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  JANUÁR 1995 

 

1.1.  Mestský úrad v Žiline od tohto dňa sídli na Predmestskej ulici v 

budove, ktorý v roku 1988 dokončili pre potreby Okresného vý-

boru Komunistickej strany Slovenska. Mesto Žilina budovu zís-

kalo bezplatným prevodom v roku 1990, odvtedy ju užívala Vy-

soká škola dopravy a spojov v Žiline. 

 

3.1.  navštívil Žilinu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej 

federácie v Slovenskej republike Sergej Vladimirovič Jastržem-

bskij. Na žilinskej radnici ho prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján 

Slota. Hlavným cieľom návštevy bola možnosť nadviazania spo-

lupráce nášho regiónu s regiónmi Ruskej federácie. Témou roz-

hovoru bolo aj znovu obnovenie družobných stykov s mestom 

Tula, ktoré sa nachádza cca 200 km južne od Moskvy. Tula bola v 

minulosti dlhoročným družobným partnerom Žiliny. 

 

3.1.  na žilinskej radnici sa uskutočnila tlačová konferencia primátora 

mesta Ing. Jána Slotu. Novinárov oboznámil so svojím rozhodnu-

tím venovať svoj celoročný plat na humanitné účely. Plat za prvé 

tri mesiace venuje Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne 

retardovaná mládež. Ďalej informoval novinárov o prioritách 

mesta Žiliny v tomto roku, medzi, ktoré patrí dobudovanie druhej 

a možno i tretej etapy trolejbusovej dopravy, otvorenie krytej pla-

várne, dokončenie Hlinkového námestia, Štefánikovho námestia, 

príprava rekonštrukcie historického jadra mesta Žiliny atď.  

  

5.1.  bol v Dome umenia Fatra koncert Štátneho komorného orchestra 

v Žiline a Popradského detského zboru. Na programe boli 

v originálne spievané skladby americké, ruské, írske, talianske, 

austrálske, české a samozrejme slovenské. Orchester dirigoval a 

detský zbor riadil Dr. Jozef Búda. Program moderovala Izabela 

Pažítková. Medzi skladbami odzneli vstupy sponzorov koncertu, 

ktorými boli viaceré žilinské firmy. Za hlavného sponzora kon-
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certu Mesto Žilina vystúpil zástupca primátora Ing. Milan Gav-

lák, ktorý prisľúbil pomoc mesta aj v budúcnosti.  

 

 



3 

 

6.1.  sa žilinský kanonik Štefan Bitter dožil 85 rokov. 

 

18.1.   V Dome umenia Fatra sa konal koncert Štátneho komorného or-

chestra v Žiline pri príležitosti šesťdesiatych narodením profesora 

Konzervatória Bohumila Urbana. Sólistom bol jubilantov naj-

mladší žiak, husľový talent Dalibor Karvay. Deväťročný Dalibor 

je z Vrútok, navštevuje žilinské Konzervatórium. Na koncerte 

odzneli skladby viacerých autorov, napr. Ave Maria od Franza 

Schuberta. ŠKO dirigoval Bohumil Urban. Výťažok z koncertu 

(vyše 10 000 Sk) bude venovaný detským oddeleniam žilinskej 

Nemocnice s poliklinikou. 

 

18.1.  slávnostne otvorili benzínové čerpadlo firmy OMV na ulici Vy-

sokoškolákov oproti krytej plavárni. Pri otvorení bol bohatý kul-

túrny program, vystúpil v ňom folklórny súbor Technik z Brati-

slavy, detský zbor Odborárik. 

 

19.1.  sa v galérii Klasik v Žiline konala vernisáž žilinského fotografa 

Jaroslava Hulku s názvom Putovanie Kaliforniou. Výstava foto-

grafií obsahuje tri témy: most Golden Gate Bridge v San Francis-

cu, mrakodrapy centra Los Angeles a prírodné krásy národného 

parku Yosemite, najstaršieho v USA. 

 

24.1.  sa v galérii Klasik v Žiline konala vernisáž žilinského fotografa 

Jaroslava Hulku s názvom Putovanie Kaliforniou. Výstava foto-

grafií obsahuje tri témy: most Golden Gate Bridge v San Francis-

cu, mrakodrapy centra Los Angeles a prírodné krásy národného 

parku Yosemite, najstaršieho v USA. 

 

24.1.  podpísalo mesto Žilina, zastúpené primátorom Ing. Jánom Slo-

tom, s firmou IPODEC ONYX Slovakia, a.s., a IPODEC OR-

DURES USINES, a.s., z Francúzska, ktorú zastupoval generálny 

riaditeľ Jean Benoist, zmluvu o spolupráci pri riešení problémov 

životného prostredia mesta Žiliny. Konkrétne pôjde o riešenie 

odpadového hospodárstva mesta a regiónu so zameraním na vý-
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stavbu a prevádzku regionálnej skládky tuhého komunálneho od-

padu. Tento problém je v súčasnosti vo verejnosti a novinách čas-

to diskutovaný vzhľadom na ťažkosti s nájdením miesta, kde by 

mala byť skládka vybudovaná. 

 

24.1.  otvorili v Ústave sociálnej starostlivosti na Straníku objekt Chrá-

nené dielne a chránené bývanie pre mentálne postihnutých mu-

žov. Nachádza sa v priestoroch bývalej základnej školy, ktorú da-

rovala Okresná školská správa v Žiline. Dielňa je vybavená jed-

noduchými nástrojmi na vyrezávanie dreva, tkanie kobercov atď. 

 

26.1.  navštívil Žilinu minister obrany Slovenskej republiky Ing. Ján 

Sitek. Spolu s primátorom mesta Žilina Ing. Jánom Slotom na-

vštívil 5. výsadkový pluk Jozefa Gabčíka dislokovaný v našom 

meste. 

 

  FEBRUÁR 1995 

 

2.2.  sa v žilinskej Nemocnici s poliklinikou narodili pani Eve Kubi-

covej trojčatá, dievčatká Renata, Martina a chlapec Tomáš. Sú to 

štvrté trojčatá narodené v Žiline za posledných tridsať rokov. 

Primátor Žiliny Ing. Ján Slota na túto udalosť promptne reagoval 

a každému novorodencovi daroval vkladnú knižku na 1000 Sk. 

Azda nájde aj nasledovníkov. 

 

2.2.  navštívil Žilinu minister dopravy, spojov a verejných prác Slo-

venskej republiky Ing. Alexander Rezeš. Na žilinskej radnici ho 

prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Rokovali aj o výstav-

be ľavobrežnej obvodovej komunikácie pri Váhu počas výstavby 

Vodného diela Žilina. Pán minister potom v sprievode prednostu 

Okresného úradu v Žiline Ing. Miloša Kontru navštívil dopravný 

podnik mesta Žiliny, kde sa stretol s riaditeľom podniku Ing. Ju-

rajom Popluhárom a vedením podniku. 

 

3.2.  začalo vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline 
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dvojdňové medzinárodné sympózium Technická analýza doprav-

ných nehôd. Sympózium organizoval Ústav súdneho inžinierstva 

v Žiline a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Cie-

ľom sympózia bola výmena skúseností a najnovších poznatkov z 

oblasti analýzy dopravných nehôd. Účastníci boli oboznámení s 

činnosťou Európskeho združenia pre výskum a analýzu doprav-

ných nehôd (EVU) vo Wiesbadene v Nemecku. Sympózia sa zú-

častnilo vyše 150 odborníkov z Česka, Maďarska, Nemecka, Poľ-

ska, Rakúska a zo Slovenska. V piatok sa uskutočnila aj praktická 

ukážka dokumentácie dopravnej nehody na Hlinkovom námestí. 

 9.2. bola v galérii Klasik v priestoroch Prvej komunálnej banky v 

Žiline vernisáž rodinnej výstavy známeho žilinského výtvarníka 

Fera Kráľa a jeho syna Pavla Kráľa, ktorý pôsobí v Bratislave. 

Na vernisáži sa zišlo množstvo popredných žilinských výtvarní-

kov i ostatných obyvateľov nášho mesta. 

 

9.2.  Na žilinskej radnici sa konalo zasadnutie Regionálneho združenia 

miest a obcí Horného Považia. Zasadnutie viedol predseda tohto 

združenia Ing. Ján Slota. Starostovia a primátori regiónu zvolili 

za svojich zástupcov do Rady ZMOS - primátora Rajeckých Tep-

líc Jozefa Kasmana a starostu Hornej Maríkovej Františka Máče-

ka. Na zasadnutí sa zúčastnil aj ústredný riaditeľ ZMOS - u JUDr. 

Stanislav Konečný. 

 

10.2.  slávnostne otvorili novú budovu Okresnej knižnice v Žiline na 

Hlinách na ulici Antona Bernoláka. Pásku prestrihli riaditeľka 

knižnice Mária Balkóciová, prednosta Okresného úradu Ing. Mi-

loš Kontra a zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák. 

Po prvýkrát po vyše 70 - ročnej histórie knihovníctva v našom 

meste m knižnica svoju vlastnú centrálnu budovu. Knižnica dis-

ponuje s fondom cca 150 tisíc kníh. 

 

15.2.  Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline organizuje cyklus 

prednášok o histórii Slovenska so zameraním na Žilinu. Ako prvá 
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odznela v zasadačke Mestského úradu prednáška na tému Slova-

nia na Slovensku. Historik Jozef Moravčík o.i. uviedol, že naj-

staršie nálezy na území mesta Žilina sa datujú po roku 500 nášho 

letopočtu a sú to zvyšky keramiky na Frambore a na Bôriku, pohre-

bisko a mohylník v Chrasti a hrobové jamy v Bánovej. 

16.2.  prijal zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák delegá-

ciu z francúzskeho mesta Toulouse. Vedúca delegácie pani M.C. 

Baboulene odovzdala pozdrav primátora mesta Toulouse primáto-

rovi mesta Žilina. Pani Baboulene je riaditeľkou Medzinárodného 

festivalu detských divadelných súborov v Toulouse, ktorý je za-

hrnutý v kalendári UNESCO. Tohto festivalu sa zúčastnia aj deti 

zo Žiliny. Francúzsku delegáciu tvorilo 24 školákov a štyria dos-

pelí. 

 

23.2.  sa konalo 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Malo 

bohatý program. Poslanci o.i. schválili rozpočet mesta Žiliny na 

rok 1995, zrušenie Parku kultúry a oddychu v Žiline bez likvidá-

cie k 28.2.1995. Divadlo Maják, súbor Rozsutec, dychová hudba 

Fatranka budú patriť pod Mestské divadlo, mestský rozhlas bude 

patriť pod redakciu časopisu Žilinský večerník a nový cieľ. Zá-

ujmové a osvetové činnosti nebudú zrušené, budú riadené z 

Mestského úradu. Ďalej poslanci schválili predaj viacerých ne-

hnuteľností a schválili vklad mesta do a.s. Vodné dielo Žilina, a to 

pozemky v Mojšovej Lúčke vo výške 36 000 m
2
. 

 

28.2.  začala sa v Dome techniky výstava Slovakomedica - Slovakop-

harm ´ 95, 5. ročník medzinárodnej výstavy zdravotníckej techni-

ky, materiálov a liečiv. Výstavy sa zúčastňuje 80 vystavovateľov 

z Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska a Slovenska, ktorí prezentu-

jú produkciu 250 výrobcov z celej Európy. Výstava potrvá do 

3.marca. 

 

  MAREC 1995 
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1.3.  navštívila Žilinu delegácia podnikateľov a zástupcov štátnej sprá-

vy z Moskovskej oblasti a veľvyslanectva Ruskej federácie 

v Slovenskej republike. Delegáciu, ktorú viedol Vladimír Ivano-

vič Kozyrev, minister pre administráciu priemyslu a materiálo-

vých zásob Moskovskej oblasti, prijal na žilinskej radnici primá-

tor mesta Žiliny Ing. Ján Slota. 

Po prijatí sa členovia delegácie stretli so zástupcami podnikateľ-

ských kruhov Žiliny a okolia. O stretnutie bol zo strany našich 

podnikateľov veľký záujem, načrtli sa ďalšie možnosti spoluprá-

ce. Za podnikateľov regiónu delegáciu oslovil Kamil Ďuriš, pred-

seda Združenia podnikateľov v Žiline. 

 

1.3.   bol v rámci výstavy Slovakomedica - Slovakopharm ´ 95 v Žili-

ne Prvý chirurgický deň. Zúčastnil sa ho aj minister zdravotníctva 

MUDr. Ľubomír Javorský. Primátor mesta Žiliny Ing. Ján Slota 

odovzdal Pamätný list mesta Žilina Prof. MUDr. Jánovi Černé-

mu, DrSc. pri príležitosti jeho nedávnych sedemdesiatin. Prof. 

Černý pôsobil trinásť rokov ako primár chirurgického oddelenia 

žilinskej nemocnice, neskôr pôsobil v Bratislave aj ako hlavný 

odborník pre chirurgiu v Slovenskej republike. 

 

9.3.  zomrel MUDr. Alexander Vozár, významný očný lekár. MUDr. 

Vozár sa narodil 14.12.1908 v Tornali, v roku 1932 promoval na 

Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 1933 do roku 1974 pracoval 

v žilinskej nemocnici. Od roku 1962 bol primárom očného odde-

lenia. Ako prvý na Slovensku založil v žilinskej nemocnici ortop-

tický úsek pracovisko špecializované na liečenie tupozrakosti a 

škúlenia u detí. 

 

14.3.  si zástupcovia Slovenskej národnej strany a Slovenskej ľudovej 

strany pripomenuli 56. výročie založenia prvého Slovenského 

štátu. Pri položení venca pri pamätnej tabuli na Katolíckom dome 

prehovoril aj primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. 

15.3.  prišli do Žiliny predstavitelia Kongregácie misionári Najsvätej-
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ších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, hlavný prestavený Antonio 

Palmiero a jeho pomocník Angelo Terraciano. V misijnom dome 

Na Šefranici ich uvítal páter Jozef Baťo, zástupca tejto kongregá-

cie pre celé Slovensko. Hostia z Ríma sa v našom meste zdržia 

asi týždeň. 

 

16.3.  otvorili v Dome techniky v Žiline výstavu Expotour - Slovakia ´ 

95, salón cestovného ruchu. Na otvorení sa zúčastnili o.i. pod-

predseda Národnej rady SR Marián Andel, prednosta Okresného 

úradu v Žiline Ing. Miloš Kontra, zástupca primátora mesta Žilina 

Ing. Milan Gavlák, pracovníci niekoľkých veľvyslanectiev. Na 

výstave sa prezentuje 550 vystavovateľov. Zastúpené sú takmer 

všetky regióny Slovenska, Česko, Poľsko, Chorvátsko a Tunisko. 

O výstavu bol hneď v prvý deň obrovský záujem. Výstava potrvá 

do 19. marca. 

 

16.3.  primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota odovzdal Ústavu sociálnej 

starostlivosti o mládež na Vlčincoch svoj osobný dar - terapeutic-

kú sprchu na nohy pre telesne postihnuté deti v hodnote vyše 116 

tisíc Sk. Pán primátor kúpil tento prístroj zo svojho platu poslan-

ca Národnej rady Slovenskej republiky. Pri odovzdávaní sprchy 

bol prítomný aj podpredseda NR SR Marián Andel. 

 

19.3.  bola v Skautskom dome v Žiline otvorený Okresná skautská ško-

la ako prv na Slovensku. Náčelníctvo Slovenského skautingu 

schválilo štatút a učebné osnovy Okresnej skautskej školy v Žili-

ne s tým, že môžu byť použité i pre iné skautské okresy na Slo-

vensku, v ktorých budú vznikať tieto školy. 

 

19.3.  bolo na Vlčincoch mimoriadne očkovanie domácich zvierat proti 

besnote. V súčasných dňoch sa besnota rozšírila v lesoparku 

Chrasť, na Vlčincoch aj na Dubni. Očkovanie bolo bezplatné. 

 

 

21.3.  bola v galérii Klasik vernisáž výstavy žilinských výtvarníkov 
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Štefana Čapku a jeho syna Mariána Čapku. Štefan Čapka vysta-

voval svoje maľby, Marián Čapka precízne vypracované ilustrá-

cie k rozprávkovým knihám pre deti. 

 

  APRÍL 1995 

 

2.4.  skončil vo Vranove nad Topľou finálový turnaj vo volejbale ju-

nioriek. Hráčky S.P.A.S.A. Clubu Žilina, hoci boli v tejto sezóne 

nováčikom najvyššej súťaže, sa na turnaji stali majsterkami Slo-

venskej republiky. V piatich stretnutiach prehrali iba jeden set. 

Družstvo trénoval Miloš Chovančík, od februára ho trénuje dlho-

ročný žilinský volejbalový hráč, tréner a činovník Pavol Smrž. 

 

 

9.4.  sa žilinská kulturistka Zuzana Kořínková zúčastnila vysoko cene-

nej súťaže profesionálok Extravaganza v New Jersey (USA). Zu-

zana Kořínková je jediná zo žilinských športovcov, ktorá sa stala 

majsterkou sveta v svojej disciplíne (v roku 1990 v Mexico City). 

 

10.4.  začala v Dome techniky výstava Aplicom ´95, výstava výpočto-

vej techniky. 

 

11.4.  sa na žilinskej radnici uskutočnilo stretnutie primátora mesta Ži-

liny Ing. Jána Slotu so žilinskými umelcami. Stretnutia sa zúčast-

nilo asi štyridsať umelcov, výtvarníkov, hercov, architektov. Zú-

častnil sa ho aj prednosta Okresného úradu Ing. Miloš Kontra. 

Diskusia mala vynikajúcu pracovnú atmosféru, z oboch strán 

padlo množstvo podnetných návrhov pre spoluprácu v budúcnos-

ti. 

 

18.4.  bola v priestoroch ministerstva hospodárstva v Bratislave otvore-

ná výstava s názvom „Okres Žilina - križovatka európskych 

ciest“. Na výstave sa prezentuje okres Žilina ako celok, a taktiež 

svoje výrobky vystavuje 88 firiem. Na otvorení výstavy sa zú-

častnil Augustín Marián Húska, podpredseda Národnej rady Slo-
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venskej republiky, Ing. Miloš Kontra, prednosta Okresného úradu 

v Žiline, Ing. Milan Gavlák, zástupca primátora mesta Žilina. Na 

harmonike zahral absolvent žilinského Konzervatória Ivan Hudec 

a vystúpila ľudová hudba bratov Muchovcov z Terchovej. Výsta-

va potrvá do 5.5.1995, má bohatý program, na ktorom sa budú 

prezentovať jednotlivé firmy. 

 

19.4.  sa dožila 101 rokov pani Anna Michulková, rodená Lalinská, na-

rodená v Závodí.  

 

20.4.  sa konalo 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Pos-

lanci o.i. schválili záverečný rozpočet Mesta Žilina za rok 1994, 

transformáciu Mestského investorského útvaru v súvislosti s pri-

vatizáciou Mestského investorského útvaru ako spol. s ručením 

obmedzeným s 20 % podielom Mesta Žilina. Dôležitým bodom 

programu bolo schválenie nového Štatútu mesta Žiliny, ktorý na-

hradil Štatút schválený v roku 1991. Poslanci schválili aj rokova-

cí poriadok mestského zastupiteľstva v Žiline, rokovací poriadok 

mestskej rady i komisií mestského zastupiteľstva, novelizovaný 

organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline a vnútornú orga-

nizáciu Mestského úradu. Zastupiteľstvo udelilo čestné občian-

stvo in memoriam plukovníkovi francúzskej armády Georgesovi 

de Lannurien, veliteľovi jednotky francúzskych partizánov pôso-

biacich v oblasti Strečna počas Slovenského národného povstania 

 

22.4.  v GO-GO Clube Ľuboša Plešingera konal IV. ročník celosloven-

ského tanečno-hudobného festivalu v štýle country, folk 

a bluegrass Country Paráda ´95. Okrem hostí z Prievidze, Ban-

skej Štiavnice sa ho zúčastnila aj žilinská folková formácia Otla-

ky, ktorá hrá v zložení Ľubor Lenko, Milan Smoleňák, Miloš Me-

lich a Pavol Mišenčík a žilinský pesničkár Marián "Hofo" Mičík. 

Po vystúpení skupín začal Country bál. 

 

23.4.  dvojica žilinských pilotov kĺzavých padákov vytvorila slovenský 
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rekord v dolete. Štartovali na Straníku a vo výške troch kilomet-

roch doleteli až do Trenčianskych Stankoviec na vzdialenosť 75, 

5 km od Žiliny. 

 

24.4.  začal sa V. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného ume-

nia. V úvodnom koncerte vystúpil Štátny komorný orchester v 

Žiline, ktorý viedol nový šéfdirigent Leoš Svárovský (Česko). Na 

programe boli diela J. Haydna, F. Mendelssohn - Bartholdyho a 

L. van Beethovena. Ako sólisti vystúpili Ole Akahoshi (Nemecko 

- violončelo) a Pietro de Maria (Taliansko - klavír). Na festivale 

vystúpia mnohí poprední interpreti zo Slovenska, Česka Maďar-

ska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska a Ukrajiny. Podu-

jatie skončí 29. apríla. 

 

25.4.  bola v galérii Klasik vernisáž výstavy svetoznámeho fotografa 

Karola Kállaya s názvom Štyri ročné obdobia. Karol Kállay sa 

narodil v Čadci, dlhý čas žil v Žiline. Pri svojej práci precestoval 

všetky kontinenty, fotografoval aj pre renomované časopisy Geo, 

Stern, Paris Match. Je autorom 24 publikácií, v roku 1993 ho ma-

gazín GEO (Hamburg) vyhlásil za fotografa roka. 

 

28.4.  sa v Žiline konali oslavy 50. výročia víťazstva nad fašizmom a 

ukončenia 2. svetovej vojny. Na cintoríne vojakov Červenej ar-

mády na Bôriku položili vence zástupcovia OV SZPB na čele s 

plk. v. v. Michalom Černákom, ktorý mal aj slávnostný príhovor, 

ďalej zástupcovia Okresného úradu v Žiline na čele s prednostom 

úradu Ing. Milošom Kontrom, zástupcovia Mestského úradu v 

Žiline, na čele ktorých bol zástupca primátora Ing. Milan Gavlák. 

Potom tieto delegácie položili vence k pamätníku Osloboditeľov 

v Sade SNP. So slávnostným prejavom vystúpil zástupca primáto-

ra mesta Žilina Ing. Milan Gavlák. 

28.4. V Žiline sa uskutočnila ľudová slávnosť Stavanie májov. 

Zúčastnili sa ho folklórny súbor Rozsutec, Stavbár, žiaci z Gym-

názia Hlinská. Alegorický voz ťahaný koňmi zabezpečil Školský 
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majetok Žilina v Zádubní. Najvyšší máj vysoký cca 15 m postavi-

li na námestí Ľudovíta Štúra, ďalšie m je postavili pri sídlisku 

Solinky a pri Gymnáziu Hlinská Žilina. 

 

29.4.  sa v budove Mestského úradu konalo Prvé slávnostné zasadnutie 

spolku slovenských žien - Živena. Spolok Živena bol založený 

4.8. 1869 v Martine. Po zatvorení Matice Slovenskej od roku 

1893 plnila aj úlohu jediného slovenského vydavateľstva v Uhor-

sku. V roku 1949 zanikla, nakoľko nový režim presadzoval iné 

ženské organizácie. Veľkú zásluhu na znovuobnovení Živeny má 

pani Mária Hellebrandtová, ktorú zvolili za predsedníčku. 

 

29.4.  sa hralo v Bratislave posledné finálové stretnutie extraligy volej-

balistov. Muži ŠK Stavbár Žilina v ňom prehrali s družstvom 

VKP Bratislava 0:3 na sety. Aj tak zverenci trénera Ing. Sikoru 

dosiahli veľký úspech. 

 

29.4.  usporiadalo trampské združenie Severka a hudobná spoločnosť 

GRAN v Mestskom divadle slovenské kolo Trampskej porty, kto-

ré malo úspešný priebeh. 

 

 

   MÁJ 1995 

 

1.5.  Sviatok práce, prebiehal inakšie ako posledné roky. Strana demo-

kratickej ľavice usporiadala oslavy a program v priestore pri Do-

me techniky. Iné podujatia, okrem komplexu kolotočov pred ho-

telom Slovakia, sa nekonali. V peknom jarnom počasí si mnohí 

Žilinčania vyšli do prírody alebo na záhradky. Odborári - železni-

čiari a energetici varili guláš v parku Budatínskeho zámku. 

 

4.5.  navštívila naše mesto a okolie delegácia podnikateľských kruhov 

z Malajzie, Vietnamu a Singapuru, ktorú viedol dr. Swe Lip Qu-

ek. Po vyhliadkovom lete nad Žilinou a Malou Fatrou sa konalo 

na radnici prijatie u primátora mesta Žilina a tlačová konferencia, 

na ktorej sa zúčastnil aj prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. 
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Miloš Kontra. Po tlačovej konferencii nasledovalo stretnutie so 

zástupcami podnikateľských kruhov zo Žiliny a okolia. 

 

7.5.  sa konali na vrchu Javorina pri Stráňavách celookresné oslavy 50. 

výročia oslobodenia. Po svätej omši za obete 2. svetovej vojny 

a po pietnom kladení vencov privítal zúčastnených pri pamätníku 

1. čsl. armádneho zboru prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. 

Miloš Kontra. Osláv sa zúčastnili aj poslanci N rodnej rady SR 

Dušan Slobodník, Karol Zahatlan, Peter Magvaši, poslanec a 

primátor mesta Žilina Ján Slota. Prítomný bol aj priamy účastník 

bojov pri Strečne, prezident Združenia francúzskych dobrovoľ-

ných bojovníkov Jean Geyssely s manželkou, ďalší hostia aj 

mnohí turisti, účastníci hviezdicového výstupu na Javorinu, ktorý 

sa konal pri tejto príležitosti. 

 

7.5.  sa skončili v Košiciach finálový turnaj o majstra Slovenskej re-

publiky v basketbale kadetov (dorastencov). Zúčastnili sa ho aj 

hráči MBK Žilina (Mestský basketbalový klub), ktorí turnaj vy-

hrali bez jedinej prehry v piatich z pasoch a stali sa majstrami 

Slovenska. Družstvo trénuje Ladislav Babuljak, dlhoročný bas-

ketbalový tréner a činovník. Trénoval aj družstvo Slávie VŠDS 

Žilina, keď v roku 1975 sa toto stalo majstrom ČSSR. 

 

10.5.   otvorili v Dome techniky výstavu Automarket ´95. Na ploche vy-

še 2200 m
2
 sa prezentuje 51 slovenských a 3 české firmy. Najväč-

šiu expozíciu má firma Galimex, s.r.o., Martin, ktorá prezentuje 

veľký výber značiek Škoda, Audi, Seat, Volkswagen a taktiež žltý 

Porsche Carrera v cene vyše 3,5 milióna Sk. Výstava bude otvo-

rená do 14.5. 

 

12.5.  zorganizovala mestská pobočka HZDS a SNS v Mestskom divad-

le koncert Slovenského umeleckého kolektívu (SĽUK-u). Kon-

cert usporiadali pri príležitosti Dňa matiek. 

 

12.5.  sa dožila 107. rokov pani Jozefína Bartizalová. Tohto veku sa do-
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žila v dobrom zdraví a sviežej mysle. Pani Bartizalová je najstar-

šou žijúcou obyvateľkou Slovenskej republiky. Medzi gratulan-

tmi boli aj zástupcovia Mestského úradu v Žiline. 

 

14.5.  v prístave Portland (USA, štát Oregon) na pobreží Tichého oceá-

nu premenovali loď Vltava na Žilinu a vztýčili na nej slovenskú 

zástavu. Loď Žilina postavili v roku 1988 v Číne, má nosnosť 

BRT 7939 ton. Dĺžka lode je 110 m, šírka 18,6 m a ponor 7,7 m. 

Je piatou loďou slovenskej námornej flotily. V minulosti plávala iná 

loď s názvom Žilina na Oravskej priehrade. 

 

22.5.  V priestoroch Okresného úradu v Žiline bola otvorená výstava 

okresov Žilina a Olomouc. Výstavy sa zúčastňuje vyše 60 firiem 

žilinskej oblasti a 11 subjektov z okresu Olomouc. Výstava nad-

väzuje na výstavu "Okres Žilina - križovatka európskych ciest", 

ktorá mala v Bratislave veľký ohlas. Výstavu otvoril prednosta 

Okresného úradu v Žiline Ing. Miloš Kontra a prednosta Okres-

ného úradu v Olomouci JUDr. František Neplech. Na otvorení 

výstavy boli prítomní aj poslanci Národnej rady SR Ľudmila 

Mušková a Karol Zahatlan. Výstava bude prístupná do 9. júna. 

 

23.5.  V galérii Klasik otvorila PhDr. Eva Ľuptáková , riaditeľka Orav-

ského múzea v Dolnom Kubíne výstavu diel maliarky Márie 

Medveckej. Prítomný bol aj syn Márie Medveckej MUDr. Ctibor 

Belan. 

 

27.5.  Vo Výsadkovom pluku Jozefa Gabčíka v Žiline usporiadali 1. 

ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka presne v deň výročia atentátu 

na ríšskeho protektora v Prahe Reinharda Heydricha v roku 1942. 

Na atentáte sa zúčastnil aj Jozef Gabčík, rodák z obce Poluvsie. 

Preto aj 12 kilometrová bežecká trať viedla z tejto obce do prie-

storu kasární v Žiline. Súčasťou spomienky bol aj zoskok výsad-

kára slovenskej armády. V priestore kasární odhalili bustu Jozefa 

Gabčíka, ktorej autorom je Štefan Pelikán. Memoriálu sa zúčast-

nil aj minister obrany Slovenskej republiky Ján Sitek. 
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  JÚN 1995 

 

1.6.  Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v meste Žilina konalo 

množstvo podujatí pre deti. Zišlo sa množstvo detí a dospelých, 

avšak popoludní sa spustila veľká búrka s krupobitím, ktorá prí-

tomných doslova rozohnala. Vystúpiť stihli herci divadielka Ma-

ják, ostatní napr. bratia Muchovci so skupinou Arzén už nie... V 

estrádnej sále Odborového domu kultúry bol program pre deti 

predškolského veku Sloniáda, v ktorom hlavnú úlohu hral tanec. 

Podujatie zorganizovala Tanečná škola Ľuboša Plešingera, cen-

trum voľného času detí a mládeže Spektrum a ďalší. 

 

2.6.  pokračovali akcie k sviatku detí. Na Mariánskom námestí uspo-

riadal dom odievania Beno, Gracia models a Bábkové divadlo v 

Žiline bohatý program. Na Národnej ulici pripravili program pre 

deti pracovníci Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., v Žiline. Deti 

kreslili na tému Môj dom, môj byt. Katedra železničnej dopravy 

PEDAS Vysokej školy dopravy a spojov usporiadala Deň otvore-

ných dverí pre deti, kde si mohli pozrieť modely vlakov na termi-

náli v špeciálnej učebni. 

 

2.6.  sa skončila v Dome techniky výstava Expolignum ´95. Zúčastnilo 

sa jej šesťdesiat vystavovateľov zo Slovenska aj zahraničia 

z oblasti spracovávania dreva. Na výstave bolo udelených päť 

zlatých medailí, o.i. Severoslovenským štátnym lesom, š.p., Žili-

na a Drevoindustrii, a.s., Žilina za sekačku lesného odpadu. 

 

2.6.  sa odohral na futbalovom štadióne pod Dubňom zápas nazvaný 

"Zápas roka", v ktorom nastúpili proti sebe družstvo poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky (prišlo ich osemnásť) a druž-

stvo Klubu priateľov žilinského športu, v ktorom nastúpili mnohí 

podnikatelia a zástupcovia podnikov. Žilinčania zvíťazili 3 : 2. 

Dôležitejšie ako výsledok však bolo, že prítomní diváci mali v 

slnečnom počasí pekný zážitok. Výťažok zo vstupného, príspev-
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ky od poslancov a podnikateľov /cca 60 tisíc Sk/ usporiadatelia 

venovali nadácii Krajina harmónie, ktorá podporuje mentálne 

postihnuté deti v žilinských ústavoch. 

 

3.6.  pri príležitosti Medzinárodného dňa detí usporiadala Slovenská 

národná strana a HZDS v lesoparku Chrasť dopoludnie pre deti. 

V daždivom počasí sa uskutočnili viaceré súťaže, deti sa povozili 

na poníkoch. 

 

4.6.  V Trnave sa skončili Majstrovstvá Slovenska v športovej gym-

nastike, ktoré sa začali 1. júna. Gymnastky GTK Športcentrum 

získali viaceré úspechy, zlaté medaile získala juniorka Michaela 

Čanecká, ženy Martina Kucharčíková (bradlá) a Lucia Ambrová 

(preskok). V triede žien získala medaile aj Adriana Tonkovičová 

(striebro na kladine, bronz na bradlách a v prostných). Martina 

Kucharčíková sa celkovým druhým miestom kvalifikovala na 

majstrovstvách sveta, ktoré budú v Japonsku. 

 

8.6.  začala v zasadacej miestnosti Mestského úradu dvojdňová ve-

decká konferencia Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spo-

ločnosti s medzinárodnou účasťou s názvom Fyziologický pôrod 

a jeho vedenie. Konferencie sa zúčastnili odborníci zo Spojených 

štátov, Holandska, Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. 

 

13.6.  bola v žilinskej radnici slávnostná udalosť. Predseda Matice Slo-

venskej Ing. Jozef Markuš, DrSc. a primátor mesta Žilina Ing. Ján 

Slota podpísali zmluvu, ktorou mesto Žilina predalo budovu na 

Hollého ulici (bývalý Skautský dom, neskôr Slovenský rybársky 

zväz) Matici slovenskej za symbolickú cenu 1 Sk, hoci trhová 

cena budovy je cca 10 miliónov Sk. Táto skutočnosť vysoko oce-

nil predseda Matice slovenskej. V budove bude sídliť Dom Mati-

ce slovenskej. Je to už deviaty dom Matice slovenskej na území 

Slovenska, avšak ako prvý bol odpredaný za týchto ojedinelých 

podmienok. Mesto Žilina zároveň ubezpečilo matičiarov o pod-

pore tejto organizácie pri ďalšej činnosti a pri zariaďovaní budo-
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vy. 

 

13.6.  bola v Dome techniky otvorená výstava T.I.S. ´95, tretí ročník 

výstavy telekomunikačných a informačných systémov spojených 

so sympóziom. Zúčastňuje sa jej 65 vystavovateľov, z toho 13 zo 

zahraničia, na odbornom sympóziu 400 odborníkov. Výstava po-

trvá do 16.6. Dňa 14.6. navštívil výstavu T.I.S. ´ 95 podpredseda 

Národnej rady Slovenskej republiky Marián Andel.  

 

19.6.  V Žiline začali Dni slovanskej kultúry. Na programe bolo pásmo 

básní a myšlienok Milana Rúfusa „Modlitbičky“, v ktorých účin-

koval huslista Dalibor Karvay (9-ročný), gitaristka Eva Kavulja-

ková (13-ročná) a recitátor Milan Marinčák (10-ročný). Z Buria-

novej veže odznel fanfárový koncert študentov Konzervatória v 

Žiline a večer bola v sále Mestského divadla premiéra hry Antona 

Pavloviča Čechova „Pytačky a svadba“ v prevedení hercov Mest-

ského divadla v Žiline. Hru režíroval Miroslav Benka.  

 

22.6.  V priestoroch Mestského úradu v Žiline otvorili pracovisko Slo-

venskej televízie. Na otvorení sa zúčastnili o.i. ústredný riaditeľ 

Slovenskej televízie Jozef Darmo a primátor mesta Žilina Ing. 

Ján Slota. Po otvorení pracoviska sa všetci prítomní presunuli na 

Mestskú plaváreň, kde Jozef Darmo a Ján Slota otvorili slávnost-

ne vonkajšie bazény. Žilinčania tak budú mať možnosť po dlh-

šom čase využívať toto zariadenie. Krytý bazén je v rekonštruk-

cii. Výstavba v podstate novej plavárne si vyžiada n klady okolo 

70 miliónov Sk, ktoré hradí Mesto Žilina. 

 

22.6.  V Považskom múzeu v Budatíne slávnostne otvorili 1. ročník vý-

stavy „Premeny drôtu“, ktorá sa bude konať každé tri roky. Svoje 

práce vystavujú všetci významní tvorcovia zo Slovenska i z Čes-

ka.  
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24.6.  Na hrade Strečno boli ukončené Dni slovanskej kultúry slávnost-

ným programom. V jeho úvode vystúpil komorný súbor Musa 

Ludens. Potom herci Mestského divadla v Žiline predviedli hru 

Milana Ferku „Pravda Svätoplukova“. Hra v ojedinelých exterié-

roch zanechala u prítomných asi 400 divákoch určite veľký do-

jem. Nepochybne bude mať tento dramaturgický čin veľký ohlas 

aj v širšej verejnosti a u odbornej kritiky. Počas 3. ročníka Dní 

slovanskej kultúry vystúpilo aj Slezské divadlo Opava s hrou „Na 

skle maľované! (autor Ernest Bryll), Národné divadlo Sterija Vr-

šac (Juhoslávia) s hrou „Ženba a výdaj“ autora Jovana Steriju 

Popoviča, Národné ruské dramatické divadlo Minsk (Bielorusko) 

s hrou „Kristus a Antikrist“ autorov B. Lucenka a V. Rudova, 

Bábkové divadlo Košice s hrami „Janko Pipora“ autora Jána Uli-

čianskeho a „Hugo, Frigo, Bublina...“ od Daniela Heviera. Na 

námestiach vystúpil folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny a dycho-

vá hudba Fatranka zo Žiliny. V Sirotárskom kostole vystúpila 

skupina Sklo s programom Duchovné skvosty starého Slovenska. 

 

24.6.  sa v Považskom múzeu v Budatíne uskutočnil 5. ročník stretnutia 

drotárskych majstrov ako súčasť tvorivého sympózia umeleckých 

remeselníkov a výtvarníkov pracujúcich s drôtom. Zúčastnili sa 

ho poprední autori ako Remígia Biskupská, Jaroslav Šerík, Sabi-

na Eckertová. 

 

25.6.  si pripomenul detský spevácky miešaný zbor Odborárik 25. vý-

ročie svojho vzniku koncertom v Dome umenia Fatra. Ako hosť 

ich programu vystúpil detský zbor z Celje zo Slovinska. V prie-

storoch starej radnice prijal vedúceho zboru Zlatoňa Babíka a je-

ho hostí z Nemecka, Belgicka a Slovinska, zástupca primátora 

mesta Žilina Ing. Milan Gavlák. Zbor Odborárik vystupoval na 

mnohých domácich a zahraničných festivaloch, dosiahol množ-

stvo ocenení. Vystupoval v Belgicku, Česku, Francúzsku, Ho-

landsku, Maďarsku, Nemecku, Luxembursku, Slovinsku, Špa-

nielsku, Rusku, Poľsku a na Ukrajine. 
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25.6.  V športovej hale na Bôriku skončil medzinárodný turnaj v bas-

ketbale junioriek s názvom O pohár primátora Žiliny. V konku-

rencii družstiev z Nemecka, Maďarska a Poľska zvíťazili repre-

zentantky Slovenska. Pohár im odovzdal zástupca primátora mes-

ta Žiliny Ing. Milan Gavlák. Turnaj sa uskutočnil v rámci prípra-

vy na Majstrovstvá Európy v basketbale junioriek, ktoré budú v 

Žiline v júli 1996. 

 

27.6.  sa začala v Dome techniky výstava Sympomech - Expostavmat ´ 

95 medzinárodná kontraktačno-predajná výstava stavebných stro-

jov a technológií. Tohoročnej výstavy sa zúčastňuje vyše 90 vy-

stavovateľov, ktorí zastupujú okolo 300 výrobných firiem zo Slo-

venska a zo zahraničia. Jednu z najväčších expozícií má aj akcio-

vá spoločnosť Váhostav Žilina. 

 

30.6.  bola v Regionálnom kultúrnom stredisku otvorená výstava s ná-

zvom Žilina vo fotografii, ktorej sa zúčastnilo 9 neprofesionál-

nych fotografov, ktorí prezentovali 52 fotografií. Prvé miesto ob-

sadil Ing. Ľubomír Bechný. Výstava bude sprístupnená do konca 

júla. 

 

30.6.  navštívila Žilinu ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny vlády 

Slovenskej republiky Oľga Keltošová. Navštívila Ústav sociálnej 

starostlivosti na Straníku, Domov dôchodcov na Vlčincoch (oslá-

vil 10. výročie vzniku). Po návšteve Okresného úradu práce sa na 

Okresnom úrade v Žiline stretla s vedúcimi sociálnych oddelení 

obecných úradov, vedúcimi sociálnych zariadení a v budove 

Mestského úradu s občanmi Žiliny. 

 

30.6.  V priestoroch žilinskej radnice sa konalo valné zhromaždenie 

športového klubu Žilina. Členovia klubu schválili zmenu názvu 

na Mestský športový klub (MŠK) Žilina. Mesto Žilina prevzalo 

na seba financovanie klubu. Novým prezidentom MŠK je primá-

tor mesta Žiliny Ing. Ján Slota.  
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  JÚL 1995 

 

4.7.  dobehla do Žiliny Matičná festivalová štafeta. Štafetu odštartoval 

pod hradom Devín predseda Matice Slovenskej Jozef Markuš. 

Štafeta sa konala pri príležitosti Matičného svetového festivalu 

mládeže, ktorý bude v Martine od dnešného dňa do 17. júla. Zú-

častní sa ho okolo 1000 účastníkov, z toho asi 300 zo šestnástich 

štátov. Účastníkov štafety bežiacich z hraničných miest Komárna 

a Skalice prijal v budove starej radnice zástupca primátora mesta 

Žiliny Ing. Milan Gavlák a podpredseda Miestneho odboru Mati-

ce slovenskej v Žiline Mgr. Peter Štanský. 

 

4.7.  Na žilinskej radnici prebiehalo rokovanie o výstavbe Vodného 

diela Žilina. Zúčastnilo sa ho množstvo zástupcov zainteresova-

ných podnikov a štátnej správy. Rokovanie viedol primátor mesta 

Žilina Ing. Ján Slota. Vláda Slovenskej republiky vyčlenila na 

výstavbu Vodného diela pre tento rok takmer dve miliardy Sk (65 

miliónov USD), a tak získalo Vodné dielo popri VD Gabčíkovo 

prioritu v investíciách. Hlavným dodávateľom prác je a.s. Váho-

stav Žilina. 

 

6.7.  V budove starej radnice sa konalo 4. zasadnutie Mestského zastu-

piteľstva v Žiline. Zasadnutie viedol primátor mesta Žilina Ing. 

Ján Slota. Predložil správu o plnení rozpočtu mesta za 1. štvrťrok. 

Poslanci vzali na vedomie n vrh urbanistickej štúdie Žilina - Byt-

čica a informatívnu správu o súčasnom ústave v sociálnej starost-

livosti. Schválili Zmenu nariadenia o udržiavaní všeobecnej čis-

toty, ochrany zelene a likvidácii odpadu v Žiline, ktorou sa snaží 

mesto Žilina zvýšiť čistotu ulíc. Poslanci taktiež schválili návrh 

zákazu ďalších veľkoplošných reklamných tabúľ (billbordov) v 

meste Žilina. Náčelník Mestskej polície Mgr. Gustáv Várnai 

predložil správu o činnosti Mestskej polície v Žiline za rok 1994. 

Počet policajtov bol k 31. 12. 1994 tridsaťjeden. V roku 1994 

predvolali 2749 osôb, z ktorých 327 prípadov riešili blokovou 
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pokutou, 756 pohovormi, 108 prípadov postúpili na Obvodný 

úrad - referát priestupkov, 9 prípadov postúpili na Mestský úrad v 

Žiline a 1549 prípadov od - stúpili odboru dopravnej polície Poli-

cajného zboru. Členovia polície zasahovali v 718 prípadoch, 615 

vyriešili bez donucovacích prostriedkov, 196 vyriešili použitím 

donucovacích prostriedkov a 67 vyriešili výzvou člena mestskej 

polície. Použitie donucovacích prostriedkov: nasadenie pút - 29 

x, použitie hmatov, chvatov a kopov sebaobrany - 56 x, použitie 

tonfy - 38 x a použitie strelnej zbrane (pri likvidácii psov ohrozu-

júcich občanov) - 23 x. Pri služobných z krokoch bol v 62 prípa-

doch vedený fyzický útok proti osobe policajta. Mestský policajti 

uložili blokové pokuty celkove vo výške 331 tisíc Sk. 

 

9.7.  významný úspech dosiahli vodáci zo Žiliny Jaroslav Slúčik a 

Vladimír Vala. Vo finále Svetového pohára v rakúskom Landecku 

zvíťazili v kategórii C - 2 a stali sa tak víťazmi Svetového pohára 

v dvojiciach. Na druhom mieste skončila francúzska dvojica a na 

treťom skončila celkove ďalšia dvojica zo Žiliny Ján Šutek a Šte-

fan Grega. Žilinskí vodní zjazdári tvoria absolútnu špičku na Slo-

vensku a patria do svetovej elity. 

 

12.7.  bola na hrade Strečno otvorená nultá sezóna pre návštevníkov. 

Hrad bol v rekonštrukcii vyše pätnásť rokov, náklady prekročili 

120 miliónov Sk. Hrad Strečno, ktorý sa isto stane veľkou turis-

tickou atrakciou, patrí Považskému múzeu v Žiline. V budúcnosti 

budú v ňom expozície a bude slúžiť kultúrnym akciám. 

 

13.7.  na letisku Žilina - Horný Hričov bola smutná udalosť. Do Českej 

republiky lietadlom odviezli telesné pozostatky 16 obetí havárie 

autobusu z Pardubíc, ktorá sa stala 6. júla v Kolároviciach, časť 

Čiakov. Táto havária bola najväčšou dopravnou nehodou na Slo-

vensku za posledných tridsať rokov. Smútočného aktu sa zúčast-

nil o.i. konzul Českej republiky dr. Štepán Vídenský, prednosta 

Okresného úradu v Žiline Ing. Miloš Kontra, zástupca primátora 
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mesta Žilina Ing. Milan Gavlák a veliteľ Okresného oddelenia 

Policajného zboru v Žiline plk. Ivan Kĺbik. Českí lekári sa veľmi 

obdivne vyjadrili o vysokej profesionalite a obetavosti lekárov a 

personálu Nemocnice s poliklinikou v Žiline a v Považskej Bys-

trici, kde boli zranení po havárii ošetrovaní. 

 

14.7.  zomrel vo veku 92 rokov Sever Cotiofan, najstarší žijúci "IA-

MES-ák" na Slovensku. Celý svoj život sa venoval turistike a 

krásnemu žilinskému okoliu. Už v roku 1930 pomáhal stavať 

chatu Pod Chlebom, pri výstavbe vleku na Chleb. V roku 1954 

bol jedným z prvých dobrovoľných členov Horskej služby v Ma-

lej Fatre. 

 

14.7.  Na výzvu zdravotníkov v súvislosti s veľkou spotrebou krvi sa na 

hematologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou dostavilo 50 

dobrovoľných darcov na odber krvi všetkých skupín. 

 

15.7.  Vo večerných hodinách sa na Dubni rozhorela Vatra zvrchovanos-

ti, ako spomienka na tretie výročie prijatia Deklarácie o zvrcho-

vanosti Slovenskej republiky dňa 17.7.1992 Národnou radou SR. 

Po celodennom daždi v podvečerných hodinách prestalo pršať a 

tak, hoci v ťažkom teréne, na Dubeň vyšlo vyše 200 účastníkov. 

Slovenská národná strana a Hnutie za demokratické Slovensko, 

organizátori podujatia, pripravili pre zúčastnených menšie občer-

stvenie. K dobrej nálade hrala terchovská muzika bratov Gulá-

šovcov. Vatru zapálil spolupredseda Okresnej rady SNS Ing. Ján 

Burian a poslanec Národnej rady SR Karol Zahatlan. Prítomní 

boli aj viacerí verejní a politickí činitelia, o.i. zástupca primátora 

Žiliny Ing. Milan Gavlák, prednosta Okresného úradu v Žiline 

Ing. Miloš Kontra, prednosta Mestského úradu v Žiline Ing. Mi-

roslav Adámek atď. 

 

16.7.  posvätil nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec nový 

rímsko-katolícky kostol v Trnovom. Kostol je zasvätený sv. Cyri-

lovi a Metodovi. Posviacky kostola sa zúčastnili stovky veriacich. 
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18.7.  zomrel vo veku 75 rokov v Prahe Prof. RNDr. Michal Harant, 

žilinský rodák, matematik, bývalý dekan Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, bývalý prorektor Vysokej 

školy dopravy a spojov v Žiline. Bol iniciátorom a realizátorom 

myšlienky presťahovať Vysokú školu dopravnú na začiatku šesť-

desiatych rokov z Prahy do Žiliny. 

 

20.7.  bola v Považskej galérii umenia vernisáž výstavy výtvarníka An-

tona Čierneho, ktorý po skončení štúdií tvoril v Žiline. Anton 

Čierny je nositeľom Ceny Martina Benku 1991. 

 

20.7.  V priestoroch štadiónu MŠK Žilina bola tlačová konferencia, kto-

rej sa zúčastnili za športový klub jeho prezident Ing. Ján Slota, 

predseda futbalového oddielu Peter Štalmach, tréner A družstva 

JUDr. Stanislav Griga. Informovali prítomných novinárov o ďal-

ších plánoch v telovýchove v našom meste a zvlášť o dianí vo 

futbalovom oddiele. Najbližším cieľom futbalistov je návrat do 

prvej ligy. O to sa vynasnaží kolektív bývalých vynikajúcich ži-

linských hráčov. 

 

21.7. 

a 22.7. 

 sa v Žiline a jej okolí konal 4. ročník Rallye Matador. Kvalita 

podujatia sa stále zvyšuje. Tohoročnej rallye sa zúčastnili desiat-

ky vozidiel z Česka, Dánska, Rakúska, Nemecka a Slovenska. 

Štart i cieľ boli pred hotelom Slovakia. Veľmi atraktívnou časťou 

bol v prvý deň okruh na žilinskom Rondeli a priľahlom úseku 

prieťahu štátnej cesty I - 18 mestom Žilina. Celkovým víťazom 

rallye sa stala posádka auta Toyota Celica v zložení Jens Mulvad 

a Freddy Pedersen z Dánska. 

 

25.7.  sa dožila 103 rokov pani Anna Mestická, rodená Capková . Do 

Žiliny sa presťahovala pred necelým rokom k svojej dcére z Ky-

suckého Nového Mesta. 
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  AUGUST 1995 

 

2.8.  bolo v holandskom meste Dronten slávnostne otvorené 18. sveto-

vé Jamboree, ktorého sa zúčastňuje 22 500 skautov a 6 000 uspo-

riadateľov zo 166 krajín sveta. Výpravu Slovenského skautingu 

tvorilo 43 skautov a skautiek, z toho štyria zo Žiliny: Michal 

Adamov, Marek Lejtrich, Ladislav Oravec a RNDr. Ján Štofko. Z 

nášho okresu je vo výprave aj Varínčan Ing. Marián Schmidt, ná-

čelník Slovenského skautingu (náčelníctvo sídli v Žiline). Napo-

sledy sa väčšia výprava slovenských skautov zúčastnila tohto 

podujatia v roku 1947 vo francúzskom meste Moisson. 

18. svetové Jamboree otvorila holandská kráľovná Beatrix I., kto-

rú sprevádzal jej manžel princ Claus. Na slávnostnom otvorení 

bol prítomný aj švédsky kráľ Karl XVI. Gustav. Podujatie skončí 

11. augusta.  

 

2.8.  začali práce na stavbe "Žilina - Pešia zóna - Rekonštrukcia Ma-

riánskeho námestia a rekonštrukcia komunikácií Mestskej pa-

miatkovej rezervácie". Autormi projektu sú Ing. arch. Pavol Vis-

czor a Ing. arch. Peter Nezval, rozpočtový náklad je 49 miliónov 

Sk, termín ukončenia v septembri 1997. 

Po rekonštrukcii Národnej ulice, Hlinkovho námestia so Sadom 

SNP sa tak začalo s rekonštrukciou jadra starej Žiliny. Jednotlivé 

domy na námestí s ý rekonštruované individuálne od roku 1990. 

Za pomoci Mesta Žilina majitelia domov postupne budujú pô-

vodné, štítové strechy. Rekonštrukčné práce postupujú v súlade s 

Územným plánom Mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorý schvá-

lilo Mestské zastupiteľstvo v roku 1992. Autorom plánu je Ing. 

arch. Štefan Krušinský s kolektívom. Rekonštrukcia námestia bu-

de zásadná vrátane všetkých inžinierskych sietí. Popri výkopo-

vých prácach uskutočnia pracovníci Považského múzea v Žiline 

aj archeologický prieskum, ktorý vlastne na tomto námestí vyko-

naný nebol s výnimkou sond v roku 1993. 

Po skončení rekonštrukcie bude na námestí položená dlažba zo 
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žuly v štyroch odtieňoch. Rekonštrukcia námestia a priľahlých 

ulíc bude stáť cca 60 mil. Sk, práce budú prebiehať asi dva  

roky. Hlavnými dodávateľmi prác sú žilinské firmy DOSS a Ži-

linské komunikácie. 

 

 

4.8. až 

6.8. 

 sa konal v Terchovej 33. ročník Jánošíkových dní. V tomto roku 

sa stalo mesto Žilina ich spoluorganizátorom. Tieto jedinečné 

folklórne slávnosti mali za pekného počasia vynikajúcu úroveň. 

Zo žilinských súborov sa vo vlastnom programe predstavil súbor 

Rozsutec. 

 

9.8.  sa začal vo Francúzskom meste Monosque (neďaleko Marseille) 

5. ročník folklórneho festivalu Festival International du Luberon. 

Zúčastňujú sa ho aj členovia súboru Rozsutec, ktorý pôsobí pri 

Mestskom divadle v Žiline. Jeho vedúcou je Oľga Baránková a 

umeleckým vedúcim je Tibor Mahút. Festivalu sa zúčastňujú sú-

bory z Brazílie, Bolívie, Portorika, Španielska, Burkiny - Fasso, 

Vietnamu, Nového Zélandu, Ruska, Litvy, Škótska, Francúzska a 

zo Slovenska Rozsutec. Pri tejto príležitosti svoju tvorbu vo 

Francúzsku predstavil aj Štefan Pelikán, sochár žijúci v Lietav-

skej Lúčke. 

 

10.8.  sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ži-

line. Hlavným bodom programu bol odpredaj 2051 akcií mesta 

Žiliny v Prvej komunálnej banke v hodnote 205 100 000 Sk, čo 

zabezpečí bezproblémové pokračovanie v investičných akciách. 

Doterajšia hodnota akcií mesta v PKB bola 560 miliónov Sk. 

Mesto Žilina aj tak ostane najväčším akcionárom Prvej komunál-

nej banky. Mesto bolo nútené akcie odpredať, pretože pohľadáv-

ky mesta voči iným subjektom tvoria spolu 384 miliónov Sk a sú 

ťažko vymáhateľné. Ďalším bodom bol odpredaj nehnuteľností 

(pozemkov mesta), ktoré sa týkaj ý výstavby Vodného diela Žili-

na v sume vyše 11,5 mil. Sk. 
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15.8.  bola v galérii Klasik vernisáž výstavy výtvarníka Miroslava Cipá-

ra, na ktorej autor vystavil takmer sedemdesiat svojich kresieb a 

olejomalieb. Na vernisáži bol prítomný aj nórsky spisovateľ a 

publicista Egil Lejon, autor knihy „Gabčíkovo - staré a nové hrie-

chy“. 

 

18.8.  Na Okresnom úrade v Žiline sa konala tlačová konferencia o vý-

sledkoch vyšetrovania tragickej nehody autobusu v Kolárovi-

ciach. Konferenciu viedol Ing. Miloš Kontra, prednosta Okresné-

ho úradu. Podľa výsledkov vyšetrovania príčinou nehody bolo 

zlyhanie ľudského činiteľa (vodič), nesprávny spôsob jazdy, ( za-

radený vysoký rýchlostný stupeň), nerešpektovanie dopravného 

značenia a zlý technický stav vozidla (brzdy). 

 

18.8.  bolo v lesoparku Chrasť spomienkové stretnutie na Andreja Hlin-

ku (zomrel 16.8.1938), na ktorom sa zišli členovia Slovenskej 

národnej strany a jej priaznivci. Stretnutie otvoril predseda 

Okresnej rady SNS Ing. arch. Ján Burian, po ňom prehovoril 

predseda SNS a primátor mesta Žiliny Ing. Ján Slota. Prítomným 

bolo ponúknuté občerstvenie a guláš, vystúpila dychová hudba 

Lúčanka a ľudová hudba z Terchovej. Na záver prednosta Okres-

ného úradu v Žiline Ing. Miloš Kontra a Ing. arch. Ján Burian za-

pálili vatru, pri ktorej sa diskutovalo dlho do noci. 

 

24.8.  Na žilinskej radnici bolo rokovanie o budúcnosti letiska v Žiline - 

Hričove. Zúčastnila sa ho ministerka školstva SR Eva Slavkov-

ská, minister obrany SR Ján Sitek, minister dopravy, spojov a ve-

rejných prác Alexander Rezeš, rektor Vysokej školy dopravy a 

spojov Prof. Ing. Miroslav Kopecký, primátor mesta Žilina Ing. 

Ján Slota a ďalší. Bolo to veľmi dôležité rokovanie, ktoré pomôže 

ďalšiemu rozvoju letiska. Spomínané subjekty a výrobné podniky 

z Považia, Kysúc a Turca uvažujú o založení akciovej spoločnosti 

Letisko Žilina. 
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24.8.  V dome techniky otvorili medzinárodný kontraktačno-predajnú 

výstavu Rybárstvo ´95. Na výstave sa prezentuje 28 firiem, z toho 

21 zo zahraničia, rovnako aj Múzeum Antol, Národné múzeum v 

Martine, Váhostav, a.s., Žilina, Vodné dielo Žilina, Vodohospo-

dárska výstavba, š.p., Bratislava. Výstava potrvá do 29. augusta.  

 

25.8.  navštívil Žilinu veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej 

republike Michel Perrin. Na radnici ho prijal primátor mesta Žili-

na Ing. Ján Slota. Potom sa zúčastnil slávnostnej schôdze Okres-

ného výboru zväzu protifašistických bojovníkov v priestoroch 

Okresného úradu v Žiline. Schôdza bola uskutočnená v rámci 

osláv 51. výročia Slovenského národného povstania. Po skončení 

schôdze, na ktorej bol prítomný aj zástupca primátora mesta Žili-

na Ing. Milan Gavlák, sa účastníci schôdze spolu s ďalšími hos-

ťami zúčastnili kladenia vencov pri pamätníku francúzskych par-

tizánov na vrchu Zvonica pri Strečne. 

 

27.8.  dosiahol vynikajúci úspech Žilinčan Jaroslav Slúčik. V mestečku 

Bala, na rieke Tryweryn vo Walese, sa konali majstrovstvá sveta 

vo vodnom zjazde na divokej vode. V kategórii C - 2 po drama-

tickom z vode zvíťazil so svojim dlhoročným partnerom Vladimí-

rom Valom o 1,14 sekundy pred poslednými majstrami sveta dvo-

jicou Damien Faysse a Pierre Roos z Francúzska. Jaroslav Slúčik 

je druhým športovcom v histórii žilinského športu, ktorý získal 

titul majstra sveta vo svojej disciplíne. Pred ním sa to podarilo 

iba kulturistke Zuzane Kořínkovej, ktorá získala titul na maj-

strovstvách sveta v roku 1990 v Aténach. Na deviatom mieste v 

kategórii C-2 sa umiestnila žilinská dvojica Ján Šutek a Štefan 

Grega. 
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  SEPTEMBER 1995 

 

6.9.  Delegácia Mestského úradu v Žiline bola prevziať prsť hliny z 

miesta posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefá-

nika. Pri tejto príležitosti sa zástupcovia mesta poklonili jeho pa-

miatke pri mohyle v Ivanke pri Dunaji. Z tohto tiež zobrali prsť 

hliny pre uloženie k soche M. R. Štefánika v Žiline. 

 

 

8.9.  bolo na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika slávnostné 

odhalenie sochy tohto slovenského dejateľa. Autorom sochy je 

žilinský sochár Ladislav Berák, spolupracoval Ing. arch. Ján Bu-

rian a Ing. arch. Peter Nezval. Busta M. R. Štefánika je vysoká 2 

m, váži 600 kg, odliali ju Ján Konuš a Kamil Gubán z Kremnice. 

Podstavec je z červenej žuly. Sochu odhalila ministerka školstva 

Slovenskej republiky Eva Slavkovská. Žilinčanom sa prihovoril 

primátor mesta Ing. Ján Slota, evanjelický farár z Košarísk Ladi-

slav Valášek, plk. Milan Štegena a ďalší. Báseň "Hrdinovi" s hl-

bokým precítením recitoval Július Pántik. Počas slávnostnej uda-

losti preleteli priamo nad hlavami zúčastnených dve stíhačky ty-

pu MIG - 29, štartujúce zo Sliača, a zostava lietadiel L – 39 (Bie-

le albatrosy) z Košíc. 

Po soche Andreja Hlinku je to ďalšia socha veľkého slovenského 

dejateľa odhalená v poslednom čase v našom meste. 

 

9.9.  Na žilinskom letisku v Dolnom Hričove bol letecký deň pri príle-

žitosti 60 rokov lietania v našom meste. Približne 15 000 divákov 

malo príležitosť vidieť prehliadku lietadiel a výkonov pilotov, aké 

v našom meste ešte nevideli. Svoju zručnosť ukázali piloti. Jed-

ným z vrcholov bolo vystúpenie stíhačky MIG-29, MIG-21 a 

skupina lietadiel L-39 známych ako Biele albatrosy z Košíc. Di-

váci mali skutočne nevšedný zážitok, podujatie pripravila Vysoká 

škola dopravy a spojov v Žiline a Aeroklub Žilina. 
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14.9.  sa konalo 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Úvod 

zasadania bol slávnostný. Primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota 

verejne poďakoval sochárovi Ladislavovi Berákovi za stvárnenie 

busty generála M. R. Štefánika. Potom odovzdal ďakovné listy a 

finančné dary novým majstrom sveta v zjazde na divokej vode v 

kategórii C-2 Jaroslavovi Slúčikovi a Vladimírovi Valovi, za prí-

kladnú reprezentáciu na majstrovstvách juniorov v plávaní bra-

tom Jurajovi a Jánovi Karpišovcom. V pracovnej časti zasadnutia 

o.i. odznela správa o plnení rozpočtu mesta Žiliny za prvý polrok 

1995. Poslanci schválili správu o činnosti regionálnych novín Ži-

linský Večerník a Nový cieľ, zvýšenie cestovného v mestskej 

hromadnej doprave zo 4 Sk na 5 Sk. I tak je cestovné v žilinskej 

doprave jedno z najnižších na Slovensku. Poslanci schválili zalo-

ženie akciovej spoločnosti Letisko Žilina, ktorej zakladateľom je 

Mesto Žilina s vkladom 1 milión Sk. 

 

16.9.  bol v Žiline nultý ročník Žilinského zrazu historických vozidiel 

vyrobených pred rokom 1975. Najstarším spomedzi 28 zúčastne-

ných bola Tatra 11 z roku 1923. Najstarším motocyklom bola 

Praga 500 z roku 1929. 

 

20.9.  bol vo Varšave otvorený Slovenský inštitút, otvoril ho minister 

kultúry Slovenskej republiky Ivan Hudec a poľský viceminister 

kultúry Tadeusz Polak. Prítomný bol aj veľvyslanec Slovenskej 

republiky v Poľsku Marián Servátka. Vo výstavných priestoroch 

malo svoju expozíciu mesto Žilina a náš okres. Delegáciu mesta 

viedol zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák. 

 

22.9.  bol pre Žilinu významný deň. Na Vodnom diele Žilina v rámci 

osláv 1000 dní Slovenskej republiky pristáli plte Kriv ň, Javorina 

a Vihorlat. Túto akciu, ktorá začala 20. augusta v Liptovskom 

Hrádku a vyvrcholí 27.9. (presne v tisíci deň) v Komárne, organi-

zovalo Ministerstvo kultúry SR a denník Slovenská republika. 

Program na území žilinského okresu zabezpečoval Obecný úrad 
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Strečno, Mesto Žilina, Váhostav, a.s., Žilina a Okresný úrad v 

Žiline. Účastníkov plavby za zvukov terchovskej muziky, súboru 

Rozsutec privítal na území mesta Žiliny zástupca primátora Ing. 

Milan Gavlák. O histórii pltníctva prítomných informoval Ing. 

Gustáv Krušinský. Svoj príhovor predniesol Ing. Július Binder, 

riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba, Ing. Pavol Brtko, 

vedúci stavby. Prítomný bol aj Ing. Peter Banas, riaditeľ Povodia 

Váhu Piešťany. 

 

Z Vodného diela sa zúčastnení presunuli do mesta, kde si prezreli 

prebiehajúce „Trhy ľudových a umeleckých remesiel“. V budove 

Mestského úradu sa konal slávnostný program k tisícemu dňu 

Slovenskej republiky. Vystúpil Žilinský miešaný zbor, prítomným 

sa prihovoril zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák, 

riaditeľ Štátneho archívu Mgr. Peter Štanský, prednosta Okresné-

ho úradu v Žiline Ing. Miloš Kontra a Ing. Július Binder. Zvlášť 

milá bola prítomnosť šiestich detí, ktoré sa narodili v žilinskej 

nemocnici 1.1.1993, v deň vzniku Slovenskej republiky. Deti boli 

obdarené malými darčekmi. 

 

Pri príležitosti 1000 dní Slovenskej republiky bola v priestoroch 

Mestského úradu potom otvorená výstava dokumentov Dejiny 

Žiliny. Výstavu, ktorú usporiadal Okresný archív v Žiline v spo-

lupráci s Považským múzeom, otvoril prednosta Mestského úradu 

v Žiline Ing. Miroslav Adámek. Medzi exponátmi boli také vzác-

ne dokumenty ako Žilinská kniha z roku 1378, Privilegium pro 

Slavis z roku 1381, mestské knihy, list Žofie Bošňákovej z roku 

1633, mapa mostov cez rieku Váh z roku 1749 atď. Súčasťou vý-

stavy boli aj výsledky archeologického prieskumu z kaplnky Bo-

žieho tela, ktorá bola objavená pri kostole sv. Štefana na Rudi-

nách v rámci prieskumu, ktorý viedol Mgr. Jozef Moravčík. 

V priestoroch Mestského úradu je inštalovaná výstava architekto-

nických n vrhov na riešenie prestavby námestia Ľudovíta Štúra.  
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22.9. 

23.9. 

 usporiadalo Mesto Žilina, Regionálne kultúrne stredisko v Žiline 

a Živnostenské spoločenstvo Žilina 1. ročník „Žilinských trhov 

ľudových a umeleckých remesiel“. Svoju prácu ukázali paličkár-

ky, tkáči, kováči, krajčírky, kamenári, rezbári, brašnári, stolári, 

košikári, pernikári, výrobcovia figúrok zo šúpolia. Počas kultúr-

neho programu sa prezentovalo na pódiu množstvo spev kov, hu-

dobníkov, dychové hudby, folklórne súbory. O podujatie na ná-

mestí Ľudovíta Štúra bol medzi Žilinčanmi veľký z ujem. 

 

23.9.  bol v Žiline ustanovený Olympijský klub, desiaty na Slovensku. 

Predsedom klubu sa stal Dr. Ľuboš Krajč. Prítomná bola delegá-

cia Slovenského olympijského výboru vedená viceprezidentkou 

Dr. Máriou Mračnovou. Členov olympijského klubu prijal na 

radnici primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. 

 

24.9.  V centre Žiliny sa uskutočnil 10. ročník Zátopkovej desiatky na 

trase z námestia Ľudovíta Štúra cez Horný Val, ulicu Jána Bottu a 

späť. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Hlavnú kategóriu mužov 

(10 000 m) vyhral Miroslav Vanko z Dukly Banská Bystrica, 

hlavnú kategóriu žien vyhrala Anna Balošáková zo Starej Bystri-

ce. Na ďalších miestach skončili žilinské športovkyne Andrea 

Šošková a Alena Sladká. V kategórii mužov nad 40 rokov zvíťa-

zil Stanislav Sviták pred Ľubomírom Líškom (obaja zo Žiliny). V 

kategórii žiakov (1500 m) zvíťazil Michal Stratelík zo ZŤS Dub-

nica, v kategórii žiačok Martina Trnková zo Slávie VŠDS Žilina. 

Zvlášť významnou bola účasť manželov Dany a Emila Zátopkov-

cov, ktorí odštartovali jednotlivé kategórie. 

Po skončení pretekov prijal štvornásobného olympijského víťaza 

Emila Zátopka a olympijskú víťazku Danu Zátopkovú na žilin-

skej radnici zástupca primátora mesta Ing. Milan Gavlák. Prijatia 

sa zúčastnili žilinskí športoví činovníci, riaditeľ pretekov Dr. Sta-

nislav Mikoláš a ďalší. 
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26.9.  V športovej hale otvorili 1. stredoslovenský veľtrh, na ktorom sa 

predstavuje 70 vystavovateľov zo Slovenska a Česka, Veľtrh má 

široký záber, vystavujú a predávajú sa veci do bytu, na stavbu, 

technika, obchod, gastro, móda a rozličné potreby pre dom cnosť. 

Veľtrh potrvá do 29. septembra. 

 

29.9.  uskutočnili výsadkári vojenského útvaru Jozefa Gabčíka spolu s 

výsadkármi Francúzskej armády hromadný zoskok do priestorov 

v okolí Tepličky pod Straníkom. Potom nasledoval pochod na 

vrch Zvonica pri Strečne, kde vzdali hold padlým francúzskym 

partizánom. V popoludňajších hodinách naši a francúzski vojen-

skí činitelia položili vence k buste generála Milana Rastislava 

Štefánika na námestí pomenovanom po tomto slovenskom dejate-

ľovi. Francúzskych predstaviteľov viedol vojenský pridelenec 

francúzskeho veľvyslanectva Joel Bros, slovenských predstavite-

ľov viedol generál Emil Vestenický a plk. Jozef Tuček. 

 

 

  OKTÓBER 1995 

 

2.10.  navštívil Žilinu veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska 

pán Peter Harborne. Na radnici ho prijal primátor mesta Žilina 

Ing. Ján Slota. Počas rozhovoru si vymenili n zory na mnohé 

problémy. Pán veľvyslanec prisľúbil, že naše mesto navštívi v 

budúcnosti znovu a na dlhší čas. 

 

6.10.  pri príležitosti 57 výročia vyhlásenia autonómie Slovenska bola 

pri Katolíckom dome spomienkovú slávnosť, ktorú organizovala 

Okresná rada Slovenskej národnej strany. Jej predseda Ing. arch. 

Ján Burian položil veniec na dom, z ktorého balkóna bola auto-

nómia vyhlásená . Potom bolo v žilinskom lesoparku priateľské 

posedenie členov SNS a priaznivcov strany. 

 

10.10.  odcestovalo na okružný umelecký zájazd po Juhoslávii Mestské 

divadlo v Žiline. Predstaví sa tam hrou Miroslava Benku „Mäkké 
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sny“ a hrou od Júliusa Barč-Ivana „Matka“. Vystúpi v mestách 

Vršac na záver festivalu „Divadelná jeseň“, nasledovať budú 

Kruševac, Kikinda, Zrenjanin, Belehrad, Stará Pazova, Kovačica, 

Báčsky Petrovec a Novi Sad. 

 

10.10.  bola v galérii Klasik vernisáž výstavy sochárov Antona a Juraja 

Čuteka. Obaja, otec aj syn pôsobia a tvoria v Bratislave, avšak 

v minulosti bývali v Žiline, kde sa aj Juraj Čutek narodil. 

12.10.  navštívili zástupcovia mesta Žilina, ktorých viedol zástupca pri-

mátora Ing. Milan Gavlák mesto Vršac, kde vystupovalo mestské 

divadlo. Delegáciu prijal primátor mesta Dragoslav Aleksić. V 

Belehrade prijal Žilinčanov chargé d affaires veľvyslanectva Slo-

venskej republiky v Juhoslávii Miroslav Mojžita a konzul Ale-

xander Sládeček. Druhé prijatie bolo na radnici, kde delegáciu 

prijal námestník primátora mesta Belehrad Milenko Kašanin. Pri-

jatiu venovali veľkú pozornosť juhoslovanské oznamovacie pro-

striedky. Večer boli zástupcovia mesta prítomní na divadelnom 

predstavení v Národnom divadle Sterija vo Vršaci, kde žilinskí 

divadelníci predviedli hru Miroslava Benku „Mäkké sny!. Hra 

mala u divákov veľký úspech. 

 

13.10.  navštívili predstavitelia mesta Žilina, ktorých viedol zástupca 

primátora Ing. Milan Gavlák, mesto Novi Sad vo Vojvodine. Pri-

jal ich vedúci úradu (minister) pre národnostné menšiny vlády 

Vojvodiny Pavel Domoni a na radnici zástupcovia primátora mes-

ta Novi Sad Zoran Stankovic a Jovo Ilić. Na záver pobytu Žilin-

čanov v Juhoslávii navštívili Báčsky Petrovec, stredisko Slová-

kov žijúcich vo Vojvodine. Na oslavách 51. ročníka Dňa obce sa 

stretli so starostom obce Jurajom Červenákom, predsedom Mati-

ce slovenskej v Juhoslávii Michalom Spevákom a ďalšími miest-

nymi činiteľmi. 

 

14.10.  sa konal v budove Mestského úradu v Žiline VII. skautský snem, 

ktorého sa zúčastnilo vyše 500 delegátov z celého Slovenska. Prí-
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tomný bol aj predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, ktorý 

podpísal s náčelníkom Slovenského skautingu Ing. Mariánom 

Schmidtom dohodu o spolupráci medzi skautmi a matičiarmi. 

 

18.10.  . bola v Dome techniky otvorená výstava Novtech ´95, ktorá je 

zameraná na novinky v technológiách. Predstavilo sa na nej 24 

vystavovateľov. Výstavu otvorila Eva Slavkovská, ministerka 

školstva, vedy a kultúry Slovenskej republiky. 

 

18.10.  bola v priestoroch Mestského úradu v Žiline otvorená výstava s 

názvom Váh - rieka, ktorá spája (minulosť so súčasnosťou, sú-

časnosť s budúcnosťou, n rod so svojimi dejinami, človeka s prí-

rodou, životné prostredie s hospodárstvom, dopravu s odpočin-

kom, Slovensko s Európu). Veľmi zaujímavú, odborne bezchybne 

spracovanú výstavu otvoril zástupca primátora mesta Žilina Ing. 

Milan Gavlák. Prítomným sa prihovoril riaditeľ Povodia Váhu, 

š.p., Piešťany Ing. Peter Banas. Kultúrne predstavenie predviedli 

študenti žilinského Konzervatória. 

 

19.10.  na Okresnom úrade v Žiline rokovala rada pre hospodársky a so-

ciálny rozvoj okresu. Rokovania sa zúčastnil aj Ing. Peter Mihok, 

predseda Slovenskej a priemyselnej komory. 

 

23.10.  začal sa v Dome odborov XXII. medzinárodný festival odbor-

ných filmov, televíznych diel a videoprogramov Ekotopfilm ´96. 

Na otvorení sa zúčastnil riaditeľ Ekotopfilmu Ing. Pavol Lím, zá-

stupca primátora mesta Ing. Milan Gavlák, štátna tajomníčka mi-

nisterstva kultúry SR Oľga Šalagová a ďalší hostia. Na festival je 

prihlásených 134 filmov z 26 krajín sveta. 

 

26.10.  V priestoroch starej radnice bolo 7. zasadnutie Mestského zastu-

piteľstva v Žiline. Poslanci prerokovali správy o činnosti Do-

pravného podniku Mesta Žilina, Športcentra a mestského šarhu. 

Mestský šarha od septembra 1992 zbavil naše mesto takmer 500 

túlavých psov a 39 mačiek.  
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26.10.  bol v Libresse Mira recitačný večer venovaný žilinskej poetke 

Štefánii Pártošovej, ktorá by sa dožila 28.10. osemdesiatdva ro-

kov. 

 

27.10.  bolo v priestoroch starej radnice slávnostné odovzdávanie cien 

úspešným filmom tohtoročného Ekotopfilmu. Veľkú cenu festiva-

lu získal film "Enegia a výber" z Kanady. Cenu primátora mesta 

Žilina získal kanadský film „ Program obnovenia riečneho roz-

vodia". 

 

28.10.  V uliciach mesta sa konal 6. ročník Dňa vytrvalca, v ktorom vy-

trvalci bežali trať dlhú 100 km a 50 km. 100 km zabehol najrých-

lejšie Jiří Jelínek z Frýdku-Místku časom 6 hodín 43 minút 15 

sek., 50 km Ladislav Findl z BEZ Bratislava časom 3 hod. 12 min 

17 sek. V kategórii žien na 100 km zvíťazila Eva Seidlová z AK 

Tlmače časom 9 hod. 47 min. a 38 sek. 

 

31.10.  v podkroví chirurgického pavilónu v žilinskej nemocnici boli 

otvorené nové sociálne a spoločenské priestory pre lekárov a 

zdravotnícky personál. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor mes-

ta Ing. Ján Slota. Stavbu v hodnote 2,2 milióna Sk financovalo 

Mesto Žilina. 

 

31.10.  navštívil primátor mesta Ing. Ján Slota Základnú školu na Lim-

bovej ulici. V priestoroch školy dali do užívania telocvičňu. Z 

celkových n kladov 50 miliónov Sk prispelo Mesto Žilina 30 mi-

liónmi. Potom sa pán primátor zúčastnil aj na otvorení pešieho 

prepojenia schodmi z najnovšieho sídliska Hájik. Do tejto stavby 

Mesto Žilina investovalo 4,5 milióna Sk. Pre obyvateľov sídliska 

s ý tieto schody veľmi užitočné, pretože skracuj ý peší prechod 

do starého mesta 
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  NOVEMBER 1995 

 

6.11.  Vo filiálke Poľnobanky v Žiline bola vernisáž výstavy olejoma-

lieb Fera Muchu, známeho hudobníka z Terchovej. Na vernisáži 

výstavy hrala aj terchovská muzika bratov Muchovcov. Autor vy-

stavuje 21 obrazov a 6 portrétov. 

 

7.11.  bola v starej radnici tlačová konferencia primátora mesta Žilina 

Ing. Jána Slotu. Novinárov informoval o perspektíve rozvoja 

mesta, o termínoch dokončenia niektorých stavieb. Novinárom 

predstavil aj Petra Valušiaka, ktorý v decembri tohto roku vyrazí 

spolu s ruskou expedíciou do Antarktídy na Južný pól. Jedným zo 

sponzorov bude Mesto Žilina. Južný pól by mala expedícia do-

siahnuť v polovici januára budúceho roku. 

 

9.11.  navštívila internáty Vysokej školy dopravy a spojov ministerka 

školstva SR Eva Slavkovská . Počas besedy odpovedala na mno-

hé otázky žilinských študentov. Potom pani ministerku prijal pri-

mátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. 

 

17.11.  V Estrádnej hale Odborového domu kultúry bol koncert k 30. vý-

ročiu založenia folklórneho súboru Rozsutec. Pred zaplnenou sá-

lou predviedol súbor, ktorý m dnes takmer 60 členov, hodnotný 

program. Za tridsať rokov jestvovania uskutočnil Rozsutec vyše 

1500 vystúpení. Vo všetkých zložkách - tanečnej, hudobnej a 

speváckej - sa vystriedalo 700 chlapcov a dievčat. Na záver kon-

certu odovzdal prednosta MsÚ v Žiline Ing. Miroslav Adámek 

súboru dar primátora mesta Žilina. 

 

18.11.  v Mestskom divadle sa konala prehliadka rockových skupín zo 

Žiliny a okolia pod názvom Rocková fujara. Pred vypredaným 

hľadiskom vystúpilo niekoľko súborov zo Žiliny a okolia. 

 

23.11.  sa v Dome techniky konalo IV. ekonomické fórum. Na podujatí, 

ktoré usporiadala Regionálna kancelária Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory v Žiline, sa zúčastnilo 40 poľských, 20 
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českých a 40 slovenských firiem. Fórum bolo zamerané na zblí-

ženie oblastí severného Slovenska, vojvodstva Katowice a sever-

nej Moravy v ekonomike a obchode. 

 

28.11.  V priestoroch starej radnice sa stretli primátori a starostovia Hor-

ného Považia. Prerokovali návrh územno-správneho členenia 

Slovenskej republiky. 

 

28.11.  vystúpil v Športovej hale známy britský spevák Chris Norman, 

bývalý člen skupiny Smokie. 

 

30.11.  bol v Športovej hale slávnostný program k 90. výročiu založenia 

PT, a.s., Žilina, niekdajšej Chemicelulózy. V slávnostnom prog-

rame predviedli svoje umenie Peter Nagy, Pavol Hammel, ľudová 

hudba bratov Muchovcov z Terchovej, žilinský ľudový súbor 

Rozsutec a ďalší. 

 

  DECEMBER 1996 

 

2.12.  Mesto Žilina a Miestny odbor Matice slovenskej zorganizovali 

tretí ročník celoslovenskej amatérskej súťaže v umeleckom pred-

nese kresťanskej poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha. Spome-

dzi 300 súťažiacich sa žilinského finále zúčastnilo 50 účinkujú-

cich. V prednese prózy starších žiakov zvíťazila Eva Vojtikevičo-

vá zo Žiliny, medzi dospelými získala druhú cenu v prednese 

prózy Ivona Studnická zo Žiliny. 

 

4.12.  v žilinskej nemocnici vykonali prvú náročnú transplantáciu ume-

lého kolena. Operovali lekári MUDr. Juraj Panák, primár ortope-

dického oddelenia, a MUDr. Juraj Popluhár za prítomnosti Prof. 

MUDr. Antonína Sosnu, DrSc. z Prahy. Umelé koleno je švajčiar-

sky výrobok s dvadsaťročnou zárukou. 

 

8.12.  navštívil Žilinu minister vnútra SR JUDr. Ľudovít Hudek. Na ži-

linskej radnici sa stretol so zástupcami štátnej správy a samosprá-

vy. Pán minister osobne navštívil Okresné veliteľstvo Policajného 
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zboru, III. záchranný pluk Civilnej obrany atď. Vyjadril spokoj-

nosť s prácou jednotlivých zložiek a so spoluprácou so štátnou 

správou a samosprávou. 

 

11.12.  vstúpilo do platnosti rozhodnutie protinákazovej komisie uzavrieť 

všetky z kladné a stredné školy pre vznik epidémie chrípky. V 50. 

týždni roka bolo v našom okrese hlásených 8137 ochorení touto 

chorobou, oproti minulému týždňu to bol n rast o 4910 ochorení. 

 

11.12.  prevzalo 61 štyridsaťnásobných dobrovoľných darcov krvi v 

priestoroch žilinskej radnice zlatý plaketu prof. MUDr. Jána Ján-

ského. Nositelia zlatej plakety majú od Mesta Žilina cestovné na 

mestskú hromadnú dopravu zadarmo. 

 

12.12.  V priestoroch Slovenského inštitútu vo Varšave začala štvordňo-

vá výstava Žilina - centrum severozápadného Slovenska. Výstavu 

otvoril zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák a veľ-

vyslanec Slovenskej republiky v Poľskej republike Milan Servát-

ka. Na výstave sa svojimi exponátmi zúčastňujú popredné podni-

ky zo Žiliny a okolia, napr. Považské chemické z vody, Elektro-

vod, Považské strojárne, Váhostav atď. Umelecké diela poskytli 

Jozef Hallon, Mojmír Vlkolaček, Jozef Krakovský a Lida Mli-

chová . 

Dôležitou súčasťou podujatia bol seminár o doprave (koridor Se-

ver - Juh), ktorého sa zúčastnili viac ako dve desiatky odborníkov 

z oboch štátov. Podujatiu bola venovaná veľká pozornosť zo stra-

ny poľských oznamovacích prostriedkov. Veľmi kladne bola 

ohodnotená skutočnosť, že s týmto podnetom prišlo mesto Žilina. 

Spolu usporiadateľmi boli Okresný úrad v Žiline a Slovenská ob-

chodná a priemyselná komora, regionálna kancelária v Žiline. 

 

15.12.  sa uskutočnilo 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Hlavným bodom, ktorý prerokovalo 37 prítomných poslancov, 

bol návrh rozpočtu mesta na rok 1996. Podľa schváleného roz-

počtu budú výdavky mesta 658 miliónov Sk. Finančné zdroje bu-
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dú použité hlavne na dokončenie rozostavaných stavieb v Žiline, 

na výstavbu plynovodov, vodovodov a dopravných spojení. Pos-

lanci schválili aj prevod hotela Slovakia do vlastníctva mesta.  

 

22.12.  dopravili rýchlikom z Bratislavy do Žiliny Betlehemské svetlo, 

ktoré na železničnej stanici privítali a prevzali do opatery skauti. 

Ako každý rok svetlo budú roznášať po kostoloch i po celom 

meste žilinskí členovia Slovenského skautingu. Na Štedrý deň si 

ho budú môcť záujemcovia prevziať pred farským a Sirotárskym 

kostolom. 

 

27.12.  sa začala v kanadskom meste Sherbrooke medzinárodná hokejová 

súťaž, na ktorej sa zúčastňujú aj žilinskí hokejisti - dorastenci 

družstva Tatran Drevoindustria, doplnení hráčmi z okolia. Na sú-

ťaži sa zúčastňuje spolu 113 družstiev z Ameriky a Európy. Vo 

vedení výpravy je aj zástupca primátora mesta Ing. Milan Gavlák. 

Mesto Žilina veľmi pomohlo žilinským hokejistom zúčastniť sa 

tejto súťaže. 

 

29.12.  V Katolíckom dome podpísali primátor mesta Žilina Ing. Ján Slo-

ta a provincionálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. 

Františka z Assisi Oľga Kucková zmluvu. Mesto Žilina odpredá-

va kongregácii pozemok o výmere 1221 m
2
 za symbolickú sumu 

1 Sk. Na pozemku sa má postaviť telocvičňa, jedáleň a ďalšie 

priestory pre Gymnázium sv. Františka z Assisi. Aj týmto spôso-

bom Mesto Žilina pomáha riešiť neľahkú situáciu v našom škol-

stve. 

 

29.12.  navštívil primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota, ako predseda Slo-

venskej národnej strany, Rajeckú Lesnú, kde odovzdal správcovi 

farnosti vdp. Pavlovi Šadlákovi dar strany - 20 000 Sk na dokon-

čenie jedinečného Slovenského betlehema. Toto dielo majstra Jo-

zefa Pekaru z Rajeckých Teplíc posvätil 26.11.1995 otec Ján 

Chryzostom kardinál Korec. Betlehem s pohybujúcimi sa posta-
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vami a so znázornenými významnými miestami Slovenska môžu 

návštevníci obdivovať celý rok. Mesto Žilina je sprítomnené ži-

linskými vežami, ktoré vynikajú v strede betlehema. 

 

31.12.  vo večerných hodinách začali na Hlinkovom námestí oslavy No-

vého roku 1996 a tretieho výročia samostatnej Slovenskej repub-

liky. Na námestí sa pred polnocou zhromaždilo okolo 5 000 ľudí, 

ktorí v družnej n lade očakávali príchod nového roku. Na pódiu 

vystúpila terchovská muzika bratov Muchovcov, známa žilinská 

rocková skupina AYA, populárny spevák Otto Weiter a ďalší. 

 

   

Štatistické údaje a údaje zo žilinskej matriky 

 

Celkový počet obyvateľov bol k 31.12.1995 86 685 (41 726 mu-

žov a 44 959 žien), čo bolo oproti roku 1994 o 313 viac. Živona-

rodených detí bolo v Žiline 861 (439 mužov, 422 žien), zomrelo 

637 obyvateľov (331 mužov a 306 žien). Prirodzený prírastok bol 

224 obyvateľov (108 mužov a 116 žien). Do Žiliny sa prisťahova-

lo 809 obyvateľov (377 mužov a 432 žien), vysťahovalo sa ich 

721 (333 mužov a 388 žien). Prírastok sťahovaním bol 88. Cel-

kový prírastok obyvateľov v Žiline bol 312 (152 mužov a 160 

žien). V Žiline bolo 406 sobášov a 198 rozvodov. Abortov bolo 

728, z toho bolo umelých prerušení tehotenstva 574. 

 Okres Žilina mal k 31.12. 1995 185 711 obyvateľov, 90 717 mu-

žov a 44 959 žien. 

 V Žiline žilo k uvedenému dátumu 86 685 Slov kov (41 726 mu-

žov a 44 959 žien), ktorí tvorili 98,2 % obyvateľstva mesta. Počty 

ostatných národností sú takto: Česi - 1 605 (1,1 %), Moravania - 

257 (0,2 %), Rómovia - 227 (0,2 %), Maďari - 121 (0,1 %), Po-

liaci - 59, Nemci - 53, Ukrajinci - 52, Rusi - 26, Rusíni - 24 , Sle-

zania - 18 a Židia - 2. 
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  Rozpočet Mesta Žilina 

Mesto Žilina poskytlo peňažnú podporu v 98 prípadoch na kultú-

ru, šport, školstvo atď., v celkovej sume 4 711 846. Z humanitné-

ho fondu bolo poskytnutých 7 000 Sk pre Beh dona Bosca, (zos-

tatok k 31.12.1995 ľ 69 215 Sk). Z rezervného fondu dostal Do-

pravný podnik mesta Žiliny pôžičku 500 000 Sk (zostatok k 

31.12.1995 ľ 1 732 065 Sk). 

Zo združených prostriedkov išla najväčšia časť 8 479 743 Sk na 

činnosť Mestského športového klubu (zostatok k 31.12.1996 bol 

966 348 Sk). Z fondu rozvoja bývania bolo použitých 10 990 166 

Sk na výstavbu Bloku B 4 na sídlisku Hájik (zostatok k 31.12. 

1995 - 879 909 Sk). 
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