklé .  

 

12. 12.  

Na radnici mesta sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci schválili o . i. návrh programového rozpočtu 

mesta na roky 2017 – 2019. Na rok 2017 bol chválený  rozpočet vo 

výške takmer 59 000 000 eur, ktorý je vyrovnaný v príjmovej aj 

výdavkovej časti. Znamená to, že všetky výdaje sú pokryté príjmom 

samosprávy a hospodárenie mesta nie je v  mínusových číslach .  

Návrhy rozpočtu na roky 2018  a 2019 nie sú záväzné , majú 

informatívny charakter . Poslanci Mestského zastupiteľstva 

predložili doplňujúce návrhy , ktorými zvýšili výdavky rozpočtu na 

tzv. poslanecký fond a  granty (o viac ako 280 000 eur), čo vykryli 

navýšením príjmu z  tzv. podielových daní a  presunom z návrhu 

kapitálového rozpočtu mesta .  

 

15. 12.  

Na radnici sa konala tlačová konferencia primátora mesta  Igora 

Chomu, na ktorej informoval novinárov o  výsledkoch hospodárenia 

a rozvoja mesta Žilina v  roku 2016.  

Dlh mesta  k 31. 12. 2010 bol na úrovni 130 , 29 %. 

Transparentným vynakladaním verejných financií sa dlh mesta za 

6 rokov znížil takmer o 80  %. K 31. 12. 2015 bol dlh už na úrovni 

51, 16 %. K 30. 6. 2016 je dlh vo výške 48 , 36 %. Po vysporiadaní 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo-tTH28bRAhUBkRQKHRgvCIYQjRwIBw&url=http://www.fortunaliga.sk/&psig=AFQjCNFx9_KcC4tVG8vUC-gMpXW-LgpbDg&ust=1484657812961990
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záväzku spojeného s vybudovaním obytného súboru v  Krasňanoch 

so štátom, bude dlh mesta približne na úrovni 23  %.  

Spustením  elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline – 

OPIS v roku 2016 sa ku dňu 31 . 10. 2016 realizovalo celkom 119 

zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota bola 4 123 010 eur bez 

DPH. Po realizácii verejného obstarávania zazmluvnená hodnota 

predstavuje finančnú čiastku 3 193 546 , 66 eura bez DPH (3 754 

963, 24 eura s DPH), šetrenie predstavuje finančnú čiastku 

929 466, 34 eura bez DPH.  

 

Radničné noviny, ktorých vydanie predstavuje 8 strán , vyšli 

v tomto roku 12-krát. Náklady na 12 vydaní novín (tlač 

a distribúcia) predstavujú spolu 26 750, 42 eura (s DPH). 

Vydávaním Radničných novín sa výrazne znížil náklad platenej 

inzercie, čo prinieslo úsporu a  lepšie nakladanie s  rozpočtom 

mesta.  
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15. 12.  

Na dome na Hurbanovej ulici č . 36 bola odhalená pamätná tabuľa 

pripomínajúca život a  prácu Jána Vrtílka . Bola tu prvá dielňa 

tohto významného umeleckého kníhviazača . Ján Vrtílek pôsobil 

v Žiline od roku 1928 , zomrel v roku 2000. Tabuľu venovalo mesto 

Žilina a  Zbor Žilincov. Za prítomnosti mnohých Žilinčanov ju 

odhalili primátor mesta Igor Choma , predseda Zboru Žilincov 

Miroslav Pfliegel a dcéra Jána Vrtílka – Lida Mlichová.  

 

 

Lida Mlichová  

 

na obr. zľava: Miroslav Pf liegel, 

Lida Mlichová, Ondrej Lipták (autor 

tabule) a Igor Choma 

Po odhalení tabule sa všetci prítomní premiestnili do blízkeho 

Rosenfeldovho paláca . Tu bola v dôstojných priestoroch v podzemí 

slávnostne otvorená kníhviazačská dielňa Lidy Mlichove j, ktorá 

pokračuje v diele svojho otca . Predtým bola táto dielňa v  budove na 

Hornom vale.  
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20. 12.  

V Londýne boli zverejnené výsledky hlasovania čitateľov 

špecializovaného portálu Cyclingnews o najlepšieho mužského 

protagonistu v cestnej cyklistike v roku 2016.  

V ankete zvíťazil Žilinčan Peter Sagan, ktorý získal 12 367 hlasov , 

čiže 73 % z celkového počtu . Brit Christopher Froome, Víťaz Tour 

de France, na druhom mieste získal 1 428 hlasov . Tretie miesto 

získal Belgičan Greg van Avermaet .  

 

19. 12. – 22. 12.  

V rámci Vianočných trhov sa na Mariánskom námestí podával aj 

Primátorský punč.  

 

Podával ho primátor mesta Igor Choma  (na obr. vpravo), v stánku 

sa vystriedali aj vedúci pracovníci Mestského úradu v  Žiline.  

Celkový výťažok z punču bol 1  367, 38 eura.  

Na tradičnej vianočnej kapustnici Mestského úradu (16 . 12. 2016) 

jeho zamestnanci v tombole vyzbierali ďalších 633 , 50 eura. Všetky 

tieto prostriedky budú po novom roku odovzdané do detských jaslí 

a kuchyne pre dôchodcov na vylepšenie ich zariadenia .  
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22. 12.  

Na zimnom štadióne v  Žiline sa konal hokejový zápas Žiliny proti 

Zvolenu. Hokejové stretnutie bolo okrem športovej napätej situácie 

obohatené o  špeciálne stretnutie – zápas odštartoval Žilinčan 

a dvojnásobný majster sveta v cyklistike Peter Sagan . Pred 

stretnutím Žiliny so Zvolenom sa uskutočnila ceremónia , počas 

ktorej Peter Sagan vystúpil na ľadovú plochu na korčuliach . 

Zápasu sa zúčastnil i jeho brat Juraj Sagan a ďalší výborní 

cyklistickí jazdci . Posledný predvianočný zápas však skončil 

s výsledkom MsHK Žilina – HKM Zvolen 1:3.  

 

22. 12.  

Inštitút pre ekonomické a  sociálne reformy (INEKO) vydal  rebríček 

najlepších základných a stredných škôl na celom Slovensku .  

Žilinské školy získali výborné umiestnenia . Medzi základným 

školami sa na 4. mieste umiestnila Základná škola s  materskou 

školou Školská 49 v mestskej časti Závodie a na 9. mieste 

Základná škola Námestie mladosti 1  v mestskej časti Hájik . Za 

najlepšiu školu bola vyhlásená Základná škola Krosnianska z  Košíc 

na sídlisku Dargovských hrdinov .  

Medzi strednými školami sa umiestnilo Gymnázium Varšavská 1  

v mestskej časti Vlčince . Víťazom sa stala Škola pre mimoriadne 

nadané deti Teplická 7 v  Bratislave – Nové mesto .  

INEKO upozornil, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu 

školy, ale informujú o výsledkoch žiakov . Výsledky vstupujúce do 

rebríčkov teda nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých 

škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces , napríklad 

rozdiely v sociálnom zázemí .  

 

30. 12.  

Prestížny francúzsky športový denník  L'Equipe uverejnil rebríček 

najlepších športovcov sveta  za rok 2016, v ktorom sa náš rodák 



  Kronika mesta Žilina za rok 2016 
 
 

118 
 

Peter Sagan  umiestnil na 5. mieste. Prvá päťka najlepších 

svetových športovcov roka 2016  bola:  

 

1. Usain Bolt (Jamajka, atletika) – 979 bodov  

2. Michael Phelps (USA, plávanie)  – 474  

3. Andy Murray (Veľká  Británia , tenis) – 371  

4. Cristiano Ronaldo (Portugalsko, futbal) – 239  

5. Peter Sagan (Slovensko, cyklistika) – 235  

 

V ankete slovenských športových redaktorov Športovec roka 2016 

sa Peter Sagan umiestnil na druhom mieste. Zvíťazil Matej Tóth , 

olympijský víťaz v chôdzi na 50 kilometrov v Rio de Janeiro .  

Meno tohto fenomenálneho cyklistu sa v Kronike mesta Žilina 

objavuje často. V roku sa stal majstrom Európy , majstrom sveta, 

atď. Takéto úspechy nedosiahol žiaden iný športovec . Aj Slovenská 

pošta vydala známku s jeho portrétom .  
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Počet obyvateľov mesta Žilina  

 

K 31. 12. 2016 bolo v Žiline evidovaných 83  449 obyvateľov mesta 

Žilina, pričom 43  113 bolo žien a 40 336 mužov. Oproti roku 2015, 

kedy sa evidovalo na konci roka 83 565 obyvateľov mesta Žilina , 

nastal úbytok na obyvateľstve o  116 obyvateľov.  

Nastolený trend posledných pätnástich rokov pokračuje ďalej a 

Žilinčanov neustále ubúda . Najaktuálnejšie údaje , z konca roka 

2016, hovoria o počte obyvateľov 83  449. Kým v prvom roku 

milénia, teda v roku 2001, nás bolo ešte 85  310.  

Z toho najviac ľudí žije v  mestskej časti Vlčince (18 593), 

nasledujú Solinky (13  077) a trojku uzatvárajú Hliny (11  216).  

 

Počet obyvateľov mesta Žilina v rokoch 2001 až 2016 

2001 – 85 310 

2002 – 85 347 

2003 – 85 278 

2004 – 85 268 

2005 – 85 425 

2006 – 85 658 

2007 – 85 607 

2008 – 85 103 

2009 – 84 835 

2010 – 84 675 

2011 – 84 514 

2012 – 84 225 

2013 – 83 980 

2014 – 83 707 

2015 – 83 565 

2016 – 83 449 
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Údaje z matriky mesta Žilina  

Žilinská matrika vedie evidenciu osôb , ktoré sa narodili , uzavreli 

manželstvo alebo zomreli na území mesta Žilina . V roku 2016 sa 

v územnom obvode Matričného úradu v  Žiline narodilo 1 410 detí , 

pričom v roku 2015 to bolo 1 463 detí .  

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 6 týchto podujatí , ktorých sa 

zúčastnilo spolu 303 detí . V roku 2016 sa konali aj tradičné 

stretnutia žilinských jubilantov , ktorí oslávili okrúhle životné 

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

osobne zablahoželal na žilinskej radnici počas 5 takýchto akcií 

spolu 620-tim jubilantom. Konala sa aj jedna osobná návšteva 101 -

ročnej jubilantky.  

Rok Počet 

narodení 

Z toho 

dievčat 

Z toho 

chlapcov 

2012 1 528 825 703 

2013 1 440 715 725 

2014 1 397 689 708 

2015 1 463 683 780 

2016 1 410 670 740 

 

Najčastejšie používané mená detí  v roku 2016 boli pre dievčatá 

Sofia, Ema Viktória a  pre chlapcov Jakub, Adam, Matúš.  

Rok Najčastejšie 

ženské meno 

Najčastejšie 

mužské meno 

2012 Nela Jakub 

2013 Natália Matej 

2014 Ema Jakub 

2015 Sofia a Nina Jakub 

2016 Sofia Jakub 
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Počet sobášov v územnom obvode Matričného úradu Žilina v  roku 

2016 bol 498, z toho 265 bolo cirkevných a  233 civilných . Zároveň 

bolo v roku 2016 zaznamenaných 223  rozvodov, v roku 2015 to 

bolo 201 rozvodov.  

 

 

Rok 

Počet 

uzatvorených 

manželstiev 

2012 499 

2013 386 

2014 472 

2015 517 

2016 498 

 

V matričných knihách bolo v  roku 2016 zapísaných  1 447 úmrtí, 

z toho 705 žien a 742 mužov.  

 

 

Rok 

 

Počet 

zaevidovaných 

úmrtí 

2012 1 454 

2013 1 436 

2014 1 336 

2015 1 356 

2016 1 447 
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Rozpočet mesta Žilina za rok 2016  

Záverečný účet tak , ako ho schválili poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Žiline na svojom 23 . zasadnutí dňa 25 . 4. 2017 (z 

materiálu hlavného kontrolóra) .  
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Zo správy o činnosti a hospodárení Mestského divadla Žilina  

Mestské divadlo Žilina  je kultúrnou a umeleckou organizáciou 

financovanou Mestom Žilina . Je 

repertoárovým divadlom so stálym 

umeleckým súborom , ktorého hlavným 

predmetom činnosti je tvorba a 

produkcia divadelných inscenácií . 

Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné ,  

kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite , 

rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život 

Žilinčanov , s presahom v rámci slovenského a medzinárodného 

kontextu.  

Mestské divadlo Žilina aj v roku 2016 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 . Uviedlo päť nových hier v premiére , z toho jednu v 

koprodukcii s nezávislým divadelným zoskupením Trieska v oku . 

Mestské divadlo Žilina poskytlo mladým umelcom možnosť 

inscenovať divadelnú hru na profesionálnej scéne . Žilinské divadlo 

otvorilo v roku 2016 dlhodobý projekt Open Air Divadlo . Podujatie 

konané na nádvorí divadla , bude vítanou pridanou hodnotou pre 

všetkých, ktorí počas divadelnej sezóny nachádzajú v divadle svoj 

priestor pre vnútorné obohatenie , inšpiráciu a kultúrne vyžitie . Od 

roku 2016 Mestské divadlo Žilina zastrešuje i nový kultúrny 

priestor Žiliny, zrekonštruovaný Rosenfeldov palác .  

Z hľadiska hospodárskeho výsledku a štat istických ukazovateľov 

bol rok 2016 pre Mestské divadlo Žilina úspešný . Celková 

návštevnosť na zrealizovaných podujatiach divadla , vrátane FS 

Rozsutec, DH Fatranka a Rosenfeldovho paláca bola 57 099 

divákov, z toho 40,3 %, to je 23 014 divákov navštívilo domáce 

inscenácie z aktuálneho repertoáru divadla . Divadlo bolo úspešné 
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aj v získavaní grantov a dotácií z iných zdrojov . Vďaka zvýšeným 

príjmom na vlastné a hosťujúce predstavenia oproti roku 2015 o 3 , 

9 % a úspešným grantom sa sebestačnosť divadla pohybuje nad 40 

%, v roku 2016 dosiahla 40,81 % (sebestačnosť: pomer vlastných 

príjmov + sumy z dotácii a grantov k celkovým výnosom , tab. č. 14) 

Uvážlivým hospodárením divadla a produkovaním ziskových 

umeleckých aktivít a služieb divadla sa Mestské divadlo Žilina aj v 

roku 2016 dostáva do plusových hodnôt a jeho zisk predstavuje + 

542,24 €.  

Bežné náklady boli spolu: 912  508,74 €, bežné výkony boli spolu: 

913 050,98 €; zisk: 542,24 €.  

Riaditeľom Mestského divadla je Mgr . Anton Šulík, umeleckým 

vedúcim je Eduard Kudláč.  

 

Prehľad realizovaných činností Mestského divadla Žilina v  roku 

2016 

Január – celkový počet vlastných predstavení: 15  

19. 1. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma a Matejom 

Landlom a Petrom Šimunom  

23. 1. – svetová premiéra autorskej divadelnej inscenácie Jasne, v 

pohode v réžii Silvii Vollmanovej .  

Február – celkový počet vlastných predstavení: 17  

23. 2. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Richardom 

Stankem  

Marec – celkový počet vlastných predstavení: 17  

1. 3. – hosťovanie MKS Kežmarok – HANA (Hommage a Hegerova)  

19. 3. – slovenská premiéra divadelnej inscenácie hry R . 

Schimmelpfenniga Ídomeneus v réžii Eduarda Kudláča  

26. 3. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Dušanom 

Jamrichom  

Apríl – celkový počet vlastných predstavení: 16  
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Máj – celkový počet vlastných predstavení: 17  

3. 5. – hosťovanie Popradské mestské divadlo – Hana (Hommage a 

Hegerova)  

9. 5. – hosťovanie na XII . ročníku festivalu Nová Dráma/New  

Drama 2016, Divadelný ústav Bratislava – Jasne, v pohode  

14. 5. – svetová premiéra divadelnej inscenácie hry Smrť 

obchodného © v réžií Michael Vyskočáni  

Jún – celkový počet vlastných predstavení:14  

1. 6. – hosťovanie v Divadle pod Palmovkou , Praha – Opití  

22. 6. – hosťovanie na Martinskom festivale divadiel na Slovensku 

Dotyky a spojenia 2016 – Jasne, v pohode  

Júl – August – celkový počet vlastných predstavení:1, Divadelné 

prázdniny  

27. 8. 2016 – hosťovanie Zálesná divadelná púť , Zálesie – Konfety  

September – celkový počet vlastných predstavení: 11  

7. 9. – hosťovanie Stredoslovenské osvetové stredisko B . Bystrica 

– Brezno – Jánošík  

Október – celkový počet vlastných predstavení: 11  

29. 10. – hosťovanie Divadlo Potôň Bátovce – Ilúzie  

28. 10. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Evou 

Pavlíkovou a Martou Sládečkovou  

November – celkový počet vlastných predstavení: 15  

15. 11. – hosťovanie MKŠS Kys . Nové Mesto – Hana  

22. 11. – hosťovanie MKS Humenné – Hana  

29. 11. – premiéra divadelnej  talkshow Vitajte doma s Milanom 

Ondríkom  

December – celkový počet vlastných predstavení: 13  

14. 12. – kultúrne centrum Bojnice – Hana  

16. 12. – premiéra novej divadelnej inscenácie hry Alexandro 

Baricco Smith&Wesson  
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V roku 2016 realizovalo Mestské divadlo päť nových titulov , jedna 

inscenácia , Amputované duše , bola uvedená v koprodukcii s 

Nezávislým divadelným zoskupením Trieska v oku . Postupnosť 

uvedenia nových titulov je nasledovná:  

S. Vollmannová: Jasne, v pohode/réžia: Silvia Vollmannová , 

premiéra: 23. januára 2016  

R. Schimmelpfennig: Ídomeneus/réžia: Eduard Kudláč , premiéra: 

19. marca 2016  

L. Garajová: Smrť obchodného©/réžia: Michael Vyskočáni , 

premiéra: 14. mája 2016  

P. Balko: Amputované duše /réžia: Vojtech Koleják,  

premiéra: 14. októbra 2016  

A. Baricco: Smith & Wesson/réžia: Anton Šulík ,  

premiéra: 16. decembra 2016  

 

VITAJTE DOMA S  je osobitá divadelná talkshow Mestského divadla 

Žilina v réžii Antona Šulíka , v ktorej moderátorka Soňa Müllerová 

pravidelne hostí inšpiratívne osobnosti našej kultúry . Začiatok 

projektu Vitajte doma S sa datuje od februára 2013 , kedy bola 

prvou hostkou divadelnej talkshow Emília  Vašáryová .  

 

Zdroj: http://www.divadlozilina.eu 
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Mestská polícia Žilina 

Z výročnej správy , ktorú schválili poslanci Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline dňa 20. 6. 2017. 

 

Mestská polícia Žilina (ďalej len MP Žilina) je v 

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

poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní 

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 ustanovenia § 10 , ods. 2 zákona č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského 

zastupiteľstva , ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť všeobecne 

záväzným nariadením .  

Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta . Pri plnení 

úloh majú postavenie verejného činiteľa. Ďalšími zamestnancami 

mesta sú aj zamestnanci s miestom výkonu práce MP Žilina , ktorí 

vykonávajú práce, ktoré priamo nesúvisia s plnením úloh 

vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie 

verejného činiteľa .  

Náčelníkom Mestskej polície Žilina je vr. kom. Milan Šamaj.  

Fyzický stav príslušníkov MP Žilina a zamestnancov s miestom 

výkonu práce MP Žilina k 31 . 12. 2016 – 91 osôb .  

 

Počet priestupkov do 31 . 12. 2016: 19 635  

Členenie podľa druhu priestupku:  

A. Priestupky na úseku dopravy:  15 965  

z toho  

 použitie donucovacieho prostriedku TPZOV  6 982 

 porušenie zákazových dopravných značiek  8 973  

 iné (priechody pre chodcov a pod .) 10 
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B. Priestupky v zmysle zákona 372/1990 Zb . 1 399  

§ 21 – priestupky proti poriadku v správe  (úmyselné uvedenie 

nesprávneho alebo neúplného údaju  

priestupcom) 15 

§ 24 – priestupky na úseku podnikania  96  

§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom  

a inými toxikomániami  62  

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku  1 148  

§ 49 – priestupky proti obč . spolunažívaniu 23  

§ 50 – priestupky proti majetku 55 

 

C. Porušenie VZN 1 558  

VZN 3/2011 o chove, vodení a držaní psov  362  

VZN 15/2012 požívanie alkohol . nápojov v meste  779  

VZN 15/2009 – všeobecná čistota  281  

VZN 3/2012 – zariadenia RIP 14  

VZN 16/2016 – o podmienkach vylep. plagátov 10  

VZN 5/2016 – čas predaja 20  

VZN 6/2013 – o odpadoch 68  

VZN 8/2010 – ochrana zelene 12  

VZN 5/2012 – trhový poriadok  12 

 

D. Priestupky v zmysle zákonov , objasňovanie ktorých je v 

kompetencii mestských a obecných polícií  713  

Zák. 377/2004 – zákon o ochrane nefajčiarov  416  

Zák. č. 214/2009 – o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov 297  

E. Zistené trestné činy  26  

F. Hľadané osoby  19 

Zdroj: www.mpza.sk 

 

 

http://www.mpza.sk/
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Spoločnosť ŽILBYT  

Z výročnej správy spoločnosti ŽILBYT  

 

Hlavnou činnosťou  spoločnosti ŽILBYT , s. r. o.  je správa 

a údržba bytového a  nebytového fondu v zmysle zákona 

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

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v jednotlivých 

bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch , servis 

a údržbu predškolských a  školských zariadení , CVČ, ZUČ, 

evokované pracoviská , CO kryty, správu pohrebísk a domov 

smútku vo vlastníctve mesta Žilina v  zmysle Zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve a kultúrne domy.  

Spoločnosť  vznikla na základe rozhodnutia Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline uznesením číslo 757/2012 zo  dňa 21. 

5. 2012. Mesto Žilina je jediným spoločníkom a  100 % 

vlastníkom spoločnosti a vykonáva všetky práva a povinnosti 

spoločníka a zakladateľa v  spoločnosti . Konateľmi sú JUDr . 

Jarmila Beszédesová a Ing . Stanislav Bořuta .    

Spoločnosť ŽILBYT s . r. o. k 31. 12. 2016 spravuje 1 165 

mestských nájomných bytov , 4 byty v osobnom vlastníctve , 

81 mestských garáži , 21 garáži v  osobnom vlastníctve , 33 

nebytových priestorov , 4 nebytové priestory v  osobnom 

vlastníctve, 25 nebytových priestorov špeciálneho určenia na 

účely civilnej ochrany obyvateľstva , 37 školských 

a predškolských zariadení , 16 mestských cintorínov , 9 domov 

smútku a  2 stavby osobitného určenia , 5 kultúrnych domov . 

Spoločnosť zabezpečuje  vedenie a spracovanie mzdovej 

agendy v zmysle uzavretých obchodných zmlúv o  spracovaní 

a vedení mzdovej a  personálnej agendy pre 6 školských 

zariadení, čo predstavuje prípravu a spracovanie podkladov 

k mzdám pre 180 školských zamestnancov .  

Zdroj: www.zilbyt.sk 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.zilina.sk/userfiles/2014/_img/zilbyt.png&imgrefurl=http://www.zilina.sk/&docid=5a1wh8zkdh8u0M&tbnid=GhpZpeAXrvQMXM:&vet=10ahUKEwi_9Yu_nJHZAhUClCwKHQ2jD6kQMwhmKCAwIA..i&w=209&h=135&bih=783&biw=1600&q=%C5%BEilbyt %C5%BEilina&ved=0ahUKEwi_9Yu_nJHZAhUClCwKHQ2jD6kQMwhmKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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Dopravný podnik mesta Žiliny  

Z výročnej správy DPMŽ za rok 2016  

 

Vedenie spoločnosti:  

Ing. Ján Barienčík, PhD. konateľ spoločnosti  

Ing. Ján Šimko dopravno-prevádzkový námestník  

Ing. Henrich Varecha, PhD. technický námestník  

 

Primárnym cieľom Dopravného podniku mesta Žiliny s . r. o. bolo v 

roku 2016 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 2016 príspevok 

na prevádzku mestskej hromadnej dopravy vo výške 3 600 000 € , 

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, Prílohy č. 12 zo 

dňa 18. 12. 2015 (3 568 tis. vozidlových kilometrov) .  

 

V personálnej oblasti , v roku 2016, nenastala výrazná zmena počtu 

evidovaných zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím. V roku 2016 evidoval dopravný podnik 252 

zamestnancov.  

  

Výnosy spoločnosti  

Plánované výnosy spoločnosti 10 216  731 € boli dosiahnuté na 90 , 

07 %. Podstatnú zložku výnosov tvoria tržby z predaja cestovných 

lístkov MHD v sume 3 238 037 € , výnosy z podnikateľskej aktivity 

podniku vo výške 468  421 €, výnosy z reklamy v sume 167 167 €, 

http://www.dpmz.sk/
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vyrovnanie straty z poskytovaných výkonov vo verejnom záujme 

(príspevok na prevádzku MHD)vo výške 3 600  000 €, príspevok na 

prevádzku verejného osvetlenia vo výške 1 080  000 €, výnosy z 

pokút prepravnej kontroly v sume 87  802 €, výnosy z kapitálových 

dotácií vo výške 156  638 € a ostatné výnosy . V porovnaní s rokom 

2015 bol zaznamenaný , v položke výnosy pokles o 2 ,02 %, čo 

predstavuje absolútnom vyjadrení čiastku 189 854 € .  

 

Náklady spoločnosti  

Plánované celkové náklady spoločnosti v sume 9 909  960 € podnik 

neprekročil a podiel skutočných nákladov na plánovaných 

nákladoch bol 95 ,06 %. V medziročnom porovnaní rokov 2016 a 

2015 sme zaznamenali pokles skutočne vynaložených nákladov na 

prevádzku spoločnosti o 0 ,74 %, čo v absolútnom vyjadrení 

predstavuje čiastku 70  598 €.  

 

V roku 2016 nedošlo k výraznej zmene v objeme vykonaných 

kilometrov. Celkový objem kilometrov bol zhruba rovnako 

rozdelený medzi autobusovú a trolejbusovú prevádzku .  

Rok 2016 2015 2014 

Autobusy 1 760 568 1 736 625 1 729 227 

Trolejbusy 1 809 798 1 804 331 1 788 356 

Spolu 3 570 366 3 540 956 3 517 583 

 

V roku 2016 sa nijako zásadne nezmenila štruktúra vozidlového 

parku DPMŽ. Vyraďovacím procesom však prešiel jeden kus 

autobusu typu KAROSA B741 a jeden trolejbus typu ŠKODA 15TrM 

z dôvodu horšieho technického stavu .  

Rok 2016 2015 2014 

Autobusy 41 42 44 

Trolejbusy 40 41 42 

Spolu 81 83 86 
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Prehľad zamestnancov spoločnosti  

Rok 2016 2015 

 porovnanie  

2016/2016 

(%) 

Vodiči 130 135 96,30 

z toho vodiči 

autobusov 65 67 97,01 

z toho vodiči 

trolejbusov 65 68 96,59 

Robotníci  74 76 97,37 

Manažment 48 48 100,00 

Zamestnanci 

spolu 252 259 97,30 

 

Zdroj: www.dpmz.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpmz.sk/
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Kriminalita v meste Žilina v roku 2016 

 

Údaje poskytlo Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru Slovenskej republiky.  

 

Štatistiky kriminality za mesto Žilina sa samostatne neevidujú . 

Vychádzame z analýzy údajov zistených za Obvodné oddelenia PZ 

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

priamo na území mesta Žilina a  pokrývajú väčš inu mesta. 

Štatistika nezahŕňa údaje z mestských častí Brodno , Mojšova 

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

do územnej pôsobnosti Obvodného oddelenia PZ Žilina – okolie 

a spracované sú v rámci celého okresu Žilina , t. j. aj ce lá Rajecká 

i Terchovská dolina a Strečno .  

Celkovo bolo spáchaných v  meste Žilina 1 675 trestných činov , 

objasnenosť bola cca 47  %. Celková škoda spôsobená kriminalitou 

v meste Žilina bola vyčíslená na sumu 13  748 000 eur. Celkovo 

možno skonštatovať znížen ie kriminality oproti roku 2015.  

Spáchaných bolo celkove 113 násilných trestných činov . Vražda 

sa bola 1 – bola objasnená. Spáchaných bolo 12 lúpeží , 9 z nich 

bol objasnených, násilia na verejnom činiteľovi sa páchatelia 

dopustili v 4 prípadoch. Úmyselných ublížení na zdraví bolo 39 

(objasnených 25) . Znásilnenia boli dve (obe objasnené) .  

Bolo spáchaných 749 majetkových trestných činov , z toho 205 

vlámaní, 480 krádeží (z toho 44 boli odcudzené vozidlá) . Z ďalšej 

kriminality to bolo výtržníctvo v  9 prípadoch, drogová činnosť v  22 

prípadoch. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky bolo zistené 

v 49 prípadoch, väčšinou v doprave.  

Ekonomických deliktov bolo zistených 481 .  

Najviac trestných činov bolo zistených pri skrátení dane – 186 

prípadov, podvodov bolo spáchaných 93 a sprenevera bola zistená 

v 15 prípadoch. Dopravných nehôd bolo 53 .  
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