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JANUÁR 1999  

 

 1. 1.  Tisíce Žilinčanov sa v  skorých ranných hodinách rozchádzali 

z Námestia Andreja Hlinku, kde spolu oslávili 6. výročie vzniku 

Slovenskej republiky a privítali príchod nového roku.  

 

 1. 1.  V prvý deň roku 1999 sa na pôrodníckom oddelení žilinskej 

Nemocnice s poliklinikou narodilo osem detí. Prvým bol o 5. 40 

hod. Denis Valášek zo Žiliny, ktorý vážil 3600 gramov a meral 50 

cm. Hneď po ňom sa narodila Natálka M ichalová zo Zádubnia.  

 

 4. 1.  Uplynulo 150 rokov, keď na ž ilinskom rínku predniesli Ľudovít 

Štúr a Jozef Miloslav Hurban reč na získanie vojakov do 

slovenských vojsk. Slovenskí dobrovoľníci porazili v bitkách pri 

Budatíne 11. decembra 1848 a 2. januára 1849 maďarské 

košútovské vojská. Slováci bojovali vtedy na strane cisárskych 

vojsk. Veliteľom bol generál Götz. Tieto boje boli súčasťou 

veľkého revolučného pohybu v Európe v rokoch 1848 až 1849.  

 8. 1.  Žilinu navštívil minister kultúry Milan Kňažko. Na Krajskom 

úrade ho prijal prednosta úradu Mgr. Anton Straka. Riaditelia 

kultúrnych inštitúcií v  Žilinskom kraji prevzali menovacie 

dekréty.  

Na radnici ministra Kňažka prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján 

Slota.  

 

 9. 1.  až 10. 1. sa v Športovej hale na Bôriku hrali zápasy futbalového 

halového turnaja futbalistov  o pohár predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky. Toto bol už štvrtý ročník pohára, prvé tri sa 

hrali v Trnave. Turnaja sa zúčastnilo osem slovenských 

prvoligových družstiev. Vo finále zvíťazili futbalisti Tatrana 

Prešov nad MŠK Ž ilina v pomere 4:2, po polčase 1:2. Za 

najlepšieho brankára vyhlásili Žilinčana Petra Holeca. Ako 

predzápas sa odohralo stre tnutie bývalých hráčov MŠK Žilina  
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proti známym osobnostiam.  Za Žilinčanov nastúpili o. i. Štefan 

Tománek, Miroslav Gerhát, za osobnosti o. i. podpredseda vlády 

SR Ľubomír Fogaš, minister obrany Pavol Kanis, bývalý predseda 

Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Gašparovič i bývalý 

reprezentant Jozef Adamec.  

V rámci podujatia sa uskutočnilo aj vyhlásenie futbalovej 

jedenástky žien. Miesto v nej získala aj Katarína Čillíková z ŠKF 

VIX Žilina.  

 

 11. 1.  Prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. Tibor Mintál ocenil 

pracovníkov v doprave za rok 1998 cenou „Najlepší dopravák 

okresu“. Cenu prevzali: Ing. Juraj Popluhár - riaditeľ 

Dopravného podniku mesta Žilina, Eduard Vaník  - riaditeľ 

Slovenskej automobilovej dopravy (SAD), š. p ., Žilina a Ing. 

Michal Staňo-riaditeľ a. s. Slovnaft-Benzinol Horný Hr ičov.  

 

 11. 1.  Vo veku 68 rokov zomrel žilinský herec Anton Šulík. Pôsobil v 

niekdajšom Divadle Petra Jilemnického v Žiline (dnes Mestské 

divadlo) a v Divadle SNP v Martine. Účinkoval v desiatkach fi lmov, 

inscenáciách i v  dabingu.  

 

 12. 1.  až 14. 1. Centrum voľného času Spektrum a odbor školstva a 

kultúry Okresného úradu usporiadali 9. ročník okresných 

olympiád ž iakov základných škôl v cudzích jazykoch. V nemeckom 

jazyku súťažilo 41 žiakov, z toho bolo 29 úspešných. V 

jednotlivých kategóriách zvíťazili Lucia Hudecová (ZŠ Gaštanová), 

Denisa Veselská (ZŠ Gaštanová) a Stanislav Slabeycius (ZŠ Hliny 

VII). Súťaže v anglickom jazyku sa zúčastnilo 38 žiakov, z toho 

bolo 22 úspešných. V jednotlivých kategóriách zvíťazili: Eva 

Matochová (ZŠ Hl iny VII), Michal Antošík (ZŠ sv. Gorazda) a Silvia 

Ústupská (ZŠ Závodie).  
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14. 1.  

 

Na zimnom štadióne sa hral zápas hokejovej  Extraligy medzi HKP 

ŠKP PChZ Žilina a HK VTJ Spišská Nová Ves. Pred zápasom bola 

slávnosť, na ktorej bol štadión pomenovaný podľa Vojtecha 

Závodského, významného žilinského telovýchovného činovníka. 

Vojtech Závodský sa narodil 25. 10. 1904 a skonal 29. 10 . 1977 

počas zápasu na futbalovom štadióne, ktorého bol staviteľom. 

Stál pri zrode futbalového klubu v roku 1919 a v roku 1925 pri 

zrode hokejového klubu, za ktorý taktiež hrával. Bol iniciátorom 

výstavby tohto zimného štadióna, ktorý bol otvorený 5. 1. 1949 i 

jeho zastrešenia v roku 1961.  

V Žiline v tomto čase vládne hokejový ošiaľ. Na zápas bolo 

vypredaných 6200 vstupeniek, stovky fanúšikov ostali pred 

bránami štadióna. Žilinskí hokejisti hrajú vynikajúci hokej, na 

zápasoch vládne výborná atmosféra, o zápasy je veľký záujem.  

 

 

 15. 1.  Vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu sa konalo prvé 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Zúčastnili sa ho 

novozvolení poslanci zastupiteľstva, mnohí poslanci bývalého 

zastupiteľstva, členovia výborov, zástupcovia významných 

podnikov v našom meste i obyvatelia nášho mesta. Prítomných 

pozdravili prednosta Krajského úradu v Žiline Mgr. Anton Straka, 

prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. Tibor Mintál. Slávnostný 

sľub zložil opätovne zvolený primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. 

Zvolený bol na svoje tretie volebné obdobie. Zákonom predpísaný 

sľub potom do rúk primátora zložilo 44 novozvolených poslancov, 

ktorí sa zapísali do Pamätnej knihy mesta. Jeden z poslancov bol 

ospravedlnený pre chorobu.  

Prítomní poslanci zvolili za zástupcu primátora mesta Žilina 

doterajšieho zástupcu primátora Ing. Milana Gavláka.  

Poslanci schválili rozdelenie poslancov do jednotlivých komisií 

zastupiteľstva a  schválili taktiež sobášiacich poslancov.  
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 Predsedovia jednotlivých komisií :  

Finančná: Darina Bugáňová  

Dopravy a správy mestských komunikácií: Ing. Albín Koubek 

Podnikateľská, obchodu a správy cestovného ruchu: Ing. Štefan 

Pieš  

Výstavby a územného plánovania: Ing. arch. Ján Burian  

Poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva: Igor Kmeť  

Sociálna: Ing. Valéria Thielová  

Zdravotná: MUDr. Daniel Kľačko  

Mládeže a športu: Ing. Ladislav Porubec  

Vzdelávania, školstva a kultúry: RNDr. Milan Čelko  

Životného prostredia: Ing. Milan Kováč  

Ochrana verejného poriadku: Marián Kocan 

Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu v  počte 12 členov. 

Mestskú radu tvoria predsedovia komisií a zástupca primátora 

mesta.  

Poslanci zriadili aj výbory v  jednotlivých mestských častiach 

podľa rozdelenia mesta Žilina do volebných obvodov.  

 21. 1.  V Dome umenia bol koncert Štátneho komorného orchestra. Ako 

sólista vystúpil v hre na kontrabas výnimočne talentovaný 16-

ročný Žilinčan Roman Patkolo.  

 20. 1.  Žilinu navštívil generálny biskup evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania Dr. Július Filo. Na radnici ho prijal 

primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Prerokovali organizačné 

zabezpečenie Celoslovenského evanjelického festivalu, ktorý sa 

uskutoční v septembri tohto roku v našom meste. Mesto Žilina 

poskytne pre podujatie Športovú halu i  ďalšie priestory. 

 

 21. 1.  Pracovníci žilinského podniku Laktis, Žilinské mliekarne, a. s ., 

ktorý vyrába mlieko a mliečne výrobky, prevzali v Prahe ocenenie 
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kvality Certifikát ISO 9002 ako prvý mliekarenský podnik 

v Slovenskej republike.  

 23. 1.  V paláci Sch loss Wilhelminenberg vo Viedni sa konal 4. ples 

viedenských Slovákov. Žilinu na ňom zastupoval súbor 

mažoretiek Centra voľného času Spektrum - Diana, ktorých 

vystúpenie sa stretlo s veľkým ohlasom.  

 27. 1.  Na dome číslo 7 na Mariánskom námestí bola odha lená pamätná 

tabuľa, ktorá pripomína prítomnosť Ľudovíta Štúra a  Jozefa Mi- 

loslava Hurbana v našom meste po bitke pri Budatíne dňa 4. 

januára 1849. Tabuľu významným dejateľom venovali Mesto 

Žilina a Matica slovenská. Tabuľa pripomína plamennú reč, ktorú 

Ľ. Štúr a J. M. Hurban predniesli na žilinskom rínku, aby získali 

ďalších dobrovoľníkov do slovenského dobrovoľníckeho zväzu. 

Autorom pamätnej tabule je akademický sochár Ondrej Lipták zo 

Žiliny. Tabuľu slávnostne odhalili predseda Matice slovenskej 

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

Slávnostnú chvíľu zvýraznili speváci Žilinského miešaného zboru 

spevom hymnických piesní.  

 

 29. 1.  V Nitre bolo stretnutie majstrov Slovenska v motoristických 

súťažiach za rok 1998. Zo žilinských  pretekárov boli majstrami 

Slovenska dvojica Peter Gavlák a Vladimír Hruška z Motorsport 

Racing Teamu Žilina, ktorí na vozidle Volkswagen Polo získali 

titul v skupine triedy N do 1400 ccm.  

  

 30. 1.  Gymnázium sv. Františka z Assisi a Klub slovenských tu ristov v 

Žiline usporiadali 17. ročník Lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým 

krajom. Štart behu bol v Zázrivej, cieľ v Zástraní, Kotrčinej Lúčke 

a v Lutišiach. Najdlhšia trasa do Zástrania merala 33 k ilometrov. 

Behu sa zúčastnilo 265 bežcov. Do cieľa úspešne dobehol aj 

nitriansky biskup Mons. František Rábek.  
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FEBRUÁR 1999  

 

 2. 2.  V Galérii Klasik bola otvorená výstava s názvom Fašiangy 

Vladimíra Kompánka. Výtvarník, pochádzajúci zo Žiliny, na nej 

vystavuje obrazy s fašiangovou temat ikou.  

 

 3. 2.  V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava fotografií 

a inštalácií manželov Aleksadry Manczak a Grzegorza Przyborka 

z Poľska. Taktiež bola otvorená výstava malieb poľskej 

výtvarníčky z  mesta Bielsko-Biala, Terezy Sztwietnej.  

 

 6. 2.  a 7. 2. sa v Martine konal 1. ročník súťažnej tvorby lokálnych 

televíznych staníc Slovenska. V sekcii spravodajstva zvíťazil 

program Televízie Žilina „Udalosti v skratke" z decembra 1998, 

ktorého autorkou bola redaktorka Renáta Svrčková. Celkove 

súťažilo 19 miestnych televízií.  

 

 10. 2.  až 12. 2. sa v Konzervatóriu v Žiline konal 9. ročník súťaže 

študentov konzervatórií Slovenskej republiky v hre na gitaru. 

Žilinčanka Eva Kavuljaková, poslucháčka 4. ročníka z  triedy prof. 

Jána Labanta, zvíťazila v svojej kategórii.  

 

 11. 2.  V koncertnej sále Základnej umeleckej školy L. Árvaya sa konala 

„Posiedka s poéziou" pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych 

narodenín žilinského básnika Štefana A. Brezányho. Prítomní 

mali možnosť sa započúvať do veršov významného slovenského 

básnika.  

 

 12. 2.  Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupite ľstva 

v Žiline. V úvode zložil poslanecký sľub Ing. Milan Eckert, ktorý 

sa nemohol pre chorobu zúčastniť prvého zasadnutia. Hlavným 

bodom programu bola reakcia zastupiteľstva na odvolanie MUDr. 

Štefana Köhlera, riaditeľa žilinskej nemocnice s poliklinikou. 
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Poslanci schválili text listu ministrovi zdravotníctva, v ktorom ho 

žiadajú, aby svoje rozhodnutie prehodnotil, nakoľko Nemocnica 

s poliklinikou v Žiline doteraz vykazovala dobré výsledky  po 

odbornej i ekonomickej stránke a riaditeľa nemocnice podporuje 

väčšina zamestnancov.  

Poslanci schválili aj objednávku na súsošie sv. Cyrila a Metoda 

od žilinského sochára Ladislava Beráka. Súsošie bude stáť na 

balustráde pod žilinským farským kostolom. Taktiež schválili, že 

akademický maliar Jozef Závacký bude autorom dvoch diel - 

reliéfov s  kresťanskou tematikou v budove radnice.  

 

 12. 2.  Prednosta Krajského úradu v  Žiline Mgr. Anton Straka dal podnet 

k uskutočneniu stretnutia so zástupcami Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií SR, na ktorom sa prerokovali možnosti 

ďalšej výstavby diaľnic na území Žilinského kraja. Delegáciu 

ministerstva viedol generálny riaditeľ odboru cestnej 

infraštruktúry Ing. Peter Barek. Krajský úrad vypracoval 

odporúčanie pre ministerstvo, aby sa pokračovalo vo výstavbe 

viacerých úsekov. V meste Žilina sa to týka privádzačov Žilina -

Estakáda, Žilina-ľavobrežná a privádzača Žilina-Brodno. Celkove 

má byť v našom kraji postavených 186,773 km diaľnic.  

 

 12. 2.  V siedmom kalendárnom týždni od 5. do 11. februára stúpol počet 

ochorení na chrípku v Žilinskom kraji na 5105 pacientov na 100 

000 obyvateľov. V okrese Žilina bol oproti minulému týždňu 

nárast o 54,5 %. Preto protichrípková komisia odporučila v týždni 

od 15. februára  uzavrieť všetky materské školy v okrese Žil ina. 

Pre chorobu sú zavreté aj niektoré základné školy.  

 

 17. 2.  Od dnes je parkovisko na Štúrovom námestí poloautomatizované. 

V blízkej budúcnosti bude plnoautomatizované. Za použitie sa 

platí parkovné, prejazd do 10 minút je bezplatný.  
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 18. 2.  V Žiline zasadal Odborný klub starostov a primátorov zvolených 

v komunálnych voľbách za Slovenskú národnú stranu. Dohodli 

sa, o. i., že na nastávajúcom sneme Združenia miest a obcí 

Slovenska podporia vo voľbách doterajšieho predsedu Združenia 

Michala Sýkoru, starostu Štrby.  

 18. 2.  V Dome umenia Fatra bol koncert, na ktorom vystúpil so svojím 

komorným orchestrom Bohdan Warchal. Odzneli skladby od 

Johanna Sebastiana Bacha a Felixa Mendelssohn-Bartholdyho. 

Ako sólistky vystúpili klaviristka Natalia Gonchak z Ukrajiny a 

huslistka Martina Fajčáková, absolventka Konzervatória v Žiline, 

t. č. študujúca u Bohdana Warchala.  

 19. 2.  Volejbalisti ŠK Stavbár Žilina zvíťazili v Bratislave nad mies tnym 

VKP a do ďalšej časti bojov o majstra Slovenska postúpili z 

pekného druhého miesta.  

 

 20. 2.  V Športovej hale na Bôriku sa hral medzištátny zápas v 

basketbale mužov medzi Slovenskom a Českom, v ktorom zvíťazili 

naši reprezentanti 71:59. Bolo to siedme vzájomné stretnutie a 

piate v íťazstvo Slovenska. Pred veľkou návštevou Slovensko 

reprezentoval aj hráč BK Váhostav Žilina Juraj Gav lák.  

 

 22. 2.  Pracovníkom Colného úradu v Žiline sa podarilo na železničnej 

stanici v Čadci zadržať 2,6 tony látky, ktorá sa využíva na výrobu 

drogy Extáza. Hodnota zadržanej látky je 4 miliardy Sk. Zadržaná 

látka pochádzala z Číny a smerovala do Nemecka alebo do 

Holandska.  

 22. 2.  Pracovníci Národnej protidrogovej jednotky - divízia sever – Žilina 

v spolupráci s inými zložkami polície zaistili na Námestí Ľudovíta 

Štúra známeho dílera drog. V posledných týždňoch sa policajtom  
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podarilo viackrát úspešne zasiahnuť.  

 

 24. 2.  Uplynulo 80 rokov od začiatku výučby v slovenskom jazyku na 

žilinskej reálke, ktorá mala vtedy názov Československá štátna 

reálka Jána Palárika. Vtedajší správca reá lky prof. Anton Mišík 

zapísal v prvom školskom roku viac ako 500 žiakov. Škola vtedy 

sídlila v dnešnej budove Žilinskej univerzity na Hurbanovej ulici. 

Neskôr bola mnoho rokov v  Reprezentačnom dome (t. č. Mestské 

divadlo). Bola predchodkyňou dnešného Gymnázia Veľká okružná. 

Táto škola za osemdesiat rokov zohrala veľmi dôležitú úlohu pri 

vzdelávaní obyvateľov Žiliny a okolia. Na škole študovali o. i. 

spisovateľ Ján Palárik, básnici Ján Frátrik, Belo Letz, Ján Kostra, 

Štefan A. Brezány, Miroslav Procházka, Milan Ferko, Ján Lenčo, 

výtvarníci Vincent Hložník, Alexander Trizuljak, Vladimír 

Kompánek, Zdeno Horecký, Mojmír Vlkolaček, právnik JUDr. Ernest 

Žabkay, historik Dr. Richard Marsina, poľnohospodár-akademik 

Emil Špaldoň, Prof. MUDr. Ivan Žucha i profesori telovýchovy Karol 

Stráňai a Jaromír Perútka. Ako profesori tu pôsob ili o. i. prof. 

Eduard Adamko, spisovateľ Dominik Tatarka, akademický maliar 

Fero Kráľ, matematici Prof. Dr. Michal Harant a Dr. Ladislav Berger, 

latinčinár prof. Ján Košecký.  

  

 24. 2.  V Športovej hale bol koncert významných autorov folkových 

skladieb, na ktorom vystúpili Alan Mikušek a František Nedvěd 

z Českej republiky.  

 

 26. 2.  Členovia žilinského Útvaru požiarnej ochrany dostali do užívania 

nové požiarne vozidlo značky Scania. Protipožiarnu nadstavbu 

vozidla zhotovili vo firme Autokaros, a. s ., Žilina.  

 

 26. 2.  V Dome techniky sa konala konferencia pod názvom „Konkurencia - 

pre koho šanca, pre koho ohrozenie ?“, ktorú usporiadala  
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 Regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v 

Žiline s poľským partnerom z  mesta Bielsko-Biala v rámci projektu 

Európskej únie CREDO. Úvodný prejav predniesol prednosta 

Krajského úradu v Žiline Mgr. Anton Straka. Na pôde mesta 

účastníkov konferencie privítal zástupca primátora Ing. Milan 

Gavlák. 

 

 28. 2.  Na Novom Zélande, neďaleko mesta Queenstown na rieke 

Kawarau sa uskutočnili posledné preteky Svetového pohára 

v zjazde na divokej vode. Pretekári Sokola Žilina, viacnásobní 

majstri sveta, Jaroslav Slúčik a Vladimír Vala zvíťazili aj v tejto 

súťaži. Táto dvojica sa tak stala štvornásobným víťazom 

Svetového pohára (1992,1995,1998,1999). Na druhom mieste 

skončili ďalší Žilinčania Ján Šutek a Štefan Grega.  

 

 MAREC 1999 

 

 3. 3.  V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava akademickej 

maliarky Viery Hložníkovej s  názvom Viera Hložníková a jej 

kresťanské posolstvá. Sprístupnená bola aj výstava Slovenská 

kresba 1970-1990 zo zbierok Považskej galérie umenia, ktorá bola 

inštalovaná v roku 1998 v hlavnom meste Nórska Oslo. Na výstave 

možno vidieť kresby staršej generácie výtvarníkov napr. Jozef 

Kostka, Ján Želibský, Vincent Hložník, Fero Kráľ i mladších, ktorí 

nastupovali v sedemdesiatych rokoch, napr. Miroslav Cipár, 

Róbert Brun.  

 

 6. 3.  V Katolíckom dome sa stretli mladí novinári z celého Slovenska, 

združení v organizácii Network Slovakia (Spoločenstvo mladých 

katolíkov aktívnych v médiách). Prednášajúcim bol Juraj Kittler, 

ktorý v minulosti pôsobil v Rádiu Vatikán.  
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 12. 3.  Mesto Žilina a Kabinet výskumu dejín slovenského exilu Matice 

slovenskej usporiadali pri príležitosti 60. výročia vzniku 

Slovenskej republiky na žilinskej radnici odborný seminár na 

tému Obrana Slovenskej republiky (1939-1945) v prvých 

povojnových rokoch v exilovej tvorbe. Seminár otvoril PhDr. Peter 

Maruniak. Na seminári sa zúčastnili aj predseda zahraničnej 

Matice slovenskej Štefan Valko, prvý veľvyslanec Slovenského 

štátu v Taliansku a v Španielsku Dr. Mikuš, viacerí poslanci 

Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú 

stranu. Na záver účastníci prijali vyhlásenie k spomenutému 

výročiu.  

Večer bola v Mestskom divadle slávnostná akadémia, na úvod 

ktorej vystúpil primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Hlbokým 

dojmom zapôsobilo čítanie literárneho pásma dokumen tov z 

obdobia vzniku Slovenskej republiky, ktoré podľa scenára PhDr. 

Petra Maruniaka spracovali pracovníci Mestského divadla v 

Žiline.  

 

 11. 3.  až 13. 3. sa konala v Základnej umeleckej škole Ladislava Árvaya 

VI. husľová dielňa. Tohtoročným laureátom dielne sa stal Rudolf 

Patrnčiak ml. z  Terchovej. Víťaz navštevuje ZUŠ Ladislava 

Árvaya. Garantom husľovej dielne bol opäť doc. Jindřich Pazdera, 

pedagóg na Akadémii muzických umení v Prahe, rodák zo Žiliny.  

 

 18. 3.  V Dome techniky sa začal 8. ročník medzinárodného turistického 

veľtrhu Expotour-Slovakia. V rámci veľtrhu bolo aj predstavenie 

podrobného Atlasu stredného Považia, ktorý vydala Mapa 

Slovakia. V atlase je text o Žiline a kvalitná mapa nášho mesta.  

 

 18. 3.  Konalo sa 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Dôležitým bodom bolo schválenie čerpania rozpočtu mesta Žilina 

v roku 1998 a schválenie záverečného účtu mesta. Hospodárenie 

mesta sa skončilo účtovným prebytkom vo výške 4,353 miliónov 
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Sk. Poslanci schválili aj stanovisko hlavného kontrolóra 

k rozpočtu, dofinancovanie straty Letiska, a. s., Žilina vo výške 

1,3 milióna Sk a  finančné prostriedky vo výške 6,2 miliónov Sk 

na predprojektovú a  projektovú prípravu výstavby 

Automotodromu Ž ilina-Bytčica.  

Poslanci ďalej schválili správu o  činnosti Žilinského miešaného 

zboru, správu o  činnosti Dopravného podniku mesta Žilina, 

súhrnnú správu o stave požiarnej ochrany v  meste Žilina za rok 

1998 a odpredaj viacerých nehnuteľností. Poslanci zvolili členov 

jednotlivých komisií mestského zastup iteľstva.  

Poslanci zareagovali na uznesenie a výzvu Regionálneho 

združenia miest a obcí Horného Považia a  pozastavili členstvo 

nášho mesta v Združení miest a obcí Slovenska na protest proti 

zamýšľanému prevodu 180 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy 

na južnom S lovensku do majetku obcí.  

 

 18. 3.  Žilinu navštívil Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec. V areáli 

Žilinskej univerzity posvätil Univerzitné pastoračné centrum, 

ktoré sídli v bývalej Paľovej búde. Stretol sa so žilinskými 

duchovnými i rektorom univerzity  Prof. Ing. Milanom Dadom, 

CSc. Univerzitným kaplánom je vdp. Ladislav Stromček.  

 

 18. 3.  V Dome umenia Fatra bol klavírny recitál Mariána Lapšanského, 

umelca svetového významu. Na programe boli diela Eugena 

Suchoňa, Johannesa Brahmsa, Franza Liszta. M.  Lapšanský 

spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline od roku 

1977.  

 

 19. 3.  a 20. 3. sa v Kopřivnici (Česká republika) konala Prehliadka 

tvorby televíznych a filmových štúdií – KAFKA ´99. Na prehliadke 

sa zúčastnilo 22 miestnych televízií a f ilmových štúdií, z toho 

sedem zo Slovenska. V kategórii reklama zvíťazil príspevok 

Televízie Žilina, autorom ktorého je Dávid Beracko.  
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 20. 3.  V budove Mestského úradu sa konal 5. ročník prehliadky filmov 

s vysokohorskou tematikou – Vysoké hory. Zo ž ilinských autorov 

svoje práce predviedli Fero Lonc (Od Žiliny do Tatier), Peter 

Čaplický (Čína nie sú len Himaláje). Svoj program predviedli aj 

Arno Puškáš i polárnik Peter Valušiak.  

 

 20. 3.  V Športovej hale sa hral rozhodujúci piaty zápas o postup do 

finále v najvyššej súťaži volejbalistov. Volejbalisti ŠK Stavbár 

Žilina v kvalitnom a dramatickom zápase prehrali s Matadorom 

Púchov 2:3 a získali bronzové medaily. Trénerom Žilinčanov je 

bývalý hráč Jaroslav Vlk, hrajúcim asistentom trénera 

a manažérom družstva je Rastislav Chudík.  

 

 24. 3.  V budove Mestského úradu sa konala beseda s popredným 

historikom Prof. Milanom Ďuricom, ktorý je odborníkom na dejiny 

strednej a východnej Európy ako aj na cirkevné dejiny, prednáša 

na univerzite v talianskej Padove. Je autorom vedeckej knihy 

„Dejiny Slovenska a Slovákov“. Odpovedal na množstvo otázok 

prítomných týkajúcich sa spomínanej knihy, histórie 

i súčasnosti.  

 

 26. 3.  Konala sa Krajská konferencia Slovenskej národnej strany. So 

svojim prejavom vystúpil aj predseda SNS a primátor mesta Žilina 

Ing. Ján Slota. Ostro odsúdil agresiu vojsk Severoatlantickej 

aliancie (NATO) proti suverénnemu štátu – Juhoslávii, ktorú tieto 

vojská začali bombardovať 23. marca. Vyjadril nesúhlas, s vl ádou 

Slovenskej republiky, ktorá povol ila prelet lietadlám aliancie cez 

náš výsostný vzdušný priestor.  

 

 27. 3.  a 28. 3. sa na Zimnom štadióne Vojtecha Závodského konali 

predstavenia rozprávkového muzikálu na ľade s  názvom Mrázik.  
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 APRÍL 1999 

 

 1. 4.  Vo veku 76 rokov zomrel Zdeno Gabriel, novinár a spisovateľ. 

Dlhé roky pôsobil ako redaktor v  denníku Práca i v týždenníku 

Cieľ. Napísal päť kníh.  

 

 1. 4.  V Dome odborov sa začal „Projekt 100“ pre priaznivcov svetovej 

kinematografie. Do 1. mája budú mať možnosť záujemcovia si 

pozrieť desať filmov z USA, Kanady, Veľkej Británie. Zo slovenskej 

tvorby to bude film Dušana Hanáka „Ružové sny“.  

 

 6. 4.  Pani Mária Bradáčová sa v kruhu blízkych v dobrom zdraví dožila 

100 rokov. V Žiline žije od roku 1922, v druhej svetovej vo jne 

prišla o manže la. Pracovala do svojej osemdesiatky.  

 

 11. 4.  Na Zimnom štadióne Vojtecha Závodského sa hral medzištátny 

hokejový zápas Slovensko  – Česká republika, ktorý naši hokejisti 

prehrali 1:2. Bol to prvý medzištátny zápas v  Žiline. Sledovalo ho 

niekoľko tisíc divákov, ktorí vytvorili priateľské prostredie.  

 

 12. 4.  V Matici slovenskej v Martine sa konalo vyhodnotenie súťaže 

Slovenská kronika 1999. V kategórii kroník miest kronika mesta 

Žiliny obsadila druhé miesto. Zvíťazila kronika Trenčína. 

Záznamy udalostí do žilinskej kroniky od roku 1989 píše RNDr. 

Ján Štofko. Autorom záznamov odovzdal ocenenia predseda 

poroty Prof. PhDr. Viliam Marčok za prítomnosti štátneho 

tajomníka m inisterstva kultúry SR Dr. Milana Gacíka.  

 

 17. 4.  V Športovej hale sa odohral tretí , rozhodujúci zápas o majstra 

Slovenska vo volejbale žien. Volejbalistky Slávie Žilinská 

univerzita prehrali aj tretí zápas so ženami Slávie Univerzita 

Komenského a získali strieborné medaily. Žilinčanky trénuje Ivan 
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Sikora, Bratislavčanky Adrián Ferulík zo Žiliny, niekdajší tréner 

žilinskej Slávie.  

 

 17. 4.  Pani Anna Michulková zo Závodia sa v dobrom zdraví dožila 105 

rokov. V spoločnej domácnosti žije už 55 rokov so svojou 

nevestou.  

 

 19. 4.  Regionálnu komoru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komo ry 

v Žiline navštívil veľvyslanec Talianskej republ iky na Slovensku 

pán Egon Ratzenberger. Prijal ho riaditeľ komory Ing. Ján Mišura. 

Prerokovali spolu možnosti ďalšej spolupráce v  hospodárskej 

oblasti.  

 

 21. 4.  Akademický senát Žilinskej univerzity na svojom zasadnutí zvol il 

doterajšieho rektora Prof. Ing. Milana Dadu, CSc. za rektora na 

nasledujúce trojročné funkčné obdobie.  

 

 22. 4.  V Univerzitnom pastoračnom centre sa konala spoločná oslava sv. 

Juraja, patróna skautov. Zúčastnili sa jej desiatky skautov a 

skautiek.  

 

 24. 4.  Skončil sa 9. Stredoeurópsky festival koncertného umenia, ktorý 

začal 18. apríla. Na festivale vystúpili o. i. Štátna filharmónia 

Košice, ktorú viedol Tomáš Koutník, hudobné telesá z Poľska, 

Maďarska, Francúzska i Warchalovci  z Bratislavy.  

 

 24. 4.  Slovenská národná strana usporiadala na Námestí Andreja 

Hlinku veľkú protestnú manifestáciu proti akcii NATO a  USA voči 

Juhoslovanskej zväzovej republike. Pred manifestáciou zneli 

z reproduktorov vlastenecké piesne nahrané z vysielania nedávno 

bombardovanej televíznej stanice RTS Beograd. Pri bombardovaní 

zahynulo niekoľko redaktorov i  technikov srbskej televízie.  
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Hlavný prejav predniesol predseda SNS a  primátor mesta Žilina 

Ing. Ján Slota. Prítomným sa prihovoril aj podpredseda Národnej 

rady Slovenskej republiky Marián Andel. Na manifestácii sa 

zúčastn ilo niekoľko tisíc ľudí. Mnohí z  nich podpisovali petíciu 

za zastavenie útokov.  

Útoky na Juhosláviu nepodporila Organizácia spojených národov. 

Vláda Slovenskej republiky povolila prelety lietadiel nad našim 

územím, čo napríklad Rakúsko nepovolilo.  

 

 MÁJ 1999  

 1. 5.  Čisto ženská slovenská, horolezecká výprava, dosiahla vrchol 

štítu Imja Tse (Island Peak) o výške 6198 metrov nad morom v 

Nepále. V jedenásťčlennej výprave bolo päť Ž ilinčaniek. 

Himalájsky štít dosiahli Iveta Svrčeková zo Žiliny a Mária 

Meleková z Banskej Bystrice. Vedúcou výpravy bola Anna 

Čaplická zo Žiliny.   

 1. 5.  Na Námestí Ľudovíta Štúra sa uskutočnili oslavy sv. Floriána, 

patróna požiarnikov. Uskutočnili sa súťaže dobrovoľných 

požiarnych družstiev, súťaže detí , predstavená bola i moderná 

technika.  

 2. 5.  V Považskej galérii umenia je od dnes sprístupnená výstava Imra 

Weiner-Kráľa (nar. 1901 - zom. 1977), ktorý pôsobil aj v Žiline. 

Návštevníci majú možnosť si pozrieť jeho maľby a akvarely.  

 4. 5.  V Športovej hale sa začal 8. ročník festivalu v minibaske tbale a 

basketbale BADEM. Uskutoční sa dovedna päť turnajov podľa 

veku detí, posledný bude 11. až 13. júna 1999. Celkove sa 

festivalu zúčastní 178 družstiev, z toho 90 chlapčenských a 88 

dievčenských zo Slovenska, Česka a z Poľska. Prvý turnaj 

odohrali žiaci a žiačky piatych tried. Chlapci z  BK Váhostav 

Žilina, ktorých vedie Bohdan Iljaško st ., zvíťazili v súťaži, ktorej 
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sa zúčastnilo 18 družstiev. Dievčatá z Lokomotívy Žilina sa medzi 

šestnástimi účastníkmi umiestnili na štrnástom mieste.  

  

 7. 5.  V Mestskom divadle sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri 

príležitosti Dňa matiek. V programe vystúpili Detský spevácky 

zbor Odborárik, folklórny súbor Rozsutec, Ľudová hudba bratov 

Mažgutovcov a ďalší. Za organizátorov - Mesto Žilina, Úniu žien 

Slovenska, Maticu slovenskú a  Živenu -sa prítomným matkám 

prihovoril predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Mgr. 

Peter Štanský.  

 

 7. 5.  Otec kardinál Ján Chryzostom Korec posvätil na žilinskom 

sídlisku Solinky nový kostol, ktorý je zasvätený Dobrému 

pastierovi. Základný kameň tejto stavby posvätil kardinál takmer 

presne pred rokom - 9. mája 1998. Správcovi farnosti, vdp. Jánovi 

Hudecovi sa podarilo vykonať obdivuhodné dielo, keď za rok bol 

kostol hotový. Pri výstavbe kostola mu vychádzalo mesto Žilina v 

ústrety. Do výstavby sa zapojilo okolo 300 dobrovoľn íkov.  

 

 9. 5.  Na vrchu Polom - Javorina nad Stráňavami sa konali oslavy 54. 

výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej 

vojny. Medzi hosťami boli zástupcovia štátnej správy, zástupcovia 

diplomatického zboru i gen. por. Ján Husák. Boje o Polom, v 

ktorých padlo 493 vojakov, opísal plk. M ichal Černák. Veniec 

mesta Žilina v žlto-zelených farbách k pamätníku položil 

zástupca pr imátora mesta Ing. Milan Gavlák.  

 

 9. 5.  V Mestskom divadle sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie 

čestných členov a funkcionárov Územného spolku Slovenského 

Červeného kríža pri príležitosti 80. výročia ustanovenia 

Červeného kríža  na Slovensku. V kultúrnom programe vystúpili 

Žilinský miešaný zbor a  folklórny súbor Rozsutec.  
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 10. 5.  Akademický maliar Fero Kráľ sa dožil 80 rokov. Narodil sa v 

Liptovskom Mikuláši, v Žiline žije od roku 1945. Umelec získal za 

svoju tvorbu množstvo ocenení. Jeho maľby boli vystavené v 

mestách takmer všetkých kontinentov (napr. Paríž, Káhira, 

Cleveland, Miláno, Sao Paulo, Dillí). Majster Kráľ patrí medzi 

najvýznamnejších súčasných slovenských tvorcov.   

 12. 5.  V Športovej hale bol tretí ročník veľkého koncertu s názvom 

„Najkrajší dar je pieseň“. Vystúpilo na ňom množstvo popredných 

interpretov populárnej hudby, o. i. žilinská skupina AYA, skupina 

Tublatanka, súrodenci Hečkovci, Miroslav Žbirka, Barbara 

Haščáková, Lucka Vondráčková. Podujatie podporilo aj mesto 

Žilina, vstup bol pre návštevníkov zdarma. Záznam z  koncertu 

bude odvysielaný v Slovenskej televízii pri príležitosti Dňa detí.  

 14. 5.  Obyvatelia Slovenskej republiky prvý raz v histórii priamo volili 

prezidenta, hlavu štátu Slovenskej republiky. O priazeň voličov 

sa uchádzalo desať kandidátov. Posledný prezident Slovenskej 

republiky Ing. Michal Kováč sa svojej kandidatúry vzdal.  

Volieb sa zúčastnilo 73,89 % oprávnených voličov, ktorí odovzdali 

2 942 977 platných hlasov.  

Najviac hlasov získali Ing. Rudolf Schuster, CSc., 65-ročný 

stavebný inžinier a primátor Košíc, ktorý získal 1 396 950 hlasov 

(47,37%) a JUDr. Vladimír Mečiar, 56-ročný právnik z Bratislavy, 

ktorý získal 1 097 956 hlasov (37,23%). Títo kandidáti získali 

oproti ostatným kandidátom jasne najviac hlasov.  

Nakoľko žiaden z  kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov oprávnených voličov, 29. mája sa uskutoční druhé kolo 

volieb prezidenta Slovenskej republiky.  

V okrese Žilina bolo 117 330 právoplatných voličov, z ktorých 

právo voliť využilo 90 291. Obálky so svojim hlasom odovzdalo 90 

261 voličov, ktorí odovzdali 89 519 platných hlasov. V okrese 

Žilina zvíťazil Vladimír Mečiar, ktorý získal 49 164 hlasmi.  
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Rudolf Schuster získal 22 887 hlasov.  

 

 15. 5.  Konalo sa 4. zasadnut ie Mestského zastupiteľstva v Žiline. V 

úvode poslanci schválili návrh na udelenie Čestného občianstva 

mesta Žilina akademickému maliarovi Ferovi Kráľovi, pri 

príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Ocenenie mu odovzdal 

primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Poslanci schválili zmenu 

rozpočtu mesta na rok 1999. Podľa zmeny je schodok rozpočtu vo 

výške 161,16 mil. Sk oproti pôvodným 93,753 mil. Sk.  

Poslanci schválili o. i. odpredaj novopostavených 48 bytových 

jednotiek v bloku H2 na sídlisku Hájik. Pri podpise zmluvy zaplatí 

budúci vlastník 20 % z  predpokladanej ceny bytu a 80% do 

desiatich rokov od kolaudácie rovnomernými mesačnými 

splátkami na účet Mesta Žilina. Poslanci schválili aj správu o 

činnosti Ž ilinského večerníka od apríla 1998 do apríla 1999. 

Poslanci schválili aj správu o majetku mesta. Poslanci prijali 

trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a  poskytovaní 

služieb na trhovom mieste.  

Poslanci schválili aj zmenu územného plánu sídelného útvaru 

Žilina–dopravné prepojenie Vlčince-Solinky. Zmena územného 

plánu bola zverejnená pre uplatnenie pripomienok fyzických 

a právnických osôb.  

Mestské zastupiteľstvo založilo Mestský hokejový klub, a. s ., 

mesta Žilina, so 100 % účasťou mesta a  jeho zakladateľskú 

listinu a stanovy. Poslanci taktiež založili Mestský športový klub, 

a. s., mesta Žilina so 100 % účasťou mesta, jeho zakladate ľskú 

listinu a stanovy.  

 

 20. 5.  až 23. mája sa v  Športovej hale konal finálový turnaj 

majstrovstiev Slovenska kadetov v basketbale. Zúčastnili sa ho 

družstva BK Váhostav Žilina, Štadión Trenčín, BK Chemosvit Svit 

a ŠK Iskra Matadorfix Bratislava. Žilinčania sa stali majstrami 

Slovenska. V najlepšej päťke turnaja sa umiestnil A. Michel, ktorý 



20 

 

bol s 83 bodmi aj najlepším strelcom turnaja. Najlepším strelcom 

trestných bodov so 71 % úspešnosťou bol taktiež Žilinčan Martin 

Húska. Žilinčanov trénuje Ing. Bohdan Iljaško, ml.   

 21. 5.  V pohostinstve Bodega na Sládkovičovej ulici došlo v nočných 

hodinách k výbuchu nástražného výbušného systému. Pri 

výbuchu vznikli v prevádzke materiálne škody, k zraneniu osôb 

nedošlo. Žiaľ, aj tieto javy patria v  súčasnosti k životu na 

Slovensku.  

 27. 5.  Príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky a členovia 

Územného spolku Slovenského červeného kríža v Žiline robili na 

výpadovke na Martin pri Hyze akciu na kontrolu lekárničiek v 

autách. Zo 128 kontrolovaných vodičov malo lekárničku v  úplnom 

poriadku 75 vodičov, použiteľnú lekárničku malo v aute 29 

vodičov a 21 vodičov lekárničku v aute nemalo vôbec.  

 29. 5.  Konalo sa druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V 

druhom kole boli dvaja kandidáti – Rudolf Schuster a Vladimír 

Mečiar. V rámci celého Slovenska sa na druhom kole 

prezidentských volieb zúčastnilo 75,45 % oprávnených voličov, 

ktorí odovzdali dovedna 3 021 123 platných hlasov. Rudolf 

Schuster získal 1 727 481 (57,18 %), Vladimír Mečiar získal 1 

293 642 hlasov (42,82 %).  

V meste Žilina sa na voľbách zo 65 401 oprávnených voličov 

zúčastnilo 48 238, ktorí odovzdali 47 964 platných hlasov. 

Vladimír Mečiar získal 25 793 a Rudolf Schuster získal 22 171 

hlasov.   

 29. 5.  a 30. 5. sa v rámci VIII. festivalu v  minibasketbale a basketbale 

BADEM ´99 hrali turnaje kategórie žiakov 9. tried základných 

škôl a 1. ročníka stredných škôl. V turnaji chlapcov v  konkurencii 

desiatich družstiev zvíťazili basketbalisti BK Snina pred 

chlapcami BK Váhostav Žilina. V turnaji dievčat z desiatich 
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družstiev skončili dievčatá z  Lokomotívy Žilina na druhom 

mieste. Zv íťazili dievčatá z Popradu.  

 

 29. 5.  až 1. 6. Na pozvanie primátora mesta navštívil Ž ilinu Roman 

Bednár, spisovateľ, novinár a publicista žijúci v Nemecku a na 

Slovensku. Na pôde Okresného úradu ho prijal prednosta Ing. 

Tibor Mintál. Absolvoval besedu s učiteľmi žilinských základných 

škôl. Spisovateľa prijal na radnici primátor mesta Ing. Ján Slota. 

Zaujímavá bola diskusia so žilinskými čitateľmi v priestoroch 

Mestského úradu.  

 

 30. 5.  V reštaurácii KK–forum sa konal Deň detí. Zúčastnili sa ho 

desiatky detí zo Žiliny a z  juhoslovanských mesta Kovačice a 

viackrát bombardovaného mesta Pančeva vo Vojvodine. Tieto deti 

sú na ozdravnom pobyte v Podjavorníku. V kultúrnom programe 

vystúpili folklórny súbor Rozsutec, súbor Lentilky atď. Na 

podujatí sa zúčastnili aj primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota a 

radca veľvys lanectva Juhoslovanskej zväzove j republiky Radoslav 

Džuver.  

 

 JÚN 1999 

 

 1. 6.  V priestoroch radnice mesta Žilina sa konalo zasadnutie 

regioná lneho Združenia miest a obcí Slovenska Horného Považia. 

Prítomní zástupcovia viac ako 60 miest a obcí riešili problémy 

energetiky a prerokova li návrh stanov združenia Regiónu 

Beskydy. Mesto Žilina vyjadrilo projektu regiónu podporu a 

ponúklo svoje priestory pre jeho sídlo.  

  

 2. 6.  až 5. 6. sa konal piaty ročník Staromestských slávností. Aj v 

tomto roku prebiehal hlavný program na Námestí Andreja Hlinku. 

Pre úspešný priebeh slávností a ďalších podujatí mesto Žilina 

zakúpilo novú, pôsobivú tribúnu ladenú v ž lto-zelených farbách. 



22 

 

Tohto roku Mesto Žilina organizovalo aj Trhy ľudových a 

umeleckých remesiel. Svoju zručnosť predviedli študenti 14 

odborných učilíšť. Trhov ľudových a umeleckých remesiel sa 

zúčastnilo aj 50 živnostníkov, výrobcov. V Makovického dome 

bola výstava s názvom „Čičmianska výšivka“.  

Staromestské slávnosti otvoril 3. júna zástupca primátora mesta 

Žilina Ing. Milan Gavlák. Pri  otvorení zanechali veľký dojem 

mažoretky z Centra voľného času Spektrum. V kultúrnom 

programe, ktorý trval vždy do večerných hodín, vystúpilo 

množstvo umeleckých telies zo Žiliny a okolia. Počas troch dní 

vystúpili folklórne súbory Rozsutec, Pupov z Terchovej, 

Lietavanka, súbor z Kysuckého Lieskovca, dychová hudba 

Fatranka, súbory Lieska a Diana, dychové hudby z Varína a 

Považskej Bystrice, spevácke súbory Višňovanka a  Turianka, 

mandolínový súbor Žiarinka z Nesluše, Big -band žilinského 

Konzervatória a  mnohé ďalšie. Veľmi sledované boli módne 

prehliadky. Súčasťou programu bol aj koncert rockových skupín 

a ľudová veselica. Kultúrny program bol v  dokonalej réžii 

pracovníkov Mestského divadla v Žiline.  

Súčasťou slávností boli vedomostné a literárno -historické súťaže 

základných a stredných škôl o histórii nášho mesta. Súťaží sa 

zúčastnili žiaci a študenti takmer všetkých škôl v Žiline.  

Vedomostná súťaž základných škôl prebiehala 3. júna 

v priestoroch Mestského úradu. Do súťaže základných škôl 

Poznaj svoje mesto bolo prihlásených 17 škôl. Zvíťazili Štefan 

Taška a Peter Šimko zo ZŠ na ul. sv. Gorazda. V súťaži 

stredoškolákov O žilinský dvojkríž zvíťazil Tomáš Janura, študent 

Gymnázia v Ra jci. Vyhodnotenie bolo v reprezentačných 

priestoroch radnice Mesta Žilina, ceny venovalo Mesto Žilina.   

 3. 6.  V rámci Staromestských slávností sa na radnici mesta sa 

uskutočnilo vyhodnotenie literárno-historicko-výtvarnej súťaže 

žiakov základných a študentov stredných škôl Moje rodné mesto  
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 Žilina. Ceny venovalo Mesto Žilina. Výtvarných prác bolo v súťaži 

147. V kategórii 1. až 4. ročník základných škôl zvíťazila Natália 

Lajčiaková, žiačka ZŠ Hliny VII, medzi žiakmi 5. až 9. ročníka 

zvíťazili Janka Makovníková (Hliny VII) a Martina Belanová (ZŠ 

Gaštanová). V historickej  sekcii, medzi žiakmi 3. a 4. ročníka 

základných škôl udelili druhú cenu, ktorú získala Terézia 

Lajčáková (ZŠ R. Zaymusa), medzi žiakmi 5. až 9. ročníka bol 

najlepší Peter Šimko (ZŠ sv. Gorazda). Literárnych prác bolo v 

súťaži 59. Medzi žiakmi 1. až 4. ročníka zvíťazila Zuzana 

Kováčová (ZŠ Bánová), medzi žiakmi 5. až 9. ročníka zvíťazila 

Mária Lapšanská (ZŠ Hliny V). Spomedzi stredoškolákov 

najkrajšiu báseň o Žiline napísala Katarína Šeligová (Gymnázium 

Veľká okružná), autorkou najlepšej prózy bola Linda Bohušová 

(Gymnázium Hlinská). Víťazom výtvarnej sekcie bol Martin 

Slašťan (Gymnázium Hlinská). Na slávnostnom udeľovaní cien sa 

zúčastnil aj primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota.  

V rámci Staromestských slávností bola na budove Okresného 

úradu práce na Františkánskom námestí odhalená pamätná 

tabuľa pripomínajúca život a dielo významného spisovateľa a 

novinára Ema Bohúňa (1899-1959), ktorý pôsobil v Žiline. Potom 

sa v koncertnej sieni Konzervatória konalo udeľovanie ceny 

Genius Loci Solnensis. Tohtoročnými ocenenými boli herec Anton 

Šulík in memoriam, novinár Zdeno Gabriel in memoriam a RNDr. 

Ladislav Berger za celoživotnú pedagogickú prácu.  

V Považskej galérii umenia sa konala tvorivá dielňa súčasných 

trendov v oblasti Graffiti, ktorej sa zúčastnili desiatky  mladých 

ľudí. Ich práce striekané sprejmi boli veľmi zaujímavé a  pôsobivé. 

Boli v ostrom protiklade ku čmáraniciam na fasádach domov 

v Žiline, ktoré je nutné označiť za vandalizmus. Problém so 

sprejermi majú v  súčasnosti v mnohých mestách, nielen na 

Slovensku.  
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 4. 6.  Vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline sa konal 

6. ročník konferencie pri príležitosti „Dňa sestier“. Podujatie 

zorganizovala Regionálna komora stredných zdravotníckych 

pracovníkov v Žiline. Tohto roku si zdravotné sestry pripomínajú 

100. výročie založenia Medzinárodnej rady sestier (ICN).  

 

 4. 6.  Skončili sa Staromestské slávnosti ´99. Úroveň celého podujatia 

bola hodnotená návštevníkmi, účastníkmi i médiami veľmi 

pozitívne. Podujatie prebehlo bez akýchkoľvek ruš ivých 

momentov. Návštevníci i účastníci oceňovali príkladnú 

starostlivosť o priestor, čistotu (firmy T+T a TÚZ). Stály dozor na 

podujatí mali členovia Mestskej polície. Živnos tníci veľmi ocenili 

fakt, že mesto im poskytlo priestor na svoje predstavenie i  predaj 

výrobkov bezplatne, čo je v  dnešnej dobe  

ojedinelé.  

 

 5. 6.  Okresná rada Slovenskej národnej strany a Mestská organizácia 

Hnutia za demokratické Slovensko v Žiline usporiadali v 

lesoparku Chrasť Deň detí. Na podujatí sa zúčastn i li stovky ľudí, 

deti mali možnosť súťažiť v mnohých zaujímavých súťažiach.  

  

 5. 6.  V meste Bovec v Slovinsku, na rieke Soča sa konali ma jstrovstvá 

Európy vo vodnom zjazde. Pretekári Sokola Žilina, Jaroslav 

Slúčik a Vladimír Vala zvíťazili v kategórii C2. Je to ďalší úspech 

žilinských športovcov. Obaja 36-roční športovci boli majstrami 

sveta v rokoch 1995 a 1996, majstri sveta v  hliadkach 3 x C2 boli 

v roku 1998. Na majstrovstvách Európy zvíťazili v rokoch 1997 a 

1999 v sólovej kategórii i v hliadkach. Slúčik s Valom boli aj 

víťazmi Svetového pohára v rokoch 1992, 1995 a 1998.  

Na tohtoročných majstrovstvách Európy v Slovinsku skončili 

ďalší Žilinčania Ján Šutek a Štefan Grega na treťom mieste. V 

hliadkach 3 x C2 zvíťazili všetci štyria spomínaní borci spolu so 

súrodencami Hochschornerovcami z Bratislavy.   
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 5. 6.  V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava prác manželov 

Milana Krajču a Daniely Krajčovej zo Žiliny. Milan Krajčo 

vystavuje maľbu, jeho manželka maliarsku tvorbu i prácu s 

hlinou, textilom a keramikou.  

  

 10. 6.  V priestoroch Mestského úradu bol večer s polárnikom Petrom 

Valušiakom. Po premietaní diapozitívov z jeho ciest do Arktídy a 

Antarktídy bola beseda a premietanie filmu „118 dní v zajatí 

ľadu“.  

 

 11. 6.  V Budatínskom zámku, v sídle Považského múzea sa začal 9. 

ročník medzinárodného stretnutia drotárskych majstrov. 

Trojdňového podujatia sa zúčastňujú desiatky drotárskych 

majstrov. Súčasťou podujatia je i tvorivá dielňa, sympózium a 

otvorenie autorskej výstavy Ladislava Jurovatého ml. s názvom 

Tradícia a súčasnosť. O podujatie je veľký záujem.  

  

 11. 6.  V lesoparku Chrasť sa konal Memoriál Mikuláša Jančeka - 

preteky skautských hliadok. Mladší skauti súťažili v poznaní 

skautských značiek, v  uzlovaní, v prepaľovaní špagátu, v znalosti 

prírody a v prvej pomoci. Starší skauti súťažili v šifrovaní, v 

signalizácii, znalosti prírody, v meraní a odhade vzdialeností, v 

stavbe stanu atď. Celkove sa na podujatí zúčastnilo 23 

trojčlenných hliadok včielok, vĺčat, skautiek a skautov.  

 

 12. 6.  V areáli ŠK Montana v Budatíne sa konal tretí ročník parkúrových 

pretekov Montana Cup. Na programe bola anglická drezúra, kde 

bolo prihlásených 24 koní i skoky, kde v najťažšej kategórii 110 

cm bolo prihlásených 22 jazdcov s  koňmi.  

  

 13. 6.  Primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota prijal na radnici mesta 

delegáciu z čínskej provincie Jilin, ktorú viedol starší poradca 

provinčnej ľudovej vlády pán Mi Feng Jun. V delegácii boli aj 
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predstavitelia mesta Chang-Chun, s ktorým má naše mesto 

nadviazané partnerské vzťahy od roku 1991. Obaja predstavitelia 

podpísali dodatok k dohode o spolupráci pre rok 2000. Prejavili 

záujem prehĺbiť vzájomné vzťahy aj po roku 2000. Spolupráca sa 

popri oblasti kultúry a vzdelávania rozšíri o kooperáciu 

výrobných podnikov a rozvoj obchodných vzťahov.  

Čínska delegácia navštívila aj sídlo Regionálnej komory 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline. Dohodli sa 

na vzájomnej výmene obchodných misií. Hostia z  Chang-Chunu 

taktiež nadviazali kontakty so Žilinskou univerzitou a prerokovali 

možnosti vzájomnej výmeny profesorov a študentov.   

 16. 6.  V zasadacej miestnosti Krajského úradu bola otvorená výstava 

prác žiakov 45 špeciálnych škôl a zariadení z celého Žilinského 

kraja s názvom „Slnko v  duši“.  

 18. 6.  Na žilinskom letisku v Dolnom Hričove sa konal letecký deň. V 

peknom počasí mohli tisícky návštevníkov sledovať majstrovstvo 

pilotov na rôznych typoch lietadiel a vrtuľníkov. Medzi vrcholy 

podujatia patrili exhibície letky Bielych Albatrosov, vetroňov 

Očovskí bačovia a vystúpenie MIG-29. Atrakt ívne boli aj zoskoky 

parašutistov.  

 19. 6.  Futbalisti MŠK Žilina nastúpili v pohári Intertoto v Dánsku proti 

piatemu družstvu dánskej ligy Herfolge Bo ldklub a zvíťazili 2:0. 

Oba góly vsietil Marek Mintál. Novým trénerom MŠK Žilina je 

bývalý reprezentant  Jozef Barmoš.  

 20. 6.  Mladší futbaloví dorastenci MŠK Žilina odohrali odvetný zápas o 

majstra Slovenska s družstvom Tatrana Prešov. Zverenci trénerov 

Karola Šulgana a Františka Smaka prehrali v pomere 1:2 (v prvom 

zápase 0:3) a  obsadili druhé miesto.  
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 23. 6.  Konalo sa 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Poslanci schválili správu o činnosti Mestskej polície, ktorá má 

dnes 65 policajtov. Poslanci súhlasili s čiastočným obmedzením 

nočných spojov Mestskej hromadnej dopravy a s  prítomnosťou 

člena Mestskej polície vo vozidle. V poslednom čase došlo totiž k 

viacerým incidentom i k napadnutiu vodiča.  

Poslanci schválili aj návrh, aby si mesto Žilina vzalo úver 370 

miliónov Sk s úverovou sadzbou najviac 10 % na financovanie 

prioritných stavieb-vodovody v Zádubní a  v Zástraní, v Žilinskej 

Lehote, Brodne a vo Vraní. Prostriedky budú použité aj na 

výstavbu trolejbusovej dopravy na Hájik, rekonštrukciu 

niektorých ulíc a na výstavbu 76 bytov na sídlisku Hájik.  

Poslanci schválili príspevok vo výške 50 000 Sk z rozpočtu mesta 

na financovanie nákupu liekov pre ľudí vo vojnou postihnutej 

Juhoslávii. Mestské zastupiteľstvo vyjadrilo svoj súhlas so 

vstupom Mesta Žilina do Euroregiónu Beskydy s tým, že sídlom 

slovenskej časti sa stane Žilina.  

  

 24. 6.  Pán Ján Hunyady sa dožil 103 rokov. Rodák z Tisovca dnes žije v 

Dome charity sv. Kamila v Žiline a je najstarším mužom žijúcim 

v našom meste.  

 

 24. 6.  Vo Zvolene sa skončili majstrovstvá sveta v hokejbale seniorov. 

Majstrami sa stali reprezentanti Slovenskej republiky, medzi 

ktorými nechýbali ani Žilinčania Robert Kašša a Pavol Surňák z 

HBC 07 Žilina. Vo finále zdolali Kanadu v pomere 3:2.  

 

 2 5 . 6 .  Na Mestskom úrade v Žiline sa konalo ustanovujúce zasadnutie 

Združenia Beskydy, ktorého sa zúčastnili zástupcovia štyroch 

miest a 29 obcí Žilinského kraja, zástupcovia Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej živnostenskej 

komory. Za predsedu Združenia bol zvolený Ing. Miroslav Rejda, 

primátor mesta Turzovka. Podobné združenia založia 
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v budúcnosti mestá a obce v Poľsku a v Českej republike a  spolu 

založia Euroregión Beskydy.  

 26. 6.  V Žarnovici sa skončil záverečný turnaj o titul majstra Slovenskej 

republiky v ženskom futbale. Futbalistky ŠF VIX Žilina obsadili 

celkove tretie miesto, víťazom  sa stali dievčatá zo Slovana 

Bratislava. V súťaži žiačok boli futbalistky ŠKF VIX na druhom 

mieste, zvíťazili taktiež hráčky Slovana Bratislava.  

 

 26. 6.  až 30. 6. sa na pôde Žilinskej univerzity konala medzinárodná 

konferencia mladých vedeckých pracovníkov Transcom ´99. 

Cieľom konferencie je rozšírenie možností predstavenia 

vedeckých prác z oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií, 

strojárstva, elektrotechniky, stavebníctva, informačných 

technológií, manažmentu a  ekonomiky. Pri tejto udalosti sa 

používala aj príležitostná poštová pečiatka.  

 

 26. 6.  a 27. 6. sa v mestskej časti Bytčica v Kultúrnom dome konali 

oslavy 590. výročia prvej písomnej zmienky o  Bytčici a 75. výročia 

organizovania telovýchovy. Niekdajšia obec sa prvý raz spomína 

v roku 1409 pod názvom Bystrycz. V roku 1496 sa už spomína 

pod názvom Bychycze. V materiáloch, ktorí Bytčičania vydali pri 

tejto príležitosti sa spomína slávny husľový virtuóz Ján Kubelík 

(1880-1940), otec Rafaela Kubelíka, ktorý ako dirigent získal 

úspechy po celom svete. Majster Kubelík v Bytčici od roku 1912 

vlastnil miestny kaštieľ. Tento kaštieľ ako aj polia predal v roku 

1919 obyvateľom Bytčice. V kaštieli bola zriadená štátna 

nemocnica. Tu pôsobil v rokoch 1922 až 1939 známy lekár MUDr. 

Ivan Hálek (1872-1945). V areáli miestnej TJ Tatran sa 

uskutočnili v rámci osláv 75. výročia telovýchovy futbalové 

zápasy, v ktorých hrali futbalisti Tatrana Bytčica, 

dorastenci, žiaci a Horný koniec zvíťazil nad Dolným koncom v 

pomere 2:1.  
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 29. 6.  V priestoroch Považskej galérie umenia bolo otvorené Informačné 

centrum Európskej únie (ICEÚ). Na otvorení bol prítomný aj 

veľvyslanec Európskej únie na Slovensku Walter Rochel. 

Súčasťou programu bolo aj otvorenie výstavy fotografií žilinských 

tvorcov Ľuba Bechného a Milana Koseca s názvom „Obrázky zo 

Slovenska“. Veľvyslanec Walter Rochel navštívil aj Regionálnu 

komoru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline.  

 29. 6.  Žilinské kasárne navštívila delegácia Civilnej ochrany 

ministerstva vnútra Rakúskej republiky. Vojaci 72. záchranného 

pluku Civilnej ochrany rakúskym hosťom predviedli ukážky svojej 

činnosti a používanej techniky. Rakúšania veľmi vysoko 

ohodnotili pripravenosť a odbornosť činností našich vojakov pri 

mimoriadnych situáciách.  

 JÚL 1999 

 

 1. 7.  V Sade SNP začalo ošetrovanie pagaštanov konských proti 

škodcovi (Ploskáčik pagaštanový-Cameraria ohridella). Tento 

škodca sa prvý raz objavil v roku 1985 v Macedónsku, v 

bratislavských parkoch sa objavil v roku 1994. Pôsobenie škodcu 

sa prejavuje vznikom hnedých škvŕn na  listoch a na postupnom 

ničení listov za pomoci rôznych mikroskopických parazitických 

húb. Vzhľadom na množstvo pagaštanov v slovenských parkoch 

je to veľmi nebezpečný škodca. Žilina je jedným z prvých miest 

na Slovensku ktoré začalo boj proti škodcovi. Postupne sa budú 

striekať všetky pagaštany v meste.  

 1. 7.  Dnes sa začal odchyt divokých mestských holubov pre po treby 

vzorkovania - vyšetrenia na výskyt endoparazitov, turberkulózy a 

iných nebezpečných chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat na 

človeka. Znižovanie populácie divých mestských holubov sa bude 

vykonávať stále.  
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1. 7. 

 

Svätou omšou vo farskom kostole sa začala Katolícka 

charizmatická konferencia obnovy a evanjelizácie v Duchu 

Svätom. Od 2. do 4. júla sa v Športovej hale boli prednášky i 

modlitby. Vysluhované boli sväté omše, ktoré slúžili 

banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž a pomocný 

biskup Nitrianskej diecézy Mons. František Rábek. Podujatie 

organizovalo Združenie charizmatickej obnovy Jas so sídlom vo 

Zvolene v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou.   

 2. 7.  Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster vymenoval do 

funkcií rektorov slovenských vysokých škôl a univerzít. Medzi 

vymenovanými bol aj rektor Žilinskej un iverzity Prof. Ing. Milan 

Dado, CSc.  

 2. 7.  až 4. 7. V Liptovskom Mikuláši sa konala krajská súťaž 

dobrovoľných hasičských zborov. Víťaz okresnej súťaže - družstvo 

Dobrovoľného požiarneho zboru mesta Žiliny sa umiestnilo na 

vynikajúcom druhom mieste.  

 3. 7.  Na Žilinskej univerzite sa začal seminár na tému „Ap likovaná 

informatika v biomedicíne a lekárskom inžinierstve“. Okrem 

odborníkov zo Slovenska sa seminára zúčastňujú špičkoví 

odborníci z Francúzska, Írska, Nemecka a Rakúska. Sem inár, 

ktorý potrvá do 9. júla, sa koná v rámci projektu Európskej únie 

Tempus.   

 3. 7.  Futbalisti MŠK Žilina, ktorí vyradili v prvom kole dánske družstvo 

Herfolge Boldklub, odohrali v Žiline prvý zápas druhého kola. 

V zápase zvíťazili nad družstvom FC Metz, vlaňajším 

vicemajstrom Francúzska 2:1.  

 3. 7.  Na základe rozhodnutia Slovenskej lekárnickej komory boli aj v 

našom meste zavreté všetky lekárne, okrem jednej pohotovostnej. 
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Lekárnici chceli upozorniť širokú verejnosť i kompetentných na 

nepriaznivú situáciu v lekárenskej službe.  

  

 11. 7.  Futbalisti MŠK Žilina prehrali vo francúzskom meste Thionville 

odvetný zápas Pohára Intertoto s francúzskym družstvo FC Metz 

v pomere 3:0 a ukončili svoje účinkovanie v tomto ročníku 

pohára. Napriek tomu je postup do druhého kola medzinárodnej 

súťaže historickým úspechom ž i linského futbalu.   

  

 12. 7.  V rámci reintrodukčného projektu boli z  budovy Mestského úradu 

na územie mesta Žilina vypustené na voľný let dva kusy dravého 

vtáka - Sokola rároha (Falco cherrug). Reintrodukcia sokolov je 

súčasťou projektu znižovania stavov populácie divých  mestských 

holubov v našom meste. Od prítomnosti týchto dravcov sa 

očakáva posilnenie ekologickej stability v meste.  

  

 16. 7.  Pri príležitosti 7. výročia prijatia Deklarácie o  zvrchovanosti 

Slovenskej republiky sa večer na Dubni rozhorela vatra 

zvrchovanosti. Vatru zapálili Ing. Milan Gavlák, podpredseda 

Krajského predstavenstva Hnutia za demokratické Slovensko a 

zástupca primátora mesta Žilina a podpredseda Okresnej rady 

Slovenskej národnej strany Marián Kocan, ktorý prečítal príhovor 

v mene predsedu SNS a primátora mesta Žilina Ing. Jána Slotu. 

Niekoľko stoviek Žilinčanov strávilo na Dubni príjemný večer.  

  

 17. 7.  Žilinu a  jej okolie poctila návšteva delegátov Františkánskeho 

svetského rádu (OFS) z  celej Európy. Rád založil v roku 1221 sv. 

František z Assisi. Hostia si o. i. prezreli kostol sv. Štefana 

a navštívili pútnické miesto Rajecká Lesná.  

 

 17. 7.  Vatra zvrchovanosti sa rozhorela aj na najmladšom žilinskom 

sídlisku Hájik. Slávnostný príhovor predniesol poslanec 
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Mestského zastupiteľstva v Žiline Ing. Marián Janušek. Pri vatre 

sa stretlo viac ako tristo obyvateľov Hájika.   

 17. 7.  a 18. 7. Na plážových ihriskách Mestskej krytej plavárne sa hral 

turnaj v plážovom volejbale. Medzi ženami zvíťazili Žilinčanky 

Katarína Rimovská a Katarína Mizdošová. Žilinčanky zvíťazili na 

dosiaľ všetkých štyroch turnajoch.  

 23. 7.  Žilinu navštívil prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. 

Na žilinskej radnici hosťa privítal primátor mesta Žil ina Ing. Ján 

Slota. Na prijatí sa zúčastnili poslanci Národnej rady Slovenskej 

republiky, poslanci Mestského zastupiteľstva, starostovia obcí 

okresu, prednosta Krajského úradu v Žiline Mgr. Anton Straka a 

prednosta Okresného úradu v Žiline Ing. Tibor Mintál. V diskusii 

odzneli podnety a pripomienky k organizácii a kompetencii 

samosprávy. Pán prezident si potom prezrel historické jadro 

mesta a položil kvety k soche Andreja Hlinku. Prednosta 

Krajského úradu Mgr. Anton Straka požiadal pána prezidenta, 

aby tvrdo presadzoval zachovanie Žilinského kraja, nakoľko 

súčasná vláda uvažuje o zmene územno-správneho členenia 

a s tým súvisiaceho zrušenia nášho kraja.   

 26. 7.  Priaznivci športovej gymnastiky si pripomenuli 40. výročie vzn iku 

tohto športu v  našom meste na Veľkej cene Žiliny v  Športovej hale 

na Bôriku. Putovný pohár v družstvách získali domáce 

športovkyne Lucia Koniariková a Veronika Mišíková. Večer sa 

stretli pamätníci tohto športu v  Žiline, prítomná bola aj 

zakladateľka oddielu pani Kubičková-Beková. Za štyridsať rokov 

Žilinčania mnohokrát reprezentovali na majstrovstvách sveta či 

Európy.  

 29. 7.  Žilinu navštívil Pavol Bock, major Kráľovskej armády Veľkej 

Británie, ktorý dnes žije v Anglicku. Pán Bock bol počas druhej 

svetovej vojny spolubojovníkom Jozefa Gabčíka, s ktorým 
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absolvoval parašutistický výcvik. Návšteva sa uskutočnila na 

pozvanie plk. Jozefa Krištofiaka, veliteľa Pluku Jozefa Gabčíka.  

 

 30. 7.  až 1. augusta sa v Terchovej konal tradičný medzinárodný 

folklórny festival Jánošíkove dni. Aj v tomto roku je 

spoluorganizátorom festivalu Mesto Žilina. V prvý deň bol na 

Námestí Andreja Hlinku v Žiline propagačný koncert, na ktorom 

vystúpil folklórny súbor Rozsutec. Program Jánošíkových dní bol 

počas troch dní veľmi bohatý. Medzi množstvom účinkujúcich 

súborov i jednotlivcov boli aj žilinské súbory Rozsutec,  „starí 

Rozsutčiari“, Stavbár, ako sólista vystúpil heligonkár Vincent 

Krkoška zo súboru Rozsutec, žilinsko-terchovská rocková 

skupina Arzén. Hlavný program prebiehal v amfiteátri Nad 

Bôrami, ďalšie boli v neďalekom šap itó. Súčasťou programu bolo 

aj predstavenie novej CD-platne folklórneho súboru Rozsutec s 

názvom „Hrajže mi, muzička“. Jánošíkove dni sa tešili veľkému 

záujmu divákov. Podujatiu prialo počasie, ani raz nezapršalo. To 

sa v Terchovej nestalo už niekoľko rokov.  

 

 31. 7.  V Martine sa konalo zasadnutie výboru Matice slovenskej pri 

príležitosti 80. výročia oživotvorujúceho zhromaždenia v roku 

1919. Zasadnutie sa konalo v rámci Dní Matice slovenskej a ako 

hosť sa ho zúčastnil aj predseda Slovenskej národnej strany a  

primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Matica slovenská, ako 

národná osvetová a vzdelávacia ustanovizeň sa momentálne 

nachádza vo veľmi zložitej situácii.  

  

 31. 7.  Konalo sa ďalšie pravidelné hromadné očkovanie psov a  mačiek 

proti besnote. Očkovanie organizuje Regionálna veterinárna 

správa v Žiline spolu s Mestským úradom v  Žiline. Tieto 

očkovania sa organizujú pravidelne.  

 



34 

 

 AUGUST 1999 

 

 1. 8.  V Bánovej sa uskutočnili oslavy 70. výročia vzniku TJ Jednota 

Bánová. Súčasťou osláv boli futbalové zápasy  žiakov, 

dorastencov, zápas medzi starými pánmi Bánovej a Lietavskej 

Lúčky, ktorý skončil remízou 3:3 a  zápas medzi A – družstvami 

Bánovej a Bytčice, ktorý skončil nerozhodne výsledkom 1:1.  

 5. 8.  V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava juhoamerickej 

grafiky. Vystavené sú diela 40 autorov z  Argentíny, Brazílie, 

Chile, Kolumbie, Peru a Venezuely. Táto výstava je usporiadaná 

v spolupráci s galériou BWA v Bielsko-Biala.  

 6. 8.  až 8. 8. sa na žilinskom letisku v Dolnom Hričove konali 

motocyklové preteky Ceny Slovenskej republiky ´99 Alpe Adria 

Cup. Súťaží sa zúčastnilo dovedna viac ako dvesto jazdcov z 

Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Talianska a  celá 

špička zo Slovenska. V prvý deň mali jazdci voľný tréning, v druhý 

deň meraný tréning. Preteky sa uskutočnili 8. augusta. Pretekári 

súťaž ili v kategóriách 50 automatik, 50 Europa, do 125 ccm, do 

250 ccm, do 600 ccm, Superbike a v kategórii starších motoriek. 

V triede do 600 ccm SSP zvíťazil Miloš Baláž (Slovakia Team 

Žilina). Hlavným organizátorom pretekov, ktoré sa tešili veľkému 

záujmu športovej verejnosti, bolo Mesto Žilina. Podujatiu prialo 

počasie.  

 7. 8.  a 8. 8. sa v španielskom meste Barcelona konali majstrovstvá 

sveta v atletike telesne postihnutých. Zlatú medailu v  skoku do 

diaľky si výkonom 462 vybojovala Lenka Gajarská zo Slávie 

Žilinská univerzita Žilina.  

 11. 8.  Žilinčania, tak isto ako ľudia na celom svete, pozorovali zatmenie 

Slnka. Celý svet bol zaujatý sledovaním tohoto výnimočného javu. 

Posledné úplné zatmenie Slnka bolo možné v Európe pozorovať  
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8. 7. 1842, nasledujúce zatmenie bude 7Aj z  tohto je vidieť, je vidieť, 

že astronomický úkaz je veľmi vzácny.  

V Žiline možno hovoriť o  čiastočnom zatmení, nakoľko tzv. pásmo 

totality široké cca 100 km prechádzalo cez Maďarsko.  Zatmenie 

Slnka začalo byť pozorovateľné na východe Kanady, prešlo cez 

Atlantický oceán, cez Európu a  Áziu, skončilo nad Bengá lskym 

zálivom.  

V Žiline začalo zatmenie o 11:27:07 SELČ, maximálna fáza zatmenia 

(94,88 %) začala o 12:49:52 SELČ a  trvala 2 minúty a 17 sekúnd. 

Počas tohoto času nastalo v  Žiline značné šero, stratili sa tiene 

a v ovzduší bola zvláštna, nepokojná atmosféra. V pásme úplného 

zatmenia (totality) bola vtedy takmer úplná tma. O 14:11:04 SELČ 

bol v Žiline koniec tohoto prírodného úkazu.  

Niektoré televízne stanice umožnili sledovanie zatmenia Slnka 

prenosmi počas celej doby trvania. Ohlasy z  pásma úplného 

zatmenia hovoria o skutočne hlbokom, neopakovateľnom zážitku.   

 15. 8.  Do platnosti vstúpil nový cenník pre mestskú hromadnú dopravu 

v Žiline. Cestovné bolo rozdelené do dvoch cenových taríf. Prvé 

pásmo je cesta do 5 ľubovoľných po sebe idúcich zastávkach 

pritom sa nástupná zastávka nepočíta (6 Sk) a  druhé pásmo(nad 

5 zastávok), kde stojí cestovný lístok 8 Sk. Novinkou je 

elektronický časový predplatný lístok (Mestská čipová karta).  

 19. 8.  Dnes odletela do Turecka skupina slovenských záchranárov so 

psami, aby pomohli vyslobodzovať obete ničivého zemetrasenia, 

ktoré v  týchto dňoch postihlo oblasť okolo Istanbulu 

a Marmarského mora. Medzi záchranármi je aj Žilinčan Jozef 

Hramec s 5-ročnou sučkou nemeckého ovčiaka Alfa. Naši 

záchranári sa ihneď pustili do práce, ktorú vysoko hodnotia 

turecké orgány i ich ostatní kolegovia z mnohých krajín.  

 25. 8.  Na trati železničnej Žilina – Rajec boli dané do prevádzky 

motorové vozne rady 811, ktoré vyrobili ŽOS Zvolen 
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rekonštrukciou prívesných vozňov rady 011. Prevádzka na trati 

i údržba bude pri týchto vozňoch podstatne lacnejšia.   

 26. 8.  Uskutočnili sa oslavy 55. výročia Slovenského národného  

povstania. Na úvod osláv bola v  priestoroch informačného centra 

EÚ otvorená výstava dokumentov o  odboji „ Slováci vo Veľkej 

Británii“. Hlavným bodom programu bolo kladenie vencov pri 

pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica nad 

Strečnom. Zúčastnili sa ho o. i. minister obrany SR Pavol Kanis, 

prednosta Krajského úradu v  Žiline Mgr. Anton Straka, 

zástupcovia veľvyslanectiev Francúzska, Ruska a  Ukrajiny 

i priami účastníci bojov zo Slovenska i z Francúzska aj 

s rodinnými príslušníkmi. Veniec za mesto  Žilina položil zástupca 

primátora Ing. Milan Gavlák.  

Oslavy pokračovali v  Svadobnom paláci Bytčianskeho zámku za 

účasti mnohých hostí. kde bola otvorená výstava prác 

akademického maliara Štefana Pelikána s  názvom „Ozveny z hôr“.   

 28. 8.  V Športovej hale sa skončil medzinárodný turnaj v  basketbale 

mužov o Veľkú cenu Váhostavu, za účasti družstiev BK Váhostav 

Žilina, Honvéd Budapešť a  Wisla Krakov a BVV Brno, ktorí na 

turnaji zvíťazili. Žilinčania boli tretí, najlepším strelcom súťaže 

sa stal Žilinčan Baláž so 66 bodmi v  troch zápasoch.  

 28. 8.  Na Ulici Antona Bernoláka a  na Námestí Ľudovíta Štúra sa 

uskutočnil o 8. ročník pretekov Cyklistického spolku Žilina 

o cenu primátora mesta. Súťažili všetky detské kategórie od detí 

do 6 rokov až po kadetov a  juniorov.  

 

 
SEPTEMBER 1999 

 1. 9.  Od dnešného dňa je mäsopriemyselný kombinát Altea v likvidácii. 

Podnik známy ako žilinský bitúnok, sa v  posledných rokoch 

dostal do finančných problémov. Koncom augusta tohto roku 
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dostalo výpoveď 90 zo 135 zamestnancov.  Zarážajúce je na tom 

fakt, že do Žiliny každý deň ráno mäso dovážajú mäsiarske 

podniky až z Lučenca či z Rimavskej Soboty.   

 

 2. 9.  Začal sa nový školský rok. V  Žiline otvorili novú strednú školu–

bilingválne gymnázium so slovensko-francúzskou a slovensko-

španielskou sekciou. Slovensko-francúzske gymnázium, 

(Belgické lýceum) v  Žiline pôsobí od roku 1991 v  priestoroch 

gymnázia Hlinská ul. Od tohto školského roku bude časť 

vyučovania na Hlinskej ulici a časť v novej budove na ulici T. 

Ružičku. V škole bude  sedem tried s jazykom francúzskym 

a jedna trieda s jazykom španielskym. Spolu bude na škole 

študovať 207 žiakov. Štúdium je päťročné.  

Na otvorení školy sa zúčastnili aj zástupcovia belgického 

a španielskeho veľvyslanectva, ktorých na radnici mesta prijal  

primátor mesta Ing. Ján Slota.  

 

2. 9. 

 

Členky Spolku slovenských žien si na svojom zasadnutí v  Dome 

Matice slovenskej pripomenuli 130. výročie založenia Živeny na 

Slovensku. Zasadnutie viedla nová predsedníčka spolku v  Žiline 

Dana Daníková.  

 7. 9.  začal 7. ročník veľtrhu telekomunikačných a  informačných 

systémov T. I. S. ´99. Zúčastňuje sa ho 55 priamych 

vystavovateľov z Česka, Nemecka, Rakúska, Talianska a  zo 

Slovenska. Podujatie potrvá do 10. septembra, jeho súčasťou je 

aj medzinárodná konferencia.  

 8. 9.  Konal sa ďalší ročník súťaže výsadkárov pod názvom Antropoid 

´99. Na dvadsaťkilometrovej trati súťažilo 15 päťčlenných 

družstiev. Vojaci na trati museli prekonať zoskok, zlaňovanie 

Lietavského hradu, lezenie na skalu, brodenie rieky, streľbu atď. 
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V tomto ročníku boli najrýchlejší študenti Vojenskej akadémie 

v Liptovskom Mikuláši. Žilinčania z 2. roty žilinského 5. pluku 

špeciálneho určenia skončili na treťom mieste. Súťaže sa 

zúčastnili aj výsadkári z Belgicka, Česka, Nemecka a  Maďarska.  

 8. 9.  V Bratislave sa konal prvý ročník Memoriálu V. Ružičku – Schody 

´99. Jozef Zachar a  Peter Maslovský z  jednotky Zboru požiarnej 

ochrany v Žiline zvíťazili v  behu do 24. poschodia budovy časom 2 

minúty 59 sekúnd medzi 31 súťažnými dvojicami. Schody vybehli 

v plnej zásahovej zbroji a  nasadenými dýchacími prístro jmi.  

 9. 9.  Konalo sa 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Žiline, 

zúčastnilo sa ho 39 poslancov. Poslanci vzali na vedomie správu 

o činnosti mestskej rady, v  ktorej sa okrem iného hovorí, že 

primátor mesta Ing. Ján Slota vytvoril Radu primátora mesta 

Žilina pre prevenciu kriminality a  i nej protispoločenskej 

činnosti.  

V správe o plnení rozpočtu mesta na rok 1999 bolo uvedené, že 

prvý polrok skončil účtovným schodkom 13,835 tisíc Sk, ktorý 

vznikol v bytovom hospodárstve z  dôvodu vyšších nákladov na 

energiu.  

Poslanci schválili správu o činnosti Mestského divadla a  rozhodli 

o predaji Domu smútku v  Žiline na Hradisku na novom cintoríne 

za symbolickú 1 Sk podnikateľskému subjektu, ktorý bude mať 

záujem o rekonštrukciu objektu odhadovanú na cca 40 až 45 

miliónov Sk. Záujemca sa musí preukázať finančným 

zabezpečením a  zárukami, že bude schopný zrealizovať úplnú 

rekonštrukciu objektu podľa požiadaviek Útvaru hlavného 

architekta mesta Žilina, vrátane stat ického zabezpečenia 

a výstavby krematória s  tromi pecami s ukončením do konca roku 

2001.  

Poslanci schválili odpredaj viacerých nehnuteľností. V  diskusii sa 

poslanci odsúdili aktuálny problém – čarbanice sprejerov na 

mnohých budovách v  Žiline. Tento druh vandalizmu spôsobuje 
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veľké škody na majetku mesta i  na majetku obyvateľov, 

nehovoriac o kráse mesta. Mestská polícia bude oveľa 

dôslednejšie postihovať túto činnosť „umelcov“.  

  

 9. 9.  V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava „Tvo rba a hobby 

architektov Žiliny“. Výstava približuje návštevníkom tvorbu 36 

vystavujúcich architektov, ktorí sa posledné tri desa ťročia 

podieľali na podobe slovenskej architektúry. Spomenúť treba 

zosnulých architektov: Ladislav Bauer, Anton Kratochvíl, Evžen 

Hejtmánek i  súčasných: Pavol Brna, Ľubica Koreňová, Štefan 

Krušinský, Ľudovít Kupkovič, Viera Mecková, Ivan Meliš, Dušan 

Mellner, Anton Stuchl či Stanislav Toman.  

 

 10. 9.  Primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota prijal zástupcov 

medzinárodnej organizácie Rotary, ktorých  viedol guvernér 

dištriktu č. 2240 Českej a  Slovenskej republiky Dobroslav 

Zeman. Jednou z najbližších aktivít Rotary Clubu je realizácia 2. 

etapy projektu pre cykloturistiku.  

 

 10. 9.  Skončil sa 10. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti 

a fantázie  Jašidielňa. Ako každý rok mal bohatý program, celé 

mesto bolo plné mladých ľudí. Na programe boli práce v dielňach, 

koncerty v Dome umenia Fatra, na Námestí Andreja Hlinku, 

záhadný labyrint na balustráde, riešenie množstva záhad, 

prekážok a  úloh.  

Súčasťou podujatia bola aj premiéra filmu „Dajte nám robotu“ 

žilinského režiséra Martina Barčíka, ktorý hovorí o  problémoch 

štyroch mladých postihnutých ľudí zo Žiliny pri hľadaní svojho 

uplatnenia v živote. Premiéra filmu bola v Dome odborov. 

Jašidielňa začala 8 . septembra.  

 

 10. 9.  V Žiline bol policajtami zadržaný predajca a  rozširovateľ drog. U 

25-ročného muža našli skladačky s  heroínom. Na území mesta to 
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bol už ôsmy úspešný zásah policajtov proti týmto nebezpečným 

ľuďom. V posledných rokoch je aj na Slovensku veľký problém 

s užívaním rôznych drog. Ž ilina sa žiaľ radí na popredné miesta 

v množstve drogovo závislých osôb.  

 14. 9.  Na žilinskej radnici sa stretli primátor mesta Žilina Ing. Ján 

Slota, primátor Trenčína Ing. Jozef Žiška, prednostovia krajských  

úradov v  Žiline Mgr. Anton Straka a  v Trenčíne Ing. Dominik 

Kaher a ďalší predstavitelia štátnej správy a  samosprávy z týchto 

krajov. Vyjadrili svoj nesúhlas s  vládnymi úvahami o  regiónoch 

Žilina-Banská Bystrica a  Trenčín-Trnava-Nitra. Za prirodzené 

a účelné považujú vytvorenie regiónu Považie, spojením 

Trenčianskeho a Žilinského kraja. Išlo by o  životaschopnú 

jednotku s viac ako 1 miliónom obyvateľov, ktorá má všetky 

predpoklady aj pre rozvíjanie medzinárodnej spolupráce s Českou 

republikou a s Poľskom.  

 15. 9.  Konfederácia politických väzňov Slovenska–Zväz 

protikomunistického odboja, Krajská pobočka v  Žiline a Mesto 

Žilina si pripomenuli obete totalitného režimu pri Pamätníku 

obetiam komunizmu pred Mestským úradom v Žiline. Veniec za 

mesto Žilina položil primátor mesta Ing. Ján Slota. Pred kladením 

vencov bola slúžená svätá omša v  kostole sv. Pavla (Sirotársky 

kostol).  

 18. 9.  a 19. 9. sa konal v Športovej hale na Bôriku Celoslovenský 

evanjelický festival. Zúčastnili sa ho tisíce veriacich zo Slovenska 

a mnohí účastníci a  delegáti zo zahraničia. Súčasťou podujatia 

boli pobožnosti, predstavenie centrálnych organizácií evanjelickej 

cirkvi, programy škôl, semináre, výstavy. V  Dome umenia Fatra 

sa konala umelecká akadémia. Na podujatí sa zúčastnili všetci 

traja biskupi evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Dr. 

Július Filo, Ján Midriak a  Ivan Osuský.  
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 22. 9.  a 23. 9. Na Žilinskej univerzite sa konalo tretie medzinárodné 

stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických 

a vedeckých pracovníkov univerzít Pospoint ´99. Súčasťou 

podujatia bola aj výstava poštových známok a  cenín Slovenskej 

republiky zo zbierok Slovenskej pošty. K  tejto udalosti bola 

zhotovená príležitostná poštová pečiatka, ktorej autorom je rytec 

František Horniak.  

 22. 9.  a 23. 9. V Športovej hale na Bôriku sa konal turnaj vo volejbale 

o Pohár primátora Žiliny. Pohár získali volejbalisti VK Stavbár 

Žilina, keď zvíťazili nad súpermi z  Myjavy, Humenného, z  Brna 

a vo finále zvíťazili nad družstvom z  poľského Bielsko-Biala.  

 23. 9.  V Dome umenia Fatra bol otvárací koncert 26. koncertnej sezóny 

Štátneho komorného orchestra. Orchester dirigoval 93 -ročný Dr. 

Ľudovít Rajter, jedna z  najvýznamnejších osobností slovenskej 

hudobnej kultúry. Dirigovať začal v  roku 1935. Na koncerte 

odzneli skladby Franza Schuberta, Fexix Mendelssohn-

Bartholdyho a Josepha Haydna.   

 25. 9.  Uskutočnil sa 1. ročník Žilinského malého triatlonu. Účastníci 

absolvovali plávanie na 750 metrov voľným spôsobom, cyklistická 

trať bola dlhá 20 km - viedla do Višňového a späť, potom 

nasledoval beh na 5 kilometrov v parku na Bôriku. 48 účastníkov 

súťažilo v  kategóriách mladších i  starších dievčat i chlapcov, žien 

a mužov. Na jlepší výkon podal Milan Celerín zo Skalice časom 

1:02:17 hod.  

 25. 9.  Na atletickej dráhe Žilinskej univerzity sa konal 14. ročník 

Zátopkovej desiatky, v behu na desať kilometrov. Zúčastnilo sa 

ho dovedna 55 bežcov – mužov i žien. Súťaž mužov vyhral Dušan 

Hlubocký (MAC Rača).  

 25. 9.  Trampské združenie Severka spolu s  Mestom Žilina usporiadalo 

prehliadku slovenských trampských, country a  folkových piesní 

s názvom „Večernica ´99“. Podujatie sa uskutočnilo na 
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Mariánskom námestí, vystúpili na ňom o. i. Kortmanovci 

z Považskej Bystrice.  

 

25. 9. V Tranzitnom telefónnom obvode Žilina začali Slovenské 

telekomunikácie, a. s. s  prečíslovaním takmer 160 000 

účastníckych čísiel. Vo väčšine prípadov bude k  starým číslam 

predradené iné číslo. Dôvodom prečíslovania je nejedno tnosť 

dĺžky telefónnych čísiel. Nové čísla budú sedemmiestne, doteraz 

boli päť a  šesťmiestne. Ukončenie prečíslovania bude 8. októbra 

t. r. Prečíslovanie prebieha na území celej Slovenskej republiky.  

 

 25. 9.  V Žiline bola založená Agentúra pre regionálny rozvoj. Jej cieľom 

je vyvíjať, zabezpečovať a  koordinovať aktivity smerujúce 

k rozvoju žilinského regiónu. Agentúra bude zabezpečovať 

prípravu projektov, ich realizáciu. Prostriedky bude získavať 

z fondov Európskej únie. Sídlo agentúry je v  priestoroch 

Informačného centra Európskej únie.  

 

 OKTÓBER 1999  

 

 1. 10.  Žilinu navštívilo pätnásť účastníkov postgraduálneho štúdia 

ochrany a rekonštrukcie pamiatok a  urbanizmu na Inštitúte 

histórie architektúry a  ochrany pamiatok fakulty architektúry 

Krakovskej Politechniky, pod vedením Prof. Ing. arch. Przemysla 

Szafera. Poľskí hostia sa veľmi zaujímali o všetky súvislosti 

týkajúce sa obnovy historického jadra nášho mesta, o  ktorej sa 

vyjadrovali s uznaním.  

  

 6. 10.  Okresná rada Slovenskej národnej strany a  Dom Matice 

slovenskej usporiadali pred Katolíckym domom spomienkové 

stretnutie pri príležitosti 61. výročia vyhlásenia autonómie 

Slovenska v roku 1938. S krátkym príhovorom vystúpili a  veniec 
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položili predseda Okresnej rady SNS Ing. arch. Ján Burian 

a riaditeľka Domu Matice slovenskej PhDr. Helena Kolínová.   

 7. 10.  a 8. 10. V Dome umenia Fatra boli koncerty Štátneho komorného 

orchestra. Ako sólista vystúpil popredný svetový huslista Václav 

Hudeček z Česka, ktorý s  ŠKO spolupracuje od roku 1984. Na 

koncerte odzneli skladby Ilju Zelienku a Wolfganga A. Mozarta, 

orchester dirigoval Leoš Svárovský.  

 8. 10.  V Považskom Chlmci bol slávnostne otvorený areál pre praktickú 

výučbu Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Areál je ojedinelým zariadením svojho 

druhu na Slovensku. Podstatne skvalitní podmienky pre odbornú 

prípravu profesionálnych požiarn ikov a záchranárov.  

 8. 10.  V Žiline a v Martine sa skončil týždeň odborných akcií pre 

železnice s názvom „Railinform ´99“.  

V Žiline bol od 4. 9. do 5. 9. medzinárodný seminár „Výskum, 

vývoj a výstavba železníc na  Slovensku“, 5. až 8. októbra vedecká 

konferencia „Príspevok výskumu a  vývoja k  rozvoju železníc a 40 

rokov železničného výskumu a  vývoja na Slovensku“.  

Od 6. 9. bola na Žilinskej univerzite 14. medzinárodná 

konferencia „Súčasné problémy koľajových vozidiel“, medzinárod-

ná konferencia „Vysokorýchlostné trate“ a 8. septembra bol semi -

nár „Vysokoškolská príprava konštruktérov koľajových vozidiel“.   

 9. 10.  Skončili sa Dni nádeje ´99, najväčší protidrogový festival na 

Slovensku. Od 5. októbra sa konali besedy s odborníkmi, stavba  
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 Lode nádeje na Námestí Andreja Hlinku, koncerty, športové 

súťaže, ukážky bojových umení. V Krajskej štátnej knižnici bola 

otvorená výstava víťazných prác výtvarnej a  literárnej súťaže. 

Nad podujatím mal záštitu prezident Slovenskej republiky Rudolf 

Schuster.  

 10. 10.  Dnes uplynulo 100 rokov, kedy začali premávať vlaky na 

železničnej trati Žilina-Rajec. Výstavba 21,3 km dlhej 

jednokoľajovej trate so štyrmi mostami cez Rajčianku vtedy trvala 

iba 11 mesiacov. V tento výročný deň Železnice Slovenskej 

republiky pripravili na trati Žilina-Rajec jazdy vlakov 

s historickými parnými rušňami.   

 10. 10.  Do Žiliny prišiel páter Paolo Maglione z  Kongregácie Najsväte jších 

sŕdc Pána Ježiša a  panny Márie. Páter Paolo z  Neapola bude 

pokračovať v misijnom diele nedávno zosnulého pátra Baťu. 

Kongregácie sídli v  misionárskom dome Na Šefranici.  

 11. 10.  Začal sa Stonožkový týždeň, ktorý organizuje hnutie na vlastných 

nohách. Deti zo Žiliny, Bytče a  Rajeckých Teplíc budú celý týždeň 

kresliť rôzne obrázky vianočných pozdravov. Tieto sa potom budú 

predávať a za utŕžené peniaze hnutie nakupuje zdravotnú 

techniku pre detské oddelenia nemocníc. Kresliace deti navštívila 

aj prezidentka medzinárodného hnutia pani Bela Gran Jensen 

z Nórska.  

V tomto roku chce hnutie zakúpiť dve sanitné vozidlá pre vojnou 

zničenú Juhosláviu. Hnutie Stonožka už v  tomto roku zaplatilo 

125 000 Sk za jeden z pobytov detí z juhoslovanskej Vojvodiny na 

Slovensku. Stonožkový týždeň sa skončí 15. októbra, v  Žiline a 

okolí sa do podujatia zapojí takmer 60 škôl.  

 

 15. 10.  Krajská štátna knižnica so sídlom na Ulici Antona Bernoláka si 

pripomenula 75. výročie svojho vzniku na „Dni žilinskej 

knižnice“. V roku 1924 mala knižnica k  dispozícii 202 kníh, 

v roku 1941 už viac ako 6 000. Dnes má knižnica 318 958 
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knižničných jednotiek (knihy, CD) a  19 227 používateľov - stálych 

čitateľov.   

 15. 10.  V areáli Saleziánskeho domu otvorili autosalón značiek Fiat 

a Alfa Romeo a servis pre jeho zákazníkov, ktorý zriadila firma 

AMC Martin. Autoservis Saldiel, s. r. o ., bude mať špičkovú 

úroveň, svoje vedomosti a  zručnosť si v ňom budú zvyšovať učni 

Stredného odborného učilišťa sv. Jozefa Robotníka, ktoré sídli 

v Saleziánskom dome.   

 15. 10.  V Mestskom divadle v Žiline bola premiéra známej ruskej ľudovej 

rozprávky Mrázik, v  podaní hercov Divadla Ma ják.  

 16. 10.  V Košiciach sa skončil 5. medzinárodný festival mestských 

a lokálnych televízií Zlatý žobrák ´99, ktorého sa zúčastnili 

televízie z 18 krajín. Veľkú cenu festivalu získala TV Žilina za film 

„Dajte nám robotu“ o  štyroch mladých postihnutých ľuďoch 

žijúcich v Žiline. Režisérom filmu a  autorom námetu a  scenáru je 

Martin Barčík.   

 18. 10.  Do predaja sa dostala publikácia s  názvom „Sprievodca po 

úradoch v Žiline“. Obsahuje kontaktné adresy, telefónne čísla, 

údaje o úradných hodinách všetkých úradov v  našom meste. 

Agentúra Ochrana spotrebiteľa plánuje vydanie obnovovať každý 

rok.  

 22. 10.  Na žilinskej radnici sa konalo vyhlásenie výsledkov 26. ročníka 

Ekotopfilmu, medzinárodného festivalu odborných televíznych 

programov a videoprogramov s ekologickou tematikou. Celkove 

bolo na festivale uvedených 154 titulov. Najviac filmov je zo  

Slovenska (32), Francúzska (28) a z  Nemecka (22).  

Veľkú cenu získal nemecký program „Prometeov pr incíp–Dedič 

praveku“. Nemecké filmy získali viaceré ocenenia. Cenu 

primátora mesta Žilina získal slovenský program „Zrodená v  srdci 

vulkánu“. Podujatie sa začalo 18. októbra.  
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 25. 10.  Na žilinskej radnici sa konalo zasadnutie primátorov a starostov 

Združenia miest a obcí Horného Považia, ktoré viedol jeho 

predseda – primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Prítomní boli 

informovaní o celkovej situácii v  oblasti komunálneho odpadu, 

zaoberali sa vstupom ďa lších obcí do Euroregiónu Beskydy 

a transformáciou vodární a kanalizácií.  

 

 26. 10.  V Športovej hale na Bôriku sa zo Žilinčanmi, i  mnohými ďalšími 

občanmi stretol predseda Hnutia za demokratické Slovensko 

JUDr. Vladimír Mečiar. V  preplnenej hale, kde sa tiesnilo asi 5 

000 ľudí, odpovedal na množstvo otázok.  

  

 26. 10.  a 27. 10. V Žiline sa konalo výjazdové zasadnutie vlády 

Slovenskej republiky v Žilinskom kraji. Predseda vlády Mikuláš 

Dzurinda sa na Krajskom úrade stretol s predstaviteľmi štátnej 

správy a samosprávy, konala sa tu tlačová konferencia. Jednotliví 

ministri mali potom rokovania podľa odvetvových činností.  

Dňa 27. 10. predseda vlády odhalil pamätnú tabuľu k 50. výročiu 

vzniku Žilinského kraja na budove dnešnej Prvej komunálnej 

banky, kde kedysi sídlili krajské orgány. Autorom tabule je 

akademický sochár Ondrej Lipták zo Žiliny. Potom sa konala 

konferencia na tému „Súčasnosť a perspektíva Žilinského kraja“, 

na ktorej vystúpil aj predseda vlády. Vláda slovenskej republiky 

sa stretla na svojom 62. zasadnutí v  priestoroch Žilinskej 

univerzity.  

V rámci návštevy Žiliny predseda vlády Mikuláš Dzurinda 

odovzdal riaditeľovi nemocnice s  poliklinikou v Žiline MUDr. 

Ivanovi Chabanovi zo svojho rezervného fondu 1 milión Sk na 

zakúpenie mobilného röntgenologického zariadenia a  0,5 milióna 

Sk na dostavbu kostola na sídlisku Vlčince.  

 28. 10.  Na radnici mesta sa konalo 7. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Poslanci schválili správu o  činnosti 
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Mestskej krytej plavárne a  správu o  činnosti Športcentra, 

informatívnu správu o  príprave a organizácii údržby komunikácií 

v zimnom období. Poslanci schválili kúpu 100 ks akcií Letiska, a. 

s., Žilina za cenu 250 000 Sk, zvýšenie rozpočtu mesta na rok 

1999 o 4,4 milióny Sk na financovanie výstavby 30 bytových 

jednotiek v bloku H3 na sídlisku Hájik a podmienky odpredaja 

týchto bytov.  

Poslanci schválili podľa možnosti príspevok v  sume 20 miliónov 

Sk do konca roku 2000 pre účely športu na území mesta, použitie 

ktorých bude na základe doporučenia komisií finančnej, mládeže 

a športu mestského zastupiteľstva.  

Poslanci odsúhlasili odpredaj viacerých nehnuteľností. Mestské 

zastupiteľstvo uložilo komisii životného prostredia a  žiada 

primátora mesta prehodnotiť a  zvážiť vystúpenie Mesta Žilina 

z obchodnej spoločnosti Ipodec Onyx Žilina, s. r. o. vo veci 

výstavby regionálnej skládky v  Žiline.  

 

 28. 10.  V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava „Salón kresby 

´99“, na ktorej vystavuje svoje diela 72 výtvarníkov zo Slovenska, 

Česka, Číny, Juhoslávie, Nemecka, Poľska a zo Šva jčiarska. 

Vystavujú dovedna 201 prác od klasickej kresby až po práce v 

maľbe a ilustrácie.  

 

 NOVEMBER 1999  

 

 1. 11.  Spotrebné družstvo (SD) Jednota v Žiline oslávilo 80. výročie 

svojho vzniku. Tvorí ho 7 160 členov a 15 – členné 

predstavenstvo. Družstvo vlastní 125 predajní na území 

žilinského kraja a zamestnáva 560 pracovníkov.  
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 4. 11.  a 5. 11. V Dome umenia Fatra sa uskutočnili slávnostné 

koncerty, na ktorých si  Štátny komorný orchester pripomenul 

25. výročie svojho vzniku. Na koncerte vystúpili aj Žilinský 

miešaný zbor a dirigent ŠKO Tsugio Maeda z Japonska.  

 

 5. 11.  V reprezentačných priestoroch radnice odovzdal rektor Žilinskej 

univerzity Prof. Ing. Milan Dado,  CSc. štrnástim 

novovymenovaným docentom dekréty. Diplomy a  tituly CSc. 

a PhD. prevzalo aj 21 absolventov vedeckej výchovy.  

  

 12. 11.  V Dome techniky sa začala celoštátna výstava exotického vtáctva 

s medzinárodnou účasťou pod názvom Ornita ´99. Na výstave sa 

zúčastňuje 250 vystavovateľov s  viac ako 2000 exponátmi. 

Vystavené sú papagáje s  celého sveta, kanáriky, prepelice, 

bažanty atď. Súčasťou podujatia je aj chovateľská burza vtákov. 

Hlavným usporiadateľom výstavy je Slovenský zväz chovateľov, 

základná organizácia v  Žiline, výstava potrvá do 14. novembra.  

 

 14. 11.  V Závodnom klube Slovena sa konal 9. ročník medzinárodnej 

aukcie poštových známok a celistvostí Temafila. Na aukcii sa 

zúčastnilo viac ako 500 filatelistov zo Slovenska, Česka, Poľska, 

Ruska a Ukrajiny.  

 

 16. 11.  Pri pamätníku obetiam komunizmu pred Mestským úradom sa 

konala pri príležitosti 10. výročia pádu komunizmu pietna 

spomienka. Veniec za Mesto Žilina k pamätníku položil primátor 

Ing. Ján Slota, veniec za Zväz protikomunistického odboja položil 

jeho predseda JUDr. Jozef Porubský.  

  

 17. 11.  Reprezentanti Slovenskej republiky vo futbale do 21 rokov 

dosiahli historický úspech, keď v  osemfinále Majstrovstiev 
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Európy vyradili družstvo Ruska víťazstvom 3:1 v  Bratislave 

(predtým zvíťazili v  Rusku 1:0). Na úspechu sa podieľali aj dvaja 

hráči MŠK Žilina Marek Mintál a  Miroslav Barčík, ktorý dnes 

strelil aj jeden gól. Vo vyraďovacej skupine naši futbalisti vyradili 

také družstvá ako sú Portugalsko, Juhoslávia a Maďarsko.   

 18. 11.  Žilinu navštívil veľvyslanec  Belgického kráľovstva pre Slovenskú 

republiku so sídlom v Prahe pán François del Marmol. Na radnici 

hosťa prijal primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Pán 

veľvyslanec sa zaujímal o históriu i súčasnosť nášho mesta. 

Dôležitou témou bola spolupráca na pôde žilinského Belgického 

lýcea (Bilingválne gymnázium). V súčasnosti prebieha výstavba 

tejto školy, ktorá bude dokončená o dva roky. Hosť z Belgicka 

navštívil aj túto školu.  

 20. 11.  Na Gymnáziu Veľká okružná sa konal Deň otvorených dverí. 

Záujemci o štúdium na tejto škole i ich rodičia mali možnosť sa 

oboznámiť s náplňou výučby na škole, s podmienkami prijatia na 

školu, atď. Podobné akcie usporiadajú v priebehu dvoch týždňov 

aj Gymnázium Hlinská ulica, Stredná priemyselná škola 

stavebná a Gymnázium bilingválne na ulici Tomáša Ružičku a 

ďalšie školy v Žiline.  

 21. 11.  V nemeckom meste Oberwiesenthal sa skončil 2. ročník 

medzinárodného festivalu lokálnych a  regionálnych televízií. 

Porota ocenila spomedzi 144 príspevkov desať najlepších. 

Slovenské televízie zastupovala TV Žilina, ktorá získala dve z 

týchto ocenení.  

 

 22. 11.  Zástupca primátora mesta Žilina Ing. Milan Gavlák prijal na 

radnici 40 študentov žilinských stredných škôl, ktorí uspeli v 

súťaži „Otázniky histórie“ venovanej histórii slovenských miest. 

Celkove sa súťaže zúčastnilo 800 študentov z celého Slovenska.  
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 22. 11.  V Dome umenia Fatra a v kostole sv. Barbory sa začala prehliadka 

mladých slovenských organistov. Na podujatí vystúpia organisti 

z konzervatórií v Bratislave, Košiciach a v Žiline, študenti 

cirkevného Konzervatória v Bratislave. Prehliadka skončí 26. 

novembra.  

 

 23. 11.  Regionálnu komoru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

v Žiline navštívil veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej 

republiky Jan Komornicki. S riaditeľom Ing. Jánom Mišurom 

prerokoval možnosti ďalšej spolupráce medzi našimi krajinami 

v hospodárskej oblasti.  

 

 23. 11.  V portugalskom meste Porto sa konali majstrovstvá sveta ju - 

niorov v kulturistike a fitness. Kulturistka Katarína Trnovcová zo 

Žiliny zvíťazila v kategórii do 57 kg a stala sa majsterkou sveta.  

 

 27. 11.  V Dome odborov sa kona lo galapredstavenie folklórneho súboru 

Stavbár, pri príležitosti 40. výročia jeho vzniku. Súbor začal 

pôsobiť v rámci podniku Váhostav, neskôr pri Pozemných 

stavbách. Od roku 1996 je zriaďovateľom Stavbára Žilinská 

univerzita. Za 40 rokov sa v súbore vystr iedalo 317 tanečníkov, 

103 hudobníkov a 97 spevákov.  

Súbor Stavbárik, v ktorom pôsobí dorast Stavbára oslavuje tohto 

roku 25. výročie založenia.  

 

 DECEMBER 1999 

 

 5. 12.  Do Žiliny prišiel sv. Mikuláš. Najskôr prešiel na koni z Vlčiniec 

cez Solinky a H liny do centra mesta. V popoludní začal na  
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Námestí Andreja Hlinku kultúrny program, v ktorom vystúpili 

členovia divadla Maják, súbor Rozsutec, mažoretky Diana a  ďalší. 

Potom privítali sv. Mikuláša tisíce detí s rodičmi. Každé dieťa od 

dvoch do osem rokov dostalo od sv. Mikuláša balíček so 

sladkosťami. Balíčky, ktorých bolo dovedna 6 000, zabezpečil 

primátor mesta Žilina. V tento deň začali na Námestí Andreja 

Hlinku aj tradičné žilinské vianočné trhy.  

 

 7. 12.  Dnes bolo preberacie konanie rekonštruovanej budovy Štátne-ho 

zdravotného ústavu na Spanyolovej ulici v Žiline. Rekonštrukcia 

začala v novembri 1997 a stála viac ako 15 miliónov Sk. Vo 

vynovenej budove budú oveľa lepšie podmienky pre vybavovanie 

stránok i pre prácu zamestnancov.  

 

 9. 12.  Prednosta Krajského úradu v Žiline Mgr. Anton Straka prijal 

zástupcov Sliezskeho vojvodstva, ktorých viedol vojvoda Marek 

Kempski. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola cezhraničná 

spolupráca v oblasti dopravy, cestovného ruchu a hospodárstva. 

Do Sliezskeho vojvodstva patrí aj partnerské mesto Žiliny, mesto 

Bielsko-Biala, ktoré bolo sídlom vo jvodstva do reorganizácie 

štátnej správy v Poľsku k 1. 1. 1999.  

 

 9. 12.  V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava prác Vincenta 

Hložníka pri príležitosti umelcovho nedožitého 80. výročia 

narodenia. Vystavené sú kresby a obrazy tohto významného 

slovenského výtvarníka.  

 

 10. 12.  Na Mestskom úrade v Žiline sa konalo spoločné zasadnu tie 

predstavenstiev regiónov Beskydy zo Slovenska a z  Poľska. 
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Predmetom rokovania bola príprava spoločnej zmluvy, ktorej 

podpísanie je plánované na február budúceho roku. Členov oboch 

delegácií prijal na radnici mesta primátor mesta Žilina Ing. Ján 

Slota.  

 11. 12.  Uskutočnila sa posviacka gréckokatolíckeho chrámu Narodenia 

Panny Márie na sídlisku Vlčince II, na Nanterskej ulici. Posviacku 

vykonal generálny vikár prešovskej eparchie (biskupstva) Ján 

Závacký. Chrám bol dnes zaplnený do posledného miesta. 

Chrámová loď má rozmery 12 x 14 metrov, po zabudovaní lavíc tu 

bude 150 miest na sedenie. Správcom farnosti je PaedDr. Mgr. 

Emil Turiak.  

 16. 12.  Na radnici mesta sa konalo 8. zasadnutie Mestského zastupite ľstva 

v Žiline. Poslanci schválili správu o  zmenách rozpočtu mesta Žilina 

na rok 1999, tieto zmeny predpokladajú schodok hospodárenia vo 

výške 143,285 miliónov Sk. Poslanci schválili rozpočet mesta Žilina 

na rok 2000. Príjmy mesta sú navrhované vo výške 515,526 mil. Sk, 

výdavky vo výške 598,927 mil. Sk, predpokladaný schodok je 83,403 

mil. Sk. Poslanci prijali Všeobecné  záväzné nariadenie mesta o  dani 

z nehnuteľností pre rok 2000. Schválili návrh územných 

a hospodárskych zásad pre vypracovanie územného plánu Žilina-

Juh. Tento návrh bol spracovaný, prerokovaný a pripomienkovaný 

zo strany fyzických a  právnických osôb v  zmysle platnej legislatívy 

(oznam na úradnej tabuli mesta, informácia v Žilinskom večerníku, 

stretnutie s občanmi).  

Poslanci schválili správu o  súčasnom stave sociálnej politiky 

v meste Žilina, správu o  bezpečnostnej situácii na území mesta, 

informáciu o  súčasnom stave v športovej činnosti na území mesta 

Žilina. Schválili aj návrh na vstup Mesta Žilina do Regionálneho 

združenia miest a  obcí Horného Považia a  návrh na pomenovanie 

priestranstva pred Mestským úradom na Námestie obetí 

komunizmu. Taktiež schválili  odpredaj viacerých nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta.  
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 19. 12.  V Považskom múzeu sa konal  sviatočný program Drôtené Vianoce. 

Ladislav Fapšo predviedol výrobu vianočných ozdôb z drôtu a 

Ladislav Mikulík predstavil vianočný betlehem z drôtu.  

 

 23. 12.  Žilinskí skauti a skautky ako každoročne rozdeľovali betlehemské 

svetlo. Tohto roku ho rozdeľovali na Mariánskom námestí a pred 

Sirotárskym kostolom. Svetlo si prevzalo množstvo Žilinčanov, 

pre záujemcov je k dispozícii aj vo všetkých kostoloch. Svetlo bolo 

letecky dopravené do Viedne, odtiaľ ho žilinskí skauti priniesli do 

Žiliny 19. decembra.  

Tradícia betlehemského svetla vznikla v roku 1099 počas druhej 

križiackej výpravy za oslobodenie Svätej zeme. Jeden z účastníkov 

výpravy, mladý muž z Florencie sľúbil, že ak prežije, donesie 

domov plamienok večného svetlo pri jasličkách na mieste kde sa 

narodil Ježiš Kristus. Svoj sľub splnil na Vianoce v roku 1099.  

 

 24. 12.  Vo veku 90 rokov zomrel Rudolf Špány, najstarší žijúci 

funkcionár žilinského športu. Vykonával funkciu archivára 

niekdajšej TJ Dynamo Žilina. V  roku 1958 spolu s Eduardom 

Žabkom napísali publikáciu „50 rokov športu v  Žiline“.  

 

 31. 12.  Na Námestí Andreja Hlinku sa vo večerných hodinách začali 

zhromažďovať tisícky Žilinčanov, aby spolu os lávili 6. výročie 

vzniku samostatnej Slovenskej republiky a príchod roku 2000. V 

programe, ktorý začal o 21. 00 vystúpili Lentilky, skupiny AYA, 

Max, folklórny súbor Rozsutec, Beata a Dušan Hlaváčkovci. 

Všetci prítomní strávili príjemné očakávanie - úderu polnoci. 

Náladu rušili vrhači rôznych delobuchov, petárd i dymovníc, ktorí 

nie vždy používajú túto zábavnú pyrotechniku ohľaduplne voči 

ostatným prítomným.  
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 Rozpočet mesta Žilina  

 

Správu o plnení rozpočtu mesta Žilina za rok 1999 schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 3. zasadnutí dňa 13. 4. 

2000. Príjmy mesta boli dovedna 723,599 mil. Sk, čo predstavuje 

plnenie na 107,9 %. Výdavky boli celkom čerpané v objeme 

722,599 mil. Sk, čo predstavuje 88,9 % zo schváleného rozpočtu.  

 

V roku 1999 Mesto Žilina poskytlo právnickým a  fyzickým 

osobám pôsobiacim v  našom meste dotácie v  celkovej sume 5,626 

miliónov Sk, z toho zdravotníctvo 937 tisíc Sk, ško lstvo 525 tis. 

Sk, polícia 545 tisíc Sk, športovci 1,154 milióna Sk, kultúra 524 

tisíc Sk, na činnosť Matice slovenskej 329 tisíc Sk, cirkvi 145 

tisíc Sk. Okrem toho mesto poskytlo množstvo pohárov a  cien pre 

rôzne súťaže, poskytlo bezplatne Športovú halu. Mnohé 

konferencie a semináre sa konali v  ďalších mestských 

zariadeniach.  

 

Prehľadná tabuľka príjmov a výdavkov je na nasledujúcej strane.  
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 Údaje zo žilinskej matriky a  štatistické údaje, ktoré poskytla 

Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky 

v Žiline 

 

Celkový počet obyvateľov mesta Žiliny bol ku dňu 31. 12. 1999  

dovedna 86 818 obyvateľov (z  toho 41 778 mužov a  45 040 žien, 

čo bolo oproti roku 1998 o 135 menej. Živonarodených detí bolo 

779 (z toho 402 chlapcov a 377 dievčat, v manželstve sa narodilo 

679 detí. Potratov bolo dovedna 429, z  toho bohužiaľ 341 bolo 

vykonaných umelo.  

V roku 1999 v Žiline zomrelo 716 obyvateľov (z  toho 393 mužov 

a 323 žien), čiže prirodzený prírastok bol + 63. Prisťahovalo sa 

670 obyvateľov a  odsťahovalo 868 obyvateľov (čiže úbytok 

sťahovaním bol 198).  

V meste bolo uzavretých 393 manželstiev a 157 manže lstiev bolo 

rozvedených.  

K 31. 12. 1999 žilo v  Žilinskom kraji 692 582 obyvateľov (340 637 

mužov a 351 945 žien a v okrese Žilina žilo 156 921 obyvateľov 

(76 469 mužov a  80 452 žien).  

 

 Dopravné nehody 

 

Údaje poskytol Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru 

v Žiline 

V roku 1999 sa stalo na cestách v  meste Žilina 817 dopravných 

nehôd, pri ktorých bolo 16 osôb usmrtených, 26 sa zranilo ťažko 

a 115 osôb bolo ľahko zranených. Najviac nehôd sa stalo na ceste 

I/18 – prieťah mestom - 100. Nasleduje Ulica Vysokoškolákov – 

58, Košická ulica – 57, v Strážove – 54, Hlinská ul. – 37, Rajecká 

cesta – 33 a Veľká okružná – 30 nehôd.  

Najviac nehôd spôsobil nesprávny spôsob jazdy a  neprimeraná 

rýchlosť.  
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 Nemocnica s poliklinikou 

 

Nemocnica s poliklinikou v Žiline dostala v  roku 1999 od rôznych 

sponzorov finančnú výpomoc alebo prístrojové vybavenie v  cene 4 

441 000 Sk. Mesto Žilina prispelo sumou 530 000 Sk a zakúpilo 

magnetoterapeutický prístroj BTL 09 v  cene 85 000 Sk. Firma 

TIMED, s. r. o. Brat islava venovala nemocnici prístroje v  celkovej 

hodnote 2 112 000 Sk.  

 

 Vodné dielo Žilina  

 

Vodné dielo Žilina dodalo v  roku 1999 do energetickej sústavy 

Slovenskej republiky 150 700 MWh elektrickej energie. Priemerný 

prietok v roku 1999 bol 79,1 m 3/sek, hlboko pod normál. 

(Priemerný ročný prietok v  profile hydrouzla je 95,6 m 3 za 

sekundu). Dielo produkuje špičkovú energiu, ktorú odoberajú 

SSE, š. p. Žil ina.  
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