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JANUÁR 1997 

 

1. 1.   Tisícky Žilinčanov oslávili 4. výročie vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky a privítali Nový rok na Hlinkovom 

námestí. Od večera prebiehal na tribúne bohatý 

kultúrny program. Po polnoci, po zaznení štátnej hymny, 

sa prítomným prihovorili primátor mesta Žilina Ing. Ján 

Slota a prednosta Krajského úradu v Žiline Ing. Jozef 

Grapa. Po príhovoroch nasledoval veľmi pekný 

ohňostroj.  

 

2. 1.   V dnešný deň sa narodil Jakub Cintula, prvý narodený 

obyvateľ Žiliny v tomto roku. Novorodenec vážil 3410 

gramov a meral 50 centimetrov.  

 

3. 1.   Na Zimnom štadióne sa hral finálový zápas Slovenského 

pohára v ľadovom hokeji. Pred vypredaným hľadiskom 

zvíťazila Dukla Trenčín nad HK 32 Liptovský Mikuláš 

6:1, po tretinách 1:1, 4:0 a 1:0. Slovenský pohár 

odovzdal víťazovi primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. 

Prítomný bol aj prezident Slovenského zväzu ľadového 

hokeja Ján Mitošinka.  

 

7. 1.   V Galérii Klasik bola otvorená výstava diel Vincenta 

Hložníka, rodáka z neďalekého Svederníka. Vystavované 

práce zo štyridsiatych rokov. Vincent Hložník patrí medzi 

najvýznamnejších výtvarných umelcov Slovenska.  

 

8. 1.   Na Dome umenia Fatra boli odhalené dve pamätné 

tabule. Prvá pripomína premiéru prvého slovenského  
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  hraného filmu Jánošík v tomto niekdajšom kine Grand 

Bio Universum (3. 1. 1922).  

Druhá tabuľa pripomína založenie Štátneho komorného 

orchestra (1. 1. 1974), za veľkej pomoci národného 

umelca Jána Cikkera. Riaditeľom ŠKO je v súčasnosti 

Dr. Pavol Búda.  

 

11. 1.   Miestna organizácia Živeny – spolku slovenských žien 

usporiadala spomienkové stretnutie pri príležitosti 142. 

výročia narodenia Eleny Maróthy-Šoltésovej, 

zakladateľky spolku Živena v Martine.  

 

14. 1.   V priestoroch poisťovne Union bola otvorená výstava 

malieb výtvarníka Valéra Šimáka. Výstava má názov 

Slovensko v znamení krásy a folklóru. Autor na nej 

predstavuje svoje práce z posledného obdobia. 

Prípravám a organizovaniu výstavy veľmi pomohlo 

mesto Žilina.  

 

15. 1.   V Dome techniky sa konal informačný seminár k 

programu Európskej únie pre odborné vzdelávanie a 

prípravu s názvom Leonardo. Program si kladie za cieľ 

skvalitniť systém vzdelávania a prípravy, zabezpečiť 

výmenné stáže študentov a pedagógov v rámci krajín 

Európskej únie.  

 

 16. 1.   V Libresse Mira sa konala ustanovujúca schôdza 

odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Devätnásť 

členov vznikajúceho žilinského spolku si za svojho 

tajomníka zvolilo Jána Pappa. Na schôdzi sa zúčastnili 

aj podpredsedovia spolku Vincent Šikula a Peter Holka.  
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17. 1.   V Terchovej bola otvorená výstava, na ktorej svoju 

tvorbu predstavujú žilinskí karikaturisti Vlado 

Javorský a Ľubo Radena.  

 

18. 1.   Uplynulo desať rokov od vyhlásenia Malej Fatry za 

Národný park. Toto obľúbené výletné miesto Žilinčanov 

bolo od roku 1967 chránenou krajinnou oblasťou, ako 

tretie územie na Slovensku po Vysokých Tatrách a 

Slovenskom raji.  

 

 23. 1.   V priestoroch knižnej distribúcie Hrebenda v budove 

Považskej galérie umenia bola otvorená výstava s 

názvom Kanada objektívom Pavla Ďurču.  

 

 25. 1.   Gymnázium sv. Františka z Assisi a Klub slovenských 

turistov usporiadali 15. ročník lyžiarskeho prechodu 

Jánošíkovým krajom. Štart podujatia bol v Zázrivej a 

cieľ podľa výkonnosti v Lutišiach, Kotrčinej Lúčke a v 

Zástraní. Na podujatí sa zúčastnilo 195 lyžiarov vo veku 

od 12 do 67 rokov, čo je najviac v doterajšej histórii.  

 

 27. 1.   Vo veku 84 rokov zomrela pani Izabela Árvayová. Po 

skončení štúdií v roku 1935 začala vyučovať hru na 

klavír na Mestskej hudobnej škole. Neskôr pôsobila na 

Ľudovej škole umenia i na Konzervatóriu. Zo Základnej 

umeleckej školy odišla do dôchodku v roku 1989. Za 54 

rokov svojho pôsobenia v žilinskom školstve vychovala 

množstvo vynikajúcich hudobníkov. Bola manželkou 

Ladislava Árvaya, zakladateľa a riaditeľa Hudobnej 

školy v Žiline, ktorá dnes nesie jeho meno.  
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31. 1.   Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Armády Slovenskej 

republiky pplk. Ing. Jozef Krištofiak prevzal z rúk 

ministra obrany Slovenskej republiky Jána Siteka 

bojovú zástavu s čestným nápisom Žilinský pluk Jozefa 

Gabčíka. Bojovú zástavu, ako prvú v našej armáde, 

prepožičal pluku vrchný veliteľ ozbrojených síl, 

prezident Michal Kováč. Na slávnostnej udalosti boli 

prítomní náčelník generálneho štábu Armády 

Slovenskej republiky gen. plk. Jozef Tuchyňa, mnohí 

vysokí činitelia armády, štátnej správy, primátor mesta 

Žilina a zároveň podpredseda branno-bezpečnostného 

výboru Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Ján 

Slota a mnohí ďalší hostia. Prepožičanie bojovej zástavy 

je symbolom spojitosti vojenského útvaru so Žilinou. 

Zástava má zaväzovať všetkých príslušníkov útvaru ku 

cti a hrdosti na svoj útvar.  

 

 

FEBRUÁR 1997 

 

2. 2.   V piatom kalendárnom týždni hlásili lekári stúpajúci 

počet ochorení na chrípku. Chrípka nedosahuje 

rozmery epidémie. Zaznamenané sú však prípady 

atypickej virózy, ktorá postihuje prevažne horné cesty 

dýchacie. Dovedna lekári evidovali 3218 prípadov 

ochorenia, čo je o 143 viac ako vo štvrtý týždeň. 

Postihnuté sú všetky vekové kategórie, najviac deti vo 

veku 6 až 14 rokov (základná školská dochádzka) – 1 

423 nemocných.  

 

 8. 2.   V noci došlo v Žiline k dvom výbuchom nástražných 

systémov. V centre mesta na Bottovej ulici vybuchlo 

osobné vozidlo. Pred jedným z domov v Bytčici  



 

 



 

  taktiež vybuchla nálož. Našťastie v oboch prípadoch 

došlo iba k materiálnym škodám.  

   

 14. 2.   V Považskej galérii umenia otvorili výstavu s názvom 

Zmena pozícií. Svoje diela vystavujú štyria výtvarníci vo 

veku do 35 žijúci v Žiline – Pavlína Čierna, Anton 

Čierny, Roman Galovský, Peter Pisár a viacerí študenti 

Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.  

 

18. 2.   V priestoroch žilinskej radnice sa konalo zasadnutie 

členov Regionálneho združenia miest a obcí Horného 

Považia. Primátori miest a starostovia obcí svoje 

rokovanie venovali pripravovanému zákonu o 

regionálnej samosprávy a príprave na VII. celoslovenský 

snem Združenia miest a obcí Slovenska. Združenie má 

v súčasnosti 2719 členov.  

 

22. 2.   Žilinu navštívil minister vnútra vlády Slovenskej 

republiky Gustáv Krajčí. Na radnici ho prijal primátor 

mesta Ing. Ján Slota. Rokovania boli zamerané hlavne 

na vyšetrovanie rôznych druhov kriminality v našom 

meste, okrese i kraji, na boj proti kriminalite. Dôležitým 

bodom bolo riešenie umiestnenie sídla Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.  

 

25. 2.   V Dome techniky otvorili výstavu Slovakomedica – 

Slovakopharm ´97. Na výstave zdravotnú techniku a 

farmáciu vystavuje päťdesiat vystavovateľov, ktorí 

zastupujú 110 výrobných firiem a spoločností.  

V rámci podujatia sa uskutoční aj Žilinský chirurgický 

deň na ktorom odznejú mnohé odborné prednášky. 

Výstava potrvá do 28. februára.  
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 26. 2.   Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna 

kancelária Žilina, zorganizovala v Bratislave stretnutie 

zástupcov 15 firiem zo Žiliny a okolia s predstaviteľmi 

desiatich firiem z Luxemburska. Na rokovaní sa 

zúčastnil aj korunný princ Luxemburského 

veľkovojvodstva Henrich.  

 

27. 2.   Konalo sa 16. zasadnutie mestského zastupiteľstva v 

Žiline. Poslanci o. i. schválili úpravu tarifných sadzieb v 

mestskej hromadnej doprave. Od 1. apríla bude lístok 

stáť 6 Sk. V iných slovenských mestách je cestovné 

vyššie. Poslanci schválili správu o činnosti Žilinského 

miešaného zboru a jeho organizačný poriadok. Taktiež 

prijali a schválili Zmenu všeobecného záväzného 

nariadenia mesta č. 1/1991 o miestnych poplatkoch – 

paragraf o poplatku z predaja alkoholických nápojov a 

tabakových výrobkov.  

 

27. 2.   Zástupca primátora mesta Žilina a predseda 

predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko Žilina Ing. 

Milan Gavlák a rektor Žilinskej univerzity doc. Ing. 

Milan Dado podpísali nájomnú zmluvu, podľa ktorej 

správa letiska v Dolnom Hričove spadá pod a. s. Letisko. 

Zmluva platí od 1. apríla na dobu 30 rokov. Dosiaľ 

spravovala letisko Žilinská univerzita.  

 

28. 2.   Žilinskú univerzitu navštívili minister dopravy, pôšt a 

telekomunikácií Ing. Alexander Rezeš a generálny 

riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ing. Bartolomej 

Sinai. Na stretnutí s rektorom univerzity doc. Ing. 

Milanom Dadom podpísali dohodu o podpore rozvoja 

študijných odborov zameraných na železničnú dopravu 

medzi ŽU a ŽSR.  
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28. 2.   V priestoroch Žilinskej univerzity sa začal 3. ročník 

prehliadky country tancov. Zastúpených bolo 12 

country klubov z Česka a Slovenska, vrátane žilinských 

skupín Country Beta pri Žilinskej univerzite a skupiny 

Cowberry. Viac ako deväťdesiat tanečníkov bude 

predvádzať svoje umenie do 2. marca.  

MAREC 1997 

1. 3.   Svoj umelecký zájazd po západnom pobreží Spojených 

štátov koncertom v meste Portland zakončil Štátny 

komorný orchester v Žiline. Orchester, pod taktovkou 

dirigenta Leoša Svárovského absolvoval dovedna 

dvadsaťdva koncertov v renomovaných koncertných 

sieňach v štátoch Kalifornia, Oregon a Washington. Vo 

vypredaných sieňach s kapacitou okolo 2 000 miest 

predviedli program zostavený z diel W. A. Mozarta, L. 

van Beethovena, A. Dvořáka i Jána Cikkera. Hlavnou 

sólistkou koncertov bola japonská klaviristka Michiko 

Otaki, sólistom bol aj Ján Figura.  

Žilinčania sa počas zájazdu stretli s predstaviteľmi 

Svetového kongresu Slovákov, vrátane jeho 

prezidentom Pavlom Rusnákom. Leoš Svárovský bol 

poctený čestným občianstvom mesta San Bernardino. 

Celý zájazd bol veľmi úspešný, Štátny komorný 

orchester vynikajúco reprezentoval Slovensko a jeho 

umenie.  

2. 3.   Vo Švédsku sa konal 73. ročník masových lyžiarskych 

pretekov s názvom Vasov beh (Vasaloppet). V tomto 

roku sa ho zúčastnili aj štyria Žilinčania – Mgr. Alojz 

Ďurčanský, Ing. Vladimír Marendiak, Peter Valent a 

Ing. Jaroslav Šíro. Na štart pretekov sa postavilo viac 

ako 13 000 športovcov. Všetci zúčastnení Žilinčania 

lyžiarsky maratón na 80 kilometrov dokončili.  
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 6. 3.   Rektor Žilinskej univerzity doc. Ing. Milan Dado a 

riaditeľ kultúrneho a jazykového centra pri 

veľvyslanectve Francúzskej republiky Eric Playout 

podpísali dohodu o založení Francúzskeho centra. 

Štúdium francúzskeho jazyka je určené hlavne pre 

poslucháčov univerzity avšak do kurzov sa môžu 

prihlásiť aj iní záujemcovia.  

 

6. 3.   V žilinskej Nemocnici s poliklinikou otvorili nové detské 

ortopedické oddelenie. Kapacita 31 postelí už 

nepostačovala, dnes je oddelenie rozšírené o ďalších 

dvadsať lôžok. Za desať rokov jestvovania sa pracovisko 

vypracovalo na vysokú úroveň v komplexnej 

ultrazvukovej diagnostike a v liečbe vrodených chorôb 

bedrového kĺbu. Detské oddelenie bolo doplnené 

prístrojovým vybavením jednotky intenzívnej 

starostlivosti.  

 

7. 3.   V blízkosti Mestskej krytej plavárne bola otvorená prvá 

krytá strelnica na Slovensku. Na otvorení 

najmodernejšej strelnice sa zúčastnili primátor mesta 

Žilina Ing. Ján Slota, prednosta Krajského úradu v 

Žiline Ing. Jozef Grapa, minister obrany vlády 

Slovenskej republiky Ján Sitek a ďalší hostia. Strelnicu, 

ktorá je bezpečným miestom pre nácvik streľby i v 

nepriaznivom počasí, vybudovali za deväť mesiacov. 

Záujemci môžu v objekte nacvičovať ostrú streľbu i 

využívať laserové strelecké simulátory.  

 

8. 3.   V Mníchove sa začal 49. medzinárodný veľtrh remesiel. 

Zúčastňuje sa ho 1600 vystavovateľov z viac ako 50 

krajín. Slovenská republika je na veľtrhu  
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zastúpená prvý raz. Slovensko reprezentuje expozícia 

ktorú organizuje Živnostenské spoločenstvo Žilina. V 

Mníchove svoju tvorbu predstavia žilinské firmy Stavop-

Slovakia, spol. s r. o., Považské chemické závody, a. s. 

a Technometal, spol. s. r. o. Veľtrh potrvá do 16. marca.  

 

12. 3.   Žilinu navštívil P. Fridrich, manažér firmy Pasteur 

Mérrieux Connaught pre strednú a východnú Európu. 

Firma dodala žilinskej nemocnici sponzorsky 800 dávok 

očkovacej látky proti Haemophilus influensae typ B 

(chrípka). Mesto Žilina prispelo na akciu čiastkou 400 

000 Sk a stalo sa tak prvým mestom v Európe, ktoré sa 

zapojilo do očkovania školopovinných detí. Chrípkou je 

každoročne infikované veľké množstvo obyvateľstva, 

hlavne detí.  

 

12. 3.  

  

 a 13. 3. sa v koncertnej sále Konzervatória v Žiline 

konali absolventské koncerty študentov tejto školy. 

Predstavilo sa na nich šesť absolventov v hre na 

klarinet, pozaunu, husle, violončelo a v speve.  

 

 13. 3.   V Dome techniky začal 6. ročník medzinárodného 

turistického veľtrhu Expotour – Slovakia. Prvý raz v 

svojej histórii sa konal aj v priestoroch Športovej haly. 

Na veľtrhu sa zúčastňuje 120 vystavovateľov. 

Zastúpené sú všetky oblasti Slovenska a mnohí 

zahraniční vystavovatelia, v tomto roku aj z Južnej 

Afriky. Záštitu nad veľtrhom, ktorý potrvá do 17. marca, 

prevzal aj v tomto roku predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.  
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14. 3.   Pred budovou Katolíckeho domu sa konalo 

spomienkové stretnutie pri príležitosti 58. výročia 

vzniku prvého Slovenského štátu. Stretnutia sa 

zúčastnilo niekoľko stoviek Žilinčanov. Spomienkové 

prejavy zamerané na hodnotenie dejinného významu 

tejto udalosti pri štátotvornom úsilí slovenského národa 

predniesli prednosta Mestského úradu v Žiline Ing. 

Miroslav Adámek a riaditeľ Okresného archívu v Žiline 

Mgr. Peter Štanský.  

 

 14. 3.  

  

 a 15. 3. sa v Bábkovom divadle a v Konzervatóriu konal 

2. ročník regionálnej divadelnej prehliadky Scénické 

Makovice. Zo žilinských súborov sa na prehliadke 

zúčastnili Bábkarský súbor Základnej umeleckej školy 

L. Árvaya v Žiline, detský divadelný súbor pri Základnej 

škole na Hájiku, súbor Veselá družina pri Základnej 

škole Hliny VI, súbor pri Základnej škole v Bytčici, 

súbor pri Osobitnej škole v Žiline, Divadelný klub 

Makovice atď. Usporiadateľom podujatia bolo 

Regionálne kultúrne stredisko Žilina.  

  

 15. 3.   V priestoroch Žilinskej univerzity prebiehal 3. ročník 

prehliadky filmovej tvorby Vysoké hory ´97. Prítomných 

300 účastníkov si prezrelo takmer desať hodín filmov s 

vysokohorskou tematikou. Na programe boli filmy o 

Rozsutci, Mont Blanku, Mt. Evereste. Zastúpení boli aj 

žilinskí autori. Slávo Chmela mal na prehliadke film 

Medailón Arna Puškáša, Peter Čaplický a Fero Lonc film 

Annapurna – slnečný treking.  

 

17. 3.   Pracovníci Žilinskej hvezdárne pohotovo reagovali na 

výskyt ojedinelého astronomického úkazu  
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– Hale-Boppovej kométy. Od tohoto dna až do konca 

marca môžu Žilinčania sledovať kométu hvezdárskym 

ďalekohľadom zdarma. Pripojili sa tak k miliónom ľudí 

na Zemi ktorí sledujú tento úkaz. Kométa je v týchto 

dňoch druhým najjasnejším objektom na oblohe, 

jasnejšie žiari iba Mesiac.  

 

18. 3.   Regionálnej kancelárii Slovenskej obchodnej komory 

bola na návšteve obchodná misia z poľského mesta 

Bielsko-Biała.  

 

20. 3.   Generálny riaditeľ firmy Tesco z Veľkej Británie Keith 

Brandon a riaditeľ žilinského obchodného domu Tesco 

Ing. Aleš Obr slávnostne prestrihli pásku pri vchode do 

rekonštruovaného obchodného domu, najväčšieho v 

Žiline. Pôvodný obchodný dom Prior v minulosti 

odkúpila firma K-mart zo Spojených štátov. Avšak až 

firma Tesco urobila z obchodného domu obchod 

skutočne medzinárodnej úrovne. Rekonštrukčné práce 

boli vykonané za plnej prevádzky, rozšírená je hlavne 

predajňa potravín. Britská firma Tesco dnes vlastní 545 

obchodov po celej Európe.  

 

21. 3.   bola v Mestskom divadle premiéra predstavenia Divadla 

Maják s názvom Sova Zuza.  

 

23. 3.   V Gymnáziu Veľká okružná bolo vyhlásenie víťazov 

celoslovenského kola fyzikálnej olympiády študentov 

stredných škôl. Celkovým víťazom sa stal Peter Svrček, 

študent spomínaného gymnázia.  
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26. 3.   V Dome odborov vystúpil Slovenský ľudový umelecký 

kolektív (SĽUK) s programom Haravara – aby u nás 

dobre bolo. SĽUK patrí medzi najznámejšie folklórne 

súbory Slovenska.  

 

APRÍL 1997 

 

2. 4.   V Slovenskom inštitúte vo Viedni začala výstava, na 

ktorej sa predstavuje Žilinský kraj. Svoju výrobu 

predvádza 19 firiem z nášho kraja, predstavené sú aj 

možnosti v turistike kultúra. Zo žilinských kých 

podnikov sa výstavy zúčastňujú Považské chemické 

závody, a. s., Drevoindustria Trade, s. r. o., Žilmont, s. 

r. o., Elektrovod, a. s., EMtest Slovakia, Letisko Žilina, 

a. s., PEZA, a. s. Predstavuje sa aj Žilinská univerzita.  

 

Na otvorení boli prítomní veľvyslanec Slovenskej 

republiky v Rakúsku Jozef Klimko, zástupca primátora 

mesta Žilina Ing. Milan Gavlák, zástupca prednostu 

Krajského úradu v Žiline Ing. Milan Kováč, zástupcovia 

firiem a mnohí rakúski partneri a hostia. Organizátormi 

podujatia sú Krajský úrad v Žiline, mesto Žilina a 

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna 

kancelária Žilina. Podujatie, ktorému venovali 

pozornosť rakúske médiá sa skončí 4. apríla.  

 

 2. 4.   Známy žilinský fotograf Štefan Marton sa dožil 80 

rokov. Jeho fotografie zo Žiliny, Malej Fatry a ďalších 

pohorí boli uverejnené v mnohých publikáciách.  
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10. 4.   Začalo sa druhé zasadnutie Slovensko-poľskej 

medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. 

Dvojdňové podujatie, na ktorom sa zúčastňujú desiatky 

odborníkov, podnikateľov, zástupcov miest a štátnej 

správy z oboch krajín, organizovala vláda Slovenskej 

republiky v spolupráci s miestnymi inštitúciami.  

 

15. 4.   Na žilinskej radnici sa konala slávnostná inaugurácia 

slovenskej poštovej známky s nominálnou hodnotou 9 

Sk. Na známke sú zobrazené veže farského kostola, 

typické pre naše mesto. Autorom známky je žilinský 

výtvarník Marián Čapka, rytcom známky je František 

Horniak z Bratislavy. Akademický maliar Marián Čapka 

je aj autorom prítlače na obálku a autorom obálky 

prvého dňa. Poštovú známku pokrstil primátor mesta 

Žilina Ing. Ján Slota.  

Pracovníci Slovenskej pošty zriadili na radnici poštovú 

priehradku. Záujemci mali možnosť si tu zakúpiť novú 

známku i obálky. Za tri hodiny sa predalo viac ako 500 

kusov obálok prvého dňa a veľké množstvo známok i 

pohľadníc Žiliny. Podujatie zorganizovalo Mesto Žilina v 

spolupráci s členmi Slovenského zväzu filatelistov, 

Klubu filatelistov Žilina. Členovia tohoto klubu vo 

vestibule radnice inštalovali výstavu slovenských 

známok. V minulosti sa objavil žilinský motív na 

poštovej známke, kde bol zobrazený mestský znak. Táto 

známka vyšla v 26. marca 1971.  

 

16. 4.   Róbert Altus sa dožil 85 rokov. Pán Altus je významný 

žilinský telovýchovný činovník, bývalý vynikajúci 

futbalista, dlhoročný vedúci terajšieho futbalového 

družstva MŠK Žilina.  
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17. 4.   V Žiline sa konala regionálna súťaž v umeleckom 

prednese poézie a prózy žiakov základných a študentov 

stredných škôl. Víťazmi svojich kategórií sa stali títo 

účastníci zo Žiliny: Viera Krakovská (Základná škola R. 

Zaymusa), Klaudia Klbíková (Gymnázium sv. Františka 

z Assisi), Silvia Veselovská (Základná škola Moskovská 

ul. ) a Nora Zábojníková (Osemročné gymnázium 

Varšavská ulica).  

 

19. 4.   Na žilinskej radnici sa konal seminár o živote a diele 

ThDr. Jozefa Tisu, prvého slovenského prezidenta. 

Seminár organizovalo mesto Žilina v spolupráci s 

Kabinetom výskumu dejín slovenského exilu Matice 

slovenskej v Martine. Hlavné prednášky predniesli Dr. 

Peter Maruniak a Dr. Anna Magdolenová. O hodnotný 

seminár bol veľký záujem oznamovacích prostriedkov zo 

Slovenska i zo zahraničia. Príspevky, ktoré odzneli na 

seminári, budú vydané v zborníku.  

 

19. 4.   Pani Anna Michulková zo Závodia sa v zdraví dožila 103 

rokov. Oslávila ich v kruhu rozvetvenej rodiny. Všetko 

najlepšie jej zaželali aj zástupcovia mesta Žilina.  

 

 20. 4.   V Dome umenia Fatra sa začal 7. ročník 

Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia. Na 

podujatí, ktoré skončí 27. apríla, vystúpi množstvo 

popredných interpretov, o. i. Štátny komorný orchester 

v Žiline i Bohdan Warchal so svojim súborom.  

 

 25. 4.   sa konalo 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva v 

Žiline. Poslanci schválili správu o čerpaní  
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rozpočtu a záverečný účet mesta Žilina za rok 1996. 

Schválili aj správu o činnosti Dopravného podniku 

mesta Žilina. Ako vyplýva zo správy, mestskú 

hromadnú dopravu zabezpečuje podnik 75 autobusmi 

a 29 trolejbusmi.  

Poslanci schválili aj možnosť úhrady časti nákladov za 

kúpu mestského bytu dlhopismi Fondu národného 

majetku. Schválili aj správu o činnosti Dopravného 

podniku mesta Žilina, ktorý je spoločnosťou s ručením 

obmedzeným, kde je podiel Mesta Žilina 100 %. 

Poslanci schválili odpredaj pozemkov Slovenskej správe 

ciest pre výstavbu cesty I/18, cesty C I/11 – estakáda 

Žilina a pre diaľničný privádzač Žilina – ľavobrežná. 

Tieto stavby vybudované v blízkej budúcnosti budú hrať 

kľúčovú úlohu pri riešení dopravnej situácie v našom 

meste.  

 

27. 4.   Zomrela pani Jozefína Bartizalová, najstaršia 

obyvateľka Žiliny a Slovenskej republiky. 10. mája 

tohoto roku by sa bola dožila 109 rokov.  

 

 27. 4.   Skončil 7. ročník Stredoeurópskeho festivalu 

koncertného umenia. Počas ôsmych dní odznelo 

jedenásť koncertov. Cenu hudobnej kritiky získala 

Musica Florea z Česka, ktorá hrá skladby z obdobia 

stredného a vrcholného baroka. Cenu študentského 

seminára získal absolvent Vysokej školy múzických 

umení v Bratislave – Martin Kovařík, absolvent Vysokej 

školy múzických umení v Bratislave.  

 

27. 4.   Volejbalisti – juniori ŠK Stavbár Žilina odohrali tretí, 

rozhodujúci zápas o titul majstra Slovenskej republiky 

s družstvom VKP Bratislava. Po víťazstve 3:1 na sety 
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mladí Žilinčania obhájili vlaňajší titul. Volejbal je v 

posledných rokoch jedným z najúspešnejších športov v 

Žiline. Chlapcov trénuje Michal Micháľ, kapitánom je 

Vladimír Kysela.  

28. 4.   Na ulici Veľká okružná, pri evanjelickom kostole 

vybuchol pod osobným vozidlom Tatra 613 nástražný 

systém. Pri výbuchu, ktorý nastal o 12. 45 hod. zahynul 

majiteľ vozidla, 28-ročný príslušník Policajného zboru 

Slovenskej republiky. Auto bolo vzhľadom na silu 

nálože úplne zničené. Polícia začala okamžite rozsiahlu 

akciu na zistenie a zadržanie páchateľov. Policajti 

vytvorili špeciálny tím vyšetrovateľov.  

Tento zločin, ktorý sa stal za bieleho dňa, vyvolal veľké 

pobúrenie a rozhorčenie medzi Žilinčanmi i obyvateľmi 

celého Slovenska. Žiaľ, aj tento druh trestnej činnosti je 

u nás stále častejší.  

 29. 4.  

  

 a 30. 4. sa juniori Basketbalového klubu Váhostav 

Žilina, čerství majstri Slovenska, zúčastnili 

medzinárodného turnaja v talianskom Miláne. Na 

turnaji štartovalo 12 popredných družstiev Európy. 

Zverenci trénera Vladimíra Miku obsadili v silnej 

konkurencii štvrté miesto. Zvíťazili basketbalisti 

z družstva Pamesa Valencia zo Španielska. Vladimír 

Gavlák z BK Váhostav sa stal najlepším strelcom 

turnaja.  

Žilinčania sa v tomto roku stali majstrami jednoznačne. 

Na čele tabuľky boli od začiatku, svojim súperom 

nastrieľali 2911 bodov, inkasovali 2012, čo je v 

priemere na zápas pomer 97:67. Prehrali iba jediný 

zápas.  

29. 4.   sa začal na Žilinskej univerzite tradičný Študentský 

majáles. V areáli internátov na Hlinách sa uskutoční  
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množstvo programov. Patria medzi ne koncerty 

amatérskych a profesionálnych hudobných skupín, 

súťaže vo futbale, volejbale, nohejbale, biliarde atď.  

 

MÁJ 1997 

 

2. 5.   V Športovej hale na Bôriku sa začal prvý z turnajov 

festivalu Basketbalu detí a mládeže – BADEM. Je to už 

šiesty ročník najväčšieho podujatia mládeže v tomto 

športe. Do 8. júna odohrajú svoje zápasy postupne 

každý víkend žiaci 4. až 8. ročníka základných škôl. 

Dovedna sa súťaží zúčastní 148 družstiev, 72 

chlapčenských a 76 dievčenských z celého Slovenska.  

 

   

4. 5.   V rumunskej obci Bodonoš, neďaleko mesta Oradea, sa 

konala slávnostná posviacka zvonu pre miestny rímsko-

katolícky kostol. Zvon vážiaci 150 kg odliali vo firme 

Kovex v Beluši. Peňažnú zbierku na zvon organizoval 

Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline. Odvoz zvonu 

a dopravu chrámového spevokolu zo žilinského 

farského kostola zabezpečilo mesto Žilina.  

Slávnosť sa konala pri príležitosti vysviacky tamojšieho 

bohoslovca Jána Mlynarčíka. Jeho svätiteľom bol 

metropolita Slovenska, biskup Ján Sokol. Zvon 

samotný vysvätil veľkovaradínsky sídelný biskup József 

Tempfli.  

 

4. 5.   Na námestí Ľudovíta Štúra sa konali oslavy sv. 

Floriána, patróna požiarnikov. Vystavená bola staršia i 

nová požiarna technika. Medzi technikou vynikalo 

vozidlo Škoda z roku 1927, ktoré v minulosti používali 

žilinskí požiarnici. V súčasnosti majú  
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auto v opatere požiarnici z Turzovky, ktorí ho počas 

tisícok brigádnických hodín zrekonštruovali do 

pôvodnej krásy.  

 

5. 5.   V Odborovom dome kultúry bola premiéra opernej 

jednoaktovky Ch. W. Glucka „Oklamaný Kádi“. Dielo, 

ktoré autor zložil v roku 1761, naštudovali študenti a 

profesori Konzervatória v Žiline.  

 

8. 5.   Žilinskú univerzitu navštívila delegácia ministerstva pre 

výskum a informačné technológie Dánskeho 

kráľovstva, ktorú viedol štátny tajomník Knud Larsen. 

Hostí prijal rektor univerzity doc. Ing. Milan Dado. 

Prítomný bol aj štátny tajomník ministerstva školstva 

Slovenskej republiky Ondrej Nemčok.  

 

11. 5.   Na letisku v Dolnom Hričove sa konali medzinárodné 

motocyklové preteky ako časť majstrovstiev Slovenska. 

Na štarte sa zišli pretekári z Česka, Maďarska, 

Nemecka, Rakúska, Talianska a zo Slovenska. Súťažili 

v kubatúrach do 125 ccm, 250 ccm, 600 ccm, 50 ccm 

automatic a 50 ccm euro, Superbike a Oldtimer. Svoje 

kubatúry vyhrali slovenskí jazdci Vladimír Častka (125 

GP) a Tibor Straka v kubatúre nad 600 ccm.  

 

12. 5.   Žilinu navštívila delegácia Slovenskej ligy v Amerike, 

ktorú viedol predseda ligy Ľubomír Pavlo a generálny 

tajomník Ján Holý. Na radnici hostí prijal prednosta 

Mestského úradu Ing. Miroslav Adámek. Po prijatí naši 

krajania z USA položili kyticu kvetov k pamätnej tabuli 

na Katolíckom dome, ktorá pripomína vyhlásenie 

autonómie Slovenska v roku 1938.  



- 19 - 

 

Pietnou spomienkou si uctili pamiatku Andreja Hlinku 

pri jeho soche. So záujmom a uznaním si prezreli 

rekonštruovaný stred mesta. Pietnou spomienkou si 

uctili pamiatku Andreja Hlinku pri jeho soche. So 

záujmom a s uznaním si prezreli rekonštruovaný stred 

mesta.  

14. 5.   Karol Doboš, významný telovýchovný činovník, bývalý 

reprezentant Slovenskej republiky v lyžovaní, jeden z 

prvých členov Horskej služby a horský vodca, sa dožil 

80 rokov. Od roku 1935 do 1942 absolvoval 70 

lyžiarskych pretekov, bol aj majstrom Slovenska.  

15. 5.   V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava 

Graffiti Art ´97, na ktorej si záujemci môžu pozrieť 

ukážky nového druhu výtvarného prejavu vytváraného 

farebnými sprejmi. Tento druh výtvarného prejavu si 

našiel obľubu aj u mládeže na Slovensku. Avšak nie 

vždy sú ich kresby po rôznych budovách a plotoch 

hodnotné a veľmi málokedy sú vkusné.  

 17. 5.  

  

 a 18. 5. sa konali v Nemšovej majstrovstvá Slovenska v 

kulturistike. Športovci ŠK Stavbár Žilina boli úspešní, 

keď Jana Mičudová zvíťazila v kategórii nad 57 kg a 

Martina Tomašová získala druhé miesto v kategórii do 

52 kg.  

22. 5.  

  

 a 23. 5. bol na návšteve Žiliny veľvyslanec Čínskej 

republiky v Slovenskej republike pán Tao Miaofa s 

manželkou. Po prehliadke historického jadra mesta ho 

na radnici prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota, 

na pôde Krajského úradu v Žiline prednosta úradu Ing. 

Jozef Grapa. Pán veľvyslanec navštívil Považské 

múzeum, prezrel si Vodné dielo Žilina a navštívil 

niektoré podniky v našom meste.  
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23. 5.  

 

 a 24. 5. V celej Slovenskej republike sa konalo 

referendum s tromi otázkami: 1. Ste za vstup Slovenskej 

republiky do NATO (Severoatlantická obranná 

organizácia), 2. ste za rozmiestnenie jadrových zbraní 

na území Slovenskej republiky a 3. ste za rozmiestnenie 

vojenských základní na území Slovenska?  

Prezident republiky pôvodne navrhol k týmto trom 

otázkam pridať štvrtú – o priamej voľbe prezidenta. 

Mnohých občanov zmiatli nejasnosti okolo referenda. 

Nakoľko sa ho nezúčastnila nadpolovičná väčšina 

oprávnených voličov, referendum bolo vyhlásené za 

neplatné,. Celkove sa referenda na Slovensku 

zúčastnilo 10 % oprávnených voličov.  

V okrese Žilina bolo vo voličských zoznamoch 

zapísaných 115 093, vydaných im bolo 17 805 

hlasovacích lístkov, čiže v našom okrese prišlo 

k hlasovacím urnám 15,4 % oprávnených voličov. Počet 

odovzdaných obálok bol 17 531, počet platných lístkov 

bol 16 299. Proti vstupu Slovenskej republiky do NATO 

bolo 53,6 % opýtaných, proti rozmiestneniu jadrových 

zbraní 77,4 % a proti rozmiestneniu vojenských 

základní bolo 73,1 % zo zúčastnených obyvateľov nášho 

okresu.  

24. 5.   Vojaci žilinských vojenských posádok usporiadali tretí 

ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Cezpoľného behu, 

ktorý mal štart v Poluvsí pri rodnom dome J. Gabčíka, 

sa zúčastnilo 74 bežcov. Zo žilinských športovcov bol 

najúspešnejší Stanislav Sviták, ktorý zvíťazil v kategórii 

nad 40 rokov.  

25. 5.   Na letisku v Dolnom Hričove sa konala výstava psov 

všetkých plemien. Návštevníci si mohli pozrieť stovky 

vystavených zvierat. Podujatie zorganizoval Slovenský 
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poľovnícky zväz pod záštitou primátora mesta Žilina. 

O výstavu psov bol veľký záujem.  

 

 25. 5.   Pri príležitosti Dňa detí sa konal v Športovej hale veľký 

koncert s názvom Najkrajší dar je pieseň. V programe 

vystúpilo množstvo popredných predvádzateľov 

populárnej i rockovej hudby. Vstup do haly bol zdarma. 

Slovenská televízia odvysiela záznam koncertu v svojom 

programe. Podujatie v preplnenej športovej hale 

významne podporilo mesto Žilina. Zanieteným 

organizátorom bol známy spevák Peter Hečko.  

 

 29. 5.   Žilinu navštívil Dr. Vojislav Šešelj, predseda Srbskej 

radikálnej strany a starosta Zemunu, mestskej časti 

Belehradu. Na radnici ho prijal primátor mesta Žilina a 

predseda Slovenskej národnej strany Ing. Ján Slota. 

Predstavitelia oboch strán podpísali dohodu o 

spolupráci medzi stranami. Ako predstavitelia miest 

Zemun a Žilina načrtli možnosti spolupráce medzi 

oboma mestami. Návšteve hosťa z Juhoslávie venovali 

veľkú pozornosť oznamovacie prostriedky. Veľmi často 

sa spomínala potreba slovanskej vzájomnosti.  

 

31. 5.  

 

 a 1. 6. bol v rámci 6. festivalu v minibasketbale Badem 

v Športovej hale turnaj žiakov 7. tried základných škôl. 

Na turnaji chlapcov súťažilo 16 družstiev. Zvíťazili 

basketbalisti BK Váhostav Žilina, keď vo finále porazili 

chlapcov z BK Chemosvit Svit. Dievčatá z BK 

Lokomotíva Žilina obsadili medzi dvanástimi 

družstvami pekné štvrté miesto. Zvíťazili dievčatá z 

MBK Poprad.  
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JÚN 1997 

 

1. 6.   Okresná rada Slovenskej národnej strany a Mestská 

organizácia Hnutia za demokratické Slovensko 

usporiadali v lesoparku Chrasť podujatie Deň detí. V 

peknom počasí mohli deti súťažiť vo viacerých 

zaujímavých disciplínach a ukázať svoju šikovnosť. 

Príjemný deň v lesoparku prežili stovky Žilinčanov.  

 

4. 6.   Žilinu navštívil Francesco Zerbi z Talianska, prezident 

Svetovej motocyklovej federácie. Na radnici prijal hosťa 

primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Za prítomnosti 

riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Ing. 

Jána Buriana zhodnotili možnosti umiestnenia nového 

motocyklového okruhu v našom meste. Lokality, ktoré 

prichádzajú do úvah, si pán Zerbi prezrel priamo v 

teréne. Na rokovaniach boli prítomní aj Pavel Almáši, 

prezident Slovenskej motocyklovej federácie a Peter 

Baláž, riaditeľ pretekov na žilinskom letisku.  

 

6. 6.   V Slovenskom inštitúte v Prahe slávnostne otvorili 

výstavu Slovenské mestá vo fotografii, na ktorej sa 

predstavuje 19 z 29 členských miest Združenia 

historických miest Slovenska, medzi nimi aj Žilina. 

Panelovú výstavu otvoril predseda združenia Ing. 

Marián Lichner. Prítomný bol aj chargé d ´affaires 

veľvyslanectva Slovenskej republiky v Českej republike 

Jozef Stank. Za mesto Žilina bol prítomný Ing. arch. 

Štefan Krušinský, poverený primátorom mesta 

zastupovaním v Združení.  
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6. 6.   Začal sa 3. ročník Staromestských slávností, prvý raz 

pod týmto názvom. V uplynulom roku malo podujatie 

názov Žilinské dni vzdelanosti, remesiel a podnikania. 

Slávnosti, ktorých miesto konania sa presťahovalo z 

námestia Ľudovíta Štúra na námestie Andreja Hlinku, 

otvoril primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Zmena 

miesta konania slávností veľmi kladne ovplyvnila 

úroveň a výrazne zlepšila celkový dojem z podujatia. 

Zvýšila sa aj návštevnosť, lebo v tomto priestore v pešej 

zóne je najväčší pohyb ľudí v celom meste.  

Hlavným organizátorom slávností je Mesto Žilina, v 

spolupráci so Živnostenským spoločenstvom a 

Regionálnym kultúrnym strediskom. Do organizácie je 

zapojené množstvo ďalších organizácii, vrátane 

Okresného úradu, Krajského úradu, atď.  

7. 6.   a 8. 6. pokračovali Staromestské slávnosti ´97. Na 

tribúne na Hlinkovom námestí bol tri dni kultúrny 

program umeleckých telies a jednotlivcov zo Žiliny a 

okolia. V postavených stánkoch svoju prácu 

predstavovalo viac ako dvadsať žilinských odborných 

učilíšť a desiatky ľudových výrobcov s vlastnou 

produkciou. Módne prehliadky žilinských odevných 

škôl vzbudzovali veľkú pozornosť.  

Súčasťou Staromestských slávností boli aj rôzne 

kultúrne podujatia. Vysokú úroveň mali vedomostné 

súťaže žiakov základných a stredných škôl o našom 

meste.  

8. júna bol v koncertnej sále Konzervatória Slávnostný 

večer žilinských tvorcov. Prestížnou cenou Genius loci 

Solnensis, ktorú odovzdal predseda Zboru Žilincov Ing. 

Štefan Massányi, boli ocenení za celoživotné dielo Prof. 

Ing. Jaroslav Jeřábek, dlhé roky pôsobiaci ako pedagóg 

na Žilinskej Univerzite, z toho 18 rokov vo funkcii 

rektora, akademický maliar Fero Kráľ a akademický 

maliar Mojmír Vlkolaček.  
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7. 6.   a 8. 6. sa v Žabokrekoch nad Nitrou konali majstrovstvá 

Slovenska v tlaku na lavičke. Úspešní boli borci MŠK 

Žilina. Daniela Gavláková zvíťazila v kategórii do 52 kg, 

Dušan Macek v kategórii do 82,5 kg. Borci Športcentra 

Žilina Michaela Mižíková zvíťazila v kategórii do 67,5 kg 

a Ján Siska v kategórii do 110 kg. V Žiline je množstvo 

vynikajúcich silových kulturistov.  

 

 11. 6.  

  

 až 13. 6. sa v priestoroch vojvodského úradu v poľskom 

meste Bielsko-Biała konala prezentácia Žilinského 

kraja. Samostatne sa prezentovalo aj mesto Žilina a viac 

ako dvadsať podnikateľských subjektov. Výstavu otvoril 

zástupca prednostu Krajského úradu v Žiline Ing. 

Marián Balala. Svoj príhovor predniesli vojvoda bielsky 

prof. Marek Trombski a zástupca primátora mesta 

Žilina Ing. Milan Gavlák. Prítomný boli aj veľvyslanec 

Slovenskej republiky v Poľsku Marián Servátka, 

poslanci poľského Sejmu Gregorz Figura a Wladyslaw 

Bulka a mnohí ďalší hostia. Súčasťou podujatia bol aj 

seminár dopravných odborníkov o budovaní 

európskych dopravných ťahov, hlavne o cestnom 

koridore č. 6, od Jadranského mora po Baltické more 

cez hraničný prechod Skalité – Zwardoň.  

Zástupcovia podnikateľských subjektov absolvovali 

množstvo rokovaní so svojimi poľskými partnermi.  

 

17. 6.   prevzal generálny riaditeľ ZVL Žilina, a. s., Ing. Ľubomír 

Trúchly certifikát kvality výrobkov podniku v zmysle 

Európskej normy ISO 9002, čo je medzinárodným 

uznaním kvality ich výrobkov. Punc kvality vytvorí 

lepšie podmienky pri predaji žilinských ložísk.  
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 19. 6.   Konalo sa 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 

Žiline, tretie v tomto roku. Poslanci schválili správu o 

činnosti týždenníka Žilinský večerník, správu o činnosti 

Mestskej polície i súhrnnú správu o stave požiarnej 

ochrany v meste Žilina. Ako vyplýva zo správy, v roku 

1996 vzniklo v Žiline 187 požiarov, celková škoda bola 

vyčíslená na 1,6 mld. Sk. Poslanci súhlasili s 

podpísaním dohody o spolupráci s mestom Bielsko-

Biała v oblasti hospodárskej, kultúrnej, športovej a v 

oblasti cestovného ruchu.  

 

19. 6.   Pani Jana Horváthová sa dožila 101 rokov. Medzi 

gratulantmi nechýbali ani pracovníci Mestského úradu 

v Žiline.  

 

19. 6.   Slovenská televízia uviedla film „Sedem naj o meste 

Žilina“. Autorom scenára a režisérom je Dušan 

Medzihradský. Film predstavuje najvzácnejšie 

pamiatky nášho mesta – Žilinskú knihu, kostol sv. 

Štefana – kráľa, Budatínsky zámok. Predstavuje aj 

kultúrne dianie v našom meste i niektoré významné 

podniky. Program si bude možné zakúpiť na 

videokazete aj v cudzích jazykoch.  

 

 21. 6.   V Nitre boli majstrovstvá Slovenska v orientačnom 

behu. Zo žilinských účastníkov dosiahla najväčší 

úspech pretekárka Slávie Žilinská univerzita Alena 

Ďurčová, ktorá zvíťazila v kategórii junioriek.  

 

21. 6.   bolo na programe prvé kolo letnej pohárovej súťaže 

UEFA Intertoto cup. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili nad 

viacnásobným majstrom Rakúska – Austria Memphis 

Viedeň v pomere 3:1, po polčase 1:0.  
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 21. 6.  

 

 a 22. 6. Na Štúrovom námestí sa uskutočnili 

majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale. 

O prvenstvo súperilo 16 mužských a 8 ženských 

družstiev. Žilinčania Jaroslav Vlk a Drahoslav Grešo, 

známi ligoví volejbalisti ŠK Stavbár Žilina, obsadili 

štvrté miesto. O atraktívne podujatie bol veľký záujem.  

 

 21. 6.  

 

 a 22. 6. sa v Bratislave konal finálový turnaj futbalistiek 

o titul majstra Slovenska. Hráčky ŠKF VIX Žilina 

obsadili druhé miesto za hráčkami ŠK Slovana 

Bratislava.  

 

23. 6.   Vo veku 75 rokov zomrel žilinský rodák JUDr. Ján 

Kempný, ktorý bol významným politikom 

Demokratickej strany. Do svojho zatknutia v roku 1947 

bol jej tajomníkom. Dr. Kempný zohral významnú úlohu 

pri vynikajúcom volebnom víťazstve Demokratickej 

strany vo voľbách v roku 1946, keď táto strana získala 

na Slovensku 65 % hlasov.  

Do svojej smrti žil Dr. Kempný v Rajeckých Tepliciach, 

dlhé roky pod policajnou kontrolou, bez možnosti 

verejne vystupovať.  

 

 23. 6.   Konal sa Beh olympijského dňa. Tento beh sa beží v 197 

krajinách združených v Medzinárodnom olympijskom 

výbore. Koná sa každoročne na oslavu vzniku tejto 

organizácie 23. júna 1894. V Žiline mal trasu na 

Hlinkovom námestí a okolo Sadu SNP. Zúčastnili sa ho 

desiatky žiakov základných škôl a študentov stredných 

škôl. Beh bol odštartovaný na celom Slovensku 

prostredníctvom rozhlasového vysielania.  
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 24. 6.  

 

 a 25. 6. bola v Mestskom divadle interná prehliadka 

divadelných hier v podaní Divadla pre detí a mládež 

Maják. Herci predviedli o. i. rozprávky Malá morská víla 

od H. Ch. Andersena a Sova Zuza od J. G. Tajovského. 

Režisérom hry je Tomáš Rosický.  

 

24. 6.   V Dome techniky sa začal 18. ročník výstavy stavebnej 

mechanizácie s názvom Sympomech – Expostavmat s 

pričlenením výstavy drevárskych strojov a výrobkov s 

názvom Drevo. Na výstave sa zúčastňuje viac ako 60 

priamych vystavovateľov a viac ako 100 v zastúpení. 

Výstava potrvá do 27. júna.  

 

25. 6.   Žilinu navštívila veľvyslankyňa Rakúskej republiky na 

Slovensku pani Gabriele Matzner-Holzerová. Na radnici 

ju prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Pani 

veľvyslankyňu oboznámil s históriou nášho mesta, s 

plánmi do budúcnosti a rokovali o možnostiach 

spolupráce. Pani veľvyslankyňa si prezrela historické 

jadro Žiliny a stretla sa s novinármi pôsobiacimi v 

našom meste.  

 

 25. 6.  

 

 a 26. 6. sa na pôde Žilinskej univerzity uskutočnila 

medzinárodná konferencia TRANSCOM ́ 97. Zúčastňuje 

sa jej viac ako 200 mladých odborníkov, ktorí 

prezentujú svoje vedecké práce z oblasti dopravy, pôšt 

a telekomunikácií. K podujatiu bola vydaná aj 

príležitostná poštová pečiatka.  

 

28. 6.   Na žilinskom letisku v Dolnom Hričove bol letecký deň 

spojený s vyhliadkovými letmi. Návštevníci podujatia 

mali možnosť si pozrieť množstvo lietadiel i vrtuľníkov, 

spolu s ukážkou ich letov.  
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28. 6.   V Športovej hale sa konala oslava 5. výročia vzniku 

spoločnosti KK Company-Pivovary. V rámci podujatia 

Martiner Cup ´97 sa tu uskutočnili viaceré športové 

disciplíny ako letný halový viacboj. Súťažili viacerí 

známi herci, speváci a politici.  

 

JÚL 1997 

 

3. 7.   V slovinskom prímorskom letovisku Portorož boli 

majstrovstvá Európy v tanečných disciplínach 

medzinárodnej tanečnej organizácie (IDO). Žilinčanky 

Ivana Freudenfeldová (10-ročná) a Petra Nezvalová (14-

ročná) zo súboru Lentilky obsadili 6. miesto v 

konkurencii 32 skupín a jednotlivcov. Obe dievčatá sú 

majsterkami Slovenska v Dance Show na rok 1997.  

 

4. 7.   až 6. 7. Vo Východnej pod Tatrami sa uskutočnil 43. 

ročník folklórneho festivalu. Predstavilo sa na ňom viac 

ako 200 zahraničných a viac ako 1200 domácich členov 

súborov. Žilinu reprezentoval súbor Rozsutec, ktorý 

pôsobí pri Mestskom divadle. Festival je jedným z 

najprestížnejších a najväčších folklórnych podujatí na 

Slovensku.  

 

 4. 7.   Železnice Slovenskej republiky dali do používania 

podchod pod železničnou stanicou v Žiline. Podchod 

umožňuje priame pešie spojenie jednotlivých nástupíšť 

s Národnou ulicou, nadväzuje na podchod pod 

Hviezdoslavovu ulicu. Podchod veľmi odbremení 

staničnú halu, ktorá už kapacitne nestačí. Rozšíriť 

staničnú halu nie je možné z priestorových dôvodov. 

Cestujúci prichádzajúci do Žiliny tak prejdú z nástupíšť  
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priamo na ulicu a k autobusovým zastávkam. V 

podchode bude zriadených viacero obchodov, čo ešte 

viac skultúrni vstup do nášho mesta. Práce na rozšírení 

podchodu začali v marci 1996.  

 7. 7.   až 13. 7. sa v meste Llangollen vo Walese konal 51. 

ročník jedného z najstarších a najväčších európskych 

hudobných festivalov. Žilinský miešaný zbor, ktorého 

zriaďovateľom je mesto Žilina, obsadil v silnej 

medzinárodnej konkurencii druhé miesto v svojej 

kategórii. Speváci zboru na tomto festivale zvíťazili v 

roku 1969. Tohtoročného festivalu sa zúčastnili 

spevácke zbory z 51 krajín sveta.  

8. 7.   Územie nášho mesta postihla prírodná katastrofa – 

povodeň takého rozsahu, akú nepamätajú ani najstarší 

obyvatelia. Po dlhotrvajúcich dažďoch vystúpili v 

nočných hodinách z brehov rieky a miestne potoky. 

Prívalové vody z okolitých kopcov zasiahli s výnimkou 

Žilinskej Lehoty všetky okrajové časti Žiliny. Ničivá sila 

vody sa prejavila v plnej sile. Našťastie si povodeň 

nevyžiadala ľudské životy, ale mnoho obyvateľov po 

tejto strašnej noci a ráne ešte veľa dní prežívalo strach 

aj pri miernom daždi. V Trnovom voda zo svahov 

pretiekla cez komunikácie a záhrady do miestneho 

potoka, pričom zaplavila asi 35 domov, niektoré až do 

výšky 1 m. Nad ránom ostali po povodni zničené 

záhrady, komunikácie, podmáčané obydlia obyvateľov a 

niekoľkonásobné zvýšený prietok miestneho potoka. 

Nahromadené vody z rozsiahlej plochy, ktorá vznikla 

rekultiváciou starého úložiska teplárenského 

popolčeka, sa prevalili pri okraji sypanej hrádze. 

Hrádzu poškodili v mieste jej pravostranného 

zaviazania na terén. Z priľahlej záhrady  
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rodiny pána Kovalčíka vody odplavili kus územia 

o rozmeroch približne 20 x 10 m, do hĺbky 3 metre. 

Záplava tejto časti Žiliny pokračovala po spojení sa 

miestnych potokov na Rosinkách. Voda pred vyústením 

do Váhu vystúpila z brehov a zaliala záhrady, podomlela 

brehy a poškodila mostíky. Zatopených bolo veľa 

domov, záhrad a hospodárskych budov. Poškodená bola 

aj miestna komunikácia. V priebehu dna sa v tejto časti 

Žiliny pomerne rýchlo vrátili do svojich brehov i keď s 

niekoľkonásobne zvýšeným prietokom.  

Obyvatelia Brodna prežili hroznú noc. Prívalová voda z 

okolitých kopcov zaútočila na ich obydlia krátko po 

polnoci. Prietok miestneho potoka vzrástol na viac ako 

50-násobok. Na hornom konci Brodna voda 

Brodňanského potoka odplavila nespevnenú 

komunikáciu v dĺžke asi 30 metrov a šírke približne 2 

metre do hĺbky 1,0 až 1,5 m. Obyvatelia troch 

rodinných domov ostali odrezaní od hlavnej 

komunikácie. Voda sa následne vyliala z brehov, na 

mnohých miestach podomlela brehy a komunikáciu a 

poškodila 14 mostíkov k rodinným domom. Pri otočke 

autobusov v strede Brodna odplavila voda železný 

autobusový prístrešok a rozlámaný ho ponechala 50 – 

60 nižšie. V tejto časti Brodna veľké množstvo vody 

zaplavilo domy a záhrady. Silný prúd vody bránil 

akémukoľvek pohybu a snahám o vzájomnú pomoc. 

Len s vypätím všetkých síl sa podarilo susedom preniesť 

niekoľko starších obyvateľov na bezpečné miesto.  

Mohutný prúd vody v Brodňanke ohrozoval železničnú 

trať Žilina-Čadca. Už v nočných hodinách o jej udržanie 

bojovali pracovníci Žilinských komunikácií. Počas celej 

doby záchranné práce priamo v teréne osobne riadil 

generálny riaditeľ firmy Ing. Eduard Hulín. Prejazdnosť 

železničnej trate v tomto úseku udržali, avšak zosuvy 

pôdy a podomletie trate na  

 



- 14 - 

 



- 31 - 

 

  iných miestach na Kysuciach ju na niekoľko dní 

vyradilo z používania.  

Podobný priebeh mala táto noc aj vo Vraní. Prívalové 

vody z kopcov nad Vraním, hlavne z masívu Rochovice, 

sa nad ránom prehnali strmým svahom, na ktorom je 

postavená prevažná časť Vrania. Voda zaplavila 

komunikácie a záhrady, prúd bahna a kameňov upchal 

priepusty v miestnych komunikáciách. Voda si hľadala 

cestu a podomlela všetko čo jej prekážalo. Časť vody 

pretiekla z hlavnej komunikácie do záhrady pána 

Rolinca a na exponovanom svahu vznikol zosuv pôdy, 

ktorý sa zastavil na dome pána Barčiaka. Z obáv pred 

pokračovaním zosuvu rodinu prichýlili na niekoľko dní 

príbuzní. Evakuáciu a mestským úradom poskytnuté 

náhradné ubytovanie členovia rodiny nevyužili. Vo 

Vraní bolo zaplavené miestne futbalové ihrisko a pivnice 

rodinných domov v dolnej časti Vrania. Kontaminované 

boli všetky zdroje pitnej vody. Dolnú časť Vrania 

ohrozovala aj rieka Kysuca. Voda v rieke prudko 

stúpala a hrozilo jej vyliatie z koryta. Do cca 20. 00 hod. 

sa na maximum navyšovala ochranná hrádza. Našťastie 

hladina vody kulminovala v čase medzi 19. 00 a 20. 00 

a to len 10 centimetrov od koruny nasypanej hrádze. 

Ochranná hrádza zabránila zaplaveniu dolnej časti 

Vrania.  

K zaplaveniu starej časti mesta Žilina nedošlo len vďaka 

zregulovaným brehom Kysuce a úpravám koryta rieky 

Váh v súvislosti s výstavbou Vodného diela Žilina. 

Koryto bolo prehĺbené o cca 7 metrov. Vďaka týmto 

opatreniam neboli zaplavené ani Budatín a Považský 

Chlmec. Vodné dielo preukázalo svoje kladné stránky 

ešte pred dobudovaním.  

Na mestskej skládke odpadu v Považskom Chlmci bol 

prijatý mimoriadny režim. Hladina vody na sútoku 

Kysuce a Váhu vystúpila až na okraj historického parku 

pri Budatínskom zámku.  
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Prívalové vody z okolitých svahov zasiahli aj Zástranie 

a Zádubnie. Boli podomleté hlavne miestne 

komunikácie. Na niekoľkých miestach došlo k lokálnym 

zosuvom pôdy na komunikácie.  

V skorých ranných hodinách sa vyliala z koryta aj rieka 

Rajčianka. Most medzi Bytčicou a Lietavskou Lúčkou 

ohrozoval prúd vody a sťažoval pohyb po ceste. Hlavná 

cesta do Rajca sa stala v priebehu dopoludnia 

neprejazdnou, lebo pri Porúbke voda zaliala údolie. 

V Bánovej a v Závodí sa rieka Rajčianka nevyliala z 

koryta. Voda v riek však stúpala až po okraje mostov.  

V priebehu dopoludnia nastala kritická situácia na 

Rajčianke v Strážove. Voda dosiahla okraj brehov a v 

mieste zníženia pravého brehu v úseku dlhom približne 

40 metrov hrozilo preliatie a zatopenie časti Strážova. 

Do úpravy kritického miesta sa zapojili miestni 

obyvatelia pod vedením poslanca Ing. Ladislava 

Porubca. Na dosypaní a spevnení brehu pracovali celé 

rodiny až do večerných hodín.  

Na sídlisku Solinky sa z blízkeho lesoparku Chrasť 

vyliala voda z miestneho potoka. Prietok v ňom sa v 

priebehu niekoľkých hodín zvýšil viac ako na 30-

násobok. Na otočke trolejbusov voda zaliala hlavnú 

komunikáciu do výšky 20 až 40 cm. Vodu však stihla 

pohltiť dažďová kanalizácia. Poobede na Solinkách 

nebolo po povodni ani stopy.  

Stará časť mesta a ostatné sídliská neboli povodňou 

postihnuté. Obyvatelia Žiliny sa veľmi zaujímali o 

priebeh povodne. Celé rodiny chodili pozorovať ako voda 

v riekach stúpa a boli prekvapení obrovskou silou vody.  

Podrobné informácie o priebehu povodne pre účely 

kroniky mesta poskytol pracovník Mestského úradu v 

Žiline RNDr. Mikuláš Hrabovec, zástupca veliteľa 

Civilnej ochrany mesta Žilina, poverený riadením 

záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.  
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11. 7.   Štáb Civilnej ochrany mesta Žilina odhadol materiálne 

škody spôsobené povodňou na území mesta v rozsahu 

8 až 15 miliónov Sk. Tento údaj bol nahlásený Okresnej 

povodňovej komisii.  

 

 11. 7.  

 

 až 13. 7. sa v nemeckom meste Schretzheim uskutočnil 

medzinárodný futbalový turnaj žiakov na počesť Seppa 

Herbergera, legendárneho futbalového trénera. Na 

turnaji sa zúčastnilo 118 družstiev z Nemecka, Česka a 

Slovenska. V skupine desaťročných futbalistov 

štartovalo 48 družstiev. Chlapci z MŠK Žilina, ktorých 

trénuje Jaroslav Kališ, v tejto skupine zvíťazili.  

 

 11. 7.  

 

 až 13. 7. sa v Športovej hale na Bôriku konala 4. 

katolícka konferencia obnovy a evanjelizácie v Duchu 

svätom. Za tri dni sa na podujatí zúčastnili tisíce 

veriacich. V prvý deň slúžil svätú omšu Ján Chryzostom 

kardinál Korec, v druhý deň biskup banskobystrickej 

diecézy Mons. Rudolf Baláž a v tretí deň nitriansky 

pomocný biskup František Rábek. Na podujatí sa 

zúčastnil aj biskup Mons. Antoni Dydycz z Poľska. 

Podujatie zorganizovalo združenie charizmatickej 

obnovy Jas so sídlom vo Zvolene v spolupráci 

s rímskokatolíckou cirkvou.  

 

12. 7.   Nitriansky pomocný biskup Mons. František Rábek 

vysvätil dokončenú časť kostola na Vlčincoch. Táto časť 

rímsko-katolíckeho kostola bude slúžiť ako kaplnka. 

Nový kostol, ktorého výstavba pokračuje bude 

zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.  

 

15. 7.   Na sídlisku Solinky sa stala tragická nehoda.  
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Sedemročný chlapec Jožko M. sa utopil v priestoroch 

staveniska nákupného strediska. Majiteľ budovy v 

stavbe nepokračuje niekoľko rokov. Taktiež 

nezabezpečil stavenisko proti vstupu cudzích osôb. 

Problémy s budovou, ktorú miestni obyvatelia sídliska 

volajú „strašidelný hrad“, boli už v minulosti. Mieru 

zavinenia vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.  

 

17. 7.   Obyvatelia celého Slovenska si pripomenuli 5. výročie 

vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Takmer 

pol tisícky Žilinčanov sa vo večerných hodinách stretlo 

na Dubni, kde sa rozhorela Vatra zvrchovanosti. Vatru 

zapálil Ing. arch. Ján Burian, predseda Okresnej rady 

Slovenskej národnej strany. Slávnosti sa zúčastnili aj 

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmila 

Mušková a Karol Zahatlan.  

 

 19. 7.  

  

 a 20. 7. sa v chorvátskom meste Varaždín konali 

majstrovstvá sveta v love rýb na udicu v kategórii 

juniorov a kadetov. 14-ročný Žilinčan Peter Kadúch 

zvíťazil v súťaži kadetov a stal sa majstrom sveta. 

Šampionátu sa celkove zúčastnili výpravy z 19 štátov, v 

spomenutej súťaži kadetov výpravy z 8 štátov.  

  

26. 7.   Z iniciatívy poslanca mestského zastupiteľstva Ing. 

Juraja Marku sa na Solinkách uskutočnilo protestné 

zhromaždenie v budove rozostavaného obchodného 

centra, kde tragicky zahynul 7-ročný chlapec. Rodičom 

chlapca vyjadril v mene mesta Žilina sústrasť RNDr. 

Mikuláš Hrabovec. Informoval prítomných o 

majetkovoprávnych záležitostiach spomínanej budovy. 

Budova od roku 1992 nie je v majetku mesta.  
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 26. 7.  

  

 až 31. 7. bol v anglickom meste Middlesborough 

medzinárodný folklórny festival, na ktorom sa 

zúčastnili súbory z dvanástich krajín. Zo Slovenska sa 

festivalu zúčastnil žilinský súbor Stavbár, ktorého 

zriaďovateľom je v súčasnosti Žilinská univerzita. 

Žilinčania sa vo viacerých kategóriách umiestnili na 

popredných miestach.  

 

AUGUST 1997 

 

1. 8.   až 3. 8. sa v Terchovej konal 35. ročník tradičných 

Jánošíkových dní, ktorých spoluorganizátorom je mesto 

Žilina. Bohatý program týchto folklórnych slávností 

sledovali tisíce návštevníkov. Z množstva zaujímavých 

programov možno spomenúť krst CD-platne bratov 

Muchovcov, tradičný konský vozový sprievod z 

Terchovej do Tiesňav. Vo večerných programoch 

vystúpili aj žilinské súbory Stavbárik a Rozsutec, 

ktorého člen Vincent Krkoška vystúpil aj ako sólista na 

heligónke. V terchovskom kostole vystúpil aj Štátny 

komorný orchester vedený Leošom Svárovským a s 

huslistom Daliborom Karvayom. Veľmi zaujímavé bolo 

vystúpenie „Terchovských tenorov“ v zložení Vincent 

Krkoška, Ladislav Hanuliak, Ján Miho a Fero Mucha.  

 

1. 8.   až 3. 8. sa vo Francúzsku sa uskutočnili majstrovstvá 

Európy v zjazde na divokej vode. Na rieke Isère v Alpách 

boli veľmi úspešní slovenskí reprezentanti. Žilinská 

dvojica Jaroslav Slúčik a Vladimír Vala, dvojnásobní 

majstri sveta v disciplíne C-2 sa stali majstrami sveta v 

dvojiciach. Na druhom mieste skončili taktiež Žilinčania 

– Ján Šutek a Štefan Grega, 
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t. č. štartujúci za Duklu Banská Bystrica. Úspešní boli 

aj ďalší pretekári zo Žiliny, bratia Ľubomír a Peter 

Šoškovci, ktorí obsadili 6. miesto. Zlatú medailu pre 

Slovenskú republiku vybojovala aj hliadka v zložení 

Vladimír Vala – Jaroslav Slúčik s bratmi 

Hochschornerovcami z Bratislavy.  

Zjazd na divokej vode patrí v súčasnom období medzi 

najúspešnejšie športy na Slovensku. Žilinskí pretekári 

už priviezli zo sveta množstvo medailí a ocenení. V 

tomto športe udávajú v celosvetovom meradle tón 

Žilinčania.  

 

2. 8.   Na letisku v Dolnom Hričove sa konala Cena Slovenskej 

republiky cestných motocyklov. V deviatich kategóriach 

nastúpilo na štart viac ako 200 pretekárov. Podujatie, 

ktorého riaditeľom je bývalý reprezentant Peter Baláž v 

peknom počasí sledovali tisíce divákov. Preteky sa v 

Dolnom Hričove udomácňujú. Veľký prínos pre kvalitu 

pretekov bude mať plánovaný nový motodrom v Žiline, 

pravdepodobne v miestnej časti Bytčica.  

 

6. 8.   Štátny komorný orchester v Žiline odcestoval na 

štrnásťdňový umelecký okružný zájazd do Španielska. 

Orchester vystúpi na šiestich koncertoch, taktiež na 

hudobnom festivale v Perelade, kde vystúpi s baletným 

súborom Národného divadla v Prahe a jeho sólistom 

Vlastimilom Harapesom.  

 

 15. 8.  

  

 až 22. 8. sa vo Wanake na Novom Zélande konali 

majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní telesne a 

zrakovo postihnutých športovcov. Slovenskú výpravu 

tvoria prevažne športovci z oddielu ŠK ZPS (Zdravotne 

postihnutí športovci) Kinex-Váhostav.  
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Účasť na pretekoch je súčasťou prípravy našich 

paraolympionikov na súťaže v japonskom Nagane 

v roku 1998. Najúspešnejším športovcom bol Štefan 

Kopčík z TJ Lučivná s dvoma zlatými a jednou 

striebornou medailou. Zo Žilinčanov boli najúspešnejší 

Jozef Miština (získal zlato v obrovskom slalome, striebro 

v slalome a bronz v super G) a Róbert Ďurčan, ktorý 

zvíťazil v slalome práve pred Jozefom Mištinom.  

 

17. 8.   Na bývalom futbalovom štadióne v Budatíne sa konali 

prvé parkúrové preteky, ktoré usporiadal ŠK Montana 

Žilina. Pretekov sa zúčastnili jazdci a kone z celého 

Slovenska. Podujatie sledovalo množstvo divákov.  

 

 19. 8.   V Galérii Klasik bola otvorená výstava prác žilinských 

fotografov Ľubomíra Bechného a Stanislava Tomana s 

témou Ameriky. Na výstave predstavujú rôzne miesta 

Spojených štátov.  

 

21. 8.   Žilinu navštívila ministerka školstva Slovenskej 

republiky Eva Slavkovská. Na radnici pani ministerku 

prijal primátor mesta Ing. Ján Slota. Pani ministerka 

prisľúbila pomoc štátu pri rekonštrukcii zimného 

štadióna v Žiline, kde treba vymeniť strechu. Náklady 

budú cca 5 miliónov Sk. V súčasnosti už prebiehajú 

rekonštrukčné práce vo vnútri štadióna.  

 

Rektor Žilinskej univerzity doc. Ing. Milan Dado 

prerokoval s ministerkou problémy výstavby 

študentského mestečka na Veľkom dieli.  

 

22. 8.   Pani Rozália Meznerová sa dožila 100 rokov. Žila  
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a pracovala v Banskej Štiavnici, v Žiline žije posledných 

šesť rokov. Medzi gratulantmi boli aj zástupcovia 

Mestského úradu v Žiline.  

 

 22. 8.  

 

 až 28. 8. bol v rámci Svetového roku Slovákov detský 

spevácky zbor Odborárik na umeleckom zájazde v 

Juhoslávii. Vystúpili v Kovačici, Padine, Novom Sade a 

v Zemune (miestna časť Belehradu). Vo všetkých týchto 

mestách žije početná slovenská komunita.  

 

 28. 8.   Skončil sa ďalší ročník Žilinského kultúrneho leta. 

Vystúpenia umeleckých telies mohli Žilinčania sledovať 

každý štvrtok v altánku v Sade SNP, na Farských 

schodoch a v Mestskom divadle. Na vystúpeniach 

predviedli svoje umenie dychové, folklórne i divadelné 

súbory.  

 

28. 8.   V talianskom meste Arezzo sa uskutočnil 45. ročník 

súťaže detských speváckych zborov, nad ktorým mal 

záštitu prezident Talianskej republiky Oscar Luigi 

Scalfaro. Súťaži predchádzal dôsledný výber. Ako jediný 

zo Slovenska sa predstavil detský spevácky zbor 

Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline pod 

vedením dirigenta Mgr. Antona Kállaya. Žilinské deti sa 

umiestnili na peknom treťom mieste. Zvíťazil zbor z 

ruského mesta Sankt Peterburg.  

 

29. 8.   Na vrchu Zvonica pri Strečne sa konali krajské oslavy 

53. výročia Slovenského národného povstania. Úvodný 

prejav predniesol prednosta Krajského úradu v Žiline 

Ing. Jozef Grapa. Prítomní boli aj prvý radca 

veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku 
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Bernard Bourges, predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič, zástupca primátora mesta 

Žilina Ing. Milan Gavlák. Delegáciu francúzskych 

odbojárov Amical viedol Jean Geyssely.  

Po slávnostnom akte bola v motoreste Šibenice otvorená 

výstava diel akad. maliara a sochára Štefana Pelikána s 

názvom „Na večnú pamäť synov Francúzska“. Autor 

venoval francúzskemu veľvyslanectvu portrét generála 

M. R. Štefánika.  

 

 30. 8.  

  

 a 31. 8. sa v Športovej hale na Bôriku konal 

medzinárodný turnaj v basketbale mužov s názvom 

Veľká cena Váhostavu. Basketbalisti BK Váhostav 

Žilina získali pohár v konkurencii maďarského majstra 

Honvéd Budapešť, Wisly Krakow a Mlékárny Kunín.  

 

SEPTEMBER 1997 

 

2. 9.   Žilinu navštívila delegácia z poľského mesta Bielsko-

Biała, ktorú viedol primátor mesta Zbigniew Leraczyk. 

Poľských hostí prijal na radnici zástupca primátora 

mesta Žilina Ing. Milan Gavlák. Predmetom rokovania 

bol obsah pripravovanej dohody o spolupráci medzi 

našimi mestami. Poľskí hostia navštívili aj Útvar 

hlavného architekta, kde boli veľmi fundovane 

oboznámení s projektami rozvoja nášho mesta. Zvlášť 

obdivne sa vyjadrili o plánovanom systéme diaľničných 

privádzačov v Žiline.  

 

2. 9.   zomrel po krátkej chorobe vo veku 78 rokov Mons. Ján 

Michalička. Od roku 1952 pôsobil ako kaplán vo 

farskom kostole v Žiline, od roku 1984 bol duchovným 
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správcom kostola sv. Barbory v Žiline. Bol výnimočnou 

charizmatickou osobnosťou. Svojím životom, príkladom 

na ceste pokory evanjeliovej jednoduchosti a obetavosti 

získal úctu medzi obyvateľmi Žiliny. Pohrebné obrady 

odslúžil nitriansky pomocný biskup František Rábek.  

 

2. 9.   V Dome techniky sa začal 5. ročník medzinárodnej 

výstavy T. I. S., ktorá sa zaoberá telekomunikačnými a 

informačnými systémami. Medzi 103 vystavujúcimi 

firmami boli o. i. Slovenské telekomunikácie, Globtel a 

Ericsson, firmy ktoré prerazili na našom trhu so sieťami 

mobilných telefónov. Výstava potrvá do 5. septembra.  

 

3. 9.   až 5. 9. sa v Žiline konal 8. ročník medzinárodného 

festivalu tvorivosti a fantázie postihnutých detí s 

názvom Jašidielňa ´97. Deti tvorili svoje práce v 

divadelných, výtvarných, kulinárskych a hudobných 

dielňach pod vedením svojich kamarátov.  

Jašidielňa sa konala na mnohých miestach nášho 

mesta, hlavne však na námestí Andreja Hlinku a na 

balustráde pod farským kostolom. Na otvorení 

podujatia sa zúčastnil aj veľvyslanec Spojených štátov 

amerických na Slovensku Ralph Johnson.  

Na tohtoročnej Jašidielni sa zúčastňuje mládež z Česka, 

Dánska, Nemecka, Poľska, Rakúska a zo Slovenska. 

Dovedna bude v Žiline asi 500 účastníkov. Prvého 

ročníka Jašidielne sa zúčastnilo asi 50 detí.  

 

4. 9.   V Žiline sa uskutočnil 2. ročník viacboja výsadkárov s 

názvom Antropoid ́ 97. Zúčastnilo sa ho 15-päťčlenných 

družstiev z ôsmych krajín. V náročnej súťaži  
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zvíťazilo družstvo vojakov z 2. roty špeciálneho 

prieskumu 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline s 

veliteľom kpt. Miroslavom Gardlom.  

 

 5. 9.   prišiel na pracovnú návštevu nášho mesta minister 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Jasovský. S 

prednostom Krajského úradu v Žiline Ing. Jozefom 

Grapom prerokoval problémy výstavby diaľnic v 

Žilinskom kraji a problematiku železničnej dopravy. 

Pán minister rokoval aj s rektorom Žilinskej univerzity 

doc. Ing. Milanom Dadom a navštívil výstavu T. I. S.  

 

6. 9.   Vo Veľkom Krtíši bola celoštátna súťažná prehliadka 

mažoretkových skupín. Žilinské dievčatá Diana, z 

Centra voľného času Spektrum sa spomedzi 43 súborov 

umiestnili v hlavnej kategórii na prvom mieste.  

 

6. 9.   ŠK Montana Žilina usporiadal na škvárovom ihrisku v 

Budatíne westernovú show a rodeo. O ojedinelé 

podujatie, ku ktorému patrili kovbojské oblečenie a 

country hudba, bol medzi verejnosťou veľký záujem. Do 

Budatína prišli stovky Žilinčanov.  

 

11. 9.   V priestoroch radnice sa konalo 19. zasadnutie 

mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanci prerokovali 

správu o činnosti mestskej rady, schválili správu o 

činnosti Mestského divadla, návrh územného plánu 

sídliska Hájik. Schválili aj odpredaj dvoch parciel o 

výmere 390 m2 a 1000 m2 spolu s budovou na Vlčincoch 

za symbolickú 1 Sk pre potreby grécko-katolíckej cirkvi.  
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Poslanci schválili udelenie verejného uznania za 

zásluhy športovcom za vzornú reprezentáciu Žiliny a 

Slovenskej republiky. Ocenení boli: Martina Tomanová 

– majsterka sveta v kulturistike žien v juniorskej 

kategórii v roku 1996, Jaroslav Slúčik a Vladimír Vala 

- majstri Európy vo vodnom zjazde v roku 1997, Ján 

Šutek a Štefan Grega – členovia zlatej hliadky 3 x C2 vo 

vodnom zjazde, Ing. Ján Siska – trojnásobný majster 

Slovenska v silovom trojboji, JUDr. Karol Mihok – 

vedúci kolektívu paraolympionikov, Peter Kadúch – 

majster sveta v love rýb na udicu v kategórii juniorov v 

tomto roku. Ocenený bol aj kolektív volejbalistiek Slávie 

Žilinská univerzita za účasť v Európskej lige majstrov.  

 

12. 9.   Štátny komorný orchester v Žiline začal koncertom 

svoju 24. sezónu. Na vystúpení v Dome umenia Fatra 

zazneli diela Dr. Ľudovíta Rajtera, ktorý bol osobne 

prítomný, a diela Antonína Dvořáka. Orchester viedol 

František Vajnar, sólistom bol huslista Václav 

Hudeček.  

 

13. 9.   Klub historických vozidiel Žilina usporiadal 2. ročník 

žilinského zrazu historických vozidiel. Za veľkého 

záujmu verejnosti sa ho predstavilo 38 vozidiel a 39 

motocyklov. Za najkrajší exponát označili návštevníci 

americký voz značky Nash majiteľa z Uherského 

Hradišťa. Po predstavení vozidiel na námestí Ľudovíta 

Štúra sa kolóna veteránov presunula do Terchovej.  

 

   

17. 9.   Nastala historická udalosť pri budovaní Vodného diela 

Žilina. Stavbári žilinského Váhostavu, a. s. začali 
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prehradzovať staré koryto Váhu a postupne začali 

napúšťať nádrž. Doteraz stavbári zabudovali na stavbe 

200 000 m3 betónových konštrukcií, urobili výkopy v 

objeme 4,45 miliónov m3, postavili 140 náhradných 

domov pre obyvateľov Mojšovej Lúčky a Hruštín, 

vykonali preložky inžinierskych sietí v dĺžke 22,5 km.  

Na slávnostnej udalosti sa zúčastnili o. i. riaditeľ 

Vodohospodárskej výstavby, š. p., Ing. Július Binder, 

generálny riaditeľ a. s. Váhostav Ing. Jozef Belčák. 

Vodné dielo sa stáva súčasťou nášho mesta. Žilinčania 

so záujmom sledujú priebeh výstavby z plošiny pri 

štátnej ceste I/18 pri Rosinkách. Vodné dielo sa stalo 

ďalším výletným miestom pre Žilinčanov a zastávkou 

pre okoloidúcich a cestujúcich.  

 

 19. 9.  

 

 a 20. 9. bol na návšteve Žiliny predseda francúzskeho 

Národného frontu Jean-Marie Le Pen s manželkou. 

Hosťa prijal na radnici primátor mesta Žilina a predseda 

Slovenskej národnej strany Ing. Ján Slota. Pán Le Pen 

sa počas dvoch dní zúčastnil zasadnutia Ústrednej rady 

Slovenskej národnej strany na radnici. V preplnenej 

veľkej aule mestského úradu sa stretol so Žilinčanmi, 

neskôr sa stretol s členmi Slovenskej národnej mládeže. 

Francúzsky hosť položil veniec k pamätníku 

francúzskych partizánov na vrchu Zvonica nad 

Strečnom.  

Návšteva predsedu Národného frontu sa stretla s 

nevšedným záujmom verejnosti a slovenských i 

zahraničných oznamovacích prostriedkov.  

 

20. 9.   Zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák 

prijal na radnici výpravu diplomatov, pracujúcich  
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  v sídle Organizácie spojených národov vo Viedni. 

Diplomati z 15 krajín celého sveta sa zaoberajú 

fotografovaním ako svojou záľubou. Po skončení cesty 

po Slovensku urobia vo Viedni výstavu svojich prác, čím 

oboznámia svojich kolegov – diplomatov s našou 

vlasťou.  

 

 20. 9.   Pri príležitosti 5. výročia vzniku Prvej komunálnej 

banky tento peňažný ústav usporiadal na námestí 

Andreja Hlinku podujatie Deň s PKB. Pripravili pre deti 

bohatý kultúrny program, deti dostali rôzne darčeky. 

Na námestí vystúpili o. i. Alan Mikušek, Peter Nagy a 

ďalší.  

 

 23. 9.   V Športovej hale na Bôriku sa uskutočnil medzinárodný 

volejbalový turnaj mužov o Pohár primátora Žiliny. 

Zúčastnilo sa ho sedem družstiev zo Slovenska, Česka, 

Chorvátska, Poľska a Rakúska. Pohár získali 

volejbalisti Dukly Liberec z Česka, Žilinčania zo ŠK 

Stavbár obsadili piate miesto.  

 

 26. 9.   sa dožil 75 rokov páter Jozef Baťo, misionár, ktorý prežil 

viac ako 40 rokov v Uruguaji a v Argentíne. Kňažskú 

vysviacku prijal v roku 1981. Jeho farnosť bola v 

Buenos Aires. V Žiline v roku 1993 našiel podmienky 

pre založenie Misijného domu. Od toho roku sídli 

Kongregácia Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny 

Márie s pôsobnosťou pre celé Slovensko v Žiline, na 

Šefranici. Páter Baťo je predstaveným Kongregácie.  

 

 

 



- 45 - 

 

28. 9.   Na zámku v Smoleniciach sa konala súťaž o kráľovnú 

krásy Slovenska 1997/1998. V silnej konkurencii 

pekných diev zvíťazila 18-ročná Žilinčanka Zuzana 

Belohorcová. Naše mesto na podujatí zastupoval aj 

folklórny súbor Rozsutec, ktorý prevzal z rúk novej 

kráľovny krásy ocenenie za vynikajúce pracovné 

úspechy v oblasti kultúry a výchovy mládeže. Toto 

ocenenie súboru udelilo ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky.  

 

 29. 9.   Na Žilinskej univerzite sa začal nový školský rok. Na 

slávnostnom otvorení boli prítomní ministerka školstva 

Eva Slavkovská, minister dopravy, pôšt a 

telekomunikácií Ján Jasovský, prednosta Krajského 

úradu v Žiline Ing. Jozef Grapa, zástupca primátora 

mesta Žilina Ing. Milan Gavlák a ďalší hostia, ktorých 

privítal rektor univerzity doc. Ing. Milan Dado.  

V súčasnosti na univerzite študuje 7817 študentov na 

šiestich fakultách. Prvoročiakov je 2180. Škola 

zamestnáva 1246 pracovníkov, z toho 513 učiteľov. 

Patrí medzi najväčšie univerzity na Slovensku.  

 

29. 9.   Po pätnástich rokoch bolo obnovené pravidelné letecké 

spojenie medzi Žilinou a Prahou. Z letiska v Dolnom 

Hričove letí do Ostravy lietadlo L-410 UPV-E pre pätnásť 

osôb. V Ostrave je hneď prípoj lietadlom SAAB 340 pre 

35 pasažierov do Prahy. Celý let trvá necelé dve hodiny. 

Letecké spojenie bude premávať dvakrát denne okrem 

víkendových dní.  

 

29. 9.   V priestoroch UNESCO v Paríži bola otvorená výstava 

detských malieb a kresieb pod názvom „Svet dobra a 

statočnosť – svet nádeje ?“ Na výstave sa predstavuje 
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1570 výtvarných diel žiakov 194 škôl z 27 krajín sveta. 

Podujatie zorganizovala Základná škola v Budatíne, 

veľkú zásluhu má na tom riaditeľka školy Dr. Viera 

Mlynarčíková. Na otvorení sa zúčastnili poprední 

funkcionári UNESCO a veľvyslanec Slovenskej 

republiky vo Francúzsku Vladimír Valach. Je 

obdivuhodné, aké celosvetové podujatie sa podarilo 

usporiadať učiteľom z Budatína.  

 

OKTÓBER 1997 

 

4. 10.   V Športovej hale na Bôriku bol 5. ročník medzinárodnej 

súťaže kulturistiek Miss Fittness. V kategórii do 160 cm 

zvíťazila Karin Lučanová z Nitry, v kategórii nad 160 cm 

zvíťazila Marietta Žigalová z Nitry pred Zorou 

Czoborovou z Bratislavy. Ako hosť programu vystúpil 

náš popredný kulturista Pavol Jablonický.  

 

5. 10.   Okresná rada Slovenskej národnej strany zorganizovala 

spomienku na 59. výročie vyhlásenia autonómie 

Slovenska. Na stretnutí v lesoparku Chrasť sa 

zúčastnili za pekného počasia stovky Žilinčanov. Hlavný 

príhovor predniesla prvá podpredsedníčka Slovenskej 

národnej strany Anna Malíková.  

 

6. 10.   Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Jasovský 

navštívil Žilinskú univerzitu. V priestoroch fakulty 

prevádzky a ekonomiky dopravy slávnostne otvoril novú 

počítačovú učebňu.  
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8. 10.   Vo veku nedožitých 75 rokov zomrel prof. Ing. Jaroslav 

Jeřábek, DrSc., ktorý pôsobil na terajšej Žilinskej 

univerzite ako pedagóg v mnohých funkciách viac ako 

40 rokov, z toho bol 18 rokov rektorom tejto školy. 

Profesor Jeřábek pôsobil na škole ešte v časoch keď táto 

škola pôsobila v Prahe. Podieľal sa na organizovaní 

presťahovania vysokej školy, ešte pod názvom Vysoká 

škola dopravná, do Žiliny.  

 

11. 10.   V Žiline sa uskutočnila súťaž v jazde zručnosti vodičov 

trolejbusov. V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo Žilina 

I, pred vodičmi z Banskej Bystrice. V súťaži jednotlivcov 

zvíťazil Miroslav Jacko z Dopravného podniku mesta 

Žiliny.  

 

13. 10.   Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili na oslavách 

storočnice radnice v poľskom meste Bielsko-Biała. Na 

slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia sesterských miest 

hostiteľa, ktorými sú o. i. Wolfsburg (Nemecko), Grand 

Rapids (Spojené štáty americké), Szolnok (Maďarsko), 

Besancon (Francúzsko), zo Slovenska Čadca. Súčasťou 

osláv bolo aj podpísanie dohody o spolupráci medzi 

mestom Žilina a mestom Bielsko-Biała v oblasti 

hospodárskej, kultúrnej, v rozvoji cestovného ruchu. 

Dohodu podpísali zástupca primátora mesta Žilina Ing. 

Milan Gavlák a primátor mesta Bielsko-Biała Zbygniew 

Leraczyk. Žilinčania zablahoželali hostiteľovi k jeho 

zvoleniu za poslanca poľského Sejmu v nedávnych 

voľbách. Oslavy storočnice radnice usporiadali poľskí 

hostitelia na vysokej úrovni.  

 

13. 10.   Matica slovenská, Miestny odbor v Žiline v spolupráci s 

mestom Žilina usporiadali spomienku na 200. výročie 
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narodenia Štefana Moysesa, banskobystrického 

biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej. 

Prednášku o živote a diele Š. Moysesa predniesol 

pracovník Biografického ústavu Matice slovenskej 

PhDr. Štefan Baranovič.  

 

 17. 10.   Na Mariánskom námestí vyvrcholil Stonožkový týždeň. 

Hnutie Stonožka tvoria deti, ktoré kreslia svoje práce a 

z nich sa potom predávajú pohľadnice. Výťažok z 

predaja ide na nákup zdravotníckej techniky pre 

nemocnice. Kreslenie na námestí sa stretlo s veľkým 

záujmom verejnosti.  

 

 17. 10.  

 

 a 18. 10. navštívil Žilinu a okolie pán Čikara Jošida, 

starosta mesta Ošima v prefektúre Toyama. Hosťa z 

Japonska prijal na radnici zástupca primátora Ing. 

Milan Gavlák. Pán Jošida načrtol niektoré možnosti 

spolupráce medzi našimi mestami.  

 

 20. 10.  

 

 až 25. 10. sa pri obchodnom dome Tesco uskutočnilo 

podujatie Posolstvo zdravia, ktoré financovala 

Všeobecná zdravotná poisťovňa. Žilinčania i cezpoľní si 

mohli dať zdarma odmerať krvný tlak a hladinu 

cholesterolu v krvi, percento tuku v tele atď. Denne 

lekári vyšetrili 120 až 130 ľudí.  

 

 21. 10.   Žilinu navštívil veľvyslanec Juhoafrickej republiky na 

Slovensku pán Pieter Vermeulen, ktorého sprevádzal 

obchodný radca veľvyslanectva Victor W. Mathale. Na 

pôde Mestského úradu hostí prijal zástupca primátora 

mesta Žilina Ing. Milan Gavlák. Hostia potom navštívili 

Regionálnu komoru Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory v Žiline.  
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 21. 10.   V priestoroch Považskej galérie umenia, v knižnej 

distribúcii Hrebenda bola otvorená výstava fotografií s 

názvom Nový Zéland – objektívom rozhlasového 

redaktora Vladimíra Ľacha. Autor pracuje dlhé roky ako 

redaktor Slovenského rozhlasu a navštívil túto 

vzdialenú krajinu s výpravou telesne postihnutých 

športovcov – lyžiarov.  

 

22. 10.   V priestoroch Krajského úradu sa začala prezentácia 

vojvodstva Bielsko-Biała v Žiline. Takmer dvadsať 

poľských firiem predstavovalo svoju výrobu. 

Zástupcovia poľských firiem absolvovali množstvo 

obchodných rokovaní so slovenskými partnermi. Na 

slávnostnom otvorení sa zúčastnili prednosta 

Krajského úradu v Žiline Ing. Jozef Grapa, vojvoda 

Bielsky prof. Marek Trombski, zástupca primátora 

mesta Žilina Ing. Milan Gavlák, primátor mesta Bielsko-

Biała Zbigniew Leraczyk, obchodný radca 

veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku 

Stanislaw Lautsch-Bendkowski a mnohí ďalší hostia.  

Poľských hostí potom prijal na radnici primátor mesta 

Žilina Ing. Ján Slota. Námetom rozhovorov bolo ďalšie 

rozvíjanie spolupráce medzi našimi mestami. Výstavu 

na Krajskom úrade zorganizoval Krajský úrad v Žiline, 

Mestský úrad v Žiline, Slovenská obchodná a 

priemyselná komora, Regionálna kancelária Žilina a ich 

poľskí partneri.  

22. 10.   V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava 

poľskej maliarky Elžbiety Binczak-Handerek. Na 

otvorení boli viacerí poľskí hostia – primátor Bielsko-

Biała Zbigniew Leraczyk, riaditeľka galérie BWA v 

Bielsku Malgorzata Bilska a ďalší. Výstava v galérii, ako 

aj spomínaná výstava na Krajskom úrade, je 
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konkrétnym pokračovaním spolupráce a plnením 

dohody o spolupráci medzi Žilinou a mestom Bielsko-

Biała.  

 

23. 10.   Na Framborskej ulici bol daný do užívania Dom charity 

sv. Kamila. Zariadenie je určené pre zdravotne 

postihnutých a sociálne odkázaných obyvateľov, je 

bezbariérové. Rekonštrukciu budovy hradili mesto 

Žilina, Spojené holandské nadácie a Slovenská 

katolícka charita.  

 

 25. 10.  

 

 a 26. 10. V žilinskom lesoparku Chrasť sa konali 

preteky psích záprahov. Zišlo sa tu 27 pretekárov. 

Medzi psami prevládali severské rasy – aljašský 

malamut a sibírsky husky. Psi bežali po trase dlhej 4,5 

km. Kulisu podujatia tvorila country hudba.  

 

27. 10.   V Odborovom dome kultúry sa začal 24. ročník 

medzinárodného festivalu odborných filmov 

a videoprogramov Ekotopfilm. Do súťaže je 

prihlásených 109 filmov s problematikou životného 

prostredia z 28 štátov sveta. Na slávnostnom otvorení 

sa zúčastnilo množstvo hostí, o. i. aj syn slávneho 

francúzskeho vedca Jean-Yves Cousteaua. Podujatie 

otvorili riaditeľ festivalu Ing. Pavol Lím a prednosta 

Mestského úradu v Žiline Ing. Miroslav Adámek. 

 

29. 10.   Žilinský záchranný pluk Civilnej ochrany navštívil 

veliaci generál Národnej gardy štátu Indiana v 

Spojených štátoch amerických gen. mjr. Robert J. 

Mitchell so sprievodom.  

 



- 51 - 

 

Veliteľ pluku plk. Ing. Dušan Kubík UBK oboznámil 

hosťa s históriou a činnosťou pluku, v ktorom dnes 

slúži približne 400 vojakov. Hosťovi z USA žilinskí vojaci 

predviedli svoju zručnosť priodbornej činnosti.  

Civilná ochrana prešla v roku 1993 z podradenosti 

ministerstva obrany pod ministerstvo vnútra. Na 

Slovensku pôsobia tri pluky Civilnej ochrany. Okrem 

Žiliny sú umiestnené v Malackách a v Humennom. 

Žilinský pluk pokrýva svojou činnosťou Žilinský, 

Banskobystrický a Trenčiansky kraj.  

 

30. 10.   Konalo sa 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva v 

Žiline, zúčastnilo sa ho 39 poslancov. Poslanci 

prerokovali správu o činnosti Športcentra, teda 

Športovej haly na Bôriku. Táto slúži nielen k športovej 

ale aj ku kultúrnej činnosti v meste. Poslanci schválili 

aj správu o činnosti Mestskej krytej plavárne. Plaváreň 

bola pre verejnosť sprístupnená začiatkom tohto roku, 

využívajú ju aj plavecké školy, potápačské kluby a vodní 

pólisti z Vrútok. Poslanci boli informovaní o priebehu 

prác na rekonštrukcii Mariánskeho námestia a 

okolitých ulíc. Práce na obnove historického jadra Žiliny 

sa blížia ku koncu, námestie i jeho okolie bude 

odovzdané koncom tohto roku. Poslanci schválili taktiež 

návrh všeobecného záväzného nariadenia o odpredaji 

garáží v majetku mesta. Týchto garáží je 127, doposiaľ 

ich spravuje Bytterm, a. s. Odpredané budú užívateľom, 

podobne ako byty v majetku mesta.  

 

30. 10.   Došlo k zmenám v organizácii Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory v Žiline. Miesto Regionálnej 

kancelárie sa zriadila Regionálna komora s doterajším 
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riaditeľom Ing. Jánom Mišurom. Na slávnostnom 

zasadnutí sa zúčastnil aj predseda SOPK Peter Mihok, 

zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák.  

 So svojou prednáškou o integrácii Európy vystúpil 

veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Peter 

Harborne. Počas pobytu v Žiline pán veľvyslanec 

navštívil aj obchodný dom Tesco.  

 

31. 10.   Skončil 24. ročník Ekotopfilmu. Slávnostné 

vyhlasovanie cien bolo v priestoroch žilinskej radnice. 

Ceny odovzdávali predseda poroty akademik Juraj 

Hraško a riaditeľ festivalu Ing. Pavol Lím. Hlavnú cenu 

získal nemecký program „Vulkán sa prebúdza k životu“. 

Prednosta Mestského úradu v Žiline Ing. Miroslav 

Adámek odovzdal cenu primátora mesta tvorcom filmu 

„Hlavátka podunajská“. Pri odovzdávaní cien bol 

prítomný aj veľvyslanec Francúzskej republiky na 

Slovensku pán Albert Turot. V mene francúzskych 

tvorcov prevzal viaceré ocenenia.  

 

31. 10.   Na rektoráte Žilinskej univerzity sa konala zakladajúca 

schôdza klubu pre otázky systémového sponzorského 

mechanizmu pre Bilingválne anglicko-slovenské 

gymnázium v Sučanoch. Rokovania sa zúčastnili rektor 

univerzity Doc. Ing. Milan Dado a veľvyslanec Veľkej 

Británie na Slovensku pán Peter Harborne.  

 

31. 10.   Vojaci základnej vojenskej služby v kasárňach Pluku 

Jozefa Gabčíka (vojenský útvar 2790) v Žiline zložili 

slávnostnú prísahu vlasti. Prisahalo takmer 240 

vojakov.  
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NOVEMBER 1997 

 

1. 11.   Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel Alexander 

Bartosiewicz, dlhoročný športový činovník, niekdajší 

tréner A družstva žilinských futbalistov ŠK Žilina, 

neskôr tréner žiakov a dorastencov.  

 

3. 11.   V hoteli Slovakia odovzdávali diamantové plakety prof. 

Jána Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi. 

Diamantovou plaketou boli ocenení za 60-násobné 

darcovstvo Viera Guriňová, za 80-násobné darcovstvo 

Zoltán Klein, Jozef Macho, Juraj Staník, Ing. Ľubomír 

Vyparina a Pavol Zeman. Počet bezplatných odberov pre 

získanie diamantovej i zlatej plakety je u žien 60 a u 

mužov 80.  

 

3. 11.   V Športovej hale na Bôriku vystúpila obľúbená rocková 

skupina Elán. Okrem starých osvedčených skladieb 

zahrali aj nové. Skupina Elán patrí takmer dvadsať 

rokov medzi najobľúbenejšie skupiny na Slovensku, čo 

je ojedinelý jav. Hudobníci ostávajú, poslucháči 

pribúdajú.  

 

5. 11.   Okresný úrad v Žiline poskytol čiastku 1,340 milióna 

Sk na odstránenie škôd, ktoré vznikli pri júlovej 

povodni. Táto čiastka bola určená na uhradenie 

overených vzniknutých škôd na majetku mesta – na 

komunikáciách, chodníkoch, mostoch a lávkach. Štát 

už predtým prispel na záchranné práce počas povodne 

čiastkou 0,75 milióna Sk. Harmony – nadácia operného 

speváka Petra Dvorského poskytla obyvateľom mesta 

Žilina čiastku 1,1 milióna Sk. Územný spolok  
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Slovenského červeného kríža v Žiline pomohol 

obyvateľom sumou 150 tisíc Sk a ďalšou materiálnou 

výpomocou. 

5. 11.   Na žilinskej radnici sa konala porada primátorov miest 

a starostov obcí Regionálneho združenia miesta obcí 

Horného Považia. Prítomní zástupcovia 44 miest a obcí 

prerokovali návrh novelizácie zákona o obecnom 

zriadení.  

7. 11.   V Dome umenia Fatra sa uskutočnil slávnostný 

koncert, na ktorom vystúpil Žilinský miešaný zbor. Zbor 

viedol jeho vedúci Štefan Sedlický. Udalosťou večera bol 

krst CD – platne s najznámejšími skladbami z 

repertoáru miešaného zboru.  

8. 11.   Slovenská televízia vysielala siedme pokračovanie cyklu 

Kraje bavia Slovensko. V priamych vstupoch z 

Mariánskeho námestia vystúpili viacerí významní 

Žilinčania – športovec Karol Doboš, básnik a pedagóg 

Ján Frátrik, majster sveta v love rýb na udicu Peter 

Kadúch, herec Anton Šulík, historik Mgr. Peter 

Štanský, architekt Štefan Krušinský. Vo svojich 

vstupoch informovali divákov o histórii mesta, o dianí v 

kultúre, v športe, o rekonštrukcii mestskej pamiatkovej 

rezervácie. V hlavnom vstupe vystúpili primátor mesta 

Ing. Ján Slota a prednosta Krajského úradu v Žiline Ing. 

Jozef Grapa.  

Večer bol v Športovej hale na Bôriku veľký zábavný 

program Najkrajší kút, na ktorom vystúpili mnohí 

umelci, ktorí pochádzajú alebo tvoria v Žiline alebo v 

Žilinskom kraji, napr. operný spevák František Livora, 

Dušan Grúň, žilinská skupina AYA, bratia Muchovci, 

folklórne súbory Rozsutec a Stavbár.  
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8. 11.   Prednosta Krajského úradu v Žiline Ing. Jozef Grapa a 

vojvoda bielsky prof. Marek Trombski podpísali dohodu 

o spolupráci medzi našim krajom a vojvodstvom 

Bielsko-Biała. Mesto Žilina podpísalo dohodu s mestom 

Bielsko-Biała nedávno a úzko spolupracuje s Krajským 

úradom pri rozvíjaní viacerých aktivít s poľským 

parnerom.  

 

9. 11.   Uskutočnil sa 31. ročník Behu 17. novembra, ktorého 

hlavným organizátorom bol Ústav telesnej výchovy 

Žilinskej univerzity. Zúčastnilo sa ho 55 pretekárov. Zo 

žilinských bežcov dosiahla najväčší úspech Martina 

Trnková (Slávia Žilinská univerzita), ktorá zvíťazila v 

kategórii žien. Ceny víťazom odovzdal rektor Žilinskej 

univerzity doc. Ing. Milan Dado.  

 

10. 11.   Na následky úrazu zomrel vo veku 40 rokov Ladislav 

Janura, poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline. V 

komunálnych voľbách v roku 1994 bol zvolený vo 

volebnom obvode č. 6 (Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka 

a Bytčica).  

 

10. 11.   Žilinskú univerzitu navštívil rektor Politechniky 

Krakowskej Kazimierz J. Flaga. Hosťa z Poľska prijal 

rektor univerzity doc. Ing. Milan Dado. Obe univerzity 

spolupracujú v oblasti vedeckej a vzdelávacej činnosti.  

 

11. 11.   Žilinu navštívil svetoznámy hokejista Peter Šťastný, 

niekdajší reprezentant Československa, Kanady a 

Slovenskej republiky v ľadovom hokeji. Odohral 15 

ročníkov v kanadsko-americkej Národnej hokejovej lige.  
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V dosiaľ platných tabuľkách súťaže je najlepším 

hráčom pochádzajúcim z Európy.  

Peter Šťastný napísal knihu Hokej na dvoch 

kontinentoch. V Žiline mal autogramiádu v predajni 

Knižného centra na ulici Antona Bernoláka. O podpis 

športovca a o zakúpenie jeho knihy mali záujem stovky 

športových priaznivcov.  

 

12. 11.   V Považskom múzeu sprístupnili výstavu historických 

motoriek s názvom Svet dvoch kolies. Vystavených je 

dvadsať motoriek, medzi nimi aj Harley – Davidson z 

roku 1932 a motocykel s bočným prívesným vozíkom 

Triumph z roku 1927. Všetky stroje sú schopné 

prevádzky, sú vlastníctvom členov Klubu historických 

vozidiel Žilina.  

 

14. 11.   V priestoroch radnice sa konalo slávnostné 

predstavenie reprezentačnej publikácie s názvom Mesto 

Žilina. Knihu vydala z podnetu primátora mesta 

Regionálna rozvojová agentúra v Žiline nákladom 5000 

kusov. Materiál použitý pre vypracovanie knihy 

zhromažďovali pracovníci Mestského úradu v Žiline. 

Kniha má 189 strán, text napísali RNDr. Ľubomír V. 

Prikryl a Mgr. Peter Štanský. V knihe je viac ako 400 

fotografií a reprodukcií starých pohľadníc od viacerých 

autorov a vlastníkov. Zostavovateľmi publikácie sú 

obaja spomenutí autori a RNDr. Ján Štofko, pracovník 

Mestského úradu a Ing. Miroslav Tvarožek, riaditeľ 

Regionálnej rozvojovej agentúry. Kniha obsahuje 

kapitoly o geografickom prostredí Žiliny, histórii mesta, 

historickom jadre, o novovekej a modernej Žiline i o 

Veľkej Žiline (prímestské časti). Hodnotnou časťou je 

časová postupnosť vývoja mesta Žilina. V knihe sú ďalej 
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údaje o predstaviteľoch mesta, ktoré začínajú menom 

Ján Petzold – dedičný richtár v roku 1325. Záver 

publikácie je venovaný osobnostiam so vzťahom 

k mestu Žilina, ktorí sa v Žiline narodili, alebo 

prisťahovali a v našom mieste pôsobili. V knihe sa 

vyskytuje množstvo hodnotných informácií, z ktorých 

mnohé sú pre čitateľa nové. O Žiline dosiaľ nebola 

vydaná kniha s toľkými údajmi. Kniha je nepredajná. 

Publikáciu za prítomnosti množstva zástupcov štátnej 

správy, spoločenských organizácií, cirkví atď. predstavil 

verejnosti primátor mesta Ing. Ján Slota. Hodnotiaci 

rozbor ku knihe napísal a prítomným prečítal žilinský 

spisovateľ Ján Lenčo.  

 

14. 11.   Vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu bolo 

verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na 

životné prostredie vo veci regionálnej skládky 3. 

stavebnej triedy Žilina. Prítomných asi sto obyvateľov sa 

vyjadrovalo k trom variantom situovania novej skládky. 

Predkladaná správa bola vypracovaná v súlade so 

zákonom zákonom NR SR č. 127/1994 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (E.I.A.). 

Najvhodnejším variantom je podľa odborníkov lokalita  

Brezany – sever (397 bodov z 2000 možných), nasleduje 

Višňové jamy (389 bodov) a Bánová – Malchovica (322 

bodov). Z uvedeného vyplýva, že v katastri mesta Žilina 

sa nenachádza územie vhodné na výstavbu skládky 

komunálneho odpadu. 

 

17. 11.   Na Námestí Andreja Hlinku si niekoľko stovák 

Žilinčanov pripomenulo 8. výročie prelomových udalostí 

v roku 1989, po ktorých nastala zmena spoločenských 

pomerov. Pripomenuli si taktiež Deň študentstva.  
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18. 11.   Na Vodnom diele Žilina začali dvíhať hladinu vody v 

prívodnom kanáli. Bolo to umožnené vysťahovaním 

domov na Hruštinách a pätnástich domov v Mojšovej 

Lúčke do Novej Mojšovej Lúčke pri štátnej ceste I/18 

medzi Žilinou a Strečnom.  

V priebehu niekoľkých dní dosiahne hladina vody kótu 

342,0 metrov nad morom. Postupne bude hladina 

zvýšená na kótu 344,5, čo umožní technické skúšky 

turbogenerátora TG 1. Dovtedy bude treba vysťahovať 

ďalších 31 domov z Mojšovej Lúčky. V decembri bude 

nutné presťahovať z Mojšovej Lúčky približne 60 domov, 

aby bolo možné dosiahnuť maximálnu prevádzkovú 

hladinu vody na kóte 352,0 metrov nad morom. Potom 

bude možné spustiť turbogenerátor TG 2. Práce na 

Vodnom diele Žilina sa dostávajú do záverečnej fázy. 

Stavbári Váhostavu a ostatných firiem urobili veľké 

množstvo práce vo vynikajúcom tempe. Základný 

kameň Vodného diela Žilina bol položený 4. októbra 

1994.  

21. 11.   Konalo sa mimoriadne zasadnutie mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Prítomných poslancov v úvode 

pozdravil primátor mesta Košice Rudolf Schuster. 

Hlavným bodom zasadnutia bol zánik poslaneckého 

mandátu poslanca Ladislava Janura z dôvodu jeho 

úmrtia. Na jeho miesto nastúpil podľa volebných 

výsledkov Anton Kuba (Strana demokratickej ľavice). 

Poslanci schválili návrh udeliť verejné uznanie za 

zásluhy spisovateľovi Jánovi Pappovi.  

21. 11.   Primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota prijal na radnici 

spisovateľa Jána Pappa. Za celoživotné dielo mu udelil 

Literárnu cenu mesta Žilina. Ján Papp patrí medzi 

najvýznamnejších súčasných slovenských spisovateľov. 
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21. 11.   Na sídlisku Vlčince boli otvorené hromadné garáže. 

Pásku slávnostne prestrihol primátor mesta Ing. Ján 

Slota. V objekte je miesto pre 280 vozidiel. Súčasťou 

vybavenia garáží je aj autoumyváreň.  

 

25. 11.   V kaviarni hotela Astória došlo k otrasnej udalosti. 

Dvaja muži začali paľbu s automatických zbraní a 

smrteľne zranili dvoch mužov. 37-ročný Miroslav H. z 

Kysuckého Lieskovca bol podozrievaný z činností 

spojenými s organizovaným zločinom. Pokusov o jeho 

likvidáciu bolo v minulosti niekoľko. Druhý usmrtený 

muž bol 23-ročný Stanislav V. z Dolného Vadičova. 

Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky 

začali rozsiahlu pátraciu akciu na zadržanie 

páchateľov, ktorí ihneď po spáchaní činu unikli v 

motorovom vozidle. Obyvatelia Žiliny ostali udalosťou 

šokovaní, nakoľko sa streľba udiala za bieleho dňa v 

obedňajších hodinách a niekoľko projektilov dopadlo na 

priľahlú časť Hlinkovho námestia.  

 

 25. 11.  

 

 až 28. 11.  sa v Žiline konal 3. ročník protidrogovej akcie 

Dni nádeje. Na námestí Andreja Hlinku vystúpili viaceré 

rockové skupiny, v Bábkovom divadle boli divadelné 

predstavenia. Konali sa aj turnaje mládeže v basketbale 

a volejbale.  

 

28. 11.   Uskutočnila sa výročná členská schôdza Spolku 

Moravanov na Slovensku. Spolok vznikol v roku 1996, 

predsedom je Karel Markus. Činnosti spolku pomáha 

mesto Žilina priestorovo i finančne. V našom meste sa 

v roku 1995 k moravskej národnosti hlásilo 257 

Žilinčanov.  
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28. 11.   Do používania bola daná kuchyňa s jedálňou pri 

Základnej škole v Žiline na sídlisku Hájik. Jedáleň má 

kapacitu 800 až 1000 obedov denne. Celý školský areál 

je prispôsobený kapacitne na konečný počet obyvateľov 

sídliska. Dnes ich tam žije približne 6000, v druhej 

etape výstavby budú postavené byty pre ďalších 4000 

obyvateľov. Investorom bude mesto Žilina.  

 

DECEMBER 1997 

 

3. 12.   Žilinu navštívila ministerka práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky Oľga Keltošová. V Dome 

odborov sa zúčastnila porady riaditeľov ústavnej 

starostlivosti, detských domovov a s predsedami 

základných odborových organizácií zo zariadení 

sociálnej starostlivosti.  

 

4. 12.   Žilinu navštívil Anatolij Petrovič Gužvin, gubernátor 

Astrachanskej oblasti Ruskej fedrácie. Na pôde 

Krajského úradu ho prijal prednosta úradu Ing. Jozef 

Grapa a stretol sa s desiatkou zástupcov významných 

podnikov nášho kraja.  

 

5. 12.   Uskutočnilo sa preberacie konanie stavby Mestská 

pamiatková rezervácia – Rekonštrukcia Mariánskeho 

námestia a priľahlých ulíc – I. etapa, komunikácie 

a terénne úpravy. Nový vzhľad k tomuto dňu dostali 

Mariánske námestie a okolité ulice: Hodžova, 

Mydlárska, Na Priekope, časť Dolného Valu, Farská, 

Radničná, Bottova, Vurumova, Makovického, Štúrova a 

Sládkovičova.  

V rámci prác, ktoré začali 2. augusta 1995 boli kladené 

nové inžinierske siete, verejné osvetlenie i na povrchu  
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  nová dlažba z prírodného kameňa – žuly a čadiča. Na 

námestí boli obnovené dve historické studne, kde je 

podzemná voda v hĺbke cca 12 metrov pod povrchom 

terénu. V súčasnosti je na námestí hotová hrubá stavba 

novej fontány, dokončená a spustená bude v budúcom 

roku.  

Celkové náklady rekonštrukcie boli 59,7 milióna Sk. 

Stavebný dozor vykonávala firma Mestský investorský 

útvar, hlavným dodávateľom prác boli Žilinské 

komunikácie, a. s., elektrické rozvody realizovala firma 

ELZA - Elektromontážny závod, s. r. o. Významnú časť 

prác urobili DOSS, s. r. o, Severoslovenské vodárne a 

kanalizácie, š. p. a pracovníci ďalších firiem. V 

budúcom roku budú dokončené práce na drobnej 

architektúre.  

5. 12.   Stovky detí i dospelých sa večer na Hlinkovom námestí 

dočkalo príchodu svätého Mikuláša. Pre množstvo ľudí 

mal Mikuláš problémy sa dostať ku tribúne. Súčasťou 

podujatia bolo rozsvietenie vianočného stromčeka. 

Mikulášov príchod zorganizovali mesto Žilina a Mestské 

divadlo.  

7. 12.   V rakúskom pohraničnom mestečku Kittsee, neďaleko 

Bratislavy, bola v Etnografickom múzeu sprístupnená 

výstava ľudového rezbárstva zo zbierok Považského 

múzea. Vystavené sú jednoduché drevené predmety i 

náročnejšie vyrezávané betlehemy. Na otvorení výstavy 

sa zúčastnil aj bývalý rakúsky kancelár Dr. Fred 

Sinowatz.  

7. 12.   V Strednom odbornom učilišti stavebnom na Bôriku sa 

konali už tradičné Skautské Vianoce. Zúčastnilo sa na 

nich takmer 300 skautov. V programe boli scénky, 

piesne, koledy, rozprávanie zážitkov, hry s náučnou, 

humornou i vedomostnou tematikou.  
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10. 12.   V Bratislave zomrel Vincent Hložník, zakladateľská 

osobnosť modernej slovenskej grafiky, maliar, 

ilustrátor. Majster Hložník sa narodil 22. 10. 1919 vo 

Svederníku, blízko Žiliny. Študoval a tvoril v Žiline. V 

Bratislave žil od roku 1952. Na Vysokej škole 

výtvarných umení pôsobil ako profesor, bol aj rektorom 

tejto vysokej školy.  

 

10. 12.   V Rondel klube 23 sa konalo stretnutie, na ktorom 

žilinský spevák Juraj Fábry krstil svoju prvú CD – 

platňu s názvom Z melódií kvet. J. Fábry spieval v 

rôznych žilinských skupinách od roku 1966 do roku 

1992. V poslednom čase vystúpil viackrát v obľúbenej 

televíznej relácii Repete, ktorá sa venuje starším 

skladbám.  

 

12. 12.   Konalo sa 22. zasadnutie mestského zastupiteľstva v 

Žiline. V úvode správca farnosti Žilina – Solinky Mgr. 

Ján Hudec poďakoval primátorovi mesta a mestskému 

zastupiteľstvu za odpredaj pozemku pre rímsko-

katolícky kostol na tomto sídlisku za symbolickú 1 Sk. 

Prečítal aj list nitrianskeho sídelného biskupa, Jána 

Chryzostoma kardinála Korca primátorovi mesta. 

Kostol na Solinkách sa začne stavať na začiatku 

budúceho roku.  

Dôležitým bodom pracovného rokovania bola správa o 

návrhu rozpočtu mesta na rok 1998. Príjmy mesta sú 

plánované vo výške 583,238 mil. Sk, výdavky vo výške 

583,238 mil. Sk. Rozpočet teda predpokladá schodok 

57,588 mil. Sk. Poslanci návrh rozpočtu schválili, 

schválili aj stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu. 

Poslanci súhlasili s udelením verejného uznania mesta 

Žilina bývalému aktívnemu športovcovi, futbalistovi 
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Emilovi Pažickému pri príležitosti jeho 70-tych 

narodenín.  

Poslanci schválili odpredaj viacerých nehnuteľností, o. 

i. pozemkov v katastrálnom území Mojšová Lúčka 

Vodohospodárskej výstavbe, š. p. pre potreby 

budovania Vodného diela Žilina a odpredaj pozemkov vo 

vlastníctve mesta pre výstavbu diaľničného privádzača 

I/18 v miestnej časti Strážov.  

 

13. 12.   V priestoroch Mestského úradu v Žiline sa uskutočnilo 

celoslovenské finále súťaže v recitovaní kresťanskej 

poézie a prózy s názvom "... a Slovo bolo u Boha ". 

Súťaže sa zúčastnilo dovedna 45 recitátorov z celého 

Slovenska. Zo žilinských účastníkov bola 

najúspešnejšia Lenka Macáková, ktorá zvíťazila v poézii 

v kategórii stredoškolákov. Podujatie pripravili Miestny 

odbor Matice slovenskej v Žiline, mesto Žilina a Kláštor 

kapucínov v Žiline. Predsedom poroty bol žilinský 

básnik Ján Frátrik.  

 

13. 12.   V Paríži bola otvorená výstava s názvom Drôt, ktorú 

organizovalo Považské múzeum v Žiline s francúzskymi 

partnermi. Na výstave sa predstavujú drôtené výrobky 

viacerých autorov. Návštevníci majú možnosť na sto 

exponátoch sledovať prierez drotárskou tvorbou. 

Výstava sa koná v Musée de Saint Maur.  

 

15. 12.   Televízia Žilina začala svoje vysielanie. Spočiatku bude 

vysielať písané, teletextové spravodajstvo, časom bude 

náplň vysielania bohatšia. Žilinčania môžu sledovať 

vysielanie v káblových rozvodoch. Televízia sídli v 

priestoroch Mestského divadla.  
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17. 12.   Vo veku 81 rokov zomrela Mária Hellebrandtová, 

predsedníčka Živeny - spolku slovenských žien v Žiline. 

  

18. 12.   Na výstavbe Vodného diela Žilina bol slávnostný deň. 

Do prevádzky bola spustená prvá Kaplanova turbína. 

Výroba elektrickej energie využíva spád vody 24,8 m na 

turbínu. Inštalovaný výkon turbín bude 62 MW, vodné 

dielo ročne vyrobí 171 GWh elektrickej energie. Turbíny 

sú výrobkom rakúskej firmy VOEST Alpine z Lincu, 

elektrické rozvody sú výrobkom firmy ABB (Asea Brown 

Boweri) z talianskeho Milána. Plocha vodnej nádrže je 

2,55 km2. 

Na slávnosti sa zúčastnili generálny riaditeľ 

Vodohospodárskej výstavby, š. p., Ing. Július Binder, 

generálny riaditeľ Váhostavu, a. s., Žilina Ing. Vojtech 

Belčák, primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota, prednosta 

Krajského úradu v Žiline Ing. Jozef Grapa, mnohí ďalší 

hostia a pracovníci firiem ktoré sa podieľali na výstavbe 

Vodného diela.  

 

19. 12.   Pri príležitosti 1. výročia premenovania Vysokej školy 

dopravy a spojov na Žilinskú univerzitu rektor školy 

Doc. Ing. Milan Dado odovzdal primátorovi mesta Žilina 

Ing. Jánovi Slotovi pilotný projekt 

Plnoautomatizovaného parkoviska na námestí Ľudovíta 

Štúra. Projekt je spoločné dielo z iniciatívy univerzity a 

Mestského úradu v Žiline v snahe o riešenie neustále 

zhoršujúcej sa dopravnej situácie v centre mesta.  

 

19. 12.   V Dome umenia Fatra sa konal vianočný koncert, v 

ktorom vystúpil Štátny komorný orchester. Orchester 
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  viedol Karol Kevický, ako sólista vystúpil Peter 

Haberland. Odzneli diela Gaetana Donizettiho, Franza 

Schuberta a Josefa Fialu. Koncert bol tretím v poradí, 

predchádzajúce boli 17. a 18. decembra. Všetky boli 

úplne vypredané.  

 

27. 12.   Súbor Rozsutec sa vrátil z umeleckého zájazdu na 

Malte. Rozsutčiari vystúpili viackrát v priamom prenose 

v najvýznamnejšej maltskej televízii. Svoje umenie 

predviedli aj na hlavných vianočných oslavách v 

hlavnom meste ostrova Valletta. Na tomto podujatí sa 

zúčastnili všetci čelní predstavitelia tohto ostrovného 

štátu, prítomný bol aj prezident Ugo Bonnici i predseda 

vlády. Pánovi prezidentovi pri slávnosti rozsvietenia 

vianočného stromu pred prezidentským palácom 

zablahoželali aj členovia súboru.  

Súbor Rozsutec vystúpil pred svätou omšou na Božie 

narodenie v najväčšej maltskej katedrále v meste 

Birkirkara s hodinovým programom slovenských a 

najmä terchovských kolied.  

Účinkovanie súboru Rozsutec sa stretlo s veľkým 

záujmom a uznaním Malťanov i množstva zahraničných 

turistov, ktorí na tento ostrov chodia tráviť vianočné 

sviatky. Svoje profesionálne schopnosti opäť uplatnili 

vedúca súboru Oľga Baránková a umelecký vedúci 

Tibor Mahut. Rozsutec odcestoval na Maltu 19. 

decembra. 

 

30. 12.   Zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák 

prijal na radnici žilinských športovcov, ktorí dosiahli v 

roku 1997 významné úspechy a odovzdal im verejné 

uznanie mesta.  
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Medzi ocenenými boli: Jaroslav Slúčik – zjazdár na 

divokej vode (spolu s Vladimírom Valom sa stali 

majstrami Európy), Ján Šustek a Štefan Grega – taktiež 

zjazdári na divokej vode, na majstrovstvách Európy sa 

umiestnili na druhom mieste, Zuzana Pastuchová – 

kapitánka volejbalistiek Slávie Žilinská univerzita ktoré 

sa stali majsterkami Slovenskej republiky, Ján Siska – 

silový trojbojár, Aladár Uherík – silový trojbojár a 

kulturista, Martina Tomanová – kulturistka, ktorá 

obsadila tretie miesto na svete, Karol Mihok – predseda 

ŠK TPŠ Kinex – Váhostav, vedúci slovenskej výpravy na 

majstrovstvách sveta v lyžovaní telesne a zrakovo 

postihnutých športovcov na Novom Zélande, Juraj 

Minčík a Miroslav Stanovský – vodní slalomári, Marián 

Masný a Peter Levčík – cyklisti.  

 

30. 12.   Minister životného prostredia Slovenskej republiky 

Jozef Zlocha dal slávnostne do užívania novú 

informačnú tabuľu na Hurbanovej ulici. Žilinčania sa 

prostredníctvom tabule na tomto frekventovanom 

mieste môžu oboznámiť s údajmi o čistote ovzdušia i o 

meteorologických údajoch. Tabuľa bude informovať aj o 

predpovedi počasia, o radiačnom monitoringu a o 

situácii na vodnom toku Váhu. Na slávnostnom akte sa 

zúčastnili aj primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota a 

prednosta Krajského úradu v Žiline Ing. Jozef Grapa.  

 

30. 12.   Pán Jozef Blaško sa dožil veku 100 rokov. Narodeniny 

oslávil v kruhu početnej rodiny v dobrom zdraví.  

 

31. 12.   Tisíce Žilinčanov sa vo večerných hodinách začali 

zhromažďovať na námestí Andreja Hlinku, aby spoločne 

oslávili 5. výročie vzniku samostatnej Slovenskej 
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republiky a privítali Nový rok. Na námestí bol bohatý 

kultúrny program, podávalo sa občerstvenie Po štátnej 

hymne o polnoci sa prítomným prihovoril primátor 

mesta Ing. Ján Slota.  

Prítomní Žilinčania strávili na námestí príjemné chvíle, 

ktoré im však dosť často kazili vrhači rôznych 

delobuchov, dymovníc atď. V poslednom období si 

hlavne mládež obľúbila tzv. zábavnú pyrotechniku, 

ktorú používa nie vždy ohľaduplne voči ostatným.  

 

 

 

 

  ROZPOČET MESTA ŽILINA 

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Žilina za rok 

1997, uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane, 

schválilo mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 24. 

zasadnutí dňa 23. apríla 1998.  

Mesto Žilina poskytlo dotácie a finančné výpomoci 

množstvu organizácií pôsobiacich v kultúre, 

zdravotníctve, školstve, športe i mládežníckym 

organizáciám v celkovej čiastke viac 3 767 916 Sk.  

Spolu bolo poskytnutých 112 finančných príspevkov.  
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  Údaje zo žilinskej matriky a štatistické údaje, ktoré 

poskytla Krajská správa Štatistického úradu 

Slovenskej republiky v Žiline: 

Celkový počet obyvateľov Žiliny bol k 31. 12. 1997 86 

923 (z toho bolo 41 822 mužov a 54 101 žien), čo bolo 

oproti roku 1996 o 112 viac. Živonarodených detí bolo 

830 (416 chlapcov a 414 dievčat), z toho v manželskom 

zväzku sa narodilo 741 detí. Priemerný vek živorodičky 

bol 26,37 rokov, u prvorodičiek 23,76 rokov. 

Najčastejšie rodili ženy vo veku 20 až 24 rokov (309 detí) 

a vo veku 25 až 29 rokov (271 detí). V Žiline zomrelo 

653 obyvateľov (339 mužov a 314 žien), z toho 

v predproduktívnom veku 10 obyvateľov, 

v produktívnom veku 132 obyvateľov a v popro-

duktívnom veku 511 obyvateľov. Najčastejšou príčinou 

smrti boli choroby obehovej sústavy (322) a nádory 

(157). Priemerný vek zomrelých mužov bol 66,31 rokov, 

priemerný vek zomrelých žien bol 71,98 rokov. 

Prirodzený prírastok bol za celý rok 177 (77 mužov a 

100 žien). Úbytok sťahovaním bol 65 obyvateľov. 

Celkový prírastok bol 112 obyvateľov, z toho 10 mužov 

a 102 žien.  

V Žiline bolo uzavretých 481 sobášov a 182 manželstiev 

bolo rozvedených. Potratov bolo 446, z toho 81 

samovoľných a, bohužiaľ, 365 potratov bolo 

vykonaných úmyselne. 

Dopravná nehodovosť v Žiline.  

V meste Žilina sa stalo v roku 1997 dovedna 780 

dopravných nehôd. Zahynulo pri nich osem ľudí, ťažké 

zranenia pri nich utrpelo 18 osôb a ľahké zranenia 98 

osôb. Najčastejšou príčinou nehôd bol nesprávny 

spôsob jazdy (v 489 prípadoch). Príčinou 126 nehôd 
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bolo nedanie prednosti v jazde, 91 nehôd bolo 

spôsobených neprimeranou rýchlosťou, 11 nehôd sa 

stalo počas nesprávneho prechádzania a 10 nehôd 

zavinili chodci. Iné príčiny, vrátane použitia 

alkoholických nápojov mali za následok 52 dopravných 

nehôd. Najviac dopravných nehôd - 86 - sa stalo na ulici 

Dolné Rudiny (súčasť prejazdu mestom). Nasledujú 

Mostná u. a Nemocničná ul. (taktiež súčasť vnútornej 

rýchlostnej komunikácie) - na oboch úsekoch po 72 

nehôd a Veľká okružná, kde sa stalo 71 dopravných 

nehôd. Celková škoda spôsobená nehodami bola 

vyčíslená na čiastku 22,090 miliónov Sk.  
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Dodatok ku Kronike mesta Žilina za rok 1997 

Tieto záznamy neboli uvedené vo vytlačenej verzii kroniky. 

2. 2.  Štátny komorný orchester v Žiline odcestoval na umelecký  

okružný  zájazd  do Spojených štátov. Tridsaťšesť-členný  

orchester sa predstaví  na západnom pobreží USA na 23 

koncertoch so skladbami slovenských a svetových klasikov. 

 

10. 4.   Severopovažské kultúrne centrum zorganizovalo 

prehliadku detskej dramatickej tvorivosti s názvom 

Detský divadelný medveď.  

 

13. 9.   V Mestskom divadle bol krst CD-platne divadelného 

súboru Makovice a skupiny Sedem opíc zo Žiliny. 

Súčasťou podujatia bolo otvorenie výstavy fotografií o 

súbore, ktorých autorom je Peter Bárdy.  

 

24. 9.   Žilinský folklórny súbor Rozsutec, ktorý patrí pod 

Mestské divadlo odišiel na umelecký zájazd do 

Chorvátska. Vystúpi v Osijeku a v obci Jelisavac, kde 

žije početná slovenská menšina. Zájazd ukončia 28. 

septembra.  

 

1. 10.   Do funkcie riaditeľa Považskej galérie umenia nastúpil 

žilinský výtvarník akademický maliar Jozef Krakovský. 

Od jeho menovania žilinská umelecká verejnosť 

očakáva vytvorenie väčšieho priestoru pre výtvarníkov 

pôsobiacich v našom meste a v okolí, čo je uvedené aj v 

štatúte galérie.  

 

 3. 10.  

 

 až 5. 10. sa konal na Mallorke finálový turnaj Pohára 

víťazov pohárov v sálovom futbale. Futbalisti ŠK VIX 

Žilina obsadili na turnaji tretie miesto.  
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13. 10.   Od tohoto dňa bola v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 

Z. z. v Krajskej štátnej knižnici k dispozícii k 

nahliadnutiu pre verejnosť Správa o hodnotení 

Regionálnej skládky 3. stavebnej triedy Žilina. K 

dispozícii bude do 22. novembra t. r.  

 

30. 10.   V Rondel klube 23 vystúpil svetoznámy jazzový 

hudobník, trubkár Laco DECZI, Slovák ktorý od roku 

1985 žije v Spojených štátoch amerických. Svoju 

skupinu Celulla vedie nepretržite od roku 1967.  

 

30.10.  Došlo k zmenám v organizácii Slovenskej obchodnej a 

priemyselnej komory v Žiline. Miesto Regionálnej kancelárie 

sa zriadila Regionálna komora s doterajším riaditeľom Ing. 

Jánom Mišurom. Na slávnostnom zasadnutí sa zúčastnil aj 

predseda SOPK Peter Mihok, zástupca primátora mesta Žilina 

Ing. Milan Gavlák.  

 So svojou prednáškou o integrácii Európy vystúpil 

veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Peter Harborne. 

Počas pobytu v Žiline pán veľvyslanec navštívil aj obchodný 

dom Tesco. 

19. 12.   Žilinský folklórny súbor Rozsutec odcestoval na Maltu, 

kde sa zúčastní na druhom ročníku medzinárodného 

hudobného festivalu v meste Birkirkara. Vo výprave je 

viac ako dvadsať hudobníkov, tanečníkov, tanečníc a 

speváčiek. Ako jediný bude reprezentovať Slovenskú 

republiku.  
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