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Od roku 2020 sa písanie kroniky stalo súčasťou pracovnej 
agendy Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou 
Mestského úradu v Žiline. Jeho zamestnanci sú vyštudovaní 
slovenčinári, majú široký prehľad o dianí v meste a poznajú 
historické súvislosti. Kroniku napísala Martina Brnčalová pod 
dohľadom vedúcej odboru Kataríny Gazdíkovej. Na korek-
túre textu sa podieľali Andrea Bialoňová, Kristína Šimurdová 
a Erika Lašútová. Kroniku graficky spracovala Barbora Ober-
tová. Fotografie za mesto zhotovili Dávid Mičuch a Martina 
Brnčalová. Tlačové správy za mesto Žilina vydával hovorca 
Vladimír Miškovčík. 

Kronika mesta Žilina za rok 2020 má 111 strán. 

KRONIKA MESTA ŽILINA 
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dátum Tematický register strana

 Politické, spoločenské a verejné udalosti  
1. 1. Novoročný ohňostroj  6
10. 1. Štrajk autodopravcov 8 
11. 1. Voľby do NR SR – poštové zásielky 8 
15. 1. Pietna spomienka v Lesoparku Chrasť 9 
16. 1. Výťažok z primátorského punču 9 
24. 1. Otvorenie honorárneho konzulátu Ruskej federácie 10 
7. 2. Návšteva veľvyslankyne Albánkej republiky 12 

17. 2. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline, hlavný  
architekt Rudolf Chodelka 14 

21. 2. Druhé výročie úmrtia J. Kuciaka a M. Kušnírovej 16 
29. 2. Voľby do NR SR 17 
1. 3. Útvar hlavného architekta mesta Žilina 20 
9. 3. Koronavírus – prvé zasadnutie Krízového štábu mesta 20 
12. 3. Štát vyhlásil mimoriadnu situáciu 22 
13. 3. Mesto zriadilo telefonickú infolinku 24 
13. 3. Zostavenie vlády, Veronika Remišová, Natália Milanová 24 
14. 3. Zatvorenie detských ihrísk 24 
14. 3. Mestská polícia kontrolovala pohostinstvá 25 
16. 3. Štát zatvoril všetky maloobchodné prevádzky 25 
16. 3. Tlieskanie na balkónoch – poďakovanie ľuďom v 1. línii 26 
17. 3. Šitie rúšok 26 
18. 3. Databáza občianskych dobrovoľníkov počas pandémie    27 
21. 3. Svadobný bozk cez hygienicke rúška 27 
23. 3. Potravinová pomoc mesta 28 
23. 3. Nová covid webová stránka a mobilná aplikácia mesta 28 
25. 3. Nové nariadenia vlády 29 
27. 3. Ústretové kroky mesta voči občanom 30 
30. 3. Vláda uvoľnila prísne opatrenia 30 
30. 3. Mesto otvorilo Krízové centrum 31 
3. 4. Pomoc Vietnamskej komunity na Slovensku 33 
4. 4. Mestskí policajti kontrolovali nosenie rúšok 34 
6. 4. Občianski dobrovoľníci a distribúcia rúšok 34 
8. 4. Veľkonočné sviatky a obmedzenie pohybu 36 
14. 4. Preventívne opatrenia mesta voči koronavírusu 37 
16. 4. Návšteva ministra dopravy Andreja Doležala 38 
22. 4. Uvoľnenie vládnych opatrení 39 
5. 5. Dopad koronakrízy na rozpočet mesta 42 
20. 5. Zdravotnícka pomoc z partnerského mesta Changchun 43 
27. 5. Dobrovoľná finančná zbierka Žilina pomáha 45 
28. 5. Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga 45 
30. 5. Štatistika obetí koronavírusu 46 
8. 6. Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 49 
12. 6. Manuál reklamy 50 
1. 7. Veronika Remišová sa stala ministerkou 56 
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7. 7. Miriam Šuteková sa ujala poslaneckého mandátu v NR SR 57 
14. 7. Ocenenie za Odkaz pre starostu 58 
13. 8. Stretnutie s partnermi Frídek-Místek a Bielsko-Biała 61 
25. 8. Návšteva veľvyslankyne Rakúska 62 
27. 8. Návšteva veľvyslankyne USA 62 
28. 8. Spomienka na SNP 64 
16. 9. Európsky týždeň mobility 67 
23. 9. Rokovanie s Ministerstvom dopravy a výstavby SR  68
1. 10. Mesto sprísnilo protiepidemiologické opatrenia 72 
15. 10. Začiatok 2. vlny pandémie 73 
16. 10. Do práce na bicykli 2020 74 
19. 10. Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 75 
21. 10. Ocenenie Kroniky mesta Žilina 2019 76 
24. 10. Začal platiť zákaz vychádzania 77 
27. 10. Prípravy mesta na celoplošné testovanie obyvateľstva 77 
31. 10. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska – 1. kolo 78 
1. 11. Dušičky v zákaze vychádzania 81 
2. 11. Výsledky 1. kola celoplošného testovania 81 
2. 11. 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 82 
7. 11. 2. kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska 83 
30. 11. Prvé mobilné odberné miesta na antigénové testovanie 86 
6. 12. Vianočný stromček 88 
7. 12. Ukončenie 2. sezóny zdieľaných bicyklov BikeKIA 89 
14. 12. 19. zasadnutie mestského zastupiteľstva 89 
31. 12. Vianočné a novoročné sviatky počas pandémie 92 
31. 12. Štatistické údaje za rok 2020 92 
 Hospodárstvo a doprava  
7. 1. Rekonštrukcia krajskej knižnice 7 
27. 1. Architektonické štúdie revitalizácie sídlisk 10 
27. 2. Začiatok rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice 16 
31. 3. Kompenzácia výdavkov za poškodenie Rondla 31 
3. 4. Nové parciálne trolejbusy 33 
4. 5. Cyklotrasa Solinky – centrum mesta 41 
15. 5. Revitalizácia verejného priestoru na Hlinách I 42 
25. 5. Dokumentácia ku revitalizácii parku na Hlinách VI 45 
1. 6. Elektronabíjačka pri mestskom úrade 48 
10. 6. Rekonštrukcia MŠ na Petzvalovej ulici 50 
18. 6. Cyklomagistrála Terchovská dolina 51 
26. 6. Horúcovodné potrubie Solinky, Bôrik, Hliny VII 54 
23. 7. Zdieľané elektrické kolobežky 59 
1. 8. Rekonštrukcie ciest a chodníkov 1. etapa 61 
10. 8. Rekonštrukcia detských jaslí na Puškinovej ulici 61 

19. 8. Splašková kanalizácia v Považskom Chlmci - stretnutie  
s občanmi 62 

31. 8. Mesto ukončilo viaceré investície 64 
14. 9. Splašková kanalizácia v Považkom Chlmci – začiatok prác 66 
24. 9. Modernizácia odborných učební 69 
29. 9. Architektonická štúdia revitalizácie sídliska Pod nemocnicou 70 
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30. 9. Rekonštrukcia MŠ Trnavská a MŠ Čajakova 70 
12. 11. Dostavba železničného uzla Žilina 83 
19. 11. Ekoprojekty mesta 84 
20. 11. Rekonštrukcia zastávok MHD 85 
1. 12. Rekonštrukcie ciest a chodníkov 2. etapa 88 
 Kultúra a umenie  
3. 1. Archeologický nález na Ul. Romualda Zaymusa 7 
14. 2. Fašiangový sprievod 14 

19. 2. Ohlásenie kandidatúry na titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2026 15 

8. 4. Objav v katedrále – tuby s odkazom 34 
1. 7. Žilinské kultúrne leto 56 
7. 7. Obnova pamätných tabúľ 57 
24. 7. Druhý objav v katedrále – ľudské lebky a kosti 59 
17. 9. Osobnosti mesta – udeľovanie ocenení 67 
25. 9. Výsledky archeologickej expertízy v katedrále – ľudské kosti 70 
15. 10. Krajská knižnica oslávila 96. narodeniny 73 
11. 12. Prvé divadelné predstavenie pre nepočujúcich 89 
14. 12. Hudobný advent 89 
16. 12. Prihláška Žiliny na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 91 
 Školstvo  
11. 3. Zatvorenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 22 
2. 4. Nariadenia vlády o ďalšom fungovaní škôl 33 

20. 5. Nová riaditeľka CVČ na Kuzmányho ulici – Annamária 
Mihalčinová 44 

10. 7. Letné školy pre deti 58 
 Šport  
7. 1. Pavol Staňo – nový tréner MŠK Žilina 7 
11. 2. Juniorský svetový šampionát v zimnom triatlone 13 
1. 4. Dôsledky koronakrízy v MŠK Žilina, BK Slávia Žilina 33 
4. 6. Nový majiteľ Mestského hokejového klubu Žilina 48 
17. 6. Nový názov a logo mestského hokejového klubu 51 
23. 6. Najlepší športovci 2019 53 
20. 8. Basketbalisti skončili v extralige 62 
16. 9. Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska 66 
17. 9. 12. ročník Plaveckej štafety 68 
12. 10. Thaiboxer Milan Paleš majstrom sveta 72 
15. 12. Vianočný beh 90 
 Životné prostredie  
13. 2. Bobor vodný pri Vodnom diele Žilina 13 
9. 6. Kvetinové pyramídy 49 
18. 6. Prívalové dažde 52 
13. 10. Záplavy v Bytčici, Trnovom a vo Vraní 72 
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1. január 

Novoročný ohňostroj sa nad Námestím Andreja Hlinku rozžiaril o 17.30 
hod. Príchod nového roka prišli symbolicky privítať tisíce Žilinčanov. Mesto 
upustilo od silvestrovských osláv v centre mesta v roku 2000 rozhodnutím 
mestského zastupiteľstva. Dôvodom boli zlé skúsenosti s neporiadkom, 
ktorý zostával po oslavách. Ohňostroj vo večerných hodinách tak mohli 
obdivovať aj malé deti či seniori.
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3. január 

Pri asanácii starej budovy na Ulici Romualda Zaymusa sa archeológom 
naskytol vzácny objav. Po prvýkrát bolo identifikované teleso mestského 
zemného valu, ktorý sa spomínal v historických dokumentoch z 15. storočia. 
V rámci výskumu bola odhalená aj obranná vodná priekopa široká  
8 metrov. Archeologický výskum sa zrealizoval na základe rozhodnutia 
Krajského pamiatkového úradu Žilina. Po ukončení výskumu pokračovala 
výstavba novej administratívnej budovy. Výskum realizovala spoločnosť 
Archeo Sever s. r. o. pod vedením Mgr. Barbary Zajacovej, PhD.

7. január

Mužstvo MŠK Žilina prevzal nový tréner, 42-ročný Pavol Staňo. V klube 
doteraz pôsobil pri B-tíme. Hráčska kariéra rodáka z Čierneho je spätá naj- 
mä s poľskou Ekstraklasou či Artmediou Petržalka. Dovtedajší tréner Jaro-
slav Kentoš sa presunul na lavičku reprezentačného výberu do 21 rokov. 
Staňo sa stal 73. trénerom MŠK Žilina. 

7. január

Krajská knižnica v Žiline sa pustila do rozsiahlej rekonštrukcie priestorov 
na prízemí. Práce boli naplánované na päť mesiacov. Počas nich knižni-
ca fungovala v obmedzenom režime. Kompletná rekonštrukcia odde- 
lenia beletrie zahŕňala nové elektrické rozvody, úpravu podlahy, stien, 
stropu či interiéru.

foto: Krajský pamiatkový úrad Žilina
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10. január 

Najfrekventovanejšiu cestu v meste I/18 na ulici Košická ochromil štrajk 
autodopravcov. Tí celý deň blokovali premávku smerom na Ulicu sv. Cyrila 
a Metoda, a to v oboch jazdných pruhoch. Polícia odporučila vodičom 
tento úsek obchádzať. Nespokojní kamionisti takto s vládou bojovali za 
zlepšenie podmienok pre autodopravcov. Štrajk prebiehal celý týždeň vo 
viacerých slovenských mestách a na hraničných priechodoch.

11. január

O voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky požia- 
dalo mesto Žilina 1 133 Žilinčanov, ktorí mali trvalý pobyt na území mesta 
a zdržiavali sa v zahraničí. V porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 
2016 to bolo o 660 voličov viac. Najväčší záujem prejavili ľudia z Českej re-
publiky, odkiaľ chcelo voľbu poštou využiť 421 Žilinčanov, z Veľkej Británie 
chcelo voliť 149 ľudí a z Nemecka 82. Medzi krajinami s najväčším počtom 
žiadateľov boli napríklad Švajčiarsko (44), Španielsko a USA (33), Francúz- 
sko (32), Rakúsko (31), Holandsko (27), Nórsko (23), Írsko (22), Belgicko  (21), 
Austrália (21), Kanada (19), Švédsko (15), Taliansko (14), Poľsko (14), Lux-
embursko (13), Dánsko (12), Fínsko (9), Maďarsko, Island a Spojené arabské 
emiráty (4). Tri a menej žiadosti smerovali z krajín ako Japonsko, Maurícius, 
Estónsko, Malajzia, Mexiko, Taiwan, Nový Zéland, Portugalsko, 

                                                                                                                                                  

foto: Žilinak
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India, Čína, Grécko, Azerbajdžan, Jordánsko, Bosna a Hercegovina, Bul-
harsko, Cyprus, Haiti, Hong Kong, Indonézia, Izrael, Katar, Laos, Libéria, Litva, 
Maroko, Rusko, Thajsko, Uganda a Ukrajina. Na doručenie obálky s hlaso-
vacími lístkami do Južného Sudánu musela samospráva dokonca využiť 
kuriérsku spoločnosť, keďže pošta do uvedenej krajiny list nedoručuje.

15. január

V Lesoparku Chrasť sa pri pamätníku zavraždených Žilinčanov konala 
pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia hromadného usmrtenia proti- 
fašistických bojovníkov. Tí zomreli násilnou smrťou 8. januára 1945, práve 
na spomínanom mieste. Slávnosť zorganizovalo mesto Žilina v spolupráci 
so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Oblastným výborom 
Žilina. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia mesta a široká verejnosť. 

 

16. január

Výťažok z dobrovoľných príspevkov za primátorský punč v hodnote 2 044,42 
eura samospráva darovala Nadácii mesta Žilina. Tradičný punč podával 
primátor Peter Fiabáne spolu so zamestnancami mestského úradu v rámci 
minuloročných vianočných trhov od 21. do 23. decembra. Peniaze boli 
použité na pomoc ľuďom v núdzi. Symbolický šek z rúk primátora prevzala 
správkyňa nadácie Jana Filipová, poslankyňa mestského zastupiteľstva. 
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24. január

V Žiline otvorili honorárny konzulát Ruskej federácie. Hlavnou úlohou úra-
du bude pomoc ruským občanom, ktorí sa nachádzajú v Žilinskom kraji, 
ale aj podpora vzťahov a spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy, výsku-
mu, športu a podnikania medzi ruskými a slovenskými subjektami. Veľvys-
lanec Ruska na Slovensku Alexej Fedotov počas slávnostného otvorenia 
konzulátu oficiálne uviedol do funkcie honorárneho konzula Jána Majer-
ského. Úrad otvoril sídlo na Bytčickej ulici číslo 16. V Žiline sa v tom čase 
nachádzali ďalšie dva konzuláty – Honorárny konzulát Kórejskej republiky 
a Honorárny konzulát Spolkovej republiky Nemecko. 

 

27. január

Mesto Žilina aktívne pracovalo na príprave urbanistických štúdií renová-
cie verejného priestoru na najstarších sídliskách. V tejto veci boli pre mesto 
názory obyvateľov kľúčové. Samospráva sa preto snažila osloviť čo najviac 
záujmových skupín a nájsť spoločenský konsenzus, v ktorom by sa zosúla-
dili potreby občanov s víziami mesta. Samotní obyvatelia dotknutých lo-
kalít mali viacero možností, ako sa aktívne zapojiť do formovania nového 
vzhľadu svojho okolia. Vedenie radnice systematicky organizovalo nie-
koľko stretnutí s občanmi a spracovateľmi štúdie. Na základe dôkladnej 
analýzy vnútroblokov architekti vypracovali návrhy urbanistických štúdií 
ku revitalizácii lokalít Hliny I, Hliny II, Hliny III, Hliny IV, Hliny VII, Hliny VIII a 
sídliska Pod nemocnicou. Na vytvorení urbanistických štúdií pracovali ar-
chitekti: Peter Nezval, Maroš Likavčan, Lenka Likavčanová, Matej Jasenka 
(lokality Hliny) a Ľubica Brunová (sídlisko Pod nemocnicou).

 Ján Majerský – druhý sprava.
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7. február 

Primátor Peter Fiabáne prijal veľvyslankyňu Albánskej republiky Enkele-
du Mërkuri. Spoločne prerokovali možnosti spolupráce s veľvyslanectvom 
i návrh na vytvorenie nového partnerstva s albánskym mestom Korçë – 
pekné, historické mesto na pobreží so sídlom významnej univerzity. Doved-
na išlo o druhú návštevu albánskej veľvyslankyne na žilinskej radnici, prvá 
sa konala vo februári 2018. 

Peter Fiabáne s veľvyslankyňou Albánska.
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11. február

Juniorské stupne víťazov na 22. svetovom šampionáte v zimnom triatlone 
v talianskom Asiagu ovládli športovkyne zo Žiliny. V súťažnej kombinácii 
3,5 km beh, 6 km bicykel a 6 km beh na lyžiach sa majsterkou sveta sta-
la 17-ročná Zuzana Michaličková. Druhá do cieľa dorazila Margaré-
ta Bičanová. Obe triatlonistky berú zimnú verziu tohto športu najmä ako 
prípravu na letný triatlon, v ktorom beh na lyžiach strieda plávanie. 

 

13. február

Ochranári Národného parku Malá Fatra potvrdili výskyt bobra vodného pri 
brehu biokoridoru Vodného diela v Žiline. Dôkazom jeho prítomnosti boli 
ohryzy stromov v brehovom poraste, ktoré sa nachádzali na viacerých 
miestach lokality. Odborníkom sa podarilo určiť aj to, že stopy na mieste 
zanechal s najväčšou pravdepodobnosťou len jeden jedinec. Bobor patrí 
medzi chránené druhy národného významu. Jeho prítomnosť v Žiline bola 
pre ochranárov nezvyčajným javom. 

foto: archív Zuzany Michaličkovej
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14. február 

Žilinou prechádzal veselý fašiangový sprievod. Tentokrát sa okrem  
miestnych do akcie zapojili aj spevácke súbory z Českej republiky a Bul-
harska. Pre verejnosť bol pripravený bohatý sprievodný program v podo-
be speváckych vystúpení a servírovania fašiangových špecialít. 

17. február 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili nové Všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré zaradilo Sad Slovenského národného povstania  
medzi chránené územie mesta Žilina. Podľa nariadenia sa musí určené 
územie zachovávať v jeho aktuálnej podobe, čím sa zároveň zabraňuje 
akejkoľvek ďalšej výstavbe v tejto lokalite. 

Hlavným architektom a riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta 
Žilina sa stal Ing. arch. Rudolf Chodelka. Jeho vymenovanie odporuči-
la šesťčlenná komisia zložená z odborníkov v oblasti architektúry po 
tom, ako uspel vo výberovom konaní. Do funkcie ho vymenovalo 
mestské zastupiteľstvo. Rudolf Chodelka vyštudoval Fakultu architek-
túry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Aktívne pôsobil ako 
architekt, spolu s manželkou viedol architektonický ateliér v Žiline.
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Mestský úrad v Žiline nemal posledných 8 rokov hlavného architekta. Mes-
to od opätovného naštartovania funkcie očakáva odborný dohľad nad 
dodržiavaním územného plánu mesta a vytváranie jeho zmien na základe 
odborných štúdií. 

19. február 

Mesto Žilina vyhlásilo svoju kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 
pre rok 2026. Tunajšia samospráva si od prípadného víťazstva sľubuje pod-
poru a rozvoj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, vrátane získania nevyh-
nutných investícií zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. Veľké očakávania 
sa viažu aj na rozvoj cestovného ruchu, na podporu zveľadenia verejných 
priestorov a kvalitu života v meste, na rozvoj kreatívneho podnikania, 
vzťahov na úrovni mesta, kraja, Európy, medzikultúrneho, akademického  
a súkromného prostredia. Zámer kandidovať odobrili mestskí poslanci, ktorí 
zároveň schválili mimoriadny vklad 100 000 eur do Oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu Malá Fatra na zabezpečenie procesov súvisiacich  
s prípravou prihlášky a podporných aktivít zameraných na zapojenie oby-
vateľov, expertov a medzinárodných partnerov. 

V roku 2026 bude titul Európskeho hlavného mesta kultúry niesť jedno slo- 
venské a jedno fínske mesto. Držiteľ titulu pri plnení všetkých podmienok 
získa aj peňažnú cenu Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 milióna eur, ktorú 
Európska komisia udelí najneskôr do konca marca 2026.

Oficiálnu prihlášku bolo treba odovzdať na Ministerstve kultúry do 17. de-
cembra 2020 spolu s predloženou dlhodobou kultúrnou stratégiou mesta. 
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21. február

Na Mariánskom námestí sa stretli približne tri stovky ľudí, aby si pripomenuli 
2. výročie od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Na tribúne vystúpili zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko 
i novinárka Veronika Cifrová Ostrihoňová spolu s manželom Matejom Ci-
from alias Sajfom, známym rozhlasovým moderátorom. Rečníci na pódiu 
vyzdvihovali zmeny v spoločnosti i na politickej scéne, ktoré sa u nás udiali 
v priamej súvislosti s brutálnou vraždou. Prejavy sa týkali najmä slobody slo-
va, korupcie a potreby zmeny v nastávajúcich parlamentných voľbách 
(29. február).

 

 

27. február

Začala sa komplexná rekonštrukcia Katedrály Najsvätejšej Trojice. Ob-
nova najznámejšej dominanty mesta Žilina bola rozdelená do troch etáp 
v časovom horizonte šesť rokov – do roku 2025. Najprv sa bude realizovať 
rekonštrukcia celého exteriéru kostola, po nej bude nasledovať interiér 
a na záver príde rad na podkrovie objektu. Práce na Farskom kostole do-
siahnu hodnotu vo výške 1,2 milióna eur. 
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29. február

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli v poradí ôsme parla-
mentné voľby od vzniku samostatného Slovenska. Kandidovalo v nich 24 
politických subjektov a volebná účasť dosiahla 65,80 %. Najväčší počet 
hlasov získalo hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Demokratická únia Slovenska 
a to 25,02 %. Okrem neho sa do parlamentu dostali aj strana SMER – so-
ciálna demokracia (18,29 %), SME RODINA (8,24 %), KOTLEBOVCI – Ľudová 
strana Naše Slovensko (7,97 %), Sloboda a Solidarita (6,22 %) a strana ZA 
ĽUDÍ (5,77 %).

Žilinčania volili v 79 volebných okrskoch. V zozname voličov bolo zapísaných 
68 430 oprávnených osôb, z toho 466 prvovoličov. Volieb sa zúčastnilo 
48 361 ľudí, čo predstavuje účasť 71,47 %. Z cudziny hlasovalo 933 Žilinčanov.  
V Žiline vyhralo voľby OĽANO (27,09 %), SMER – SD (17,55 %), SaS (9,04 %).

Počas parlamentných volieb došlo v Žiline k incidentu, pri ktorom muse-
la zasahovať mestská aj štátna polícia. Okolo 10-tej hodiny vo volebnej  

Katedrála Najsvätejšej Trojice pred rekonštrukciou.
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Výsledky parlamentných volieb v meste Žilina.

miestnosti na ulici Hollého 48-ročný muž fyzicky napadol predsedu voleb-
nej komisie. Dôvodom bola výzva k voličovi, aby pri odchode z volebnej 
miestnosti odovzdal nepoužité volebné lístky do určenej urny. Pri udalosti 
utrpel 75-ročný predseda zranenia s dobou liečenia do sedem dní. Ne-
disciplinovaného voliča zadržala polícia. Neskôr bol obvinený z prečinu 
výtržníctva. 
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03 
MAREC 2020
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1. marec

Začína fungovať Útvar hlavného architekta mesta Žilina. Ide o rozpočtovú 
organizáciu mesta, ktorá zabezpečuje činnosti ohľadom územného 
plánovania, vypracováva podklady pre zadávacie podmienky pri ob-
starávaní územného plánu mesta a zón. Vydáva územnoplánovacie 
podklady, územno-plánovaciu dokumentáciu a overovacie štúdie pre 
potreby mesta. Rieši najmä koncepčné činnosti na úseku rozvoja mesta. 
Riaditeľom útvaru a hlavným architektom mesta je Rudolf Chodelka. Spolu 
s ním na útvare pracujú referenti architektúry a urbanizmu Júlia Durdyová, 
Eva Šimunová, Lucia Streďanská a Erika Igondová. V budúcnosti plánujú  
k sebe prijať referenta koncepcie mestskej zelene, ktorý bude plniť úlohu 
mestského záhradníka. Útvar sídli na Hornom Vale 67/24 v centre mesta.

9. marec

Mesto pristupovalo zodpovedne ku informáciám o šírení koronavírusu, ktoré 
prichádzali z ohniska nákazy z čínskeho mesta Wu-chan, ale i z blízkeho  
Talianska a Rakúska, kde už zaznamenali vysoký počet nakazených. V tento 
deň po prvýkrát zasadal Krízový štáb mesta Žilina. Predsedom štábu bol 
primátor Peter Fiabáne. Členovia štábu boli určení na základe menovacie-
ho dekrétu primátora zo dňa 2. marca 2020. Zloženie štábu za mesto Žilina:

1. Mgr. Peter Fiabáne, primátor Žiliny

2. Mgr. Vladimír Randa, zástupca primátora

3. Ing. Barbora Birnerová, PhD., zástupkyňa primátora

4. Ing. Michal Berger, prednosta MsÚ Žilina

5. Mgr. Ing. Radoslav Machan, odbor vnútornej organizácie a správy, MsÚ Žilina

6. Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., odbor komunikácie a vzťahov 
s verejnosťou, MsÚ Žilina

7. Mgr. Katarína Praženicová, odbor sociálny a bytový, MsÚ Žilina

8. Mgr. Ingrid Dolníková, odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu 
a miestneho rozvoja, MsÚ Žilina

9. Ing. Mgr.Vavrová Alena, PhD., odbor správy verejného priestranstva a 
životného prostredia (od 2. februára 2020), MsÚ Žilina

10. Peter Mišejka, náčelník Mestskej polície Žilina
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11. Mgr. Richard Hulín, kancelária primátora a prednostu, MsÚ Žilina

12. Ing. Monika Šullová, referát krízového riadenia, MsÚ Žilina

Od tohto stretnutia Krízový štáb mesta Žilina zasadal každý deň, aby 
zhodnotil aktuálnu situáciu a mohol pružne reagovať na meniaci sa stav 
v spoločnosti.

Mesto Žilina v rámci svojich právomocí a kompetencií prijalo preventívne 
opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 10. marca 
do 15. apríla:

•	 Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových 
podujatí, ktoré organizovalo mesto Žilina a zároveň všetky podujatia, 
ktoré boli organizované v mestských priestoroch a budovách.

•	 Športové stretnutia mestských hokejových klubov sa mohli konať iba 
bez účasti divákov.

•	 S okamžitou platnosťou sa zrušili všetky zájazdy, exkurzie a študijné po-
byty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých 
zriaďovateľom bolo mesto Žilina.

•	 Mesto vyzvalo všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti 
o deti do 3 rokov veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby 
apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus 
objavil (najmä Taliansko a Rakúsko), aby sami zvážili ich 14-dňovú 
izoláciu v domácom prostredí.

•	 Uzatvorila sa Mestská krytá plaváreň v Žiline a plaváreň na Základnej 
škole Martinská.

•	 Zrušilo sa verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Žiline.

•	 Zrušili sa všetky podujatia pre verejnosť v Mestskom divadle v Žiline.

•	 Pozastavili sa činnosti v denných centrách pre seniorov a zakázali sa 
návštevy v Zariadení pre seniorov ÚSMEV.

Mesto zároveň upozornilo všetkých rodičov detí v školách a školských zaria- 
deniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou 
proti šíreniu koronavírusu, môže v najbližších dňoch dôjsť ku ich úplnému 
zatvoreniu. Bolo potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas 
riešili starostlivosť o deti počas zatvorenia škôl.
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•	 Dodatočne sa dezinfikovali všetky vozidlá mestskej hromadnej dopra-
vy nad rámec bežnej údržby a dezinfekcie.

•	 Vo všetkých budovách, kde sídlili mestské inštitúcie a subjekty v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti samosprávy, prebiehala zvýšená sanitácia.

•	 Mesto odporučilo fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim 
na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou 
účasťou ľudí a zároveň žiadalo občanov, aby sa na takýchto poduja-
tiach nezúčastňovali.

•	 Mesto požiadalo občanov, aby využívali inú ako osobnú formu vyba- 
venia svojich požiadaviek na Mestskom úrade v Žiline a radšej upred-
nostnili telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.

•	 Mesto žiadalo občanov, aby dodržiavali pravidlá prísnej hygieny a vy-
hýbali sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.

V rovnaký deň vláda zakázala organizovanie akýchkoľvek hro-
madných akcií. Od 10. marca sa nesmeli konať ani žiadne 
verejné bohoslužby. Všetky cirkvi vyzývali veriacich k sle-
dovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb.  
 
11. marec

Mesto Žilina rozšírilo preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koro-
navírusu v rámci svojich právomocí. Rozhodnutím Krízového štábu mes-
ta Žilina a po konzultácii s hlavným regionálnym hygienikom v Žiline 
Martinom Kapasným zatvorila predbežne na 2 dni základné školy, 
centrum voľného času a základné umelecké školy vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti, a to od 12. marca do piatka 13. marca vrátane.  

12. marec 

Štát zatvoril všetky školy v krajine od piatka 13. marca na 14 dní. Vláda 
zároveň vyhlásila v krajine mimoriadnu situáciu a Ústredný krízový štáb 
Slovenskej republiky vydal pre občanov prísne nariadenia platné od 13. 
marca až do odvolania: 

•	 Cukrárne, bistrá, kaviarne, bary, krčmy, pivárne a vinárne museli byť 
úplne zatvorené.
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Vypredaná múka v Tescu na Bulvári.

•	 Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením mohli byt’ otvorené len  
v čase od 6.00 hod. do 20.00 hod.

•	 V obchodných centrách bola cez víkend povolená činnosť iba pre 
lekárne, predajne potravín, reštaurácie, stánky s rýchlym občerstvením, 
drogérie a novinové stánky.

•	 Vláda odporučila občanom ostať doma a vychádzať iba v nevyhnut-
ných prípadoch.

•	 Ľuďom, ktorí sa vrátili zo zahraničia, vláda nariadila povinnú domácu 
karanténu po dobu 14 dní. 

Ľudia začali chodiť na veľké nákupy a robili si zásoby potravín. Záujem 
bol najmä o múku, ryžu, cukor a toaletný papier. Tento sortiment bol  
v mnohých predajniach na veľmi krátku dobu úplne vypredaný. Aj napriek 
tomu obchody ponúkali nadbytok potravín, vrátane čerstvej zeleniny 
a ovocia či mliečnych výrobkov. 
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13. marec 

Mesto Žilina zriadilo bezplatnú telefonickú infolinku. Jej cieľom bolo zefek-
tívniť informovanie občanov o prijatých opatreniach proti šíreniu nového 
koronavírusu. Linka slúžila na informovanie o usmerneniach, ktoré vydalo 
mesto, avšak volajúci sa pýtali najmä na opatrenia štátu. Telefónna linka 
bola k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 hod. do 19.00 hodiny. Linku 
obsluhovali zamestnanci odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou  
mestského úradu.

13. marec 

 
Víťazovi volieb do NR SR a lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi sa podarilo 
zostaviť vládu zo štyroch strán – strany a hnutia OĽANO, SME RODINA, SaS 
a ZA ĽUDÍ. Štvorkoalícia mala ústavnú väčšinu. Ako jediný zástupca mesta 
Žilina sa do NR SR dostal Juraj Blanár (SMER - SD). Veronika Remišová (ZA 
ĽUDÍ), rodáčka zo Žiliny, sa stala podpredsedníčkou vlády pre investície a 
informatizáciu. Post ministerky kultúry získala Natália Milanová (OĽANO), 
manželka mestského poslanca v Žiline Lukáša Milana. 

14. marec 

Mesto odporučilo ľuďom tráviť čas doma. Žilina uzatvori-
la všetky detské ihriská vo svojej správe od 14. marca do 15. aprí-
la. Rodičom detí sa dôrazne odporučilo, aby sa v záujme preven-
cie nezhromažďovali v kolektívoch, a to s okamžitou platnosťou. 
Na obdobie 14 dní mesto uzatvorilo aj Denný stacionár na Námestí J. 
Borodáča v Žiline.

Na jar 2020 ostali detské ihriská prázdne.
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14. – 15. marec

Mestská polícia Žilina kvôli zabezpečeniu lepšej kontroly dodržiava-
nia prísnych nariadení zvýšila cez víkend počet hliadok. Počas nich 
zaznamenala 11 otvorených prevádzok, najmä pivární a pohostinstiev. Za 
porušenie nariadení im hrozila vysoká pokuta. Nedodržiavanie nariadení 
však bolo vo veľkej miere spôsobené zlou komunikáciou vlády smerom 
k občanom. Majitelia jednotlivých prevádzok nevedeli, či môžu alebo 
nemôžu mať otvorené a zároveň nemali informácie, ako sa majú postaviť 
voči svojim zamestnancom. Tiesňové linky štátu kapacitne nestíhali ľuďom 
odpovedať na otázky. 

16. marec 

Štát zatvoril na 14 dní všetky maloobchodné prevádzky a všetky 
prevádzky poskytujúce služby okrem: 

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní 
potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predaj- 
ní potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, 

3. predajní drogérie, 

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, 

5. predajní novín a tlačovín, 

6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 

7. prevádzok telekomunikačných operátorov, 

8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

10. prevádzok internetových obchodov (e-shopov) a donáškových služieb,

11. Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením mohli fungovať iba ako   
výdajne pokrmov cez výdajné okienko bez vstupu do prevádzky. 

12. Všetkým osobám, ktoré sa vrátili zo zahraničia bola nariadená izolácia 
v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v 
Gabčíkove, na Donovaloch alebo v Liptovskom Jáne, a to na dobu 
14 dní.
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Mestský úrad a Klientské centrum na Vlčincoch boli otvorené v obmedze- 
nom režime od 8.00 do 11.00 hod. a v stredu od 13.00 do 16.00 hod.

16. – 22. marec 

Na základe občianskej iniciatívy Žilinčania, ale i obyvatelia iných slo- 
venských miest, každý večer o 19-tej hodine vyšli na balkón a tlieska-
li ľuďom, ktorí bojovali s koronavírusom v prvej línii. Veľký potlesk ako 
symbolické poďakovanie patril najmä zdravotníkom, predavačkám  
v obchodoch, vodičom MHD, hasičom, policajtom a mnohým ďalším, ktorí 
naďalej chodili do práce a starali sa o bezpečnosť a pohodlie ostatných. 

17. marec

Vláda nedokázala zabezpečiť hygienické rúška pre pracovníkov v zdravot-
níctve, nieto pre obyčajných občanov. Pár kusov, ktoré mali v lekárňach, 
boli okamžite vypredané. Hygienické rúška sa stali nedostatkovým tova- 
rom v celej Európe. Slováci si však vždy vedeli pomôcť aj v ťažkých časoch 
a rúška si začali šiť sami doma. Mestský úrad vyzval občanov do šitia rúšok 
pre mesto a jeho občanov. Išlo o dobrovoľnú bezodplatnú službu. Rúška 
boli určené pre seniorov v sociálnych zariadeniach, pre ľudí bez domova 
a občanov v sociálnej núdzi. Rúška mali byť zhotovené zo stopercentnej 
bavlny a pri ich výrobe musela byť dodržaná maximálna hygiena. Mes-
to okrem toho financovalo šitie rúšok aj v spolupráci s Červeným krížom, 
Územným spolkom Žilina, ktorý viedol riaditeľ Martin Brňak. Žiadosť o bez-
platné rúško mohli občania vyplniť prostredníctvom on-line formulára. Dis-
tribúciu rúšok zabezpečovali dobrovoľníci Červeného kríža.

Slováci si šili rúška podomácky. foto: FB Mesto Žilina
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18. marec

Mesto Žilina pripravilo databázu dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní v prípade 
potreby pomôcť tým, ktorí to potrebovali. Samospráva podľa záujmu pri-
pravila možnosti vzájomnej pomoci pre seniorov, sociálne slabšie rodiny 
či rodiny v karanténe, ktoré potrebovali pomôcť s donáškou nákupov či 
inými činnosťami. Záujemcovia sa mohli prihlásiť prostredníctvom on-line 
formulára. Dobrovoľníkom sa mohol stať každý, kto bol ochotný nezištne 
pomáhať. Záujemca však musel mať vek minimálne 18 rokov, dobrý 
zdravotný stav a súčasne spĺňať podmienku, že nebol v posledných 3 
týždňoch v zahraničí, ani v kontakte s osobou nakazenou vírusom COVID-19. 

21. marec

Zo siedmich plánovaných sobášov sa v tento deň na radnici v Žiline konali 
iba dva. Mladomanželia Katka a Ľubo boli presvedčení, že láska je tou 
najlepšou prevenciou voči všetkým chorobám. Svoj vzťah spečatili boz-
kom v rúškach.

 
Počas pandémie koronavírusu sa mohli svadby konať iba v úzkom 
kruhu rodiny, maximálne do 10 osôb vrátane matrikárky a sobášiaceho 
mestského poslanca. Hudobný sprievodný program bol zakázaný. Mesto 
neprijímalo žiadne nové žiadosti o sobáš, ktoré sa mali konať do konca 
apríla. Nahlásené sobáše mesto odporúčalo presunúť na neskorší termín. 
Rovnaké pravidlo platilo aj pri organizovaní pohrebov. Zúčastniť sa ich 
mohlo maximálne 10 ľudí za prísnych hygienických opatrení. 

foto: Ľubo Bechný 
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23. marec

Mesto pomohlo potravinami zo skladov školských a sociálnych stravo-
vacích zariadení, ktoré muselo uzavrieť. Konkrétna pomoc smerovala do 
žilinského Detského krízového centra NÁRUČ, Centra sociálnych služieb 
LÚČ, pre Agentúru podporných služieb a Slovenský Červený kríž, Územný 
spolok Žilina. Išlo predovšetkým o čerstvé produkty ako mliečne výrobky, 
zeleninu a ovocie, ktoré by sa do znovuotvorenia skladov mohli pokaziť.

23. marec

Mesto pre uľahčenie komunikácie počas mimoriadnej situá-
cie spustilo osobitnú webovú stránku www.koronavirus.zilina.sk 
venovanú téme koronavírus. Občania tak na jednom mieste naš-
li množstvo praktických informácií o fungovaní mestského úra-
du a zabezpečení služieb pre občanov. S rovnakým cieľom mes-
to spustilo i mobilnú aplikáciu Správy o meste Žilina (SOM Žilina).  

Rozdeľovanie potravín na mestskom úrade. 
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25. marec

Vláda prijala nové nariadenia týkajúce sa života v čase koronavírusu. 

•	 Platila povinnosť nosiť rúška všade mimo trvalého bydliska.

•	 V akomkoľvek rade museli ľudia stáť od seba dva metre, či to bolo 
vonku alebo vo vnútri obchodu pri pokladni.

•	 Seniori nad 65 rokov mali v čase od 9.00 do 12.00 hod prednostné prá-
vo nákupov. 

•	 Vláda vyzvala dôchodcov, aby opúšťali domov minimálne a najlepšie 
v časoch, kedy sú len pre nich otvorené prevádzky, teda v čase 9.00 – 
12.00 hod.

•	 V nedeľu boli zatvorené všetky predajne potravín, drogérie, predajne 
novín a časopisov, krmív pre zvieratá za účelom sanitárneho dňa. Deň 
slúžil na dezinfekciu priestorov, ale aj oddych zamestnancov.

•	 Slovenská pošta bola otvorená do 16.00 hod., minimálne jedna po-
bočka v meste bola otvorená jeden deň v týždni do 17.00 hod. V so-
botu a v nedeľu boli všetky pošty zatvorené.

•	 Bola zrušená bezplatná doprava pre študentov do termínu otvorenia 
škôl.

•	 Dôchodcovia mali využívať dopravné prostriedky čo najmenej, len  
v nevyhnutných prípadoch.

•	 Bezplatné cestovanie vlakom pre dôchodcov sa nezrušilo, ak by však 
dôchodcovia naďalej toľko cestovali, aj pre nich hrozilo, že sa môžu 
vlaky zadarmo zrušiť.

•	 Zatvorili sa denné stacionáre. Ich klienti zostali doma a zamestnanci 
poskytovali službu v domácnosti klientov.

•	 Nariadený núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré posky-
tovali zdravotnú starostlivosť.

•	 Nový vládny kabinet chcel vyčleniť nemocnice, ktoré budú určené len 
pre pacientov s COVID-19.

•	 Zriadili sa telefonické linky v obciach a mestách pre dôchodcov na 
objednanie potravín, nákupu.

•	 Fungovanie notárov, advokátov bolo opätovne povolené. 
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•	 Od 30. marca merali teplotu z čela pri vstupe do všetkých nemocníc, 
fabrík, obchodov a na ďalších miestach, kde sa zhromažďovali ľudia.

•	 Taxíky ostali naďalej zakázané, slúžili len na prepravu tovaru.

 

27. marec

Mesto pristúpilo k ústretovým krokom smerom k občanom. Predĺžila sa 
platnosť predplatených lístkov mestskej hromadnej dopravy, rovna-
ko sa predĺžila aj platnosť permanentiek mestskej plavárne a zastavi-
la sa úhrada poplatkov za prevádzku mestských škôl a školských 
zariadení – napríklad za školský klub detí, materskú školu či jasle.  

30. marec 

Vláda uvoľnila prísne opatrenia. Novým nariadením sa povolilo otvorenie 
vybraných prevádzok: 

•	 očné optiky,

•	 prevádzky telekomunikačných operátorov,

Ulice mesta osireli.
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•	 práčovne a čistiarne odevov,

•	 autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,

•	 služby STK a emisnej kontroly,

•	 servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

•	 prevádzky kľúčových služieb,

•	 zberné dvory,

•	 predajne metrového textilu a galantérie,

•	 predajne a servis bicyklov,

•	 prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky,

•	 prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, 
železiarstva, farieb lakov.

30. marec

Mesto Žilina otvorilo na Mestskom úrade Krízové centrum. Jeho úlohou 
bolo pomáhať najohrozenejším skupinám obyvateľstva:

•	 pomoc seniorom,

•	 koordinácia práce dobrovoľníkov,

•	 pomoc ľuďom v sociálnej núdzi,

•	 distribúcia ochranných prostriedkov,

•	 pomoc ľuďom v karanténe,

•	 bezplatné psychologické poradenstvo prostredníctvom telefónnej 
linky.

31. marec

Mesto Žilina dostalo od štátu kompenzáciu výdavkov počas mimoriadnej 
situácie na mostnom objekte Rondel. Sumu vyše 161 000 eur poukázalo 
na účet mesta Ministerstvo vnútra SR. Krízový stav trval od 19. mája do 2. 
júna 2019. Poškodenie mostnej konštrukcie spôsobil požiar plastových piv-
ných prepraviek, z ktorých bola postavená improvizovaná divadelná sála  
v areáli kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie. 
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1. apríl

Začali sa prejavovať prvé negatívne dôsledky vplyvu koronavírusu vo sve-
te športu. Prestali sa hrať najvyššie ligy všetkých športových odvetví a spon-
zori prestali šport financovať. 

Futbalový klub MŠK ŽILINA sa s extraligovými hráčmi nedohodol na znížení 
platov. Výpoveď dostalo 17 z nich. Klub pristúpil ku svojej likvidácii. Jozef 
Antošík ako štatutárny zástupca jediného akcionára MŠK Žilina uviedol, že 
týmto krokom vytvoria podmienky na zachovanie mládežníckych štruktúr, 
akadémie, trénerov a infraštruktúry. Vo finančnej kríze sa zmietali aj žilinskí 
prvoligoví basketbalisti BK Slávie Žilina.

2. apríl

Vláda prijala nové nariadenia ohľadom ďalšieho fungovania škôl v čase 
koronavírusu: 

• školy zostali zatvorené až do odvolania, 
• zápis žiakov do 1. ročníkov a zápis detí do materských škôl sa konal    
   elektronickou formou bez osobnej prítomnosti detí, 
• celoštátne testovanie deviatakov bolo zrušené, 
• ústne maturity boli taktiež zrušené.

 
3. apríl 

Dva nové parciálne trolejbusy Dopravného podniku mesta Žiliny, s. r. o. 
úspešne zvládli skúšobnú prevádzku s cestujúcimi. Išlo o trolejbusy, ktoré 
dokázali jazdiť aj v úsekoch mimo trakčného vedenia, nakoľko ich alter-
natívnym zdrojom napájania bola trakčná batéria. Vozidlá nevytvárali 
žiadne emisie. Jazdili na linke č. 67: Hájik-Závodie-Hliny-Solinky-Vlčince-
Vodné dielo a späť.

3. apríl

Predseda Vietnamskej komunity na Slovensku pre okres Žilina Thang 
Nguyen Chien odovzdal do rúk primátora Petra Fiabáne dar pre mesto vo 
forme ochranných rúšok, latexových rukavíc a dezinfekčných prostried-
kov. Hygienický materiál bol použitý pre klientov Krízového centra, ktoré 
mesto zriadilo pre potreby občanov v čase koronavírusu.
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4. – 5. apríl

Mesto počas mimoriadneho stavu v krajine zvýšilo počet hliadok mestskej 
polície. Policajti upozorňovali občanov na povinnosť nosenia rúšok a na-
pomínali ľudí v prípade blízkeho kontaktu vo väčších skupinách (námestia, 
športoviská, parky, sídliská, vodné dielo, lesopark). Hliadky boli zamerané 
aj na kontrolu zatvorených prevádzok. 

6. apríl

Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa na Mestský úrad v Žiline pri-
hlásilo 188 dobrovoľníkov, ktorí vypomáhali najmä s nákupmi pre seniorov 
a roznášaním stravy pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Cez Červený 
kríž, Územný spolok Žilina sa mestu podarilo distribuovať 6 600 rúšok pre 
seniorov.    

8. apríl 

Práce na obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline začali odkrývať 
prvé historické tajomstvá. Po odobratí vrcholového kríža pamiatkari 

V čase koronakrízy pomáhala aj vietnamská komunita.
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spod neho vybrali dve tuby s odkazom pre budúce generácie. Jed-
na tuba pochádzala z roku 1888, keď postavili existujúce krovy. Druhá 
bola z roku 1942, keď bola realizovaná posledná veľká obnova chrámu.  
V staršej tube sa našli dve pamätné listiny s rovnakým textom v latin- 
skom a maďarskom jazyku, ktoré hovoria o rekonštrukcii veží v roku 1888 
a o posvätení kríža 17. augusta 1888. Ďalej natrafili na niekoľko vizitiek, 
napríklad Jána Krónera z Ružomberka, ktorý rekonštruoval veže. Boli tam aj 
vizitky miestneho kaplána Štefana Pašku, žilinského notára Jozefa Ďuriša, 
slúžneho Jána Szeghyho a niektorých miestnych majstrov. V makovici sa 
našiel aj jeden výtlačok novín Magyar állam z piatka 17. augusta 1888 a 
konvolut drobných mincí v nominálnej hodnote od jedného po štyri graj- 
ciare. V mladšej tube z roku 1942 bol podobný obsah – pamätná listina, dva 
menšie hárky – zápisy od miestnych majstrov, ktorí realizovali rekonštrukciu, 
mapa Európy z roku 1942 a niekoľko dobových novín z 26. apríla 1942, 
napríklad Slovenská politika, Katolícke noviny, Slovenská pravda, Slovák, 
Gardista a napokon aj časopis Nové Slovensko s fotografiou katedrály na 
titulke a taktiež konvolut slovenských mincí v nominálnej hodnote  20, 5 a 
1 koruna slovenská a 50, 20 a 10 halierov. Vkladanie odkazov pre budúce 
generácie je podľa pamiatkarov stáročná tradícia. Rovnako tradičný bol 
aj obsah oboch kapsúl. O náleze informovali diecézny biskup Tomáš Galis, 
historici Drahomír Velička, Vladimír Majtan a dizajnér Marek Sobola.

foto: Diecézna charita Žilina
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8. – 13. apríl 

Vláda počas veľkonočných sviatkov obmedzila voľný pohyb osôb. Oby-
vatelia Slovenska mali zákaz vychádzania. Výnimkou boli iba: 

• cesty do a zo zamestnania, 
• nákupy, 
• návšteva lekára, 
• starostlivosť o príbuzného, 
• starostlivosť o zvieratá (napr. venčenie psov), 
• pohreb príbuzného, 
• pobyt v prírode v rámci okresu.

Hranice okresu bolo treba rešpektovať aj v prípade starostlivosti  
o príbuzného. Vláda zároveň zakázala zhromažďovať sa s výnimkou osôb 
žijúcich v spoločnej domácnosti.

Dodržiavanie zákazu sa prísne kontrolovalo hlavne na cestách, a to na-
jmä na hraniciach okresov. Veriaci nesmeli navštevovať kostoly ani počas 
najväčších kresťanských sviatkov. Ľudia slávili Veľkú noc sledovaním bo-
hoslužieb v televízore alebo počúvaním rádia.  

Veľkonočné sviatky s obmedzeným pohybom ľudí.
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14. apríl

Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu na celom území Sloven- 
ska Krízový štáb mesta Žilina predĺžil platnosť preventívnych opatrení mes-
ta až do odvolania. Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôso-
beného koronavírusom SARS-CoV-2 mali byť pôvodne platné do 15. apríla. 

Zoznam preventívnych opatrení mesta platných do odvolania: 

•  Rušia sa všetky hromadné spoločenské, kultúrne a športové podujatia 
na území mesta.

•  Rušia a zakazujú sa všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov  
a študentov do zahraničia na školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. 

• Pozastavuje sa prevádzka Mestského divadla, Zimného štadióna, 
Mestskej krytej plavárne v Žiline, plavárne na Základnej škole Martinská 
v Žiline. 

•   Pozastavuje sa činnosť v denných centrách pre seniorov a zakazujú sa 
návštevy v Zariadení pre seniorov ÚSMEV.

•  Prerušuje  sa činnosť Centra voľného času Kuzmányho 105, vrátane 
prenájmov priestorov v športovej hale pri Základnej škole V. Javorku 
a vyučovanie v Základných umeleckých školách Ladislava Árvaya a Fer-
ka Špániho. 

•  Ruší sa prenajímanie Radnice mesta Žilina a zasadacích miestností 
v budove mestského úradu pre externé firmy, spoločnosti a organizácie.

•   Zakazuje sa prenájom telocviční a objektov vo vlastníctve mesta a or-
ganizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta externým užívateľom. 

•  Prerušuje sa aj činnosť iných subjektov, napríklad športových klubov, 
podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občianskych 
združení, ktorá vyplýva z prenájmu priestorov v školách, materských 
školách a školských zariadeniach.

•   Ruší sa výdaj stravy v Jedálni na Námestí J. Borodáča 1, Jedálni na Li-
chardovej ulici č. 44 a vo výdajni jedla na ulici A. Kmeťa č. 38. Obmedze-
nie sa netýka 340 zdravotne znevýhodnených a imobilných občanov, 
ktorí doteraz využívali dovoz stravy domov.

•   Pozastavuje sa činnosť Denného stacionára na Námestí J. Borodáča 1 
v Žiline. 

•   Prerušuje  sa tzv. sociálny taxík, dopravná služba pre imobilných obča- 
nov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
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• Do odvolania sa predlžuje zákaz vstupu na všetky detské ihriská v správe 
mesta. 

• Platí sprísnený režim organizácie pre všetky občianske rozlúčky so zos-
nulými a naplánované sobáše.  

• Mestská hromadná doprava v Žiline jazdí až do odvolania v prázdni-
novom režime. Do vozidiel je zakázané nastupovať a vystupovať prvými 
dverami a zamedzený je prístup do prednej časti k vodičovi. Zrušené je 
dopytové otváranie dverí. Do autobusov a trolejbusov môžu nastupovať 
len cestujúci, ktorí majú na tvári ochranný prvok v podobe rúška alebo 
alternatívneho zahalenia nosa a úst. Pri cestovaní sa zároveň odporúča 
nosiť rukavice. 

• Predlžuje sa obmedzený režim Mestského úradu v Žiline. Úradné hodi- 
ny pre verejnosť sú zrušené, od 8.00 do 11.00 hodiny sú v sídle úradu  
na Námestí obetí komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne a pokladne. 
Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného 
úradu v Žiline v klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Euro- 
palace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch sú otvorené v úradných hodi- 
nách stanovených Ministerstvom vnútra SR nasledovne: v pondelok, utorok, 
vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 11.00 hod., v stredu od 13.00 do 16.00 hod. 

Minister dopravy s primátorom Žiliny. 

16. apríl
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Žilinu navštívil nový minister dopravy. Andrej Doležal rokoval s primátorom 
Petrom Fiabáne a s vedením mesta o aktuálnych témach v rezorte dopra-
vy a o možnostiach ďalšej spolupráce. Minister uviedol, že urobia všetko 
pre to, aby ešte v roku 2020 otvorili úsek Hričovské Podhradie – Lietavská 
Lúčka a aby ešte v tomto roku vysúťažili zhotoviteľa na pokračovanie 
výstavby tunela Višňové. Potvrdil, že popri výstavbe D1 vníma ako ich prio- 
ritu aj diaľnicu D3 a to aj v kontexte Poľska ako regiónu a jeho hlavných 
cestných ťahov a koridorov.
                                                                                      

22. apríl

Vláda začala uvoľňovať prísne preventívne opatrenia proti šíreniu koro-
navírusu. Premiér Igor Matovič predstavil 4 fázy otvárania prevádzok. Prvá 
fáza začala 22. apríla. Termín prechodu na druhú fázu mal závisieť od 
vývoja pandemickej situácie.
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MÁJ 2020
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4. máj

Mestský úrad začal budovať cyklotrasu v úseku zo Soliniek do centra mes-
ta v celkovej dĺžke 2 364 metrov. Cyklotrasa s označením H2 povedie cez 
celé sídlisko a skončí na Bulvári. Jej realizácia bude financovaná zo zdro-
jov Európskej únie. Predpokladaná výška výdavkov je viac ako 777 000 
eur, z toho 39 000 eur pôjde z mestského rozpočtu. 

Okrem toho má mesto pripravenú projektovú dokumentáciu na vybudo-
vanie cyklistickej infraštruktúry v tomto rozsahu:

Cyklotrasa V9 – prepojí Vodné dielo Žilina so sídliskom Vlčince. Dĺžka úseku 
bude 1 242 metrov.

Cyklotrasa V10 – povedie po Ulici M. R. Štefánika. Úsek spojí cyklotrasu 
pri Hypermarkete Tesco na Košickej ulici a námestie Andreja Hlinku. Trasa 
bude dlhá 1 050 metrov. 

Cyklotrasa V1 – spojí centrum mesta so sídliskom Hájik cez Ulica M. Rázusa  
a Priemyselnú ulicu. Trasa je navrhovaná v dĺžke 2 350 metrov.  

Rajecká cyklomagistrála – prepojí Žilinu s mestom Rajecké Teplice, v cel- 
kovej dĺžke 14 411 metrov. Cyklotrasa začne pri železničnej stanici Žilina- 
Záriečie a skončí na Staničnej ulici v Rajeckých Tepliciach. Na cyklotrasu 
už bolo vydané územné rozhodnutie.

Mestský úrad pripravuje verejné obstarávania na spracovanie štúdie tra-
sovania ďalších komunikácií pre cyklistov: 

Park Ľudovíta Štúra – Univerzitná ulica,

Strážov – centrum mesta,

Bytčica – sídlisko Solinky,

prepojenie cyklotrasy H3 – Hlboká cesta, 

Košická ulica – Vodné dielo Žilina,

Mojšova Lúčka – Trnové.
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Bicykel je v Žiline populárnym dopravným prostriedkom. 

5. máj 

Koronakríza zasiahla aj rozpočet mesta. Žilina predpokladala výpadky príj- 
mov vo výške 9 miliónov eur. Radnica pripravila návrh opatrení a s ním 
spojené úspory výdavkov tak, aby bol zabezpečený riadny chod mes-
ta a zostali zachované štandardné služby pre občanov. Pre rok 2020 boli 
pozastavené investičné akcie vo výške 1,5 milióna eur. Išlo najmä o projek-
ty rekonštrukcie komunikácií pre peších a riešenie nevyhovujúceho stavu 
niektorých objektov v meste. Mesto sa sústredilo najmä na projekty spolu-
financované z externých zdrojov a finančne menej náročné akcie. 

15. máj

Vo vnútrobloku na Hlinách I sa začali revitalizačné práce. Územie sa 
nachádzalo pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho a zabe- 
ralo plochu 2 700 m2. Projekt bol zameraný na vytvorenie lepších možností 
trávenia voľného času s dôrazom na zlepšenie životného prostredia. Revi-
talizácia zahŕňala výsadbu novej zelene, rastlín, krov, stromov, rekonštruk-



43Kronika mesta Žilina za rok 2020 

Architektonický vizuál plochy na Hlinách I. 

ciu chodníkov, inštaláciu stĺpového osvetlenia a osadenie mestského 
mobiliáru ako napríklad zábrany proti parkovaniu na trávniku, sušiaky či 
prístrešky na smetné nádoby. Projekt rátal s odstránením časti prevažu-
júcej asfaltovej plochy, ktorú nahradil trávnik. Vo vnútrobloku pribudlo 
streetbalové a volejbalové ihrisko, aj navŕšený herný kopec pre deti. Pro-
jekt finančne podporil Intergrovaný regionálny operačný program (IROP) 
sumou 198 500 eur. Z vlastných zdrojov samospráva použila 10 500 eur.  

20. máj

Žilina dostala zdravotnícku pomoc od čínskeho partnerského mesta 
Changchun zo severovýchodnej provincie Jilin. Bezplatný dar vo forme 30 000 
jednorazových hygienických rúšok bol výnimočným prejavom solidarity 
a ľudskosti. Hygienické rúška mesto rozdalo medzi Fakultnú nemocnicu s 
poliklinikou v Žiline, mestské školy a sociálne zariadenia, najmä do domovov 
pre seniorov, aby bola chránená najviac ohrozená časť obyvateľstva. Žilina 
podpísala s Changchunom zmluvu o partnerstve v roku 1995. Vzhľadom 
na dramatickú situáciu v súvislosti s celosvetovým šírením koronavírusu obe 
mestá medzi sebou zintenzívnili komunikáciu. Tá vyústila do humanitárnej 
pomoci.
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Annamária Mihalčinová (v strede).

20. máj

Primátor Peter Fiabáne vymenoval Annamáriu Mihalčinovú do funkcie ria- 
diteľky Centra voľného času na Kuzmányho ulici 105 v Žiline. CVČ malo 
v tom čase 2 201 členov, ktorí navštevovali celkovo 97 záujmových út-
varov. Nová riaditeľka povedie 14-členný kolektív zamestnancov.

Žilinčanom pomohlo partnerské mesto z Číny.  
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 25. máj

Radnica získala projektovú dokumentáciu k revitalizácii parku 
na Hlinách VI. Dar od spoločnosti Istrofinal v hodnote 10 000 eur 
bol výsledkom úspešnej spolupráce mesta s investorom multi-
funkčného projektu Rudiny II. Vďaka nemu mohla začať revi-
talizácia zelenej plochy v spádovej oblasti sídlisk Hliny a Solinky.  

27. máj

Mesto vyhlásilo dobrovoľnú finančnú zbierku s názvom Žilina pomáha. Vy- 
zbierané finančné prostriedky sa rovnakým dielom rozdelia medzi Fakultnú 
nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Územný spolok Slovenského Červeného 
kríža v Žiline a Diecéznu charitu Žilina. Peniaze z transparentného účtu or-
ganizácie využili pre svoju činnosť, ktorá sa sústreďuje na pomoc chorým 
či ľuďom v núdzi. 

 
28. máj

Žilinu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. 
V sprievode primátora Petra Fiabáne absolvoval prehliadku základných 
škôl s materskými školami na Gaštanovej a Školskej ulici, kde sa zúčastnil aj 
diskusie s pedagógmi. Návšteva ministra sa konala krátko pred čiastočným 
otvorením škôl po koronakríze. Do škôl sa od 1. júna mali vrátiť žiaci 1. až 5. 
ročníkov základných škôl a deti z materských škôl.       

Architektonický návrh parku. 
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30. máj

Minister (vpravo) kontroloval pripravenosť škôl k opätovnému otvoreniu. 

Štatistiky koronavírusu na Slovensku k 30. 5. 2020
Testovaných Nakazených Vyliečených Úmrtí

170 995 1 521 1356 28
Nových 3 433 Nových 1 Nových 18 Nových 0 

Štatistiky koronavírusu vo svete k 30. 5. 2020
Nakazených Vyliečených Úmrtí

6 096 428 2 702 383 368 864
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1. jún

Vďaka spolupráci mesta Žilina a spoločnosti Stredoslovenská energetika, 
vyrástla pri mestskom úrade nabíjacia stanica pre elektromobily. Prvé 
dva mesiace v testovacej prevádzke ju bude verejnosť využívať zadarmo. 
V meste sa aktuálne nachádzajú štyri verejne prístupné nabíjacie stanice 
v OC Aupark, OC Mirage, HM Tesco, OD Sconto a niekoľko ďalších staníc  
s obmedzeným prístupom – napríklad pre klientov súkromnej predajne 
alebo firemné nabíjačky. 

 
4. jún

Žilinská spoločnosť LUPIZA, s. r. o. sa podpisom zmluvy oficiálne stala majite- 
ľom Mestského hokejového klubu Žilina (MsHK). V zmysle uzavretej zmluvy 
bola majiteľovi klubu poskytnutá ľadová plocha a priestory pre športovú 
činnosť za symbolické jedno euro i dotácia od mesta vo výške maximálne 
75-tisíc eur ročne na každú jednu hokejovú sezónu. Spoločnosť zároveň 
získala aj možnosť využívať ľadovú plochu šesť hodín denne, z toho štyri hodi- 
ny na hlavnej ľadovej ploche a dve hodiny na vedľajšej ľadovej ploche. Nový 
vlastník sa v zmluvne zaviazal, že v prípade fungovania v extralige prispe-
je navrch k dotácii od mesta sumou 450-tisíc eur a v prípade pôsobenia  
v prvej lige investuje navyše 150-tisíc eur. Predaj 100-percentného balíka akcií  
v nominálnej hodnote 25-tisíc eur za cenu 31 925 eur spoločnosti LUPIZA, s. r. o. 
schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline na májovom zasadnutí. 

Pri mestskom úrade pribudla elektronabíjačka. 
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8. jún

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci podporili 
letné terasy schválením nájmu za pozemky za symbolické 1 euro do 31. ok-
tóbra. Úprava nájomného sa týkala aj školských a iných zariadení, ktoré si 
prenajímali priestory v mestských budovách. Išlo o ďalšie zo série opatrení 
súvisiacich s koronavírusom, ktoré mali znovu naštartovať život v meste.  

9. jún

Mestský hokejový klub má nového majiteľa.

Kvetinové pyramídy pútali pozornosť okoloidúcich.
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Žilina rozkvitla do krásy. Centrum mesta zdobila bohatá kvetinová výzdo-
ba. Tohoročnou novinkou bolo 20 kvetinových pyramíd s rozkvitnutými 
surfíniami v pestrých farbách. 

10. jún

Mesto ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Petzvalovej ulici, na síd-
lisku Hájik. Práce sa týkali zateplenia budovy, modernizácie osvetlenia  
a vykurovania, dobudovania vetrania rekuperáciou či zabezpečenia bez-
bariérového prístupu do budovy. Projekt za 440 000 eur financoval Inte-
grovaný regionálny operačný program (IROP), z toho viac ako 22 000 eur 
išlo z mestskej pokladnice. 

12. jún

V meste doposiaľ vládol reklamný chaos.
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Mesto predstavilo nové princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii 
Žilina, ktorú tvorí 21 ulíc v historickom centre – Bottova, Burianova medzier-
ka, Čepiel, Dolný val, J. M. Geromettu, Farská ulička, Farské schody, 
Hodžova, Horný val, Jezuitská, Jána Kalinčiaka, Makovického, Mydlárska, 
Na bráne, Na priekope, Pernikárska, Radničná, Sirotárska, Sládkovičo-
va, Štúrova a Jozefa Vuruma. Cieľom iniciatívy je skoncovať s reklam-
ným chaosom v uliciach a na priečeliach budov. Po novom by reklama 
prevádzok mala mať jednotný dizajn a presné pravidlá. Manuál reklamy 
vypracoval Krajský pamiatkový úrad Žilina, mesto Žilina a externí odborní-
ci. Majitelia prevádzok, reklamné agentúry a grafické štúdia boli s obsa-
hom manuálu oboznámení o pár dní neskôr na pracovnom workshope.  

17. jún

Noví majitelia mestského hokejového klubu predstavili jeho nový názov – 
Vlci Žilina. Vznikol na základe prezývky, akou ho fanúšikovia označovali už 
v minulosti. Zmena nastala aj vo vizuále loga a klubových farbách, ktorými 
sa stanú okrem dvoch odtieňov zelenej aj sivá, čierna a zlatá. V tíme bude 
pokračovať tréner Stanislav Škorvánek aj tréner brankárov Jozef Urdák. 
 

 
18. jún

Žilinu s Terchovou spojí cyklomagistrála Terchovská dolina. Na slávnost-
nom otvorení jej výstavby sa zúčastnil predseda správnej rady Nadácie  
a prezident Kia Motors Slovakia Kyong-Jae Lee, primátor Žiliny Peter Fiabáne  
a starostovia všetkých dotknutých obcí. Priaznivci športu sa mohli tešiť na  
viac ako 23 kilometrov dlhú trať. Hlavná cyklotrasa bude prechádzať cez 

Nové logo hokejového klubu.
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územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín. Vedľajšia tra-
sa smeruje z Varína, cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky 
nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa, ktorá slúži 
na spojenie hlavnej trasy s vedľajšou v rámci obce Koňhora.  
 
Projekt za 6,3 milióna eur bude financovaný cez Integrovaný regionálny 
operačný program. Z toho 350 000 eur zaplatila Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Malá Fatra, 314 000 eur darovala Nadácia Kia Motors 
Slovakia a sumou 280 000 eur prispelo mesto Žilina. Celý úsek cyklotrasy by 
mal byť ukončený do 2 rokov. Projekt sa svojou dĺžkou a výškou investícií 
radí k najnáročnejším na Slovensku. V rámci úseku bude postavených 10 
veľkých mostov s rozponom 30 – 55 metrov a 6 lávok v dĺžke 10 – 40 metrov. 
V katastri každej obce bude pre elektrobicykle inštalovaná nabíjacia 
stanica.

 
18. jún

Žilinu v poobedňajších hodinách zasiahli prívalové dažde. Mesto vyhlásilo 
3. stupeň povodňovej aktivity. K najkritickejším situáciám došlo v mestských 
častiach Vranie, Budatín a Považský Chlmec a v centre mesta najmä na 
uliciach Kamenná, Bôrická cesta, Obvodová, Tajovského a Vojtecha 
Spanyola. Povodeň sa zaobišla bez väčších škôd. 

Slávnostné otvorenie výstavby cyklomagistrály.
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23. jún

Mesto ocenilo najlepších športovcov za rok 2019. Športovcom Žiliny za rok 
2019 sa stal thaiboxer, 28-ročný Milan Paleš z Diamond Gymu Žilina.

Výsledky jednotlivých kategórií:  
 
DOSPELÍ 
1. miesto – Milan Paleš, thaibox, Diamond Gym Žilina 
2. miesto – Dominik Holec, futbal, MŠK Žilina 
3.miesto – Peter Ftorek, masters cyklistika, CyS – Akadémia Petra Sagana 
4.miesto – Róbert Rožánek, basketbal, BK Slávia Žilina 
5.miesto – Rastislav Pavlík, masters plávanie, Nereus Žilina 
6.miesto – Dobroslava Lehotská, fitnes, Gymnastika a fitness Žilina 
7.miesto – Sára Hrnková, karate, Karate Klub Žilina 
8.miesto – Vladimír Štefánik, plávanie, Nereus Žilina 
9.miesto –  Matej Krišica, tlak na lavičke, Športcentrum Žilina 
10. miesto – Milan Surovčík, bezmotorové lietanie, Aeroklub Žilina

MLÁDEŽ 
1. miesto – Martin Svrček, cyklistika, CyS – Akadémia Petra Sagana 
2. miesto – Zuzana Michaličková, triatlon a plávanie, Nereus Žilina 
3. miesto – Ján Bernát, futbal, MŠK Žilina 
4. miesto – Emma Marušáková, plávanie, Tenax Žilina 
5. miesto – Natália Sobolová, jazdecký šport, Credendo Vincit Žilina 
6. miesto – Emma Paulínyová, atletika, Atletický oddiel Žilina 
7. miesto – Mia Chudejová, tenis, TK Žilina 
8. miesto – Petra Holešová, fitnes, Gymnastika a fitnes Žilina 
9. miesto – Dávid Štaffen, zjazd na divokej vode, TJ Sokol Žilina 
10. miesto – Vanesa Šelmeková, krasokorčuľovanie, Figure Skating Club 

VÝZNAMNÁ ČINNOSŤ ŠPORTOVCA ZA DLHOROČNÉ ZÁSLUHY, ROZVOJ  
A PRESLÁVENIE ŠPORTU V MESTE ŽILINA (bez poradia) 
Dušan Chlapík – MsHK a MŠK Žilina, hokej a futbal 
Ivan Šimček – MŠK Žilina, futbal

ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA 
1. miesto – MŠK Žilina U17, futbal 
2. miesto – MsHKM Žilina 8. ročník, hokej 
3. miesto – BK Slávia Žilina, basketbal

PODUJATIE ROKA 2019 (bez poradia) 
• ENFUSION SLOVAKIA 2019 
• XVIII. ročník Jarná cena Žiliny 2019
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Víťaz súťaže - thaiboxer Milan Paleš. 

26. jún

Spoločnosť Žilinská teplárenská, a. s. pokračuje 2. etapou výmeny parného 
potrubia za horúcovodné. V roku 2019 sa vymenilo potrubie dlhé 9 km 
na trase z teplárne cez Vlčince až na Solinky (ul. Borová). V roku 2020 sa 
pokračuje zo Soliniek (ul. Borová) až po veľkogaráže, pričom sa nahradí 
viac ako 3 km potrubia a vymení 19 parných výmenníkových staníc.

Úseky týkajúce sa 2. etapy: 
Úsek č. 1: júl – september, ulice: Borová, Centrálna ulica, Ulica Alexandra 
Rudnaya, Bajzova, Tajovského ulica, Oravská cesta. 
Úsek č. 2: august – september, ulice: Hlinská, Bajzova, Kamenná ulica. 
Úsek č. 3: august – október, ulice: Hlinská a Saleziánska ulica. 
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1. júl

Veronika Remišová – rodáčka zo Žiliny, ako vtedajšia podpredsedníčka 
vlády strany ZA ĽUDÍ, bola poverená riadením novovzniknutého Minister- 
stva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.  

1. júl

Začalo sa Žilinské kultúrne leto s bohatým kultúrno-športovým programom. 
Od júla do septembra bolo pre návštevníkov zorganizovaných vyše sto 
podujatí. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa väčšina podujatí 
konala v exteriéri a vždy sa dodržiavala zásada R-O-R (rúško, odstup 2 m, 
ruky/dezinfekcia).  

Program Žilinského kultúrneho leta 2020.
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7. júl

Žilinčanka Miriam Šuteková zložila ústavou predpísaný sľub a ujala sa po-
slaneckého mandátu v Národnej rade Slovenskej republiky. Do parla-
mentu nastúpila za stranu ZA ĽUDÍ ako náhradníčka na neuplatňovaný 
mandát podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho roz-
voja a informatizácie Veroniky Remišovej. Miriam Šuteková je zároveň po-
slankyňou Mestského zastupiteľstva v Žiline, pôsobiaca v Klube za ZA.

7. júl

Na počesť významných osobností v Žiline nedávno pribudlo 5 pamätných 
tabúľ, ktoré boli v minulosti zničené:

FRANTIŠEK GAŽO – bojovník v SNP (požiarna zbrojnica v Zádubní)

EMO BOHÚŇ – novinár a spisovateľ (budova ÚPSVaR)

ANNA ZIMENOVÁ – zavraždená nemeckými okupantmi (rodinný dom 
Framborská ulica)

PETER TVRDÝ – jazykovedec a pedagóg (Lombardiniho dom, Horný val) 
Táto tabuľa na rozdiel od ostatných nebola hradená z rozpočtu mesta. 

ONDREJ BALÁŽ – popravený za účasť na protivojnovej vzbure v srbskom 
meste Kragujevac (park v Považskom Chlmci).

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Petra Tvrdého.  
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10. júl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu rozdelilo sumu 372 600 eur 
medzi 242 slovenských škôl, ktoré organizovali Letnú školu pre deti. 
Medzi nimi boli aj dve žilinské školy – ZŠ Slovenských do-
brovoľníkov (Budatín) a ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda (Vlčince).  
Letné školy boli dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Ich cieľom bolo 
pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli  
alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.

14. júl 

Žilinská samospráva získala ocenenie Zlaté vedro. V rámci hodnotenia sa-
mospráv využívajúcich web a aplikáciu Odkaz pre starostu za rok 2019, 
získala Žilina medzi mestami nad 20 000 obyvateľov ocenenie Zlaté vedro 
v kategóriách – 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii 
s občanmi. Odkaz pre starostu pomáha mestám udržiavať verejný priestor 
a zlepšovať komunikáciu s občanmi prostredníctvom nahlasovania pod-
netov. Službu využíva vyše 150 samospráv a viac ako 31 000 občanov.  
V Žiline funguje od februára 2019. Za hodnotený rok radnica prijala 2 155 
podnetov. 

Ceny prebrali primátor Peter Fiabáne a vedúca odboru komunikácie 
a vzťahov s verejnosťou Katarína Gazdíková. 
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23. júl

Žilina sa posunula vpred v oblasti zdieľanej mobility. Po Bratislave, Košiciach 
a Prešove sa stala ďalším slovenským mestom, v ktorom spoločnosť Bolt 
začala prevádzkovať elektrické kolobežky. V spolupráci s mestským 
úradom bolo po Žiline rozmiestnených 146 kolobežiek. Ich používanie 
prebiehalo prostredníctvom mobilnej aplikácie. 

Na jedno nabitie batérie prešla kolobežka viac ako 40 km. Z dôvodu bez-
pečnosti bola rýchlosť kolobežiek obmedzená na max. 20 km/h. V pešej 
zóne na max. 10 km/h. Odomknutie kolobežky stálo 50 centov, za každú 
minútu strávenú na kolobežke jazdec zaplatil 10 centov. Po ukončení 
jazdy musel užívateľ odstaviť kolobežku v jednej z parkovacích staníc, 
ktoré boli viditeľné v aplikácii. V Žiline jazdci využívali model Ninebot Max 
od Segway. Zariadenie vážilo 18,7 kg, bolo z 90 % vyrobené z hliníka a dalo 
sa ľahko recyklovať. Vďaka nafukovacím pneumatikám bola zaistená lep-
šia priľnavosť a tiež pohodlnejšia a bezpečnejšia jazda. Ich údržbu a nabí-
janie zabezpečovala spoločnosť Bolt. 

24. júl

Rekonštrukcia Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline odkryla ďalší objav. 
Archeológovia našli kryptu s kostrovými pozostatkami, pravdepodobne  
z 13. alebo 14. storočia. Pozostatky čaká dlhá expertíza na odhalenie ich 
pôvodu. Po nej budú pozostatky pietne uložené.

V katedrále našli ľudské lebky a kosti.  
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Rokovanie zástupcov partnerských miest na radnici.

1. august 

Mesto ukončilo rekonštrukciu ciest a chodníkov, ktorá začala ešte na 
konci októbra 2019. Celkovo išlo o 17 úsekov chodníkov a spolu takmer  
40 000 m2  miestnych komunikácií a asfaltových ihrísk za 180 000 eur. Druhá 
časť súvislejších opráv, kde nebolo potrebné vypracovať projektovú do-
kumentáciu, sa týkala ďalších 26 000 m2 ciest a 13 000 m2 chodníkov 
za 450 000 eur. Do tejto kategórie opráv patrili napríklad ulice Hečkova  
a Dobšinského. 

 
10. august

Mesto Žilina otvorilo vynovené Detské jasle na Puškinovej ulici. Rekonštruk-
cia za 90 000 eur začala v júni a zahŕňala opravu poškodenej strechy  
s jej zateplením, celkovú obnovu elektroinštalácie, nákup moderných 
a zároveň úsporných svietidiel a vymaľovanie celého objektu. V kuchyni 
bolo vymenené nerezové zariadenie za 1 600 eur. Detské jasle na Puški-
novej ulici v Žiline poskytovali komplexnú celodennú starostlivosť deťom 
do 3 rokov, mali tri oddelenia a ich celková kapacita bola 42 detí. Mes-
to Žilina okrem uvedeného zariadenia poskytovalo starostlivosť pre deti  
do troch rokov aj v zariadení na ul. Veľká okružná 82 v Starom meste v Žiline.

13. august
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Vedenie mesta načrtlo možnosti ďalšej spolupráce partnerským mestám 
Frýdek-Místek (Česká republika) a Bielsko-Biała (Poľsko) na spoločnom 
stretnutí v Žiline. Trojica miest je členom nadnárodného združenia miest 
a obcí Euroregión Beskydy, čo vytvára výborné predpoklady pre spoločné 
rozvíjanie regiónov a vzájomnú podporu. Spolupráca troch pohraničných 
miest susedných krajín by mala viesť k rozvoju najmä v oblasti cestovného ru-
chu, kultúrneho života a v neposlednom rade aj vo sfére ekonomiky. Mesto 
Frídek-Místek zastupoval primátor Michal Pobucký, delegáciu z Bielsko-Bi-
ałej viedol zástupca primátora Adam Rusniak. Za Žilinu rokovali primátor Pe-
ter Fiabáne, prednosta úradu Michal Berger a prvý zástupca primátora Vla- 
dimír Randa.

19. august

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v mestskej časti Považský 
Chlmec bude stáť takmer 2,5 milióna eur. Na jej financovaní sa  
so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s. (SEVAK) do-
hodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať sumou približne 1 milión 
eur. Stavebné práce začnú v septembri a mali by trvať 10 mesiacov.  
Kanalizačné potrubie na odvádzanie splaškových a dažďových vôd sa 
bude pokladať na uliciach Nižedvorská, Horská, Zúbekova, Študentská, 
Fialková, Pomocná, Alexyho, Požiarnická, na Hlavnej ceste a v časti Ná-
mestia Borodáča.

20. august 

Basketbalový klub Slávia Žilina po 3 rokoch končí v extralige. Manažér 
klubu Ondrej Šoška oznámil, že klub zo súťaže minimálne na jeden ročník 
odstupuje. Dôvodom sú financie, ktorých nenašli dostatok na ďalšie fun-
govanie v najvyššej lige aj kvôli koronakríze. Žilinský basketbal však bude 
naďalej pokračovať v prvej lige pod hlavičkou univerzitného Academicu. 

 
 27. august 

Posledný augustový týždeň sa na radnici konali dve medzinárodné stret-
nutia. 25. augusta naše mesto poctila návštevou Rakúska veľvyslankyňa 
na Slovensku Margit Bruck–Friedrich. Vo štvrtok 27. augusta do Žiliny za-
vítala veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brink. S primátorom Petrom 
Fiabáne sa venovali aktuálnemu dianiu v našej krajine, potenciálu Žiliny  
v celoslovenskom kontexte a možnostiam medzinárodnej spolupráce. 
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Stretnutie s rakúskou veľvyslankyňou. 

Prijatie veľvyslankyne USA.
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28. august 

Žilina si 76. výročie vypuknutia SNP pripomenula dvoma pietnymi aktmi. 
Slávnosti sa konali v Lesoparku Chrasť pri Pamätníku hrdinov slovenského 
národného odboja a pri pamätnej tabuli majora Jozefa Dobrovodského 
v Sade SNP. Juraj Drotár ako predseda Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline odovzdal do rúk primátora Pet- 
ra Fiabáne medailu Milana Rastislava Štefánika II. stupňa pre mesto Žili-
na za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových, demokratických 
a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu.    

31. august 

Žilinská samospráva aj napriek mimoriadnej situácii v tomto roku dokonči-
la viacero investičných projektov. Ich hlavným cieľom bolo zvýšenie kva- 
lity poskytovaných služieb a spríjemnenie života v meste. Napríklad nové 
oplotenie za vyše 3 000 eur bude chrániť návštevníkov detského ihriska na 
Predmestskej ulici. Okrem toho mesto oplotilo aj ihrisko na Veľkej okružnej 
ulici. Tam stáli práce 2 027 eur. Ďalšia investícia, výmena plynových kotlov 
v ZŠ s MŠ v Brodne má hodnotu takmer 27 000 eur. Z obnovenej telocvične 
sa tešia v ZŠ Budatín. Nová palubovka s masívnymi parketami si vyžiadala 
viac ako 35 800 eur. Rekonštrukciu bytového domu na Predmestskej uli-
ci za 360 000 eur mesto financovalo zo Štátneho fondu rozvoja bývania  
i z vlastných zdrojov. Vybudovanie detského ihriska na Korze na sídlisku 
Hájik pohltilo 13 700 eur z mestského rozpočtu. Na tomto sídlisku pribudli 
kvôli častým návštevám divej zveri aj štyri uzatváracie kontajnerové sto-
jiská za 62 000 eur. Na opačnom konci mesta, na Oravskej ceste, mesto 
zrekonštruovalo športový areál za 439 000 eur vrátane oplotenia.  
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14. september

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. v spolupráci s mestom Žili-
na začali s budovaním 2. etapy stavby splaškovej kanalizácie Považský 
Chlmec - stoková sieť. Predmetom investície je vybudovanie novej splaško- 
vej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd 
z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou približne 1,8 kilome-
tra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú 
kanalizačnú sieť vybudovanú v 1. etape stavby. Cez čerpaciu stanicu 
„ČS1“ vybudovanú v 1. etape budú splaškové vody odvedené popod 
vodný tok Kysuca až do Spoločnej čistiarne odpadových vôd Žilina. 

16. – 17. september

Do Žiliny prišli veľké mená svetovej cyklistiky. Účasť na 64. ročníku 
medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska okrem výberu 
slovenskej reprezentácie potvrdilo šesť tímov najvyššej kategórie: Deceun-
inck – Quick Step, BORA-Hansgrohe s enklávou Slovákov, Cofidis, CCC 
Team, Israel Start-Up Nation a Sunweb. Hlavné stanovište pretekov bolo pri 
Vodnom diele Žilina. Športovci odbicyklovali dve závodné etapy. 

1. etapa/1. poletapa: Žilina – Kysuce – Orava – Žilina

              /2. poletapa: individuálna časovka na Vodnom diele Žilina

2. etapa/Žilina – Banská Bystrica (tzv. kráľovská etapa)

V areáli pretekov na návštevníkov podujatia čakal bohatý sprievodný 
program. Populárny žilinský cyklista Peter Sagan sa akcie nezúčastnil, pre-
tože v tom čase súťažil na Tour de France. 

Podujatie sa konalo za prísnych protiepidemiologických opatrení.
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16. – 22. september

Európsky týždeň mobility v Žiline opäť upozorňoval na alternatívne spôso-
by dopravy. Pre záujemcov bol na každý deň akcie pripravený zaujímavý 
program. Aktivity vyvrcholili v posledný deň hromadnou cyklojazdou 
naprieč mestom. 

17. september

Žilinská samospráva tento rok ocenila čestným občianstvom mesta Žilina 
dve osobnosti. Natáliu Hejkovú, slovenskú basketbalovú trénerku a bývalú 
basketbalistku, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej 
basketbalovej federácie. Rovnaké ocenenie získal in memoriam zaklada-
júci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Ur-
ban. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si prevzal 
kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta si odniesol svetoznámy 
fotograf Andrej Reiser. Okrem najvyšších ocenení mesta udelil Peter  

Zľava: Natália Hejková – basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, 
Andrej Reiser – fotograf, primátor Peter Fiabáne, Emília Wiesengangerová 
– pedagogička, Edita Patkolová – matka kontrabasistu Romana Patkoló, 
Magdaléna Urbanová – manželka dirigenta Bohumila Urbana.
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Fiabáne na slávnostnom oceňovaní aj Cenu primátora pedagogičke Emílii 
Wiesengangerovej. Navrhnúť kandidátov na ocenenie mohla verejnosť 
v dvoch kolách, od júla do septembra 2019 a vo februári 2020. Celko-
vo bolo prijatých 21 nominácií, ktoré v marci posúdila 50-členná porota 
zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity alebo orga-
nizácie pôsobiace na území mesta. Konečný zoznam nominovaných na-
pokon posúdila komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina.  

17. september

12. ročník Žilinskej plaveckej štafety sa uskutočnil za prísnych protiepide-
miologických opatrení. Akcie sa zúčastnilo 732 športovcov, ktorí v bazéne 
spoločne preplávali 1 206 200 metrov. Najstarším účastníkom podujatia 
bol 97-ročný Evžen Protivický.

23. september

Z iniciatívy primátora Žiliny Petra Fiabáne sa na radnici rokovalo o do-
prave v meste a regióne. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Minister- 
stva dopravy a výstavby SR na čele so štátnym tajomníkom Jarosla-
vom Kmeťom, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Juri-
nová, generálny riaditeľ Železníc SR Miloslav Havrila, zástupcovia Národ-
nej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby  
a správy ciest Žilina, Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, katedry 
cestného staviteľstva stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a pred-
stavitelia miest Rajecké Teplice či Rajec.

Pracovnému stretnutiu dominovali najmä otázky riešenia problémov súvi-
siacich s otvorením diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, pri-
pravovaná investícia železničného uzla Žilina, otázka budúcich investícií 
do dopravnej infraštruktúry v regióne, napríklad štvrtého mestského 
okruhu a prepojenie komunikácie z podniku KIA na cestu 1/18 do Mar-
tina či majetkovo-právne vysporiadanie niektorých dopravných stavieb  
v meste Žilina.

Meškanie stavby D1 – cestného tunela Višňové a rozostavanosť diaľnice 
D3 vygenerovali množstvo ďalších dopravných komplikácií, ktoré v Žiline 
aktuálne sú. Mesto malo obavy z otvorenia diaľničného privádzača 
Lietavská Lúčka – Žilina ešte pred dobudovaním a otvorením tunela 
Višňové. Cieľom bolo hľadať a nájsť aspoň čiastočné riešenia, ktoré by 
situáciu uľahčili.  
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24. september

Mesto získalo viac ako 1 milión eur na modernizáciu odborných učební pre 12 
základných škôl. Nové vybavenie získali triedy jazykové, prírodovedné, poly-
technické a špecializované učebne s informačno-komunikačnou technikou.  
Financie poskytol Integrovaný regionálny operačný program.

V Základnej škole Lichardova sa vybudovala nová jazyková trieda a zmo- 
dernizovala sa učebňa fyziky a knižnica. V rámci projektu sa zmodernizovali 
odborné učebne aj v ZŠ Školská 49, Jarná, Do Stošky, Limbová i v ZŠ s MŠ 
Gaštanová. Odborné učebne a knižnice sa obnovili aj v ZŠ Martinská, V. 
Javorku, Slovenských dobrovoľníkov a ZŠ s MŠ na Ulici sv. Gorazda 1. Na ob- 
novu existujúcich a budovanie nových odborných a jazykových učební sa 
projekt zameral v ZŠ Námestie mladosti 1, ZŠ Karpatská zriadila školskú knižnicu 
a odborné učebne. V školách v rámci projektu pribudol aj nový nábytok.

Mesto uspelo aj v ďalšom projekte s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov II“. Vďaka aktivitám na 19-tich základných a materských školách 
v Žiline sa vytvorí spolu 81 nových pracovných miest. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných a 26 materských 
škôl. V nich do prvých ročníkov v školskom roku 2020/2021 nastúpilo 850 žia-
kov a do materských škôl 680 škôlkarov.

Stretnutie sa konalo na radnici.
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25. september

Archeologický výskum počas rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v júli 
odhalil doteraz neobjavenú kryptu s veľkým množstvom kostrových pozostat-
kov. Ako ukázala vedecká expertíza, krypta by mala patriť k stavebnej etape 
trojloďovej baziliky zo 14. storočia. Je však možné, že sa spája ešte s kostolom  
z prvej stavebnej etapy z 13. storočia. Krypta má rozmery približne 7 x 5 metrov 
a obsahuje veľké množstvo ľudských kostí. Pozostatky s najväčšou pravde- 
podobnosťou patria žilinským mešťanom. Priestor okolo kostola využívali 
naši predkovia ako pohrebisko. Cintorín Na Šefranici vznikol až v 18. storočí  
a dovtedy sa pochovávalo vo veľkej miere pri kostole. Kosti sa do krypty do-
stali približne na začiatku 20. storočia, keď sa upravoval terén okolo kostola  
a hroby bolo potrebné premiestniť. Vtedy využili kryptu ako kostnicu, ktorá bola 
dodnes neobjavená. Kostnica okrem pozostatkov odkryla aj ďalšie nálezy, 
napríklad priamo v murive sa našla strieborná minca Leopolda I. z roku 1704.  
Žilinská diecéza po preskúmaní objavu plánuje kosti premiestniť na dôstojné 
miesto a kryptu sprístupniť verejnosti. 

29. september

Mestský úrad dokončil spracovanie urbanistickej štúdie revitalizácie sídliska 
Pod nemocnicou. Jej cieľom bolo navrhnúť koncepčné smerovanie sídliska  
v jednotlivých priestoroch v súlade s jeho celkovým charakterom a štruktúrou, 
pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska tak, aby mohli neskôr 
slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie konkrétnych projektových 
dokumentácií. Štúdiu vypracovala Ing. arch. Ľubica Brunová na základe 
analýzy problémov v území. Tvorbe štúdie predchádzali aj dve verejné stret-
nutia s obyvateľmi dotknutej časti mesta. Pripomienky občanov boli zakom-
ponované do finálnej podoby štúdie.

30. september

Mesto ukončilo rekonštrukciu Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince  
za 681 000 eur a Materskej školy Čajakova na Hlinách IV za viac ako 360 000 
eur. Na zvýšenie kapacity škôlok a ich rekonštrukciu získala samospráva fi-
nančné prostriedky z IROP. 
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1. október

V reakcii na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Žiline, mesto 1. 
októbra vydalo zákaz konania hromadných podujatí športovej, 
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, kde počet prítomných pre- 
siahne v jednom okamihu 50 ľudí. V prípade, ak počet osôb presiahol 
50, podujatie sa mohlo uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva.  
Zariadenie pre seniorov Úsmev vydalo zákaz návštev svojich klientov. 
Výnimku tvorili iba seniori v paliatívnej starostlivosti, ktorých mohli navštíviť 
dvaja najbližší príbuzní najviac jedenkrát týždenne. Samospráva zároveň 
vyzvala ľudí k zodpovednosti a k disciplíne pri dodržiavaní preventívnych 
opatrení, najmä zásady R-O-R (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2 
metre od iných osôb a dezinfekciu rúk). K dispozícii pre občanov bola aj in-
formačná internetová stránka  koronavirus.zilina.sk s aktualitami ohľadom 
koronavírusu. 

12. október

Thaiboxer Milan Paleš sa stal v holandskom Alkmaare majstrom sveta En-
fusion Cage do 70 kg. Žilinský športovec si tak pripísal na svoje konto ďalší 
titulový opasok v kariére, keď si poradil s Maročanom Lahmajom. 

13. október

Odstraňovanie škôd po povodni. 
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V popoludňajších hodinách sa v Bytčici kvôli výdatnému dažďu 
vylial z koryta Bytčický potok a zaplavil ulicu Na stanicu. Voda 
nestíhala odtekať prirodzenými trasami a postupne zaplavi-
la spodné časti domov, pivnice, záhrady, garáže a miestne ko-
munikácie. V lokalite bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity.  
V najkritickejšom úseku v Bytčici, ale aj v Trnovom a Vraní začala voda kle-
sať až na druhý deň, po odčerpávaní vody a uvoľnení vodného toku vďa-
ka dobrovoľným hasičom a Slovenskému vodohospodárskemu podniku. 
Stavebné mechanizmy museli následne z koryta odstrániť nánosy bahna, 
kamenia a náletových porastov.  

15. október

Mestský úrad opäť reaguje na zhoršujúci sa vývoj epidemiolo- 
gickej situácie na Slovensku. Prijal ďalšie preventívne opatrenia, ktoré 
kopírovali nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR po od- 
porúčaniach Ústredného krízového štábu a pandemickej komisie.  
Začal platiť zákaz zhromažďovania nad šesť osôb s výnimkou osôb žijúcich 
v jednej domácnosti. Mestská krytá plaváreň v Žiline a Mestské divad-
lo v Žiline boli od 15. októbra pre verejnosť zatvorené až do odvolania. 
V jedálňach pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Li- 
chardovej ulici č. 44 v Žiline a vo výdajni stravy na ulici A. Kmeťa 38 bola 
zrušená možnosť stravovania v jedálni, stravníci ale mohli využiť výdaj jedla  
do vlastných obedárov. Personál zariadení na mieste vykonával povinné  
meranie telesnej teploty stravníkov, povinné bolo i dodržiavanie zásady  
R-O-R. Od štvrtka 15. októbra bola pozastavená aj činnosť denných centier 
pre seniorov. V Základných umeleckých školách Ladislava Árvaya, Ferka 
Špániho v Žiline a v Centre voľného času Kuzmányho 105 bola zrušená 
hromadná krúžková činnosť.

   
15. október

Krajská knižnica v Žiline oslávila 96 rokov od svojho vzniku. Vtedy ešte ako 
Mestská verejná knižnica v Žiline začala oficiálne fungovať 15. októbra 
1924 a jej prvým knihovníkom bol profesor štátnej reálky Raymund Žižka. 
Prvého profesionálneho knihovníka dostala knižnica o sedem rokov ne-
skôr. V 1931 sa ním stal básnik a publicista Andrej Hvizdák-Podlučinský.  
S postupom rokov knižnica menila nielen svoj názov, ale aj počet 
pobočiek a ich sídla. Tie sa nachádzali napríklad v hoteloch Slo-
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van, Astória alebo na Studničkách. V roku 1989 mala až 24 po-
bočiek. V roku 1991 prešlo riadenie okresnej knižnice pod Minis-
terstvo kultúry SR a riadenie miestnych knižníc pod samosprávy.  
Súčasný objekt v podobe budovy na Bernolákovej ulici č. 47 získala knižni-
ca v roku 1994. O tri roky neskôr sa jej pôsobenie rozšírilo o funkciu krajskej 
knižnice pre Žilinský kraj. Následne v roku 2002 po prechode pod samo-
správu menila názov na Žilinská knižnica, po šiestich rokoch sa v 2008 pre-
menovala opäť na Krajskú knižnicu v Žiline. V júni 2020 knižnica vynovila 
svoje priestory vrátane prepojenia na letnú čitáreň, ktorá bola slávnostne 
otvorená pre verejnosť. 

16. október

V celoslovenskej kampani Do práce na bicykli 2020 súťažilo 143 tímov vyt-
vorených zo zamestnancov žilinských firiem a organizácií. Tí počas celého 
septembra dochádzali do práce na dvoch kolesách alebo peši. Sily si 
medzi sebou merali pod označením ako Rýchle šípy, Mladí na duši, Cyklo-
holici alebo s menom družstva Zlomený pedál, Vietor vo vlasoch, Uhni, A 
predsa sa točí či Prokrastinátor. Vyhodnotenie súťaže.     

Spoločnosť s najvyšším počtom súťažiacich:  
Scheidt & Bachmann (82 súťažiacich, 21 tímov) 
Spoločnosť s najvyšším počtom vykonaných jázd:  
Scheidt & Bachmann (1 108 jázd)

Spoločnosť s najvyšším počtom najazdených kilometrov:  
Kia Motors Slovakia (9 206 km)

Tímy s najvyšším počtom kilometrov:

1. Transport team (SUNGWOO HITECH) – 4 205 km

2. Prokrastinator (FRANKE SLOVAKIA) – 3 478 km

3. Uhni (KIA MOTORS SLOVAKIA) – 2 382 km

Tímy s najvyšším počtom jázd:

1. Ako nič Racing team (KIA MOTORS SLOVAKIA) – 163 jázd

2. Transport team (SUNGWOO HITECH) – 149 jázd

3. Včielky (ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. J. 
VOJTAŠŠÁKA) – 144 jázd

Súťažiaci s najvyšším počtom kilometrov:  
Michal Brodňan, Transport team – 1 726 km
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Do súťaže sa zapojili aj zamestnanci mestského úradu v rámci dvoch tímov, 
na čele s primátorom Petrom Fiabáne. 

V porovnaní s výsledkami iných samospráv, Žilina obsadila 3. miesto 
v počte najazdených kilometrov (59 258 km) a 4. miesto v počte tímov 
a v počte súťažiacich. 

19. október

Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva prostredníc- 
tvom videokonferencie. 

Poslanci rozhodli o žiadosti Žiliny o návratnú finančnú výpomoc z Minister-
stva financií SR vo výške 2 047 137 eur. Pôžičkou bude mesto kompenzovať 
výpadok daní z príjmov fyzických osôb, ktorý spôsobila pandémia nového 
koronavírusu. 

Poskytnuté prostriedky chcelo mesto využiť najmä na financovanie bežných 
výdavkov, správu a údržbu pozemných komunikácií, verejných priestran-
stiev a verejnej zelene. Úverová zaťaženosť Žiliny v pomere k bežným 
príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka by po prijatí pôžičky bola 

Súťažné tímy mestského úradu.
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na úrovni 27,31 %. Išlo o sedemročnú splatnosť v rovnomerných ročných 
splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom 
odkladu splátok, ako aj ich rozloženia v čase, bola konsolidácia príjmov 
na výkon samosprávy negatívne ovplyvnených pandémiou.

Zastupiteľstvo ďalej schválilo zmluvu o nájme Zimného štadióna v Žiline 
pre Mestský hokejový klub mládeže v Žiline. Hokejová mládež bude 
môcť štadión využívať za ročné nájomné vo výške jedno euro do kon-
ca roka 2023. Rovnaké podmienky za toto obdobie pri prenájme sa 
budú dotýkať aj prípadného nového vlastníka MsHKM Žilina, s.r.o.  
Mestský parlament zároveň schválil zmenu financovania mládežníckeho 
hokejového klubu. Od 1. januára 2021 sa pre klub ruší mestská ročná dotá-
cia vo výške 60-tisíc eur a stane sa súčasťou rozpočtu pre 1. pilier – športové 
dotácie pre mládežnícke športové kluby. Výška priamej podpory pre  
MsHKM Žilina na kalendárny rok sa musí rovnať sume, ktorú by získalo v rám- 
ci 1. piliera – športové dotácie v príslušnom roku. O túto sumu bude zároveň 
znížená celková narozpočtovaná suma športových dotácií v danom roku. 
Cieľom zmien bolo zrovnoprávniť financovanie športových klubov v meste.  
Mesto dalo zelenú aj letným terasám, ktoré mohli byť v prevádzke aj 
po 31. októbri. Samospráva chcela týmto krokom pomôcť prevádzko-
vateľom reštauračných služieb, ktorí v zmysle platných nariadení nemohli 
podávať pokrmy a nápoje v interiéri, čím prichádzali o príjmy. Mestský 
úrad chcel zároveň vyjsť v ústrety občanom, ktorí prejavovali veľký záu-
jem o využívanie exteriérových terás aj počas chladných mesiacov. 
Mestskí poslanci rozhodli aj o kúpe pozemku na sídlisku Solinky, 
kde aktuálne stoja zberné suroviny. Takmer 1 800 metrov štvor- 
cových pozemku vrátane areálu výkupne, ktorý mesto vyhodnoti-
lo ako strategický s jeho možnou využiteľnosťou v budúcnosti, kúpi 
od spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s. za 373 196, 32 eur s DPH. 

 
21. október

Mestský úrad v Žiline získal ocenenie za kvalitné a nápadité spraco-
vanie kroniky mesta za rok 2019 v celoštátnej súťaži Slovenská kronika. 
Do jej 11. ročníka sa prihlásilo 61 súťažných prác, z toho 21 kroník a 40 
monografií. Súťaž každé dva roky vyhlasuje Národné osvetové cen-
trum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národ-
ným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska. Cieľom je motivovať 
verejnosť k častejšiemu využívaniu kroník ako cenného zdroja miestnej  
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a regionálnej histórie, ale aj spoločenských i kultúrnych tradícií miest a obcí. 
Mestský úrad v Žiline vedie kroniku mesta nepretržite od roku 1989.

24. október

Od 24. októbra do 1. novembra začal na celom území Slovenska platiť zákaz 
vychádzania mimo svojho bydliska. Výnimkami vychádzania bez testu na 
ochorenie COVID-19 boli iba cesty na testovanie či do zamestnania, do-
provod dieťaťa do školy, návštevy najbližších potravín, lekárne, lekára, pri 
starostlivosti o blízku osobu, o vlastné hospodárske zvieratá, pri venčení 
spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pri pohrebe, ceste na 
poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu či na čerpaciu stanicu 
pohonných hmôt. Výnimka platila aj pri pobyte v prírode v okrese bydliska. 
V tejto nadväznosti aj mesto prijalo ďalšie preventívne opatrenia:  
Od 26. októbra do 27. novembra boli uzatvorené všetky školy s výnimkou 
jaslí, materských škôl a 1. stupňa základných škôl. Školy mali v rámci možnos- 
tí zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdeláva- 
cieho procesu dištančnou formou, ale aj školských klubov, ak to bolo  
možné.  Od 24. októbra do 1. novembra boli uzatvorené zber-
né dvory na Jánošíkovej ulici a v mestskej časti Považský Chlmec. 
Žilinčanov čakalo celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia 
COVID-19 v dvoch kolách. Prvé v termíne od 31. októbra do 1. novem-
bra a druhé od 7. do 8. novembra. Išlo o celosvetový unikát. Celoplošné 
testovanie v celej krajine za tak krátke obdobie doposiaľ neorganizovala 
žiadna krajina. 

27. október

Žilinská samospráva hľadá zdravotníkov, administratívnych pracovníkov  
a dobrovoľníkov na výpomoc počas celoplošného testovania na ochore-
nie COVID-19. Mesto žiada o pomoc lekárov, sestry, zdravotníckych 
záchranárov, pôrodné asistentky, praktické sestry či študentov lekárskej 
fakulty (5., 6. ročník) alebo ošetrovateľstva (2. - 5. ročník). Zdravotníckemu 
personálu prislúchala odmena 700 eur/brutto za odpracovaný víkend 
a rizikový príplatok podľa počtu pozitívnych na odberovom mieste. 
Celoplošné testovanie na Slovensku organizovali samosprávy a okresné 
úrady v spolupráci s Ozbrojenými silami SR. 
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31. október – 1. november

V Žiline prebiehalo celoplošné testovanie na ochorenie 
COVID-19 antigénovými testami, ktoré ukázali výsledok za nie-
koľko minút. Testovanie bolo dobrovoľné, hoci bez jeho negatívne-
ho výsledku nebol možný nástup do práce ani vstup do obchodov.  
Obyvatelia mohli na testovanie využiť ktorúkoľvek z pripravených 71 
odberných miestností vo všetkých častiach mesta v čase od 7.00 hod.  
do 22.00 hod. Odberné miesto v Mojšovej Lúčke bolo otvorené iba  
v nedeľu 1. novembra. Testovanie bolo určené pre občanov vo veku  
od 10 do 65 rokov, čo predstavovalo približne 65 000 ľudí. 
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1. – 2. november

Žilinčania, rovnako tiež obyvatelia celého Slovenska, nemohli kvôli záka-
zu vychádzania tráviť Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých 
tradičným spôsobom. Vstup na cintoríny nebol možný, a tak si ľudia tohto 
roku museli zaspomínať a zapáliť sviečku za zosnulých v rámci svojich 
domácností.   

2. november

Žilina mala za sebou náročný víkend v znamení celoplošného tes-
tovania na prítomnosť ochorenia COVID-19. Celoštátne testo-
vanie nieslo názov „Spoločná zodpovednosť“. Celá akcia bola 
na úrovni mesta organizačne veľmi dobre zvládnutá. Hoci sa 
iné samosprávy trápili so získavaním potrebného počtu zdravot-
níkov na odberné miesta, Žilina ich nábor zvládla bez problémov.  

Na občanov s pozitívnym výsledkom testu a tých, ktorí sa odmiet-
li testovať, sa vzťahovala povinnosť 10-dňovej domácej karantény 
alebo mohli využiť karanténne ubytovacie zariadenie, ktoré 
v Žilinskom kraji poskytoval hotel Holiday Inn a Kúpele Lúčky. 
V rámci celého Slovenska bolo otestovaných 3 625 332 ľudí, z toho 
bolo 38 359 z nich pozitívnych (1,06 %). Opätovné testovanie 7. – 8. no-
vembra malo za cieľ odhaliť tých, ktorí boli počas prvého kola testo-
vania na začiatku ochorenia, a tak ich testy nemuseli identifikovať.  
Počas testovania, v prvej línii pomáhali aj primátor Pe-
ter Fiabáne so svojou manželkou a dcérou ako dobrovoľníci.  
Vďaka patrila aj všetkým Žilinčanom, ktorí sa aj napriek rozdielnosti názo- 
rov na testovanie dokázali na odberných miestach správať ohľaduplne  
a so vzájomným rešpektom.

CELKOVÉ VÝSLEDKY 1. KOLA TESTOVANIA
48 221 ľudí otestovaných

519 ľudí (miera pozitivity 1,08 %)pozitívnych

sobota 31. októbra
39 770 ľudíotestovaných
406 ľudí (1,02 %)pozitívnych

nedeľa 1. novembra
 8 451 ľudíotestovaných
113 ľudí (1,34 %)pozitívnych   
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2. november 

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa z dôvodu protiepide-
miologických opatrení konalo opäť formou videokonferencie. Poslanci 
na ňom schválili zmenu tarify mestskej hromadnej dopravy. Tá vstúpi do 
platnosti od 1. apríla 2021 a výrazne zjednoduší cestovanie po Žiline, ako 
aj zabezpečí celkovú modernizáciu a elektronizáciu platobného systému. 
Zastupiteľstvu sa taktiež podarilo vyriešiť problém s dlhodobo odstavenými 
motorovými vozidlami.  Do platnosti vstúpilo nové VZN, podľa ktorého si ma- 
jitelia takýchto áut mesačne priplatia 432 eur. Poslanci schválili novú sadz-
bu dane pre motorové vozidlá stojace na verejnom priestranstve po dobu  
dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní. Po novom si zaplatia za každý 
jeden deň 14,40 eura. Uvedená sadzba predstavuje rozmer priemerného  
parkovacieho miesta v m2 (12 m2) vynásobený sadzbou dane za m2  
(1,20 eura). Poslanci zároveň súhlasili so vznikom pracovnej skupiny, ktorá 
pripraví návrh na inštaláciu pamätníka švédskemu krajinnému architek-
tovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi. Na základe výskumu Mgr. Ing. Mare-
ka Sobolu, PhD. bolo Swenssonovi preukázané autorstvo torzálne zacho-
vaného parku pri bývalej továrni na spracovanie súkna v Žiline, tzv. Súkenky 
(Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn). 

Žilinčania mali o testovanie záujem.
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7. – 8. november 

V Žiline sa konalo 2. kolo celoplošného testovania na prítomnosť ochore-
nia COVID-19. 

12. november

Žilinu čaká veľká modernizácia. Železnice Slovenskej republiky podpísali 
zmluvu o dielo na projekt „Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička 
a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“. 

CELKOVÉ VÝSLEDKY 2. KOLA TESTOVANIA
49 191 ľudí otestovaných

232 ľudí (miera pozitivity 0,47 %)pozitívnych

sobota 7. novembra
36 031 ľudíotestovaných
175 ľudí (0,48 %) pozitívnych

nedeľa  8. novembra
13 160 ľudíotestovaných
57 ľudí (0,43 %)pozitívnych   

Zľava:Jakub Svoboda (STRABAG s. r. o. – konateľ spoločnosti), Peter Fi-
abáne (primátor Žiliny), Andrej Doležal (minister dopravy) a Miloslav Havrila  
(generálny riaditeľ ŽSR).
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Modernizáciu zabezpečí Združenie Pod Dubňom na čele so 
spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava. Pri tejto príležitos-
ti mesto navštívil Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.  
Modernizácia pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej ces-
ty, zvýšenia stupňa technickej vybavenosti, zabudovania moderných a pro-
gresívnejších prvkov, čím dôjde ku skvalitneniu a zlepšeniu jej technických 
parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku. Celá stavba má dĺžku 
zhruba 14 kilometrov v smere východ – západ a 2,3 kilometra v smere  
sever –  juh. Hodnota zákazky – uzol Žilina je 323,37 miliónov eur. Financo-
vanie projektu bude z dvoch eurofondových zdrojov, z Operačného pro-
gramu Integrovaná infraštruktúra (OPII) suma 254 508 557,71 eur a Nástro-
ja CEF (Nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility) suma 
68 864 444,75 eur.

19. november

Žilina uspela s projektom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa 
zmene klímy v meste Žilina“. Na jeho realizáciu získala 1,3 mil. 
eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho prie-
storu, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. 
Zámerom projektu je aplikácia opatrení na redukciu skleníkových 
plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy.  
Počas najbližších troch rokov Žilina preinvestuje peniaze na rea- 
lizáciu viacerých opatrení zameraných najmä na zníženie zraniteľnos- 
ti najviac ohrozených skupín, detí a seniorov. Projekt zahŕňa počet-
nú výsadbu stromov, doplnenie mobilnej zelene na plochy, kde výsad-
ba klasickej zelene nie je možná, či vybudovanie zelenej strechy na 
budove mestského úradu. Okrem toho by počas realizácie projek-
tu mal pred mestským úradom vzniknúť revitalizovaný priestor s lúk-
ou a zeleňou, kde si budú môcť klienti oddýchnuť na lavičkách. 
Projekt ďalej počíta aj s dobudovaním relaxačnej a vodozádržnej funk-
cie Parku sv. Juraja v mestskej časti Trnové. Súčasťou bude aj detské 
ihrisko, lavičky či pódium, ktoré bude možné využívať na kultúrne akcie.   
Vďaka projektu mesto vysadí časti lesa v Zástraní a zrevitalizuje vybranú 
plochu v rámci lesoparku Chrasť. Mestský úrad taktiež zaobstará 2 nové 
elektromobily na rozvoz stravy pre seniorov a zberné nádoby na kuchynský 
bioodpad.  Jednou z ďalších projektových aktivít budú aj stavebné práce  
v Materskej škole A. Kmeťa. V rámci rekonštrukcie bude za-
teplený obvodový plášť a strecha, vymenia okná, zrekon- 
štruujú ohrev teplej vody, obnovia systém vykurovania i vetra-
nia, čím by malo dôsť k zníženiu energetickej náročnosti budovy.  
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Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta 
Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom 
bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny 
klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení. 

20. november

Mesto Žilina pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej 
dopravy. Od apríla 2021 v rámci 2. etapy prác obnoví päť existujúcich 
zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela  
v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na 
Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zástavka pribudne na sídlis- 
ku Hájik na Hôreckej ceste. Rekonštrukčné práce v predpokladanej 
hodnote takmer 385 000 eur žilinská samospráva zafinancuje z Inte-
grovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška po-
vinnej spoluúčasti mesta na financovaní bude viac ako 19 000 eur. 
Počas 1. etapy prác, ktoré začali na jeseň 2018 a skončili v roku 2019, mes-
to obnovilo dovedna 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy. Celkové 
náklady na investíciu v 1. etape boli vyše 1,5 mil. eur. Projekt finančne pod- 
poril IROP. Mesto sa vtedy podieľlo na spolufinancovaní sumou vyše  
82 000 eur. Tretia fáza projektu rekonštrukcie podlieha aktuálne schvaľo- 
vaciemu procesu v rámci grantovej výzvy IROP. Samospráva v nej počíta  
s opravou ďalších 16 zastávok MHD, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právnych 
vzťahov bezproblémové. Celkové oprávnené výdavky projektu sú dnes 

Projekt zmení aj vzhľad Mestského úradu v Žiline.
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odhadované na približne 1,5 mil. eur, mesto by sa malo spolupodieľať su-
mou zhruba 76-tisíc eur. V poslednej, štvrtej fáze, projekt ktorý je v súčas-
nosti taktiež v procese schvaľovania v rámci výzvy IROP, sa obnovia dve 
zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170-tisíc eur. Dovedna by 
sa tak v Žiline malo obnoviť až 50 zastávok mestskej hromadnej dopravy.

30. november

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s lokálnymi inštitúcia-
mi v Žiline do konca novembra otvorilo 5 mobilných odberových 
miest na realizáciu antigénového testovania pre verejnosť: 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (2 odberné miesta), Re-
gionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, Slovenský Červený kríž, 
Územný spolok Žilina a v kasárňach 5. pluku špeciálneho určenia.   

 

Premena zastávky.
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1. december 

Mestský úrad ukončil ďalšiu sériu opráv žilinských ciest a chodníkov. 
Celkovo išlo o 3 celistvé úseky miestnych komunikácií, 5 úsekov chodníkov, 
parkovisko na ul. Závodská cesta spolu s prístupovou komunikáciou či 
vnútro-areálové spevnené plochy materskej školy v mestskej časti Zádubnie. 
Komplexnou rekonštrukciou prešla aj frekventovaná križovatka ulíc 
Komenského – Fándlyho – Surovovova. Stavebné práce boli zrealizované 
v celkovej výmere približne 18 000 m2 , s finančnými výdavkami 230 000 
eur. V rámci tejto etapy opráv prešiel obnovou chodník na Gaštanovej 
ulici a v mestskej časti Budatín. Nový asfaltový povrch pribudol v mestskej 
časti Strážov, na Ulici Martina Rázusa, či na Hálkovej ulici v centre mesta.  

  

6. december

Hlavným vianočným stromčekom na Mariánskom námestí sa stala 
15-metrová jedlička. Tú pred 25 rokmi zasadil Jozef Honko vo svojej súkrom-
nej záhrade v Strečne. Keďže strom už predstavoval pre svoje okolie ne-
bezpečie, majiteľ ho ponúkol mestu. Jedličku na námestí zdobilo 10 000 
LED žiaroviek a 240 červených dekoratívnych gulí. 

Na území Žiliny bolo vianočne vysvietených aj ďalších 18 stromov, ktoré 
prirodzene rástli v danej lokalite: Námestie Andreja Hlinku, Bánová, 
Závodie, Bytčica, Hájik, Považský Chlmec, Strážov, Žilinská Lehota, na Uli-
ci A. Bernoláka, Františkánske námestie, Budatín, Brodno, Mojšova Lúčka, 
Zástranie, Trnové, Vlčince, Vranie a Park Ľudovíta Štúra, ktorý bol zároveň 
novinkou medzi lokalitami rozsvietenia vianočných stromov. 

Vianočná jedlička na Mariánskom námestí.
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7. december

Mesto uzavrelo druhú sezónu zdieľaných bicyklov BikeKIA. Od mája mali 
Žilinčania k dispozícii 120 bicyklov v 20 parkovacích staniciach. 30 299 
registrovaných užívateľov počas sezóny zrealizovalo 147 555 výpožičiek. 
Priemerná dĺžka jednej jazdy bola 18 minút. Najaktívnejší užívateľ si bicykel 
požičal 621-krát. Bicykle počas zimy prejdú generálnou opravou. Nová 
sezóna začne opäť na jar.  

11. december

Mestské divadlo Žilina odohralo predstavenie „Vedľajšie účinky“ ako 
prvú hru s tlmočením a titulkami pre nepočujúcich. V tomto trende bude 
divadlo pokračovať aj v budúcnosti, kedy chce každý mesiac divákom 
ponúknuť 1 predstavenie pre nepočujúcich. Myšlienka a realizácia nápa-
du vznikla v spolupráci s Asociáciou Nepočujúcich Slovenska a Krajským 
centrom nepočujúcich ANEPS Žilina. 

 14. december

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, ktoré zakazovali zhromažďo-
vanie ľudí, mestský úrad pre občanov pripravil online Hudobný advent 
2020 so zámerom vniesť do žilinských domácností čaro vianočnej atmos-
féry. Od 14. do 23. decembra bolo pre divákov mestského YouTube kaná-
la a lokálnych televízií Raj a Severka pripravených 10 video predstavení ži-
linských interprétov: Štátny komorný orchester Žilina, Komorný spevácky zbor 
OMNIA, MUSICA VISTA, Dychová hudba Fatranka, Oprášené krpce a žen- 
ská spevácka skupina Spievanky, Balkansambel, Darkness Positive, AYA, 
Folklórny súbor Rozsutec a Mestské divadlo Žilina s predstavením HEY! Slováci. 
 
 
14. december

Na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo formou vi- 
deo konferencie, poslanci schválili vyrovnaný rozpočet pre rok 2021 vo výške 
80,98 milióna eur. Bežné príjmy budú v nasledujúcom roku tvoriť 75,07 milió-
na eur, kapitálové príjmy 270 000 eur a príjmové finančné operácie sú roz-
počtované vo výške 5,63 milióna eur. Bežné výdavky budú tvoriť 74,02 milió-
na eur, kapitálové výdavky 4,66 milióna eur, výdavkové finančné operácie 
boli rozpočtované vo výške 2,29 milióna eur. Schválený rozpočet neuvažoval  
so zvýšením miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v roku 2021.
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Celkovú finančnú situáciu mesta v roku 2020 výrazne ovplyvnili ekonomické 
dopady pandémie, najmä zníženie daňových príjmov zapríčinené výpad-
kom dane z príjmov fyzických osôb a novela zákona o hazardných hrách, 
ktorá zmenila podmienky odvodov prevádzkovateľov v prospech štátu.  
Rezervný fond mesta 5 158 171 eur bol vo výške predpokladaných nevyčer-
paných bežných a kapitálových výdavkov, pričom jeho konečná výška bude 
upresnená až po uzavretí hospodárenia za rok 2020. V roku 2021 mesto zapojí 
rezervný fond aj na úhradu bežných výdavkov, čo bolo na základe platných 
legislatívnych zmien možné.

15. december

Aj napriek protiepidemiologickým opatreniam, mesto nechcelo prerušiť 
tradíciu populárneho Vianočného behu, a tak z hromadného podujatia 
vytvorilo formát individuálneho behu. Trať bolo možné odbehnúť kde-
koľvek v prírode alebo doma na bežiacom páse v termíne od Mikuláša po 
Luciu (6. – 13. 12.).  Športový výkon musel byť zaznamenaný v GPS aplikácii 
a odoslaný organizátorom.  K dispozícii boli 4 varianty trate: maratón – 42 
195 m, polmaratón – 21 098 m, stredná trať – 8 200 m a krátka trať – 1 000 
m (pre deti do 15 rokov). Tí, ktorí absolvovali beh v obvyklej lokalite, teda 
v okolí Vodného diela Žilina, dostali limitovanú sériu pamätnej medaile.  
Do akcie sa zapojilo 448 športovcov z celého Slovenska i z Moravy.

Medaila pre bežcov, ktorí ostali verní tradičnej trati.  
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16. december

Mesto Žilina na Ministerstve kultúry SR oficiálne odovzdalo svoju prihlášku 
ako kandidát na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Žilina kan-
didovala spolu s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku a Frýdek-Místek 
v Českej republike pod názvom ŽILINA BESKYDY 2026. Zámerom projektu bolo 

Beskydy naše mestá nerozdeľujú, ale spájajú!
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vytvoriť zo značky „Beskydy“ atraktívnu turistickú destináciu. Súčasťou pri-
hlášky bol 60-stranový dokument, ktorý obsahoval 130 kultúrno-umeleckých 
projektov na podporu a rozvoj mesta, ako aj dlhodobú stratégiu rozvoja 
kultúry v našom regióne. Záujem spolupracovať vyjadrilo aj ďalších 30 miest  
a obcí z Kysúc, Rajeckej doliny, Oravy a Považia – v rámci Euroregiónu Besky-
dy. Hlavným sloganom kandidatúry bolo „Okno príležitostí“. Okrem Žiliny na 
titul kandidovali aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a 
Trnava. 4. februára 2021 medzinárodná komisia rozhodne, ktoré dve mestá 
postúpia do 2. kola. V tento deň sa 10 zástupcov projektu zúčastní prezentá-
cie, kde detailne predstavia kandidatúru mesta a budú odpovedať na otáz-
ky členov výberovej komisie. 

31. december

Prísne protipandemické opatrenia zrušili Vianočné trhy i novoročné oslavy. 
V posledný deň roka navyše minister zdravotníctva SR Marek Krajčí, po mi-
moriadnom zasadnutí vlády, vo večerných hodinách informoval verejnosť 
o zavedení tvrdého lockdownu a prísneho zákazu vychádzania minimálne 
do 24. januára 2021. Všetky prevádzky zostali naďalej zatvorené, vláda 
nariadila zamestnávateľom zavedenie home officu (práce z domu), na 
všetkých pracovných pozíciách, ktoré to dovoľovali. Do práce sa mohlo 
ísť iba na výnimky, aj to s potvrdením od zamestnávateľa. 

31. december

V roku 2020 sme zaevidovali 1 303 odhlásení z trvalého pobytu v meste 
Žilina a 854 prisťahovaných z iných miest a obcí. Okrem toho sa uskutočni-
lo 1 448 zmien trvalého pobytu v rámci mesta.

V roku 2020 sa narodilo 1 901 Žilinčanov. Do rodín pribúdajú viac chlapci 
(1 009) než dievčatá (892). Medzi najpoužívanejšie mená matrikárky zaz-
namenali: Jakub 48-krát, Matej 46-krát, Matúš 39-krát, Michal 34-krát. U diev- 
čenských mien dominovali Ema 32-krát a Emma 11-krát, Sára 27-krát, Eliška 
a Sofia zhodne 25-krát. Nezvyčajné mužské mená: Uriel, Liam, Ben, Aaron, 
Santiago, Pravoslav, Chuan, Noel, Natamael. Nezvyčajné ženské mená: 
Marilka, Prea, Alexis, Lada, Sia, Gabin, Amia, Suntu, Kryšpín.

Navždy nás opustilo 1 427 ľudí, z toho 754 mužov a 673 žien.  
Vojsť do manželského chomúta sa rozhodlo 386 párov. Zaznamenali sme 
232 civilných a 154 cirkevných sobášov.  
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Štatistika o počte obyvateľov Žiliny ku koncu roka 2020:

Muži: 39 848 
Ženy: 42 646 

Mestská 
časť

Počet  
obyvateľov 

k 31.12. 2020

Mestská 
časť

Počet  
obyvateľov 

k 31.12. 2020

Mestská 
časť

Počet  
obyvateľov 

k 31.12. 2020
Bánová 1 952 Hliny VI 1 684 Vlčince I 1 635

Bôrik 3 592 Hliny VII 2 801 Vlčince II 7 146

Brodno 1 315 Hliny VIII 1 332 Vlčince III 8 053

Budatín 1 847 Malá  
Praha 301 Vlčince IV 1 208

Bytčica 2 114 Mojšova 
Lúčka 448 Vranie 759

Hájik 7 733 Považský 
Chlmec 1 429 Zádubnie 729

Hliny 10 932 Rosinky 699 Zástranie 940

Hliny I 880 Solinky 12 447 Závodie 2 828

Hliny II 710 Staré  
Mesto 8 903 Žilinská 

Lehota 335

Hliny III 1 638 Strážov 538 iba Žilina 2 291

Hliny IV 352 Trnové 2 621
Spolu: 82 494

Hliny V 1 234 Vlčince 18 042
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Kultúra
Šport

Životné 
prostr.

Sociál. 
oblasť

Vzdel.

1
IN

ESS-Inštitút ekonom
ických a spoločenských analýz

na úhrad
u náklad

ov v súvislosti s uskutočnením
 Ekonom

ickej olym
piád

y
500,00

500,00
2

N
aše V

ranie
na úhrad

u náklad
ov pod

ujatia V
ranská zakáľačka 

250,00
250,00

4
Žilinský vysokohorský klub

pod
pora festivalu V

ysoké Hory 
200,00

200,00
5

Slovenský Č
ervený kríž, Územ

ný spolok Žilina
občerstvenie a m

ateriál na šitie rúšok
1000,00

1000,00
7

A
N

Č
A

honorár,prod
ukčné práce  - Festival FEST A

N
Č

A
 2020

2000,00
2000,00

9
Tenisový klub Žilina

úhrad
a náklad

ov  turnaja Peugeot Tennis Tour 2020
1000,00

1000,00
10

Juraj Štefuň -G
EO

RG
jazykové korektúry a grafika d

iela Parky a sad
y v Žiline

2000,00
2000,00

11
IPESO

FT spol. s r.o.
autor. honorár štúd

ie Príspevok V
ÚV

T k rozvoju výpočt.techniky
800,00

800,00
12

Žilinské blatíčko
na úhrad

u náklad
ov pod

ujatia Žilinský Zlom
 väz

796,07
796,07

14
Žid

ovská náboženská obec
na úhrad

u nákl. v súvisl. s vyd
aním

 knihy Žid
ia v Žiline - C

intorín
500,00

500,00
15

Slovenský Č
ervený kríž, Územ

ný spolok Žilina
úhrad

a poštovného -zásielky Jánskeho plakety 
450,00

450,00
16

Tanečno-športový klub TO
P D

A
N

C
E Žilina

na úhrad
u náklad

ov pod
ujatia ŽILIN

A
 D

A
N

C
E C

UP 2020
500,00

500,00
17

Ranč pri Žiline, s.r.o.
na úhrad

u výd
avkov spojených s opravou oplotenia výbehov

500,00
500,00

18
Športový klub futbalu V

IX Žilina
na zakúpenie m

ateriálu na tréningovú činnosť futbalistiek
1000,00

1000,00
19

Žilinský skrášľovací spolok
na úhrad

u terénnych úprav na Fram
bore

1500,00
1500,00

20
Žilinský ped

ál
na úhrad

u výd
avkov akcie V

RC
HÁ

RSKA
 KO

RUN
A

 ŽILIN
SKÁ

1000,00
1000,00

21
Slovenský zväz cyklistiky

na úhrad
u projektu d

opravného značenia M
ed

zinárod
ných cyklistických 

pretekov okol Slovenska 2020
1389,10

1389,10
22

Spevácky zbor O
M

N
IA

na úhrad
u výd

avkov na koncertné oblečenie a vid
eoprezentáciu

1500,00
1500,00

23
Truc sphérique

na honoráre um
elcov , d

ram
aturgiu, tech. zabezpečenie Test Fest

1500,00
1500,00

7000,00
5685,17

2000,00
1700,00

2000,00
18385,17

Dotácie - príspevky prim
átora 2020

Spolu

Dot. 
č.

O
rganizácia

Účel
Spolu (v €)

O
blasť

Dotácie – príspevky prim
átora 2020
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Grant 
č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v €

1 K
Občianske združenie pre podporu netradičných 
foriem umenia

HUDBA SVETA ŽILINA 2020, VI. ročník 
medzinárodného world music festivalu 2 400,00  €

5 K Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA MAĽUJ PODĽA SEBA 2020 1 220,00  €
6 K NADÁCIA POLIS ŽILINA Literárno-kultúrne a osvetové večery 2 500,00  €

7 K
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Žilina-Vranie Október - spojenie Dňa matiek, otcov a úcty k starším 350,00  €

9 K
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta 
bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového 
manažmentu

Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych 
udalostí

400,00  €

10 K Truc sphérique Kiosk festival 2020 2 500,00  €
12 K Bábkové divadlo Žilina Zázračná cesta (pracovný názov) 2 500,00  €
13 K Za oponou n.o. divadelný tábor Za oponou (2020) 2 500,00  €
14 K Truc sphérique Kreatívna solidarita 2 500,00  €
15 K Ing. arch. Ľudovít Kupkovič ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH 400,00  €

22 K
Krajská knižnica v Žiline

Peter Tvrdý -  jazykovedec, knihovník, prekladateľ, 
lexikograf, pedagóg 821,92  €

23 K
BlackPitt, s.r.o.

8. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 
Hory a mesto Žilina 1 750,00  €

24 K
ANČA 13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020 2 500,00  €

25 K
Spolok Žilinské mažoretky Diana

Vydanie viac stranovej farebnej brožúry k 30. výročiu 
vzniku mažoretiek Diana 1 350,00  €

26 K Mgr. Jakub Kaprál Nový Jazz v Novej Synagóge 2 500,00  €
26 191,92

28 Š  ŠK JUVENTA Žilina, o.z. 13. ročník Žilinského viacboja všestrannosti 1 500,00  €

29 Š
Mestský športový klub nevidiacich a 
slabozrakých športovcov Žilina Športujem aj keď nevidím... 500,00  €

30 Š Olympijsky klub Žilina Športové podujatia v roku 2020 700,00  €
31 Š Kraso klub Žilina 39.ročník Veľká cena Žiliny 1 000,00  €
32 Š Žilinský klub vodákov - Žilina Skús, čo dokážeš na vode 2! 600,00  €
33 Š Žilina Bears rugby Rozsvieťme šport vo Vraní 746,47  €
34 Š Žilinský pedál ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice 500,00  €
35 Š AKAZA Community Run 3. ročník 485,19  €
36 Š EKOsport Žilina Minikáry pre všetkých 600,00  €
37 Š ECODICO, družstvo Žilinský mestský polmaratón 2020 1 300,00  €
38 Š Cyklistická  Detská Tour Detská Tour Petra Sagana 1 500,00  €
41 Š Cyklistická Detská Tour Večerný beh 900,00  €
42 Š Inline Club Žilina, o.z. Inline Žilina 2020 350,00  €
44 Š Ladislav Németh -  NELA ŠPORT  FUTBALTURNAJE 700,00  €
45 Š Cech Terra de Selinan Žilinský Kumšt III 500,00  €

46 Š SLOVAN MALÁ FATRA — HÁDZANÁRSKY KLUB 
ŽILINA

Zvýšenie pohybovej aktivity a popularizácia hádzanej 
medzi nešportujúcou mládežou po kríze spôsobenej 
koronavírusom.

1 350,00  €

13 231,66

49 V Židovská náboženská obec Žilina
Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti boja proti 
extrémizmu 1 200,00  €

50 V OZ Stopy Core - klub e-športovcov 449,00  €

51 V
Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská 
univerzita v Žiline UNIZA je tu pre Žilinu 551,97  €

52 V Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta 
elektrotechniky a informačných technológií Žilinská detská univerzita 2020

1 650,00  €

55 V Komunitné vzdelávanie "Kalimba" Tramtária sa rozrastá 350,00  €

Grantové dotácie za rok 2020

SPOLU

SPOLU

Grant 
č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v €

56 V ANČA
13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020 - 
 vzdelávací program 1 550,00  €

57 V Detské centrum Havino s.r.o. Poďme spolu štekať 350,00  €
6 100,97

58 SZ
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Okresná  rada ŽILINA Sociálna a zdravotná oblasť 600,00  €

61 SZ Krajská knižnica v Žiline
Príspevok k odstraňovaniu bariér zdravotne 
znevýhodnených v knižnici 900,00  €

62 SZ Centrum Orchidea Bezpečné napojenie 1 147,57  €
2 647,57

63 ŽP Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Domácnosť bez odpadu 800,00  €
64 ŽP Žilinské labky Kastračný program mačiek 2020 700,00  €
65 ŽP Naše včely o.z. Zdravý domov pre včely 1 400,00  €
66 ŽP Mantami s.r.o Cirkulárna mapa Žiliny 558,00  €
67 ŽP NADÁCIA POLIS ŽILINA Zelenšia ulica - zdravšie životné prostredie 1 800,00  €
68 ŽP Telocvičná jednota Sokol Žilina Zelená strecha Sokol 500,00  €
69 ŽP Malá Fatra Park sv. Juraja Trnové 2 100,00  €
70 ŽP Tul/k/áčik Pomoc pouličným mačkám v Žiline - 2020 1 600,00  €

9 458,00
71 IP NADÁCIA POLIS ŽILINA Inštitucionálna podpora 7 000,00  €
72 IP Tanečné divadlo Alternatív Inštitucionálna podpora 3 553,91  €
73 IP Truc sphérique Inštitucionálna podpora 7 000,00  €
74 IP Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Inštitucionálna podpora 1 958,99  €
75 IP Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina Inštitucionálna podpora 3 100,00  €

22 612,90
Celkom grantové dotácie 80 243,02

K = kultúra
Š = šport
V =vzdelávanie

SZ =sociálna a zdravotná oblasť
ŽP = životné prostredie
IP = inštitucionálna podpora  

SPOLU

SPOLU

Grantové dotácie za rok 2020

SPOLU

SPOLU

Grantové dotácie za rok 2020
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Grant 
č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v €
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 vzdelávací program 1 550,00  €

57 V Detské centrum Havino s.r.o. Poďme spolu štekať 350,00  €
6 100,97

58 SZ
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Okresná  rada ŽILINA Sociálna a zdravotná oblasť 600,00  €

61 SZ Krajská knižnica v Žiline
Príspevok k odstraňovaniu bariér zdravotne 
znevýhodnených v knižnici 900,00  €

62 SZ Centrum Orchidea Bezpečné napojenie 1 147,57  €
2 647,57

63 ŽP Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Domácnosť bez odpadu 800,00  €
64 ŽP Žilinské labky Kastračný program mačiek 2020 700,00  €
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67 ŽP NADÁCIA POLIS ŽILINA Zelenšia ulica - zdravšie životné prostredie 1 800,00  €
68 ŽP Telocvičná jednota Sokol Žilina Zelená strecha Sokol 500,00  €
69 ŽP Malá Fatra Park sv. Juraja Trnové 2 100,00  €
70 ŽP Tul/k/áčik Pomoc pouličným mačkám v Žiline - 2020 1 600,00  €

9 458,00
71 IP NADÁCIA POLIS ŽILINA Inštitucionálna podpora 7 000,00  €
72 IP Tanečné divadlo Alternatív Inštitucionálna podpora 3 553,91  €
73 IP Truc sphérique Inštitucionálna podpora 7 000,00  €
74 IP Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Inštitucionálna podpora 1 958,99  €
75 IP Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina Inštitucionálna podpora 3 100,00  €

22 612,90
Celkom grantové dotácie 80 243,02

K = kultúra
Š = šport
V =vzdelávanie

SZ =sociálna a zdravotná oblasť
ŽP = životné prostredie
IP = inštitucionálna podpora  

SPOLU

SPOLU

Grantové dotácie za rok 2020

SPOLU

SPOLU
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Číslo zmluvy Športový klub Suma
1 Bowlingový klub Žilina 1 870,00
2 Telocvičná jednota Sokol Žilina 970,00
3 Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina 2 200,00
4 Telovýchovná jednota Mladosť Žilina oddiel 3 450,00
5 ŠK JUVENTA  Žilina, o.z. 6 770,00
6 Zuzana Nezvalová - TŠ Lentilky 2 830,00
7 Karate klub Žilina, o.z. 4 850,00
8 ŠK JUVENTA  Žilina, o.z. 4 480,00
9 Mládežnický basketbalový klub Victoria Žilina 4 850,00
10 Academic Žilinská univerzita v Žiline 3 140,00
11 Telovýchovná jednota  HVIEZDA ZÁDUBNIE 1 570,00
12 Inline Club Žilina, o.z. 1 230,00
13 TJ Mladosť Žilina 2 850,00
14 ŠKST Centrum 1 710,00
15 PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.) 1 330,00
16 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z. 5 340,00
17 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z. 2 050,00
18 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z. 1 330,00
19 DIAMOND GYM o.z. 2 240,00
20 Atletický oddiel Žilina, o.z. 3 737,75
21 Občianske združenie - Šport Žilina 2 240,00
22 Plavecký klub Tenax Žilina, o.z. 2 220,00
23 Tenisový klub Žilina 3 400,00
24 Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica 2 610,00
25 ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB 3 110,00
26 MB Ski club Žilina 1 360,00
27 Futbalový klub Zástranie 1 430,00
28 Horolezecký klub James Šarpoš Žilina 2 220,00
29 Tanečný klub MINI Žilina 2 610,00
30 MŠK Žilina, a.s. 8 000,00
31 Cyklistická Detská Tour 2 460,00
32 Žilina Bears rugby club 2 050,00
33 SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽLINA 2 410,00
34 ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline 1 120,00
35 CyS-Akadémia Petra Sagana 4 850,00
36 Telovýchovná jednota  Považský Chlmec 2 630,00
37 FC JUVENTUS ŽILINA 3 420,00
38 OZ Športový klub Žirafa 1 710,00
39 Kraso klub Žilina 1 340,00
40 Academic Žilinská univerzita v Žiline 1 030,00
41 Lukostrelecký klub Žilina 1 230,00
42 Športový klub polície Žilina 820,00
43 SLÁVIA Žilinská univerzita 2 610,00
44 Žilinský klub vodákov - Žilina, o.z. 1 460,00
45 AKADÉMIA JUVENTUS Žilina 2 390,00
46 Volleyball Academy Žilina, o.z. 4 480,00
47 "Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno" 2 200,00

Športové dotácie 2020

Športové dotácie za rok 2020
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48 Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová 4 520,00
49 Academic Žilinská univerzita v Žiline 4 070,00
50 Lezecký klub LA SKALA 4 140,00
51 MŠK Žilina FUTSAL 2 850,00
52 Gymnastika a fitness Žilina 3 400,00
53 Žilina Warriors, o.z. 2 391,00
54 ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline 2 050,00
55 EKOsport Žilina 1 020,00
56 Klub športového potápania DELFÍN Žilina 2 020,00
57 REFLEX ŽILINA 2 670,00
58 AKAZA o.z. 3 160,00
59 Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina 1 230,00
60 Skate Žilina 1 230,00
61 Figure Skating Club Žilina 2 430,00
62 ŠK DUKLA ŽILINA 1 330,00
63 Cech Terra de Selinan 1 040,00
64 BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE 2 410,00
65 1. KŠK Žilina 2 390,00
66 Futbalový klub Trnové 2 180,00
67 Academic Žilinská univerzita v Žiline 1 040,00
68 Športcentrum Žilina 1 210,00
69 Academic Žilinská univerzita v Žiline 5 000,00
70 Karate klub Žilina, o.z. 2 500,00
71 Plavecký klub Tenax Žilina, o. z. 2 500,00
72 Skate Žilina 2 500,00
73 REFLEX Žilina 2 500,00

SPOLU 189 988,75
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Mesto Žilina

Schválený 
rozpočet       

2020

Upravený 
rozpočet                

2020

Skutočnosť k 
31.12.2020

% 
plnenia

77 659 293 88 215 623 88 803 711,05 100,67
2 924 621 2 807 331 2 178 242,81 77,59

80 583 914 91 022 954 90 981 953,86 99,95

z toho: 
77 297 241 78 293 653 80 487 508,51 102,80

z toho: 74 372 620 75 799 869 78 585 606,69 103,68
2 924 621 2 493 784 1 901 901,82 76,27

z toho: školy a školské zariadenia 2 706 121 2 259 862 1 669 953,42 73,90
Úsmev - ZpS Osiková ul. 218 500 233 922 231 948,40 99,16
ÚHA mesta Žilina 0 0 0,00 0,00

190 000 1 745 234 1 834 560,47 105,12
z toho: 190 000 1 741 743 1 831 069,87 105,13

0 3 491 3 490,60 99,99
z toho: školy a školské zariadenia 0 0 0,00 0,00

Úsmev - ZpS Osiková ul. 0 3 491 3 490,60 99,99
ÚHA mesta Žilina 0 0 0,00 0,00

3 096 673 10 984 067 8 659 884,88 78,84
z toho: 3 096 673 10 674 011 8 387 034,49 78,57

0 310 056 272 850,39 88,00
z toho: školy a školské zariadenia 0 310 056 272 850,39 88,00

Úsmev - ZpS Osiková ul. 0 0 0,00 0,00
ÚHA mesta Žilina 0 0 0,00 0,00

80 583 914 91 022 954 90 981 953,86 99,95

49 982 221 57 127 654 48 812 041,83 85,44
30 601 693 33 895 300 31 202 223,58 92,05

80 583 914 91 022 954 80 014 265,41 87,91

z toho: 
72 341 709 79 321 526 71 098 123,10 89,63

z toho: 41 740 016 45 658 635 39 994 497,41 87,59
30 601 693 33 662 891 31 103 625,69 92,40

z toho: školy a školské zariadenia 29 767 169 32 511 763 30 002 570,63 92,28
Úsmev - ZpS Osiková ul. 834 524 876 628 874 255,22 99,73
ÚHA mesta Žilina 0 274 500 226 799,84 82,62

4 177 346 8 953 644 5 220 489,45 58,31
z toho: 4 177 346 8 721 235 5 121 891,56 58,73

0 232 409 98 597,89 42,42
z toho: školy a školské zariadenia 0 70 555 70 548,84 99,99

Úsmev - ZpS Osiková ul. 0 4 354 4 353,60 99,99
ÚHA mesta Žilina 0 157 500 23 695,45 15,04

4 064 859 2 747 784 3 695 652,86 134,50
z toho: 4 064 859 2 747 784 3 695 652,86 134,50

0 0 0,00 0,00
z toho: školy a školské zariadenia 0 0 0,00 0,00

Úsmev - ZpS Osiková ul. 0 0 0,00 0,00
ÚHA mesta Žilina 0 0 0,00 0,00

80 583 914 91 022 954 80 014 265,41 87,91

Schválený 
rozpočet       

2020

Upravený 
rozpočet                

2020

Skutočnosť k 
31.12.2020

4 955 532 -1 027 873 9 389 385,41
-3 987 346 -7 208 410 -3 385 928,98

-968 186 8 236 283 4 964 232,02
968 186 -8 236 283 6 003 456,43

0 0 10 967 688,45

Pozn.: 
RO = rozpočtové organizácie mesta 

Rozpočtové príjmy mesto Žilina 

Sumarizácia  príjmov a výdavkov k 31.12.2020

SUMARIZÁCIA

PRÍJMY
mesto bez RO  
RO  -  spolu

VÝDAVKY

Bežné príjmy - mesto Žilina 
mesto bez RO  
RO  -  spolu:

Kapitálové príjmy - mesto Žilina 
mesto bez RO  -  spolu
RO  -  spolu

Príjmové finančné operácie - mesto Žilina 
mesto bez RO 
RO  -  spolu

Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina

mesto bez RO  

mesto bez RO  
RO  -  spolu
Rozpočtové výdavky mesto Žilina

Bežné výdavky - mesto Žilina 
mesto bez RO  
RO -  spolu:

Kapitálové výdavky - mesto Žilina 
mesto bez RO  
RO -  spolu:

Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina 

Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO

Výsledok hospodárenia - vrátane FO

RO -  spolu:

Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina

Hospodárenie celkom:

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie (FO)

v tom účelové 2 724 654,62
disp.preb.z FV 2020 8 243 033,83
už zapoj.RF v 2021 -5 158 171,00
ztk k disp.z FV 2020 3 084 862,83

Sumarizácia  príjmov a výdavkov 
k 31.12.2020
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MESTSKÁ POLÍCA ŽILINA 
(zo správy o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020)

Poslaním mestskej polície je pôsobenie v oblasti ochrany života a zdra-
via obyvateľov, majetku, verejného poriadku a ďalších hodnôt i záujmov 
spoločnosti a jednotlivcov. 

Pre efektívne plnenie úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území 
mesta v roku 2020 boli príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej 
prevádzky v 12-hodinových pracovných zmenách, pričom plnili úlohy 
v štyroch okrskoch v zmysle platnej rajonizácie mesta. Okrem bežného 
dohľadu nad verejným poriadkom plnila mestská polícia aj ďalšie úlohy. 
Išlo o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas 
podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, 
odchyt zatúlaných psov, pôsobenie v oblasti prevencie a represie. Neod-
deliteľnou súčasťou činností bola aj spolupráca so zložkami Policajného 
zboru SR, Integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej a štát-
nej správy.  

Rok 2020 sa niesol aj v duchu celospoločenskej snahy zabrániť šíreniu 
ochorenia COVID-19 a samotná epidemiologická situácia výrazne ovplyv- 
nila aj chod útvaru mestskej polície. Mestská polícia reagovala na novú 
situáciu flexibilne a prispôsobila jej svoju činnosť, čím potvrdila svoje pevné 
postavenie v štruktúre bezpečnostných zložiek a zastávala nezastupiteľnú 
pozíciu subjektu v tzv. prvej línii.

Organizačná štruktúra MP Žilina v roku 2020: 

oddelenie výkonu služby, ktoré bolo na základe rajonizácie a územnej 
pôsobnosti rozčlenené na štyri okrsky: 

• okrsok Mesto – centrum,

• okrsok Vlčince,

• okrsok Solinky,

• okrsok Hájik.

oddelenie vzdelávania a policajných činností, ktoré bolo rozdelené na 
tieto referáty:

• referát priestupkov,

• referát prevencie,



101Kronika mesta Žilina za rok 2020 

• referát kynológie a odchytu zvierat,

• referát informatiky a mestského kamerového systému,

• Školiace stredisko – kadeti.

vnútorné a organizačné oddelenie, ktoré bolo rozdelené na tieto referáty:

• referát ekonomický,

• referát administratívy,

• referát hospodárskej správy.

PLNENIE ROZPOČTU MESTSKEJ POLÍCIE

VÝDAVKY SPOLU 
Rozpočet celkom schválený:                 2 802 690,00 €

Celkom plnenie:                         2 622 246,26 €  (93,56 %) 

PRÍJMY SPOLU
Rozpočet celkom schválený            260 000,00 € 

Celkom plnenie:                                      203 373,24 € (78,22 %)

Pracovné zaradenie  Príslušníci 
MP  THP/POP

náčelník + zástupca náčelníka 2 0
vedúci oddelenia výkonu služby 1 0

oddelenie vzdelávania a policajných činností 8 0

oddelenie výkonu služby + okrsky 73 0
vnútorné a organizačné oddelenie 2 3/3

Spolu 92

Výsledky kontrol 

Popis Počet zistení

Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom 33

Požívanie alkoholických nápojov na verejných  
priestranstvách 1 760

Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov 464

Oznamovanie maloletých a mladistvých požívajúcich alko-
holické nápoje 194
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KRIMINALITA V MESTE ŽILINA V ROKU 2020

Štatistiky kriminality za mesto Žilina sa samostatne neevidujú. Vychádza-
li sme teda z analýzy údajov zistených za Obvodné oddelenia PZ Žilina 
– západ a Žilina – východ, ktoré sú dislokované priamo na území mesta 
Žilina, pričom štatistika nezahŕňa údaje z mestských častí Brodno, Mojšo-
va Lúčka, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota. Tieto patria spolu 
s okolitými obcami do územnej pôsobnosti Obvodného oddelenia PZ Žili-
na – okolie. Štatistiku za mesto by to skresľovalo. 

Celkovo bolo v meste Žilina spáchaných 1 168 trestných činov, z ktorých 
642 skutkov sa podarilo vyšetriť. Objasnenosť sa teda pohybovala  
na úrovni 54,97 %.

Na území mesta bolo spáchaných 96 násilných trestných činov, z čoho 
bolo objasnených 72 skutkov. V meste sa udiala 1 vražda, avšak nepo-
darilo sa ju vyšetriť. Spáchané boli 4 lúpeže a všetky boli objasnené. Násilia 
na verejnom činiteľovi sa páchatelia dopustili v 6 prípadoch. Zaevidovali 
sme 40 úmyselných ublížení na zdraví, pričom sa podarilo vyšetriť 26 z nich. 
Taktiež sme zaznamenali 1 znásilnenie, ktoré však zostalo neobjasnené.

Štatistika hovorí o 462 spáchaných majetkových trestných činov, z toho 
106 vlámaním. Celkovo evidujeme 287 krádeží (z toho 17 odcudzených 
vozidiel). Výtržníctvo sa objavilo v 26 prípadoch, drogová trestná činnosť 
v 42 prípadoch. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky bolo zistené v 69 
prípadoch. Zistených bolo 284 ekonomických trestných činov, z toho naj- 
viac pri skrátení dane a to 114 skutkov, podvodov bolo spáchaných 44 
a sprenevera bola zistená v 10 prípadoch.    
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MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

 
(zo správy o výsledkoch činnosti a hospodárenie Mestského divadla Žilina k 31. 12. 2020)

Vlastná divadelná tvorba a činnosť v roku 2020

Január

• celkový počet vlastných predstavení: 12

• začiatok skúšok novej divadelnej inscenácie hry HEY! Slováci

Február

• celkový počet vlastných predstavení: 14

• 7.2. - premiéra divadelnej inscenácie HEY! Slováci

• 21.2. – zájazd DJP Trnava – divadelná hra Vedľajšie účinky

• začiatok skúšok novej divadelnej inscenácie hry Neznášam Ťa!

Marec

• celkový počet vlastných predstavení: 4

• pokračovanie skúšok novej divadelnej inscenácie hry Neznášam Ťa!

• Od 9. 3. 2020 zrušenie predstavení, uzatvorené divadlo verejnosti od    
    10. 3. 2020 z dôvodu šírenia koronavírusu. 

Jún

• Dňom 1. 6. 2020 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungova 
   nia divadla.

• celkový počet vlastných predstavení: 7

• pokračovanie skúšok novej divadelnej inscenácie hry Neznášam Ťa!

• 19. 6. premiéra divadelnej inscenácie Neznášam Ťa!

Júl - August

• divadelné prázdniny

• letný divadelný tábor v spolupráci s o. z. Štúdio Mestského divadla  

September

• celkový počet vlastných predstavení: 9

• 18. 9. – zájazd MDK Brezno – divadelná hra Neznášam Ťa! (Festival  
     Divadelná Chalúpka 2020)
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Október

• celkový počet vlastných predstavení: 7

• začiatok skúšok novej divadelnej inscenácie hry Sám sebe sám

• Od 15. 10. 2020 zrušené predstavenia, uzatvorené divadlo verejnosti  
     z  dôvodu šírenia koronavírusu.

November  

• Dňom 18. 11. 2020 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungo- 
    vania divadla.

• celkový počet vlastných predstavení: 4

• Divadlo ponúklo 3 predstavenia divákom online, predstavenie si pozrelo  
   600 divákov.

• pokračovanie skúšok novej divadelnej inscenácie hry Sám sebe sám

December

• Celkový počet vlastných predstavení: 5

• 4. 12. premiéra divadelnej inscenácie Sám sebe sám

• Od 21. 12. 2020 zrušené predstavenia, uzatvorené divadlo verejnosti  
    z dôvodu šírenia koronavírusu. 

Premiéry v roku 2020

kolektív autorov: HEY! SLOVÁCI, réžia: P. Viecha, T. Procházka, A. Šoltýsová, 
dátum premiéry: 7. 2. 2020

Michal Tomasy a kol.: NEZNÁŠAM ŤA!, réžia: Michal Tomasy, dátum 
premiéry: 19. 6. 2020

Michaela Zakuťanská : SÁM SEBE SÁM, réžia: Jiří Pokorný, dátum premiéry: 
4. 12. 2020

 
Derniéry v roku 2020

David Mamet: SEXUÁLNA PERVERZITA V CHICAGU, réžia: J. Štrbák, dátum 
premiéry: 12. 11. 2010, dátum derniéry: 27. 6. 2020

Titulkovacie zariadenie 
V spolupráci s Asociáciou Nepočujúcich Slovenska a organizačnou jed-
notkou KC ANEPS ZA sa 23. 9. 2020 po prvýkrát uviedlo divadelné pred-
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stavenie s tlmočením a titulkami pre sluchovo postihnutých. Predstave-
nie inscenácie hry Andreasa Sautera a Bernharda Studlara Prachy! v réžii 
Mariána Amslera sa hralo v rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich. 

Mestské divadlo Žilina zastrešuje aj činnosť Folklórneho súboru Rozsutec, 
Dychovej hudby Fatranka a Rosenfeldovho paláca.

Prehľad počtu predstavení, návštevnosti a poskytnutých služieb za 1–12/2020

Vlastné pred-
stavenie/ 
vystúpenie/ 
výstavy,  
prehliadky ap.

Hosť/Agent. Spolu
Počet 
divákov 
vlastné/hosť

Mestské divadlo 62 11 73 8057/1975

FS Rozsutec 3 - 3 906

DH Fatranka 4 - 4 600

Služby - - - 1397
Rosenfeldov 
palác 344 - 344 4817

Spolu 413 11 424 17 752

Mestské divadlo Žilina malo na rok 2020 schválený rozpočet: 1 292 300 eur 
Bežné náklady + KT (kapitálový transfer) spolu: 1 120 123,55 eur 
Bežné výnosy + KT spolu: 1 125 535,38 eur 
Hospodársky výsledok 31. 12. 2020: zisk 5 411,83 eur 
Riaditeľom divadla bol Mgr. Michal Vidan.
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MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ, s. r. o.  
(z informatívnej správy o hospodárení k 31. 12. 2020)

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19, ktoré prija-
lo mesto Žilina, bola prevádzka Mestskej krytej plavárne, s. r. o. zatvorená 
s účinnosťou od 10. marca 2020 do 31. mája 2020 a následne od 15. ok-
tóbra 2020 do konca kalendárneho roka 2020. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť plaváreň v priebehu kalendárneho 
roka 2020 evidovala nižšie náklady na prevádzku, ako aj zníženú návštev-
nosť. Z dôvodu pandemickej situácie COVID-19 sa začali realizovať práce 
na spustenie turniketového systému, rekonštrukcii hlavného vchodu  
a opravné práce na budove Mestskej krytej plavárne až koncom roka 
2020 s predpokladaným dokončením začiatkom roka 2021. 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 

Schválený rozpočet bežnej dotácie na rok 2020 pre Mestskú krytú plaváreň, 
s. r. o. bol vo výške 657 500 eur a schválený rozpočet kapitálovej dotá-
cie na rok 2020 vo výške 256 000 eur. V októbri 2020 došlo k zmene roz-
počtu a bežná dotácia bola ponížená o 51 000 eur a kapitálová dotácia 
zvýšená o 123 600 eur. Nakoľko nebolo k 31. 12. 2020 možné kapitálovú 
dotáciu dočerpať z dôvodu situácie COVID-19, suma 43 682,91 eur bola 
poukázaná na účet Mesta ako nedočerpaná dotácia. 

Celkové výnosy: 1 038 497,05 eur

Celkové náklady: 1 005 184,36 eur

Výsledok hospodárenia: 33 312,69 eur (zisk po zdanení)

Konateľom spoločnosti bol Ing. Jaroslav Koválik. 
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DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY 
(údaje z výročnej správy)

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ukončil činnosť v roku 2020, vyúčto-
vaním príspevku z výkonov vo verejnom záujme, s výsledkom hospodárenia  
117 491,70 €.

Náklady spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy vo výške 
11 770 720,22 € sa podieľali 86,49 % na celkových nákladoch spoločnosti, 
ktorých výška predstavovala čiastku 13 609 125,73 €.

Výnosy (vrátane vlastných – tržby z predaja cestovných lístkov) z prevádzky 
mestskej hromadnej dopravy vo výške 11 888 211,92 € tvorili podiel 89,72 % 
z celkových výnosov spoločnosti, ktorých výška bola 13 250 060,65 €.

V rámci výkonov MHD sa v roku 2020 zrealizovalo 3 501 942 vozokilometrov 
na 19 linkách MHD.

Celkový evidovaný počet zamestnancov k 31. 12. 2020 predstavoval 260.

Prehľad vývoja tržieb z MHD

 2018 2019 2020 INDEX  
20/19 v %

INDEX  
20/18 v %

Tržby z MHD 2 759 200 2 742 237 1 906 589 69,53 69,10
predaj cestovných 
lístkov a doplnkových 
služieb

2 690 901 2 677 115 1 859 615 69,46 69,11

z toho: predaj  
jednorazových CL   
a doplnkových 
služieb

1 956 848 1 937 379 1 309 652 67,60 66,93

predplatných CL 734 053 739 736 549 963 74,35 74,92

pokuty prepravnej 
kontroly

68 299 65 122 46 974 72,13 68,78

V medziročnom porovnaní rokov 2020 a 2019 bol z komplexného hľadiska 
zaznamenaný, v súvislosti s vývojom tržieb, prevažne klesajúci trend vývo-
ja. Znamená to, že tržby z MHD klesli o 30,47 %. Predaj jednorazových ces-
tovných lístkov a doplnkových služieb, v uvedenom období, klesol o 30,54 % 
a predaj predplatných cestovných lístkov klesol o 25,65 %. Pokuty udelené 
cestujúcim bez platného cestovného lístka mali v medziročnom porovnaní 
uvedeného obdobia taktiež klesajúci charakter a klesli o 27,87 %.

Dôvodom poklesu tržieb z MHD je vplyv celosvetovej pandémie COVID-19, 
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ktorá sa začala v SR prejavovať v marci 2020 a spôsobila významný pok-
les využívania MHD zo strany cestujúcej verejnosti. Podnik implementoval  
viaceré preventívne opatrenia za účelom zamedzenia šírenia COVID-19 
vo vozidlách MHD. Vozidlá boli pravidelne dezinfikované, vstup do vozidiel 
bol povolený len s prekrytím dýchacích ciest rúškom, šatkou, respirátorom 
(v súlade s nariadeniami vlády SR), zamedzilo sa nastupovaniu a vystupo-
vaniu do vozidiel prednými dverami a obsadzovaniu priestoru vo vozidle 
za vodičom, prestalo sa používať tlačidlo na otváranie dverí. 

Podnik reagoval na pokles využívania MHD z dôvodu šírenia COVID-19 aj 
zmenou cestovného poriadku, pričom vozidlá MHD jazdili v priebehu roka 
prevažne v prázdninovom režime.

Prehľad prepravených osôb za obdobie od r. 2016 do r. 2020

Ukazovateľ 2016 2017 2018 2019 2020

prepravené  
osoby spolu 11 410 560 11 649 717 12 052 725 12 240 740 7 785 961

z toho v A-busoch 3 304 498 3 378 418 3 410 497 3 508 079 2 345 638
z toho v T-busoch 8 106 062 8 271 299 8 642 228 8 732 661 5 440 323
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Pramene a použitá literatúra

Vlastné postrehy a poznámky autora 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,

• Ďalšie materiály Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského  
   úradu v Žiline (vrátane fotodokumentácie).

Regionálne tlačové médiá: 

• týždenník Žilinský večerník, 

• týždenník MY Žilinské noviny.

Sociálne siete – Facebook a Instagram

Audiovizuálne médiá: 

• Rádio Frontinus (regionálne rádio),

• Televízia TA3.

Články v elektronických časopisoch a iné príspevky:

• www.zilina.sk,

• www.zilinak.sk,

• www.myzilina.sme.sk,

• www.zilinskyvecernik.sk, 

• www.zilina-gallery.sk (Jozef Feiler),

• www.nrsr.sk,

• www.statistics.sk,

• www.mskzilina.sk,

• www.pravda.sk.
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• www.sita.sk

• www.nds.sk

Výročné správy: Mestské divadlo Žilina, Mestská polícia Žilina, Žilbyt, Do-
pravný podnik mesta Žiliny a Informatívna správa o hospodárení Mestskej 
krytej plavárne. 

Kriminalita – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky. 


