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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. ____/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 
I. schvaľuje 

 

1. Výrobu a inštaláciu pamätných tabúľ na území mesta Žilina pre osoby: 

- Anna Zimenová, 

- Emo Bohúň, 

- Peter Tvrdý, 

- Ondrej Baláž. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súlade so Všeobecným záväzným nariadením č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta 

Žilina predkladáme mestskému zastupiteľstvu tento dokument. Materiál je v súlade s právnymi 

predpismi SR. 

Návrh na inštaláciu pamätných tabúľ sa predkladá z dôvodu, že uvedené tabule boli zničené, 

stratené (3) alebo ide o novú inštaláciu (1). Tabule sa umiestnia na pôvodných miestach alebo 

na miestach v majetku mesta Žilina. 

 

 

MATERIÁL 

 

Obnovenie tabúľ 

 

Anna Zimenová − zastrelená 30. 8. 1944. Pamätná tabuľa bola vyhotovená v roku 1949 a je 

v zozname pamätných tabúľ evidovaných pamiatkarmi, zoznam sa nachádza v Štátnom archíve 

MV SR v Žiline. Tabuľa bola na budove vedľa dnešného Siemensu na Framborskej ulici – dnes 

adresa Framborská 3, Žilina. V minulosti mala budova adresu Marxa-Engelsa 349. Kedy došlo 

k odstráneniu tabule nie je známe, asi pri rekonštrukcii budovy v roku 2000. Tvar a rozmery 

tabule z roku 1949 boli štandardné. Na zničenú tabuľu upozornil pán Kvasnica, ktorý si pamätá 

smutnú udalosť. 

 

Ilustračná snímka – fotografia pôvodnej tabule sa nezachovala: 

 



Emo Bohúň − pamätná tabuľa bola zničená v roku 2009 počas rekonštrukcie budovy Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline na Ul. J. M. Hurbana č. 16. Osadená bola pri príležitosti 

100. výročia jeho narodenia (13. apríla 1899 v Ružomberku). Emo Bohúň pôsobil v Žiline            

v rokoch 1950 až  1957. Pracoval v podnikovom riaditeľstve Pozemných stavieb, národný 

podnik, Žilina, ako redaktor podnikového časopisu „Žilinský stavbár“ (pôvodne „Stavbár“).    

Na pamätnej tabuli bolo miesto dňa úmrtia Ema Bohúňa (16. 7. 1959) nesprávne uvedený deň 

jeho pohrebu (21. 7. 1959).  

 

Pôvodná tabuľa: 

 
 

 

Tvrdý Peter – narodil sa v Žiline dňa 29. 6. 1850. Významný pedagóg, lexikograf a filológ, 

ktorý prežil 46 rokov v Rusku. Pamätná tabuľa bola zničené počas rekonštrukcie domu, ktorý 

dnes slúži pre Rímskokatolícku Cirkev, Farnosť Žilina – Mesto, Katedrálne nám. 25/3, Žilina.  

 

Pôvodná tabuľa: 

 



Nová inštalácia 

 

Ondrej Baláž – rodák z Považského Chlmca, ktorý bol popravený po vzbure v Kragujevaci 

(Srbsko) – známa udalosť „44“. V prílohe je uvedený samostatný sprievodný materiál. 

 

Inštalácia všetkých pamätných tabúľ bude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina.  
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