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 JANUÁR 2000 

1. 1. Vo večerných hodinách, dňa 31 . 12. 1999, sa začali na Námestí 

Andreja Hlinku zhromažďovať tisíce Žilinčanov, aby spoločne 

oslávili 7 . výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky 

a privítali nový rok . Na tribúne bol bohatý ku ltúrny program. 

Po polnoci sa Žilinčanom prihovoril primátor mesta Ing. Ján 

Slota a nasledoval jedinečný ohňostroj . Žilinčania sa veselili do 

skorého rána. Škoda však, že časť prítomných sa veľmi 

nevhodne bavila používaním tzv . zábavnej pyrotechniky 

(petardy, delobuchy) a títo ľudia boli bezohľadní k  ostatným.  

Celý svet pochytil ošiaľ oslavovať tento Nový rok ako prvý deň 

tretieho tisícročia . Avšak podľa astronómov a ostatných 

odborníkov začiatok tretieho milénia bude až 1 . januára 2001. 

Viaceré televízne stanice umožnili divákom sledovať príchod 

Nového roku v  rôznych časových pásmach – od ostrova Tonga 

(11. 00 hod. SEČ dňa 31. 12. 1999) až po Havajské ostrovy (12 . 

00 hod. SEČ dňa 1. 1. 2000).  

 

1. 1. Prvým dieťaťom, narodeným v  Nemocnici s poliklinikou v Žiline, 

je Eliška Tomášková . Malá Eliška mala hmotnosť 2870 gramov 

a dĺžku 48 centimetrov . Je prvým dieťaťom rodičov Drahomíry 

a Martina zo Žiliny .  

 

15. 1. V Žiline bola vyhlásená ženská futbalová jedenástka roku 1999. 

V tejto jedenástke sú aj tri hráčky ŠKF VIX Žilina – Katarína 

Čillíková, Jana Juríková a Zdena Lisková . Žilinské hráčky 

trénuje Ing. Ladislav Németh .  
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18. 1. Približne o  22. 00 hod. začala v Žiline búrka, čo je v  januári 

mimoriadny jav. Niekoľkokrát sa zablyslo a  mohutne zahrmelo. 

Začalo husto snežiť . Vznikli mnohé problémy, hlavne v  doprave. 

Mestská doprava však chodila normálne.  

18. 1. V Považskej galérii umenia otvorili výstavu z diel M ikuláša 

Galandu, ktorá približuje časť jeho tvorby - ilustráciu kníh a 

exlibrisy.   

20. 1. V kalendárnom týždni od 14 . januára stúpol v okrese Žilina 

počet ochorení na chrípku o  43,7 %. Celkove je v okrese 2635 

chorých ľudí . Kvôli chrípke nepracovalo 803 ľudí, lekári riešili 

60 komplikácií, spojených s  touto chorobou.  

21. 1. Mnohí Žilinčania ktorí si dnes privstali, mohli pozorovať úplné 

zatmenie Mesiaca. Toto zatmenie v našej zemepisnej šírke bolo 

od 5:04 hod do 5:43 hod.  

 

28. 1. Po dlhom čase prestalo snežiť . Snežilo takmer neprestajne od 

18. januára a  napadlo dovedna asi 70 cm snehu. Mnoho práce 

mali pracovníci Žilinských komunikácií a  firmy T+T, ktorí 

sústavne odhŕňali sneh z  ciest a chodn íkov. Situáciu s vypätím 

všetkých síl zvládli, aj mestská doprava premávala v uplynulých 

dňoch normálne.  

Z centra mesta začali v  minulých dňoch odvážať kopy zhrnutého 

snehu. Na prechodoch pre chodcov a z autobusových zastávok 

bolo nutné sneh odstrániť ručne . Pracovníci firmy T+T 

odstraňovali sneh ručne aj od kontajnerov, aby bolo možné 

vyvážať odpad. Aj vďaka pracovníkom spomenutých firiem mohli 

trolejbusy a autobusy Dopravného podniku mesta Žilina 
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v týchto náročných podmienkach premávať podľa jazdného 

poriadku.  

28. 1. Neobvyklý, ale v  týchto dňoch častý jav, nezriedka až 

dvojmetrové visiace cencúle zo striech domov sa stali ve ľkým 

nebezpečenstvom pre chodcov. Pracovníci Mestskej polície 

v minulých dňoch sústavne kontrolovali strechy, upozorňovali 

majiteľov domov a  dozerali na odstránenie cencúľov. Aj tak sa 

stalo, že 23-ročného muža z Martina zasiahol obrovský cencúľ, 

ktorý spadol z budovy Okresného súdu pri železničnej stanici . 

Mladý muž bol s vážnym poranením hlavy prevezený do 

nemocnice, kde sa podrobil operácii.  

31. 1. Naše mesto navštívil jeden z  podpredsedov Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavol Hrušovský . Na Starej radnici ho 

prijal primátor mesta Ing. Ján Slota. Obaja činitelia o . i. 

prerokovali problémy prechodu kompetencií štátnej správy na 

samosprávy .  

31. 1. Úrady práce v Žilinskom kraji evidovali ku koncu januára 67 

674 nezamestnaných (t . j. 19,58 % práceschopného 

obyvateľstva. Oproti obdobiu pred rokom je to o 12 979 osôb 

viac. V Žilinskom okrese je nezamestnaných 15,95 % .  

 
 

FEBRUÁR 2000 

 

4. 2. Na športoviskách Žilinskej univerzity sa skončili súťaže zimnej 

časti XVI . Akademických majstrovstiev Slovenska, ich zimná 

časť. Zo športovcov Žilinskej univerzity v  svojich discipl ínach 

zvíťazili Michal Nikel a Andrea Máliková v karate, Pavol Mečár 

a dvojica Mečár – Jaroslav Janíček v  bedmintone.  
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Športovci Žilinskej univerzity skončili celkove na treťom mieste . 

Zvíťazili športovci z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Akademické majstrovstvá sa začali 31 . januára.   

5. 2. Dnes zomrel prof. Ján Košecký . Bol dlhoročným vyučujúcim 

latinského a slovenského jazyka na žilinských stredných 

školách, zaslúžil sa o  výchovu viacerých generácií  

stredoškolských študentov v  Žiline. Bol uznávaným 

prekladateľom z latinského a  gréckeho jazyka. Preložil mnohé 

latinské texty týkajúce sa dejín nášho mesta a  záznamy 

z kanonických vizitácií . Aktívne pôsobil v  Matici slovenskej. 

Profesor Košecký sa nedávno dožil 86 rokov.  

10. 2. V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava Ekoplagát – 

medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s  tematikou ochrany 

životného prostredia . Výstavu organizuje Správa Národného 

parku Malá Fatra . Celkove bolo vystavených 106 prác z 22 

krajín. Veľkú cenu Ekoplagátu získal Piippo Kari z Fínska za 

dielo „ Grafický odkaz pre ekológiu “.  

11. 2. Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky si pripomenula 30. výročie svojho založenia. Škola 

najskôr sídlila v objekte požiarneho útvaru na Námestí 

požiarnikov, v rokoch 1990 až 1992 v  Saleziánskom dome 

a teraz sídli v Považskom Chlmci. Len v roku 1999 škola v  rámci 

štúdia poriadala 342 výcvikových akcií, ktorých sa zúčastnilo 

4141 poslucháčov.  

  

15. 2. V Starej radnici sa stretli členovia Regionálneho združenia 

miest a obcí Horného Považia . Tridsaťšesť primátorov miest  
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a starostov obcí vyjadrilo svoj jednoznačný nesúhlas 

s navrhovanou koncepciou decentral izácie a modernizácie 

verejnej správy v  Slovenskej republike. Nesúhlasili ani 

s navrhovanými dvanástimi krajmi, z  ktorých je Žilinský kraj 

najmenší. Podľa vládneho návrhu ho majú tvoriť okresy Žilina, 

Bytča, Kysucké Nové Mesto a  Čadca. Prítomní schválili prijatie 

obce Nezbudská Lúčka za člena združenia. Združenie má týmto 

už 47 členov.  

Prítomní schválili aj návrh deviatich delegátov na X. snem 

Združenia miest a  obcí Slovenska, ktorý sa bude konať v  apríli 

t. r. v Bratislave.  

 

17. 2. V priestoroch Starej radnice bolo 9. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. Poslanci vzali na vedomie, že hlavný 

kontrolór mesta Žilina Ing . Jozef Sloviak sa vzdal svojej funkcie. 

Za nového kontrolóra zvolili Ing . Jozefa Pálfyho. Poslanci 

prerokovali Správu o  zmene rozpočtu mesta na rok 2000 . 

Taktiež schválili aj prevzatie úveru vo výške 34,8 m iliónov Sk 

na výstavbu trolejbusovej trate od Prvej komuná lnej banky, a. 

s. a od Slovenskej sporiteľne.  

Poslanci drvivou väčšinou schválili umiestnenie portrétu prvého 

slovenského prezidenta ThDr . Jozefa Tisu na priečelí budovy 

Katolíckeho domu v Žiline. Portrét (fotografia v  čiernej žule) 

bude veľký 30 x 40 cm . K tomuto bodu bola veľmi bohatá 

rozprava.  

Poslanci schválili správu o  činnosti Žilinského miešaného 

zboru, odpredaj niekoľkých nehnuteľností a  podmienky 

výberového konania pre  odpredaj pozemkov v lokalite pri 

Mestskej krytej plavárni za účelom výstavby spoločensko -

obchodného centra .  
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18. 2. Žilinu navštívil veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska v  Slovenskej republike, pán David 

Lyscom. Na Starej radnici pána veľvyslanca prijal pr imátor 

mesta Žilina Ing . Ján Slota.  

18. 2. V meste Rajcza (Poľsko), niekoľko kilometrov od hraníc zo 

Slovenskom, bola podpísaná dohoda o  vytvorení Euroregiónu 

Beskydy. Dohodu podpísali predseda slovenskej časti M iroslav 

Rejda (primátor Turzovky) a  predseda poľskej časti Jerzy 

Krawczyk (zástupca primátora mesta Bie lsko-Biala). Od 

podpísania dohody sa očakáva zlepšenie spolupráce medzi 

oboma krajinami v mnohých oblastiach .   

25. 2. V Informačnom centre mládeže bola otvorená výstava prác 

maliarov z Kovačice a Padiny (Juhoslávia) s  názvom „Slovenský 

svet štetcom naivných maliarov“ . Svoje diela tu vystavujú o. i. 

Zuzana Chalupová, Jána Bačúr, Ján Kňazovic a ďalší.  

 

26. 2. a 27. 2. Na Zimnom štadióne V . Závodského sa konala Veľká 

cena Žiliny v krasokorčuľovaní . Na podujatí sa zúčastn ilo 

dovedna 80 pretekárov z  celého Slovenska, ktorí súťažili 

v šiestich kategóriách. Z pretekárov domáceho Krasoklubu 

Žilina sa najlepšie umiestnil v  súťaži starších žiakov Jozef 

Malejka na treťom mieste. 

27. 2. V Martine sa skončil 2 . ročník prehliadky tvorby loká lnych 

televíznych staníc . Na trojdňovom podujatí sa zúčas tnilo 25 

miestnych televízií so 79 príspevkami . Úspech dosiahla Televízia 

Žilina, keď príspevok redaktorky Renáty Svrčkovej 

a kameramana Dávid Beracka „Deň po povodni“ bol  
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v kategórii spravodajstva ocenený najvyššie .  

 MAREC 2000 

3. 3. 
Na úradnej tabuli mesta Žilina bola zverejnená zmena 

Územného plánu mesta Žilina, ktorý vyplynul z  rozhodnutia 

o odpredaji športového areálu SNP a  pozemkov medzi Mestskou 

krytou plavárňou a  reálom Žilinskej univerzity . Celkove ide 

o odpredaj 67 520 m 2.  

Výstavba areálu začala v  rokoch 1974-75 stavbou futbalového 

štadióna. V územnom pláne išlo o  Stredisko vrcholového športu, 

nie o priestor pre rekreačný šport. Po roku 1989 výstavba 

nepokračovala vzhľadom na veľké finančné náklady. Celý areál 

chátral. Podľa súčasného návrhu na tomto mieste vyrastie 

obchodno-spoločenské centrum a supermarket. Časť pozemkov 

pri ceste k Paľovej búde bude vyhradená pre individuálnu 

výstavbu.  

Mesto Žilina zakúpi pre potreby MŠK Žilina trávnik z umelej 

hmoty, ktorý spolu s  osvetlením bude vo futbalovom areáli pri 

Váhu. Štadión v Budatíne bude zrekonštruovaný pre potreby 

mládežníckeho futbalu . Týmto nahradí futbalistom spomenutý 

štadión.   

4. 3. Dnes bolo vyhlásenie čitateľskej ankety Žilinského večern íku 

o Žilinského futbalistu 20 . storočia. Do redakcie týždenníka 

prišlo dovedna 709 hlasov . Čitatelia určili za víťaza in 

memoriam Antona Krásnohorského (1925–1988), ktorý hrával 

v Žiline v  rokoch 1947–1955. V hlasovaní odborníkov zvíťazil 

Milan Staškovan (nar. 1947), ktorý hral za Žilinu v  rokoch 

1966–1980.  

V ankete súčasných hráčov o Futbalistu MŠK Žilina roku 1999 

zvíťazil Marek Mintál .  
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7. 3. Na letisku v Dolnom Hričove pristálo lietadlo Transall C-160, 

doteraz najväčšie v  histórii žilinského letiska . Lietadlo 

francúzskej armády je dlhé 32 metrov a rozpätie kr ídiel má 40 

metrov. Pricestovalo ním 120 francúzskych vojakov, senátori, 

obchodníci a priemyselníci.  

9. 3. Na Starej radnici sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. O rokovanie žilinských poslancov bol 

nebývalý záujem novinárov . Zasadnutie zvolal primátor mesta 

Ing. Ján Slota.  

Na základe žiadosti Kongregácie školských sestier sv . Františka 

v Žiline a v záujme zodpovednosti Mesta zabrániť provokáciám 

Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta upustilo od 

umiestnenia portrétu Msgr . ThDr. Jozefa Tisu na Katolíckom 

dome v Žiline, ktorá mala byť realizovaná dňa 14. 3. 2000. Svoje 

odmietavé stanovisko k problému predniesol aj prednosta 

Krajského úradu Mgr . Anton Straka.  

Od oznámenia tohoto zámeru dňa 17 . februára sa v takmer 

všetkých médiách rozpútala kampaň proti tomuto rozhodnutiu 

žilinských poslancov . Ohlasy na pôvodné rozhodnutia chodili 

z celej Európy, Izraela i  z USA. Do rozhodnutia zastupiteľstva 

sa miešala aj Generálna prokuratúra . Nálada v našej 

spoločnosti bola veľmi napätá a  tak ž ilinskí poslanci na návrh 

primátora od umiestnenia tabule upustili.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj parkoviska pri 

nemocnici pre potreby vybudovania čerpacej stanice s  vecným 

bremenom, že po kolaudácii bude priľahlé parkovisko slúžiť 

bezplatne verejnosti.   

9. 3. V Považskej galérii umenia otvorili výstavu Jozefa Hallona, 

výtvarníka zo Žiliny . Autor predstavuje kresby a grafiky 

z minulosti i zo súčasnosti, dovedna viac ako 60 prác .  
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9. 3. V Dome umenia sa konal koncert Štátneho komorného 

orchestra. Ako sólisti vystúpili viacerí členovia známej žilinskej 

hudobnej rodiny Figurovcov – František (husle), Ján 

(flauta), Ľubica Figurová-Spurná (čembalo) a  klaviristi Marián 

Lapšanský a Ivan Gajan. Odzneli diela J . S Bacha, W. A. 

Mozarta a F. Schuberta. Otec Figurovcov – Ján Figura je 

zakladateľom a bol dlhoročným riaditeľom ŠKO . Koncert 

usporiadali na počesť nedávno tragicky zosnulej pani Figurovej.  

10. 3. Zomrel Ján Vrtílek, umelecký kníhviazač . Narodil sa 

v moravskom Vyškove, v Žiline žil a tvoril od roku 1928. Za 

svoju prácu s knihou získal množstvo svetových ocenení. V roku 

1996 Mesto Žilina udelilo  majstrovi Vrtílkovi vyznamenanie 

Čestný občan mesta Žilina . Ján Vrtílek sa nedávno dožil 94 

rokov.  

15. 3. Dnes Akademický senát Žilinskej univerzity rozhodol, že 

Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity so sídlom 

v Ružomberku bude od nového  školského roku odčlenená od 

tejto univerzity. Senát vyjadril nevôľu nad nátlakovým konaním 

vlády Slovenskej republiky pri presadzovaní zámeru zriadiť 

katolícku univerzitu v  Ružomberku prevzatím novovytvorenej, 

práve dokončenej fakulty Žilinskej univerzity . Univerzita tak 

bude mať opäť sedem fakúlt .   

16. 3. V Dome techniky a v Športovej hale na Bôriku sa začal 

Expotour-Slovakia ´2000, medzinárodná výstava cestovného 

ruchu. Zúčastňujú sa na nej desiatky vystavovateľov zo 

Slovenska a zo zahraničia. Na výstave sa predstavujú mnohé 

mestá, okresy a oblasti z  celého Slovenska .  
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18. 3. Vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu sa konal 6 . 

ročník festivalu video a  diaprogramov „Vysoké hory“ . Diváci 

mali možnosť vidieť programy o  Alpách, Himalájach, Číne, atď . 

Medzi mnohými autormi diel boli aj Ž ilinčania Peter Čaplický 

a Fero Lonc.  

21. 3. V priestoroch Mestského úradu bola prednáška na tému „Ulice 

mesta Žilina“, na ktorej odzneli mnohé zaujímavé fakty ohľadne 

histórie a názvov ulíc v  našom meste. Prednášali RNDr. Ľubomír 

V. Prikryl a Mgr. Peter Štanský .  

25. 3. V káblových televíznych rozvodoch v  meste Žilina sa začal šíriť 

program Televízie Global so sídlom v  Košiciach. Tento program 

je spoločným programom osemnástich miestnych televízií, 

medzi nimi aj TV Žilina.  

25. 3. V Dome umenia sa konal koncert, na ktorom si Žilinský miešaný 

zbor pripomenul 45. výročie svojho vzniku . Odzneli skladby C. 

Monteverdiho, Z. Lukáša, I . Hrušovského, J. Cikkera a ďalších 

autorov. Koncert bol nahratý na cédečko. Je to už tretie cédečko 

Žilinského miešaného zboru, ktorého zriaďovateľom je Mesto 

Žilina.  

V roku 1954 stál pri zrode zboru Jozef Potočár . Dnes je 

dirigentom Štefan Sedlický (od roku 1989), predsedníčkou zboru 

je Magdaléna Vaňoučková .   

29. 3. Minister školstva Slovenskej republiky Milan Ftáčnik udelil 

Jánovi Praženicovi, učiteľovi hry na akordeón na Základnej 

umeleckej škole L . Árvaya v Žiline Malú medailu sv . Gorazda. 

Toto druhé najvyššie ocenenie tohto ministerstva školstva 

obdržal Ján Praženica sa svoju tridsaťročnú pedagogickú 
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činnosť, ktorej sa venuje napriek tomu, že už ako šesťročný 

prišiel o zrak.  

29. 3. V Krajskej štátnej knižnici bola beseda so spisovateľmi 

pôsobiacimi v Žiline. Zúčastnil sa jej Ján Frátrik, Ján Lenčo, 

Vladimír Chmelár, Milan Lechan a ďalší.  

31. 3. Pani Irena Bartošová oslávila svoje 100 . narodeniny. Narodila 

sa pod Tatrami a v Žiline žije 35 rokov so svojim synom a jeho 

rodinou.   

  

APRÍL 2000 

 

7. 4. Na scéne Mestského divadla bola premiéra divadelnej hry pre 

deti „Peter Pan“ . Hru naštudovali a  predviedli herci Divadla pre 

deti a mládež Maják.  

11. 4. Na Starej radnici prijal primátor mesta Žilina Ing . Ján Slota 

Jána Tužinského, predsedu Spolku slovenských spisovateľov. 

Na prijatí bol prítomný aj predseda žilinskej odbočky Spolku 

Ján Lenčo.  

11. 4. Na Zimnom štadióne Vojtecha Závodského sa hral zápas medzi 

hokejovými reprezentačnými družstvami Slovenska a Česka. 

Zápas skončil remízou v  pomere 5:5. V slovenskom drese 

nastúpil aj obranca Tomáš Harant z  HK ŠKP Žilina.   

13. 4. V priestoroch Starej radnice sa konalo 11. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v  Žiline. Poslanci prerokovali 

a schválili návrh zmeny územného plánu sídelného útvaru  
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Žilina–Obchodno-spoločenské centrum a  individuálna bytová 

výstavba v lokalite pri Mestskej krytej  plavárni. Plánovaný 

predaj týchto pozemkov rozprúdil v  uplynulých dňoch veľkú 

diskusiu v oznamovacích prostriedkoch .  

Poslanci schválili Správu o  čerpaní rozpočtu Mesta Žilina za rok 

1999 a záverečný účet mesta Žilina za rok 1999 . Rozpočtové 

príjmy mesta boli 723,119 miliónov Sk (107,9 %), výdavky boli 

vo výške 722,599 miliónov Sk (88,9 %) . Hospodárenie mesta 

skončilo účtovným prebytkom vo výške 520 000 Sk .  

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie zánik poslaneckého 

mandátu MUDr. Jozefa Krnčana a  v zmysle zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy vyhlásilo 

nastúpenie Vincenta Francla za poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod číslo 1 .  

Mestské zastupiteľstvo zrušilo príspevkovú organizáciu Mestský 

športový klub v  Žiline ku dňu 30 . 6. 2000 a založenie akciovej 

spoločnosti Mestský športový klub . Schválilo taktiež správu 

o činnosti Dopravného podniku mesta Žiliny, s . r. o. a plnenie 

mandátnych zmlúv s  firmou T+T, a. s. (čistenie mesta, odvoz 

odpadu, správa skládky domového odpadu), AGÁT (čistenie 

mesta), ŽIVO (verejné osvetlenie), vyhodnotenie zimnej údržby 

komunikácií v meste Žilina. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj 

odpredaj niekoľkých nehnuteľností .  

Poslanci schválili aj doplnok Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 6/1992, ktorým je na verejných priestranstvách zakázané 

používať výbušniny, pyrotechnické predmety a  zábavnú 

pyrotechniku okrem 31. 12. a 1. 1. príslušného ka lendárneho 

roku.   
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15. 4. Dnes sa skončil 10 . ročník Stredoeurópskeho festivalu 

koncertného umenia . Na festivale sa predstavili o . i. Štátny 

komorný orchester v  Žiline, Slovenský komorný orchester v  čele 

s Bohdadom Warchalom a mladí interpreti z  viacerých krajín . 

Najvyššie ocenenie získal klavirista Matej Arendárik zo 

žilinského Konzervatória . Podujatie sa začalo 9. apríla.  

15. 4. V Považskom múzeu v  Budatínskom zámku bola „Drôtená Veľká 

noc“. Na pravidelnom podujatí umelci -drotári predvádzali svoju 

zručnosť a  pre zrakmi mnohých záujemcov tvorili veľkonočné 

kraslice z drôtu .  

19. 4. Pani Anna Michulková  z mestskej časti Závodie sa dnes dožila 

106 rokov. Oslávila ich v kruhu svojej rozvetvenej rodiny, 

s dcérou Jozefínou a vnučkami.   

26. 4. Na ostrove Cyprus sa dnes skončil medzinárodný mládežnícky 

folklórny festival . Konal sa v Kyrenii, hlavnom meste severnej–

tureckej časti ostrova . Medzi pätnástimi účastníkmi bol ak 

súbor Stavbárik zo Žiliny . Členov Stavbárika pr ijal aj prezident 

tejto republiky Rauf Denktaš.  

28. 4. Pri príležitosti 55 . výročia oslobodenia nášho mesta a  konca 

druhej svetovej vojny sa na Vojenskom cintoríne na Bôriku 

konalo pietne zhromaždenie . Slávnostný príhovor predniesol 

Aleksandr Akseňonok, veľvyslanec Ruskej federácie na 

Slovensku. Veniec za Mesto Žilina položil primátor mesta Ing . 

Ján Slota.  

K dnešnému dňu pracovníci firiem T+T,  s. r. o. a TÚZ, s. r. o. 

ukončili renováciu náhrobných kameňov, rekonštrukciu  
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 dlažby, odstránili divo rastúce kríky. Už dlho nebol cintorín 

v takom dôstojnom stave . Túto skutočnosť veľmi ocenili aj ruskí 

diplomati. Cintorín na odľahlom mieste bol často terčom 

rôznych vandalov a chátral . 

28. 4. V hoteli Slovakia sa konala módna prehliadka, ktorú pri 

príležitosti 50 . výročia svojho usporiadala firma Modex, a . s. 

Táto firma patrí dlhé roky medzi popredných tvorcov módy na 

Slovensku, tri štvrtiny výrobkov firmy ide do zahraničia.  

29. 4. V priestoroch Starej radnice bol spomienkový sem inár pri 

príležitosti 55 . výročia počiatkov slovenského povojnového 

exilu. Seminár organizovali Mesto Žilina a Kabinet výskumu 

dejín slovenského exilu Matice slovenskej . Na seminári sa 

zúčastnil aj tajomník Slovenskej ligy v  Amerike Ján Ho llý. 

Hlavný referát predniesol PhDr . Peter Maruniak.  

30. 4. a 1. 5. V Športovej hale na Bôriku sa konali Majstrovstvá 

Slovenska detí a  juniorov v disciplínach IDO (Medzinárodná 

tanečná organizácia), na ktorých sa zúčastnilo spolu 600 

tanečníkov z 34 súborov zo Slovenska a  z Česka. 

Najúspešnejším bol súbor Lentilky zo Žiliny, ktorý získal deväť 

zo štrnástich titulov v kolektívnych alebo sólových súťažiach . 

Ako najúspešnejší súbor získali Pohár primátora mesta Žil ina.  

 

 MÁJ 2000 

 

1. 1. Dnes bol Sviatok práce . V Žiline sa konalo niekoľko podujatí pri 

príležitosti jeho osláv . Hnutie za demokratické Slovensko 

usporiadalo stretnutie na Mariánskom námestí, na  
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Námestí Andreja Hlinku usporiada la svoje podujatie 

Komunistická strana Slovenska a  pri Dome Techniky Strana 

demokratickej ľavice a  Strana občianskeho porozumenia.  

S výnimkou prvého spomenutého podujatia nebolo prítomných 

veľa ľudí. Žilinčania pravdepodobne uprednostnili výlety a inú 

činnosť v tomto krásnom počasí .  

1. 5. Od dnešného dňa preberá všetky záväzky hokejového klubu HK 

ŠKP (Športový klub polície) akciová spoločnosť Mestský 

hokejový klub Žilina .  

5. 5. Pri príležitosti 81 . výročia tragickej smrti generála Milana 

Rastislava Štefánika položil zástupca primátora mesta Žil iny 

Ing. Milan Gavlák v mene Mesta Žilina veniec k  pamätníku tohto 

slovenského velikána .   

5. 5. V Športovej hale na Bôriku začal 9 . ročník súťaží 

v minibasketbale a basketbale detí a mládeže s  názvom BADEM.  

Na prvom turnaji súťažili žiaci a  žiačky 5 . tried. V turnaji 

piatakov zvíťazili dievčatá BCM Lokomotíva Krnov a chlapci 

z SŠB Pardubice. Každý nasledujúci víkend sa uskutoční turnaj 

v niektorej kategórii – od šiestakov, siedmakov, ôsmakov 

a deviatakov. Posledný turnaj odohrajú štvrtáci .  

BADEM je zrejme najväčšie podujatie v  basketbale v Európe. 

Celkove sa všetkých turnajov zúčastní 176 družstiev (88 

chlapčenských a  88 dievčenských) zo Slovenska, Česka 

a Poľska, odohrajú dovedna viac ako 500 zápasov  

 

7. 5. Pri pamätníku padlých vojakov 1 . československého armádneho 

zboru na vrchu Javorina nad obcou Stráňavy bolo pie t- 
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ne kladenie vencov pri príležitosti 55 . výročia ukončenia druhej 

svetovej vojny. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia štátnej 

správy, samosprávy i diplomatického zboru . Veniec Mesta Žilina 

položil Ing. Milan Gavlák, zástupca primátora mesta Žilina, 

veniec obce Stráňavy starosta Daniel Ondák i zástupcovia 

diplomatických zastupiteľstiev Ruska, Rumunska a Ukrajiny. 

7. 5. Na Námestí Andreja Hlinku boli oslavy sv. Floriána, patróna 

hasičov. V rámci osláv sa konal 5 . ročník súťaže družstiev 

Dobrovoľných požiarnych družstiev o  Putovný pohár primátora 

mesta Žilina. V protipožiarnom útoku medzi šestnástimi 

deväťčlennými družstvami zvíťazili hasiči z  obce Podvysoká 

(okres Čadca). Množstvo divákov malo možnosť vidieť zlaňovanie 

hotela Slovakia žilinskými výsadkármi, vrtuľník Leteckej 

záchrannej služby v  akcii, rebrík na Tatre 148 siahajúci do 

výšky 44 metrov a  pod.  

8. 5. V týchto dňoch sa začala 2 . etapa rekonštrukcie Mestskej 

pamiatkovej rezervácie v  Žiline . Začiatok prác tejto etapy je 

v časti Dolný Val od ZUŠ L . Árvaya po Farské schody, 

pokračovať sa bude ulicou Horný Val . Postupne budú vymenené 

inžinierske siete a  položená bude dlažba z  čadičových 

a žulových kociek Hlavným dodávateľom prác je firma Ž ilinské 

komunikácie.  

10. 5. V Považskom múzeu v  Budatínskom zámku bola otvorená 

výstava s názvom „Aká si bola Žilina ...“. Výstava zachytáva 

najvýznamnejšie udalosti od vzniku mesta až do začiatku 20 . 

storočia.  

 

11. 5. V Športovej hale na Bôriku sa opäť uskutočnil koncert s  názvom 

„ Najkrajší dar je pieseň“ . Pred zaplneným hľad iskom vystúpili 
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mnohí poprední slovenskí umelci . Podujatie sa ako každý rok 

uskutočnilo vďaka výraznej podpore pr imátora mesta Žilina.  

 

13. 5. V Prostějove (Česká republika) sa konali Majstrovstvá sveta 

juniorov v disko tanečných disciplínach . Medzi trinástimi 

účastníkmi sa majstrami sveta stal žilinský súbor Lentilky.  

 

13. 5. A 14. 5. V rámci podujatia BADEM sa uskutočnil turnaj 6 . tried 

základných škôl . Medzi chlapcami zvíťazili baske tbalisti BK 

Váhostav Žilina.  

 

15. 5. A 16. 5. V Žiline bolo stretnutie Klubu primátorov kra jských 

miest K-8. Prítomní primátori nesúhlasili s  návrhom koncepcie 

decentralizácie a  modernizácie verejnej správy ako ju predkladá 

vládny návrh. Hlavný problém je v  prerozdelení financií . 

Primátori taktiež nesúhlasia so zvýšením počtu krajov na 11+1.  

 

15. 5. V Žiline sa opätovne začali striekať pagaštany proti škodcovi – 

ploskáčikovi pagaštanovému . Striekať  sa budú stromy v Sade 

SNP, na ulici Martina Rázusa, pri Nemocnici s  poliklinikou, na 

sídliskách Hliny a  Vlčince a v parku v Bytčici. Po 

niekoľkonásobnom opakovaní je účinnosť postreku až 90 % . 

Striekanie pagaštanov zabezpečil Mestský úrad v  Žiline 

v spolupráci s  Ústavom experimentálnej fytopatológie 

a entomológie Slovenskej akadémie vied .   
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16. 5. Zástupcovia mesta Žilina, ktorých viedol Ing . Jozefa Jakubec, 

zástupca prednostu Mestského úradu, navštívili mesto Kovačica 

vo Vojvodine (Juhoslávia), v  ktorom žije 12 000 Slovákov . 

Miestnym školám a knižnici odovzdali 250 kníh - dar mesta 

Žilina a  vydavateľstva Tatran. Deťom odovzdali aj dar od hnutia 

Stonožka, množstvo písacích a  kresliacich potrieb. Žilinčanov 

prijal primátor mesta Ing . Pavel Vaňo.   

17. 5. Futbalisti MŠK Žilina odohrali svoj posledný zápas v  naj-vyššej 

súťaži. Podľahli v ňom futbalistom ŠK Slovan Brat islava 

v pomere 0:1 a skončili celkove na siedmom mieste .  

23. 5. Zástupcovia mesta Žilina sa vrátili z  cesty po Chorvátsku 

a Slovinsku, kam pokračovali z Juhoslávie . V Záhrebe, hlavnom 

meste Chorvátska, rokovali s veľvyslancom Slovenskej 

republiky Ing. Jánom Petríkom. V rámci nadväzovania 

priateľských vzťahov navštívili Žilinčania mesto Pula na 

Istrijskom polostrove.  

V Ľublani, hlavnom meste Slovinska, rokovali s veľvyslancom 

Slovenskej republiky Ing. Milanom Tokárom . Žilinčania spolu s 

pánom veľvyslancom navštívili významný jadranský prístav 

Koper, kde všetkých prijal primátor mesta Dino Pucer . 

Predstavitelia mesta Koper prejavili veľký záujem o spoluprácu 

so Žilinou .   

24. 5. V priestoroch Slovenského inštitútu v  Prahe bola otvorená 

výstava, na ktorej sa predstavuje Žilinský kraj . Hlavným 

organizátorom výstavy je Krajský úrad v  Žiline. Predstavuje sa 

tu dovedna 34 vystavovateľov, zo Žiliny sú  to podniky 

Elektrovod, Hyza, Považská galéria umenia i  Žilinská 

univerzita. Výstava potrvá do 26 . mája.  
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29. 5. V Dome Matice slovenskej otvorili výstavu s  názvom „Napĺňame 

posolstvo charty dieťaťa“ . Porota vyhodnotila dovedna 349 

výtvarných prác detí z  34 materských škôl a  235 prác školákov 

z 28 základných škôl.   

30. 5. Konalo sa Valné zhromaždenie akcionárov Prvej komunálnej 

banky. Do konca minulého roku boli hlavnými akcionármi 

banky mestá, obce i  právnické osoby. Bilančná suma banky bola 

20,1 mld. Sk.  

Zhromaždenie súhlasilo so vstupom zahraničného investora – 

francúzskej finančnej skupiny Dexia.  

 JÚN 2000 

1. 6. Dnes sa začali Staromestské slávnosti 2000, ktoré sa za šesť 

rokov stali najväčším pravidelným podujatím v  uliciach mesta 

Žilina. Na Námestí Andreja Hlinku bol bohatý ku ltúrny 

program, v ktorom vystúpili súbory zo Žiliny a  okolia – napr. 

mažoretky Centra voľného času Spektrum, detské súbory Lieska 

a Diana, dychová hudba Fatranka . Divákov veľmi zaujali módne 

prehliadky. V rámci trhov ľudových a umeleckých remesiel sa 

námestí v desiatich mestských stánkoch predstavuje svoju 

výrobu 10 odborných učilíšť a  stredísk praktického vyučovania . 

V svojich stánkoch svoju výrobu ponúka takmer 60 

remeselníkov, výrobcov . Ponúkajú drevené predmety, hračky, 

keramiku, drôtené predmety atď .  

V koncertnej sále Konzervatória sa konala akadémia žilinských 

tvorcov. Prestížnou cenou Genius loci Solnensis bol ocenený 

doc. Ing. Ivan Gantner za výsledky výskumnej a  pedagogickej 

činnosti a  Ing. arch. Ivan Meliš za celož ivotné dielo 

v urbanistickej architektúre a  v športe. Pamätnými listami – in 

memoriam, boli ocenení Prof . RNDr. Michal  
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Harant a MUDr. Martin Gavalec.  

Vyhlásené tu boli aj výsledky prvého ročníka skladate ľskej 

súťaže o  prestížnu cenu organistu a  pedagóga Adama Plintoviča 

pri príležitosti 380 . výročia jeho narodenia . V tejto súťaži 

zvíťazili Katarína Goliášová, Lukáš Borzík a  Andrej Kalinka. 

Ocenené boli aj kolekcie textilných škôl, ktoré sa predstavili na 

tribúne na Námestí Andreja Hlinku .  

Vyhlásenie víťazov školských súťaží sa konalo na Starej radnici . 

Medzi stredoškolákmi najlepšiu prácu o  Žiline napísali Anna 

Cisáriková (Gymnázium Varšavská ulica) a  Stanislava 

Matušková z  Hotelovej akadémie . Vo výtvarnej časti bol najlepší 

Renátus Rajtek zo Strednej priemyselnej školy v  Bánovej.  

2. 6. a 3. 6. V týchto dňoch pokračovali Staromestské slávnosti . 

V kultúrnom programe na Námestí Andreja Hlinku vystúpili 

folklórne súbory Rozsutec a  Malý Rozsutec, Stavbár, dychová 

hudba Dubňanka, Bábkové divadlo, žilinské rokové skupiny 

Arzén a  AYA. Prítomní mali možnosť vidieť divadlo na 

choduliach i ukážky historického šermu . Celé trojdňové 

slávnosti a trhy prebehli bez väčších rušivých momentov, tisíce 

Žilinčanov strávili na námestí pr íjemné chvíle .  

3. 6. V žilinskom lesoparku Chrasť boli oslavy Dňa detí . Stovky detí 

mali možnosť ukázať svoju šikovnosť v  rôznych súťažiach 

i pozrieť si ukážky požiarnej a záchrannej techniky. Podujatie 

v peknom počasí usporiadali Slovenská národná strana a 

Hnutie za demokratické Slovensko.  

2. 6. a 4. 6. V športovom stredisku Tréignac (Savojské Alpy - 

Francúzsko) sa konali majstrovstvá sveta v  zjazde na divokej 

vode. Pretekári TJ Sokol Žilina Jaroslav Slúčik  
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a Vladimír Vala zvíťazili v  kategórii C2, na druhom mieste 

skončili Ján Šutek a  Štefan Grega taktiež zo Žiliny . V štafete 3 

x C2 zvíťazilo Slovensko v  zložení z prvých menovaných dvojíc, 

treťou dvojicou boli ďalší Ž ilinčania Peter Šoška a  Ľuboš Šoška. 

V tomto športe tvoria Žilinčania absolútnu svetovú špičku .  

9. 6. Vo Frýdku-Místku (Česká republika) bola slávnostne podpísaná 

dohoda, na základe ktorej k  slovensko-poľskému Euroregiónu 

Beskydy pristúpila aj česká strana – ostravská a karvinská 

oblasť. Dohodu podpísali Miroslav Rejda (slovenská časť), Jerzy 

Krawczyk (poľská časť) a  Petr Rafaj (česká časť) .  

9. 6. Žilinský večerník usporiadal čitateľskú anketu „Domáca hviezda 

sezóny 1999/2000“ . V hlasovaní čitateľov bol za najlepšieho 

futbalistu označený 22-ročný Miroslav Barčík, záložník MŠK 

Žilina. 

10. 6. V Lesoparku Chrasť sa konal desiaty ročník memoriálu 

Mikuláša Jančeka. Súťažiaci skauti absolvovali dva okruhy – 

kratší pre včielky a  vĺčatá (6 až 11 roční) a  dlhší pre skautky 

a skautov (11 až 16 roční) . Vo všetkých súťažiach zvíťazili 

skautské hliadky zo Žil iny.   

15. 6. V priestoroch Starej radnice sa konalo sa 12. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline . V úvode zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanec Vincent Francl . Poslanci schválili 

vyhodnotenie zmlúv o  poskytovaní verejnoprospešných služieb 

(prác) medzi Mestom Žilina a  firmou TÚZ (Tvorba a  údržba 

zelene), firmou MGM (zeleň) a  firmou Funeral  
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(správa cintorínov).  

Poslanci schválili správu o  príprave Mestskej krytej plavárne na 

letnú sezónu, správu o  činnosti Žilinského večerníka, Mestskej 

polície i návrh nového cestovného v mestskej hromadnej 

doprave v Žiline, ktoré bude od 15 . 7. vo výške 7 Sk (do päť 

zastávok) a 9 Sk (viac ako päť zastávok) . Mestské zastupiteľstvo 

poverilo primátora mesta, aby spolu s  Útvarom hlavného 

architekta, odbornými komisiami a  ďalšími odborníkmi, vyriešil 

situáciu týkajúcu sa útulku pre túlavé zvieratá 

a v septembri 2000 informoval v tejto záležitosti Mestské 

zastupiteľstvo .  

Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie rozpočtu mesta Žilina 

na rok 2000 o 34 763 000 Sk na už rozrobené stavby ako sú  

trolejbusová doprava, Pešia zóna – Mariánske námestie Horný 

a Dolný Val – I. etapa a na zaradenie a finančné zabezpečenie 

novozapočatých stavieb, napr . tréningové trávnaté ihrisko MŠK 

Žilina v  Budatíne (13, 6 miliónov Sk), a zmenu záložného práva 

Športovej haly na Bôriku v  prospech Prvej komunálnej banky za 

poskytnuté úvery v  predchádzajúcich rokoch v  celkovej výške 

74,8 miliónov Sk.  

Mestské zastupiteľstvo v  Žiline schválilo, že sa Mesto Žil ina 

bude uchádzať o  úver vo výške 430 468 000 Sk s  úrokovou 

sadzbou do 10 % na realizáciu rozvojových programov, resp . 

zámerov a splátku doteraz prijatých úverov.  

  

16. 6. V Mestskom divadle bola premiéra situačnej komédie „Sa rdinky 

na scénu, prosím“ . Po dlhšom čase pripravilo divadlo hru pre 

dospelých. Väčšinou sa venuje hrám pre deti a  mládež.  
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16. 6. Dnes sa začal desiaty ročník stretnutia drotárskych ma jstrov. 

V úvode podujatia sa konala v priestoroch Mestského úradu 

v Žiline odborná konferencia na tému „Drotárstvo – história 

a súčasnosť“. Podujatie bude pokračovať v Budatínskom 

zámku.  

17. 6. Vo Veľkom Krtíši bola celoštátna prehliadka mažoretkových 

súborov z celého Slovenska . Mažoretky z Centra voľného času–

Spektrum v Žiline zvíťazili v  súťažiach súborov do 15 rokov i 

nad 15 rokov. Získali aj hlavnú cenu.  

19. 6. Dnes mali Žilinčania možnosť obdivovať 76 automob ilov – 

veteránov z  deviatich krajín . V rámci podujatia TENTO Moravia 

rallye ´2000 sa na Mariánskom námestí predstavili účastníci 

tzv. Jánošíkovej etapy .  

21. 6. Mesto Žilina navštívil veľvyslanec Indonézskej republiky na 

Slovensku pán Malikus Suamin . Na Starej radnici ho prijal 

primátor mesta Žilina Ing . Ján Slota. Rokovali o možnej 

spolupráci medzi regiónmi oboch štátov .  

21. 6. V zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline sa konal 

seminár o  reforme verejnej správy. Prítomní primátori 

a starostovia Považia, Kysúc a Oravy v zásade súhlasili 

s prenosom kompetencií, avšak ten je dosiaľ bez vecného, 

právneho a  hlavne finančného rámca . Taktiež nesúhlasili 

s členením na 12 vyšších územných celkov, oproti dnešným 

ôsmym.  

22. 6. V Žiline sa konal Beh olympijského dňa . Žiaci bežali svoju súťaž 

na Námestí Andreja Hlinku a  okolo Sadu SNP v dĺžke  
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550 m. Dospelí absolvovali okruh dlhý 1020 metrov v  Sade 

mieru na Bôriku . Tento beh sa koná v  mnohých štátoch sveta. 

24. 6. Pán Ján Hunyady, žijúci v Dome charity svätého Kamila sa dnes 

dožil 104 rokov . Narodil sa v Tisovci, býval v  Budapešti 

a v Žiline žije od svojich 59 rokov.  

24. 6. a 25. 6. V Levoči sa hrali finálové zápasy o  majstra Slovenska 

v ženskom futba le. Futbalistky ŠKF VIX Žilina sa stali 

majsterkami Slovenska, žiačky ŠKF VIX taktiež . Obom 

družstvám boli finálovými partnerkami futbalistky ŠK Slovan 

Bratislava.  

24. 6. Mažoretky Diana z  Centra voľného času Spektrum zo Žiliny sa 

zúčastnili na tretích majstrovstvá Slovenska . V Bratislave, pod 

starodávnym Devínom, zvíťazili vo všetkých kategóriách a boli 

vyhlásené aj za absolútneho majstra Slovenska.  

28. 6. Futbalisti mladšieho dorastu MŠK Žilina prehrali odvetný zápas 

o majstra Slovenska s futbalistami Trenčína v  pomere 0:2 (prvý 

zápas 2:3). Hráči, ktorých vedie tréner Karol Šulgan tak obsadili 

druhé miesto a obhájili vlaňajšie umiestnenie.  

30. 6. Detský spevácky zbor Odborárik zo Žiliny si pripomenul 30 . 

výročie svojho založenia . V Dome umenia Fatra bol slávnostný 

koncert. Zakladateľom súboru i jeho vedúcim je Mgr . Zlatoň 

Babík. Zbor Odborárik zvíťazil šesťkrát na Európskom 

hudobnom festivale mládeže v  belgickom meste  
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Neerpelt, čo je najväčší festival svojho druhu na našom 

kontinente.  

 

 JÚL 2000  

1. 7. V prímorskom stredisku Portorož (Slovinsko) sa skončili 

Majstrovstvá sveta juniorov v  disciplínach Medzinárodnej 

tanečnej organizácie IDO. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 

takmer 4000 súťažiacich z  24 krajín, ktorí súťažili v  23 

súťažných disciplínach. Žilinský súbor Lentilky nastúpili 

v jedenástich . Majstrami sveta sa stali v dvoch kolektívnych 

súťažiach a Mária Jančovičová v  konkurencii 65 tanečníčiek ako 

sólistka. Okrem víťazstiev dosiahla mládež zo Ž i liny viaceré 

popredné umiestnenia .   

3. 7. V rámci Dní zahraničných Slovákov vystúpil na Námestí Andreja 

Hlinku spevácky zbor Slovenská sporiteľňa z  Báčskeho Petrovca 

(Juhoslávia-Vojvodina). Divákom zaspievali množstvo 

slovenských piesní, ktoré pochádzajú zo Slovenska alebo 

z Vojvodiny.  

Usporiadateľom bolo Mesto Žilina, ktoré zabezpečovalo 

vystúpenia Slovákov z  Vojvodiny aj na Kysuciach, na Cyr ilo-

metodských dňoch v  Terchovej i na Celoslovenskom zraze 

turistov vo Varíne .  

3. 7. Mgr. Jozef Moravčík, pracovník Považského múzea začal robiť 

v kostole sv. Štefana archeologický prieskum, ktorý súvisí 

s celkovou rekonštrukciou vnútra kostola . V najstaršej svetskej 

i sakrálnej stavbe na území mesta Žil ina bude vymenená dlažba 

i lavice.  

Sväté omše sa budú do septembra z  dôvodu rekonštrukcie  
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konať pod stanovým prístreškom vedľa kostola .  

3. 7. Dnes bol na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 

v Bratislave za prezidenta konferencie zvolený rektor Ž ilinskej 

univerzity Prof. Ing. Milan Dado, CSc.  

4. 7. V podvečerných hodinách sa cez Žilinu prehnal vietor, ktorého 

najvyššia nárazová rýchlosť dosahovala 122 kilometrov za 

hodinu. Porušené boli vzdušné elektrické vedenia, na Hájiku 

vietor odniesol strechu z pohostinstva. Veľké škody víchrica 

spôsobila v Sade SNP, kde vyvrátila dva pagaštany, na Kysuckej 

ceste napoly rozlomila mohutnú lipu . Veľká škoda vznikla na 

cintoríne v  Žilinskej Lehote, kde zlomila viac ako 350 -ročnú 

lipu, ktorá zdemolovala neďalekú kaplnku. Požiarnici 

uskutočnili v  tejto situácii 36 výjazdov, pričom zasahovali na 42 

miestach. Vo väčšine prípadov odstraňovali spadnuté stromy 

a konáre, ktoré bránili doprave .  

12. 7. V priestoroch Starej radnice bolo mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v  Žiline . Poslanci schválili prijatie 

úveru vo výške 34 948 000 Sk na uskutočnenie stavieb 

„Kanalizácia Budatín–I. stavba“ a  „Kanalizácia Bánová“ . Pre 

tieto stavby budú prednostne pridelené prostriedky aj 

z rozpočtu mesta Žilina pre rok 2001, pretože stavby sa môžu 

financovať tak, že 20 % ide z  vlastných zdrojov mesta, 40 % tvorí 

úver a 40 % je pr íspevok z európskych programov PHARE.  

 

13. 7. V Považskej galérii umenia bola otvorená výstava s  názvom „Sme 

blízko, jsme blízko“, na ktorej spoje práce predstavuje šesť 

výtvarníkov zo Žiliny a  sedem z Olomouca (Česká republika).  
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Zo Žilinčanov vystavuje Andrej Barčík, Pavol Choma, Roman 

Ondák, Anton Čierny, Rudolf Sikora a  Róbert Brun.  

15. 7. Na sídlisku Hájik sa večer rozhorela tradičná Vatra 

zvrchovanosti. Stovky Žilinčanov si pripomenulo 8 . výročie 

prijatia Deklarácie o  zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú 

prijala Slovenská národná rada v  roku 1992. Podujatie 

usporiadali Okresná rada a  Miestna organizácia Slovenskej 

národnej strany v Žiline, zúčastnili sa na ňom stovky 

Žilinčanov.   

15. 7. V tureckom meste Antalya sa skončila 11 . medzinárodná 

biologická olympiáda . Osemnásťročná Zuzana Koledová . Mladá 

Žilinčanka, skončila v  konkurencii 152 účastníkov z  38 krajín 

na vynikajúcom treťom mieste a získala bronzovú medailu.  

15. 7. a 16. 7. V Považskej Bystrici sa uskutočnili ma jstrovstvá 

Slovenska v love rýb udicou. Na rieke Váh sa v súťaži juniorov 

stal majstrom Slovenska Peter Kadúch, majster sveta v  roku 

1997 v súťaži kadetov . Na treťom mieste skončil Martin Valášek, 

taktiež zo Žiliny .   

16. 7. V Tatranskej Lomnici sa konali majstrovstvá Slovenskej 

republiky športových konských dvojzáprahov . Žilinčania Peter 

Šašváry so spolujazdcom Michalom Šašvárym obsadili druhé 

miesto.  

22. 7. a 23. 7. V Bratislave boli majstrovstvá Slovenska v  plážovom 

volejbale. V súťaži žien zvíťazili Katarína Rimovská  

 

 

 



28 
 

 

a Katarína Mizdošová zo Žiliny .  

31. 7. Dnes zomrel Ján Frátrik, známy žilinský básnik a  pedagóg. 

Mesto Žilina mu za jeho celoživotné dielo udelilo v  roku 1996 

vyznamenanie Čestný občan mesta Žilina . Na jeseň tohto roku 

by sa dožil 84 rokov .   

 AUGUST 2000 

4. 8. až 6. 8. V neďalekej obci Terchová sa konal 38 . ročník 

medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni . Na 

organizácii tohoto významného folklórneho podujatia sa podieľa 

aj mesto Žilina . Aj tohto roku bol v Terchovej bohatý program . 

Už 4. 8. bola v Sade SNP pozvánka do Terchovej, kde vystúpil 

folklórny súbor Rozsutec . V Terchovej sa vystúpenia konali 

v Amfiteátri Nad bôrami a v  neďalekom stane. Zo žilinských 

umelcov na festivale vystúpil pred vypredaným hľadiskom (cca 

5000 ľudí) v celovečernom programe folklórny súbor Rozsutec 

so svojimi hosťami, ďalej Stavbár, Stavbárik a  žilinsko-

terchovská roková skupina Arzén, ktorá predstavila svoj nové 

cédečko s  názvom „Ešte raz“ . Skupina spolu s huslistami 

Nebeská muzika vynikajúcim spôsobom spája ľudovú hudbu 

s rockovými motívmi.  

5. 8. V Regionálnom osvetovom stredisku bola otvorená výstava 

umeleckých prác Tibora Mahúta s  názvom Koža, drevo, kov . 

Člen folklórneho súboru Rozsutec predstavuje širokú škálu 

svojich prác.  

7. 8. Naše mesto navštívil Franz Schrauven, primátor mesta Essen 

v Belgicku. Na radnici hosťa prijal primátor mesta  
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Žilina Ing. Ján Slota. Primátor Essenu je v  Žiline na oslavách 

30. výročia vzniku detského speváckeho zboru Odborárik, ktorý 

často vystupuje v Belgicku.  

  

11. 8. Rozostavaná budova obchodného domu na sídlisku Solinky, kde 

sa nedávno utopil 7 ročný chlapec, bola proti vstupu 

nepovolaným osobám zabezpečená namontovaním tzv . kari 

rohoží. Toto opatrenie bolo urobené z  podnetu primátora mesta 

Žilina.  

  

15. 8. Na Starej radnici bolo rokovanie predstaviteľov štátnej správy, 

samosprávy, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, 

mimovládnych organizácií a  podnikateľov z Turca, Liptova, 

Oravy a zo Žiliny. Prítomní nesúhlasili s  novo navrhnutým 

Žilinským krajom, ktorý majú tvoriť iba okresy Bytča, Čadca, 

Kysucké Nové Mesto a  Žilina. Kraj je navrhovaný ako najmenší 

spomedzi jedenástich (dvanásty je hlavné mesto Bratislava) .  

V susednom Poľsku urobili z  38 vojvodstiev 16, čiže vojvodstvá 

sú väčšie . Ani sesterské mesto Žiliny B ielsko-Biala už nie je 

sídlom vojvodstva, patrí do Sliezskeho vo jvodstva so sídlom 

v Katoviciach. Návrh Slovenskej vlády predstavuje opačný 

postup.   

22. 8. Dnes zomrela 50-ročná Anastázia Balážová . Dosiaľ neznámi 

páchatelia jej 20 . augusta v jej vlastnom dome spôsobili ťažké 

zranenia, ktorým podľahla, čo vyvolalo vo verejnosti veľký 

ohlas.   

24. 8. Manželia Mária a  Anton Pollákovci zo Žiliny oslávili diamantovú 

svadbu – 60 rokov od uzavretia manželstva . Pani  
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Mária Polláková má 77 rokov, jej manžel Anton 85 rokov, majú 

57-ročného syna Dušana a  54- ročnú dcéru Vieru, päť vnúčat 

a 4 pravnúčatá.  

 

27. 8. V Športovej hale na Bôriku sa skončil ďalší turnaj 

v minibasketbale a basketbale BADEM. V kategórii junioriek 

medzi 16 družstvami skončili dievčatá z  BK Lokomotíva Žilina 

na druhom mieste, zvíťazili dievčatá z Popradu.  

 

28. 8. V Strečne, na vrchu Zvonica sa konali okresné oslavy pri 

príležitosti 56 . výročia Slovenského národného povstania. Túto 

udalosť si uctili starosta Strečna Alfonz Klocáň, zástupcovia  

štátnej správy, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku 

pán Georges Vaugier . Veniec mesta Žilina položil Ing . Milan 

Gavlák, zástupca primátora mesta .  

 

29. 8. Výprava folklórneho súboru Rozsutec sa vrátila z  umeleckého 

zájazdu v Brazílii . Žilinčania vystúpili na dvoch 

medzinárodných festivaloch, v  prímorskom kúpeľnom meste 

Praia Grande (neďaleko Santosu) a  v São Bernardo do Campo, 

ktoré je časťou takmer 20 miliónového veľkomesta São Paulo . 

Vystúpenia päťčlennej Terchovskej muziky pod vedením 

Vincenta Krkošku videli na vystúpeniach tisíce d ivákov a mnohí 

ďalší vo viacerých televíznych prenosoch. Diváci i odborníci 

hodnotili slovenský folklór veľmi kladne, Žilinčania vynikli v hre 

na hudobných nástrojoch a  v speve a v spoločnosti súborov zo 

14 krajín dôstojne reprezentovali Slovensko.  
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 SEPTEMBER 2000 

 

4. 9. Dnes bola opäť otvorená Krajská štátna knižnica na Ulici 

Antona Bernoláka. V budove pribudla podkrovná nadstavba . 

Rekonštrukciou budovy sa vyriešil prob lém strechy, ktorá bola 

v dezolátnom stave. Knižnica získala nové, veľké priestory pre 

detské a hudobné oddelenie a  pre poriadanie besied s čitateľmi .  

6. 9. až 8. 9. Na mnohých miestach Žiliny sa uskutočnil 11 . ročník 

medzinárodného festivalu tvorivosti a  fantázie Jašidie lňa. 

Zúčastnili sa ho mentálne postihnuté deti z 37 rôznych 

zariadení sociálnych služieb, domovov a  združení zo Slovenka, 

Čiech, Dánska a Poľska.  

8. 9. a 9. 9. V Žiline a v jej okolí sa konala súťaž výsadkárov 

Antropoid ´2000. Zúčastnilo sa na nej trinásť päťčlenných 

družstiev zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, ktoré počas dvoch 

dní a jednej noci museli prekonať trať dlhú 42 kilometrov so 

záťažou 20 kg. Náročnú súťaž ukončilo deväť družstiev, 

najúspešnejší boli výsadkári z  5. pluku špeciálneho určenia 

Jozefa Gabčíka v  Žiline.   

13. 9. V priestoroch Mestského úradu v  Žiline sa konalo zasadnutie 

Republikovej rady Zväzu protikomunistického odboja . Účastníci 

položili kvety k  pamätníku obetí komunistického režimu pred 

budovou.  

14. 9. Na Starej radnici sa konalo 14. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Žiline. V úvode poslanci jednomyseľne schválili 

návrh primátora mesta, aby bol Čestným občianstvom mesta 
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Žilina ocenený akademický maliar prof . Mojmír Vlkoláček . 

Poslanci tým ocenili celoživotnú prácu umelca v  prospech mesta 

Žilina, pri príležitosti 85 . výročia jeho narodenia.  

Poslanci vzali na vedomie správu o  činnosti mestskej rady, 

konštatovali že hospodárenie mesta Žiliny za prvý polrok 2000 

skončilo prebytkom 35,187 miliónov Sk . Poslanci schválili 

odpredaj viacerých nehnuteľností vo vlastníctve mesta, o . i. 

pozemky pre účely stavby „Diaľničný privádzač Žilina -

ľavobrežná, II . Etapa (Košická)“ . Schválili taktiež vstup Mesta 

Žilina do Žilinského komunitného fondu a  150 tisíc Sk na jeho 

podporu.  

Poslanci schválili správu o  činnosti Mestského divadla . Divadlo 

riadi a zastrešuje činnosť Divadla pre deti a  mládež Maják, 

folklórneho súboru Rozsutec a  dychovej hudby Fatranka. 

Všetky tieto zložky v  sezóne 1999/2000 absolvovali dovedna 

361 predstavení . Divácky najatraktívnejšie bolo predstavenie 

rozprávky Mrázik, ktoré malo za osem mesiacov 99 repríz na 

celom Slovensku.  

V diskusii sa poslanci zaoberali odpredajom objektov na novom 

cintoríne na Hradisku firme Funeral s  tým, že firma opraví 

objekt z hľadiska statiky budovy, urobí celkovú rekonštrukciu 

a vybuduje krematórium .  

  

14. 9. a 15. 9. V Žiline sa uskutočnilo charitatívne ku ltúrno-

spoločenské podujatia Slovensko–Amfora (Česká republika) . 

V Športovej hale na Bôriku bol tenisový turnaj známych 

osobností. Na futbalovom štadióne sa hral futbalový zápas . 

V takmer plnom hľadisku vládlo za pekného počasia veľmi 

priateľské ovzdušie .   
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16. 9. V mestskej časti Zástranie bol vysvätený kostol Sedembolestnej 

Panny Márie. Kostol postavili veriaci svojpomocne, pod vedením 

Farského úradu v  Tepličke nad Váhom a správcu farnosti vdp . 

Jána Zichu. Finančné prostriedky na výstavbu boli získané z 

milodarov veriacich. V kostole je takmer 500 miest na sedenie .  

17. 9. V Bratislave sa skončili zápasy Európskeho pohára ma jstrov v 

hokejbale. Športovci HBC 07 Žilina sa stali druhým na jlepším 

družstvom v Európe. Vo finále podľahli družstvu Doprastav 

Bratislava.  

18. 9. Mestský úrad v  Žiline vytvoril pre dlhodobo nezamestnaných 

Žilinčanov nové pracovné miesta . Do verejno-prospešných prác 

sa zapojí 134 ľudí . Pracovať budú štyri hodiny denne pri čistení 

mesta, potokov, údržbe cintorínov, natieraní stĺpov verejného 

osvetlenia a pri ďalších prácach . Pracovné miesta sú vytvorené 

na tri mesiace.  

Okresný úrad práce poskytol podľa zákona č . 387/96 

o zamestnanosti prostriedky na vytvorenie týchto pracovných 

miest. V meste Žilina je v  súčasnosti 44 777 ekonomicky 

aktívnych obyvateľov, miera nezamestnanosti je v  súčasnosti 

16,54 %.  

22. 9. V Žiline sa skončilo ojedinelé podujatie . V uplynulých troch 

dňoch sa konal zber použitých autobatérií, ktorý zorganizoval 

Mestský úrad v  Žiline. Obyvatelia mesta doniesli na zberné 

miesta na Hlinách, Solinkách a Vlčincoch 16 ton autobatérií. 

Firmy sídliace v  meste odovzdali ďalších 5 ton . O odovzdanie 

tohto nebezpečného odpadu bol veľký záujem . Žilinčania 

potvrdili, že majú cit pre ochranu životného prostredia, lebo 

tento odpad neumiestnili na nepovolených miestach .  
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23. 9. Na atletickej dráhe Žilinskej univerzity sa uskutočnil 15 . ročník 

Zátopkovej desiatky (beh na 10 kilometrov). Zo žilinských 

športovcov boli najúspešnejší víťazi v  kategóriách mužov do 40 

rokov Robert Roľko (AŠKP Žil ina) i nad 40 rokov Stanislav 

Sviták (Atletický klub Žilina) .  

V Behu Stanislava Mikoláša na 1500 metrov zvíťazila v  kategórii 

žiačok Natália Kořínková  

 

24. 9. Na žilinskom letisku v  Dolnom Hričove sa uskutočnili preteky 

cestných motocyklov o  Cenu Slovenskej republiky a o body do 

Alpe Adria Cup. Prvý raz sa jazdila súťaž starých motocyklov 

(Oldtimerov). Pretekári z dvanástich krajín súťažili v desiatich 

kategóriách. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta 

Žilina Ing. Jána Slotu. Mesto Žilina bolo jedným z hlavných 

organizátorov .  

 

25. 9. Na Žilinskej univerzite sa začalo vyučovanie v  novom ško lskom 

roku. V 48. akademickom roku má škola sedem fakúlt, vo 

všetkých formách štúdia bude na nej študovať 8540 študentov. 

Najviac študentov – takmer tritisíc - bude študovať na Fakulte 

prevádzky a  ekonomiky dopravy a spojov. Školský rok otvoril 

rektor Žilinskej univerzity Prof . Ing. Milan Dado, CSc.  

 

28. 9. Na Námestí Andreja Hlinku bolo dnes veselo . Pred obchodným 

domom Tesco sa začalo vinobranie, kde ponúkali bu rčiak a na 

malej tribúne bol kultúrny program . V podvečerných hodinách 

sa tu začal rockový koncert v  rámci celoslovenského okružného 

zájazdu skupín s  názvom Global Horizont Tour .  
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29. 9. Stredná priemyselná škola stavebná si dnes prítomní 

pripomenula 40. výročie svojho založenia . Pri tejto príležitosti 

sa konalo slávnostné zasadnutie pedagogickej rady. Za vznik 

školy je považovaný dátum 1. júl 1960, vtedy škola sídl ila 

v Remeselníckom dome . Dnes má táto škola technického 

zamerania 533 študentov a  za štyri desaťročia školu úspešne 

ukončilo 5559 študentov denného a nadstavbového štúdia . 

Väčšia časť z nich pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu.  

29. 9. V Krajskej štátnej knižnici bola čitateľská beseda so 

spisovateľom Jánom Lenčom . Túto besedu zaznamenával 

Slovenský rozhlas ako vere jnú nahrávku programu s  názvom 

„Čisté studničky“ . O besedu so žilinským spisovateľom bol veľký 

záujem.  

30. 9. Na Mariánskom námestí sa uskutočnila pravidelná prehliadka 

slovenských trampských, country a  folkových piesní s  názvom 

Večernica 2000 . Za pekného počasia sa stovkám divákov 

predstavilo 14 amatérskych skupín z  celého Slovenska, o. i. 

Kortmanovci, Kamienok, Metelica a atď. Ich výkony diváci 

oceňovali búrlivým potleskom . Hlavným organizátorom 

podujatia bolo Mesto Žilina, Mestské divadlo, Trampské 

združenie Severka, Hudobná spoločnosť GRAN . Podujatie 

ukázalo, že tento štýl hudby má na Slovenskú veľkú budúcnosť.  

 

 OKTÓBER 2000  

1. 10. V Sydney (Austrália) sa dnes skončili Hry XXVII . olympiády. 

Športových zápolení sa zúčastnili aj futbalisti MŠK Žil ina 

Miroslav Barčík, Marek Mintál, i  viacerí športovci narodení 
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v Žiline a  v súčasnosti pôsobiaci v iných mestách. 

2. 10. Na sídlisku Hájik dali do užívania novú stavbu, v  ktorej je 48 

dvojizbových bytov . Byty boli postavené pre členov Policajného 

zboru, Armády Slovenskej republiky i  pre ďalších záujemcov . 

Celá stavba bola realizovaná z  rozpočtu mesta Žilina . Nový 

majiteľ bytu zaplatí 20 % čiastky pri podpise zmluvy a  80 % 

platí mesačnými splátkami po dobu 10 rokov. Pôžička od mesta 

je bezúročná. Takéto podmienky pri získaní bytu nie sú 

v žiadnom inom meste na Slovensku .  

5. 10. Naše mesto navštívil veľvyslanec Belgického kráľovstva 

v Slovenskej republike pán François del Marmol . Počas 

pracovnej návštevy navštívil Gymnázium so slovensko -

francúzskou a  slovensko-španielskou sekciou . Výučba vo 

francúzskom jazyku sa začala v roku 1990 na základe 

medzivládnej dohody  s belgickou vládou . Vtedy bola táto škola 

súčasťou Gymnázia Hlinská .   

6. 10. Dnes sa skončili Dni nádeje ´2000, šiesty ročník protidrogového 

podujatia. Súčasťou programu najväčšieho podujatia tohto 

zamerania na Slovensku boli športové súťaže - beh v Sade mieru 

na Bôriku, plávanie v  Mestskej krytej plavárni. Na Mariánskom 

námestí bola osemmetrová Loď nádeje, ktorá slúžila ako tribúna 

pre účinkujúcich . V Krajskej štátnej knižnici sa konali besedy 

študentov s odborníkmi na boj proti drogovej závislosti.   

6. 10. Pri príležitosti 62 . výročia vyhlásenia autonómie Slovenska 

položil predseda Krajskej rady Slovenskej národnej strany 

a primátor mesta Žilina Ing . Ján Slota veniec k  pamätnej doske 

pripomínajúcu túto historickú udalosť na priečelí  

 



37 
 

 

Katolíckeho domu.  

Okresná rada Slovenskej národnej strany usporiadala potom 

v Lesoparku Chrasť spomienkovú slávnosť pripomínajúcu túto 

významnú udalosť v  histórii slovenského národa . Prítomným 

stovkám Žilinčanov sa prihovoril predseda Okresnej rady SNS 

Ing. arch. Ján Burian a poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky MUDr. Štefan Zelník.   

6. 10. Stredné odborné učilište stavebné na Bôriku si pripomenulo 40. 

výročie svojho založenia . Za túto dobu školu, ktorá do roku 

1991 patrila Váhostavu, ukončilo 5 689 absolventov.  

7. 10. V preplnenej kinosále Domu odborov sa konal koncert proti 

drogám s názvom „Nad vodou“, na ktorom vystúpili mnohé 

popredné slovenské rokové skupiny . Koncert bol súčasťou 

veľkého podujatia, ktoré naraz prebieha v  piatich mestách 

Slovenska. V Žiline bol o koncert najväčší záujem .   

13. 10. V priestoroch Starej radnice sa konal seminár o  diele a živote 

Arvéda L. Gréberta, významného slovenského pol itika, 

diplomata a publicistu. Seminár usporiadali Mesto Ž ilina spolu 

s Kabinetom výskumu dejín slovenského exilu Matice slovenskej 

pri príležitosti jeho 85 . výročia narodenia A. Gréberta. Ten sa 

však vzhľadom na svoj zdravotný stav semináru nezúčastnil .  

12. 10. V priestoroch Žilinskej univerzity sa konalo valné zhromaždenie 

Olympijského klubu v  Žiline, ktorý bol založený v  roku 1995. Za 

predsedu bol opätovne zvolený Dr. Ľuboš Krajč, pedagóg -

pracovník Ústavu telesnej kultúry Žilinskej un iverzity, 

všestranný športovec, niekdajší reprezentant vo  
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volejbale, hráč hokeja a basketbalu.  

13. 10. Dnes sa konalo v priestoroch futbalového štadióna MŠK Žilina 

ocenenie významných žilinských športových činovníkov. 

Ocenení boli: Ing . Jaroslav Belaj (volejbal), prof . RNDr. Ladislav 

Berger (atletika), Jozef Beniač (hokej), Dr . Alexander Dvonč 

(džudo), Jozef Gargulák (horská služba), Doc . Ing. Ján Golier 

(viacboj všestrannosti), Libor Hodoň (hokej, hádzaná, volejbal 

a atletika), MUDr. František Hrbáň (ľadový hokej a  iné športy), 

Vladimír Javorský (výtvarník, scenárista), Ing . Peter Korbel 

(džudo), Dr. Ľuboš Krajč (volejbal, hokej), Vladimír Križo 

(horská služba), Marián Pobeha (turistika), Ernest Ponechal 

(lyžovanie), Michal M iháľ (volejbal), Igor Sitár (športový 

činovník), Jaroslav Slúčik (zjazd na divokej vode), Pavol Mečár 

(bedminton), Ing. Michal Staňo (atletika), Ing . Ladislav Várkoly 

(basketbal), Vojtech Zachar (futbal a  hokej), Plk. Ing. Dušan 

Kubík (hokej) a Prof. Dr. Jaromír Perútka (volejbal). Ocenenie 

organizoval Olympijský klub v  Žiline.   

14. 10. Na budove Mestského divadla odhalil primátor mesta Žilina Ing . 

Ján Slota pamätnú tabuľu a bustu venovanú JUDr . Vojtechovi 

Tvrdému. Autorom busty je akademický sochár Ladislav Berák 

zo Žiliny. Na odhalení sochy sa zúčastnila aj jeho dcéra pani 

Anna Mária Šusterová so svojimi dcérami a vnučkami .  

Dr. Tvrdý bol poslancom  Slovenského snemu a od roku 1938 do 

roku 1945 bol starostom, vládnym komisárom a  mešťanostom 

Žiliny. Za obdobie kedy stál v  čele nášho mesta prešla Žilina 

veľkým rozvojom . Boli urobené tieto práce: stavba Domu 

katolíckej kultúry (dnešné Mestské d ivadlo), regulácia tokov 

Rajčianky a Všiváku, vydláždenie Mariánskeho námestia,  
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zmena balustrády pod farským kostolom do súčasnej podoby, 

vybudovanie futbalového štadióna, založenie parku na Bôriku 

atď.  

Po vojne bol JUDr. Vojtech Tvrdý politicky prenasledovaný 

a musel zo Žiliny odísť . Zomrel v roku 1963 v Trenčíne.  

 

14. 10. Teplota cez deň dosiahla v  Žiline až 27,1º C, čo je teplotný 

rekord za posledných štyridsať rokov .  

 

17. 10. V priestoroch Žilinskej univerzity na Veľkom Dieli otvor ili nový 

Fit-club, ktorý bude slúžiť študentom a  pedagógom univerzity . 

Nové športovisko otvoril rektor Žilinskej un iverzity Prof. Ing. 

Milan Dado, CSc.  

 

20. 10. V Mestskom divadle bol koncert folklórneho súboru Rozsutec. 

Pred zaplneným hľadiskom ako hostia programu vystúpili 

tanečný súbor Lentilky, detský folklórny súbor Lieska a detský 

spevácky zbor Odborárik . Zisk z koncertu bol venovaný 

sociálnym zariadeniam v meste Žilina .  

 

26. 10. V priestoroch Starej radnice sa konalo 15. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v  Žiline. Poslanci schválili udelenie 

najvyšších ocenení významným Žilinčanom minulosti 

i súčasnosti. Ocenení za celoživotné dielo v  prospech mesta 
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Žiliny a jeho obyvateľov boli: RNDr . Ladislav Berger – ako 

ocenenie za celoživotnú prácu a  osobný prínos pri vzdelávaní 

mládeže a jej príprave na ďalšie povolanie, pri prílež itosti jeho 

90. narodenín. JUDr. Vojtech Tvrdý-in memoriam–ako právnik 

a mešťanosta (primátor) mesta Ž ilina v rokoch 1938 až 1945 ako 

ocenenie za jeho pôsobenia ako starostu mesta a  celoživotnú 

prácu v prospech mesta Ž ilina (zomrel v roku 1963), prof. Ján 

Košecký–in memoriam–ako ocenenie celoživotnej práce pri 

vzdelávaní viacerých generácií študentov v  našom meste.  

Poslanci schválili správu o  činnosti Mestskej krytej plavárne, 

správu o činnosti Športcentra a odpredaj viacerých 

nehnuteľností.  

Mestské zastupiteľstvo podporilo zriadenie Strediska 

zahraničných Slovákov so sídlom v  Dome Matice slovenskej 

v Žiline s finančnou podporou 724 tisíc Sk . Mesto v rámci 

svojich možností bude dotovať režijné náklady Matice slovenskej 

na Hollého ulici .  

 

27. 10. V Dome techniky sa dnes začala výstava Ornita ´2000, ktorá je 

najväčšou výstavou v  chovateľskej oblasti na Slovensku. 

Vystavujú na nej chovatelia zo Slovenska, Poľska, Maďa rska 

a Rakúska. Návštevníci si majú možnosť pozrieť takmer 3000 

exotických vtákov zo všetkých svetadielov .  

 

29. 10. Divadlo Maják, ktoré pôsobí v  rámci Mestského divadla, uviedlo 

rozprávku Peter Pan, príbeh o  ochrancovi stratených detí . 

Predstavenie sa uskutočn ilo v novom priestore divadla – v malej 

sále, bývalej telocvični .  
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 NOVEMBER 2000  

4. 11. V Prahe sa konali Pražské dni zborového spevu . Tejto 

medzinárodnej súťaže sa zúčastnil aj Žilinský miešaný zbor . 

Stal sa celkovým víťazom súťaže, ktorej sa celkove zúčas tnilo 

31 zborov z celej Európy, vyhral aj svoju kategóriu vyspelých 

miešaných zborov a  za najlepšieho dirigenta súťaže bol 

vyhlásený Mgr . Štefan Sedlický, dirigent Žilinského miešaného 

zboru.   

6. 11. Dnes bol slávnostne otvorený diaľničný privádzač I/11 Žil ina-

estakáda, druhá  časť nadzemnej komunikácie od Budatínskeho 

mosta na Kragujevskú ulicu (smer Bratislava) . S výstavbou tejto 

náročnej stavby začali pracovníci Doprastavu v auguste 1997. 

Hodnota celej stavby je 460 miliónov Sk .  

Komunikácia vytvára moderný štvorpruhový dopravný systém 

na severe Žiliny, ktorý zabezpečuje mimoúrovňové kr ižovania 

ciest a prepojenia na všetky smery . S uvedením estakády do 

prevádzky bola spojazdnená aj časť diaľničného privádzača 

Ľavobrežná-1. stavba-most Budatín a časť komunikácie po 

firmu Slovena.  

Dobudovaná časť nadväzuje na okruhový komunikačný systém, 

ktorý začal vybudovaním prvej časti spomínanej estakády 

a križovatky Rondel na Rudinách . Výstavba pokračovala 

budovaním prieťahu štátnej cesty I/18 hlbokým zárezom medzi 

Hlinami a Bôrikom, mimoúrovňovou križovatkou pri Športovej 

hale až po križovatke na Košickej ulici (smer Martin, Košice) . 

Táto časť bola ukončená v  roku 1990.  

Práce na dobudovaní kompletného okruhu v  súčasnosti 

pokračujú stavbou premostenia železničnej trate na 

Hviezdoslavovej ulici pri teplárni . Dostavaním tohto 

premostenia a vybudovaním križovatky smerom na Terchovú  
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pod Vodným dielom Žilina bude okruhový obchvat mesta Žilina 

úplný.  

7. 11. Dnes sa dožil 90 rokov RNDr . Ladislav Berger. Od roku 1922 

žije v Žiline. Pôsobil dlhé roky ako profesor matematiky 

a deskriptívnej geometrie na žilinských školách, od roku 1960 

až po odchod na dôchodok na Vysokej škole dopravnej. 

Dôležitou bola trénerská  činnosť profesora Bergera v  ľahkej 

atletike.  

8. 11. Na atletickej dráhe Žilinskej univerzity sa konal 34. ročník Behu 

17. novembra. Zo žilinských športovcov v  svojich kategóriách 

zvíťazili Lenka Podkrivacká (dievčatá do 15 rokov), Tomáš Čelko 

(juniori), Katarína Sočuvková (juniorky), Róbert Rolko (muži do 

40 rokov) a Ladislav Dobeš (muž i nad 40 rokov).  

10. 11. Skončili sa trojdňové oslavy 50 . výročia vzniku Bábkového 

divadla v Žiline. Diváci mali možnosť vidieť viaceré bábkové hry 

pre deti, napr. Vandrovali hudci, Revue Ferri a Tony, O červenej 

čiapočke atď . Na záver sa konal slávnostný spomienkový večer.  

11. 11. V Slovenskej republike sa konalo ľudové hlasovanie 

(referendum) s otázkou: Ste za to, aby sa Národná rada 

Slovenskej republiky (NR SR) uzniesla na ústavnom zákone: 

Volebné obdobie NR SR zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom 

volieb do NR SR, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa 

vyhlásenia výsledkov referenda? Toto referendum iniciovalo 

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) a  Slovenská národná 

strana. Na vypísanie referenda iniciátori zhromaždili 670 000 

platných podpisov (podľa  ústavy stačí 350 000).  
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Zo 4 085172 oprávnených voličov na Slovensku prišlo k u rnám 

818 480 (t. j. 20,03 %), z ktorých 92,74 % odpovedalo „áno“ 

a 4,80 % odpovedalo „nie“ . Neplatných hlasov bolo 2,44 % .  

V okrese Žilina sa referenda zúčastnilo 36,58 % voli čov 

z celkového počtu oprávnených voličov a  v meste Žilina 27,9 % .  

 

14. 11. Dnes bola v Žiline cez deň nameraná teplota vzduchu 18,8°C . 

Takéto vysoké teploty sú obvyklé v Žiline v  polovici septembra, 

v tomto období býva teplota 5 až 8 °C . V roku 1970 bola 

nameraná teplota 15,5° C .  

20. 11. V Starej radnici mesta Žilina bolo mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v  Žiline. Poslanci schválili odpredaj 8 

524 m2  Slovenskej správe ciest pre výstavbu diaľničných 

privádzačov a  odpredaj areálu o  výmere 22 561 m2 na Ulici 

vysokoškolákov za účelom výstavby obchodno-prevádzkového 

centra. Poslanci schválili aj zmenu predošlého uznesenia o 

výške úveru, o  ktorý sa Mesto Žilina bude uchádzať . Výška 

úveru sa zvyšuje na 500 m iliónov Sk (10 miliónov USD), 

vzhľadom na zmenu kurzu amerického dolára (USD). Pôvodný 

návrh bol 460 miliónov Sk . Úver bude použitý na real izáciu 

rozvojových programov, resp . zámerov a  splátku doteraz 

prijatých úverov . Zárukou pre poskytnutie úveru budú 

nehnuteľnosti v  majetku mesta založené už  v predošlých 

úveroch.  

21. 11. Žilinu navštívili zástupcovia mesta Koper v  Slovinskej 

republike, v čele ktorých bol primátor mesta Dino Pucer . Na 

Žilinskej radnici podpísal spolu s  primátorom mesta Žilina 

Jánom Slotom dohodu o priateľských vzťahoch a  spo lupráci  
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 medzi oboma mestami. Spolupráca sa týka oblasti kultúrnej, 

ekonomickej, vedeckej, športovej atď . Obaja primátori vyjadrili 

veľký záujem o spoluprácu. Pri podpise dohody bola prítomná 

aj veľvyslankyňa Slovinskej republiky v  SR pani Ada Filip-

Slivnik.  

Koper je najväčším prístavom v  Slovinsku, patrí medzi 

najvýznamnejšie priemyselné a  vzdelávacie centrá v  Slovinsku. 

V meste žije 50 000 obyvateľov, je dôležitým turistickým 

centrom s mnohými vzácnymi historickými pamiatkami .  

22. 11. V priestoroch Starej radnice bolo predstavenie knihy s  názvom 

„Slovenské pivovarníctvo v  toku času“, ktorej autorom je Peter 

Cabadaj. Kniha je prvou celkovou štúdiou o pive, ktorá vyšla na 

Slovensku.  

24. 11. a 25. 11. V Politickej akadémii vo Viedni sa uskutočnila 

medzinárodná konferencia o  komunálnej pol itike s názvom 

„Väčšia Európa je pre nás lepšia“ . Na konferencii sa zúčastnili 

zástupcovia miest z Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska 

a z Rakúska. Slovensko zastupovali mestá Žilina a  Liptovský 

Mikuláš. Delegáciu mesta Žilina viedol Ing . Jozef Jakubec, 

zástupca prednostu MsÚ .  

Na konferencii odzneli referáty o  skúsenostiach z  práce 

v širokom okruhu otázok miestnej politiky (sociálne otázky, 

územné plánovanie, životné prostredie) .   

25. 11. V Dome odborov sa konalo veľké vystúpenie, na ktorom si 

folklórny súbor Rozsutec pripomenul 35 . výročie svojho 

založenia. Medzi účinkujúcimi boli aj mnohí bývalí členovia 

súboru. Dnes je zriaďovateľom súboru Mesto Žilina, 

prevádzkovateľom Mestské divadlo . V súbore pôsobí  
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asi 60 členov, ce lkove však jeho radmi prešlo dovedna viac ako 

400 Žilinčanov.  

27. 11. Na Starej radnici sa konalo zasadnutie Regionálneho združení 

miest a obcí Horného Považia, ktoré viedol jeho predseda Ing. 

Ján Slota . Prítomní členovia prerokovali okolnosti prevodu 

majetku vodární a  kanalizácií na samosprávu . Účastníci prijali 

aj výzvu pre vládu Slovenskej republiky a  poslancov Národnej 

rady Slovenskej republiky, aby sa zasadili o reštrukturalizáciu 

rozdelenia daní v  štátnom rozpočte.   

28. 11. Ministerstvo hospodárstva Poľskej republiky a  ekonomicko-

obchodné oddelenie veľvyslanectva Poľskej republiky 

v Bratislave v spolupráci so Slovensko-poľskou obchodnou 

komorou usporiadali v Žiline seminár s  názvom „Stratégia 

hospodárskeho rozvoja poľsko-slovenských prihraničných 

oblastí v rokoch 2000-2006“. Hlavným prednášateľom bol Dr . 

Jan Zygadlewicz z vládneho centra strategických štúdií PR vo 

Varšave. Semináru sa zúčastnil o . i. obchodný radca poľského 

veľvyslanectva v  SR pán Glautsch-Bendkowski a zástupca 

primátora mesta Žilina Ing . Milan Gavlák.  

 

 DECEMBER 2000 

1. 12. V hoteli Slovakia bolo pravidelné odovzdávanie plakiet MUDr . 

Jána Janského bezplatným darcom krvi Žilinského okresu . 

Darcovia prevzali celkove 80 diamantových, 50 zlatých, 83 

strieborných a 150 bronzových plakiet. Všetkým patrí naša 

vďaka.  

Mesto Žilina každoročne oceňuje darcov úhradou cestovného 

v miestnej hromadnej doprave.  
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1. 12. Na Zimnom štadióne Vojtecha Závodského sa hral posledný 

zápas tohoročnej časti prvej ligy v  ľadovom hokeji . Hokejisti 

MsHK Žilina zvíťazili nad druhým družstvom tabuľky HK 

Farmakol Prešov 5:1 a  v polovici súťaže sú jasne na prvom 

mieste, keď z  20 zápasov vyhrali 16 . V Žiline vládne súčasnosti 

hokejový ošiaľ, na štadióne bývajú najväčšie návštevy v  lige (4 

až 5 tisíc divákov). Priaznivci očakávajú postup do najvyššej 

súťaže.   

2. 12. V priestoroch Mestského úradu sa uskutočnilo finále 8 . ročníku 

recitačnej súťaže v  prednese kresťanskej prózy a  poézie 

s názvom „... a Slovo bolo u Boha“. Vyhlásenie výsledkov bolo 

v koncertnej sieni ž ilinského Konzervatória . V celoslovenskej 

súťaži víťazov krajských kôl zo žilinských účastníkov zvíťazila 

v prednese poézie dospelých Terézia Kolková. Podujatie 

organizoval Miestny odbor Matice slovenskej a ďalší . Podujatie 

prebehlo už tradične za podpory Mesta Žiliny a  jeho primátora.  

 

5. 12. V Žiline boli dané do používania dva najdlhšie železničné mosty 

typu Langerov nosník . Mosty ponad rieku Váh neďaleko 

Vodného diela Žilina majú koľajové lôžko o  rozpätí 112 metrov, 

uspôsobené sú na rýchlosť  vlakov až 160 km/hod . Mosty sú 

jediné na Slovensku .  

 

5. 12. V Krajskej štátnej knižnici bolo spomienkové stretnutie, na 

ktorom si prítomní pripomenuli 100 . výročie narodenia a  40. 

výročie úmrtia spisovateľa a  pedagóga Štefana Letza . Hlavný 

príhovor mal spisovateľ Ján Lenčo, o  osobnosti spisovateľa 

prítomných oboznámili jeho dvaja synovci – Štefan a Ján.  
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5. 12. Na veľkú radosť detí aj do Žiliny zavítal svätý Mikuláš . 

V popoludňajších hod inách sa stretol s  deťmi na sídliskách 

Vlčince, Solinky, Hliny a  potom prišiel na Námestie Andreja 

Hlinku. Na námestí bol bohatý kultúrny program v  réžii 

Mestského divadla, v  ktorom vystúpil tanečné divadlo Diana, 

detský folklórny súbor Lieska, súbor Rozsutec a  mažoretky 

Centra voľného času Spektrum . Svätý Mikuláš doniesol malý 

darček stovkám prítomných detí .  

6. 12. Firma Elektrovod Žilina , a. s. obhájila certifikát kvality podľa 

normy ISO 9002, ktorý obdržala v  roku 1997 a aj získala 

certifikát pre systém enviromentálneho manažérstva 

podľa normy ISO 14 001.  

  

6. 12. V Dome umenia Fatra bol koncert Štátneho komorného 

orchestra, pod vedením Karola Kevického . Koncert sa konal pri 

príležitosti 100 . výročiu narodenia Ladislava Árvaya. Na 

koncerte z diel J. S. Bacha, W. A. Mozarta a L. van Beethovena 

ako sólisti vystúpili huslisti Jindřich Pazdera a  František 

Figura.  

Ladislav Árvay sa narodil 5 . 12. 1900 v Bytči, v  spolupráci 

s mestskou radou založil v  roku 1927 Mestskú hudobnú školu–

dnes Základnú umeleckú školu nesúcu jeho meno . Zomrel 13. 

8. 1967 v Rajeckých Tepliciach .  

 

13. 12. V čase blížiacich sa Vianoc bol v evanjelickom kostole bol 

koncert s názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“, na ktorom 

vystúpili orchester Ruda Patrnčiaka z  Terchovej a súrodenci 

Bažíkovci z Habovky.  
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13. 12. V Dome umenia Fatra sa konal vianočný koncert pri prílež itosti 

roku Johanna S. Bacha. Vystúpili na ňom Štátny komorný 

orchester v Žiline, ktorý dirigoval Urs Schneider zo Šva jčiarska, 

ako sólista vystúpil o . i. flautista Ján Figura .  

14. 12. V priestoroch Starej radnice sa konalo 16. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v  Žiline. Zasadnutia sa zúčastnilo 37 

poslancov.  

Poslanci schválili zmeny rozpočtu na rok 2000, ktoré 

predpokladajú schodok vo výške 83 416 000 Sk . Poslanci 

schválili správu o návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2001 . 

Rozpočet bude vyrovnaný v  objeme príjmov a  výdavkov vo výške 

870 640 000 Sk. Zastupiteľstvo schválilo aj Všeobecné záväzné 

nariadenie o daní z nehnuteľnosti na rok 2001 .  

14. 12. Zomrela pani Emília Thinschmidtová, ktorá 21 . 4. 2000 oslávila 

sté narodeniny. Rodáčka z  Humenného prišla do Žiliny v  roku 

1985, keď sa stala prvou obyvateľkou Domova dôchodcov na 

Karpatskej ulici .   

14. 12. V Zábavnom centre VIX sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 

ankety o športovca desaťročia a  športovca roku 2000 v  Žiline. 

V čitateľskej ankete Žilinského večerníka kde ce lkove prišlo 663 

hlasov zvíťazila Zuzana Kořínková (kulturistika), pred 

Jaroslavom Slúčikom (zjazd na divokej vode) a Michalom 

Hreusom (hokej) . V hlasovaní odborníkov boli prví dvaja tí istí, 

na treťom mieste sa umiestnil Jozef Michalko (basketbal).  

Najlepším športovcami v  svojom športe sa stali: Miroslav Barčík 

(futbal), Juraj Gavlák (basketbal), Dušan Kubica, a  Tereza 

Balážová (volejbal), Mário Kazda (hokej) .  

 

 



49 
 

Najlepšou paraolympioničkou bola vyhlásená Lenka Gajarská, 

ktorá na nedávnej paraolympiáde v  Sydney skončila v  skoku do 

diaľky na piatom mieste .  

16. 12. V Považskom múzeu v  Budatínskom zámku bola otvorená 

výstava „Drôtené Vianoce“ . Na výstave majú návštevníci 

možnosť obdivovať drôtený betlehem, ktorého autorom je 

Ladislav Mikulík i  vianočný stromček ozdobený drôtenými 

ozdobami, ktorí zhotovil Ladislav Fapšo . Tento návštevníkom aj 

predviedol výrobu drôtených ozdôb .  

19. 12. Pre žilinský futbal bol dnes dôležitý deň . Vo futbalovom areáli 

MŠK Žilina pri Váhu bolo dané do prevádzky novovybudované 

futbalové ihrisko s  umelou trávou. Trávnik vyrobila firma 

Tarket Sommer Sport z Francúzska . Celková hodnota nového 

športoviska je 32 miliónov Sk, zo svojho rozpočtu ju hradilo 

Mesto Žilina. Žilinskí futbalisti budú mať podstatne lepšie 

podmienky na tréningový proces . Umelý trávnik na tréningové 

účely má na Slovensku iba Inter Bratislava.  

20. 12. Do dnešného dňa mali Žilinčania možnosť si pozrieť výstavu 

paličkovanej čipky v  Regionálnom osvetovom stredisku . 

Vystavené boli ozdobné predmety.  

20. 12. Na balustráde pod farským kostolom bola odhalená socha 

svätého Cyril a  Metoda. Bronzová socha je vysoká 4 metre, stojí 

na podstavci obloženom fialovou žulou . Autorom sochy je 

akademický sochár Ladislav Berák zo Žiliny .  

Monumentálnu  sochu odhalil primátor mesta Žilina Ing . Ján 

Slota, pozdravný list Jána Chryzostoma kardinála Korca 

prečítal biskup Marián Chovanec a prítomným sa prihovoril  
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aj predseda Matice slovenskej Jozef Markuš . Dôstojnosť 

slávnostnej chvíle umocnilo vystúpenie Žilinského miešaného 

zboru.  

Na podstavci súsošia je nápis:  

Pamätník venovalo mesto Žil ina z  vďačnosti svätým  

apoštolom rovným 

Cyrilovi a Metodovi 

ako trvalú pripomienku ich požehnaného diela zvestovania  

Božieho Slova našim predkom,  

ako základu duchovného a mravného povznesenia,  

kresťanského a národného povedomia našich predkov,  

ale i nás, našich súčasníkov i  nasledovníkov.  

Roku Pána 2000  

Ján Slota, primátor mesta Žilina  

 

21. 12. V Mestskom divadle sa uskutočnil tretí ročník podujatia 

Rockové Vianoce. Na koncerte vystúpili žilinské skupiny AYA, 

Arzén a ako hosť skupina No name z  Bratislavy. Účinkujúci 

predviedli svoje najnovšie skladby a  taktiež svoju úpravu 

vianočných skladieb . Hľadisko bolo úplne vypredané.  

 

23. 12. Žilinskí členovia Slovenského skautingu už tradične rozš irovali 

Betlehemské svetlo . Dali ho do všetkých kostolov . Tohto roku 

asi ho stovky Žilinčanov prevzalo na Mariánskom námestí.  

 

26. 12. Zomrela pani Rozália Meznerová, rodená Guličková, ktorá sa 

v 22. augusta dožila 103 rokov . Rodáčka z Banskej Štiavnice  
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bola obyvateľkou Domu charity sv . Kamila. Mala veľmi 

rozvetvenú rodinu s  množstvom pravnúčat .  

30. 12. V Žiline prvýkrát v  tejto zime napadol sneh, ktorý sa hneď 

neroztopil. Takýto nedostatok snehu počas celého tohoročného 

decembra je v našom meste výnimočný .  

31. 12. Koniec roku prebehol v Žiline ináč ako po minulé roky . Na 

Námestí Andreja Hlinku sa nekonal žiaden kultúrny program 

a organizované stretnutie obyvateľov . Toto bolo spôsobené 

neúnosnou situáciou s  používaním tzv. zábavnej pyrotechniky 

a bezpečnosťou účastníkov na silvestrovských zábavách 

v uliciach mesta v minulých rokoch.  

Prechod do tretieho tisícročia v  Žiline prebehol v  kľude. 

O polnoci bol v strede mesta prekrásny ohňostroj.  

Celá pešia zóna v  meste bola počas celého decembra veľmi 

vkusne a jemne vyzdobené svetlami . Vianočný stromček bol už 

tradične v strede Námestia Andreja Hlinku, pekný stromček bol 

aj na Námestí Ľudovíta Štúra . Prvý raz bola pekná výzdoba aj 

vo Farskej uličke, tú však vandali strhli ešte pred V ianocami. 

Výzdobu mesta urob ila firma ŽIVO .  

 Výsledky kolektívnych hier v  celoštátnych súťažiach v sezóne 

1999/2000.  

 

Volejbalisti ŠK Stavbár Žilina skončili v  extralige na štvrtom 

mieste, volejbalistky VK Slávia Žilinská univerzita na piatom 

mieste. Futbalisti MŠK Žilina skončili v  Extralige na siedmom 

mieste a basketbalisti BK Váhostav Žilina v  najvyššej súťaži na 

piatom mieste.  
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Mesto Žilina poskytlo dovedna 122 dotácií a  finančných výpomoci 

právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta v celkovej 

sume 7 876 867 Sk. Najvyššie čiastky boli: na prevádzku Letiska Žilina 

1 690 000 Sk, na zakúpenie zubárskeho kresla pre Nemocnicu 

s poliklinikou Ministerstva vnútra 500 000 Sk .  
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 Údaje zo žilinskej matriky a štatistické údaje, ktoré 

poskytla Krajská správa Slovenského štatistického úradu v 

Žiline.  

 

K 31. 12. 2000 bol celkový počet obyvateľov mesta Žilina 86 

818 (41 651 mužov a 45 041 žien), čo bolo oproti roku 1999 o 

139 obyvateľov menej . Živonarodených detí bolo 757 (379 

mužov a 378 žien), zomrelo 708 obyvateľov (402 mužov a 306 

žien). Prirodzený prírastok bol 49 obyvateľov (mužov o  23 

menej, žien o 72 viac). Úbytok sťahovaním bol 188 obyvateľov .   

V Žiline bolo uzavretých 412 manželstiev, rozvodov bolo 145. 

Potratov bolo 416, z toho bohužiaľ 301 potratov bolo 

vyvolaných vedome a  umelo.  

  

 Dopravné nehody v meste Žilina,  

údaje poskytlo: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, 

Okresný dopravný inšpektorát v Žiline.  

 

V roku 2000 sa stalo na cestách v  mesta Žilina 697 dopravných 

nehôd, pri ktorých bolo 8 osôb usmrtených, 22 sa zranilo ťažko 

a 93 osôb bolo ľahko zranených .  

Najviac nehôd sa stalo na prieťahu cesty I/18 – 67, nasleduje 

ulica Vysokoškolákov – 47, Veľká Okružná – 38, Košická – 33 

nehôd. Celková výška materiálnych škôd bola 24,668 miliónov 

Sk.  

Oproti roku 1999 bolo dopravných nehôd o  120 menej, 

usmrtených ľudí bolo o  8 menej.   
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