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JANUÁR 2017 

5. 1.  

Začala aj v Žiline pravá zima. Začalo husto snežiť, napadlo dovedna 

cca 20 cm snehu. Od 7. 1. poriadne prituhlo. Ráno bolo nameraných 

v Hornom Hričove  -21 °C, o deň neskôr ešte  -18 °C (Solinky). Aj na 

Lomnickom štíte namerali cez ten víkend  -28 °C a v Oravskej Lesnej 

dokonca -35,2 °C.  

19. 1.  

Na tlačovej konferencii primátor mesta Igor Choma informoval 

novinárov o pozitívnom vývoji  súdnych konaní prebiehajúcich medzi 

mestom Žilina a spoločnosťou GETWAY MANAGEMENT, a . s. 

Verejnosti sú tieto súdne konania z médií pravdepodobne viac známe 

ako „spor s Auparkom“ , ktorý vznikol ešte za pôsobnosti 

predchádzajúceho vedenia mesta .  

Okresný súd Žilina rozsudkom zo dňa 10 . 12. 2016 žalobu 

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

neodôvodnenú. Rozsudok 

však nenadobudol právo-

platnosť, keďže žalobca sa 

voči nemu odvolal . Mesto si 

tak muselo počkať na verdikt 

Krajského súdu v Žiline . Po 

sérii doplňujúcich vyjadrení 

právnych zástupcov oboch 

strán Krajský súd v Žiline 

rozsudok Okresného súdu Žilina potvrdil ako správny. Písomné 

vyhotovenie rozsudku bolo zástupcovi mesta doručené 13 . 12. 2016.  

„Okresný aj krajský súd zhodne v odôvodnení konštatovali, že mesto 

žalobcovi škodu nespôsobilo a nie je povinné zaplatiť mu sumu 

17 560 914,55 eur. Pokiaľ by mesto muselo takúto čiastku uhradiť, 

išlo by z pohľadu hospodárenia o likvidačný krok s kritickými 
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dopadmi na každodenné fungovanie mesta . Preto vedenie mesta 

vzniknutú situáciu bralo veľmi vážne. Rozhodnutia okresného i 

krajského súdu vnímam ako podstatné a veľmi dôležité víťazstvo “, 

vyjadril sa k tejto problematike primátor mesta .  

25. 1.  

V rámci Vianočných trhov  v decembri 2016 sa na Mariánskom 

námestí podával aj Primátorský punč . Podával ho primátor mesta 

Igor Choma, v stánku sa vystriedali aj vedúci pracovníci Mestského 

úradu v Žiline. Celkový výťažok z punču bol 1  367,38 eur. Na 

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

zamestnanci v tombole vyzbierali ďalších  633,50 eur. Všetky tieto 

prostriedky v tento deň odovzdal primátor mesta do mestských jaslí 

a kuchyne pre dôchodcov na vylepšenie ich zariadenia .  

25. 1.  

Na Radnici mesta Ž ilina sa konala tlačová konferencia  primátora 

mesta. Igor Choma oboznámil zástupcov médií o úlohách mesta 

v roku 2017. V roku 2017 bol plán mesta Žilina hospodáriť s 

rozpočtom 58 798 670 eur .  

Medzi úlohami pre odbor školstva je racionalizácia základných škôl: 

vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, 

Hollého 66, ktoré je súčasťou Základnej školy s materskou školou Do 

Stošky 8.  

Medzi investíciami sú nová kanalizácia Považský Chlmec, nový 

chodník Budatín  – Zádubnie o dĺžke cca 380 m, výmena technológie, 

rekonštrukcia spŕch, toaliet, šatní, vnútorného bazéna v mestskej 

krytej plavárni, rekonštrukcia verejného osvetlenia Vlčince III, IV a 

Malá Praha, dokončenie rekonštrukcie Parku  Ľudovíta Štúra, 

spustenie 12 – 15 nových trolejbusov, vybudovanie nového úložiska 

na novom cintoríne v počte 559 kusov a  iné.  

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2017 
 
 

12 
 

26. 1.  

V Smer music bare bol swingový večer. Vystúpili na ňom speváčka 

Jelena Horváthová, pianista Peter Vaňouček, Michal Cálik (trúbka), 

Matúš Dobeš (kontrabas), Zuzana Mečárová (bicie) .  

 

FEBRUÁR 2017  

1. 2  

Od februára má žilinský závod Kia Motors Slovakia  

nového prezidenta a výkonného riaditeľa . Dae-Sik Kim  

(na obr.) po piatich rokoch vystriedal doterajšieho šéfa 

montážneho závodu Eek-Hee Leeho. Ako uviedol Eek-Hee Lee  úroveň 

žilinského závodu bola 

spomedzi 32 závodov Kia a 

Hyundai vo svete niekde v 

strede. Dnes je Kia Motors 

Slovakia špička v celom 

koncerne.  

„Podľa hodnotenia centrály 

boli na prvom mieste už 

štyrikrát po sebe . Žiadnemu zo závodov sa nikdy nepodarilo byť 

najlepší dvakrát za sebou, my sme to dokázali už štyri razy,“  povedal 

pred časom už bývalý prezident.  

Pred svojím príchodom do spoločnosti Kia Motors Slovakia stál Dae -

Sik Kim na čele tímu korporátneho plánovania v automobilovej 

skupine Hyundai Motor Group. Vyštudovaný strojný inžinier svoju 

profesionálnu kariéru odštartoval v roku 1985 v spo ločnosti Kia 

Motors Corporation. Po niekoľkých rokoch pokračoval vo výrobnom 

závode Sohari, kde až do roku 2000 pôsobil ako vedúci oddelenia 

riadenia výroby . V roku 2005 začal Dae-Sik Kim pracovať v kórejskej 

centrále ako vedúci globálneho tímu riadenia vý roby.  
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3. 2.  

Príslušníci Mestskej polície Žilina v  súčinnosti s  Policajným zborom 

SR, Colným úradom Žilina a Inšpektorátom práce Žilina vykonali 

celkovo 49 dychových skúšok na zistenie prítomnosti alkoholu 

v dychu.  

Pozitívny výsledok dychovej skúšky sa v ten večer preukázal u 14 

mladistvých osôb v  piatich prevádzkach . Príslušníci polície tiež zistili 

a prerokovali 5 priestupkov osôb (obsluha prevádzok), ktoré umožnili 

požitie alkoholických nápojov mladistvým osobám .  

5. 2.  

V meste Soči (Ruská federácia) sa konali majstrovstvá Európy 

v stolnom tenise  hráčov do 21 rokov . Slovák Alexander Valuch  zo 

Žiliny a Dán Anders Lind si vo štvorhre vybojovali titul majstrov 

Európy. V semifinále porazili švédsku dvojicu Anton Kallberg, Simon 

Berglund 3:0. Vo finále zdolali chorvátsko-maďarské duo Tomislav 

Pucar a János Bence Majoros .  

7. 2.  

V Dome Odborov v Bulvaar Café, bola otvorená výstava fotografií 

s názvom Fotomosty Žiliny II . Výstava je pokračovaním práce 

Ľuboša Plešingera  – prepájania fotopanorám súčasnej Žiliny  s 

fotografiami z histórie Žiliny . V tejto sérii autor prepojil súčasné 

zábery s maľbami Mojmíra  Vlkolačka a  Martina Benku.  

9. 2.  

Tunel Žilina na rozostavanom vyše 11-kilometrovom úseku diaľnice 

D1 na trase Hričovské Podhradie  – Lietavská Lúčka je už kompletne 

prerazený.  
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Východný portál tunela Žilina  

Baníci prerazili aj severnú rúru tunela dlhého 687 metrov . Ako 

informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), obe tunelové rúry 

razili v geologicky mimoriadne náročnom teréne . S razbou sa začalo 

počas novembra 2014, najskôr zo západného portálu tunela . 

Skutočne veľmi zložité geologické prostredie si vyžiadalo aj razbu z 

východného portálu a začalo sa teda protirazenie oboch tunelových 

rúr z východného portálu .  

Súčasťou diaľnice D1 Hričovské Podhradie  – Lietavská Lúčka je tunel 

Ovčiarsko v dĺžke 2 367 metrov . Prerazený bol v apríli minulého 

roku. Na diaľnici bude tiež jedenásť mostov . Zmluvný termín 

ukončenia výstavby je január 2018, ale zhotoviteľ požiadal o 

predĺženie lehoty do októbra 2018 .  

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť  

11. 2.  

Žilinčan Peter Cehlárik je trinástym slovenským hokejistom, ktorý v 

tejto sezóne zasiahol do bojov v NHL, a celkovo 84 . hráčom 

narodeným na Slovensku  v tejto severoamerickej súťaži . 

Dvadsaťjedenročný rodák zo Žiliny  nastúpil vo farbách Boston Bruins 

v domácom zápase proti Vancouver Canucks . Domáci zvíťazili 4:3 . 
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Cehlárik sa na ľavom krídle stal súčasťou druhého  útoku Bruins s 

českými spoluhráčmi Davidom Krejčím na centri a Davidom 

Pastrňákom napravo .  

13. 2.  

Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov  a vedenia Mesta Žilina sa 

uskutočnilo v popoludňajších hodinách na Radnici mesta Žilina . 

Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor Mesta Žilina Igor 

Choma. Na stretnutie boli pozvaní občania, ktorí sa dožívajú 

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

Zúčastnení oslávenci sa podpísali do Pamätnej knihy Mesta Žilina .  

Na Radnici mesta Žilina sa  

konalo aj uvítanie malých 

Žilinčaniek a Žilinčanov do 

života. Zúčastnilo sa ho 70 

detí so svojimi rodičmi i 

starými rodičmi. Rodičia sa 

zapísali do Pamätnej knihy 

mesta Žilina. Na uvítaní bol aj 

kultúrny program .  

20. 2.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 21. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Ústrednou témou bol návrh na schválenie 

investičného úveru vo výške 8,5 mil. eur, ktorý poslanci schválili . 

Finančné prostriedky chce samospráva použiť na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia v meste vzhľadom na jeho súčasný nevyhovujúci 

technický stav . Ďalším z bodov programu bol návrh na zvýšenie 

odmien pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline . Schválením 

zmeny Zásad odmeňovania sa tak výška odmeny pre členov 

mestského zastupiteľstva zvýšila z pôvodných 200 eur na úroveň 

minimálnej mzdy, teda na 435 eur .  
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24. 2.  

Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia  plukovník Ľubomír Šebo 

skončil vo funkcii . Na základe rozhodnutia náčelníka Generálneho 

štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky odchádza po 24 rokoch 

služby. Primátor mesta Žilina Igor Choma mu osobne poďakoval na 

slávnostnom ceremoniáli za jeho prácu . Novým veliteľom sa stal 

plukovník Miroslav Gardlo .  

24. 2.  

V Žiline sa konal  13. ročník Žilinského festivalu fašiangových 

masiek.  

Karnevalový sprievod masiek začal svoje putovanie spred Mestského 

úradu v Žiline o 14 .30 hod. a pokračoval po tradičnej trase cez 

Mariánske námestie, Farské schody, Námestie Andreja Hlinku, 

Národnú ulicu a naspäť  na Mariánske námestie, kde bola postavená 

tribúna.  

V programe sa predstavili detské folklórne súbory, hostia zo 

Stropkova a Dubnice nad Váhom . Tradičné pochovávanie basy sa 

uskutočnilo v podaní domáceho folklórneho súboru Rozsutec . Počas 

programu bolo možné ochutnať aj fašiangové dobroty, ktoré napiekol 

spolok ŽIVENA. Ako zahraničný hosť sa predstavila nórska nezávislá 

divadelná skupina Stella Polaris , ktorá účinkuje po celej Európe, 

vrátane otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier 

v Lillehammeri v roku 1992.  

Kráľovnou karnevalu bola Michaela Pastorková -Závodná, kráľom 

Rado Pažej, ktorí celý sprievod a  program aj moderovali .  

Karneval otvoril primátor mesta Igor Choma za asistencie Ivana 

„Kelly“ Kohlera, ktorý bol v  minulosti iniciátorom konania karnevalu 

v Žiline.  
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zľava: Michaela Pastorková -Závodná, Ivan Kohler, Igor Choma, Rado 

Pažej 
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MAREC 2017 

2. 3.  

Finančné prostriedky z grantovej dotácie  sa dajú použiť len na 

aktivity v danom kalendárnom roku . Pre rok 2017 mesto Žilina 

vyčlenilo na podporu projektov sumu vo výške 296 000 eur, ktorá 

bude následne rozdelená do jednotlivých oblastí . Na kultúru je 

vyčlenených 70 000 eur, na vzdelávanie 10 000 eur, na životné  

prostredie 15 000 eur, na sociálnu a zdravotnú oblasť 30 000 eur, na 

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

a na športové dotácie 120 000 eur . Žiadatelia na podporu športových 

aktivít si musia pripraviť svoje žiadosti do 27 . marca 2017, kedy je 

pre túto oblasť vyhlásená uzávierka . Žiadosti na dotáciu aktivít z 

ostatných oblastí si môžu záujemcovia pripraviť do 11 . apríla 2017.  

2. 3.  

Prvý zástupca primátora Patrik Groma 

prijal na Radnici mesta primátora 

mesta Grodno  (Bielorusko ) Mečislava 

Goja. Na obrázku vľavo s fotografiou od 

Vlada Baču.  

Prerokovali možnosti ďalšej spolupráce 

medzi našimi mestami . Stretnutia sa 

zúčastnil aj honorárny konzul 

Bieloruska Marián Murín .  

7. 3.  

Mesto Žilina už po ôsmykrát ocenilo najúspešnejších športovcov 

pôsobiacich v Žiline za rok 2016. Vyhlásenie výsledkov sa 

uskutočnilo v Mestskom divadle Žilina . Kultúrny program spestril 

folklórny súbor Rozsutec i  speváčka Renáta Čonková s  dcérou. Hostí 

sprevádzal programom moderátor Tomáš Ďutka .  
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Športovcov  mohli nominovať športové kluby i  široká verejnosť do 13 . 

februára 2017, a  to v kategóriách: dospelý, mládežník, družstvo, 

športové podujatie, športový tréner  – funkcionár . Podmienkou okrem 

iného bolo, že športovec pôsobil v  roku 2016 v športovom klube na 

území Žiliny. Zoznam nominovaných športovcov posudzovala 

komisia, zložená z odborníkov na šport .  

Žilinčanov vo svete minulý rok výborne reprezentovali aj naši 

športovci pôsobiaci v zahraničných kluboch (bez uvedenia poradia): 

Peter Sagan, Juraj Sagan, Peter Pekarík, Dušan Kuciak a Peter 

Cehlárik.  

Najúspešnejšími športovcami mesta Žilina za rok 2016 sa 

v nasledujúcich kategóriách stali:  

Dospelí 

1. miesto: Andrej Mozoláni  – 

kulturistika (na obr.) 

2. miesto: Eva Bániková – fitness 

3. miesto: Viktor Pečovský  – futbal  
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Mládež 

1. miesto: Matúš Štoček – cyklistika 

2. miesto: Vladimír Štefánik  – plávanie  

3. miesto: Roland Gerebenits – futbal 

Podujatie 

Bežecká liga  

Slovakia cup – hokej 

Družstvo MŠK Žilina – futbal U17 

Tréner, funkcionár Juraj Petráš – tenis 

Športovcov ocenili primátor mesta Žilina Igor Choma i  jeho 

zástupcovia Patrik Groma a  Anton Trnovec.  

11. 3.  

Diaľnica D3 medzi mestskými časťami Žiliny  – Strážov a Brodno  

má byť dokončená v novembri 2017. Vyše 4-kilometrová diaľnica je 

takmer výlučne budovaná nad vodou alebo pod zemou . Mosty na 

estakáde ponad priehradu sú spojené, obe tunelové rúry prerazené a 

práce so štvormesačným sklzom už finišujú . Stavba sa oneskoruje 

zhruba o štyri mesiace. Stavbárov pribrzdili práce v  tuneli Považský 

Chlmec, ktorého časť vedie popod rodinné domy .  

 

Zdroj mapky: www.pravda.sk. 
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13. 3.  

Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslancom boli predložené štyri návrhy projektov 

týkajúcich sa materských škôl . Projekty sú prioritne zamerané na 

zvýšenie kapacity materských škôl, pretože práve nedostatok miest 

v materských školách je už dlhšiu dobu pretrvávajúci problém . 

V prípade schválenia týchto projektov mesto vytvorí 148 nových 

miest v materských školách .  

Doplnkovými aktivitami projektov sú zateplenia budov, výmena 

plastových okien, výmena elektroinštalácie, bezbariérové úpravy, 

revitalizácia vonkajších areálov a  ďalšie práce, ktoré zlepšia súčasné 

prostredie jednotlivých materských škôl . Do výzvy sa v  rámci Žiliny 

zapojili: Materská škola Trnavská,  Závodie, Suvorovova a  Čajakova. 

Z celkových plánovaných výdavkov na tieto rekonštrukcie 

2 845 960,70 eur je zatiaľ z eurofondov vyčlenených 2  032 145 eur, 

čiže 71,4  %, avšak reálnu sumu vygeneruje až verejná súťaž na 

zhotoviteľov stavebných prác, ktorá sumu spravidla ešte zníži .  

17. 3.  

S príchodom jari prichádza do každého mesta a  obce i jarná údržba 

verejných priestranstiev . Do upratovania sa zapojili aj obyvatelia 

Bratislavskej ulice, ktorí v  období od 6. marca do 17. marca naplnili 

7 veľkokapacitných kontajnerov, čím sa im podarilo zlikvidovať jednu 

z viacerých čiernych skládok v  tejto lokalite. Upratať si okolie svojich 

príbytkov inicioval jeden z  obyvateľov v tejto lokalite, ktorý sa po 

návrate z výkonu trestu odňatia slobody takto aktivizoval a  chcel 

prispieť k zlepšeniu prostredia, v  ktorom žije .  

17. až 19. 3.  

Žilinský Klub plaveckých športov Nereus  organizoval už  

XVI. ročník medzinárodných plaveckých pretekov  Jarná cena Žiliny 

2017.  
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Do súťaže sa prihlásilo 609 plavcov z  domácich i zahraničných 

klubov.  

I keď tohtoročná Jarná cena Žiliny nebola zaradená do kalendára 

podujatí plaveckých organizácií LEN (Európska plavecká liga) a  FINA 

(Medzinárodná plavecká organizácia) z  dôvodu „nekorektných“ 

rozmerov krytého bazéna, aj tak zaznamenala rekordnú účasť. Na 

podujatí sa predstavilo 13 zahraničných plaveckých klubov z  Česka, 

Srbska, Estónska, Maďarska, Slovinska či Chorvátska . Nezaostávali 

ani domáce kluby, pričom Slovensko reprezentovalo 44 klubov, medzi 

ktorými nechýbal ani známy žilinský plavecký k lub Nereus.  

22. 3.  

Mesto Žilina vlastní  cenné umelecké diela popredných výtvarníkov . 

V roku 2016 získalo mesto do svojho vlastníctva rozsiahlu zbierku 

obrazov od významného žilinského výtvarníka Mojmíra Vlkolačka . 

Tieto diela nadobudlo mesto darom od pan i Emílie Sadloňovej, 

manželky spomínaného umelca . Celkovo 87 originálnych diel bolo 

vystavených na žilinskej radnici v  máji minulého roka .  

 

Do zbierky mesta okrem týchto obrazov patria aj výtvarné skvosty od 

Miloša A. Bazovského, Štefana Straku, Jana Hálu , Viktora Krupca, 

Jozefa Satina, Ambróza Akidosa, Júliusa Bukovinského, ale i obrazy 



  Kronika mesta Žilina za rok 2017 
 
 

24 
 

žijúcich výtvarníkov Zdena Horeckého, Jozefa Krakovského, Štefana 

Pelikána či Vlada Baču . Tie najhodnotnejšie diela budú vystavované 

na Radnici mesta Žilina a v  zrekonštruovanom Rosenfeldovom paláci .  

 

 

 

Naposledy si mesto zapožičalo zo Základnej školy Jarná obraz od 

českého maliara, kresliara a ilustrátora žijúceho väčšinu života na 

Slovensku vo Važci Jana Hálu (1890  – 1959). V súčasnosti  tento 

unikát (na obr.) visí v reprezentačnom salóniku na radnici a  neskôr 

bude tešiť aj návštevníkov Rosenfeldovho paláca .  

29. 3.  

Rosenfeldov palác zaplnili pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógovia 

a pracovníci škôl a  školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Žilina . Z rúk zástupcov mesta Žilina Patrika Gromu, Antona 

Trnovca a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v 

Žiline Viery Popluhárovej si ocenenia prevzalo 24 pedagogických a 

výchovných pracovníkov . Návrhy na ocenenia mohli podať pracovníci 

materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra 

voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie .  

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2017 
 
 

25 
 

Ocenenie Za dlhoročnú pedagogickú a  riadiacu prácu prevzali: 

 Mgr. Alena Tisoňová (ZŠ s MŠ Gaštanová) ,  

 Mgr. Monika Pistovčáková  (ZŠ Nám. Mladosti),  

 Monika Púčková (MŠ Limbová)  

 Mgr. Mária Kianičková  (ZŠ V. Javorku) 

Cenu Janka Frátrika  prevzali: 

 Mgr. Karol Veselský (ZŠ s MŠ Gaštanová)  

 Marcela Čamatejová  (MŠ Študentská)  

 

V prvom rade vľavo Marcela Čamatejová a  vpravo Karol Veselský  

 

APRÍL 2017 

3. 4.  

Mestu Žilina sa podarilo získať dotáciu vo výške 1  886 576,05 eura 

na rekonštrukciu Mestského úradu v  Žiline. Práce budú zamerané 

na zníženie energetickej náročnosti budovy a  začnú prevzatím 

staveniska 3. apríla 2017. Je to prvá väčšia rekonštrukcia budovy od 

jej skolaudovania v roku 1988. Mesto Žilina sa bude finančne 

podieľať na rekonštrukcii vo výške necelých 100  000 eur.  
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Pred Vianocami 22. decembra 2015 muselo mimoriadne zasadnúť 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline, aby schválilo predloženie žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok na výmenu okien a zateplenie 

budovy Mestského úradu  v Žiline .  

 

Poslanci zastupiteľstva zahlasovali za predložený projekt a  následne 

bol zaslaný na posúdenie Riadiacemu orgánu pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia . Projekt s celkovými výdavkami 1 985 

869,53 eura bol schválený, pričom z prostriedkov Európskej únie a 

štátneho rozpočtu pôjde na projekt 1 886 576,05 eura a samotné 

mesto Žilina sa musí na tejto  sume podieľať čiastkou 99 293,48 eura.  

4. 4.  

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia)  zorganizoval od 

4. 4. do 28. 5. 2017 na území mesta Žilina zber objemných 

komunálnych odpadov . Termín umiestnenia veľkokapacitných 

kontajnerov je vždy od utorka do nedele, pretože v  pondelok sa 

realizuje manipulačný presun na jednotlivé stojiská podľa 

zverejneného harmonogramu .  

Do veľkokapacitných kontajnerov patria : napr. koberce, podlahoviny, 

nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky , a pod.  
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Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria : napr. chladničky, 

televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete 

bezplatne odovzdať na zberný dvor . 

5. 4. – 7. 4.  

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

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina . Zapísaných bolo 

727 prvákov.   

5. 4.  

Nový privádzač cez diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka  napojí 

mesto Žilina na diaľnicu D1, čím sa zvýši plynulosť, rýchlosť a 

bezpečnosť cestnej premávky . Národná diaľničná spoločnosť (NDS) 

uvádza v správe na svojej internetovej stránke: „Vyhlásenie súťaže 

sa predpokladá začiatkom mája a jej ukončenie, respektíve podpis 

zmluvy s víťazom, koncom augusta . Predpokladaná hodnota zákazky 

je stanovená na 22,5 mil ióna eur . NDS bude robiť všetko pre to, aby 

privádzač bol ukončený v rovnakom termíne ako úsek D1 Hričovské 

Podhradie – Lietavská Lúčka“ . 

6. 4.  

Konalo sa zasadnutie Rady podnikateľov . Zúčastnilo sa  ho asi 30 

zástupcov podnikateľských subjektov . Predsedom rady je Jozef 

Antošík, sekretárom je Dušan Petrík . Za mesto Žilina sa zasadnutia 

zúčastnil prvý zástupca primátora mesta Patrik Groma .  

8. 4.  

Mestu Žilina a Občianskemu združeniu GO SPACE záleží na čistote 

životného prostredia, preto sa rozhodli spoločne zorganizovať 

čistenie a zber odpadu na Vodnom diele Žilina. Zraz bol na 

parkovisku pred eXtreme parkom. Organizátori pripravili pre 

účastníkov občerstvenie a  hudobnú produkciu, o  ktorú sa postaral 

Enjoyclub Žilina .  
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Vedenie mesta má záujem, aby sa environmentálne posolstvo čo 

najviac rozšírilo medzi ľudí. Na tento účel využilo  netradičnú formu 

propagácie (guerilla marketing)  a vyzbieraný odpad bol 10 . apríla 

2017 umiestnený na Námestí Andreja Hlinku , ako podnet na 

zamyslenie pre obyvateľov, ktorí by sa mali začať viac zaujímať 

o dianie okolo seba, ekológiu a  zbytočne neznečisťovali verejné 

priestranstvá .  

9. 4.  

Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina odohrali posledný 

zápas sezóny 2016/2017 s družstvom  HK Nitra 

a celkovo obsadili žilinskí „vlci“ tretie miesto . Nitra 

postúpila do finále . Atmosféru narušili priaznivci 

hostí, ktorí začali používať pyrotechniku. Zápas bol 

prerušený a „fanúšikov“ vyviedli policajné zložky .  

Žilinčania celkovo odohrali 67 zápasov, zvíťazili v  26 so skóre 

203:193. Najlepším útočníkom bol Marek Hovorka so 74 bodmi (28 

gólov, 46 asistencií) . Trénerom bol Milan Jančuška, asistentom bol 

Robert Rehák . predsedom predstavenstva MsHK, s. r. o. Marián Tittl, 

športovým riaditeľom Imre Valášek .  

13. 4.  

Na Radnici mesta Žilina prijal mladých žilinských 

hokejistov primátor Igor Choma . Hráči štvrtého 

ročníka MsHKM Žilina  si z ľadu košickej Crow 

arény doviezli cenné víťazstvo a  právom im patrí 

neoficiálny titul majstra Slovenska . Primátor ocenil 

predovšetkým úsilie a  snahu mladých hokejistov, s  akým sa pustili 

do boja o vzácne kovy . Zároveň poďakoval rodičom i trénerom za ich 

obetavý prístup k  svojim zverencom aj za vynikajúcu reprezentáciu 

mesta Žilina a Mestského hokejového klubu Žilina .  
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Vo finálovom zápase turnaja Orange minihokej tour nenašli mladí 

žilinskí vlci premožiteľa a po vynikajúcom výkone sa tešia zo zisku 

zlatých medailí . Po zdolaní Dukly Trenčín a  HC Košice si poradili aj 

s HK Slovan Bratislava, ktorý porazili 8:5 .  

18. 4.  

Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov  a vedenia Mesta Žilina sa 

uskutočnilo v popoludňajších hodinách na Radnici mesta Žilina . 

Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor Mesta Žilina Igor 

Choma. Na stretnutie boli 

pozvaní občania, ktorí sa 

dožívajú okrúhleho životného 

jubilea (70, 75, 80, 85, 90 a 

viac rokov). Zúčastnení 

oslávenci sa podpísali do 

Pamätnej knihy Mesta Žilina .  
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18. 4. a 19. 4.  

Na Radnici mesta Žilina sa 

konalo uvítanie malých 

Žilinčaniek a Žilinčanov do 

života. Zúčastnilo sa ho 60 

detí so svojimi rodičmi i 

starými rodičmi . Rodičia sa 

zapísali do Pamätnej knihy 

mesta Žilina. Na uvítaní bol 

aj kultúrny program .  

19. 4. – 21. 4.  

V Žiline sa konalo modelové zasadanie Organizácie spojených 

národov – ZAMUN. Zúčastnilo sa ho 160 stredoškolákov z  10 štátov   

Európy, Izraela a  Indie. Osem komisií pracovalo v  anglickom, 

francúzskom a  španielskom jazyku . Hlavným organizátorom 

podujatia bolo bilingválne Gymnázium Žilina . Podujatia sa zúčastnil 

aj veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku pán Christophe 

Leonzi.  

20. 4.  

Na Mestskom úrade v  Žiline bola otvorenie výstavy  Od Stalingradu 

do Bratislavy. Výstava bol sprístupnená v  rámci spomienky na 72. 

výročie ukončenia 2 . svetovej vojny. Na paneloch bola 

zdokumentovaná cesta oslobodzovacích vojsk od slávnej víťaznej 

bitky pri Stalingrade až po oslobodenie Bratislavy .  

22. 4.  

Napriek chladnému počasiu sa v  Lesoparku Chrasť konalo tradičné 

jarné čistenie za účasti primátora Igora Chomu, ktorého sa 

zúčastnilo viac ako 100 dobrovoľníkov . Iniciatívy sa chopili aj 

zástupcovia primátora Patrik Groma, Anton Trnovec a  za poslancov 

Ľudmila Chodelková, Iveta Martinková, Peter Cibulka, Ľubomír 
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Bechný a  Marián Zrník. 

S prednostom úradu 

Igorom Liškom sa 

zúčastnilo viac ako 15 

zamestnancov mesta.  

Čistenia sa zúčastnili aj 

členovia združení GO 

SPACE, Nobis Prospere, 

členovia Atletickej Akadémie Žilina, Žilinského mládežníckeho 

parlamentu i členovia tanečnej country skupiny Ruty Šuty, ako aj 

mladí hokejisti . Úrad poskytol účastníkom pracovné rukavice 

a vrecia na zber odpadu. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené 

drobné občerstvenie .  

23. 4.  

Futbalisti MŠK Žilina  na bratislavských Pasienkoch 

zdolali ŠK Slovan Bratislava 1:0. V 83. minúte strelil 

víťazný gól Michal Škvarka . Žilinčania sa tak stali 

siedmykrát majstrami Slovenskej republiky . Viac 

titulov mal práve len Slovan  – osem.  

Fortuna liga sa túto sezónu hrá na 33 kôl, Žilinčania oslavovali už 

po 28. kole. Na čele tabuľky mali pred druhým Slovanom 13  bodový 

náskok. Pre Žilinu je to prvý titul od roku 2013, keď angažovala 

trénera Adriána Guľu a  výrazne zmenila filozofiu klubu . Namiesto 

nákupov „hotových“ hráčov sa zamerala  na výchovu a  predaj 

vlastných odchovancov.  

24. 4.  

Na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Žiline poslanci 

rokovali aj o návrhoch žiadostí o  nenávratné finančné príspevky 

z operačných programov Európskej únie pre jednotlivé materské 

a základné školy, ktoré sú v  zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žilina . 

Získané financie chcú školy investovať do modernizácie i  zriadenia 
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odborných učební a  knižníc, ale aj na zníženie energetickej 

náročnosti budov .  

Poslanci odhlasovali aj vybudovanie dvoch nových  úsekov cyklotrás, 

ktoré prepoja sídliská Vlčince 

a Solinky, a to od hlavného 

vstupu do Lesoparku Chrasť po 

obratisko trolejbusov na 

sídlisku Vlčince . Ďalší úsek 

cyklotrasy bude pokračovať na 

Centrálnu ulicu po pešiu lávku 

medzi sídliskami Hliny a 

Solinky.  

Dôležitým bodom programu bol výsledok hospodárenia mesta Žilina 

za rok 2016. Efektívne hospodárenie počas minulého roka prinieslo 

želané výsledky . Do mestskej pokladnice pribudlo viac ako 5,9 

milióna eur, ktoré bude môcť vedenie mesta i  poslanci použiť na 

realizovanie plánovaných projektov .  

 

Ďalšou z tém, ktorá sa na zastupiteľstve 

prerokovala, bolo založenie Nadácie mesta 

Žilina. Poslanci tento návrh podporili 

a schválili. Cieľom nadácie bude poskytovanie darov alebo 

finančných príspevkov zdravotne postihnutým, starým, chorým a 

bezmocným občanom, deťom a mládeži, ktorí sa ocitli v núdzi alebo 

sú odkázaní na pomoc druhých .  

 

Poslanci sa venovali aj rozšíreniu spolupráce v  rámci partnerských 

miest o nového člena, a  to o bieloruské mesto Grodno, pretože mesto 

Žilina sa neustále usiluje rozvíjať svoje vzťahy so zahraničím . Vďaka 

partnerskej spolupráci so zahraničnými mestami sa zvyšuje 

povedomie o našom meste medzi ľuďmi v Európe i vo svete .  

 

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2017 
 
 

33 
 

25. 4.  

Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov  a vedenia Mesta Žilina sa 

uskutočnilo v popoludňajších hodinách na Radnici mesta Žilina . 

Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom zástupca primátora Patrik 

Groma. Na stretnutie boli pozvaní občania, ktorí sa dožívajú 

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

Zúčastnení oslávenci sa podpísali do Pamätnej knihy Mesta Žilina . 

 

27. 4.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo oceňovanie detí za spoločnú súťaž 

žiakov základných škôl z  Krasnojarska a Žiliny.  

 

Naše deti ocenila Inna Dozorceva, vedúca odboru zahraničnej 

spolupráce  krasnojarskej samosprávy .  

Projekt Deti deťom 2017  na tému „JA“  – deti mali vyjadriť samé seba 

(svoju osobnosť, záujmy, kamarátstva, rodinu ). Výtvarné práce mohli 

byť urobené ľubovoľnými technikami (napr . aj linoryt, suchá ihla , a 

iné). Niektoré deti vymysleli k  svojim prácam aj krátky príbeh. Do 

ročníka 2017 sa zapojili deti z  týchto žilinských škôl (spolu 34 prác): 

ZUŠ Ferka Špániho, ZŠ Martinská, ZŠ Javorku, ZŠ Gorazda, ZŠ 

Námestie Mladosti, ZŠ Karpatská, ZŠ Jarná .  
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28. 4.  

Pri príležitosti osláv 72. výročia 

oslobodenia mesta Žilina  sa uskutočnil 

spomienkový pietny akt pri súsoší v Sade 

SNP v Žiline . Zúčastneným sa prihovoril za 

Oblastný výbor Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v  Žiline jeho 

podpredseda Juraj Drotár .  

Vyvrcholenie osláv oslobodenia Žiliny sa uskutočnilo na Vojenskom 

cintoríne na Bôriku (Cintorín vojakov Červenej armády) .  

 

Pietneho zhromaždenia sa zúčastnil primátor mesta Žilina Igor 

Choma, spolu so zástupcom primátora Antonom Trnovcom a 

prednostom úradu Igorom Liškom . Ruskú federáciu zastúpil 1. 

tajomník Nikolaj Ryžov pridelenec obrany plk. Oleg Avrinsky a 

delegácia  z partnerského mesta Krasnojarsk . Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky reprezentovali plukovník Miroslav Gardlo a 

štábny nadrotmajster Martin Bohačik . Za Žilinský samosprávny kraj 

sa zúčastnil jeho podpredseda Jozef Štrba . Podujatia sa zúčastnili aj 

priami účastníci bojov o Žilinu i jej okolia a ďalší hostia .  
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Oslobodenie Žiliny popisuje PhDr. Dušan Halaj, CSc. nasledovne:   

 

„Pod silným tlakom oslobodzovacích vojsk začali 29 . apríla podvečer 

nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom k 

Hričovu . Hrozilo im totiž odrezanie ústupových ciest na Moravu a 

obkľúčenie . Bezprostredne predtým vojaci Červenej armády pri 

postupe po pravom brehu Váhu oslobodil i obce Nedezda, Kotrčiná 

Lúčka a Teplička nad Váhom a priblížil i sa k Budatínu  – predmestiu 

Žiliny. Keď v noci z 29 . na 30. apríla prieskumné jednotky 

osloboditeľov zistil i, že nepriateľské hlavné sily ustúpili a v obranných 

postaveniach Nemci ponechali len slabšie krycie prvky , prešli do útoku 

prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa . Stalo sa tak 30. apríla 1945 

o siedmej hodine ráno . Prvosledové jednotky Červenej armády prišli 

do Žiliny od Budatína . Likvidácii mosta zabránil i  ženisti z jednotky 

slovenskej armády, ktorá bola v meste dislokovaná na opevňovacie 

práce. Poručík Karol Rihák, čatár Vladimír Čúz a Vojtech Varga 

napriek nemeckým strážam prenikli na most, prerezali vedenie k 

pripraveným náložiam a tým most zachránili . (Pozn.: ide o železničný 

most pri Budatínskom hrade. Cestný most sa nemeckej armáde 

podarilo zničiť).  

V posledných aprílových dňoch roku 1945 postupovali k Žiline aj 

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

hrebeňoch Malej Fatry a dobytí Strečna obsadila 3 . brigáda obec 

Mojšová Lúčka. Velenie zboru sústredilo sily na postup v smere Rosiny  

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

brigáda zaujala východzie postavenie medzi Mojšovou Lúčkou a 

Trnovým, 4 . brigáda v priestore Stráňav a 1 . brigáda dosiahla 29 . 

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

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

rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej Lúčky, v ranných 

hodinách prenikol  do Žil iny a o  9.30 hod. mesto obsadil. 

Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v 

prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ . V nasledujúcich dvoch 

dňoch priniesli slobodu obciam v západnej časti Žil inského okresu a 

mestu Bytča“.  

28. 4.  

Na Radnici mesta Žilina prijal primátor  Igor Choma 

delegáciu z partnerského mesta Krasnojarsk (Ruská 

federácia) . Prerokovali možnosti ďalšej spolupráce medzi 

našimi mestami. Mesto Krasnojarsk je partnerským 
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mestom Žiliny od roku 2011 a má cca 990 000 obyvateľov. 

Vzdialenosť zo Žiliny je 5 500 km. 

 

Na obr. zľava: Inna Dozorceva, Valentina Romanová – majiteľka 

galérie , primátor Igor Choma, pani Kamakajeva a fotograf  Alexander 

Kamakajev. 

28. 4.  

Na Radnici mesta Žilina bola otvorená výstava 

fotografií s názvom Sibír vo svojej pôvodnej 

kráse. Autorom fotografií je Alexander 

Kamakajev.  

Druhá výstava prác autorov z  Ruska bola 

otvorená v Galérii Soho. Maľby vystavovali 

Valerij Kundrinskuj , Ivan Ovčinnikov 

a Alexander Papp.  

Výstava je pokračovaním spolupráce  medzi 

Žilinou a Krasnojarskom.  

 

28. 4.  

Na Námestí Andreja Hlinku bol postavený žilinský máj. Muži, ktorí 

nemali kde postaviť máj pre svoju milú, mohli prísť pomôcť postaviť 

ten žilinský. Zároveň mohli nechať odkaz na stužkách, ktorými sa 

máj ozdobil.  
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Podujatia sa zúčastnili: zástupca primátora mesta Patrik Groma, 

poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ľubomír Sečkár a  poslanci 

mestského zastupiteľstva v  Žiline Iveta Martinková a  Jozef Juriš. 

Poďakovanie patrí aj lesníkom skupiny Roberta Füricha, ktorí 

s poslancami vztýčili máj . Keďže pršalo a drevo bolo klzké, chlapi sa 

skutočne „namakali“ .  

 

MÁJ 2017 

5. 5.  

Naše mesto navštívila delegácia z  partnerskej Mestskej 

časti Praha 15, ktorú viedla zástupkyňa starostu Jana 

Trková. Návšteva sa uskutočnila v rámci Dňa svätého 

Floriána, patróna hasičov . Žilinskí dobrovoľní hasiči úzko 

spolupracujú so svojimi kolegami z  MČ Prahy 15.  

8. 5. – 9. 5.  

Počas návštevy žilinskej delegácie v meste Grodno 

(Bielorusko) zástupca primátora mesta Žilina Patrik 

Groma a primátor mesta Grodno Mečislav Goj podpísali 

zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi oboma mestami . 

Spolupráca sa bude týkať najmä oblasti kultúry, školstva 
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a športu. Počet partnerských miest Žiliny sa tak aktuálne rozšíril na 

počet 12.  

Uzavretiu zmluvy predchádzali 

viaceré spoločné rokovania 

i osobná návšteva primátora 

Grodna Mečislava Goja v  Žiline, 

počas ktorých boli dohodnuté 

podmienky vzájomnej  spolupráce. 

Partnerskú spoluprácu podporili 

i poslanci mesta, ktorí o  nej 

rokovali počas 23 . Mestského 

zastupiteľstva v Žiline .  

 

9. 5. – 11. 5.  

V Mestskej časti Praha 15 sa konal 4. ročník speváckej súťaže súťaže  

Bubble Star.  

Žilinu reprezentovali Vivien Čonková, Tetyana Novak (obe ZŠ V . 

Javorku), Tamara Žiaková a  Alexandra Vavríková (CVČ Kuzmányho 

105) a Mária Jurgová (ZŠ Námestie mladosti) . Dve z dievčat sa  

v kategórii 5 . – 7. trieda umiestnili v prvej desiatke.  

 

Prijatie Žilinčanov na radnici MČ Praha 15  
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10. 5.  

V Považskom Chlmci za účelom vybudovania kanalizácie  bolo 

odovzdané stavenisko . Mesto Žilina na tomto projekte spolupracuje 

so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a . s. 

(SEVAK), ktorá vypracovala komplexné riešenie odvedenia 

odpadových vôd zo spomínanej mestskej časti a aktívne sa bude 

podieľať aj na realizácií ďalších častí projektu .  

Budovanie kanalizácie v Považskom Chlmci je naplánované do 3 etáp, 

pričom výstavba prvej etapy sa začala v tento deň. Za prvú časť 

realizácie bola zvolená oblasť vo východnom povodí, vymedzená 

ulicami Pri Kysuci, Na Majerisku, Vysoká, Bytčianska (úsek Na Hôrke  

– rieka Kysuca), ulica Na Hôrke a časť u lice Hlavná. Bytová zástavba 

i rodinné domy v tejto oblasti budú odkanalizované a dažďová voda 

bude cez systém novo navrhnutej dažďovej kanalizácie odvedená do 

rieky Kysuca.  

Druhá časť bude pokračovať dobudovaním splaškovej a dažďovej 

kanalizácie vo východnom povodí, t. j. na uliciach Hlavná, Medzierka, 

Mýtna, bočná časť ulice Na Hôrke, Nižedvorská, Fialková, Zúbekova, 

Pomocná, Študentská, Alexyho, Požiarnická (časť), Horská a 

východné časti Chlmeckého námestia .  

15. 5.  

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline  

poslanci rokovali o zmenách mestského rozpočtu . Navrhovanými 

zmenami sa rozpočet mesta navýši zo súčasných 59  990 070 eur 

(schválený dňa 20 . 2. 2017) na 67 197 179 eur, pričom ide 

o vyrovnaný rozpočet v  príjmovej i výdavkovej časti .  

Finančné opatrenia prijaté v  rámci mestského rozpočtu budú viesť 

k skvalitneniu a zlepšeniu života občanov v  meste. Mesto sa vďaka 

zmenám v rozpočte bude môcť uchádzať o  finančnú podporu 

z prostriedkov Európskej únie na viaceré projekty týkajúce sa 

dopravy, školstva či sociálnej pomoci, pričom sa bude finančne 

spolupodieľať na týchto projektoch .  
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18. 5.  

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal  

Európsky tanečný festival štvorylka 

(European Quadrille Dance Festival ). Na 

námestí tento rok tancovalo štvorylku takmer 1 200 zaregistrovaných 

účastníkov, od žiakov základných a študentov stredných škôl až po 

dôchodcov.  

Satelitný signál zabezpečil synchronizovaný štart s ostatnými 

zúčastnenými mestami, pričom hudba bola prenášaná zo slovinského 

organizátorského mesta Maribor. Akciu za mesto Žilina priš iel 

podporiť primátor Igor Choma.  

 

Európsky tanečný festival štvorylky zaregistrovala organizácia 

Tanečný zväz Slovinska (Plesna zveza Slovenije) . Synchronizované 

tancovanie štvorylky v rôznych európskych mestách sa koná  vždy 

štvrtý piatok v máji, presne o 12 .00 hod. na významných verejných 

miestach. Tento rok tóny štvorylky roztancovali približne 30 000 

mladých ľudí vo viac ako  50 mestách Európy . 
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24. 5.  

Na Radnici mesta Žilina sa konala XXII. 

Slávnostná akadémia Zboru  Žilincov 

a udeľovanie ceny Genius loci Solnensis.  

 

Počas akadémie boli udelené prestížne ceny 

Genius loci Solnensis. Laureátmi ceny v roku 

2017 bola Mgr. Nadežda Česalová  (na obr.),  

významná slovenská a  československá 

atlétka, pedagogička a  trénerka mládeže. Za 

45 rokov pedagogickej činnosti vychovala 

množstvo atlétov . Pôsobila na základnej 

škole Hliny V (dnes ZŠ Vendelína Javorku) . 

V roku 2003 jej Slovenský olympijský výbor 

odovzdal cenu za olympijskú výchovu a v 

roku 2009. 

Druhým oceneným bol pedagóg,  dirigent, 

hráč na klarinet Mgr. Pavol Bienik (na 

obr.). Pavol Bienik patril k zakladajúcim 

členom Štátneho komorného orchestra 

Žilina. Založil a dirigoval Mestský 

dychový orchester pri Parku kultúry a 

oddychu v Žiline, bol dirigentom 

kúpeľného orchestra v  Trenčianskych 

Tepliciach a Dychovej hudby v Lietavskej 

Lúčke. Realizoval veľa výchovných 

koncertov na Slovensku, ktoré prispeli ku zvýšeniu záujmu o štúdium 

hry na dychových nástrojoch na hudobných školách i na 

konzervatóriách v žilinskom regióne . Pavol Bienik bol 

spoluzakladateľom  dychovej hudby Fatranka. Dvadsať rokov bol jej 

dirigentom, umeleckým šéfom a kapelníkom . Počas svojej existencie 

sa Fatranka podieľala na propagácii a rozvoji dychovej hudby v 

regióne severného Slovenska i mimo neho .  
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Laureátmi ceny Genius loci Solnensis – in memoriam bol Jakub 

Vojtech Gazda, OFM (*19. 6. 1741 Liptovská Teplá  – † 26. 7. 1817 

Žilina) – člen františkánskeho rádu, náboženský spisovateľ, 

hudobník, národný buditeľ .  

Taktiež PhDr. Anton Petrovský-Šichman (*7. 7. 1919 Žilina – † 5. 5. 

1967 Žilina). Od roku 1948 bol pracovníkom Archeologického ústavu 

Slovenskej akadémie vied a umení, od roku 1953 Slovenskej 

akadémie vied v Nitre. Od roku 1957 pracoval v niekdajšom Krajskom 

múzeu v Žiline.  

Ceny odovzdali Patrik Groma, prvý zástupca primátora mesta Žilina 

a Miroslav Pfliegel, predseda Zboru Žilincov .  

Cenu Genius loci Solnensis  udeľuje Zbor Žilincov významným 

rodákom a obyvateľom mesta za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o 

rozvoj Žiliny . Slávnostná akadémia Zboru Žilincov je  jedno zo 

sprievodných podujatí XXIII . ročníka Staromestských slávností v 

Žiline.  

Vyhodnotený bol aj XVIII . ročník študentskej Skladateľskej súťaže 

o cenu Adama Plintoviča . Téma bola vyhlásená pri príležitosti Roka 

slovenskej hudby, ktorou si organizátori  pripomenuli 20. výročie 

úmrtia Svetozára Stračinu . Prvé miesto získal Viliam Kudlej z 

Konzervatória v Žiline, druhé miesto získali dvaja študenti  – Kamil 

Adamčík z Konzervatória v Žiline a Tatiana Šestáková  z 

Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a napokon 

tretie miesto získal Ľuboš Kubizna z Konzervatória v Žiline . 

Akadémiu moderoval Ján Blahovec.  

25. 5.  

Začal sa 23. ročník Staromestských slávností , najväčšieho 

každoročného podujatia v uliciach nášho mesta . Mesto Žilina 

v spolupráci s  agentúrou TOPFEST pripravili  bohatý program, 

v ktorom sa predstavili folklórne súbory, veľké bigbandy, zaznel jazz 

i balkánske rytmy .  
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Svoju činnosť predstavili obyvateľom mesta aj materské školy, 

základné umelecké školy, centrum voľného času a senior kluby. 

Pravidelnou súčasťou boli tradičné trhy ľudovo-umeleckých remesiel .  
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V tomto roku sprievod vyšiel z  Rosenfeldovho paláca okolo hotela 

Grand na Mariánske námestie. V  čele sprievodu išli futbalisti MŠK 

Žilina, aktuálne sedemnásobní majstri Slovenska.  

 

Vedľa vodiča primátor Igor Choma, vzadu futbalisti MŠK  

Michal Škvarka a Viktor Pečovský  

 

Sprievod potom pokračoval na Námestie Andreja Hlinku, kde bolo 

slávnostné otvorenie Staromestských slávností . Na tribúne boli všetci 

zástupcovia partnerských miest, všetci sa prihovorili Žilinčanom . 

Slávnosti otvoril primátor Igor Choma a odovzdal symbolické kľúče 

od mesta futbalistom MŠK Žilina, ktoré prevzali Michal Škvarka 

(aktuálne kapitán družstva) a  Viktor Pečovský.  
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Prezident spoločnosti Kia Motors 

Slovakia pán Dae-Sik Kim (na obr. vľavo ) 

vo svojom príhovore zdôraznil fakt, že 

táto firma vyrába svoje vozidlá už desať 

rokov. Kia podporuje konanie 

Staromestských slávností každoročne.  

Prítomných pozdravil aj Jozef Antošík , 

majiteľ MŠK Žilina (na obr. vpravo ).  

 

Na Mariánskom námestí na  tribúne bolo predstavenie novej knihy 

o našom meste s názvom Stratená Žilina. Autormi knihy sú: Patrik 

Groma, Milan Novák  (zosnulý), Miroslav Pfliegel a Peter Štanský .  

 

Zľava: Igor Choma, autori knihy Patrik Groma, moderátor,  

Miroslav Pf liegel a Peter Štanský  

 

V Rosenfeldovom paláci sa konali oficiálne prijatia delegácií 

z partnerských miest .  

Bielsko-Biala zastupovali Waldemar Jędrusiński  – prvý zástupca 

primátora a Piotr Gibiec  – z oddelenia propagácie mesta,  

Frýdek-Místek  zastupoval Karel Deutscher, námestník primátora,   
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Grodno reprezentovali  Andrej Georgievič Boltrik  – zástupca 

primátora, Oleg Gennadievič Belinskij  – šéf administrácie 

Oktjabrského obvodu mesta Grodno a  prítomný bol aj Marián Murín  

– honorárny konzul  Bieloruska v Slovenskej republike.  

Z Mestskej časti  Praha 15 boli na prijatí prvý zástupca starostu 

Václav Bílek, a zástupcovi starostu  Jitka Kolářová, Jana Trková, 

Marcel Pencák a Milan Ducko .  

Třinec zastupovala Regina Szpyrcová – radná a zastupiteľka mesta 

Třinec a Vladimíra Kaciřová , vedúca oddelenia kultúry a  športu.  

 

Predstavitelia partnerských miest  v Rosenfeldovom paláci  

 

V rámci Staromestských slávností sa organizovali  rôzne sprievodné 

podujatia, napr. Rozprávkový deň detí, XXII . Slávnostná akadémia 

Zboru Žilincov, súťaže Poznaj svoje mesto a Žilina  – moje mesto či 

oslavy majstrovského titulu MŠK Žilina s  autogramiádou športovcov 

(Námestie Andreja Hlinku, štvrtok 25 . mája). Návštevníci sa mohli 

pristaviť aj pri stánkoch s  občerstvením, dobrotami a rôznymi 

suvenírmi pre malých aj  veľkých.  
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Výsledková listina výtvarnej časti „Žilina moje mesto“ 

 

I. kategória 

1.  miesto  Emília Vrabcová, MŠ Čajakova  

2.  miesto  Juraj Urban, MŠ Čajakova 

3.  miesto  Michal Černický  

Špeciálne ocenenie kolektívna práca Matúš Závodský , Karin 

Majerová  

 

II. kategória 

1.  miesto  Dominik Erdélyi, ZŠ Lichardova  

2.  miesto  Vanessa Tabaková,  ZŠ Martinská  

3.  miesto  Soňa Kubíková , ZŠ Slovenských dobrovoľníkov  

    Linda Horváthová , SZŠ Oravská cesta  

 

III. kategória 

1.  miesto  Annamária Fedorová , ZŠ Karpatská 

2.  miesto  Michaela Mrázová , ZŠ Jarná  

    Zuzana Skaličanová , ZŠ Lutiše  

3.  miesto  Nina Višňovská, ZŚ Lichardova  

    Stela Blažeková, ZŠ Gaštanová  

 

Kategória základných umeleckých škôl  

I. kategória 

1.  miesto  Zuzana Gonšenicová , ZUŠ A. – elok. prac. Gaštanová  

II. kategória 

1.  miesto  Bianka Dulová  – ZUŠ Árvaya  

2.  miesto  Sophia Laura Kajánková  – ZUŠ Špániho  

3.  miesto  Nela Kaizerová – ZUŠ A. – elok. prac. Gaštanová  

III. kategória 

1.  miesto  Róbert Dolník  – ZUŠ Špániho  

2.  miesto  Lukáš Gabčo – ZUŠ A. – elok. prac. Gaštanová  

3.  miesto  Soorin Shin – ZUŠ Árvaya  
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Výsledková listina literárnej časti „Žilina moje mesto“ 

Historická časť  

I. kategória 

1.  miesto  Mária Dubovská,  ZŠ Do Stošky  

2.  miesto  Rebeka Masnicová , ZŠ Do Stošky  

 

II. kategória 

1.  miesto  Jakub Rataj, ZŠ sv. Gorazda 

  Matúš Hranica , ZŠ Do Stošky  

1.  miesto  Tomáš Ďuraj, ZŠ Do Stošky  

2.  miesto  Eva Popelková, ZŠ Do Stošky  

   Roman Ftorek, ZŠ Do Stošky  

 

Literárna časť – poézia 

I. kategória 

1.  miesto  Daniel Čičmanec , ZŠ Karpatská  

2.  miesto  Michaela Pychtinová , ZŠ Slovenských  dobrovoľníkov 

3.  miesto  Maroš Machyna , ZŠ Karpatská  

 

II. kategória 

1.  miesto  Veronika Kasáková , ZŠ Dolná Trnovská  

    Klára Mináriková , Gymnázium sv. Františka  

1.  miesto  Natália Klottonová , ZŠ Dolná Trnovská  

   Mária Hartelová, Gymnázium sv. Františka  

2.  miesto  Anna Stankovičová , ZŠ Karpatská  

 

Literárna časť – próza 

I. kategória 

1.  miesto  Kol. žiakov V. A ZŠ Dolná Trnovská  

2.  miesto  Nikol Ševčíková, ZŠ Slovenských. dobrovoľníkov  

Špeciálne ocenenie kolektív žiakov prímy Gymnázium Varšavská  

 

II. kategória 

1.  miesto  Alžbeta Franeková , Gymnázium sv. Františka    

2.  miesto  Sebastián Bosík, Gymnázium Varšavská  

    Peter Wollner , ZŠ Martinská  

1.  miesto  Petra Mindeková , ZŠ Karpatská  

    Slávka Martinčeková , ZŠ Dolná Trnovská  
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Výsledková listina súťaže „Poznaj svoje mesto“   

tímová vedomostná súťaž  

I. kategória 

1.  miesto  ZŠ a MŠ Do Stošky 

2.  miesto  ZŠ a MŠ Sv. Gorazda 

3.  miesto  ZŠ Lichardova  

4.  miesto  ZŠ a MŠ Gaštanová  

5.  miesto  ZŠ a MŠ P. Rovnianka D. Hričov 

6.  miesto  ZŠ Limbová  

7.  miesto  SZŠ Oravská cesta  

8.  miesto  ZŠ Námestie mladosti 

9.  miesto  GVARZA 

10.  miesto  ZŠ Karpatská  

  

II. kategória 

1.  miesto  ZŠ Lichardova  

2.  miesto  GVARZA 

3.  miesto  ZŠ a MŠ P. Rovnianka D. Hričov 

4.  miesto  SZŠ Oravská cesta  

5.  miesto  ZŠ a MŠ Gaštanová  

6.  miesto  ZŠ Karpatská  

7.  miesto  ZŠ a MŠ Do Stošky 

8.  miesto  ZŠ a MŠ Sv. Gorazda 

9.  miesto  ZŠ Vendelína Javorku 

10.  miesto  ZŠ LietavskaLúčka 

11.  miesto  ZŠ Námestie mladosti 

 

26. 5.  

Program Staromestských slávností  sa organizoval súbežne na dvoch 

miestach. Na Mariánskom námestí sa predstavil  folklórny súbor 

Rozsutec, hudobné skupiny , Balkansambel, Chiki Liki Tu-a, Laura 

a jej tygři. Ďalšia časť programu  prebiehala na Námestí Andreja 

Hlinku, kde sa Žilinčanom predstavili hudobné skupiny Heľenine oči, 

Polemic, Desmod, a pod. Na oboch námestiach boli umiestnené 

stánky s občerstvením a  desiatky stánkov s  ľudovými výrobkami 

(keramika, drevené a  drotárske výrobky, výrobky zo šúpolia, atď.).   
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Skupina Iné kafe 

 

 

Stánky na Mariánskom námestí  

27. 5.  

Futbalisti MŠK Žilina  odohrali posledný zápas 

najvyššej futbalovej ligy s  názvom Fortuna liga . 

Zvíťazili nad ŽP Šport Podbrezová v  pomere 4:0 a  

získali titul majstra Slovenskej republiky . Dva góly 

vsietil Ramil Šejdajev, po jednom Filip Hlohovský 

a Rastislav Káčer . Prítomných bolo 4  227 divákov . Po zápase prišli 

futbalisti na tribúnu na Mariánske námestie, kde boli postupne 
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vyvolávaní na tribúnu. Stovky priaznivcov im urobilo búrlivé 

privítanie . V kádri sedemnásobného majstra Slovenskej republiky 

boli títo hráči:  

Brankári Narodený Štát. prísl. 

Aleš Mandous 1992 Česko 

Michal Volešák 1984 Slovensko 

Obrancovia Narodený Štát. prísl. 

Joan Herrera 1994 Kolumbia 

Tomáš Hučko 1985 Slovensko 

Filip Kaša 1994 Česko 

Martin Králik 1995 Slovensko 

Bojan Letić  1992 Bosna a Hercegovina 

Ernest Mabouka 1988 Kamerun 

Róbert Mazáň 1994 Slovensko 

Denis Vavro 1996 Slovensko 

Záložníci Narodený Štát. prísl. 

Eugeniu Cociuc 1993 Rumunsko 

Iván Díaz 1993 Argentína 

Dávid Hancko 1997 Slovensko 

Filip Hlohovský 1988 Slovensko 

Jakub Holúbek 1991 Slovensko 

Lukáš Jánošík 1994 Slovensko 

Miroslav Káčer 1996 Slovensko 

Viktor Pečovský 1983 Slovensko 

Michal Škvarka 1992 Slovensko 

Nikolas Špalek 1997 Slovensko 

Útočníci Narodený Štát. prísl. 

Eligijus Jankauskas 1998 Litva 

Samuel Mráz 1997 Slovensko 

Yusuf Otubanjo 1992 Nigéria 

Ramil Šejdajev 1996 Azebajdžan 

Kristián Vallo 1998 Slovensko 

Zdroj: http://www.eurofotbal.cz/kluby/slovensko/msk-zil ina/soupiska/ 

Realizačný tím  tvorili: hlavný tréner: Adrián Guľa, asistenti 

trénera: Marián Zimen, Ladislav Kubalík, tréner brankárov: Miroslav 

Seman, športový manažér: Karol Belaník, manažér  A tímu: Vladimír 

Leitner. Majiteľom MŠK Žilina je Jozef Antošík .  
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Radosť hráčov MŠK z titulu  

27. 5.  

Mesto Žilina prišlo s inovatívnym nápadom . Návštevníci 

Staromestských slávností, ktorí vyzbierali 0,5 m plastových 

pohárov a  prinies li ich na určené stanovište do zelenej zóny, dostali 

za odmenu pollitra nápoja zdarma . Vďaka tejto netradičnej forme 

zberu a triedenia odpadu sa podarilo návštevníkom naplniť jeden 

veľký kontajner o  objeme cca 1 000 litrov. O úspechu tohto nápadu 

svedčí aj počet vydaných nápojov, ktorý presiahol 400 kusov 

pollitrových nápojov . Do tejto akcie sa zapojili všetky vekové 

kategórie.  

 

JÚN 2017 

7. 6.  

V priestoroch Mestského úradu v Žiline sa konalo celoslovenské 

členské zhromaždenie  Spolku slovenských spisovateľov . Na pôde 

úradu ich privítal primátor Igor Choma .  
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Rokovanie otvoril predseda spolku Miroslav Bielik . Rokovania sa 

zúčastnil ako spisovateľ aj Rudolf Schuster (na obr. vpravo), autor 

viacerých kníh a  scenárov a prezident Slovenskej republiky v rokoch 

1999 až 2004.  

8. 6.  

Zomrel Ing. Miloš Kontra  (nar. v roku 1941), ktorý bol v  rokoch 1992 

– 1998 prednostom Okresného úradu v  Žiline. V rokoch 2001 – 2002 

bol vo funkci i zástupcu primátora mesta Žilina .  

9. 6 – 11. 6.  

V meste Bielsko-Biala v Poľsku sa konal Festival 

partnerských miest . Zúčastnili sa ho zástupcovia 

a interpreti z viacerých partnerských miest  – 

Kragujevac (Srbsko), Nyiregyháza a Szolnok (Maďarsko), Ustka  

(Poľsko) Wolfsburg (Nemecko) .  

Delegáciu mesta Žilina viedol Andrej Černek, vedúci oddelenia 

radnice, zahraničných vzťahov a protokolu MSÚ v Žiline. 

V kultúrnom programe za mesto Žilina vystúpila skupina  The 

Bluebeat.  
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9. 6. – 11. 6.  

V partnerskom meste Plzeň sa konal Medzinárodný 

festival folklóru a  histórie. Mesto Žilina zastupoval 

zástupca primátora  Patrik Groma. V kultúrnom programe 

vystúpil folklórny súbor Rozsutec, ktorý pôsobí v  rámci 

Mestského divadla .  

9. 6. – 12. 6.  

V partnerskom meste Krasnojarsk  (Ruská federácia) sa 

konalo podujatie Dni mesta. Zúčastnila sa ho aj delegácia 

nášho mesta, ktorú viedol zástupca primátora Anton 

Trnovec. S vedením mesta prerokovali možnosti ďalšej 

spolupráce medzi našimi mestami .  

12. 6.  

Začiatkom júna Carrefour zatvoril tento rok už druhú 

predajňu na Slovensku . Po februárovom zatvorení 

prevádzky v Trnave, skončila aj tá v Žiline . Informoval o tom 

internetový portál sme.sk s tým, že na sociálnych a zdravotných 

odvodoch dlhuje viac ako pol milióna eur a exekútori si pýtajú 

ďalších 30 000 eur.  

Súd pritom len v  októbri minulého roka rozhodol, že Carrefour môže 

škrtnúť dlhy. Vtedy mu umožnil vymazať až 97 percent dlhov voči 

dodávateľom . Žilinská prevádzka Carrefouru bola v  nákupnom centre 

Atrium Dubeň.  

12. 6.  

Aj v Žiline sa konal Protikorupčný pochod . Počas zhromaždenia na 

Mariánskom námestí sa takmer 1 500 účastníkom prihovorili 

výtvarník Rudo Sikora, režisér Anton Šulík, herec Juraj Kemka a 

Anna Remiášová. V kultúrnom programe vystúpila skupina The 

Bluebeat. 
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14. 6.  

V priestoroch Mestského úradu sa konala dejepisná súťaž  určená 

pre žiakov základných škôl . Hlavným cieľom súťaže bolo pripomenúť 

si 72. výročie ukončenia 2 . svetovej vojny a odkaz Slovenského 

národného povstania . Zvíťazili v  nej žiaci zo ZŠ Karpatská  pod 

vedením pána učiteľa Mgr . Dávida Poláčka .  

16. 6. – 30. 6.  

V Poľsku sa konali Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 

rokov. Z hráčov MŠK Žilina sa šampionátu zúčastnili obrancovia 

Denis Vavro, Róbert Mazáň, strednopoliar Miroslav Káčer, útočníci 

Nikolas Špalek a Filip Kaša (reprezentoval Česko) . Z bývalých 

hráčov MŠK to boli Milan Škriniar  (Sampdoria Janov), László Bénes 

(Borussia Monchengladbach) a Jaroslav Mihalík  (FC Slávia Praha) .  

Slovenskí reprezentanti skončili v  svojej skupine 

(Lublin, Kielce) na druhom mieste po víťazstve 2:0 

nad Poľskom, prehre s  Anglickom 1:2 a víťazstve 

nad posledným európskym šampiónom Švédskom 

3:0. Do semifinále postúpili víťazi 3 skupín 

Anglicko, Španielsko  a Taliansko a najlepší z  2. 

miesta Nemecko. Pri postupe na šampionát vyradili 

hráčov Holandska aj Turecka . Trénerom tímu bol Pavel Hapal (v 

rokoch 2009 až 2011 bol trénerom MŠK Žilina) a asistentom Oto 

Brunegraf (taktiež pôsobil vtedy v  Žiline).  

17. 6.  

V Ruskej federácii sa hral Pohár konfederácie , na ktorom štartovali 

majstri všetkých kontinentov vo futbale . V tíme Kamerunu, majstra 

Afriky, bol aj Ernest Mabouka, obranca MŠK Žilina.  

23. 6.  

Aj v tomto roku sa pred letnými prázdninami uskutočnilo oceňovanie 

najlepších žiakov  zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, 

ktorí dosiahli vynikajúce vzdelávacie výsledky alebo boli mimoriadne 
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úspešní v  športe či iných mimoškolských aktivitách, a  tak sa pričinili 

o reprezentáciu školy, mesta, kraja či  Slovenskej republiky. Na 

Radnici mesta Žilina ocenil tých najlepších žiakov primátor mesta 

Igor Choma.  

Ocenenia z rúk primátora si prevzali títo žiaci:  

 Ema Jarošová – ZŠ s MŠ Brodno  

 Tatiana Hodoňová – ZŠ Slovenských dobrovoľníkov  

 Emma Jaššová – ZŠ Vendelína Javorku  

 Samuel Rehák – ZŠ Vendelína Javorku   

 Michaela Mrázová – ZŠ Jarná 

 Terézia Tarjányiová – ZŠ Lichardova  

 Slavomír Hruška  – ZŠ s MŠ Ul . sv. Gorazda  

 Dominik Filípek – ZŠ Karpatská  

 Stela Blažeková – ZŠ s MŠ Gaštanová  

 Marek Spišák – ZŠ Limbová  

 Radka Balážiková – ZŠ Martinská  

 Barbora Výbochová – Základná umelecká škola L . Árvaya  

 Zuzana Michaličková  – ZŠ Námestie Mladosti 1  

 Veronika Kasáková – ZŠ s MŠ Dolná Trnovská  

 Gréta Trpišová – Základná umelecká škola Ferka Špániho  

 Dorota Močková – Centrum voľného času,  Kuzmányho 105  

Zároveň primátor Žiliny ocenil aj žiakov, ktorí uspeli v  literárnej 

súťaži „Keby som bol/a primátorom/kou Žiliny“ .  

Ocenenia si prevzali títo žiaci:  

1. miesto – Petra Šenkárová , Obchodná akadémia Veľká Okružná  

2. miesto – Laura Kothajová , Obchodná akadémia  Veľká Okružná  

3. miesto – Silvia Strempeková , ZŠ Karpatská  

Za osobité spracovanie danej témy vo veršovanej  podobe získala 

ocenenie aj Anna Kováčová zo ZŠ Karpatská.  

23. 6. – 25. 6.  

V Žiari nad Hronom a  v jeho okolí sa konali Majstrovstvá Slovenska 

a Česka v cestnej cyklistike . Trať viedla cez obce Kosorín, Slaská, 

Lutila a späť do Žiaru nad Hronom . V kategórii Elite mužov zvíťazil 
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Žilinčan Juraj Sagan časom 4 

hod 35 min 11 sek. Obhájil tým 

titul z roku 2016. Na druhom 

mieste sa umiestnil jeho brat, 

dvojnásobný majster sveta 

Peter Sagan a tretie miesto Erik 

Baška (všetci tím Bora-

Hansgrohe). Majstrom Českej 

republiky sa stal Zdeněk 

Štybar.  

26. 6.  

Poslanci Mestského zastupiteľstva v  Žiline sa stretli na 26. 

zasadnutí, na ktorom rokovali o  viacerých témach. Venovali sa 

rôznym oblastiam počnúc športom, kultúrou, sociálnymi službami, 

financiami až po školstvo či dopravu . Rokovanie trvalo 12 hodín . 

Poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), 

ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk v Žiline.  

Jedným z  bodov rokovania, ktorý poslanci schválili bol tiež návrh na 

ustanovenie symbolov pre jednotlivé mestské časti v  Žiline, a to: 

Vlčince, Považský Chlmec, Brodno, Budatín, Zádubnie a  Zástranie. 

Návrh pozitívne vnímajú i  samotní občania a  vítajú takúto aktivitu 

mesta, ktorá ešte viac umocní ich pocit spolupatričnosti a  hrdosti na 

miesto, v ktorom žijú .  

26. 6.  

Na futbalovom štadióne v  Závodí sa  uskutočnilo vyhodnotenie 

siedmeho ročníka Školskej športovej ligy , do ktorej sa zapojili 

zástupcovia 13 žilinských základných škôl . Od októbra až do júna 

žiaci súťažili v týchto športoch: futbal, florbal, vybíjaná, plávanie, 

atletika a lyžovanie . Titul víťaza získala Základná škola  Karpatská, 

pred ZŠ Martinská a  ZŠ Námestie mladosti . Víťazi získali od mesta 

Žilina cenu: výlet do Tatralandie . Víťazom a víťazkám odovzdal 
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ocenenie a zagratuloval dvojnásobný účastník Olympijských hier 

Peter Tichý.  

26. 6.  

Aj v tomto roku bude mať Žilinské kultúrne leto  bohatý program, 

ktorý pre návštevníkov všetkých vekových kategórií pripravilo mesto 

Žilina. Hudobné, tanečné a historické podujatia budú najmä na 

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

Žilinské kultúrne leto začalo 26. júna medzinárodnom festivalom 

animácie filmov  – Fest Anča, ktorý trval do 2. júla. Ako jediný na 

Slovensku prináša každý rok krátke a celovečerné animované filmy 

pre dospelého diváka, ako aj pre deti . Záujemcovia mali možnosť 

stretnúť filmárov, hudobníkov či umelcov, ktorí patria k špičke 

súčasného tvorivého sveta .  

Na Mariánskom námestí si mohli vychutnať sobotné koncerty rôznych 

žánrov v rámci cyklu Mariánske leto . Každú stredu počas celého 

kultúrneho leta zazneli v Sade SNP príjemné tóny dychovej hudby . 

Hudobné stredy. 

V piatkové a sobotné večery sa premietali filmy v Letnom kine  na 

Námestí Andreja Hlinku. Počas Tvorivých remeselných dielní , 

realizovaných od 24. júla do 28. júla na Mariánskom námestí si mohli 

Žilinčania, ako aj návštevníci mesta vyskúšať jednotlivé remeslá pod 

vedením profesionálov . Fanúšikovia slovenského a českého filmu si 

prišli na svoje začiatkom augusta, kedy k nám zavítal  premietací 

autobus Bažant kinematograf . Stredoveký deň sa konal 11. 

augusta. Dni zdravia a Primátorská kvapka krvi  (21. septembra), 

Festival seniorov  (29. septembra) či Primátorský deň (6. októbra) . 

Koncom septembra sa zorganizovala medzinárodná súťaž mladých 

jazzových interpretov jedinečná svojho druhu na Slovensku s názvom 

Žilina International Jazz Contest  (26. – 27. septembra). 

Fanúšikovia športu si užili Európsky pohár silných mužov (4. 

augusta), M KREO Žilinský triatlon  (19. – 20. augusta), Beh na 

Dubeň (29. augusta), Žilinský mestský polmaratón  (15. septembra), 

či Žilinskú plaveckú štafetu  (21. septembra).  
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30. 6.  

K tomuto dátumu  mesto Žilina eviduje 218 žiadostí o  pridelenie 

mestského nájomného bytu . S problémom bytovej situácie sa okrem 

viacerých slovenských miest stretávame aj v  Žiline . Je to dlhodobý 

problém a vedenie mesta sa neustále snaží nájsť riešenia, ktorými by 

uspokojilo požiadavky občanov .  

 

V lokalite za VÚRAL-om sa nachádzalo viacero rodinných domov, 

z ktorých niektoré boli už asanované . Obyvateľom, ktorí mali záujem 

o výmenu bytu, boli v  zmysle platných všeobecne záväzných 

nariadení pridelené mestské nájomné byty nachádzajúce sa 

v rôznych častiach mesta . Časť obyvateľov naďalej býva v  tejto 

lokalite. Po dokončení ďalších asanácií vznikne v  tejto časti mesta 

plocha s novým priestorom na vybudovanie bytových jednotiek, ktoré 

pomôžu k riešeniu bytovej situácie . Územie Centra Rudiny I je 

dlhodobo určené na kompletnú prestavbu, ktorá je uvádzaná už 

v pôvodnom Územnom pláne sídelného útvaru Žilina . Pre územie je 

spracovaný a  schválený ÚPN-Z Žilina Centrum Rudiny I  – Na Hlinách .  

 

JÚL 2017 

8. 7.  

Milan Škriniar, niekdajší futbalista 

MŠK Žilina v rokoch 2012 – 2016, 

prestúpil v rámci talianskej najvyššej 

súťaže Serie A z  tímu FC Sampdoria 

Janov do Inter Milan. Tento klub bol 

už 18 x majstrom Talianska . Suma za 

prestup Milana Škriniara bola 25 

miliónov Eur, čo je rekord  v histórii 

slovenského futbalu .  
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24. 7. – 28. 7.  

Na Mariánskom námestí sa konali 

Tvorivé dielne. Návštevníci si 

mohli pozrieť prácu hrnčiarov, 

keramikárov, prácu so šúpolím, 

atď. O podujatie bol veľký záujem 

medzi verejnosťou .  

30. 7.  

Pred Budatínskym hradom sa konala slávnosť, na 

ktorej bol odhalený erb mestskej časti Budatín . 

Slávnosti sa zúčastnili primátor Igor Choma, 

predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj 

Blanár, poslanec NR SR Anton Hrnko, poslankyňa 

mestského zastupiteľstva Emília Talafová 

s ostatnými kolegami zastupiteľského zboru a  ďalší vzácni hostia.  

 

Počas odhalenia symbolov sa na programe zúčastnili aj tunajšie 

folklórne súbory . Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal 

hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického 
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registra SR z Ministerstva vnútra SR Ladis lav Vrtel, ktorý umocnil 

svojou prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu .  

V súčasnosti je Budatín jednou z mestských častí krajského mesta 

Žilina. Na stretnutiach poslancov s občanmi v Budatíne sa tiež 

viackrát hovorilo o histórii mestskej časti a  jej významných 

medzníkoch, na ktoré sú jeho občania právom hrdí .  

Erb je registrovaný v tejto podobe: v zelenom štíte nad dvoma zlatými 

zvlnenými pruhmi strieborná, zlato zastrešená cimburovitá veža s 

otvorenou bránou .  

 

AUGUST 2017 

3. 8.  

Vlna horúčav, ktorá trápi tento týždeň celé Slovensko, zasiahla aj 

Žilinu. Mesto prichádza s  novým opatrením proti vysokým teplotám 

a poskytuje možnosť osviežiť sa aj pri Mariánskom námestí . Oddnes 

je pred žilinskou radnicou všetkým obyvateľom a návštevníkom 

k dispozícii výdajník pitnej vody. Počas extrémne suchých a  horúcich 

dní kedy teplota vystupuje vysoko nad 30º C sa tiež polievajú ulice 

a mestské cesty kropiacimi autami, ktoré by mali ochladiť vzduch a 

vozovku komunikácií . Žilinčania tiež môžu využiť tzv. fontány na 

pitie, ktoré sú prístupné v  centre mesta a v mestských parkoch . 

Slúžia obyvateľom i  návštevníkom mesta, ktorí sa chcú počas 

horúcich letných dní osviežiť .  

4. 8.  

Na Námestí Andreja Hlinku sa konal 9 . ročník podujatia Európsky 

pohár silných mužov – Pohár Slovanov. Siláci zo Slovenska, Česka, 

Poľska, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Čiernej Hory a  Bieloruska sa 

predstavili žilinskému publiku v  4 silových disciplínach . Víťazom sa 

stal Čestmír Šíma z Ćeska, na druhom mieste sa umiestnil Rafael 

Kobylarz z Poľska a tretie miesto si v medzinárodnej konkurencií 

silákov vybojoval Igor Petrík zo Slovenska .  
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Silní muži pred Radnicou mesta Žil ina, v strede Patrik Groma  

2. 8. – 6. 8. 

Na Mariánskom námestí sa uskutočnilo podujatie Bažant 

Kinematograf, premietanie filmov českých s  slovenských filmov.  
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  8. 8.  

Na sídlisku Vlčince bol slávnostne otvorený Denný stacionár  pre 

prijímateľov sociálnej služby . Mesto Žilina rozširuje poskytovanie 

sociálnych služieb o  nové, ktoré bude poskytovať  v týchto 

priestoroch. Denný stacionár na Námestí J . Borodáča v  Žiline má 

kapacitu 10 miest a sociálna služba bude príjemcom poskytovaná 

počas pracovných dní, v  čase od 7.00 hod. – 16.00 hod. Klientom 

budú taktiež poskytované i  stravovacie služby .  

11. 8.  

Na Mariánskom námestí sa konal X . ročník podujatia Stredoveký 

deň. Usporiadateľmi boli mesto Žilina a  Občianske združenie FACTA 

NON VERBA. Jubilejný ročník zaviedol návštevníkov do 15 . storočia 

a pripomenuli si pôsobenie husitov na Slovensku i  v Žiline. 

Návštevníci si mohli pozrieť ukážky stredovekého živo ta, streľbu z 

luku, hromadné bitky, mučenie na skúšku, či výcvik dravcov . 

Predstavili sa divadlá pre malých aj veľkých, hudobná skupina 

Galiard, sokoliari Aquila a celý program uzavrela ohňová show 

a záverečný ohňostroj .  
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Naľavo Marián Mrva (OZ FACTA NON VERBA) a vpravo Miro Kasprzyk 

 

13. 8.  

V našom partnerskom meste Essen v Belgicku  sa konala záverečná 

7. etapa cyklistických pretekov BincBank 

Tour 2017 (predtým známa ako Eneco Tour), 

ktorej sa zúčastnil aj cyklista, Žilinčan Peter 

Sagan. Pri tejto príležitosti sa v Essene stretli 

aj primátori oboch partnerských miest Gaston 

Van Tichelt a Igor Choma. Prítomný bol aj 

veľvyslanec SR v  Belgicku Stanislav Vallo.  

V rámci návštevy si v novej obytnej štvrti obaja 

primátori vyhrnuli rukávy, aby spoločne 

zasadili strom priateľstva a potom slávnostne 

odhalili tabuľu s názvom Žilinská ulica 

(Zilinastraat), ktorá sa pridala k okolitým 
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uliciam pomenovaným po všetkých partnerských mestách Essenu .  

 

Zápis v  pamätnej knihe mesta Essen  

Essen sa nachádza v severnej  – flámskej časti Belgicka v provincii 

Antverpy a často sa zamieňa s veľkým mestom Essen v Nemecku . 

Mesto má približne 18 000 obyvateľov a od Žiliny je vzdialené 1 350 

km.  

17. 8.  

V partnerskom meste Grodno (Bielorusko) sa uskutočnila výstavba 

prác žilinských fotografov pod názvom Mesto Žilina na 

fotografiách. Svoje práce v  kostole vystavili Miroslav Pfliegel, Lajo 

Kupkovič, Vlado Bača a  vystavené boli aj práce z archívu odboru 

tlačového a  zahraničných vecí Mestského úradu . Zamestnanci tohto 

odboru celé podujatie v Bielorusku pripravili. Témou fotografií bolo 

mesto Žilina, ľudia v  meste a život v meste. Súčasťou podujatia  bol 

aj organový koncert Mariana Mušku v  evanjelickom kostole.  

Na otvorení výstavy sa zúčastnili primátor Grodna Mečislav Goj, 

gubernátor oblasti Vladimír Kravcov, primátor mesta Žilina Igor 

Choma, veľvyslanec SR v  Bielorusku Jozef Migaš a  mnohí ďalší 

hostia.  
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Zľava: Jozef Migaš, Igor Choma, Mečislav Goj  

 

19. a 20. 8.  

Počas víkendu sa konal M KREO Žilinský triatlon 2017 , ktorého sa 

zúčastnilo rekordných 517 pretekárov .  

 

Absolútnym víťazom sa stal András Czigany (Mogyi SE – Maďarsko), 

druhý skončil Matúš Verbovský (ŠK Atóm Levice) a  tretí skončil Karai 

Botond (Mogyi SE). Víťaz absolvoval 1,5 km plávania, 40 km na 

bicykli a 10 km beh za 1:55:02 hod. Zo Žilinčanov bol najúspešnejší 
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Tomáš Jurkovič (Triatlon Team Nereus), ktorý skončil na 7 . mieste. 

V kategórii žien zvíťazila Zuzana Gajdošová  (Triatlonový klub Košice) 

časom 2:12:26 hod . Podujatie v lokalite Vodného diela Žilina 

organizoval KPŠ  Nereus, bol to už 19 . ročník podujatia . 

20. 8.  

Dnes sa konalo slávnostné odhalenie symbolov 

mestskej časti Považský Chlmec. Zúčastnili sa ho 

primátor Igor Choma, predseda Žilinského 

samosprávneho kraja Juraj Blanár, poslanci 

mestského zastupiteľstva Emília Talafová, Patrik 

Groma, Ján Pažický a Ján Púček a  ďalší vzácni hostia .  

Počas odhalenia symbolov sa na programe zúčastnili aj 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 nad dvoma 

striebornými zvlnenými pruhmi dve položené zlaté ryby v striebornej 

zbroji, horná je obrátená .  
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22. 8.  

Mesto Žilina spustilo odstraňovanie nelegálne postavených 

bilbordov na svojom území už v  roku 2015 a do dnešného dňa bolo 

odstránených viac ako 270 kusov . Reklamné pútače sú demontované 

na základe súdneho príkazu . V dohľadnej dobe ich bude „odpílených“ 

zhruba 42 kusov. Demontované bilbordy budú odvezené do areálu 

Dopravného podniku mesta Žiliny, s . r. o., kde si ich môže vlastník 

po dobu 6 týždňov a  vyplatení všetkých nákladov mestu Žilina 

spojených s odstránením vyzdvihnúť. V opačnom prípade budú 

bilbordy postúpené na likvidáciu . Všetky náklady spojené 

s odstránením bilbordov hradí mesto zo svojich vlastných finančných 

prostriedkov.  

28. 8.  

Počas letných mesiacov sa zrealizovala v Dennom centre na Ulici 

Andreja Kmeťa  v Žiline rekonštrukcia vonkajších častí budovy a  jej 

fasády. Stavebnými úpravami sa podarilo predísť namokaniu stien, 

fasády, balkónov,  soklov a schodišťa. Vykonaním potrebných opráv 

sa skvalitnili podmienky i prostredie, v ktorom sa poskytujú sociálne 

služby.  

SEPTEMBER 2017 

8. 9.  

V Montreale (Kanada) sa konala Grand Prix Cycliste de Québec 

2017 o dĺžke 201,6 km. Zvíťazil Žilinčan Peter Sagan (tím Bora-

Hansgrohe) časom 5:00:31 hod . Druhý bol Belgičan Greg van 

Avermaet (BMC Racing) a tretí Austrálčan Michael Matthews 

(Sunweb).  

24. 9.  

Erb mestskej časti Vlčince  bol slávnostne predstavený za 

prítomnosti primátora Igora Chomu a predsedu Žilinského 
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samosprávneho kraja Juraja Blanára. Prítomní boli aj 

poslanci mestského zastupiteľstva za volebný obvod 

Vlčince a kolegovia zo zastupiteľského zboru i  ďalší 

hostia.  

 

Výnimočné postavenie počas celej ceremónie mal generálny štátny 

radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR 

z Ministerstva vnútra SR Ladislav Vrtel, ktorý umocnil svojou 

prítomnosťou túto výnimočnú chvíľu. Bohatý kultúrny program 

spestrilo vystúpenie speváčky Renáty Čonkovej i  folklórneho súboru 

Rozsutec.  

 

Erb je registrovaný v tejto podobe: v červenom štíte na bočných 

vrchoch zlatého trojvršia stojaci dvaja strieborní vlci v zlatej zb roji, 

spoločne držiaci zo stredného vrchu vyrastajúcu striebornú zlatolistú 

brezu.  
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24. 9. 

 

V mestskej časti Zástranie bol predstavený erb tejto mestskej časti . 

Slávnostné odhalenie erbu v kultúrnom dome sa uskutočnilo za 

prítomnosti primátora mesta Igora Chomu, podpredsedu Žilinského 

samosprávneho kraja Jozefa Štrbu  a poslankyne Mestského 

zastupiteľstva Emílie Talafovej. Výnimočné postavenie počas celej 

ceremónie mal generálny štátny radca pre heraldickú tvorbu a 

správca Heraldického registra SR z Min isterstva vnútra SR Ladislav 

Vrtel. 

 Erb je registrovaný v tejto podobe: v červenom štíte 

striebornou šabľou ozbrojený striebroodetý jazdec  

v sedle strieborného zlatohrivého, zlatochvostého  

a zlatokopytého koňa kráčajúceho po zelenej pažiti.  

 

25. 9.  

Plavecký oddiel KPŠ Nereus  pôsobí v Žiline už 20 rokov. Ročne 

v Mestskej krytej plavárni absolvuje kurzy, resp. 

učí sa plávať 2  000 detí i dospelých. V roku 1999 

vznikol oddiel triatlonu a neskôr vodného póla. Za 

20 rokov mal oddiel takmer 1 000 členov, ktorí sa 



  Kronika mesta Žilina za rok 2017 
 
 

72 
 

zúčastnili takmer 600 pretekov doma i  v zahraničí. Bilancia 

z majstrovstiev Slovenska je 243 zlatých, 471 strieborných a  523 

bronzových medailí.  

Nereus vychoval 19 reprezentantov Slovenska, momentálne najlepším 

členom je Vladimír Štefánik.  

Spolu s Nereusom Žilina má dlhoročnú históriu aj Jarná cena 

Žiliny, ktorá sa prvýkrát konala v priestoroch žilinskej plavárne v 

roku 2002. Počas 15 rokov na nej štartovalo takmer 6 000 pretekárov, 

spolu zaznamenali 27 770 štartov. Nielen svojou veľkosťou patrí 

Jarná cena Žiliny k najväčším a najvýznamnejším medzinárodným 

plaveckým mítingom na Slovensku. Od roku 2010 je zaradená aj do 

kalendára LEN a FINA. Každoročne sa na pretekoch predstaví viac 

ako 500 športovcov, reprezentujú vyše 50 klubov rôznych krajín 

Európy.  

Druhým významným podujatím, ktoré takisto patrí medzi najväčšie 

na Slovensku, je Žilinský triatlon  s pravidelnou zahraničnou 

účasťou. Ten píše už svoju 18-ročnú históriu, počas ktorej sa ho 

zúčastnilo presne 4 521 pretekárov. Riaditeľom KPŠ Nereus je Mgr.  

Peter Fiabáne.  

Zdroj: KPŠ Nereus  

27. 9.  

Žilina International Jazz Contest  je jedinečná medzinárodná 

džezová súťaž, ktorá opäť prilákala do Žiliny mladých hudobníkov z 

celého sveta. Vo finále tretieho ročníka súťaže sa žilinskému publiku 

predstavili štyria finalisti súťaže.  

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 31 hudobníkov zoskupených v  9 

kapelách z krajín USA, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, 

Maďarsko, Rakúsko, Česká Republika, Bosna a Hercegovina, Izrael 

a Thajsko. 
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OKTÓBER 2017  

4. 10.  

V Žilinskej MiniZOO, ktorá je v správe mestského Centra voľného 

času, Kuzmányho 105 na sídlisku Vlčince, sa uskutočnila počas 

letných mesiacov rozsiahla rekonštrukcia interiéru a  revitalizácia 

vonkajších priestorov. Tá priniesla zvieratám väčší komfort a 

pohodlie. Zrekonštruované a  vynovené priestory slávnostne otvorili 

primátor Igor Choma s riaditeľkou CVČ Marianou Bohačiakovou 

a vychovávateľom Radoslavom Závodským pôsobiacim v MiniZOO.  

4. 10.  

Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov  s primátorom mesta 

uskutočnilo v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách na Radnici 

mesta Žilina. Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor 

Mesta Žilina Igor Choma, druhé 

stretnutie zástupca primátora 

Patrik Groma. Na stretnutie boli 

pozvaní občania, ktorí sa dožívajú 

okrúhleho životného jubilea (70, 

75, 80, 85, 90 a viac rokov). 

Zúčastnení oslávenci sa podpísali 

do Pamätnej knihy Mesta Žilina.  

 

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 

aj uvítanie malých Žilinčaniek a 

Žilinčanov do života . Zúčastnilo 

sa ho 40 detí so svojimi rodičmi i 

starými rodičmi, všetkým sa 

prihovoril primátor Igor Choma. 

Rodičia sa zapísali do Pamätnej 

knihy mesta Žilina. Na uvítaní bol 

aj kultúrny program . 
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5. 10. – 7. 10. 

V Žiline sa konala Medzinárordná súťaž zborového 

umenia Voce Magna.  Koncerty sa konali v Dome umenia 

Fatra, v koncertnej sále Konzervatóra, v  Katedrále 

Najsvätejšej Trojice. Organizátorom bolo Občianske 

združenie Miešaný zbor Žilina.  

6. 10.  

Konal sa Primátorský deň  s bohatým programom. Začal tlačovou 

konferenciou primátora mesta. Záujemcovia sa mohli zúčastniť 

prehliadok Mestského úradu, Radnice mesta Zilina, Rosenfeldovho 

paláca, Burianovej veže. Zasadal Žilinský mládežnícky parlament, 

Rada seniorov mesta Žilina.  Na Mariánskom námestí sa konal 

Žilinský kapustný deň a  koncerty. Na Námestí Andreja Hlinku 

prebiehal beh pre najmenších . 
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14. 10.  

Na stavbe D3 úsek Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bol deň 

otvorených dverí. Záujemci si mohli pozrieť estakádu nad Hričovskou 

priehradou a tunel Považský Chlmec. Stovky Žilinčanov si stavbu 

prezrelo peši, na bicykli či na kolieskových korčuliach.  

30. 10.  

 V budove Europalace , Vysokoškolákov 8556/33, Žilina vzniklo nové 

Klientske centrum – KAMO (Klientske administratívne miesto pre 

občana.  

Centrum bude poskytovať občanom 

komplexné služby od vybavenia 

dokladov, evidenciu vozidiel, až po 

vybavenie živnosti , atď. Do nového 

klientskeho centra sa okrem 

jednotlivých pracovísk policajného 

zboru a okresného úradu presťahoval aj Matričný úrad v  Žiline 

a pracovisko Ohlasovne pobytu – evidencia obyvateľov.  

 

30. 10.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 30. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline.  

Jednotlivé body programu riešili aj založenie Združenia obcí Rajecká 

cyklotrasa. Dôležitým bodom bolo schválenie prevádzkovania 

mostných objektov cez rieku Kysuca, ktoré slúžia najmä občanom 

mestskej časti Vranie. Na základe požiadavky občanov a Žilinského 

samosprávneho kraja (ŽSK), došlo k predbežnej dohode, 

prostredníctvom ktorej bude na dobu 3,5 roka zachované dočasné 

premostenie rieky Kysuca. 
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NOVEMBER 2017 

5. 11.  

Konali sa voľby do krajských zastupiteľstiev vyšších územných 

celkov. V Žilinskom kraji sa volieb zúčastnilo 33,94  % oprávnených 

voličov (na celom Slovensku to bolo 29,95 %).  

Za predsedu Žilinského samosprávneho kraja bola zvolená Mgr. 

Erika Jurinová, kandidovala s podporou strán OĽANO, SaS, KDH, 

OKS, Nova. 46-ročná poslankyňa NR SR získala 82  034 hlasov, t. j. 

43,7 %. Na druhom mieste skončil doterajší predseda kraja 51 -ročný 

Ing. Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý získal 55  901 hlasov, t. j. 29,8 

%. Ďalší kandidáti – Marián Murín, Peter Sagan (menovec slávneho 

cyklistu), Anton Martvoň, Ján Mikolaj a  Peter Cibulka získali výrazne 

menej hlasov.  

Erika Jurinová sa narodila 31. 8. 1971 na 

Orave. Spolu s manželom vychovala tri 

dcéry a aktuálne žije v Nižnej na Orave.  

Na začiatku kariéry pôsobila ako učiteľka 

na strednej škole, neskôr viedla 

kanceláriu regionálnych novín. Od roku 

2010 pracuje ako poslankyňa Národnej 

rady Slovenskej republiky.  

Vo volebnom obvode č. 11 (okresy Žilina a  Bytča) bolo zvolených 13 

poslancov, z toho boli títo obyvatelia mesta Žilina:  

Meno a priezvisko  Strana  Počet hlasov  

Ing. Martin Kapitulík  NEKA 9 265 

Mgr. Róbert Kašša  NEKA 7 842 

PaedDr. 

Ľudmila Chodelková  

NEKA 7 491 

Mgr. Martin Barčík NEKA 6 697 

MUDr. Štefan Zelník SNS 6 677 

Ing. Ľubomír Bechný NEKA 6 602 

MUDr. Juraj Popluhár , 

PhD., MBA 

SMER-SD 6 602 
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Krajské zastupiteľstvo má dovedna 57 poslancov. V zastupiteľstve 25 

nezávislých poslancov, 17 je z koalície OĽANO, SaS, KDH, OKS, Nova, 

10 poslancov je zo Smeru-SD a 5 zo SNS.  

8. 11.  

Na Radnici mesta Žilina boli ocenené významné osobnosti mesta 

Žilina za rok 2016. Ocenenia odovzdal primátor mesta Igor Choma.  

V zmysle VZN bola vytvorená „veľká porota“ zložená z vážených 

občanov Žiliny zastupujúcich komunity pôsobiace na území mesta, 

resp. významní tvorcovia, štatutári významných inštitúcií a 

organizácií pôsobiacich na území mesta, občania v minulosti ocenení 

mestom a pod. Vyplnené hlasovacie formuláre doručilo 29 členov 

poroty. Zoznam nominovaných a  hlasovanie členov „veľkej poroty“ 

následne posúdila „malá komisia“ zvolená mestským zastupiteľstvom 

dňa 24. apríla 2017. Členovia „malej komisie“ pripojili svoje hlasy a 

stotožnili sa s výsledkami hlasovania „veľkej poroty“. Následne 

výsledky odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v  Žiline dňa 30. októbra 

2017.  

Z tohto hlasovania vzišli štyri nasledujúce osobnos ti: 

 

Čestné občianstvo mesta Žilina  získali Jozef Antošík  a Miro 

Gregor. 

JOZEF ANTOŠÍK vyštudoval Chemicko-

technologickú fakultu Slovenskej vysokej 

školy technickej v  Bratislave so 

špecializáciou na riadenie chemického 

a potravinárskeho priemyslu. Po skončení 

štúdia v roku 1981 nastúpil do žilinskej 

Chemicelulózy, š. p. Počas svojho 

dvadsaťpäťročného pôsobenia v  tejto 

fabrike prešiel viacerými funkciami. 
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V Tento a. s. zastával funkciu predsedu predstavenstva, generálneho 

riaditeľa a spolumajiteľa.  

V roku 2006 vymenil akcie spoločnosti Tento, a. s. za podiel vo 

fínskej papierenskej spoločnosti Metsä Tissue a  stal sa 

podpredsedom jej správnej rady. Od roku 1995 sa angažuje vo 

futbalovom klube MŠK Žilina. V  júni 2004 sa stal jeho majiteľom. Pod 

jeho vedením klub získal 7 majstrovských titulov, 1 -krát vyhral 

slovenský pohár a  4-krát Superpohár. Najväčšími úspechmi klubu 

bola účasť v skupinovej fáze UEFA Cup v  sezóne 2008/2009 a  účasť 

v skupinovej fáze UEFA Champions League v  sezóne 2010/2011.  

Od roku 2013 je majiteľom  spoločnosti Ryba Žilina, spol. s  r. o. 

známej najmä výrobou Tresky v  majonéze. V súčasnosti vo svojich 

spoločnostiach zamestnáva vyše 700 zamestnancov.  

 

MIRO GREGOR maturoval na reálnom 

gymnáziu v roku 1950 v Žiline. V  roku 

1963 sa presťahoval do Bratislavy. 

Pracoval na autorských knižných 

obrazových fotografických publikáciách s 

vlastnou grafickou úpravou a textami 

Žilina (vydavateľstvo Osveta 1965, 1976, 

1981), Gemer (Osveta 1971), Bratislava 

(Osveta 1978, 1981, 1986) , Slovensko 

moje (Osveta 1987, 1992) a Slovensko (1997). Taktiež bol hlavným 

fotografickým autorom knihy Vlkolínec – Klenot svetového dedičstva  

(vydalo Knižné centrum Žilina 2000, 2007). Po vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky v roku 1993 bol zakladajúcim členom a prvým 

predsedom slovenského výboru FIAP (Fédération Internationale de 

l 'Art Photographique ). Bol menovaný do mnohých porôt fotografických 

výstav a viackrát sa stal predsedom medzinárodnej výstavy FIAP – 

Fotoforum Ružomberok (1992 – 2004). Ako predseda sa zúčastnil 

viacerých ročníkov výstavy Slovensko moje  (Komárno a Nové Zámky 

2001 – 2012). Dlhé roky spolupracoval s Národným osvetovým 
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centrom v Bratislave. Získal ocenenie za publikáciu v súťaži o 

najkrajšiu knihu Československa a knihy Slovenska (1992). Dňa 16. 

decembra 2011 mu bol udelený titul Osobnosť slovenskej fotografie.  

 

Cenu mesta Žilina získal Marek Adamov. 

 

MAREK ADAMOV  je kulturológ, 

absolvent kulturológie a manažmentu 

kultúry na  Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Už počas 

vysokoškolských štúdií sa stal 

spoluzakladateľom občianskeho 

združenia Truc sphérique, ktorého je 

riaditeľom. Od roku 2003 sa väčšina 

aktivít združenia realizuje v nezávislom 

kultúrnom centre Stanica – Záriečie, 

ktoré je originálnym priestorom železničnej zastávky slúžiacim pre 

súčasné umenie naprieč žánrami. Na Stanici Adamov okrem 

spolupráce na programe akcií, výstav, festivalov a workshopov 

zodpovedá i za fundraising, medzinárodný i lokálny networking, 

rezidenčný program pre mladých umelcov a manažment nových 

projektov. Marek Adamov spolupracuje aj s ďalšími organizáciami v 

kultúre ako konzultant, kurátor, lektor a snaží sa o väčšiu 

spoluprácu a networking a tiež lepšie postavenie nezávisl ej kultúry. 

Ocenený domácimi i  zahraničnými cenami, napríklad Ocenenie 

Inovácia Žilinského kraja 2013  – združenie Truc sphérique 

s projektom Kúpte si nesmrteľnosť  – kampaň k verejnej zbierke na 

rekonštrukciu Novej synagógy v  Žiline.  

Uznanie za zásluhy o  rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina  získala 

Soňa Řeháková .  
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SOŇA ŘEHÁKOVÁ celý svoj život 

venovala práci v kultúre. Po ukončení 

Univerzity P. J. Šafárika v  Košiciach 

v roku 1979 nastúpila pracovať do 

Okresného osvetového strediska v Žiline 

ako odborná pracovníčka, neskôr ako 

vedúca oddelenia a  zástupkyňa 

riaditeľky. Od roku 1998 je riaditeľkou 

Krajského kultúrneho strediska v Žiline.  

Pod jej vedením sa realizovalo množstvo 

kultúrno-spoločenských projektov na pôde miestnej, regionálnej a 

celoslovenskej kultúry, ako napr. Medzinárodný folklórny festival 

Jánošíkove dni v  Terchovej, stála pri zrode a vzniku Cyrilo-

metodských dní v  Terchovej, ktoré boli prvými v  rámci Slovenska, 

ďalej to boli podujatia ako Trnovské hody sv. Juraja v Trnovom , 

Bačovské pastorále  – medzinárodný festival s  bačovskou tematikou 

v Dolnom Hričove, oslavy významných osobností, množstvo 

športových, turistických, vzdelávacích a zvykoslovných akcií 

a množstvo ďalších podujatí. 15 rokov bola predsedníčkou Grantovej 

komisie pri Ministerstve ku ltúry SR, čím sa podieľala na podporení 

mnohých projektov v  oblasti kultúry celého Slovenska.  

Za svoju aktivitu získala viacero ocenení, medzi nimi i  ocenenie 

ministra kultúry SR, v  ktorom vyzdvihol, že je vzorom a  prínosom pre 

slovenskú kultúru.  

V kultúrnom programe vystúpila žilinská skupina AYA , ktorá svojím 

vystúpením vytvorila vynikajúcu náladu. Unplugged koncert odohrali 

v zložení: Mário Tománek (gitara), Boris Lettrich (spev), Stano 

Vandlík (klávesy), Michal Bukviš (basgitara) a  Rado Pažej (bicie). 

Program moderovali Michaela Pastorková -Závodná a  Rado Pažej.  
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Skupina AYA 

 

Zľava: Miro Gregor, Jozef Antošík, Soňa Řeháková a  Marek Adamov 

 

6. 11.  

Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie Parku Ľudovíta Štúra 

v mestskej časti Bôrik. Počas posledných dvoch  rokov prešiel 

komplexnou rekonštrukciou. Okrem vzácnych hostí, ktorí sa 

podieľali na prípravných i  realizačných prácach, sa akcie zúčastnili 

aj primátor Igor Choma, prezident Kia Motors Slovakia Dae -Sik Kim 

a správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák. 



  Kronika mesta Žilina za rok 2017 
 
 

83 
 

 

Pri novej fontáne  

Financovanie rekonštrukcie zastrešili partneri Mesto Žilina a 

Nadácia Kia Motors Slovakia. V roku 2016 Nadácia Kia Motors 

Slovakia preinvestovala takmer 487 000 eur do prvej etapy projektu 

rekonštrukcie parku. V  tomto roku nadácia do druhej a konečnej 

etapy projektu vložila 79 000 eur. Celkové náklady tak pre Nadáciu 

Kia Motors Slovakia činia približne 566 000 eur. Mesto Žilina minulý 

rok preinvestovalo 310 000 eur, pričom celkové náklady na 

rekonštrukciu Parku na Bôriku predstavujú za mesto Žilina sumu 1 

100 612,96 eur s DPH. 

 

Nové detské ihrisko v  parku 
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8. 11.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo uvítanie malých Žilinčaniek a 

Žilinčanov do života . 

Zúčastnilo sa ho na dvakrát 

70 detí so svojimi rodičmi i 

starými rodičmi. Prítomným 

sa prihovoril primátor mesta 

Igor Choma. Rodičia sa 

zapísali do Pamätnej knihy 

mesta Žilina. Na uvítaní bol 

aj kultúrny program .  

8. 11.  

Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov  s primátorom mesta sa 

uskutočnilo v popoludňajších hodinách na Radnici mesta Žilina . 

Slávnostné stretnutie otvoril príhovorom primátor Mesta Žilina Igor 

Choma. Na stretnutie boli pozvaní občania, ktorí sa dožívajú 

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

Zúčastnení oslávenci sa podpísali do Pamätnej knihy Mesta Žilina. 
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10. 11.  

Historik PhDr. Dušan Halaj  sa dožil 80 

rokov. Vo svojej práci sa venuje hlavne 

obdobiu druhej svetovej vojny a Slovenského 

národného povstania . Napísal viaceré knihy 

s touto tematikou a publikoval množstvo 

článkov v odborných i populárnych  

časopisoch . Od skončenia vysokoškolských 

štúdií pracoval na úseku múzejníctva . 

Najskôr v Považskom  múzeu a galérii v Žiline (1959  – 1974) a potom 

v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (1974 – 1997). Počas pôsobenia v 

Považskom múzeu a galérii v Žiline sa venoval  výskumu a 

spracovaniu novšej histórie severozápadného Slovenska . Výsledky 

výskumov publikoval najmä vo Vlastivednom zborníku Považia, kde 

v rokoch 1964 – 1974 vyšli jeho štúdie . Ako spoluautor a spolu 

zostavovateľ sa pričinil o vydanie monografie Žilina  – dejiny a 

prítomnosť (1975) .  

17. 11.  

 

V Deň boja za slobodu a  demokraciu  navštívil Žilinu prezident 

Nemeckej spolkovej republiky Frank-Walter Steinmeier  (na obr. 

vľavo) spolu s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom 

(na obr. vpravo). Hlavnou témou ich diskusie bola budúcnosť 
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demokracie v Európe. V Rosenfeldovom paláci privítal vzácnych hostí 

primátor Igor Choma . Počas prehliadky paláca prezidenti navštívili 

taktiež knihársku dielňu Lidy  Mlichovej.  

21. 11.  

Aktuálne sa realizuje v poradí už štvrtá etapa obnovy vozidlového 

parku, počas ktorej sa zakúpi prostredníctvom projektu 

spolufinancovaného Európskou úniou 15 nízkopodlažných 

trolejbusov. Konkrétne ide o 12 kusov kĺbových trolejbusov značky 

ŠKODA 27Tr – Solaris a 3 kusy sólo trolejbusu ŠKODA 26Tr – Solaris. 

 

22. 11.  

 Na Radnici mesta Žilina bola milá slávnosť. Manželia Šmárikovci 

oslávili diamantovú svadbu a  po 60. rokoch manželstva si zopakovali 

spoločné „áno“. K významnej udalosti im prišiel zablahoželať 

primátor mesta Igor Choma .  
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22. 11.  

Žilinu navštívil veľvyslanec Štátu Izrael pán Zvi Aviner Vapni . Na 

Radnici ho prijal primátor Igor Choma . Rokovania sa zúčastnil aj  

Andrej Černek, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov MSÚ v  Žiline. 

Prerokovali možnosti ďalšej spolupráce . Záujem súkromných 

spoločností na Slovensku a  v Izraeli je o inovácie a „high tech“ 

technológie, ktoré používajú 

najnovšie metódy výskumu . 

Možná je aj kooperácia so 

Žilinskou univerzitou . Veľký 

potenciál existuje taktiež v 

spolupráci na projektoch 

„inteligentných miest“ (Smart 

cities).  

24. 11.  

Začali tradičné Vianočné trhy . Boli to dni plné dobrého jedla, pitia 

a remeselných výrobkov, ktoré pre všetkých návštevníkov pripravilo 

mesto Žilina a potrvajú do 23. decembra 2017.  

29. 11.  

Kniha Stratená Žilina 1  získala prestížnu cenu Zlatá pečať 

v kategórii KNIHA . V publikácii sa možno dočítať o osobnostiach, 

veciach, domoch a celých štvrtiach mesta Žilina, ktoré sa stratili v 

tomto, ale predovšetkým v minulom storočí . Ide o zaujímavé čítanie 

nielen pre pamätníkov . Knihu nap ísali Patrik Groma, Milan Novák, 

Miroslav Pfliegel, st. a Peter Štanský.  Graficky sa na nej podieľali 

Miroslav Pfliegel ml. a Tibor Majerčík . Knihu dotvárajú ilustrácie 

prof. Mojmíra Vlkolačka a akad . mal. Stana Lajdu. Knihu vydalo ALL 

MEDIA s. r. o. Práca tohto zoskupenia autorov bola ocenená Zlatou 

pečaťou už v roku 2015, a to za knihu „Žilina vo svetle lámp  – 

(Ne)zabudnutá história energetiky“ .  
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DECEMBER 2017 

1. 12.  

Na Radnici mesta sa konala 

vernisáž. Svoje práce vystavovali 

maliar Feďo Fiala (na obr. vľavo ) 

a karikaturista Fero Mráz (na obr. 

vpravo), obaja rodení Žilinčania, 

spolužiaci . Ich prácu uviedol známy 

karikaturista a výtvarník Fedor 

Vico. Prítomných uvítal zástupca 

primátora Patrik Groma .  

2. 12.  

Pre dopravu bol otvorený tunel 

Považský Chlmec, ako súčasť 

diaľnice D3 . Stavba začína v 

križovatke Žilina  – Strážov, kde sa 

napája na už existujúci úsek 

diaľnice D3 smerujúcej od 

Hričovského Podhradia .  

Za križovatkou sa trasa stáča a pokračuje estakádou ponad 

Hričovskú priehradu . Na druhej strane vodnej nádrže prechádza 

ponad cestu II/507 a vchádza do tunela Považský Chlmec . Po viac 

ako dvoch kilometroch pod vrchom 

Chlmec sa z východného portálu 

tunela trasa napojí na most 

prechádzajúci ponad cestu I/11 a 

rieku Kysucu. V trase plánovanej 

diaľnice  D3 smerujúcej na Čadcu . 

Dĺžka celej stavby je 4  250 metrov.  

(zdroj: NDS, www.pravda.sk)  
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4. 12.  

Na Radnici mesta Žilina sa konalo 31. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Najzásadnejším bodom programu bolo 

schvaľovanie rozpočtu na rok 2018 v konečnej sume na úrovni 72 

miliónov eur . Celková suma investícií pre rok 2018 presiahne 

hodnotu 11 miliónov eur . Suma grantových dotácií a podpory 

športových klubov presiahne hodnotu 500 000 eur .  

Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s . r. o. na 

rok 2018 predstavil jej konateľ Ján Barienčík . Dopravný podnik 

v spolupráci s vedením  mesta do nadchádzajúcich rokov pripravili 

viacero projektov, ktoré prinesú kvalitnejšie a  rýchlejšie cestovanie 

MHD. Zamerané sú najmä na obnovu vozidlového parku  MHD 

a zabezpečenie údržby vozidiel (modernizácia a  dobudovanie 

údržbovej základne trolejbusov) . S kvalitou a rýchlosťou cestovania 

súvisia projekty Informatizácia MHD v  Žil ine a Systém preferencie 

vozidiel MHD. V najbližších rokoch sa taktiež plánuje modernizácia 

existujúcej trolejbusovej infraštruktúry a  rekonštrukcia zastávok 

MHD. Dobuduje sa i trolejbusová trakcia na miestach, ktoré umožnia 

rozšíriť trolejbusovú dopravu .  

Veľký prínos pre verejnú dopravu na území celého žilinského kraja 

predstavuje systém integrovanej dopravy, do ktorého sa zapojilo 

mesto Žilina spoločne s Dopravným podnikom mesta Žiliny . 

Koordinátorom tohto projektu je Žilinský samosprávny kraj . Začiatok 

realizácie jednotlivých projektov je naplánovaný na jar 2018 . 

Uvedené projekty sú f inancované z prostriedkov Európskej únie, 

štátneho rozpočtu, ako aj z rozpočtu mesta Žilina v objeme 5  %. 

Poslanci prezentované ciele a  zámery vzali na vedomie 

a prezentovaný návrh schválili .  

Poslanci taktiež schválili konateľa Žilinskej parkovacej spoločnosti, 

s. r. o. Novým konateľom, ktorý bude zastupovať záujmy mesta Žilina 

v tejto spoločnosti, sa stal Peter Funtík . Vo funkcií nahrad il 

doterajšieho Pavla Koniarika .  
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4. 12.  

V tento deň prvý raz v Žiline a  na Slovensku padal sneh. Celé 

Slovensko bolo biele. Okolité štáty – Česko a Rakúsko silné sneženie 

zasiahlo už minulý týždeň .  

5. 12.  

Aj Žilinu navštívil svätý Mikuláš. Na Mariánskom námestí ho 

privítali stovky detí . Symbolickým 

rozsvietením vianočného stromčeka na 

Mariánskom námestí sa otvorili brány 

predvianočnému obdobiu . Zástupca 

primátora Patrik Groma spolu 

s Mikulášom a s jeho pomocníkmi 

privítal množstvo malých aj veľkých 

návštevníkov. Žiadne dieťa neobišlo 

naprázdno a mohlo sa tešiť zo sladkých 

darčekov.  

 

Atrakciou hlavne pre deti bola veľká  vianočná guľa  

Súčasťou Vianočných trhov je aj  charitatívna akcia s názvom 

Primátorský punč . Vianočný punč za dobrovoľnú cenu bude od 

stredy 20. do piatku 22. decembra predávať na Mariánskom námestí 

primátor mesta a  predstavitelia Mestského úradu v Žiline .  
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5. 12.  

V hoteli NH Gate One v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné 

stretnutie Slovenského olympijského výboru  (SOV), Klubu fair play 

SOV a Nadácie SOV spojené s vyhlásením výsledkov Olympijských 

festivalov Slovenska 2017 a s odovzdávaním ocenení i vyznamenaní 

SOV.  

V rámci slávnosti bolo odovzdané 

jedno ocenenie aj Žilinčanovi 

Dušanovi Ondrušovi  (na obr.) za 

aktívne šírenie a propagáciu 

myšlienok fair play . Dušan Ondruš 

(81-ročný) dlhé roky pôsobil v  Žiline 

ako hokejista, neskôr tréner 

žilinských hokejistov a juniorskej 

reprezentácie Slovenska .  

19. 12.  

Vo večerných hodinách bola  spustená časť prvej etapy rekonštrukcie 

verejného osvetlenia  na sídlisku Vlčince III . Verejné osvetlenie na 

území mesta Žilina prechádza po rokoch kompletnou rekonštrukciou . 

Prvá etapa pozostávala z troch častí, a to Vlčince III, Vlčince IV 

a Malá Praha . Náklady na modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia 

v týchto častiach sú vyčíslené na približne 1,9 milióna eur s DPH .  

Celkovo bolo vymenených 409 svietidiel a  stožiarov 

a vybudovaných 19 km nových káblových rozvodov . 

Vďaka LED svetlám sa zníži energetická náročnosť, 

predpokladaná úspora elektrickej energie bude 

minimálne 60 %, čo prispeje k  lepšiemu hospodáreniu 

mesta. Druhá etapa modernizácie a  rekonštrukcie 

verejného osvetlenia je naplánovaná v  častiach Hliny, Bôrik, Staré 

mesto, Solinky, Hájik, hlavné cesty a  iné. Celková investícia 

rozdelená do dvoch etáp predstavuje takmer 7,3 mil. eur.  
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16. 12.  

16. ročník podujatia  Vianočný beh. Zúčastnilo sa ho 800 bežcov . 

Ako každý rok bolo dejiskom súťaže Vodné dielo Žilina . Behy v dĺžke 

od 1 km až po maratón prilákal množstvo vyznávačov tohto športu, a 

to nielen zo Slovenska, ale aj Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a 

Srbska. Veľký obdiv si zaslúži náš pravidelný účastník Peter Lecký, 

ktorý aj napriek svojmu hendikepu (nevidiaci bežec) obsadil 32 . 

miesto, a to v kráľovskej maratónskej trati .  

 

Víťazi jednotlivých disciplín:  

 1 km: Tadeáš Hiadlovský (Nové Mesto nad Váhom ) a Emma 

Paulinyová  (ŠKP Žilina)   

 8,2 km: Szymon Topolnicki (Tychy, Poľsko) a Radka Prívarová 

(Čadca)   

 Polmaratón (21 km): Marián Zimmermann (Kluknava) a Sylvia 

Sebestian (Žilina)  

 Maratón (42 km): Miroslav Ilavský (Dubnica nad Váhom  – 

Jogging klub časom 02:42:48 a Alena Kriklová  (Jaroměřice , 

Česko) časom 03:24:50. 
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31. 12.  

Milan Škriniar  (nar. 1995 v Žiari nad Hronom ), hráč MŠK Žilina 

v rokoch 2012 – 2016, dnes obranca Interu Milan dosiahol veľké 

ocenenia. Portál Goal .com ho zaradil do zostavy najlepších hráčov 

Európy jesene 2017 a  v talianskej Serie A bol v zostave roka, spolu 

s Marekom Hamšíkom (SSC Napoli) .  

Z futbalistov pôsobiacich v  Žiline v minulosti dosiahli veľké úspechy 

Alexander Horváth , ktorý sa v roku 1969 ako kapitán Slovana 

Bratislava podieľal na víťazstve v  PVP nad FC Barcelona. Neskôr sa 

v cudzine uplatnil aj Stanislav Griga  (Sparta Praha a Feyenoord 

Rotterdam).  

Po otvorení hraníc  v roku 1989 sa v slávnych zahraničných kluboch 

uplatnili viacerí futbalisti, ktorí prešli cez MŠK Žilina . Marek Mintál 

(hviezda v 1. FC Nurnberg), Vladimír Labant (West Ham United), 

Ľubomír Reiter  (Chicago Fire), Ján Mucha, ml. (FC Everton – 

Anglicko), Stanislav Šesták  (VfL Bochum – Nemecko, Ferencváros 

Budapešť).  

Z doteraz aktívnych hráčov žilinský dres v  nedávnej minulosti 

obliekali aj Tomáš Hubočan  (Zenit Petrohrad, Dinamo Moskva, 

Olympique Marseille), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), 

Martin Dúbravka  (Sparta Praha), Denis Vavro (FC Kodaň), Jaroslav 

Mihalík (Cracovia Krakov), Adam Nemec (New York City FC, Dinamo 

Bukurešť), Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín), Chorvát Mateja Jelić 

(Rapid Viedeň) a  Slovinec Dare Vršić (Austria Viedeň, NK Maribor) .  

 

31. 12.  

Posledný deň v  roku 2017. Mesto Žilina neorganizovalo oslavy 

príchodu Nového roku . Avšak v  meste bolo pred polnocou množstvo 

lokálnych ohňostrojov, ktoré si pripravili  sami Žilinčania .  

Mesto Žilina bude organizovať svoj ohňostroj 1 . januára 2018 o 18.00 

hod. Termín je daný preto tak, aby ho mohli vidieť viacerí Žilinčania 

a hlavne deti. Táto prax sa osvedčila napr . v Prahe i v Banskej 

Bystrici. Ohňostroj bude  odpálený z budovy Mestského divadla .  
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Údaje zo žilinskej matriky  

Počet obyvateľov mesta Žilina k  31. 12. 2017 

Spolu: 83 298, z toho muži: 40 249 a ženy: 43 049  

Mestská 

časť 

Počet 

obyv. 

Mestská 

časť 

Počet 

obyv. 

Mestská 

časť 

Počet 

obyv. 

Bánová 1 954 Hliny VI 1 721 Vlčince I  1 745 

Bôrik 3 540 Hliny VII 2 904 Vlčince II 7 286 

Brodno 1 324 Hliny VIII 1 334 Vlčince III 8 269 

Budatín 1 797 Malá 

Praha 

287 Vlčince IV 1 275 

Bytčica 2 062 Mojšová 

Lúčka 

436 Vranie 743 

Hájik 7 847 Považský 

Chlmec 

1 393 Zádubnie  741 

Hliny 11 144 Rosinky 699 Zástranie  939 

Hliny I 902 Solinky 12 903 Závodie  2 751 

Hliny II 703 Staré 

mesto 

8 851 Žilinská 

Lehota 

339 

Hliny III 1 683 Strážov  539 iba Žilina  2 125 

Hliny IV 344 Trnové  2 596 
 

Hliny V 1 266 Vlčince  18 575 

 

Počet obyvateľov mesta  Žilina v rokoch 2001 až 2017 

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 – 83 442 

2017 – 83 298 
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Počet narodených detí  v roku 2017 bol 1 547. 

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 

2017 1 547 762 785 

 

Najčastejšie mená  pre novorodencov bolo Ema u dievčat a Jakub 

u chlapcov. 

Rok Najčastejšie 
ženské meno  

Najčastejšie 
mužské meno  

2012 Nela Jakub 

2013 Natália  Matej 

2014 Ema Jakub 

2015 Sofia a Nina Jakub 

2016 Sofia Jakub 

2017 Ema Jakub 

 

V roku 2017 bolo uzatvorených 535 sobášov . 

Rok Počet uzatvorených 
manželstiev  

2012 499 

2013 386 

2014 472 

2015 517 

2016 498 

2017 535 

 

 



  Kronika mesta Žilina za rok 2017 
 
 

96 
 

V matričných knihách bolo v  roku 2017 zapísaných 1 411 úmrtí.  

 

Rok 

Počet 
zaevidovaných 

úmrtí  

2012 1 454 

2013 1 436 

2014 1 336 

2015 1 356 

2016 1 447 

2017 1 411 
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Rozpočet mesta Žilina za rok 2017  

Záverečný účet Mesta Žilina  za rok 2017 schválili poslanci na 

rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 23. 4. 2018.  

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený uznesením č . 227/2016 

na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 12 . 12. 2016. 

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený v príjmovej a výdavkovej 

časti ako vyrovnaný.  

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený v nasledovnom členení:  

 rozpočtové príjmy celkom 58 798 670 €  

 rozpočtové výdavky celkom 58 798 670 €  

o z toho: bežné príjmy 58 076 611 €  

o bežné výdavky 52 061 667 €  

o kapitálové príjmy 190 000 €  

o kapitálové výdavky 4 026 198 €  

o príjmové finančné operácie 532 059 €  

o výdavkové finančné operácie 2 710 805 €  

V priebehu roka 2017 bol schválený rozpočet zmenený siedmimi 

úpravami rozpočtu . Po poslednej úprave bol upravený rozpočet mesta 

k 31. 12. 2017 v nasledovnom členení:  

 rozpočtové príjmy celkom 75 957 070 €  

 rozpočtové výdavky celkom 75 957 070 €  

o z toho: bežné príjmy 61 990 854 €  

o bežné výdavky 58 331 132 €  

o kapitálové príjmy 1 608 721 €  

o kapitálové výdavky 14 440 350 €  

o príjmové finančné operácie 12 357 495 €  

o výdavkové finančné operácie 3 185 588 €  
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Mestské divadlo Žilina  

zo správy o výsledkoch činnosti a hospodárenia  

 

Riaditeľom Mestského divadla je Mgr. art. Anton Šulík, ktorý správu 

aj vypracoval. Umeleckým vedúcim je Eduard Kudláč .  

Mestské divadlo Žilina zastrešuje činnosť Folklórneho súboru 

Rozsutec, Dychovej hudby Fatranka a Rosenfeldovho paláca .  

Mestské divadlo Žilina je kultúrnou a umeleckou organizáciou 

financovanou Mestom Žilina . Je profesionálnym 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 sa vo svojom umelecko-dramaturgickom smerovaní 

snaží zasiahnuť všetky segmenty diváka mesta Žilina a jeho okolia .  

Transfer na prevádzku z  Mesta Žilina bol vo výške 719  000 eur 

a kapitálový transfer bol vo výške 30 108,66 eur.  

1. Vlastná divadelná tvorba a činnosť  

Január 

celkový počet vlastných predstavení: 14 

19. 1. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Róbertom 

Jakabom, Mariánom Miazgom a Vladimírom Kobielskym  

19. 1. – zájazd Mesto Trstená  – divadelná hra Hana 

31. 1. – zájazd MKS Rimavská Sobota  – divadelná hra Hana  

Február 

celkový počet vlastných predstavení: 16 

11. 2. – premiéra novej divadelnej inscenácie hry Daniel Doubt 

Vzkriesenie 

17. 2. – zájazd KaIC Čadca  – divadelná hra Konfety  

http://www.divadlozilina.eu/program/
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28. 2. – zájazd MKS Senec – divadelná hra Konfety  

Marec 

celkový počet vlastných predstavení: 16 

2. 3. – premiéra divadelnej talkshow Vitajte doma s Ľubošom 

Kostelným 

17. 3. – zájazd Mesto Dobšiná  – divadelná hra Hana  

Apríl 

celkový počet vlastných predstavení: 11 

8. 4. – premiéra novej divadelnej inscenácie hry N . Gazvoda, R. Biček, 

J. Lapajne – Triedny nepriateľ  

20. 4. – zájazd DK Námestovo  – divadelná hra Hana 

Máj 

celkový počet vlastných predstavení: 13 

11. 5. – zájazd Divadelný ústav Bratislava  – divadelná hra Idomeneus  

– Nová Dráma/ NEW DRAMA 2017  

Jún 

celkový počet vlastných predstavení: 11 

3. 6. – premiéra novej divadelnej inscenácie hry David Gieselmann  – 

Holuby 

Júl – August 

divadelné prázdniny  

September 

celkový počet vlastných predstavení: 7 

21. 9. – zájazd Brezno  – divadelná hra Holuby  

Október 

celkový počet vlastných predstavení: 13 

2. 10. – premiéra novej divadelnej inscenácie hry I . Vyrypajev – 

Neznesiteľné dlhé objatia  

7. 10. – zájazd Nitra – divadelná hra Hana 

24. 10. – zájazd Ostrava  – Ilúzie  

November 

celkový počet  vlastných predstavení: 13 
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začiatok skúšok novej divadelnej inscenácie hry  – Smrť sa volá 

Engelchen 

2. 11. – zájazd Divadlo J . Záborského Prešov  – divadelná hra Konfety 

December 

celkový počet vlastných predstavení: 11 

pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej inscenácie 

hry Smrť sa volá Engelchen  

12. 12. – zájazd Piešťany  – divadelná hra Neznesiteľné dlhé objatia  

14. 12. 2017 – zájazd Trenčín  – divadelná hra Neznesiteľné dlhé 

objatia 

Prehľad počtu predstavení, návštevnosti a poskytnutých 

služieb za 1 – 12/2017 

 Vlastné 

predstavenie/ 

vystúpenie,  

výstavy, 

prehliadky 

 

Hosť 

 

Spolu 
Počet 

divákov 

vlastné 

/hosť 

Mestské 

divadlo 

125 7

5 

200 20 258 

/18 451 

FS Rozsutec 51 –  51 24 133 

DH 

Fatranka 

15 –  15 1 800 

Služby –  –  –  2 311 

Rosenfeldov 

palác 

315 –  –  8 928 

SPOLU 506 7

5 

58

1 

75 881 

 

 

Folklórny súbor Rozsutec  vystúpil tradične na fašiangoch, na 

Staromestských slávnostiach,  na Jánošíkových dňoch v  Terchovej, 

v programe Len tak FS Rozsutec & skupina Balkansambel, atď . 

V decembri vystúpil FS Rozsutec  v MD Žilina – Čaro Vianoc, ZŠ 
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Gaštanová, TV Markíza  – Farma, Čaro Vianoc  – Púchov, Dubnica nad 

Váhom, koncert primátora, Vianoce Mesta Žilina . Celkove absolvoval 

súbor 51 vystúpení . Vedúcim súboru je Štefan Mucha .  

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31 . 12. 2017: 

  vedenie divadla: 2 (1 riaditeľ, 1 umelecký šéf ) 

  umelecký súbor: 13 (10 hercov, 2 dramaturg, 1 inšpicient + 

1MD) 

  programovo-produkčné oddelenie divadla: 7 (6 zamestnanci – 

plný úväzok, 1 zamestnanec  – 1/2 úväzok + 1MD ) 

  technika a technické zabezpečen ie: 12 (+1MD) 

  ekonomické oddelenie: 2 (2 zamestnankyne) 

  správa budovy: 3 (1 správca budovy, 2 upratovačky ) 

  Rosenfeldov palác : 5 zamestnancov 

  materská dovolenka: 3 zamestnankyne 

Spolu  47 zamestnancov



 

 

Prehľad počtu vlastných divadelných predstavení a návštevnosti 

Názov predstavenia  Dátum 
premiéry 

Počet 
predstavení  

Počet 
divákov 

Sexuálna perverzita v 
Chicagu 

12.11.2010 10 1 679 

Jánošík 007  30.3.2012 – – 

Zločin a trest  8.3.2013 10 2 074 

Konfety 1.3.2014 14 2 226 

Zlodeji 7.6.2014 – – 

HANA 24.10.2014 12 2 001 

Opití 5.12.2014 5 818 

BESI I. 19.6.2015 2 352 

Ilúzie 14.11.2015 9 859 

Jasne, v pohode 23.1.2016 8 1 370 

Ídomeneus  19.3.2016 4 322 

Smrť obchodného ©  14.5.2016 2 265 

Smith & Wesson 16.12.2016 9 1 576 

Vitajte doma s Róberom 
Jakabom, Mariánom 

Miazgom a Vladimírom 
Kobielskym 

 
19.1.2017 

 
1 

 
248 

Vzkriesenie 11.2.2017 11 1 938 

Vitajte doma s Ľubošom 
Kostelným  

2.3.2017 1 249 

Triedny nepriateľ  8.4.2017 11 2191 

Vitajte doma s Adym 
Hajdu 

27.4.2017 1 180 

Holuby 3.6.2017 9 1447 

Vitajte doma s Jurajom 
Kemkom 

24.9.2017 1 129 

Neznesiteľné dlhé 
objatia 

2.10.2017 5 334 

SPOLU 
 

125 20 258 
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Mestská polícia Žilina  

Z výročnej správy za rok 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. Náčelníkom 

Mestskej polície Žilina je Ing. Milan Šamaj. Zástupcom Mgr. 

PaedDr. Peter Mišejka.  

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. Dňom 01. 01. 2017 nadobudol účinnosť 

nový Organizačný poriadok MP Žilina.  

 

Rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých okrskov 

MP Žilina 

1. okrsok Mesto – centrum 

Hliny 1 až 4, 8 po ulicu Mostná  

Prímestské časti: Budatín, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, 

Vranie, Brodno. Hranice okrsku: Ľavobrežná, Bratislavská, 

Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta, Mostná, Nemocničná, Na 

Horevaží, P. O. Hviezdoslava. Hranice prímestských častí tvoria 

hranice katastra.  

2. okrsok Vlčince  

Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Lesopark, Vodné dielo. 

Hranice okrsku: Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, 
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Univerzitná, Lesopark – hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, 

Košická. Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.  

3. okrsok Solinky  

Solinky, Partizánsky cintorín, Bytčica, Hliny 5, 6, 7 od ul. Mostná, 

Bôrik. Hranice okrsku: Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý 

Diel, Mostná. Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.  

4. okrsok Hájik  

Hájik, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Hradisko.  

Hranice okrsku: hranice katastra. Hranice prímestských častí 

tvoria hranice katastra.  

 

Personálna časť  

Pracovné zaradenie  policajti THP/POP 

náčelník + zástupca náčelníka  2 0 

vedúci oddelenia výkonu služby  1 0 

oddelenie vzdelávania a policajných 

činností  

9 0 

oddelenie výkonu služby + okrsky  66 0 

vnútorné a organizačné oddelenie  2 3 

Spolu 86 3 

 

 

Prehľad činností pri plnení úloh MP Žilina  

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda 

zákrokom príslušníka mestskej polície  

50 

Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície  52 

Počet osôb predvedených  na útvar Policajného zboru  6 

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené 

pátranie  

31 

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené 

pátranie  

0 

Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo 

vyhlásené pátranie  

1 
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Počet priestupkov (k 31. 12. 2017): 22 449 priestupkov 

 

Členenie podľa druhu priestupku:  

 Priestupky na úseku dopravy:  18 198 

o z toho použitie donucovacieho prostriedku TPZOV 

(papuče): 7 716  

 Priestupky v zmysle zákona 372/1990 Zb. : 1 195  

 Porušenie VZN : 1 940    

 Priestupky v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je  

v kompetencii mestských a  obecných polícií : 1 116 

 Zistené trestné činy : 21     

 Hľadané osoby – dohľadané: 32 
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Dopravný podnik mesta Žiliny  

Údaje s  výročnej správy za rok 2017  

 

 

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

roku 2017 splnenie Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 

191/2009 zo dňa 30. 06. 2009, jej Dodatku č. 1 zo dňa 28. 12. 

2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21. 12. 2012, príloh a zabezpečenie 

prevádzky mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina.  

 

Mesto Žilina poskytlo dopravnému podniku v roku 2017 príspevok 

na prevádzku mestskej hromadnej dopravy vo výške 4 474 000  eur, 

ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom a schváleným 

ročným objemom výkonov v zmysle Zmluvy o  výkone vo verejnom 

záujme č. 191/2009 zo dňa 30. 06. 2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 

28. 12. 2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 21. 12. 2012, Prílohy č. 13 zo 

dňa 16. 12. 2016.  

 

V septembri 2017 začal Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. 

poskytovať bezplatné  cestovanie pre študentov odo dňa dovŕšenia 

15. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku, študujúcim v dennej 

forme štúdia, maximálne do získania vysokoškolského vzdelania 

druhého stupňa, s trvalým pobytom v Žiline.  

 

 

Ukazovateľ  

 

Merná 
jednotka 

 

2017 

 

2016 

Porovnanie 

2017/2016 
(%) 

Výnosy 
spoločnosti  

€ 9 854 354  9 202 101 107,09 

Náklady 
spoločnosti  

€ 9 806 081 9 420 359 104,09 

Výsledok 
hospodárenia  

€ 48 273  -218 258 x 

Vyrovnanie 
straty z 
poskytovaných  

€ 4 474 000 3 600 000 124,28 
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výkonov vo 

verejnom 
záujme 

Investície 

spoločnosti  

€ 4 695 239 562 476 834,74 

Počet 

zamestnancov 
spoločnosti  

osoby 261 252 103,57 

Počet 
prepravených 

osôb MHD  

v tis. os. 11 650 11 411 102,09 

Počet 
ubehnutých 

kilometrov 
MHD 

v tis. km 3 527 3 570 98,80 

 

Počet prepravených osôb  

Rok 2017 2016 2015 

Autobusy 1 836 000 1 760 568 1 736 625 

Trolejbusy 1 690 720 1 809 798 1 804 331 

Spolu 3 526 720 3 570 366 3 540 956 

 

Počet autobusov a trolejbusov podľa typu  

Rok 2017 2016 2015 

Autobusy 41 41 42 

Karosa B 732 3 3 3 

Karosa B 741 – kĺbový – – 1 

Karosa B 932 4 4 4 

Karosa B 952 17 17 17 

Karosa B 961 – kĺbový 3 3 3 

Renault City bus 3 3 3 

Irisbus Citelis 3 3 3 

Irisbus Citelis Line 1 1 1 

Irisbus Citelis – kĺbový 2 2 2 

Solaris Urbino 5 5 5 

    

Trolejbusy 48 40 41 

Škoda 14 Tr  9 9 9 
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Škoda 15 Tr – kĺbový 8 8 8 

Škoda 15 TrM – kĺbový 8 8 9 

Škoda 30 Tr SOR  7 7 7 

Škoda 31 Tr SOR  – 

kĺbový 

8 8 8 

Spolu 89 81 83 

 

 

Prehľad zamestnancov spoločnosti  
 

 2017 

počet 

2016 

počet 

Porovnanie 

2017/2016 

(%) 

Vodiči 134 130 103,08 

z toho: vodiči 

autobusov 

72 65 110,77 

vodiči trolejbusov  62 65 95,38 

Robotníci 77 74 104,05 

z toho: dielenskí  37 36 102,78 

prevádzkoví  17 17 100,00 

ostatní  23 21 109,52 

Manažment 50 48 104,17 

Zamestnanci 

spolu: 

 

261 

 

252 

 

103,57 
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Žilbyt, s.r.o.  

Z výročnej správy za rok 2017  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21. 05. 

2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej 

spoločnosti ŽlLBYT, s. r. o. za účelom správy obecného a iného 

majetku, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100  % 

vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti 

spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. vždy na 

základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva 

Žilina.  

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

Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo: 56867/L zo dňa 14. 06. 2012 

a hlavnou činnosťou je správa obecného majetku a správa 

nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších zmien a doplnkov v jednotlivých bytových domoch – 

bytoch a nebytových priestoroch.  

Zabezpečuje k 31. 12. 2017 správu : 

 1 142 bytov (mestské nájomné byty 1  138 a 4 byty vlastníkov),   

 95 mestských garáži,   

 20 garáži v osobnom vlastníctve,  

 46 nebytových priestorov,  

 5 nebytových priestorov v  osobnom vlastníctve,   

 24 nebytových priestorov špeciálneho určenia na účely civilnej 

ochrany obyvateľstva,  

 37 školských a predškolských zariadení,   

 17 mestských cintorínov,   

 9 domov smútku,  

 2 stavby osobitného určenia,  

 5 kultúrnych domov.  
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Kriminalita v meste Žilina v roku 2017 

 

Údaje poskytlo Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru Slovenskej republiky.  

 

Štatistiky kriminality za mesto Žilina sa samostatne neevidujú. 

Vychádzame z analýzy  údajov zistených za Obvodné oddelenia PZ 

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

priamo na území mesta Žilina a  pokrývajú väčšinu mesta. 

Štatistika nezahŕňa údaje z mestských častí Brodno, Mojšova 

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

do územnej pôsobnosti Obvodného oddelenia PZ Žilina  – okolie 

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

i Terchovská dolina a Strečno.  

Celkovo bolo spáchaných v  meste Žilina 1 683 trestných činov , 

objasnenosť bola cca 48  %. Celková škoda spôsobená kriminalitou 

v meste Žilina bola vyčíslená na sumu 13  677 000 eur. Celkovo 

možno skonštatovať zníženie kriminality oproti roku 2016.  

Spáchaných bolo celkove 93 násilných trestných činov. 66 bolo 

objasnených. Vražda bola spáchaná jedna a bola objasnená. 

Spáchaných bolo 12 lúpeží, 7 z nich bol objasnených, násilia na 

verejnom činiteľovi sa páchatelia dopustili v  2 prípadoch. 

Úmyselných ublížení na zdraví bolo 39 (objasnených 25). 

Znásilnenia boli dve (obe objasnené).  

Bolo spáchaných 887 majetkových trestných činov, z toho 190 

vlámaní, 587 krádeží (z  toho 36 boli odcudzené vozidlá). Z  ďalšej 

kriminality to bolo výtržníctvo v  19 prípadoch, drogová činnosť 

v 20 prípadoch. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky bolo  

zistené v  63 prípadoch, väčšinou v  doprave. Ekonomických 

deliktov bolo zistených 378 .  

Najviac trestných činov bolo zistených pri skrátení dane  – 135 

prípadov, podvodov bolo spáchaných 77  a sprenevera bola zistená 

v 26 prípadoch.  

Dopravných nehôd bolo ce lkove 25. 
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Pramene a použitá literatúra  

 

Vlastné postrehy a poznámky kronikára z  jednotlivých podujatí 

a udalostí.  

 

Články a iné príspevky z Mestského úradu v  Žiline:  

 Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v  Žiline  

 Tlačové správy hovorcu mesta Žilina z roku 2017 

 Ďalšie materiály Odboru tlačového a zahraničných vecí 

Mestského úradu v  Žiline (fotodokumentácia)  

 

Regionálne médiá:  

 týždenník Žilinský večerník,  

 týždenník MY Žilinské noviny  

 

Audiovizuálne médiá:  

 Televízia TA3  

 

Články v elektronických časopisoch a iné príspevky:  

 www.zilina.sk 

 www.staromestske-slavnosti.sk  

 www.zilina-gallery.sk (Jozef Feiler)   

 www.zilinskyvecernik.sk 

 www.nrsr.sk 

 www.statistics.sk 

 www.mskzilina.sk  

 www.letour.fr 

 www.pravda.sk  

 www.sita.sk 

 www.sfz.sk 

 www.cyclingnews.com  

 www.nds.sk 

 www.zilinskedialnice.sk  
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Ďalšie zdroje:  

 Výročné správy:  

 Mestské divadlo Žilina,  

 Mestská polícia Žilina,  

 Dopravný podnik mesta Žiliny,  

 Žilbyt  

 Kriminalita – OR PZ SR 
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