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1. JANUÁR

Od nového roka začali platiť sprísnené protipandemické opatrenia. Verej- 
nosť o nich informoval minister zdravotníctva SR Marek Krajčí ešte 31. de-
cembra okolo 19.30 hod. po mimoriadnom zasadnutí vlády. Ich účinnosť 
bola naplánovaná do 24. januára. 

- zákaz akýchkoľvek návštev medzi ľuďmi,

- zrušenie tzv. bublín (stretávanie dvoch domácností),

- zatvorenie kostolov pre verejnosť,

- zatvorenie lyžiarskych stredísk,

- zákaz ubytovania nových hostí v hoteloch a rekreačných zariade-
niach,

- zákaz konzumácie jedla v exteriéri prevádzok,

- povolená len práca z domu, tzv. homeoffice (výnimku tvorili zamest-
nania, ktorých povaha práce to neumožňovala),

- pohyb v prírode len v rámci okresu.

1. JANUÁR

V prvý deň nového roka prišlo v žilinskej nemocnici na svet až šesť detí. 
Prvé bábätko roka 2021 sa narodilo o 2.05 hod. ráno. Dievčatko dostalo 
meno Kristínka. Ostatné novorodeniatka dňa boli mužského pohlavia.  

4. JANUÁR

Žilina prevalcovala konkurenciu v medzinárodnej súťaži o najkrajší 
vianočný trolejbus. Žilinský sviatočný spoj MHD získal 12 230 hlasov, čím v 
1. ročníku súťaže suverénne, s veľkým náskokom, zvíťazil medzi 25 súper-
mi zo 7 krajín sveta ako napríklad Brazília, Rusko, Ukrajina, Maďarsko či 
Česká republika. Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) prijal výhru ako 
záväzok a o rok v tejto oblasti prisľúbil nové, viditeľné zdokonalenia. 
DPMŽ je zakladateľom tradície vianočného trolejbusu v rámci Českej re-
publiky a Slovenska. Vyzdobený voz v adventnom období skrášľoval Žilinu 
už 10. rok. 
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5. JANUÁR

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline ako prvá nemocnica v Žilinskom 
kraji otvorila vakcinačné centrum proti ochoreniu Covid-19. K dispozícii 
mala 3 000 očkovacích dávok od spoločnosti Pfizer. Prvým zaočkovaným 
sa stal dlhoročný odborník a primár bývalého infekčného oddelenia 
v Žiline, 70-ročný Igor Štúr. Kapacita vakcinačného centra v Žiline zvlád-
la v nábehovej fáze okolo 300 očkovaní denne. Prioritne boli zaočkovaní 
zdravotnícki zamestnanci. 

9. JANUÁR

Proti ochoreniu Covid-19 bolo zaočkovaných 73 zamestnancov mestského 
úradu – opatrovateľky, terénni sociálni pracovníci a mestskí policajti, ktorí 
pracujú v priamom kontakte s rizikovými skupinami obyvateľstva. Mesto 
zorganizovalo očkovanie ľudí z kritickej infraštruktúry v spolupráci s Fakult-
nou nemocnicou s poliklinikou v Žiline a so žilinským 5. plukom špeciálneho 
určenia Jozefa Gabčíka, ktorý pomohol pri testovaní očkovaných zamest-

Žilina mala najkrajší vianočný trolejbus.
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nancov. Ostatných pracovníkov mestského úradu a mestských spoločnos-
tí bude mesto vyzývať k dobrovoľnému očkovaniu, ale už v rámci fungu-
júceho systému prihlasovania.

11. JANUÁR 

Po vianočných prázdninách pokračovalo dištančné vzdelávanie detí. 
V zmysle rozhodnutia ministra školstva mohli základné a materské školy 
navštevovať iba deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo 
v zamestnaniach, ktorých charakter neumožňoval prácu z domu. Naria- 
denie vyvolalo v spoločnosti zmätok, pretože žiadne vládne ustanovenie 
nedefinovalo, ktoré profesie patria do kritickej infraštruktúry. 

12. JANUÁR

Konalo sa zasadnutie krízového štábu mesta. Epidemiologická situácia 
v Žiline a regióne bola vyhodnotená ako stabilizovaná. Denný počet 
infikovaných v regióne (Žilina, Bytča, Rajec) – 130 až 170 ľudí, samotné 
mesto Žilina – menej ako 10 ľudí. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline 
avizovala absenciu viac ako 100 zamestnancov z dôvodu ochorenia na 
Covid-19 alebo absolvovania povinnej karantény. 

Očkovanie pracovníkov mestského úradu
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13. JANUÁR

Žilinčanov potešila bohatá nádielka snehu. V noci z 12. na 13. januára 
napadla hrubá vrstva, ktorá sa udržala až do 20. januára. Najsilnejší mráz 
udrel v noci zo 17. na 18. januára, kedy bolo v Žiline nameraných -19 ˚C. 

19. JANUÁR

Projektový tím Žilina 2026 predstavil detaily kandidatúry o titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2026. Žilina chcela o titul zabojovať spolu s part-
nerskými mestami Bielsko-Biała a Frýdek-Místek. Zámerom projektu bolo 
vytvoriť zo značky „Beskydy“ atraktívnu turistickú destináciu. Záujem 
spolupracovať vyjadrilo aj ďalších 30 miest a obcí z Kysúc, Rajca, Oravy 
a Považia. Program Žilina Beskydy 2026 obsahoval viac ako 130 kultúr-
no-umeleckých projektov. Hlavným sloganom kandidatúry sa stalo „Okno 
príležitostí“. Okrem Žiliny na titul kandidovali aj mestá  Banská Bystrica, Hlo-
hovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava.

20. JANUÁR

Štatistika ochorenia Covid-19 podľa údajov Ministerstva zdravotníctva SR: 
20. januára pribudlo 2 484 pozitívnych prípadov na základe RT-
PCR testov a 2 996 pozitívnych na základe antigénového testova-

Zasnežené Mariánske námestie
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nia. Celkovo bolo na Slovensku evidovaných už 384 229 pozitívnych 
ľudí. V tento deň sa vykonalo 12 124 RT-PCR testov (z celkového počtu 
1 634 722) a 85 390 antigénových testov (z celkového počtu 2 755 180).  
20. januára pribudlo 100 úmrtí, z celkového počtu 3 737 obetí. Nemocnice 
evidovali 250 pacientov na JIS a 311 ľudí na pľúcnej ventilácii.

     

23. JANUÁR

Cez víkend 23. a 24. januára Mestský úrad v Žiline zorganizoval skríningové 
testovanie na ochorenie Covid-19. V 28 lokalitách v rámci mesta bolo 
Žilinčanom k dispozícii celkom 52 odberných miest, štyri z nich fungovali 
ako jednodňové. Testovania sa zúčastnilo celkovo 28 897 ľudí. U 108 z nich 
bol zaznamenaný pozitívny výsledok antigénového testu, čo predstavo-
valo percentuálnu mieru pozitivity 0,37 %. 

29. JANUÁR

Do ostrej prevádzky bol spustený cestný úsek D1 Hričovské Podhradie – 
Lietavská Lúčka spolu s diaľničným privádzačom a križovatkou Lietavská 
Lúčka. Diaľnica mala takmer 11,5 kilometra a jej súčasťou boli aj tunely 
Ovčiarsko a Žilina, vybavené modernou technológiou. 

Testovanie ľudí na ochorenie Covid-19
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5. FEBRUÁR

Žilina postúpila do 2. kola súťaže Európske hlavné mesto kultúry 2026. Spolu 
s naším mestom sa do užšieho výberu dostali aj Nitra a Trenčín. Výsled-
ky vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Absolútny víťaz titulu 
bude známy do konca roka 2021. 

11. FEBRUÁR

V meste Žilina bolo v prevádzke deväť súkromných mobilných odberných 
miest pre antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Žilinčanom boli 
k dispozícii v pracovných dňoch, niektoré fungovali aj počas víkendu. 
Okrem toho žilinská samospráva organizovala každý víkend skríningové 
testovanie pre ľudí na 20 odberných miestach v 10 lokalitách. 

13. FEBRUÁR

Žilina začala s očkovaním učiteľov. V prvý očkovací deň dostalo vak-
cínu 1 117  pedagógov, z toho 587 v nemocnici a 530 v novozriadenom 
veľkokapacitnom očkovacom centre v športovej hale Spojenej školy na 
Rosinskej ceste v Žiline. Išlo o pilotný projekt, ktorého zriadenie si zobral 

Pracovný tím EHMK pri online prezentácii projektov 
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na plecia Žilinský samosprávny kraj na základe poverenia od Ministerstva 
zdravotníctva SR a v spolupráci s mestom Žilina. Učitelia sa mohli prihlásiť 
len prostredníctvom individuálnej registrácie, o ktorej boli ministerstvom 
školstva informovaní riaditelia škôl. Okrem očkovania učiteľov bola v žilin-
skej nemocnici spustená aj 3. fáza očkovacej stratégie, teda očkovanie 
osôb nad 75 rokov.

15. FEBRUÁR

Na Slovensku sa začalo sčítanie obyvateľstva. Išlo o historicky prvé elekt- 
ronické samosčítanie. Obyvatelia krajiny sa mali sčítať sami, bez sčítacích 
komisárov, a to prostredníctvom formulára na webovej stránke scitanie.sk 
alebo cez mobilnú aplikáciu. Sčítania boli povinní zúčastniť sa všetci, ktorí 
mali na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda 
nielen občania SR, ale i cudzinci. Do formulára sa zadávali údaje platné 
k 1. januáru 2021. Deti do 18 rokov mali povinnosť sčítať rodičia alebo ich 
zákonný zástupca. Sčítací formulár mal 14 jednoduchých otázok. Jeho vy-
plnenie zabralo približne 15 minút. Pre tých, ktorí nemali možnosť sčítať sa 
sami, bolo určené asistované sčítanie, teda sčítanie pomocou asistenta v 
kontaktnom mieste alebo priamo v domácnosti, ktoré bolo naplánované 
na 6-týždňové obdobie od 3. mája do 13. júna 2021. 

17. FEBRUÁR

Dopravný podnik mesta Žiliny spustil novú webovú aj mobilnú aplikáciu. Išlo 
o modernú, inteligentnú formu vyhľadávania spojov a cestovný poriadok 
liniek cez zastávkový panel – teda informácie o spojoch z danej zastávky, 
ďalej informácie o aktuálnom meškaní spojov, výlukách, zmenách v ces-
tovnom poriadku či online reálne zobrazenie pohybu vozidiel v mape na 
trase linky.

19. FEBRUÁR

Štatistika ochorenia COVID-19 podľa údajov Ministerstva zdravotníctva SR: 
19. februára pribudlo 2 333 pozitívnych prípadov na základe RT-PCR 
testov a 2 214 pozitívnych na základe antigénového testovania. Celko-
vo bolo na Slovensku evidovaných už 535 920 pozitívnych ľudí. V ten-
to deň sa vykonalo 10 283 RT-PCR testov (z celkového počtu 1 948 313) 
a 113 492 antigénových testov (z celkového počtu 10 313 449).  
19. februára pribudlo 79 úmrtí, z celkového počtu 6 350 obetí. Nemocnice 
evidovali 297 pacientov na JIS a 323 ľudí na pľúcnej ventilácii.     
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20. FEBRUÁR

V pandemických pavilónoch Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina sa 
nachádzalo 90 pacientov s ochorením COVID-19. Osem z nich potre-
bovalo pľúcnu ventiláciu. Až 5 pacientov bolo mladších ako 60 rokov, 
najmladší mal vek 44 rokov. Jednotky intenzívnej starostlivosti s pripo-
jením na umelú pľúcnu ventiláciu boli permanentne obsadené. Pokiaľ 
sa posteľ uvoľnila, do pár hodín ju zaplnil ďalší pacient. Veková štruktúra 
hospitalizovaných pacientov v covid pavilónoch Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou Žilina sa za posledný mesiac znížila. V kritickom stave s 
ochorením COVID-19 prichádzali čoraz mladšie ročníky. Zatiaľ čo v pred-
chádzajúcom období išlo prevažne o 70 až 80-ročných pacientov, vo 
februári bola tretina z covid pozitívnych mužov a žien vo veku od 60 do 
69 rokov. Do totožnej vekovej kategórie sa posunula aj krivka úmrtí. Naj- 
horšia situácia v nemocnici bola na prelome decembra 2020 a januára 
2021, keď išiel personál na úplné dno svojich síl, a to psychicky i fyzicky. 
Následne sa stav na chvíľu stabilizoval, kapacitne nemocnica dokáza-
la vypomôcť aj iným nemocniciam, no február jej chod opäť ochromil.  
V troch covid zónach žilinskej nemocnice pre dospelých zaznamenali 
od októbra 2020 do 20. februára 2021 už 885 hospitalizácií. Najmladšia 
pacientka bola vo veku 20 rokov, najstaršia mala 96. Kritický zdravotný 
stav necelých 10 % z prijatých pacientov si vyžiadal napojenie na umelú 
pľúcnu ventiláciu, pričom takmer tri štvrtiny z nich napriek liečbe a starostli-
vosti ochorenie nakoniec, žiaľ, neprekonali.

22. FEBRUÁR

Do školských lavíc sa po jarných prázdninách v Žiline vrátili žiaci prvého 
stupňa základných škôl (1.-4. ročník) i deti z materských škôl. Rozhodol 
o tom krízový štáb mesta po odporúčaní Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Žiline a okresného pandemického strediska. Pokračo-
vanie vyučovania sa uskutočnilo za sprísnených protiepidemických na- 
riadení. Pred nástupom do školy bol potrebný negatívny test na ochore-
nie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov 
dieťaťa, testovanie museli absolvovať aj zamestnanci škôl. 

25. FEBRUÁR

Po odporučení názvoslovnej komisie schválili miestni poslanci na roko-
vaní mestského zastupiteľstva nové názvy ulíc a verejných priestranstiev.  
FURMANSKÁ CESTA – Mojšova Lúčka, cesta od kaplnky až po Stráňavy. 
V lokalite sídlia 3 firmy. Premenovanie ulice uľahčilo doručovanie pošty 
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a napomohlo k lepšej orientácii zákazníkov. DOLOVÁ ULICA – Žilinská Le-
hota, ulica odbočujúca z ulice Na cintorín. Jej vznik iniciovali obyvate-
lia mestskej časti. UNIVERZITNÉ NÁMESTIE – Bôrik, priestor pred hlavným 
vstupom do Žilinskej univerzity s oddychovými zónami.PARK CARLA GUS-
TAVA SWENSSONA – Staré Mesto, novovznikajúci park na rohu Kysuckej a 
Športovej ulice pri bývalej súkenke. Lokalita ponesie meno významného 
švédskeho architekta, ktorý park projektoval. Názov vychádza z podnetu 
občianskeho združenia Servare et Manere. PRAŽSKÁ ULICA – Vlčince, uli-
ca napojená z Obežnej ulice pre obytný súbor Color Park. 
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1. MAREC  

Na Mariánskom námestí začala rekonštrukcia Kostola Obrátenia sv. Pavla 
s kláštorom. Objekt spravujú Kapucíni. Stavebné práce za 1,156  milióna 
eur budú trvať 1,5 roka. Ministerstvo kultúry SR prispelo sumou 877 000 eur. 
Rekonštrukcia zahŕňa opravu prednej fasády a všetkých 4 veží, výmenu 
64 okien v starom kláštore a sfunkčnenie vežových hodín. Kostol zažiari 
v grafitovo sivej farbe v kombinácii s bielou, s čiernymi bridlicovými stre-
chami a s dvomi pozlátenými krížmi na vrcholoch veží. Veľkou zmenou 
bude aj sprístupnenie kláštora verejnosti. V jeho vnútri sa nachádza tzv. 
Rajský dvor. Neveľké átrium plánujú Kapucíni po zastrešení otvoriť. Na ob-
novu cirkevného komplexu, známeho pod miestnym názvom Sirotár, bude 
dohliadať pamiatkar Vladimír Majtan.

11. MAREC 

Mesto na jar vysadilo 850 kusov stromov. Predtým však odstránilo 72 drevín 
v zlom zdravotnom stave. Na ich mieste boli vysadené nové dreviny. Zme-
nou prešli napríklad Sad SNP, Moyzesova či Fándlyho ulica, kde po re-
konštrukcii križovatky pribudli dreviny s efektom kvitnutia. Samospráva vy-
berala nové stromy citlivo, s dôrazom na vhodný druh pre dané územie 
a to s parametrami, aby mohli hneď začať plniť svoju funkciu. 

Rekonštrukcia Kostola Obrátenia sv. Pavla 
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16. MAREC 

V súvislosti s nárastom počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením 
COVID-19 bola situácia v žilinskej nemocnici veľmi vážna. Pandemické 
pavilóny v tomto období rekordne prekročili počet 100 obsadených 
covid lôžok. Len cez víkend pribudlo 33 nových pacientov. V nemocni-
ci bolo v tom čase hospitalizovaných 103 ľudí s ochorením nového 
koronavírusu, 14 z nich s pripojením na úplnú alebo neinvazívnu pľúcnu 
ventiláciu. Inhalačnú liečbu kyslíkom si vyžadovalo ďalších 68 covid pa-
cientov. Vzhľadom na situáciu bola zvolaná bezpečnostná rada okresu. 
Na základe jej výsledkov vydal Regionálny úrad verejného zdravotníct-
va v Žiline vyhlášku so sprísnením epidemiologických opatrení v okrese: 
-  zníženie počtu zákazníkov v prevádzkach z 15 m2 na 25 m2 na osobu,

- zákaz jednorazových hromadných podujatí (kultúrnych i športových  
   podujatí),

-  zákaz tzv. okienkového predaja alkoholických a nealkoholických nápo 
   jov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so  
   sebou. 

19. MAREC 

Mestský úrad so zármutkom prijal správu o úmrtí Anny Smikoňovej (72), 
bývalej poslankyne za mestskú časť Považský Chlmec. Dlhé roky praco-
vala v zdravotníctve. Okrem toho bola predsedníčkou Miestneho spolku 
Slovenského červeného kríža a predsedníčkou OZ Budúcnosť Považského 
Chlmca. Medzi jej hlavnú oblasť pôsobenia patrilo životné prostredie, 
venovala sa napr. skládke v Považskom Chlmci.    

23. MAREC

Na hudobnom nebi zhasla hviezda menom Hana Hegerová (89). Skvelá 
šansoniérka slovenského pôvodu kedysi pôsobila aj v žilinskom divadle. 
Členkou vtedajšieho Divadla Petra Jilemnického sa stala v roku 1953. Mes-
to Žilina jej za to v roku 2009 udelilo čestné občianstvo ako poďakovanie za 
tvorivé činy v umeleckej oblasti a za prínos v rozvoji tunajšieho divadla. Po 
sebe nám zanechala množstvo krásnych piesní, napr. Zhasněte lampióny, 
Čerešne, Levandulová alebo Co mi dáš. 

24. MAREC 

Nemocnicu v Žiline navštívila prezidentka Zuzana Čaputová. Svojou 
prítomnosťou chcela podporiť personál v krízovej situácii. Hlava štátu 
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zároveň vyzvala sestry z ostatných regiónov, kde nie je situácia tak kritická, 
na solidaritu a výpomoc aspoň na niekoľko dní. Ľuďom zdôraznila dôsled-
né dodržiavanie protipandemických opatrení. 

 
24. MAREC 

Mestská polícia zaznamenala kuriózny prípad s diviakom na sídlisku Hájik. 
Zvieraťu sa pri preberaní odpadkov v kontajneri na zmesový odpad nádo-
ba prevrátila, vrchná časť sa privrela a diviak ostal uväznený vo vnútri. 
Policajti následne privolali poľovníka, ktorý zviera odviezol zo sídliska. Mes-
to bojuje proti diviakom rôznymi spôsobmi od samého začiatku výstav-
by sídliska Hájik. Organizovali sa napríklad brigády na čistenie pozemkov 
a odstránenie náletových drevín. Tam, kde to inžinierske siete dovoľova-
li, sa vybudovali kontajnerové stojiská. Situácia s pohybom diviakov po 
sídlisku sa čoraz viac stupňuje. Kým v minulosti prichádzali v nočných 
hodinách a rozrývali trávnaté pozemky, dnes už prevracajú kontajnery 
s komunálnym odpadom. Pri hľadaní potravy tak spôsobujú neporiadok 
a ohrozujú obyvateľov.  

24. MAREC 

Mesto začalo zabezpečovať nákup potravín a drogérie pre ľudí, ktorí 
boli pozitívne testovaní na koronavírus a musia dodržiavať domácu 
karanténu. Samospráva žiadala občanov, aby túto službu využívali len 
ľudia, ktorým nemá kto pomôcť. Služba sa dala objednať telefonicky. 
Nákup sa doručoval deň po objednávke, pričom sa zaň platilo až po jeho 
doručení na základe pokladničného dokladu a len v hotovosti. Náklady 
na dopravu hradilo mesto, záujemcovia o službu si platili len cenu nákupu. 

Foto: Mestská polícia Žilina
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14. APRÍL 

Mestský úrad po prvýkrát v tomto roku sprístupnil svoje služby verejnos-
ti. Z dôvodu dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení 
a viacnásobnému ochoreniu zamestnancov na Covid-19 bola budova 
mestského úradu zatvorená od začiatku roka. Obnovenie poskytovania 
služieb prebiehalo v obmedzenom režime. V interiéri sa mohol pohybovať 
iba nízky počet osôb s respirátorom na tvári.

19. APRÍL

Presne po 4 mesiacoch sa v meste opäť otvorili všetky druhy obchodov 
a služieb. K ich zatvoreniu došlo 18. decembra 2020. K službám, ktoré ľuďom 
počas zákazu vychádzania najviac chýbali, jednoznačne patrili dámske 
a pánske kaderníctva. V obchodoch sa očakávaný nával ľudí nekonal, 
ku uvoľňovaniu opatrení verejnosť pristupovala obozretne. 

Podmienky otvorenia prevádzok od 19. apríla: 

- obchody a služby (1 osoba na 15 m2 +  negatívny test)

- pohyb v prírode (aj mimo okres s negatívnym testom)

- bohoslužby (1 osoba na 15 m2)

- šport (exteriér + negatívny test)

- ZOO, múzeá, botanické záhrady (1 osoba na 15 m2 + negatívny test)

- knižnice (max. 6 osôb + negatívny test)

- hotely (bez reštaurácií)

20. APRÍL

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny k tomuto dátu-
mu bol 981 031. Druhú dávku vakcíny už dostalo 369 575 Slovákov.

Konkrétne 20. apríla sa dalo zaočkovať 7 512 ľudí.  

V tento deň na Slovensku pribudlo 764 pozitívne testovaných ľudí formou 
RT-PCR testov a 559 pozitívne testovaných antigénnymi testami, čo bolo 
10,28 % z 7 429 urobených RT-PCR vyšetrení a 0,38 % z 147 027 antigénnych 
testov.

Celkový počet nakazených mužov bol 180 116 a žien 197 357.

V nemocniciach bolo hospitalizovaných 1 869 pacientov, z nich malo pot-
vrdené ochorenie 1 686 ľudí. Na JIS bolo 166 pacientov, podporu umelej 
pľúcnej ventilácie potrebovalo 245 osôb. 
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Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 60 osôb. 
Celkový počet úmrtí na COVID-19 bol 11 304 a celkový počet úmrtí s 
COVIDOM-19 bol 2 161.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 2 520 570, 
pričom takto bolo pozitívne testovaných 377 473 osôb. Celkový počet 
vykonaných Ag testov doteraz je 29 303 114, z čoho bolo pozitívne testo-
vaných 369 751 osôb.

20. APRÍL

Krajský súd v Žiline potvrdil 18-ročnej Žilinčanke Judite Konečnej trest odňa-
tia slobody vo výmere 12 rokov a 4 mesiace za obzvlášť závažný zločin 
vraždy. Podľa obžaloby mala zavraždiť 16-ročného spolužiaka Tomáša 
Teličáka dňa 16. mája 2019 v jednom z bytových domov na okraji sídliska 
Vlčince v Žiline. Celá kauza bola ostro sledovaná širokou verejnosťou. Ju-
dita počas celého procesu i po ňom trvala na svojej nevinne. Skutok mal 
podľa nej spáchať neznámy elektrikár, ktorý nečakane zazvonil na dvere 
bytu, v ktorom bývala so svojou matkou. Trest odňatia slobody je nepod-
mienečný.

22. APRÍL

Mesto začalo s revitalizáciou železničného podchodu. Nevyhnutné úpra-
vy jeho časti, ktorá bola v správe mesta, si vyžiadali investíciu vyše 77 000 
eur. Komplexná rekonštrukcia podchodu bola rozdelená do viacerých 

Rekonštrukcia železničného podchodu
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etáp. Do budúcna samospráva plánuje riešiť aj kritické miesta podchodu, 
na ktoré poukázala odborná diagnostika v roku 2019. 

1. fáza rekonštrukcie zahŕňala: odvodnenie priestoru, vizuálne úpravy, prí- 
pojky k inžinierskym sieťam, osvetlenie, odstránenie niektorých do-
plnkových konštrukcií, základná úprava ostatných konštrukcií. Mestu patrí 
iba časť podchodu. Do budúcna sa pri komplexnej rekonštrukcii očakáva 
koordinácia prác so železnicami. Pracovalo sa za plnej prevádzky pod-
chodu, úpravy by mali trvať do konca júna.  

23. APRÍL 

Začala sa dostavba nedokončenej diaľnice D1 vrátane tunela Višňové. 
Zhotoviteľom úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala za 254 835 
881 eur bude združenie spoločností Skanska SK a. s. Slovensko, Skanska a. 
s. Česko, Skanska S.A. Poľsko. Stavba musí byť dokončená najneskôr do 
konca roka 2023. Po dlhých rokoch komplikácií mali ľudia opäť nádej, že 
dôležitá dopravná tepna bude čoskoro dokončená.  

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala prechádza katastrami 
obcí Lietavská Lúčka, Turie, Bytčica, Rosina, Višňové, Porúbka, Vrútky, Li-
povec a Turčianske Kľačany.

Celková dĺžka úseku je 13 510 metrov, z toho tunel Višňové má 7 460 
metrov, súčasťou projektu je aj 7 mostov. Nová diaľnica po dokončení 
skráti cestu zo Žiliny do Martina približne o 15 minút.

 

26. APRÍL

Do platnosti vstupuje ďalšie uvoľňovanie protiepidemiologických opat-
rení. Pre verejnosť sa otvorili vonkajšie terasy kaviarní a reštaurácií. Ľudia 
sa mohli opäť vrátiť aj do fitnes centier. Avšak maximálne 6 osôb v jednej 
prevádzke a max. 1 osoba na 15 m2 s negatívnym testom. Do školských 
lavíc zasadli už aj žiaci 2. stupňa základných škôl a všetci stredoškoláci.   
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1. MÁJ

V januári mesto začalo so zberom kuchynského bioodpadu z domácnos-
tí. Vďaka špeciálnym hnedým nádobám rozmiestneným po sídliskách, 
sa od začiatku roka podarilo vyzbierať dovedna 146,67 ton tohto odpa-
du (január 22,72 ton, február 40,04 ton, marec 41,30 ton, apríl 42,61 ton). 
Odpad vďaka triedeniu neskončil zbytočne na skládke, ale bol spraco-
vaný a zmysluplne využitý na skvalitnenie poľnohospodárskej pôdy, výro-
bu tepla či elektrickej energie. 

 
3. MÁJ 

Primátor Peter Fiabáne odvolal Jána Barienčíka z postu konateľa a ria-
diteľa Dopravného podniku mesta Žiliny. Barienčík pracoval v mestskom 
podniku viac ako 10 rokov. Súhlasne s primátorom prezentoval ukonče-
nie svojho pôsobenia na základe vzájomnej dohody. Verejnosť nepoznala 
presné dôvody jeho odvolania a tieto neboli komunikované ani smerom 
k mestským poslancom. Primátor Fiabáne neskôr uviedol tri dôvody na 
odvolanie: iný pohľad na ekonomické fungovanie spoločnosti, rozdiel-
ny pohľad a absencia spolupráce v rámci majetkovoprávneho vyspo- 
riadania medzi mestom Žilina a dopravným podnikom a takisto rozdielny 
pohľad na riešenie problematiky osvetlenia. Odvolanie schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva až na druhýkrát. 

3. MÁJ 

Začalo sa asistované sčítanie obyvateľstva. Ľudia, ktorí z objektívnych 
dôvodov nemali možnosť alebo schopnosť zúčastniť sa sčítania obyvateľov 
samostatne do konca marca, tak mohli ešte urobiť prostredníctvom asis-
tovaného sčítania. Mesto Žilina pre tieto účely zriadilo 10 stacionárnych 
miest, ktoré sa nachádzali vo viacerých častiach mesta. Každé praco-
visko bolo vybavené počítačom a asistentom, ktorý pomáhal ľuďom so 
sčítaním. Asistované sčítanie trvalo do 13. júna. Pre ľudí so zníženou mobil-
itou, ktorí sa nemohli dostaviť na stacionárne kontaktné miesto, boli k dis-
pozícii mobilní asistenti sčítania. Tí navštívili konkrétneho obyvateľa v jeho 
domácnosti a pomohli mu so sčítaním až po tom, čo o túto službu sám 
telefonicky požiadal.

7. MÁJ

Žilinčania si pripomenuli 640 rokov od udelenia Privilégia pre žilinských 
Slovákov uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým z rodu Anjou. Išlo o výz- 
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namný dokument nazývaný aj ako Privilegium pro Slavis, ktorý zrovno-
právnil Nemcov a Slovákov žijúcich na území mesta a značne ovplyvnil 
vtedajší život Žilinčanov. Privilégium totiž zaručilo rovnaké zastúpenie 
Slovákov a Nemcov v mestskej 12-člennej rade. 

 
8. MÁJ

Svoju činnosť ukončili obe mestské mobilné odberné miesta určené pre 
antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 na Hollého ulici 66 a Hor-
nom vale 24 v Žiline, ktoré samospráva prevádzkovala v spolupráci so 
Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Žilina. Dôvodom bolo 
zlepšenie epidemickej situácie a uvoľňujúce sa preventívne opatrenia 
proti šíreniu koronavírusu. Ďalších osem permanentných mobilných odber-
ných miest v Žiline naďalej fungovalo bez zmeny. 

13. MÁJ

Mesto začalo s rekonštrukciou Materskej školy v Závodí. Práce zahŕňali 
revitalizáciu detského ihriska a nadstavbu budovy, vďaka ktorej sa zvýši 
kapacita zariadenia o 33 miest. Finančné prostriedky vo výške viac ako 
350 000 eur mesto získalo z Integrovaného regionálneho operačného pro-
gramu. Na spolufinancovaní sa mestský úrad podieľal piatimi percentami. 
Do vynovenej škôlky sa deti vrátia v septembri 2022.   

25. MÁJ

Oddelenie životného prostredia na mestskom úrade začalo s prípravou 
novej výsadby kvetinových záhonov a stromov po celom meste. Začal sa 

Mesto na jeseň vysadilo 45 000 jarných cibuľovín. 
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výsev suchomilného lúčneho porastu na zelených prícestných pásoch na 
Hurbanovej a Legionárskej ulici. Ich cieľom bolo vytvoriť vhodné prostredie 
pre užitočný hmyz. Novinkou sa stalo 250 kusov zavlažovacích vakov k 
rovnakému počtu novovysadených stromov na sídlisku Solinky. Frekven-
tované ulice a námestia zdobili kvetinové veže a závesné nádoby s ružo-
vo-červeno-bielymi muškátmi. Vo vyvýšených betónových kvetináčoch 
dominovala ružová a fialová farba kvetov. 

27. MÁJ

Mestská krytá plaváreň Žilina využila prevádzkovú prestávku spôsobenú 
pandémiou COVID-19 na svoju modernizáciu. Cieľom rekonštrukcie za 
390 000 eur bolo prispôsobiť služby plavárne novým, moderným trendom 
a zvýšiť komfort pre návštevníkov. Z celkovej výšky použitých financií tvo-
rila dotácia mesta Žilina 283 651 eur, zvyšok boli vlastné zdroje plavárne. 
Stavebné práce zahŕňali modernizáciu hlavného vstupu vrátane schodiska.  

Pribudli karuselové dvere, bezbariérový prístup a dve parkovacie mies-
ta pre imobilných občanov. Zrenovoval sa vestibul, vymenila sa dlažba 
aj poškodené stropné kazety a pribudli nové LED svietidlá. Vytvorila sa i 
spoločná recepcia so zázemím pre zamestnancov, pribudlo moderné 
bufetové sedenie a nový dizajn obchodu s plaveckými potrebami. Ďalšou 
významnou zmenou v mestskej plavárni bola realizácia turniketového sys-

 Plaváreň po rekonštrukcii
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tému a inteligentných šatní s výmenou skriniek či inštalácia obojsmerných 
prezliekacích kabín a odkladacích pultov s veľkoplošnými zrkadlami. 
Úsporu spotreby vody a čistiacich prostriedkov by do budúcna mali za-
bezpečiť dva profesionálne čistiace stroje. Z dôvodu zlepšenia cirkulácie 
vody v krytom bazéne boli na plavárni vymenené bazénové trysky a naj- 
nutnejšími opravami prešla aj sauna či miestnosť pre maséra. Modernizá-
cia pamätala aj na letné kúpalisko. Po inštalácii vstupných turniketov na 
hlavnom vstupe, prepojení areálu s plážovým volejbalom a inštalácii inter-
netových, komunikačných sietí sa urobila i revízia a renovácia tobogánu.

27. MÁJ

Žilinu navštívil veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor 
Nervik. Jeho pracovná cesta bola zameraná na prerokovanie aktuálnych 
projektov, ktoré sú spolufinancované z nórskych fondov a zmapovanie 
výsledkov spolupráce z minulosti. V rokoch 2015 a 2016 bol aj z nórskych 
fondov úspešne zrekonštruovaný Rosenfeldov palác za 2,72 milióna 
eur. Od marca 2020 má mesto rozbehnutý 3-ročný program s názvom 
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v hodnote 1,37 milióna 
eur. Žilinská samospráva zároveň podala žiadosť o ďalší projekt za 326 000 
eur zameraný na sociálnu inklúziu rómskej komunity v meste Žilina. Na jej 
schválenie sa aktuálne čaká. Vďaka finančnej podpore nórskych part-
nerov bude v blízkej dobe v Žiline zrekonštruovaný aj Dom umenia Fa-
tra. V minulosti bola z uvedených finančných zdrojov obnovená i budova 
žilinskej synagógy a kaplnka Budatínskeho hradu. Veľvyslanca Nórskeho 
kráľovstva sprevádzal známy influencer Fero Joke, ktorý pre veľvyslanec- 
tvo pripravoval videonahrávky s názvom Príbehy nórskych fondov. 

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva (vpravo)
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28. MÁJ 

Mesto poctil návštevou veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska na Slovensku Nigel Baker. Na stretnutí s primátorom Petrom 
Fiabáne sa venoval problematike Smart City – inteligentných riešení pre 
lepší život v meste. Ambasáda v tom čase pripravovala tematické work-
shopy s inšpiratívnymi príkladmi z Británie určené práve pre miestne sa-
mosprávy. Britský veľvyslanec na rokovaní prekvapil brilantnou slovenči-
nou, ktorou viedol celé stretnutie. Jeho nezvyčajné jazykové znalosti boli 
výsledkom mnohých rokov diplomacie v bývalom Česko-Slovensku, ne-
skôr na Slovensku a taktiež vďaka manželke pochádzajúcej zo Slovenska. 

29. MÁJ

V Rajeckých Tepliciach,  mestskej časti Poluvsie, sa konal pietny akt spojený 
s bežeckými pretekmi na počesť významného rodáka z Poluvsia – Jozefa 
Gabčíka. Gabčík bol slovenský vojak pôsobiaci v exilovej českosloven-
skej armáde a účastník operácie Antropoid – atentátu na zastupujúceho 
ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Život Jozefa Gabčíka sa spája aj 
so Žilinou. V roku 1937 tu krátko pôsobil ako civilný zamestnanec vo vojen-
skej továrni na výrobu bojových plynov. Podujatie sa konalo pri príležitosti 
výročia pokusu o atentát, ktorý sa udial 27. mája 1942. Pre bežcov bola 
pripravená 11 km dlhá trať, od rodného domu Jozefa Gabčíka v Poluvsí 
do Telovýchovného areálu 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Pretekalo 
sa v kategóriách muži, ženy, vojaci a vojačky. 

Pietny akt v Poluvsí
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31. MÁJ

Žilinská pôrodnica hlási mimoriadne plodný máj. Pôrodnicu Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou Žilina zaplnil rekordne vysoký počet mamičiek. 
V priebehu mája prišlo v žilinskej nemocnici na svet až 174 novorodencov. 
V niektoré dni sa za 24 hodín narodilo aj desať detí. Za posledných vyše 
než päť rokov ide o druhý najsilnejší mesiac. O šesť bábätiek viac sa v me-
sačnom porovnaní narodilo zatiaľ len v júli 2020. 

31. MÁJ
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1. JÚN 

Začala sa rekonštrukcia mosta na Ul. Matice slovenskej, ktorý spája oby-
vateľov Vlčiniec II a III. Ide o jednu mostnú konštrukciu zloženú z dvoch 
častí. Mesto pristúpilo k oprave mosta po jeho nedávnej kontrole, keď bola 
zistená znížená zaťažiteľnosť i to, že bočné rímsy sú v havarijnom stave. Re-
konštrukciou sa posilní celý mostný objekt. Po odfrézovaní existujúcej vrst-
vy vozovky a oprave podkladu sa položí nový asfaltový povrch v oboch 
jazdných pruhoch. Existujúci kamenný obklad v podchodoch sa očistí. 
Miesta, ktoré nie sú chránené obkladom, sa opravia. Celková hodnota 
stavebných prác je 92 126,20 eur. Rekonštrukcia by mala byť ukončená 
najneskôr do jedného roka. 

1. JÚN

Revitalizáciou si prejde aj schodisko v centre mesta spájajúce Ulicu 
A. Kmeťa s Ulicou J. M. Hurbana. Vďaka úpravám v rámci schodiska  
vznikne nový priestor na odpočinok s lavičkami a kvetináčmi. Doplnkom 
bude i dekoratívne zábradlie, ktoré navrhol umelecký kováč. Stavebné 
práce za 101 000 eur potrvajú približne štyri mesiace. Počas prác bude 
schodisko uzatvorené. 

3. JÚN 

Žilinu navštívil veľvyslanec Iránskej islamskej republiky na Slovensku Ab-
bas Bagherpour Ardekami. Počas priateľskej návštevy načrtol primátorovi 
Petrovi Fiabáne možnosti spolupráce niektorého z iránskych miest a Žiliny. 

Žilinu navštívil veľvyslanec Iránskej islamskej republiky.
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V tejto súvislosti boli pre obe strany zaujímavé najmä témy ako mestská 
doprava, cestovný ruch, univerzitné vzdelávanie a automobilový priemy-
sel.

7. JÚN

Do Žiliny zavítala ministerka kultúry SR Natália Milanová. V rámci svojho 
programu navštívila kultúrne inštitúcie ako Štátny komorný orchester, 
Novú synagógu, Rosenfeldov palác či Považskú galériu umenia. Zaujíma-
la sa o ich aktuálne projekty a fungovanie bezprostredne po uvoľnení pre-
ventívnych opatrení súvisiacich s koronavírusom. Kultúrne inštitúcie počas 
pandemického lockdownu pôsobili vo veľmi obmedzenej prevádzke 
s takmer nulovými príjmami.

12. JÚN 

Mestský úrad bezplatne rozdával psičkárom vrecká na zvieracie ex-
krementy. Mesto tak chcelo prispieť k čistejšiemu prostrediu a motivovať 
ľudí, ktorí si návyk upratania po svojom štvornohom miláčikovi ešte neosvo-
jili. Kampaň prebiehala priamo v teréne – na venčoviskách (Solinky, Há-
jik). V inom termíne sa akcia opakovala na Vlčincoch, Hlinách a v Starom 
Meste. Podmienkou k prevzatiu vreciek bola zaplatená daň za psa za rok 
2020. Akcia bola určená pre platcov dane za psa s nahláseným miestom 
držania psa v bytoch, nie v rodinných domoch, pretože psy z rodinných 
domov sú zväčša držané v záhradách a platí sa za ne nižšia daň. Počas 
distribúcie vypomáhali študenti Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline v 
odbore agropodnikanie – kynológia, ktorí záujemcom predviedli ukážky 
výcviku a správnej starostlivosti o psa.

17. JÚN 

Mestský úrad v spolupráci s 
Považským múzeom v Žiline a 
Katedrou histórie Filozofickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Tr-
nave zorganizoval dvojdňovú 
odbornú konferenciu s názvom 
„Žilina 1321 – 2021“. Podujatie sa 
konalo pri príležitosti 700. výročia 
udelenia výsad mestu uhorským 
kráľom Karolom I. Róbertom z 

Darčekové predmety 
k 700. výročiu mestských výsad
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rodu Anjou a príležitosti jubilejného XXX. vydania Vlastivedného zborní-
ka Považia. Žilinská samospráva v rámci osláv vydala pamätnú medailu 
a mincu, príležitostnú poštovú obálku, špeciálny korešpondenčný lístok a 
záložku do knihy.

21. JÚN 

Žilina zažíva mimoriadne teplé leto s minimálnym množstvom zrážok. Mesto 
preto začalo osádzať hydrovaky na závlahu novovysadených stromov ako 
ochranu počas horúcich dní. Myslelo sa aj na ľudí. Tí sa mohli osviežiť z 10 
pitných fontánok, ochladiť sa vodnou hmlou na Námestí A. Hlinku či od- 
dýchnuť si a načerpať energiu pri 9 dekoratívnych fontánach. Vodné prvky 
boli umiestnené na frekventovaných námestiach, uliciach a v parkoch.

22. JÚN 

Mesto Žilina spolu s útvarom hlavného architekta zabezpečili spracovanie 
urbanistickej štúdie k revitalizácii dvoch častí najväčšieho sídliska v Žiline – 
Vlčiniec I a IV.  V jej obsahu boli zohľadnené a zapracované aj požiadavky 
a postrehy obyvateľov uvedených lokalít, ktorí sa zapojili do mestského 
dotazníka. Podstatou štúdie bolo upraviť verejný priestor tak, aby funkčne 
i esteticky vytváral príjemné prostredie pre bývanie. Dokument poslúži ako 
východiskový bod pre budúce projekty.

Fontána v Parku Ľ. Štúra.
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24. JÚN 

Do Žiliny pricestoval veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Igor Boriso-
vič Bratčikov. V rámci svojej pracovnej agendy sa stretol aj s primátorom 
Petrom Fiabáne.

28. JÚN 

Mestská polícia Žilina oslávila 30 rokov svoje existencie. Pri tejto príležito-
sti mesto udelilo vyznamenanie 33 pracovníkom, ktorí pôsobili v radoch 
mestskej polície viac než 15 rokov. Okrem toho dvaja policajti, menovite 
Martin Hulín a Peter Molnár, dostali Čestné uznanie za záchranu ľudského 
života. Súčasťou významného medzníka bolo aj vypracovanie novej pub-
likácie, ktorá zachytáva históriu a súčasnosť Mestskej polície Žilina.   

29. JÚN

Poslanci mestského zastupiteľstva na júnovom rokovaní schválili nové 
tváre na kľúčových pozíciách v mestských spoločnostiach: Dopravný 
podnik mesta Žiliny, s. r. o. – konateľ a riaditeľ Ing. Mikuláš Kolesár, no-
vozaložené Technické služby mesta Žilina, s. r. o. – konateľ a riaditeľ Ing. 
Dušan Jantoš, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. – člen pred-
stavenstva za mesto Žilina Ing. Alena Chudíková, novovzniknutá Mestská 
knižnica Žilina – riaditeľka Mg. Beáta Tamašiová. Vznik Mestskej knižnice 
bol len právny úkon – mestskú knižnicu bude tvoriť 6 existujúcich pobočiek 
krajskej knižnice, ktoré od 1. júla prechádzajú pod správu mesta. Žiadna 
nová kamenná knižnica nevznikla.

Kolektív Mestskej polície Žilina
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30. JÚN
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1. JÚL

Začalo sa Žilinské kultúrne leto. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii 
Covid-19 čakalo na obyvateľov mesta počas letných prázdnin množstvo 
podujatí. 

1. JÚL

Šesť pobočiek Krajskej knižnice v Žiline – na Vlčincoch, Hájiku, Solinkách, 
v Bytčici, Strážove a Trnovom zmenilo svojho majiteľa. Doposiaľ ich 
prevádzkoval Žilinský samosprávny kraj. Od 1. júla budú ďalej fungovať 

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2021

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

www.kulturneleto.eu

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA MARIÁNSKE 
LETO, HUDOBNÁ STREDA A JOGA KONAŤ NEBUDÚ.

JOGA 
V PARKU

JÚL - AUGUST / 7.00 hod.
UT, ŠT - Park Ľudovíta Štúra
PO, ST - Lesopark Chrasť
cvičenie jogy s ce�i�kovanou lektorkou 

LETNÉ 
SLÁČIKY

JÚL - AUGUST / 18.00 hod.
ŠT - Park Ľudovíta Štúra

1.7. NAT OSBORN TRIO
o 19.00 / Rosenfeldov palác / konce�

JÚL

ÚVOD DO DETSKÉHO LETA V KNIŽNICI 
o 14.00 / Literárny park za Krajskou knižnicou v Žiline

Žilina Beskydy 2026: Diskusia “Budúcnosť animovaného 
priemyslu na Slovensku” v rámci Fest Anča 2021
Rosenfeldov palác

2.7. MARIÁNSKE LETO
o 19.30 / Mariánske námestie / Doris Day Band                                                   
Bratislava Hot Serenaders

ŽILINA BESKYDY 2026
o 18.00 / Horný val 67 (nádvorie) / 
Vernisáž výstavy “Mestské Zásahy Žilina 2026”

1.7.
- 4.7.

FEST ANČA
medzinárodný festival animovaných ¬lmov

6.7.
- 7.7.

MALÉ DEJINY UMENIA
Rosenfeldov palác

14.7. HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Predmierčanka

23.7. MARIÁNSKE LETO
19.30 / Mariánske námestie / Balkansambel 
HOMOSAPIENS

9.7. MARIÁNSKE LETO
19.30 / Mariánske námestie / DORA
Ľubomír Gašpar Cimbal project feat. Sisa Fehér

10.7. NINA ROSA
20.00 / Nová synagóga / konce�

12.7.
- 14.7.

MALÉ DEJINY UMENIA
Rosenfeldov palác

12.7. KLUB U KNIHUĽKY
10.00 / Krajská knižnica v Žiline / Príbeh
o dvoch dážďovkách o Ma�e a Jonatánovi

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / O psíčkovi a mačičke

16.7. MARIÁNSKE LETO
19.30 / Mariánske námestie / 3 Drive - Igor Cvacho
V8 Band

ZÁKUTIA ŽILINSKEJ RADNICE
15.00 / Radnica

17.7. STREETBALL PROTI RAKOVINE
Špo�ová hala na Bôriku

19.7.
- 21.7.

MALÉ DEJINY UMENIA
Rosenfeldov palác

19.7.
- 23.7.

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE
od 10.00 do 18.00 / Mariánske námestie

21.7. HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Strečnianka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Teáter Komika

Z BURIANKY DO LORETY
o 11.00 a 16.00 / Burianova veža

22.7. PETR STANICKÝ / JAN BERDYCH
17.30 / Rosenfeldov palác / vernisáž

24.7. TAK TI TREBA! festival humoru
15.00 - 21.00 / Mariánske námestie

DNI POĽSKEJ KULTÚRY 
Budatínsky hrad 

26.7.
- 28.7.

MALÉ DEJINY UMENIA
Rosenfeldov palác

28.7. HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Senioranka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Kúzelník Wolf a Sranda 
Banda

29.7. POZVÁNKA NA JÁNOŠÍKOVE DNI 2021
17.00 / Mariánske námestie

ALF CARLSSON / JIŘÍ KOTAČA 
QUARTET
19.00 / Rosenfeldov palác / konce�

29.7.
-1.8.

KIOSK FESTIVAL
festival nezávislého slovenského divadla a tanca

30.7. ROTARY NIGHT RUN & INLINE 
Vodné dielo Žilina

VEČERNÁ PREHLIADKA
BURIANOVEJ VEŽE
od 17.30 do 20.00 / Burianova veža

31.7. ZA POKLADMI SLOVENSKA
Budatínsky hrad 

7.7. HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Fatranka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Snehulienka

Z BURIANKY DO BÁBOK
o 10.00 a 14.00 / Burianova veža

AUGUST
1.8. ZA POKLADMI SLOVENSKA

Hrad Strečno 

2.8. AKO DIEVČATKO ELLA OBJAVÍ 
SVET NA GAZDOVSTVE
10.00 / Krajská knižnica v Žiline

ZÁHADY KNIŽNICE NA KONCI ULICE
10.00 / Rosenfeldov palác

4.8. HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Hoľazňanka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Teáter Komika

MARIÁNSKE LETO
19.30 / Mariánske námestie / Silvia Josifoska 
a Bluesband, René Lacko & DownTown

Z BURIANKY DO BÁBOK
od 10.00 a 14.00 / Burianova veža

5.8. AMC TRIO FEAT. SAMUEL MARINČÁK
20.00 / Nová synagóga / konce� + jam session

KONCERT PRIE100R
19.00 / Rosenfeldov palác

6.8. STREDOVEKÝ DEŇ
Mariánske námestie

7.8. VRBA-WETZLER MEMORIAL 
& ŽILINA BESKYDY 2026
20.00 / Nová synagóga

9.8. ČÍTANIE V ZÁHRADE
10.00 a 14.00 / Rosenfeldov palác

11.8. HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Strečnianka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Tri kocky droždia

JeN Hovorka & Marek Urbánek
20.00 / Nová synagóga / konce� + jam session

13.8. MARIÁNSKE LETO
19.30 / Mariánske námestie / Barbora Botošová Band 
Tomáš Kočko Orchester

ANASHIM
19.00 / Rosenfeldov palác / konce�

PRECHÁDZKA PO SADE NA STUDNIČKÁCH
15.00 / Sad na Studničkách

14.8.

MEANWHILE
20.00 / Stanica Žilina–Záriečie / konce�

RAJECKÁ ANČA
Múzeum dopravy Rajecké Teplice

14.8.
- 15.8.

ŽILINSKÝ TRIATLONOVÝ FESTIVAL 
Vodné dielo Žilina

DRAČIE DNI 
10.00 a 15.00 / Budatínsky hrad

7.8.
- 8.8.

SLOVENSKÝ POHÁR FREESTYLE BMX 
7.8. Skatepark na Oravskej, 8.8. Hlinená dráha v Lesoparku pri Hájovni

18.8. HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Fatranka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Teater Komika

16.8. ČÍTANIE V ZÁHRADE
10.00 a 14.00 / Rosenfeldov palác

TIBOR FELEDI KAIROS QUINTET 
20.00 / Nová synagóga / konce� + jam session

Z Burianky do Lorety
o 11.00 a 16.00 / Burianova veža

18.8.
- 22.8.

BAŽANT KINEMATOGRAF 
21.00 / Mariánske námestie
18.8. Cesta do nemožna / 19.8. Bourák / 20.8. 3Bobule 
21.8. Šarlatán / 22.8.Meky

23.8. ČÍTANIE V ZÁHRADE
10.00 a 14.00 / Rosenfeldov palác

24.8.
- 26.8.

HORY A MESTO
Stanica Žilina–Záriečie / Festival horského 
¬lmu a dobrodružstva

25.8. MARIÁNSKE LETO
19.30 / Mariánske námestie / Štátny komorný 
orchester Žilina

HUDOBNÁ STREDA
16.30 / Sad SNP / DH Predmierčanka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Sranda Banda + MINIDISKO

26.8. TANGO QUARTETTO RE CAMPO
19.00 / Rosenfeldov palác / konce�

26.8.
-27.8.

DOŽINKY
Mariánske námestie

27.8. VEČERNÁ PREHLIADKA
BURIANOVEJ VEŽE
od 17.30 do 20.00 / Burianova veža

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V 
STREET WORKOUT WEIGHTED 2021
Kúpalisko pri Mestskej krytej plavárni

28.8.
-29.8.

FINÁLE ŽILINSKEJ
BEACHVOLEJBALOVEJ LIGY
Pivárska Bašta RMUT

SEPTEMBER
OKTÓBER

29.8. BEH NA DUBEŇ 
ZŠ Budatín

PASEKANIE
Hrad Strečno 

31.8. POSLEDNÝ DEŇ DETSKÉHO 
LETA V KNIŽNICI
10.00 / Literárny park za Krajskou knižnicou v Žiline

1.9. ROZLÚČKA S LETOM
Lesopark

3.9. ZÁVEREČNÁ
Mariánske námestie / Fallgrapp, Billy Barman

BURZA ŽILINSKÝCH
ŠPORTOVÝCH KLUBOV 
Námestie Andreja Hlinku

8.9.
- 12.9.

SLNKO NA SKALÁCH 
Outdoorový festival / 8. - 9.9. Mestský úrad / 10. - 12.9. Kemp 
Slnečné skaly

9.9. KULTÚRNE FÓRUM BESKYDY
Mestské divadlo Žilina / Žilina Beskydy 2026

PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU
19.00 / Stanica Žilina–Záriečie / tanečné predstavenie 

9.9.
-10.9.

ŽILINČANIA SA BAVIA FUTBALOM 
Námestie Andreja Hlinku

15.9. ŽILINSKÝ MESTSKÝ POLMARATÓN 
Námestie Andreja Hlinku

16.9. DEŇ ZDRAVIA
Námestie Andreja Hlinku

ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA 
Mestská krytá plaváreň

16.9.
-18.9.

ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL
18. ročník

17.9. COMMUNITY RUN 4
ZŠ Ma�inská

22.9. NOC LITERATÚRY
24.9. VERTIGO

Nová synagóga / konce� + jam session

ŽILINA ŽIJE
mestský festival

24.9.
-26.9.

FIGA
Námestie A. Hlinku / festival inej gastronómie

30.9.FESTIVAL SENIOROV
& KAPUSTNÝ DEŇ

1.10. DEŇ S MESTOM
Mariánske námestie

9.10.

BEH PRE NAJMENŠÍCH 
Sad SNP

ŽILINSKÝ ZLOMVÄZ
Straník

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE PRE DETI 
VO VEKU OD 5+ A ICH RODIČOV
júl - august / UT / 10.00

TVORIVÉ DIELNE
 júl - august / ŠT / 14.00

KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE

LETNÉ KINO NA STANICI
júl / UT / 21.00 august / UT / 20.30

JÓGA V PARKU
SO SHANTI CENTROM
9. 6. - 15. 9. / ŠT / 18.00

STANICA ŽILINA-ZÁRIEČIE

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY 
BURIANOVEJ VEŽE
1. 6. - 30. 9. / PO o 11.00 / UT o 14.00 / ŠT o 15.00

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
MESTA ŽILINA

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY LORETÁN-
SKEJ KAPLNKY A KOSTOLA SV. BARBORY
1. 6. - 30. 9. / UT o 10.50 / ŠT o 10.50

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY 
ROSENFELDOVHO PALÁCA
1. 6. - 30. 9. / PO - PI o 9.30 a 15.00

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY 
EXPOZÍCIE BÁBKY V PODKROVÍ
1. 6. - 30. 9. / PO - PI o 10.30 a 14.00

VÝSTAVY “MESTSKÉ ZÁSAHY ŽILINA 2026”
výstava potrvá počas leta

ŽILINA BESKYDY 2026

GENERÁCIA 909,76
DRUHÁ VLNA SLOVENSKEJ MODERNY
7. 5. – 21. 8. 2021

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE
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pod správou mesta Žilina. Pre tieto účely vznikla Mestská knižnica. Nešlo 
o žiadnu novú kamennú knižnicu, ale iba o právny úkon, vďaka ktorému 
mohli pobočky fungovať ďalej pod hlavičkou mesta. Riaditeľkou Mestskej 
knižnice sa stala Beáta Tamašiová. V roku 2020 služby pobočiek na síd-
liskách a v mestských častiach využívalo 1 626 čitateľov. 

2. JÚL

Dobrovoľný hasičský zbor v Bytčici sa tešil z nového zásahového auta IVE-
CO, ktoré dostal od Ministerstva vnútra SR. Vozidlo bolo hasičskému zboru 
odovzdané na slávnostnej ceremónii.

6. JÚL

Naše mesto dnes navštívil veľvyslanec Izraela Boaz Modai a veľvyslankyňa 
Nemecka Barbara Wolf. Na židovskom cintoríne spoločne zasadili symbo- 
lický Strom pokoja venovaný obetiam holokaustu. Na akcii ich sprevádzal 

Primátor Žiliny Peter Fiabáne pri sadení stromu 
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biskup Žilinskej diecézy Tomáš Galis, hlavný rabín na Slovensku Miša Ka-
pustin a primátor Žiliny Peter Fiabáne. Hostia navštívili aj žilinskú synagógu.

6. JÚLA

Žilinských zdravotníkov, ktorí sa v ťažkých časoch nebáli nasadiť svoje 
životy a pracovali v prvej línii počas celoplošného testovania obyvateľov 
i ošetrovania pacientov, vedenie mesta ocenilo vouchermi na vstup do 
Mestskej krytej plavárne Žilina. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
dostala 754 voucherov a zdravotnícke zariadenie ŽILPO 250 voucherov. 
Okrem toho zdravotníci získali aj voľné vstupy na divadelné predstavenia 
Mestského divadla Žilina.

7. JÚL

Mesto dalo vypracovať urbanistickú štúdiu k revitalizácii sídliska Hliny V a 
Hliny VI. Do jej obsahu boli zapracované aj požiadavky a postrehy oby-
vateľov uvedených lokalít, ktorí sa zapojili do mestského dotazníka. Pod-
statou štúdie bolo upraviť verejný priestor tak, aby funkčne i esteticky 
vytváral príjemné prostredie pre bývanie. Dokument poslúži ako východis-
kový bod pre budúce projekty.

8. JÚL

Mesto Žilina zapožičalo trenčianskej Galérii M. A. Bazovského jedno z 
najvýznamnejších diel akademického maliara Štefana Straku s názvom 
Obecná rada. Olejomaľba na plátne z roku 1927 visí v malej zasadacej  

Obraz z radnice putoval na výstavu do Trenčína
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miestnosti na žilinskej radnici. Obraz znázorňuje rokovanie politikov. Súdobá 
kritika ho považuje za najlepšie Strakovo dielo. Znalec určil jeho hodnotu 
na 35 000 eur. Dielo bolo zapožičané do Trenčína na autorskú výstavu ma-
liara Straku do 26. septembra.

12. JÚL

Materská škola v Zástraní prešla rekonštrukciou, vďaka ktorej sa znížila ener- 
getická náročnosť budovy. Jej vonkajší plášť zdobí nástenná maľba. 

12. JÚL

Žilina si pripomína významné výročie – 700 rokov od udelenia najstarších 
známych privilégií. Vo svojej listine z  roku 1321 oslobodil kráľ Karol I. Róbert 
žilinských mešťanov od platenia mýta a udelil im výlučné právo rybolovu 
i míľové právo, čo znamenalo, že v okruhu jednej míle od mesta, okrem 
Žilinčanov, nesmú bývať ani vykonávať živnosť iní remeselníci. Podľa zacho- 
vaných informácií sa 12. júla 1321 panovník Karol I. Róbert nachádzal 
v poľnom tábore pod Trenčianskym hradom, kde vybavoval všetky záleži-
tosti súvisiace s prechodom jednotlivých území pod kráľovu zvrchovanosť 
po smrti jeho úhlavného nepriateľa Matúša Čáka Trenčianskeho. Z tábo-
ra vydal aj žilinské privilégiá. Výročie udelenia mestských privilégií si Žilina 
v tomto roku pripomínala viacerými aktivitami. Pri tejto príležitosti samo-
správa vydala napríklad pamätnú mincu i medailu, príležitostnú obálku, 
špeciálny korešpondenčný lístok, záložku do knihy, vyhlásila architekto- 
nicko-výtvarnú súťaž či v spolupráci s Považským múzeom v Žiline v júni 
usporiadala odbornú výročnú konferenciu. 

13. JÚL

Žilina v triedení komunálneho odpadu dlhodobo zaznamenáva zlepšujú-
ci sa stav. Za rok 2020 sa podarilo na území mesta vytriediť 3 634 612 kg 
odpadu, čo na jedného obyvateľa vychádza viac ako 45 kg. Podľa reak-
cií na sociálnych sieťach Žilinčania zanietene podporujú zdravé životné 
prostredia a ochranu prírody. 

20. JÚL

Ktoré psy sa páčia Žilinčanom? Podľa štatistík mestského úradu si väčšina 
tunajších chovateľov za svojho štvornohého priateľa vybrala kríženca. Ra-
dosť svojim majiteľom robí 1 087 takýchto chlpáčov. V Žiline máme evido-
vaných celkovo 4 161 psov.
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27. JÚL 

V Žiline sa začala výstavba nového športoviska na mieste súčasného, 
60 rokov starého, škvarového oválu za Obchodným centrom Dubeň. Ži-
linská univerzita spoločne s mestom vybudujú atletický ovál s bežeckou 
dráhou, futbalovým ihriskom, tribúnou a umelým osvetlením. Celková 
výmera športoviska bude 17 800 m². Predpokladané náklady na výstavbu 
sa šplhajú k 2 miliónom eur. Na jeho financovaní sa budú oba subjekty po-
dieľať rovnakou časťou. Okrem vysokoškolákov a vrcholových športovcov 
bude športovisko prístupné aj pre širokú verejnosť. Ovál by mal byť hotový 
do leta budúceho roka. Po kolaudácii športoviska bude jeho prevádzku 
zabezpečovať univerzita. Náklady i prípadné príjmy si budú mesto s uni-
verzitou deliť rovnakým dielom. Ide najmä o mzdové náklady na zamest-
nancov, údržbu areálu, energie, starostlivosť o trávnik, futbalové ihrisko 
a podobne. V prípade, ak by univerzita mala záujem pozemok predávať, 
ponúkne ho prednostne na odkúpenie mestu za cenu stanovenú aktuál-
nym znaleckým posudkom. 

Plán nového športoviska
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30. JÚL
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2. AUGUST 

Mesto otvorilo nové komunitné centrum v prízemí bytového domu na ulici 
Korzo 35 v Žiline, na sídlisku Hájik. Primárnou cieľovou skupinou zariadenia 
sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci, ako aj celé rodiny. 
Sú to osoby, ktoré majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, 
k informáciám či k uplatneniu sa na trhu práce. Sekundárnym zameraním 
centra bude poskytovať klientom základné sociálne poradenstvo, pomoc 
jednotlivcovi, rodine, ako aj miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov 
nedokáže vlastnými silami riešiť vzniknuté problémy. Taktiež podpora zmys-
luplného trávenia voľného času, rozvíjanie rodičovských zručností, pomoc 
pri hľadaní a získaní zamestnania a prevencia patologických javov. In-
teriérové vybavenie komunitného centra zabezpečil Nadačný fond KIA v 
Nadácii Pontis.

4. AUGUST 

Tunajšia samospráva osadila nové basketbalové koše na Vlčincoch – Fa-
transká ulica, Ulica Terézie Vansovej, na Námestí Ľudovíta Fullu a v centre 
mesta – na uliciach Puškinova a  Predmestská. 

7. AUGUST

Žilina otvorila pamätnú izbu venovanú dvom hrdinom z Osvienčimu. 7. 
apríla 1944 sa z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau podarilo ujsť 
dvom väzňom. Slovenskí židia Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler ušli, aby infor-

 Izba, kde Vrba a Wetzler spísali svedectvo o koncentračnom tábore.
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movali svet o „továrni na smrť“. Po nebezpečnom úteku podali hrôzos-
trašné svedectvo práve v Žiline, vo vtedajšej pobočke Ústredne Židov 
– dnes sídlo Židovskej náboženskej obce Žilina, na Hollého ulici č. 9. Vďa-
ka ich správe sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov. Silný príbeh 
dvoch nezlomných mužov bude pripomínať pamätná izba, v ktorej bola 
správa spísaná. Projekt bol spolufinancovaný cez Oblastnú organizáciu 
cestovného ruchu Malá Fatra. Pamätnú izbu bude prevádzkovať mesto 
prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie. 

11. AUGUST

Organizátori obľúbenej celonárodnej súťaže Do práce na bicykli vyhlásili 
víťazov. Kampaň, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, sa ten-
to rok konala od 1. do 30. júna. V meste Žilina absolvovalo cestu do práce 
alternatívnymi ekologickými spôsobmi prepravy celkom 679 súťažiacich v 
198 tímoch. Medzi súkromnými spoločnosťami s najvyšším počtom súťažia-
cich dominovala Franke Slovakia, z ktorej sa zapojilo 127 zamestnancov v 
33 tímoch. Najviac 1 893 jázd absolvovali súťažiaci zo spoločnosti Scheidt 
& Bachmann. Medzi účastníkmi s najvyšším počtom najazdených kilo-
metrov si prvenstvo tento rok odniesla Kia Slovakia s 14 401,85 kilometrami. 
Mesto Žilina vo výsledkoch nijako nezaostávalo za inými samosprávami 
na Slovensku. V počte súťažiacich i v počte tímov sme obsadili celkové 3. 
miesto, lepšia bola len Bratislava a druhý Martin. 101 456 odjazdených km 
zabezpečilo žilinskej samospráve rovnako 3. miesto spomedzi prihlásených 
miest.

Na bicykli do práce – súťažné tímy mestského úradu
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21. AUGUST

Mobilná vakcinačná linka Žilinského samosprávneho kraja s názvom Vak-
ciZuzka zaparkovala v ranných hodinách na Námestí A. Hlinku. Zdravotníci 
zaočkovali záujemcov jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti 
Johnson & Johnson bez nutnosti registrácie vopred. Výjazdovú očkovaciu 
skupinu tvorili lekár, zdravotná sestra, záchranár a administratívny pra-
covník.

21. AUGUST

Samospráva začala s opravou cesty v úseku Veľká okružná od Hálkovej 
ulice po Komenského. Rekonštrukčné práce prebiehali tri po sebe nasledu-
júce víkendy. 

26. AUGUST

Konal sa kontrolný deň tunela Višňové. Zástupcovia Národnej diaľničnej 
spoločnosti a firmy Skanska informovali verejnosť o aktuálnom stave pro-
jektu a ďalšom postupe prác. Hoci bolo zistených niekoľko nedostatkov, 
práce zatiaľ pokračujú podľa plánov. Dielo by malo byť ukončené do 
konca roka 2023. Počas kontrolného dňa bola nad vchodom do tunela 

Socha sv. Barbory nad tunelom Višňové
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nainštalovaná vitrína s posvätenou sochou sv. Barbory – patrónky baníkov 
a tunelárov, ktorá bude strážiť bezpečnosť stavbárov pri práci.

27. AUGUST

V tento deň sa Lukášovi Fajšíkovi podarilo z Hájika zachytiť takýto krásny 
prírodný úkaz.  

30. AUGUST

Žilina má o jeden pekný areál viac! Rekonštrukcia športoviska pri ZŠ Mar-
tinská za 250 000 eur je už hotová. Zmodernizované priestory budú slúžiť 
školákom i širokej verejnosti. Objekt je zameraný na podporu atletiky – 
beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou či juniorský futbal.

Dúha nad Žilinou – pohľad z Hájika. Foto: Lukáš Fajšík 

Nové športovisko pri ZŠ Martinská
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30. AUGUST

Rekonštrukcie sa dočkala aj jedna z najstarších žilinských materských škôl 
– MŠ Suvorovova. Úprava priniesla okrem vynovených priestorov aj zvýše-
nie kapacity o 40 miest. Obnova stála 1,3 milióna eur, mesto ju financo-
valo z vlastných zdrojov aj z Integrovaného regionálneho operačného 
programu. Rekonštrukčné práce boli zamerané na zníženie energetickej 
náročnosti budov a zvýšenie kapacity. Všetky pavilóny boli kompletne za-
teplené, vymenili sa niektoré okná i dvere. Dva pavilóny boli nadstavené, 
čím sa zvýšila ich kapacita. Kompletne sa vymenila elektroinštalácia vrá-
tane svietidiel. Pribudli aj nové sociálne zariadenia a estetický pohľad 
do tried doladili nové vykurovacie telesá. Revitalizácie sa neskôr dočká 
aj vonkajší areál, ktorý bude doplnený o nové hracie prvky a plot. Fasá-
da materskej školy dostala nový vzhľad s číselným označením pavilónov 
podľa predlohy žiakov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. 

31. AUGUST 
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2. SEPTEMBER

V Žiline v tomto roku do školy nastúpilo 866 prvákov. Z toho 708 navštevo-
valo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 158 zasadlo do 
lavíc súkromných a cirkevných tried. Deti, rodičia aj učitelia začínali nový 
školský rok so spoločnou obavou, ako dlho budú môcť vyučovanie absol-
vovať prezenčne a či sa opäť nezačne učiť dištančnou formou.  

9. SEPTEMBER

Pracovný tím Žilina Beskydy 2026 v rámci súťaže o titul Európske hlavné 
mesto kultúry zorganizoval konferenciu s názvom Kultúrne Fórum Beskydy 
2026, kde verejne predstavil svoju stratégiu a vypracované projekty. Akcie 
sa zúčastnili kultúrni operátori, umelci, turistické organizácie, predstavitelia 
zapojených miest a partnerských inštitúcií. Súčasťou podujatia bol aj pod-
pis memoranda o spoločnom postupe prezentácie turistickej destinácie 
Beskydy 2026. 

10. SEPTEMBER

Žilinský Park Ľudovíta Štúra je najkrajším na Slovensku! Rozhodli o tom 
záhradní a krajinní architekti v celoslovenskej súťaži Záhrada, park a detail 
roka 2020.  V rokoch 2016 – 2017 prešiel park kompletnou rekonštrukciou 
za 1,66 milióna eur, z toho 560 000 eur hradila Nadácia Kia Slovakia.

Podpis memoranda o spolupráci Beskydy 2026
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12. SEPTEMBER

Meniny oslavovali Márie. Išlo o najpoužívanejšie ženské meno v Žiline. 
V meste bolo k dnešnému dátumu 2 279 nositeliek tohto mena. V rebríčku 
popularity ženských mien ďalej nasledovali Anna – 2 085, Katarína – 1 642, 
Zuzana – 1 607 a Jana – 1 503. 

12. – 15. SEPTEMBER 

 Park Ľ. Štúra získal ocenenie

Pápeža sprevádzal J. Bittšanský (celkom vpravo).
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Slovensko po prvý raz navštívil pápež František. Počas celej štvordňovej 
návštevy Svätého Otca sprevádzal a tlmočil mu kňaz Ján Bittšanský (41) zo 
Žiliny.  Po štúdiách v Nitre pôsobil ako mladý kňaz v Rajci (2011 – 2013), kde 
na miestnom gymnáziu vyučoval náboženstvo. Jánove kroky neskôr viedli 
na farnosť do Žiliny (2017 kaplán Žilina – Vlčince), ako aj na štúdiá do Ríma 
(2013 – 2017), kde si spravil doktorát. Od roku 2017 je spolupracovníkom 
Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Skvelá znalosť taliančiny ho predurči-
la k tomu, aby sprevádzal Svätého Otca pri návšteve na Slovensku. 

16. – 22. SEPTEMBER 

Slovenské samosprávy sa zapojili do Európskeho týždňa mobility. Akciu 
zameranú na ekologické cestovanie podporila aj Žilina paletou podu-
jatí pre verejnosť: raňajky pre cyklistov a kolobežkárov, Parking Day – ako 
zmeniť parkovisko na zmysluplné a zábavné miesto, Svetový deň bez áut 
či bezplatná MHD pre všetkých.

16. SEPTEMBER

13. ročník Plaveckej štafety v Mestskej krytej plavárni Žilina prebiehal 
v režime OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní Covid-19), čo 
spôsobilo aj nižší počet návštevníkov. Akcie sa zúčastnilo 552 ľudí, ktorí 
spoločne odplávali 714 200 metrov. 

Porovnanie s predošlými ročníkmi 

rok počet plavcov odplávané metre

2017 907 1 406 500

2018 973 1 369 070

2019 815 1 300 550

2020 732 1 206 200

2021 552    714 200

17. SEPTEMBER 

Vláda  pripravila  prehľadný  súhrn pandemických  opatrení na  najbližšie  

obdobie. 
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21. SEPTEMBER

Najpoužívanejším priezviskom v Žiline je Baláž/Balážová. V meste býva až 
383 osôb s týmto rodinným menom. 

25. SEPTEMBER

Posledný septembrový a prvý októbrový víkend prebiehala rekonštrukcia 
cesty v úseku od okružnej križovatky Rondel po most cez rieku Rajčianka 
v Závodí. Po prvýkrát sa v meste vykonávali práce v nočných hodinách. 
Stavbu realizoval Žilinský samosprávy kraj. 

27. SEPTEMBER

Žilinská samospráva pristúpila k rekonštrukcii Materskej školy A. Kmeťa. 
Stavebné práce za viac ako 300 000 eur sú zamerané na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy a interiérové úpravy. Zlepšovať by sa mali te-
pelno-technické vlastnosti obvodového plášťa, základov, strechy a pod-
lahy. Rekonštruovať sa bude aj ohrev teplej vody či systém vykurovacej a 
vetracej sústavy. Stavebné práce začnú na konci roka a budú trvať prib-
ližne 150 dní. MŠ A. Kmeťa v súčasnosti navštevuje 114 detí. Momentálne sú 
presťahovaní do ZŠ Jarná a v elokovanom pracovisku školy na Hollého ulici. 
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30. SEPTEMBER

Mesto pokračuje v modernizácii škôlok. Materská škola Bajzova sa bude 
rekonštruovať za 540 000 eur, ktoré mesto zaplatí z vlastných zdrojov a z 
Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebnými úpra-
vami sa zníži energetická náročnosť budovy, zabezpečia sa interiérové 
úpravy a nadstavbou na jednopodlažnej časti budovy sa zvýši kapacita 
o 22 miest.  
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1. OKTÓBER

Žilinská univerzita v Žiline začala používať nové logo. To ideovo nadväzuje 
na sochárske dielo „Pulzujúce srdce univerzity”, ktoré sa nachádza na Uni-
verzitnom námestí. Návrh loga pripravil grafik a ilustrátor Martin Lacko spo-
lu s autorom sochy Bohušom Kubinským. Logo má reprezentovať súčas-
nosť aj budúcnosť identity UNIZA. Symbolických 7 čiar prepája jednotlivé 
fakulty do celku a odráža podstatu inštitúcie ako živého organizmu, ktorý 
sa neustále mení, pulzuje životom študentov, pedagógov a procesov uni-
verzity zároveň. 

2. OKTÓBER

Z chovnej stanice v Žiline – Závodí utiekol papagáj sivý Žako Kongo 
(samec), ktorý u chovateľa žije už niekoľko rokov v páre a v hniezde mal 
aktuálne mláďatá. Majitelia ho preto potrebovali urýchlene dostať späť 
domov. Za nájdenie zvieraťa bola vypísaná odmena. Vďaka sociálnym 
sieťam (Facebook a Instagram) sa informácia medzi verejnosťou rýchlo 
rozšírila. Príbeh mal napokon šťastný koniec. Podľa pána Ladislava z chov- 
nej stanice sa papagája nakoniec podarilo nájsť po tom, ako opakovane 
neúspešne jazdil na miesta, kde ľudia papagája videli. Nakoniec chovateľ 
chytil papagája až na siedmy pokus. Zviera nahlásili pracovníci strážnej 
služby z vrátnice Slovenskej správy ciest, že sedí na strome a napádajú ho 
havrany. „Vždy, keď som prišiel, tak už tam nebol alebo nechcel ku mne 
prísť,“ popísal chovateľ to, ako papagája chytali. V podvečer bol však pa-

Žilinská univerzita v Žiline má nové logo.



72Kronika mesta Žilina za rok 2021 

pagáj už unavený a aj pod vplyvom útoku priletel k majiteľovi sám. „Bolo 
na ňom vidieť, že už má toho dosť a nevládze. Len čo som ukázal strapec 
hrozna, zletel mi k nohám a nechal sa aj chytiť. Napriek tomu, že bežne nie 
je krotký. Bolo vidieť, že je šťastný, že ma vidí.“

4. OKTÓBER

Žilina si uctila pamiatku obetí pandémie. V Parku Ľ. Štúra bola slávnostne 
zasadená spomienková lipa, ktorá bude symbolicky žiť a dýchať za obete 
Covid-19. Išlo o prvé živé pietne miesto v našom meste. Žilina sa touto 
aktivitou zapojila do celoslovenského projektu OZ Skutočné obete, ktorý 
pripomína tragické následky pandémie. Lipy boli postupne vysadené vo 
viacerých mestách po celom Slovensku.

Mesto zasadilo lipu za obete Covid-19.
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4. OKTÓBER

Po posledných nepresvedčivých výsledkoch a výkonoch Šošonov sa ve-
denie MŠK Žilina rozhodlo odvolať hlavného trénera Pavla Staňa. Jeho 
nástupcom, a teda 74. hlavným trénerom Žiliny, bude doterajší asistent 
Peter Černák, ktorý bol pod Dubňom od roku 2016. Podľa slov športového 
manažéra MŠK Karol Belaníka nejde o dočasné riešenie: „Peter dlhodobo 
pracuje v klube. Prešiel si mládežou i “B” tímom. Už po odchode Jarosla-
va Kentoša bol jedným z kandidátov na trénera. Jeho prácu poznáme, 
rovnako tak vedomosti a futbalovú odbornosť. Verím, že sa nám vyššie 
spomenuté veci, ktoré nám v ostatných zápasoch chýbali, podarí po 
reprezentačnej prestávke získať naspäť a mužstvo sa vráti k futbalu, ktorý 
ho zdobil na začiatku sezóny. Hoci bol Peter súčasťou realizačného tímu, 
môže priniesť nový pohľad, iný prvok. Zároveň chceme využiť priestor 
reprezentačnej prestávky, aby si nový tréner našiel okrem Norberta Guľu k 
sebe ešte jedného asistenta.“

14. OKTÓBER

Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala zástupcov krajských miest na 
spoločnú pracovnú návštevu Ľubľany, aby sa mohli inšpirovať skúsenosťa-
mi v oblasti recyklovania a správy verejného priestoru. Slovenská delegá-
cia navštívila najmodernejšiu továreň na spracovanie odpadu v Európe 
– RCERO. Slovinsko dokáže zrecyklovať vyše 72 % odpadu. Slovensko je 
na úrovni 33 %. Ľubľana je držiteľom titulu Európske zelené mesto a môže 
sa pýšiť najväčšou pešou zónou v Európe. Žilinu na pracovnej ceste repre- 
zentovali primátor Peter Fiabáne a jeho zástupca Vladimír Randa.

16. OKTÓBER 

Búranie lávky na Vlčincoch
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Pre zlý technický stav mesto pristúpilo k likvidácii lávky na Obchodnej ulici 
na Vlčincoch. Komplexná rekonštrukcia celého mostného objektu za prib-
ližne 360 000 eur začne v novom roku. Premostenie bolo široké približne 4,6 
m a nachádzalo sa vo výške takmer 5 metrov. 

29. OKTÓBER

V Žiline vznikol nový park s pamätníkom na počesť švédskeho architekta 
Carla Gustava Swenssona. V roku 2021 uplynulo 160 rokov od jeho naro-
denia a tiež 130 rokov od vybudovania parku pri žilinskej Súkenke. Ide o za-
tiaľ jediné preukázané a tiež dochované dielo tohto architekta na celom 
území Slovenskej republiky. Park sa nachádza v priestore ohraničenom 
ulicami Kysucká a Športová. Na slávnostnom otváracom ceremoniáli sa 
zúčastnili aj veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva pre Rakúsko a Slovensko 
Anika Markovic a slovenská veľvyslankyňa vo Švédsku Martina Balunová. 
Vzácni hostia zasadili tri kusy stromov brezy previsnutej v kultivare „Dale-
carlica“ (švédsky Ornäsbjörk). Tento strom bol objavený vo Švédsku v 
roku 1767 a od roku 1985 je švédskym národným stromom. Pamätník má 
výšku 4,6 m a bol inšpirovaný tzv. Gotickou bránou v Súľovských skalách.  
Architektúra sochárskeho diela je s okolitou krajinou prepojená pohľadom 

Otvorenie Parku C. G. Swenssona (hostia zľava – M. Schwahn, M. Sobola,  
A. Markovic, P. Fiabáne, M. Balunová, M. Janiga)
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na mestské dominanty – Katedrálu Najsvätejšej Trojice a Remeselnícky 
dom. Do vnútra pamätníka bola osadená časová kapsula pre budúce 
generácie. Súčasťou Parku C. G. Swenssona je i živá výsadba, tzv. expozí-
cia drevín v krajine – 33 stromov a 8 krov. Každý z nich má svoje číslo, po- 
pisku a QR kód, vďaka ktorému sa dozviete viac o konkrétnej drevine. Na 
informačných paneloch sa verejnosť dočíta aj o histórii miesta a niekdajšej 
Súkenke – továrni na výrobu súkna.  

31. OKTÓBER

Žilina dostala krásny dar! Mário Estergájoš z Nového mesta nad Váhom 
spolu so svojou rodinou nakreslil jedno srdiečko pre každého Žilinčana. 
Na papier dal teda dokopy 81 929 srdiečok. Podľa autora majú srdiečka 
magickú moc a ľudia ich v dnešnej dobe veľmi potrebujú. Mário považuje 
zobrazovanie srdiečok za terapiu i relax a chce vytvoriť jedno srdiečko pre 
každého Slováka.     

31. OKTÓBER
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3. – 7. NOVEMBER

Žilinčanky bodovali na Majstrovstvách sveta vo fitness. Karin Suchomelová 
si zo súťaže v španielskej Santa Sussane odniesla 2 strieborné medaily. Na 
pódium nastúpila v kategórii Artistic Fitness medzi juniorkami aj seniorkami. 
Nicol Celeriková získala v rovnakej kategórii v juniorkách 4. miesto a v žen-
skej kategórii vybojovala bronzovú medailu.

4. NOVEMBER

Bytový dom na Ulici Jura Hronca na žilinskom sídlisku Hájik zachvátil požiar. 
Plamene v bytovke, ktorá je v správe mesta, sa rozhoreli na balkóne jed-
ného z podkrovných bytov pred 11.00 hod. K požiaru boli okamžite privolaní 
profesionálni hasiči. Na mieste zasahovalo 20 mužov a 10 kusov techniky. 
Hoci vietor komplikoval zásah záchranárov, oheň sa podarilo bezpros-
tredne po príchode hasičov lokalizovať a uhasiť. V 12 bytoch bývalo 24 
obyvateľov, ktorí boli okamžite evakuovaní do bezpečia. Nikto z nich ne-
bol zranení. O pomoc mesta s náhradným ubytovaním požiadala jedna 
trojčlenná rodina. Ostatní obyvatelia využili dočasné zázemie u svojich 
príbuzných. Byty nebolo možné obývať, keďže boli zasiahnuté vodou po 
hasení požiaru. Bezprostredne po likvidácii požiaru a prípadných skrytých 
ohnísk, bolo obyvateľom za asistencie hasičov a polície umožnené, aby 
si z bytov odniesli svoje osobné veci. Bytový dom bol zabezpečený proti 
vstupu a strážený hliadkami mestskej polície. 

Mesto v súvislosti s požiarom vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
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8. NOVEMBER 

Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade Slovenského národného povstania do-
stane novú tvár. Vďaka dotácii z Úradu vlády SR v hodnote 5 700 eur, sa 
odstránia porušené časti, povrchové nečistoty, vyčistí sa mikroflóra, upev- 
nia uvoľnené kamenné platne, obnoví sa špárovanie a farebné zjednote-
nie kamenných častí. Monumentálny pamätník odhalili v roku 1955 pri 10. 
výročí vstupu 1. čsl. armádneho zboru do mesta. Autorom kamenného 
súsošia je sochár Rudolf Pribiš (1913 – 1984), rodák z Rajca a profesor Ing. 
arch. Ján Svetlík. Dielo z pieskovcového kameňa zobrazuje postavu oslo-
boditeľa, matku s dieťaťom v náručí a chlapca pri vojakovi. Vplyvom pove- 
ternostných podmienok je pamätník na niektorých miestach znečistený či 
obrastený machom, lokálne sa na ňom objavujú praskliny a pieskovcová 
hmota je narušená. Súsošie bolo naposledy výrazne reštaurované v apríli 
2015, práce zafinancovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá 
Fatra. Sad SNP je najstarším parkom v meste Žilina. Vznikol koncom 19. 
storočia medzi potokom Všivák a radom mestských víl na vtedajšej Park-
ovej ulici, z ktorých si niektoré dodnes zachovali pôvodnú secesnú podo-
bu. V roku 2020 Mestské zastupiteľstvo v Žiline rozhodlo o zapísaní parku do 
štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Osobitný 
štatút Parku SNP garantuje napríklad to, že v ňom nie je možné realizovať 
rozsiahlu výstavbu. 

Súsošie pred rekonštrukciou
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9. NOVEMBER

Revitalizáciou prechádza vnútroblok na Fatranskej ulici. Práce za viac ako 
340 000 eur zahŕňajú – obnovu chodníkov a asfaltových plôch, pribudnú 
smetné nádoby, lavičky, ležadlá, vytvorené budú nové zelené parkova-
cie zábrany. Novinkou vo vnútrobloku budú aj stojany na bicykle či knižná 
búdka. Obnovou prejdú i detské ihriská, pieskoviská a zrevitalizovalizuje sa 
aj kruhové pieskovisko. Projekt myslel aj na športovcov. Vymení sa herný 
povrch športových plôch, pribudnú tyče na volejbal, streetballový kôš a 
stoly na stolný tenis. Na existujúcom chodníku v tvare osmičky vznikne cyk-
lo/in-line okruh pre deti s terénnou vlnou, pumptrack dráhou, slalomom a 
drevenou prekážkou. Na cvičenie môžu obyvatelia využiť aj parkourové 
cvičisko a workout, ktoré vznikne na existujúcej spevnenej ploche, kde 
bude nový asfaltový povrch a dopadové plochy z recyklovanej pryže. 
V priestore za parkovacím domom pribudne oddychová zóna s ležad-
lami, paletovými mobilnými stolmi a sedením. Fanúšikovia šachu budú 
môcť využívať aj dva nové šachové stolíky. Dôležitou súčasťou revitalizá-
cie je výsadba zelene, pribudnú ďalšie listnaté a ihličnaté stromy, kry a 
popínavá zeleň tvoriaca úpravu parkovacieho domu proti grafitom. Zeleň 
splní aj zatemňovaciu funkciu v prípade drevených prvkov, ktoré poslúžia 
ako hravé tunely na cyklodráhe. Na dvoch miestach vo vnútrobloku budú 
taktiež situované kompostéry a bylinkové záhradky. 

10. NOVEMBER

Na Mariánskom námestí osadili vianočný stromček. Tento rok sa ním sta-
la 13-metrov vysoká jedľa srienistá (abies concolor), ktorú mestu darovali 
Marián a Monika Suchomelovci z obce Horný Hričov. Strom v ich súkrom-
nej záhrade, vzhľadom na svoju veľkosť, predstavoval nebezpečen- 
stvo, preto bol jeho výrub neodkladný.   

11. NOVEMBER

Holandské veľvyslanectvo na Slovensku darovalo mestu Žilina 2 000 tulipá- 
nov  odrody Slovensko. Tie sú symbolom spolupráce a dobrých vzťahov medzi 
našimi krajinami. Veľvyslankyňa Holandska Gabriella Sancisi so zástupcom 
primátora Vladimírom Random symbolicky zasadili prvé cibuľky v Sade SNP.  

13. NOVEMBER

Diecézna charita Žilina prišla s novou možnosťou pomoci bezdomovcom 
a to formou hlineného dukátu. Po jeho zakúpení ho bolo možné darovať 
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človeku v núdzi, ktorý ho mohol následne v charite na Bratislavskej ulici 
423/27 vymeniť za jedlo, potravinový balík, polievku, ale aj za služby ako 
napríklad pranie, nocľah či možnosť osobnej hygieny. V Žiline sa dal hlinený 
dukát zakúpiť v troch automatoch – na budove mestského úradu, na Nám. 
A. Hlinku a na Ulici vysokoškolákov. Cena dukátu bola 1 euro. Projekt sa 
stal účinným nástrojom pri riešení problematiky žobrania a bezdomovstva. 
Dať človeku dukát bolo lepšie, ako dať mu peniaze. Hlinený dukát bola 
pomoc, ktorá nemohla byť zneužitá na alkohol či iné závislosti. 

14. NOVEMBER

Žilina otvorila dve nové denné centrá na sídlisku Solinky. Zariadenia vznikli 
v prízemných nebytových priestoroch mestskej bytovky na Borovej ulici. 
Novootvorený priestor mal dve samostatné časti – centrum pre senior-
ov a centrum pre rodičov s deťmi. Každú časť vedie osobitne zamestna- 
nec, ktorý sa bude venovať nielen rodičom s deťmi a seniorom, ale aj vzá-
jomnému prepájaniu generácií a tiež ich interakcii. Centrá sú jedinečné 
aj tým, že okrem poskytovania miesta pre stretávanie seniorov, orga-
nizácií, konanie prednášok, diskusií, tvorivých dielní, workshopov, cvičení, 
kultúrnych podujatí či výletov budú poskytovať zázemie aj pre rodičov 
s deťmi, ktorí trávia čas najmä na rodičovskej dovolenke a chcú sa vzá-
jomne stretávať. Vznik centier finančne podporila Nadácia Kia Slovakia. 
Žilinská samospráva v súčasnosti prevádzkuje šesť denných centier, v cen-
tre mesta na Ulici A. Kmeťa, na sídlisku Vlčince na Námestí J. Borodáča, na 
Hájiku, ale aj v Bytčici, Strážove a Trnovom. 

16. NOVEMBER

Žilinská samospráva začala s prípravou projektovej dokumentácie pre 
komplexnú modernizáciu a rozšírenie trolejbusových tratí. Suma 2,8 milió-
na eur z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu odstráni súčasný nedosta-
točný technický stav trakčného vedenia, meniarní, obratísk a zastávok s 
plánovanou životnosťou 30 rokov, či výrazne zvýši spoľahlivosť a rýchlosť 
mestskej hromadnej dopravy. Projekt sa bude realizovať po roku 2023.

17. NOVEMBER

Pripomíname si 32. výročie Nežnej revolúcie. Mesto v spolupráci s OOCR 
Malá Fatra pripravilo na Nám. A. Hlinku výstavu 40 fotografií ku Dňu boja 
za slobodu a demokraciu. Ich autorom je Milan Veliký. Zábery zachytá-
vajú udalosti novembra 1989, ale aj udalosti po novembri v roku 1990. 
Na námestí bol zároveň umiestnený fotopoint vytvorený z názvu ŽILINA. 
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Myšlienka vytvorenia fotopointu vznikla ako súčasť Festivalu Žilina žije 
2019, keď organizátori Michal Michálek a Lukáš Turiak prvýkrát vytvori-
li jednoduchý fotopoint, ktorý bol súčasťou exteriérovej prezentácie. In-
štalácia sa vtedy stretla s veľkým záujmom verejnosti, preto organizátori 
oslovili mesto na spoluprácu pri vytvorení stáleho fotopointu. Materiálové 
prevedenie diela odkazuje na drotársku tradíciu Žiliny. Autormi návrhu a 
samotnej realizácie sú Dušan Šimun a Juraj Špalek. Jednotlivé písmená 
sú mobilné a dajú sa kreatívne upravovať. To znamená, že fotopoint sa 
bude v priebehu roka premiestňovať do rôznych lokalít a pretvárať podľa 
charakteru podujatia, ktoré bude sprevádzať. Fotopoint bol financovaný 
z prostriedkov OOCR Malá Fatra a Ministerstva výstavby a dopravy SR v 
celkovej hodnote 15 000 eur.

19. NOVEMBER

Žilinčanka Soňa Holúbková získala prestížne ocenenie Biela vrana 2021 
za 30 rokov dobrovoľnej práce psychológa s ľuďmi s postihnutím. V skost-
natenom systéme svojou prácou vyšľapáva nové cesty, aby ľudí s postih-
nutím podporila v túžbe žiť samostatne. Usiluje sa o začlenenie každého 
človeka do spoločnosti, učí ľudí prijímať a oceňovať inakosť.  Biela vrana je 
ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu, ktoré 
sa na Slovensku od roku 2008 udeľuje výnimočným osobnostiam.

Fotopoint pripomínajúci udalosti novembra ´89
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19. NOVEMBER

Obyvatelia Soliniek sa môžu tešiť na obnovu vnútrobloku. Mesto bude 
revitalizovať vnútroblok na Solinkách, a to medzi ulicami Jaseňová,  
Borová, Gaštanová a Limbová. Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verej- 
ný priestor s množstvom zelene pre spoločenské a oddychové aktivity s 
dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť. Urbanistická štúdia je hotová, 
v nasledujúcom období bude žilinská samospráva realizovať projektovú 
dokumentáciu spolu so stavebným povolením.

22. NOVEMBER

V Žiline vzniklo Inovačné centrum Inovia. Spoločnosti by malo priniesť 
nové stimuly pre inovačnú a digitálnu transformáciu kraja. Cieľom centra 
je zhodnotiť inovačný potenciál nášho regiónu, vytvárať podmienky pre 
zlepšovanie inovačnej výkonnosti, prepájať a zintenzívniť spoluprácu pod-
nikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Zakladajúcimi členmi sú Ži-
linský samosprávny kraj (45 %), mesto Žilina (45 %) a Žilinská univerzita (10 %). 
Centrum v jeho prvých rokoch povedie Vlastimil Kocian, ktorý má bohaté 
podnikateľské skúsenosti. Výška prvého peňažného vkladu zakladajúcich 
členov je spolu 100 000 eur (Mesto Žilina 45 000 eur, ŽSK 45 000 eur, Žilinská 
univerzita 10 000 eur). Predpokladaná výška členského pre mesto Žilina v 
roku 2022 je 125 000 eur. Do budúcna si InoVia na svoju činnosť plánuje 
zarábať vlastnými aktivitami, počíta sa aj s podporou z projektov EÚ. 

Vizualizácia obnovy vnútrobloku na Solinkách 
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23. NOVEMBER

V meste pribudlo ďalšie zrekonštruované športovisko. Mestský úrad zmo- 
dernizoval športový areál ZŠ s MŠ Gaštanová, na Solinkách. Podarilo sa 
zrenovovať atletickú dráhu, skok do diaľky, volejbalové a viacúčelové ihris-
ko, dobudovali sa nové povrchy, pribudli ochranné siete okolo ihrísk i spev- 
nené plochy. Areál bude celoročne slúžiť školákom, športovým klubom a 
krúžkom, ako aj širokej verejnosti. Rekonštrukcia stála takmer 290 000 eur, z 
toho polovicu mesto získalo z Fondu na podporu športu.

24. NOVEMBER

Národná diaľničná spoločnosť dokončila rekonštrukciu mosta vo Vraní. 
Rieka Kysuca bola premostená v októbri 2015. Most prispel k bezpečnosti 
a plynulosti premávky i k zníženiu tranzitnej dopravy po mestských komu-
nikáciách. Vďaka nemu poklesla hlučnosť i množstvo exhalátov. Stavba 
celkovo skvalitnila život ľudí v tejto mestskej časti, preto tam zostane natr-
valo. O údržbu sa bude starať žilinská župa.

28. NOVEMBER

V predvianočnom čase si mesto pre Žilinčanov pripravilo sériu predstavení 
domácich umelcov pod názvom Hudobný advent Žilina 2021. Program 
bol vysielaný v TV RAJ, TV Severka a na YouTube kanáli Mesta Žilina. Na 
divákov čakali títo interpreti so svojím programom: Štátny komorný orches-
ter Žilina 2020, inscenácia Žltá čiara – Mestské divadlo Žilina, Adventure 
Strings & Barbora Švidraňová, Arzén, Vianočný koncert pre mesto Žilina – 
Štátny komorný orchester Žilina. 
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30. NOVEMBER
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1. DECEMBER 

Slovenská pošta ruší svoju kamennú prevádzku v mestskej časti Brodno, 
ktorá slúžila aj pre obyvateľov Vrania. Občania tak po novom vybavia 
takmer všetky služby, na ktoré boli zvyknutí, prostredníctvom poštového 
doručovateľa, prípadne poštového kuriéra. Ostatné služby budú občanom 
poskytnuté na ktorejkoľvek z ďalších 10 pôšt v Žiline. To sa Brodňancom 
nepáčilo, pretože to znamenalo, že by za službami museli cestovať viac 
ako 3 kilometre. Miestni sa zomkli a spísali petíciu, ktorá však rozhodnutie 
Slovenskej pošty nezmenila.

1. DECEMBER

Mesto Žilina získalo pol milióna eur na skvalitnenie opatrovateľskej služby. 
Z peňazí posilní domácu opatrovateľskú službu, o ktorú majú ľudia čoraz 
väčší záujem. Projekt z Operačného programu Ľudské zdroje umožní se-
niorom zotrvať vo svojom domácom prostredí, čo podporí ich uzdravenie 
a zvýši kvalitu životu. Realizácia bude prebiehať od decembra 2021 do 
februára 2023 a pomôže zafinancovať mzdu pre 49 opatrovateliek, ktoré 
sa budú starať o 130 klientov. 

1. DECEMBER 

Vzhľadom na celoštátne protipandemické opatrenia mesto Žilina už po 
druhýkrát za sebou neorganizovalo tradičné vianočné trhy. Z rovnakých 
dôvodov sa nekonali ani žiadne silvestrovské oslavy.

6. DECEMBER

Vianočný trolejbus 
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Na cestu vyrazil vianočný trolejbus mestskej hromadnej dopravy. V tom-
to roku priniesol 2 novinky. Zmenu vozidla – jazdiť sa bude na najnovšom 
a zároveň najmladšom modeli, na trolejbuse ŠKODA 26TrA Solaris. Druhou 
novotou je rozšírenie jeho trasy. Vďaka parciálnemu trolejbusu, ktorý 
dokáže prejsť časť cesty aj mimo trakčného vedenia, sa vianočné vozidlo 
objaví aj v mestských častiach a takmer na všetkých linkách v meste.   

7. DECEMBER

Žilina má prvý poesiomat na Slovensku. Ide o automat podobný jukeboxu, 
avšak namiesto hudby si môžete vypočuť úryvky z literatúry. Na svete 
ich je približne 20 kusov, napríklad v New Yorku, Prahe či Manile. Stroj je 
nainštalovaný v Parku Ľ. Štúra. Energiu si poslucháč vytvára sám pomocou 
otočnej kľuky. Stlačením tlačidla si vyberie, čo si chce vypočuť. Pri spustení 
zariadenia bola vytvorená táto ponuka z tvorby lokálnych autorov: 

EN 433 Slovakia

Peter Macsovszky: Tamtým podvádzaní

Dominik Tatarka: Démon súhlasu 

Ján Lenčo: Kde som bol

Jozef Jurzet: Očakávanie

Ľubomír Feldek: Šansón na nedeľu

Ján Frátrik: Moje verše (zo zbierky: Nepokojná pieseň)

Anita Tešovičová: Nočný telefonát 

Ivan Štrpka: Neviditeľná vlajka. Deti na úteku

Dáša Fon Fľaša: Strom 

Liza Gennart: Oceány ako túžba po čase (zo zbierky Výsledky vzniku)

Ivan Laučík: zo zbierky Sme príbuzní na začiatku 

Mirka Ábelová: Nové básne ASI

Vlado Janček: Prázdno

Mila Haugová: monáda3

Erik Ondrejička: Vtáčím perom

Martin Gerboc: Až tieň určí predmet

Nóra Ružičková: verejný park

Karol Chmel: ľahšie je zúfalstvo

Kamil Peteraj: Vtesnané do vĺn
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8. DECEMBER

Naše mesto navštívila medzinárodná porota súťaže Európske hlavné mes-
to kultúry 2026. 

Žilinský projektový tím privítal porotcov spolu s primátormi Žiliny, Frýdku-Míst-
ku, Bielsko-Białej a župankou Erikou Jurinovou v Rosenfeldovom paláci, 
kde spoločne predstavili náš súťažný program a projekty. Počas dňa si 
porota obzrela mesto a navštívila viacero kultúrnych inštitúcií. 

Sloganom našej kandidatúry bolo OKNO PRÍLEŽITOSTÍ, ktoré pochádza zo 
žargónu astronautiky. V roku 1964 v NASA zistili ohromnú vec. Každých 176 
rokov sa Jupiter, Saturn, Urán a Neptún zoradia vedľa seba tak, že cestu 
vesmírnej sondy skrátia zo 40 na 10 rokov. Výskumníci využili toto „okno 
príležitostí“ a na základe uvedeného poznania spustili sériu najúspešne-
jších vesmírnych programov. Ak človek dokáže vystihnúť ten správny oka-
mih, môže ušetriť až 30 rokov svojho úsilia! A to platí nielen vo vesmíre, ale 
aj tu na Zemi. 

Primátor Peter Fiabáne a poesiomat v Parku Ľ. Štúra 
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10. DECEMBER 

Tri kandidujúce mestá medzinárodnej súťaže Európske hlavné mesto kultúry 
2026 (Žilina, Trenčín a Nitra) sa dozvedeli výsledok takmer 2-ročného pra-
covného úsilia. Víťazom súťaže sa stalo mesto Trenčín. Hoci sa nám nepo- 
darilo vyhrať, vďaka finálovej účasti v súťaži Žilina zozbierala a vypraco-
vala veľké množstvo dobrých nápadov, ktoré budú zdrojom inšpirácie na 
dlhé roky. Tunajšia samospráva sa bude snažiť niektoré z nich zrealizovať 
aj bez získania titulu. 

14. DECEMBER 

Zomrel obľúbený farár a dekan Mons. Ladislav Stromček. Hoci posledné 
roky života prežil v Čadci, v Žiline pôsobil v rokoch 1990 – 2016 na rôznych 
cirkevných pozíciách a tešil sa veľkej obľube zo strany veriacich. Ladislav 
Stromček sa narodil 3. februára 1960 v Dolnom Kubíne.

Pôsobenie v Žiline:

1990 – 1991 kaplán Žilina – Mesto

1990 – 1994 šéfredaktor časopisu ZRNO

1991 – 1996 školský kaplán pre Gymnázium sv. Františka v Žiline

1991 – 1998 pastorácia vysokoškolákov v Žiline

1996 – 2001 rektor Kostola sv. Barbory v Žiline

1998 – 2002 univerzitný kaplán a duchovný správca UPeCe Žilina

1999 ThLic. na KUL Lublin

2001 – 2002 dočasný administrátor Žilina – Mesto

2002 – 2008 farár Žilina – Mesto

2002 – 2008 dekan Dekanátu Žilina

2007 monsignor

2008 – 2016 generálny vikár Žilinskej diecézy

14. DECEMBER

Do Vianočného behu individuálnou online formou sa v tomto roku zapojilo 
328 bežcov. 

Akcia prebiehala v termíne od 6. do 13. decembra (od Mikuláša po Luciu). 
Nadšenci behu si však zašportovali aj v ďalekom zahraničí napr. v Londýne 
či v Berlíne. Na Slovensku početná skupina športovala v Prešove a okolí, 
zaujímavý výkon predviedli bežci v okolí Podmanína, keď 8-kilometrovú 
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trasu bežali v horskom teréne na Veľký Manín. Behalo sa aj v Zádubní, 
Budatíne, Závodí, Parku Ľudovíta Štúra, Stráži, Liptovskom Mikuláši, Ochod-
nici, Dolnom Kubíne, Považskej Bystrici, Tepličke nad Váhom, Nededzi či 
Púchove. Pre každého účastníka, ktorý zabehol tradičnú trať Vianočného 
behu v okolí Vodného diela Žilina, čakala pamätná medaila.

20. DECEMBER 

Vnútroblok generála G. Lannuriena na Hájiku zmenil svoj vzhľad. V rámci 
revitalizácie v lokalite pribudli nové herné prvky, mobiliár pre oddychovú 
zónu (lavičky, stoly, prístrešok), workoutové prvky, výsadba zelene, nové 
chodníky a doplnilo sa i verejné osvetlenie. Na kolektoroch ľudí oslovujú 
citáty, zaujala i maľba na schodoch. 

31. DECEMBER 

V roku 2021 sme zaevidovali 1 416 odhlásení z trvalého pobytu v 
meste Žilina a 1 352 prisťahovaných z iných miest a obcí. Okrem 
toho sa uskutočnilo 1 463 zmien trvalého pobytu v rámci mesta.  

Maľba zobrazujúca generála G. Lannurienu
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V roku 2021 sa v našom meste narodilo 1 897 detí, z toho 952 chlapcov 
a 945 dievčat. Na porovnanie: v roku 2020 to bolo 1 901 detí a v roku 
2019 sme privítali 1 738 novorodencov.  V štatistike najčastejších krstných 
mien pre novorodeniatka dominujú tradičné slovenské mená. U dievčat 
je v kurze Eliška, Natália, Viktória, Nina a Nela, u chlapcov sa obľube teší 
Jakub, Matej, Michal, Lukáš a Tomáš. Niektorí rodičia však siahli aj po 
netradičných menách, najmä ak jeden z rodičov bol cudzinec. Medzi 
chlapčenskými menami to boli napríklad Ben, Kiet, Renas, Zachariáš či Es-
teban. Medzi dievčatami sa objavili mená Desiree, Amy, Gudalyre, Suntu, 
Aurora, Marilka, Naila, Melek, Nadin, Arin, Zoana, Berenice, Šejla, Dália, 
Pola, Keyla, Iza či Uma. 

Podľa údajov zo žilinskej matriky nás opustilo 1 956 ľudí, z toho 1 002 mužov 
a 954 žien.

Vojsť do manželského chomúta sa rozhodlo 414 párov. Zaznamenali sme 
212 civilných sobášov a 202 cirkevných obradov.   

31. DECEMBER
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Mesto Žilina

Schválený 
rozpočet       

2021

Upravený 
rozpočet                

2021

Skutočnosť k 
31.12.2021

% 
plnenia

77 957 281 100 816 819 90 739 110,71 90,00
3 023 001 3 659 985 2 886 297,88 78,86

80 980 282 104 476 804 93 625 408,59 89,61

z toho: 
75 072 111 81 324 387 81 423 168,35 100,12

z toho: 72 049 110 78 029 119 78 876 417,13 101,09
3 023 001 3 295 268 2 546 751,22 77,29

z toho: školy a školské zariadenia 2 795 001 2 985 025 2 240 429,52 75,06
Úsmev - ZpS Osiková ul. 228 000 308 618 304 696,70 98,73
ÚHA mesta Žilina 0 1 625 1 625,00 100,00

270 000 2 336 023 2 475 581,05 105,97
z toho: 270 000 2 334 023 2 473 581,05 105,98

0 2 000 2 000,00 100,00
z toho: školy a školské zariadenia 0 2 000 2 000,00 100,00

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

5 638 171 20 816 394 9 726 659,19 46,73
z toho: 5 638 171 20 453 677 9 389 112,53 45,90

0 362 717 337 546,66 93,06
z toho: školy a školské zariadenia 0 362 717 337 546,66 93,06

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

80 980 282 104 476 804 93 625 408,59 89,61

49 635 638 68 194 548 52 989 201,31 77,70
31 344 644 36 282 256 33 707 004,56 92,90

80 980 282 104 476 804 86 696 205,87 82,98

z toho: 
74 023 743 84 195 493 76 065 984,33 90,34

z toho: 42 781 099 48 491 324 42 824 589,97 88,31
31 242 644 35 704 169 33 241 394,36 93,10

z toho: školy a školské zariadenia 29 977 548 34 181 949 31 853 909,36 93,19
Úsmev - ZpS Osiková ul. 882 796 979 928 975 845,43 99,58
ÚHA mesta Žilina 382 300 542 292 411 639,57 75,91

4 664 567 17 979 339 8 144 537,39 45,30
z toho: 4 562 567 17 401 252 7 678 927,19 44,13

102 000 578 087 465 610,20 80,54
z toho: školy a školské zariadenia 0 370 785 360 191,74 97,14

Úsmev - ZpS Osiková ul. 0 27 486 27 220,20 99,03
ÚHA mesta Žilina 102 000 179 816 78 198,26 43,49

2 291 972 2 301 972 2 485 684,15 107,98
z toho: 2 291 972 2 301 972 2 485 684,15 107,98

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

80 980 282 104 476 804 86 696 205,87 82,98

Schválený 
rozpočet       

2021

Upravený 
rozpočet                

2021

Skutočnosť k 
31.12.2021

1 048 368 -2 871 106 5 357 184,02
-4 394 567 -15 643 316 -5 668 956,34
3 346 199 18 514 422 7 240 975,04

-3 346 199 -18 514 422 -311 772,32

0 0 6 929 202,72

Pozn.: 
RO = rozpočtové organizácie mesta 

Rozpočtové príjmy mesto Žilina 

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2021

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)

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12. 2021
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Grant 
č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v €

1 K Občianske združenie pre podporu netradičných 
foriem umenia

HUDBA SVETA ŽILINA VII. ročník medzinárodného 
world music festivalu 4 600,00

2 K Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová 4.ročník spájania komunít kultúry a športu - 
Susedský deň 1 850,00

3 K ZLF Žilinský literárny festival 18.ročník 4 400,00
4 K Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA MAĽUJ PODĽA SEBA 7 700,00

5 K Miešaný zbor Žilina, OZ Návrat Miešaného zboru mesta Žilina k aktívnej 
činnosti  po nečinnosti počas pandémie 3 300,00

6 K Profigrafik.sk s. r. o. 9. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 
Hory a mesto Žilina 2 500,00

7 K Truc sphérique Sphéra v Novej synagóge 2 500,00
9 K NADÁCIA POLIS ŽILINA Literárno-kultúrne a osvetové večery 2 500,00

11 K Art VAMO Privilégium 800,00
12 K Mgr.art. Zuzana Burianová MEANWHILE - letný mozaikový koncert 500,00
14 K Láska k tancu Opäť s nami objav svoje mesto 550,00

15 K Róbert Blaško Charmsove deti - medzinárodná hudobná spolupráca 
v Žiline 1 500,00

16 K Krajské kultúrne stredisko v Žiline Pomuniteľnosť okamihu 1 402,83

17 K Štátny komorný orchester Žilina NEDEĽNÉ MATINÉ PRE DETI A RODIČOV - cyklus 
koncertov 2 500,00

18 K Rotary Club Žilina International Kultúra kultúre 2021 900,00
19 K OK Music, s.r.o. Klubové leto na terase 2021 1 500,00

20 K Občianske združenie ETHNO GITARIÁDA 2021 - Guitar and Bass Festival and 
Competition 2 800,00

21 K Ing. arch. Pavol Mikoláš ARCHPRO Krížová cesta vo farskom sade v Žilina-Trnové 4 500,00
22 K Bábkové divadlo Žilina Bábkač v záhrade 4 800,00
23 K Za oponou n. o. divadelný tábor Za oponou 2021 3 000,00

24 K "Spolok Priateľov DH FATRANKA" Zviditeľnenie dychovej hudby cez modernizáciu 
nástrojového vybavenia 1 000,00

26 K Tanečné divadlo Alternatív Letné tanečné dielne pre deti 2021 1 150,00
27 K Žilinská univerzita v Žiline Priateľ mi podal ruku 1 532,40
29 K Mladý podnikavec Kniha Bajkal 800,00
30 K Matej Vrábeľ Žilina akusticky 3 000,00
31 K Mgr. Jakub Kaprál NEW GENERATION 3 130,00

32 K ARIAN SERVIS, s.r.o. Spevy z periférie. Osem obrazov zavesených vo 
vetre. 666,66

33 K Peter Vaňouček Hommage á Hana Hegerová 2 900,00

34 K ANČA 14.ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest 
Anča 2021 5 000,00

37 K Cech Terra de Selinan Stredoveký deň Žilina XII 2 500,00
39 K ALL MEDIA, s.r.o. Publikácia - Stratená Žilina 3 500,00

40 K Považská galéria umenia v Žiline Program Považskej galérie umenia v Žiline on-
line/Cesta k novým návštevníkom 900,00

41 K Truc sphérique Festival Kiosk 2021 2 500,00
42 K Štúdio Mestského Divadla Žilina o.z. Letné divadlenie a rozvoj publika 1 999,58

44 K NOBIS PROSPERE Reštaurovanie prícestnej kaplnky v Žiline, Hruštiny - 
Šibenice 2 800,00

46 K Kultúrne centrum Deža Hoffmanna Kultúrne centrum Deža Hoffmanna 2021 4 677,06
47 K Ing.arch. Mária Eliášová Noc literatúry 2021 1 600,00

48 K Mgr.art. Karolína Bašteková Umeleckoremeselné rezidencie, workshopy s live 
streamingom a videodokumentáciou 1 050,00

49 K Jozef Juriš VEKAM Trnovské hodové slávnosti 2021 4 500,00
50 K Ints Plavnieks Podsvetlo - nové svetlo do starej tmy 1 200,00
51 K David George Hoskins Cartwright Komunitný streamer 500,00

91 008,53
52 Š ŠK JUVENTA Žilina, o. z. 14. ročník Žilinského viacboja všestrannosti 2 500,00
53 Š Žilinská mestská basketbalová liga STREETBALL PROTI RAKOVINE 2021 1 700,00

55 Š Lezecký klub LA SKALA Európsky pohár mládeže v lezení na obťažnosť a 
rýchlosť 2 200,00

57 Š Žilinský pedál PEDÁLovník a PEDÁLovníček 2021 1 000,00
58 Š Žilinský pedál ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice 500,00
59 Š A K A Z A Community Run IV. 774,00

V.  PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

SPOLU

Grantové dotácie 2021
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GRANTOVÉ DOTÁCIE ZA ROK 2021

Grant 
č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v €

60 Š Žilinské blatíčko Žilinský Zlom väz 1 000,00
61 Š ECODICO, družstvo Žilinský mestský polmaratón 2021 2 700,00

62 Š Mestský športový klub nevidiacich a 
slabozrakých športovcov Žilina Showdown - zachovajme tradíciu netriadičného 1 000,00

63 Š Plavecký klub Tenax Žilina, o.z. XX. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2021 (SPRING 
PRIX OF ŽILINA 2021) 2 700,00

64 Š Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, 
Romualda Zaymusa 3, Žilina Zdravé deti - Zdravá budúcnosť 500,00

65 Š Cyklistická Detská Tour Detská Tour Petra Sagana 3 200,00

66 Š Športcentrum Žilina 3. ročník stolnotenisového turnaju registrovaných a 
neregistrovaných športovcov 1 000,00

67 Š Žilinský športový klub 26. ročník Európskeho pohára v paracyklistike,  17.-
18.7.2021 2 000,00

69 Š Šport spája, o. z. Deň plný zábavy na Pumptracku v Žiline 500,00

70 Š Tenisový klub Žilina Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA 
JUNIOR OPEN 2021 2 300,00

71 Š Inline Club Žilina Inline Žilina 2021 350,00
72 Š Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z. Skús, čo dokážeš na vode 3! 1 500,00
73 Š Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. Žilinský triatlon 2021 3 200,00
74 Š Ladislav Németh - NELA ŠPORT TURNAJEFUTBAL 500,00
75 Š ŽILINA V POHYBE ŽLTA 2021 1 000,00
76 Š Boardlip NightBowl 950,00
77 Š Cech Terra de Selinan Žilinský Kumšt IV 1 600,00

78 Š SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY 
KLUB ŽILINA MINI OPEN HANDBALL 2021 ŽILINA 2 000,00

79 Š EKOsport Žilina 4. kolo majstrovstiev SR a slovenského pohára 500,00
80 Š FC JUVENTUS ŽILINA FUTURE CUP 2021 festival mladých talentov 1 600,00
81 Š Dual Sport, s.r.o. 11. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2021 1 600,00

82 Š
Súkromné centrum voľného času Žirafa, 
Pivovarská 3, Žilina Basketbalové ihrisko 2 300,00

42 674,00

84 V Slovenská organizácia pre výskumné a 
vývojové aktivity Festival vedy Európska noc výskumníkov 2021 2 500,00

85 V Súkromná základná umelecká škola, Ružová 
1637, Žilina Zázračný svet keramiky 2 423,00

86 V Žilinská univerzita v Žiline Žilinská detská univerzita 2021 1 419,84

87 V Mladý podnikavec Offline - inovatívne workshopy finančnej gramotnosti 
pre deti a mládež 758,41

88 V Občianske združenie Stopy Zabudnuté cesty 1 300,00

89 V Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina Helfi ti pomáha pomáhať 1 100,00

90 V Špeciálna základná škola s materskou školou, 
Jána Vojtaššáka 13, Žilina „Učíme sa inak ako v lavici“ 1 077,00

92 V Škola zážitkov Harvart Argumentuj! 1 200,00
93 V Komunitné vzdelávanie "Kalimba" Zážitky z Tramtárie 2 671,11
94 V Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Hovorím-nepočujem-komunikujem 1 300,00
95 V Centrum Orchidea V spojení so sebou 1 300,00
96 V Krajská knižnica v Žiline Sme rozmanití a predsa tak podobní 2 500,00

17 549,36
99 SZ Nadácia Anjelské krídla Iné dimenzie 2 300,00

100 SZ Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Agentúra osobnej asistencie Žilina - výnimočná 
sociálna služba 2 500,00

101 SZ Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Okresná rada ŽILINA oblasť sociálna a zdravotná 500,00

102 SZ Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA Lietam, tvorím, snívam, vzdelávam sa - spájajme 
naše svety 4 100,00

103 SZ Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Zdravie nadovšetko 2 400,00
104 SZ Detské centrum Havino s. r. o. V zdravom tele zdravý čuch 1 000,00

105 SZ PHYSIO CANIS, o.z.
Snoezelen pre deti a mládež s ŤZP v terapeutickom 
centre PHYSIO CANIS v Žiline 4 360,00

17 160,00
106 ŽP PAPAVERO SAD V. Javorku 1 420,00
107 ŽP Žilinské labky Kastračný program mačiek 2021 1 000,00
108 ŽP NADÁCIA POLIS ŽILINA Zelenšia ulica - zdravšie životné prostredie 2 500,00

SPOLU

SPOLU

SPOLU

Grantové dotácie 2021
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Grant 
č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v €

60 Š Žilinské blatíčko Žilinský Zlom väz 1 000,00
61 Š ECODICO, družstvo Žilinský mestský polmaratón 2021 2 700,00

62 Š Mestský športový klub nevidiacich a 
slabozrakých športovcov Žilina Showdown - zachovajme tradíciu netriadičného 1 000,00

63 Š Plavecký klub Tenax Žilina, o.z. XX. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2021 (SPRING 
PRIX OF ŽILINA 2021) 2 700,00

64 Š Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, 
Romualda Zaymusa 3, Žilina Zdravé deti - Zdravá budúcnosť 500,00

65 Š Cyklistická Detská Tour Detská Tour Petra Sagana 3 200,00

66 Š Športcentrum Žilina 3. ročník stolnotenisového turnaju registrovaných a 
neregistrovaných športovcov 1 000,00

67 Š Žilinský športový klub 26. ročník Európskeho pohára v paracyklistike,  17.-
18.7.2021 2 000,00

69 Š Šport spája, o. z. Deň plný zábavy na Pumptracku v Žiline 500,00

70 Š Tenisový klub Žilina Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA 
JUNIOR OPEN 2021 2 300,00

71 Š Inline Club Žilina Inline Žilina 2021 350,00
72 Š Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z. Skús, čo dokážeš na vode 3! 1 500,00
73 Š Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. Žilinský triatlon 2021 3 200,00
74 Š Ladislav Németh - NELA ŠPORT TURNAJEFUTBAL 500,00
75 Š ŽILINA V POHYBE ŽLTA 2021 1 000,00
76 Š Boardlip NightBowl 950,00
77 Š Cech Terra de Selinan Žilinský Kumšt IV 1 600,00

78 Š SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY 
KLUB ŽILINA MINI OPEN HANDBALL 2021 ŽILINA 2 000,00

79 Š EKOsport Žilina 4. kolo majstrovstiev SR a slovenského pohára 500,00
80 Š FC JUVENTUS ŽILINA FUTURE CUP 2021 festival mladých talentov 1 600,00
81 Š Dual Sport, s.r.o. 11. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2021 1 600,00

82 Š
Súkromné centrum voľného času Žirafa, 
Pivovarská 3, Žilina Basketbalové ihrisko 2 300,00

42 674,00

84 V Slovenská organizácia pre výskumné a 
vývojové aktivity Festival vedy Európska noc výskumníkov 2021 2 500,00

85 V Súkromná základná umelecká škola, Ružová 
1637, Žilina Zázračný svet keramiky 2 423,00

86 V Žilinská univerzita v Žiline Žilinská detská univerzita 2021 1 419,84

87 V Mladý podnikavec Offline - inovatívne workshopy finančnej gramotnosti 
pre deti a mládež 758,41

88 V Občianske združenie Stopy Zabudnuté cesty 1 300,00

89 V Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina Helfi ti pomáha pomáhať 1 100,00

90 V Špeciálna základná škola s materskou školou, 
Jána Vojtaššáka 13, Žilina „Učíme sa inak ako v lavici“ 1 077,00

92 V Škola zážitkov Harvart Argumentuj! 1 200,00
93 V Komunitné vzdelávanie "Kalimba" Zážitky z Tramtárie 2 671,11
94 V Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Hovorím-nepočujem-komunikujem 1 300,00
95 V Centrum Orchidea V spojení so sebou 1 300,00
96 V Krajská knižnica v Žiline Sme rozmanití a predsa tak podobní 2 500,00

17 549,36
99 SZ Nadácia Anjelské krídla Iné dimenzie 2 300,00

100 SZ Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Agentúra osobnej asistencie Žilina - výnimočná 
sociálna služba 2 500,00

101 SZ Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
Okresná rada ŽILINA oblasť sociálna a zdravotná 500,00

102 SZ Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA Lietam, tvorím, snívam, vzdelávam sa - spájajme 
naše svety 4 100,00

103 SZ Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Zdravie nadovšetko 2 400,00
104 SZ Detské centrum Havino s. r. o. V zdravom tele zdravý čuch 1 000,00

105 SZ PHYSIO CANIS, o.z.
Snoezelen pre deti a mládež s ŤZP v terapeutickom 
centre PHYSIO CANIS v Žiline 4 360,00

17 160,00
106 ŽP PAPAVERO SAD V. Javorku 1 420,00
107 ŽP Žilinské labky Kastračný program mačiek 2021 1 000,00
108 ŽP NADÁCIA POLIS ŽILINA Zelenšia ulica - zdravšie životné prostredie 2 500,00

SPOLU

SPOLU

SPOLU

Grantové dotácie 2021
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Grant 
č. Oblasť Organizácia Projekt Suma v €

109 ŽP Arboreum Garden, o. z. Záhrada Arboreum 1 101,21
110 ŽP Včelnica Mellifera Včely bližšie k človeku 3 159,18
112 ŽP Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE Zbohom, smetisko, vitaj, nový park a ihrisko 914,79
113 ŽP Tul/k/áčik Pomoc pouličným mačkám v Žiline - 2021 1 583,98
114 ŽP Krajská knižnica v Žiline Živá zelená knižnica 2 250,00
115 ŽP Malá Fatra Park sv. Juraja v Trnovom 1 829,00
116 ŽP INÁ ŽILINA Mini Park Rosinky 2 871,00

18 629,16
117 IP NADÁCIA POLIS ŽILINA inštitucionálna podpora 10 000,00
118 IP Truc sphérique inštitucionálna podpora 10 000,00
119 IP Komunitné vzdelávanie "Kalimba" inštitucionálna podpora 8 677,39
120 IP Občianske združenie Stopy inštitucionálna podpora 2 100,00

121 IP Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina inštitucionálna podpora 7 100,00
122 IP Tanečné divadlo Alternatív inštitucionálna podpora 7 849,12
123 IP Inštitút Communio, n. o. inštitucionálna podpora 2 300,00
124 IP Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina inštitucionálna podpora 7 754,80

55 781,31

  CELKOM grantové dotácie + IP 242 802,36

K = kultúra
Š = šport
V = vzdelávanie

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

Oblasť:

SPOLU

SPOLU

Grantové dotácie 2021

218/235
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DOTÁCIE – PRÍSPEVKY PRIMÁTORA 2021

kultúra
šport

životné 
prostr.

sociál. 
oblasť

vzdel.

1
Žilinský skrášľovací spolok

úhrada terénnych úprav na Fram
bore a zakúpenie náradia,trávnej zm

esi
800,00

800,00

2
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO

 Vranie
úhrada nákladov na podujatie D

eň otcov a D
eň m

atiek / občerstvenie, 
darčeky/

300,00
300,00

3
Tanečno-športový TO

P D
AN

C
E Žilina

úhrada nákladov podujatia ŽILIN
A D

AN
C

E C
U

P 2021
800,00

800,00
4

Slovenský zväz záhradkárov, O
kresná rada

na úhradu energií v D
om

e záhradkárov v Žiline za rok 2021
800,00

800,00
5

Žilinský športový klub
na tréningovú prípravu, m

ateriálne zabezpečenie a režijné náklady
2 500,00

2 500,00

6
Autocross team

 Žilina
nákup športového náradia a úhradu nákladov spojených s účasťou na 
športových podujatiach

800,00
800,00

7
Tučniaky Žilina

na úhradu nákladov súvisiacich s oplechovaním
 strechy klubovej chatky 

na VD
 Žilina

470,95
470,95

8
Spojená škola Kráľovnej pokoja

na nákup stohovateľných nádob na triedenie odpadu v triedach školy
400,00

400,00
9

M
ladý podnikavec

na úhradu nákladov na grafické spracovanie knihy Bajkal
700,00

700,00

10
M

artes s.r.o.
úhrada nákladov na spotrebné vybavenie, na tlač a náklady na sem

inár  
v súvislosti s vydaním

 historickej štúdie  - Pam
ätnica zostavená pri 

príležitosti 50. výročia vzniku prvého slovenského riadiaceho počítača.
900,00

900,00

11
Krôčik vpred

na úhradu nákladov na liečebné procedúry členov O
Z a na zakúpenie 

kyslikového koncentrátora
998,80

998,80

12
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO

 Brodno
na nákup surovín na prípravu občerstvenia a nákup darčekov pri 
príležitosti osláv D

ňa m
atiek

200,00
200,00

13
Servare et M

anere
na úhradu nákladov na tabuľky s číslom

 a m
enovkou na označenie 

drevín v Parku C
arla G

ustava Swenssona
3 000,00

3 000,00

14
Servare et M

anere
na úhradu nákladov  spojených s výrobou a osadením

 pam
ätníka C

arla 
G

ustava Swenssona a 2 ks lavičiek
19 000,00

19 000,00

15
Športcentrum

 Žilina
na úhradu nákladov spojených s organizovaním

 športového dňa pre deti 
v M

ojšovej Lúčke
300,00

300,00

16
Klub plaveckých športov N

ereus, o.z.
 prenájom

 stanov, m
ateriálneho a organizačného.zabezpečenia 

M
ajstrovstiev Slovenska v triatlone

1 000,00
1 000,00

17
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO

 Zástranie
na nákup surovín na prípravu občerstvenia a upom

ienkových predm
etov 

pri príležitosti osláv D
ňa m

atiek a dňa otcov
250,00

250,00

18
Telocvičná jednota Sokol Žilina

na podporu reprezentanta D
avida Štaffena na M

E juniorov v Slovinsku
997,49

997,49
19

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO
 Vranie

na úhradu nákladov na oslavu sviatku D
eň úcty k starším

250,00
250,00

20
Beachvolley sum

m
it club

na úhradu nákladov spojených s organizovaním
 podujatia - Plážova liga

900,00
900,00

21
H

udobné centrum
na cenu prim

átora m
esta Žilina najm

ladšiem
u účastníkovi festivalu 

Allegretto Žilina
300,00

300,00

22
O

bčianske združenie Vidiecky parlam
ent na 

Slovensku
na spolufinancovanie spracovania dokum

entu o Ing. Karolovi H
erianovi, 

C
Sc.

1 000,00
1 000,00

23
N

áruč - Pom
oc deťom

 v kríze
na grafické spracovanie a tlač m

anuálu pre učiteľov  a odborných 
pracovníkov základných škôl

469,76
469,76

24
Tom

áš Šelc s.r.o.
na dofinancovanie nákladov spojených s nahrávaním

 C
D

 nosiča diela 
R

equiem
od M

ariána Kittnera
2 500,00

2 500,00

DD
oottáácciiee  --  pprrííssppeevvkkyy  pprriimm

ááttoorraa  22002211

Dot. č.
O

rganizácia
Účel

Sum
a

v €

O
blasť
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kultúra
šport

životné 
prostr.

sociál. 
oblasť

vzdel.

25
Zbor Žilincov

na úhradu nákladov na zhotovenie pam
ätnej tabule JU

D
r. Ernesta 

Žabkaya
1 000,00

1 000,00

26
D

AXE, spol. s.r.o.
na úhradu nákladov na knihu Igora Váleka s názvom

 D
obrodružstvá 

Č
erveného čipa alebo Kolotoč s D

obšinským
500,00

500,00
27

Žilinský pedál
na úhradu nákladov celoročného projektu Vrchárska koruna žilinská

900,00
900,00

28
Ľudm

ila M
lichová knihárska dielňa

na úhradu nákladov katalógu ,,Knižné radosti v znam
ení Váh,,

1 000,00
1 000,00

29
Servare et M

anere
na úhradu navýšených nákladov na tabuľky s číslom

 a m
enovkou  na 

označenie drevín
540,00

540,00

30
Servare et M

anere
na úhradu navýšených nákladov spojených s výrobou a osadením

 
pam

ätníka  C
arla G

ustava Sw
enssona

7 820,00
7 820,00

7 000,00
8 668,44

32 360,00
1 998,80

1 369,76
51 397,00

Sum
a

v €

Spolu

DD
oottáácciiee  --  pprrííssppeevvkkyy  pprriimm

ááttoorraa  22002211

Dot. č.
O

rganizácia
Účel

O
blasť
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Č. zmluvy Športový klub Suma v €

1 ŠK JUVENTA Žilina, o. z. 9 130,00
2 ŠK JUVENTA Žilina, o. z. 16 300,00
3 Kraso klub Žilina 3 260,00
4 Bowlingový klub Žilina 6 900,00
5 Skate Žilina 3 250,00
6 Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina 4 530,00
7 "Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno" 5 810,00
8 DIAMOND GYM o. z. 5 990,00
9 Lezecký klub LA SKALA 10 900,00
10 Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE 6 400,00
11 Academic Žilinská univerzita v Žiline 5 430,00
12 Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina 10 870,00
13 Academic Žilinská univerzita v Žiline 4 980,00
14 Telovýchovná jednota Mladosť Žilina 6 900,00
15 MB Ski club Žilina 5 500,00
16 Zuzana Nezvalová - Tanečné štúdio Lentilky 6 870,00
17 Karate klub Žilina, o. z. 11 770,00
18 Cyklistická Detská Tour 6 000,00
19 Telovýchovná jednota Mladosť Žilina 5 430,00
20 Academic Žilinská univerzita v Žiline 2 500,00
21 Horolezecký klub James Šarpoš Žilina 5 890,00
22 ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB 7 550,00
23 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. 2 980,00
24 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. 5 500,00
25 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. 9 080,00
26 Telocvičná jednota Sokol Žilina 3 530,00
27 Športový klub polície Žilina 2 990,00
28 Tanečný klub MINI Žilina 4 500,00
29 Plavecký klub Tenax Žilina, o.z. 5 400,00
30 Futbalový klub Zástranie 3 460,00
31 A K A Z A 6 400,00
32 REFLEX Žilina 5 890,00
33 Tenisový klub Žilina 8 240,00
34 "ŠKST-Centrum" 4 560,00
35 Futbalový klub Trnové 3 770,00
36 MŠK Žilina, a.s. 19 430,00
37 FC JUVENTUS ŽILINA 9 130,00
38 PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.) 2 990,00
39 Volleyball Academy Žilina, o. z. 10 870,00
40 Academic Žilinská univerzita v Žiline 2 490,00
41 Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina 5 400,00
42 Academic Žilinská univerzita v Žiline 5 430,00
43 SLÁVIA Žilinská univerzita 4 900,00
44 Inline Club Žilina, o. z. 2 490,00
45 Žilina Warriors, o.z. 3 601,20
46 CyS - Akadémia Petra Sagana 11 770,00
47 Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z. 3 260,00
48 Telovýchovná jednota Považský Chlmec 5 810,00

Športové dotácie 2021

221/235

ŠPORTOVÉ DOTÁCIE ZA ROK 2021

Č. zmluvy Športový klub Suma v €

49 Academic Žilinská univerzita v Žiline 10 870,00
50 Atletický oddiel Žilina, o.z. 8 370,00
51 SLÁVIA Žilinská univerzita 5 430,00
52 SLÁVIA Žilinská univerzita 2 990,00
53 Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica 5 810,00
54 MŠK Žilina FUTSAL 6 910,00
55 Žilina Bears rugby club 4 980,00
56 Academic Žilinská univerzita v Žiline 2 490,00
57 Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina 1 500,00
58 Stolnotenisový oddiel Trnové 2 510,00
59 Gymnastika a fitness Žilina 5 890,00
60 SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA 5 860,00
61 EKOsport Žilina 2 470,00
62 Športový klub futbalu VIX Žilina 2 490,00
63 Figure Skating Club Žilina 5 400,00
64 Cech Terra de Selinan 1 990,00
65 Cech Terra de Selinan 3 010,00
66 Klub športového potápania DELFÍN Žilina 2 940,00
67 1. KŠK Žilina 5 810,00
68 Občianske združenie - Šport Žilina 5 430,00
69 BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE 6 970,00
70 Športový klub M.K. BROS Racing 1 980,00
71 Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová 11 970,00
72 Športcentrum Žilina 4 940,00
73 Športový klub Žirafa 4 980,00
74 DIAMOND GYM o. z. 2 500,00
75 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. 3 000,00
76 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. 3 000,00
77 Karate klub Žilina, o. z. 2 000,00
78 REFLEX Žilina 2 000,00
79 Žilinský športový klub 2 500,00
80 Žilinský športový klub 2 500,00
81 Žilinský športový klub 2 500,00
82 MSHKM 19 430,00
83 Academic Žilinská univerzita v Žiline 5 000,00

474 451,20SPOLU

Športové dotácie 2021

222/235
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Č. zmluvy Športový klub Suma v €

49 Academic Žilinská univerzita v Žiline 10 870,00
50 Atletický oddiel Žilina, o.z. 8 370,00
51 SLÁVIA Žilinská univerzita 5 430,00
52 SLÁVIA Žilinská univerzita 2 990,00
53 Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica 5 810,00
54 MŠK Žilina FUTSAL 6 910,00
55 Žilina Bears rugby club 4 980,00
56 Academic Žilinská univerzita v Žiline 2 490,00
57 Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina 1 500,00
58 Stolnotenisový oddiel Trnové 2 510,00
59 Gymnastika a fitness Žilina 5 890,00
60 SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA 5 860,00
61 EKOsport Žilina 2 470,00
62 Športový klub futbalu VIX Žilina 2 490,00
63 Figure Skating Club Žilina 5 400,00
64 Cech Terra de Selinan 1 990,00
65 Cech Terra de Selinan 3 010,00
66 Klub športového potápania DELFÍN Žilina 2 940,00
67 1. KŠK Žilina 5 810,00
68 Občianske združenie - Šport Žilina 5 430,00
69 BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE 6 970,00
70 Športový klub M.K. BROS Racing 1 980,00
71 Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová 11 970,00
72 Športcentrum Žilina 4 940,00
73 Športový klub Žirafa 4 980,00
74 DIAMOND GYM o. z. 2 500,00
75 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. 3 000,00
76 Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. 3 000,00
77 Karate klub Žilina, o. z. 2 000,00
78 REFLEX Žilina 2 000,00
79 Žilinský športový klub 2 500,00
80 Žilinský športový klub 2 500,00
81 Žilinský športový klub 2 500,00
82 MSHKM 19 430,00
83 Academic Žilinská univerzita v Žiline 5 000,00

474 451,20SPOLU

Športové dotácie 2021

222/235
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SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA ŽILINA, S. R. O. 
(z informatívnej správy o hospodárení Mestskej krytej plavárne k 31. 12. 2021)

Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. (ďalej len SŠZ) je spoločnosť, 
ktorej 100 % vlastníkom je Mesto Žilina. Spoločnosť zabezpečuje celoročné 
využívanie krytého plaveckého bazéna a počas letných mesiacov správu 
vonkajšieho areálu kúpaliska, kde sú dva plavecké bazény vrátane atrak-
cií (tobogan, detské ihrisko, detský bazén, stánky rýchleho občerstvenia). 
V rámci priestorov budovy plavárne sú k dispozícii kancelárske priestory, 
reštauračné priestory a bufet, ktoré sú poskytované na prenájom. Cieľom 
spoločnosti je poskytovať kvalitné služby predovšetkým verejnosti, špor-
tovým klubom za účelom podpory plaveckého športu a rekreácie v let-
ných mesiacoch v žilinskom regióne. 

Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. je na rozpočet mesta 
napojená príspevkom. SŠZ hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, 
výnosov a výsledku hospodárenia. Schválený rozpočet zahŕňa aj príspe-
vok z rozpočtu zriaďovateľa, vlastných finančných prostriedkov (tržby) 
a prostriedkov prijatých od iných subjektov (ÚPSVaR – COVID 19). Platia 
pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. 

Pre rok 2021 Mestské zastupiteľstvo spoločnosti schválilo bežný prevádz-
kový transfer vo výške 628 726 eur a kapitálový transfer vo výške 106 000 
eur, ktorý bol následne upravený: navýšenie bežného transferu o 28 726 
eur a kapitálového transferu o 117 025 eur z rezervného fondu Mesta Žilina. 
Konateľom spoločnosti bol Ing. Jaroslav Koválik.

Hospodársky  výsledok k 31.12.2021

Tržby z predaja služieb: 329 526,52 €

Ostatné výnosy: 834 982,91 €

Výnosy: 1 164 509,43 € 

Náklady: 1 118 987,76 €

Hospodársky výsledok ZISK: 45 521,47 €  (pred zdanením)
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MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA
(zo správy o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského  

divadla Žilina k 31. 12. 2021)

Vlastná divadelná tvorba a činnosť v roku 2021

Január

▪ Divadlo bolo v období január 2021 uzatvorené pre verejnosť z dôvodu  
pandémie ochorenia COVID 19.

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 2 (0/2 online).

▪ Online predstavenie Idiot, predstavenie si pozrelo 365 divákov.

▪ Online predstavenie Podzemné blues, predstavenie si pozrelo 82 divákov.

Február

▪ Divadlo bolo v období február 2021 uzatvorené pre verejnosť z dôvodu  
pandémie ochorenia COVID 19.

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 1 (0/1 online).

▪ Online predstavenie Tretí vek, predstavenie si pozrelo 238 divákov.

▪ Pokračovanie skúšok novej divadelnej inscenácie hry Niekto príde.

Marec

▪ Divadlo bolo v období marec 2021 uzatvorené pre verejnosť z dôvodu  
pandémie ochorenia COVID 19.

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 2 (0/2 online).

▪ Online predstavenie Vzkriesenie, predstavenie si pozrelo 439 divákov.

▪ Online predstavenie HANA, predstavenie si pozrelo 611 divákov.

▪ Pokračovanie skúšok novej divadelnej inscenácie hry Niekto príde.

Apríl

▪ Divadlo bolo v období apríl 2021 uzatvorené pre verejnosť z dôvodu pan 
   démie ochorenia COVID 19.

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 1 (0/1 online).

▪ 9. 4. online premiéra inscenácie hry Jona Fosseho Niekto príde. Online  
   premiéru si pozrelo 195 divákov.

Máj

▪ Dňom 10. 5. 2021 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungova-
nia divadla.

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 8
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29. 5. premiéra inscenácie hry Jona Fosseho Niekto príde.

Jún

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 10

3. 6. derniéra divadelnej inscenácie Vedľajšie účinky.

11. 6. derniéra divadelnej inscenácie Opití.

Júl

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 2

▪ Divadelné prázdniny

August

▪ Divadelné prázdniny

▪ Preobsadzovacie skúšky inscenácie Vedľajšie účinky (obnovená premiéra 
25. september).

▪ Preobsadzovacie skúšky vybraných repertoárových inscenácii.

September

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 7

▪ 25. 9. Obnovená premiéra inscenácie hry Lucy Prebble Vedľajšie účinky.

▪ 25.10. Hosťovanie na festivale Divadelná chalupka v Brezne s inscenáciou 
A je tu zas.

▪ Začaté skúšky novej divadelnej inscenácie hry Naše fotky.

Október

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 10

▪ Pokračovanie skúšok novej divadelnej inscenácie hry Naše fotky.

▪ 11. 10. zájazd Nová Dráma Bratislava – Bezzubatá.

▪ 30. 10. premiéra inscenácie hry Thomas Melle Naše fotky.

November

▪ Celkový počet vlastných predstavení: 10

▪ Začaté skúšky novej divadelnej inscenácie hry Anna Karenina.

▪ Divadlo bolo od 24.11.2021 uzatvorené pre verejnosť z dôvodu pandémie 
ochorenia COVID 19.

December

▪ Divadlo bolo v období december 2021 uzatvorené pre verejnosť z dôvo-
du pandémie ochorenia COVID 19.
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Prehľad premiér 

Jon Fosse: NIEKTO PRÍDE, réžia: Eduard Kudláč, dátum online premiéry: 9. - 
11. 4. 2021, dátum premiéry: 29. 5. 2021

Lucy Prebble: VEDĽAJŠIE ÚČINKY, réžia: Michael Vyskočáni, dátum obno-
venej premiéry: 25. 9. 2021

Thomas Melle: NAŠE FOTKY, réžia: Eduard Kudláč, dátum premiéry: 29. 5. 
2021

Prehľad derniér 

David Gieselmann: HOLUBY, réžia: Ľubomír Vajdička, dátum derniéry:  
22. 5. 2021

Ivan Vyrypajev: OPITÍ, réžia: Eduard Kudláč, dátum derniéry: 11. 6. 2021

Lucy Prebble: VEDĽAJŠIE ÚČINKY, réžia: Michael Vyskočáni, dátum derniéry: 
3. 6. 2021

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

Riaditeľom divadla bol Mgr. Michal Vidan. 
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MESTSKÁ POLÍCIA ŽILINA 
(zo správy o činnosti za rok 2021)

Na základe analýzy stavu a identifikácie cieľov a priorít rozvoja útvaru, 
plniac koncepciu rozvoja Mestskej polície Žilina na roky 2019 – 2022, doš-
lo 1. januára 2021 k organizačnej zmene, ktorej cieľom bolo efektívne  
riadenie ľudských zdrojov, aplikácii funkčných, organizačno-taktických 
foriem činností moderného, policajno-bezpečnostného orgánu mesta. 
Súčasťou organizačnej zmeny bola aj zmena organizačnej štruktúry, ktorá 
vymedzila rajonizáciu mesta Žilina do 6 okrskov, umožnila zriadenie dvoch 
nových staníc, dvoch miest prvého kontaktu a zabezpečila tak efektívny 
dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku na území celého mes-
ta, s možnosťou rýchlej reakcie vo forme preverenia, zákroku a zásahu 
príslušníkov mestskej polície bez omeškania.

Modernizácia spočívala v rozšírení vozového parku o nové vozidlá a mo-
tocykle, nového materiálno-technického zabezpečenia vo forme nákupu 
ďalšieho defibrilátora, alkotestera, drónu, bicyklov, špeciálnych svietidiel, 
taktickej výstroje a rovnošaty zakotvených v novom všeobecne záväznom 
nariadení mesta o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných 
príslušníkmi Mestskej polície Žilina. 

Pretrvávajúca pandemická situácia súvisiaca so šírením ochorenia 
COVID-19 v roku 2021 výrazne ovplyvnila chod útvaru. Mestská polícia 
Žilina, ako poriadkový útvar mesta, reagovala na meniacu sa situáciu, 
protipandemické opatrenia a kroky ústredných orgánov verejnej a štát-
nej správy, flexibilne. Útvar prijímal rad technických a organizačno-tak-
tických opatrení na zabránenie šírenia ochorenia nielen v oblasti ochrany 
príslušníkov mestskej polície, ale aj ochrany obyvateľstva. Išlo o kontroly, 
ktorých objektom boli chránené záujmy vymedzené meniacimi sa opa-
treniami s celoštátnou a miestnou pôsobnosťou, poskytovanie súčinnosti 
koordinátorom z radov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri priebehu 
testovania a dotknutým orgánom pri celoplošnom testovaní vo vakci-
načných centrách. 

V prípade predpokladaného narušenia verejného poriadku počas verej- 
ných športových a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa v súvislosti 
s uvoľnenými opatreniami počas letných mesiacov konali iba ojedinele, 
boli prijímané mimoriadne bezpečnostné opatrenia vo forme navýše-
nia počtu hliadok nad rámec bežného výkonu zmien a súčinnosťou s 
príslušným útvarom Policajného zboru. V roku 2021 mali najväčší vplyv na 
stav verejného poriadku v meste zhromaždenia občanov nesúce znám-
ky protivládnych protestov, odporu voči pandemickým opatreniam a 
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nesúhlasu so súčasnou politickou situáciou. Preventívno-bezpečnostné 
akcie boli zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu konzumácie alko-
holu osobami mladšími ako 18 rokov na miestach prístupných verejnosti a 
oblasť statickej dopravy.

Nezastupiteľnú úlohu pri ochrane verejného poriadku plnil mestský kamero- 
vý systém. Nepretržitá prevádzka slúžila nielen na monitorovanie verejným 
priestranstiev 24 hodín denne, ale aj na spätné vyhodnotenie priebehu 
narúšania verejného poriadku, páchania trestnej činnosti, zaznamenanie 
a identifikáciu páchateľov. V roku 2021 sa príslušníci mestskej polície na 
základe činnosti operátora kamerového systému aktívne podieľali na za-
držaní páchateľov najmä majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Išlo nielen 
o identifikácie podozrivých na základe osobnej a miestnej znalosti, ale aj 
zadržania na mieste spáchania trestného činu. V neposlednom rade je 
nutné vyzdvihnúť úlohu kamerového systému pri zistení pohybu hľadaných 
osôb a zabezpečení ošetrenia zraneným a ležiacim osobám.

Osobitnou kategóriou činností bola ochrana životného prostredia.  
Zakladanie skládok, ukladanie odpadu mimo určených miest, poškodzo-
vanie drevín a výruby stromov v rozpore so zákonom o ochrane prírody 
a krajiny, vypúšťanie splaškov, žúmp do vodných tokov, boli predmetom 
preverovania nielen na základe vlastnej činnosti, ale aj oznámení občan-
ov. Neopomenuteľnou činnosťou bolo aj vyhľadávanie, odchyt a sta-
rostlivosť o zabehnuté, opustené alebo túlavé zvieratá – psy. V počte 13 
príslušníkov mestskej polície absolvovalo kurz v oblasti odchytu túlavých 
zvierat na Inštitúte veterinárnych lekárov v Košiciach a získalo osvedčenia 
na túto činnosť. 

K významným medzníkom v roku 2021 bez pochýb patrilo aj 30. výročie 
založenia Mestskej polície Žilina a zavedenie inštitútu objektívnej zodpo- 
vednosti.
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KRIMINALITA V MESTE ŽILINA V ROKU 2021

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

Celkovo bolo v meste Žilina spáchaných 1 066 trestných činov, z ktorých 
bolo 567 skutkov objasnených. Objasnenosť sa teda pohybovala na 
úrovni 53,19 %.

Na území mesta bolo spáchaných 64 násilných trestných činov, z ktorých 
bolo objasnených 51 skutkov. Nebola spáchaná žiadna vražda. Spáchaná 
bola 1 lúpež, ktorá bola aj objasnená. Násilia na verejnom činiteľovi sa 
páchatelia dopustili v 8 prípadoch. Úmyselných ublížení na zdraví bolo 32 
prípadov, pričom objasnených bolo 27 skutkov.  Znásilnenie bolo 1 a to sa 
podarilo objasniť.

Bolo spáchaných celkovo 391 majetkových trestných činov, z toho 67 
vlámaním. Celkovo bolo 232 krádeží (z toho bolo 14 odcudzených vozi-
diel). Z ďalšej kriminality to bolo výtržníctvo v 14 prípadoch, drogová trest-
ná činnosť v 59 prípadoch. Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky bolo 
zistené v 81 prípadoch. Ekonomických trestných činov bolo zistených 296, 
z toho najviac bolo zistených trestných činov pri skrátení dane a to 75 
skutkov, neoprávneného obstarania platobnej karty bolo 54 skutkov, pod-
vodov bolo spáchaných 43 skutkov a sprenevera bola zistená v 16 prípa-
doch.    
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DOPRAVNÝ PODNIK MESTA ŽILINY 
(ÚDAJE Z VÝROČNEJ SPRÁVY) 

VEDENIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2021 

Ing. Ján Barienčík, PhD. konateľ spoločnosti (01.01.2021 – 19.04.2021)  
Ing. Mikuláš Kolesár konateľ spoločnosti (01.08.2021 – 31.12.2021)  
Ing. Ján Šimko dopravno-prevádzkový námestník  
Ing. Henrich Varecha, PhD. technický námestník

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

V období roku 2020 bola z mestského rozpočtu dopravnému podniku 
poskytnutá dotácia na výkony vo verejnom záujme vo výške 6 940 000 
eur, z ktorej podnik po ročnom vyúčtovaní vrátil do mestského rozpočtu 
117 491 eur a reálna spotreba za rok 2020 predstavovala 6 822 509 eur. 
Pre obdobie roku 2021 bola dopravnému podniku schválená dotácia vo 
výške 6 100 000 eur, čo bolo o 840 000 eur menej, ako v roku 2020. Do-
pravný podnik si po ročnom vyúčtovaní nárokoval doplatok 818 260 eur 
a reálna spotreba pre rok 2021 predstavovala výšku 6 918 260 eur, čo 
bolo len o 95 751 eur viac ako v roku 2020 aj napriek negatívnym vplyvom 
zvýšenia cien materiálov a energií. Možno konštatovať, že podniku sa v 
roku 2021 podarilo efektívnejšie hospodáriť a racionalizovať procesy.
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DOPRAVNO – PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

1, Dopravný podnik opäť získal ocenenie Najkrajší vianočný trolejbus.  
2, Počas roka prebehla zmena tarify. Od 1. februára 2021 začalo platiť 
prechodné obdobie pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej zmeny tar-
ify MHD, ktorá začala platiť 1. apríla 2021. Prechodné obdobie v sebe 
zahŕňalo presne stanovené pravidlá pre používanie predplatných ces-
tovných lístkov na viac ciest, predplatných cestovných lístkov EXTRA na 
neobmedzený počet ciest, ŤZP EXTRA, platnosť a výmenu pôvodných jed-
norazových cestovných lístkov, ako aj pravidlá pre cestovanie pre cestu-
júcich s nárokom na bezplatnú dopravu. V rámci prechodného obdobia 
boli zverejnené podmienky pre predaj a vystavenie novej dopravnej karty, 
ktorá tvorila jeden z najdôležitejších prvkov pre používanie novej tarify. 
3, Podnik spustil novú on-line aplikáciu vyhľadávania spojov MHD. 
4, Vianočný trolejbus sa prvýkrát objavil aj mestských častiach.

Dopravný podnik poskytoval aj služby spojené s prevádzkovaním a údrž-
bou verejného osvetlenia. V roku 2021 neboli realizované investície väčšie-
ho rozsahu. V personálnej oblasti podnik k 31.12.2021 evidoval 267 zamest-
nancov.  
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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,
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• www.pravda.sk.

• 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. 


