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 JANUÁR 2006 

 

2.1. Dnes večer prechádzali cez Žilinu dve súpravy so 130 a 70-tonovou časťou 

lisu pre automobilku Kia. Trasa viedla cez Solinky, ulicou Pod hájom na 

Vlčince smerom na Rosinskú cestu. Prepravované kusy sú súčasťou 3500-

tonového lisu, ktorý bol pre prepravu rozmontovaný na 300 súčastí. Časť ich 

previezli železnicou, nadrozmerné diely vozia kamiónmi. Most cez Rajčanku 

v Strážove museli podoprieť. Súpravy vyrazili z Bratislavy 29. decembra 

2005.  

 

5.1. V Dome umenia Fatra bol Novoročný koncert Štátneho komorného orches-

tra, ktorý dirigoval Christian Pollack z Rakúska. V prvej časti odzneli Vival-

diho „Štyri ročné obdobia“ pre husle a orchester s rakúskou huslistkou Ros-

withou Randacher. V druhej časti koncertu odzneli slávne diela dynastie 

Straussovcov – Johanna Straussa staršieho a mladšieho, Josepha Straussa a 

Eduarda Straussa. Koncerty sa budú opakovať 6. a 7. januára.  

 

6.1. Zimné počasie ukázalo svoju silu. Celé Slovensko je pokryté hrubou vrstvou 

snehu. V týchto dňoch teplota klesla v Žiline až na mínus 15 ºC. Na Kysu-

ciach a v Oravskej Lesnej až na mínus 22 ºC.  

  

7.1. Na žilinskom Rádiu Fajn (98,0 MHz) začala 

nová relácia s názvom Spiatočka. V relácii sa 

moderátori Petr Vaňouček a Ján Štofko ve-

nujú hudbe 50-tych až 70-tych rokov. 

V súčasnosti je to ojedinelá relácia s týmto 

zameraním v slovenskom éteri.  

 

 

 

8.1. Dnes zomrel vo veku 79 rokov Ing. Ján Tabaček. Rodák z Bytče promoval 

v roku 1959 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1965 – 

1967 bol generálnym riaditeľom ZVL v Považskej Bystrici. V tomto období 

sa presunul odbyt ZVL z Prahy do Žiliny a postavili sa závody ZVL 

v Bytčici, ktoré boli jedným z najvýznamnejších podnikov svojho času 
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v našom meste a ložisková fabrika Kinex v Bytči.  

 

10.1. V sídle Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa konalo ustanovujúce za-

sadnutie novozvoleného zastupiteľstva. Ing. Juraj Blanár, novozvolený pred-

seda ŽSK, zložil sľub a verejne prevzal práva i povinnosti od svojho pred-

chodcu Jozefa Tarčáka. Sľub zložilo i všetkých 57 prítomných poslancov 

zastupiteľstva. Voľby sa konali 10. decembra 2005. 

 

                                                

   erb Žilinského samosprávneho kraja             predseda Juraj Blanár 

 

15.1. Mesto Changchun v Číne navštívila delegácia mesta Žilina, kto-

rú viedol zástupca primátora mesta Ing. Marian Janušek. Na 

stretnutí s primátorom mesta pánom Zhu prerokovali možnosti spolupráce 

v ďalších rokoch. Žilinčania sa zúčastňujú aj kongresu asociácie severských 

miest, ktorá potrvá do 17. januára. Kongresu sa zúčastňujú delegácie z 32 

miest z celého sveta, napr. Sapporo (Japonsko), Prince George (Kanada), 

Magadan (Rusko). Z Európy boli zastúpené napr. Novi Sad (Srbsko), Nuuk 

(Grónsko), Kiruna (Švédsko). Hlavnou témou kongresu bolo „Za lepšie ži-

votné podmienky obyvateľov miest so zimnými klimatickými podmienka-

mi“. ChangChun je dlhoročným partnerským mestom Žiliny, je hlavným 

mestom provincie Jilin v Mandžusku.  

                                                         

16.1. Dnes bol odovzdaný do užívania nový cestný hraničný priechod a časť úseku 

diaľnice D3 Skalité–Zwardoň. Na odovzdávaní sa zúčastnili minister dopra-

vy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič a minister dopravy a vý-

stavby Poľskej republiky Jerzy Polaczek. Trasa diaľnice D3 od križovatky 

s diaľnicou D1v Hričovskom Podhradí po prechod v Skalitom je dlhá 40 km 

a je v rôznom štádiu prípravy. Sk. Vo výstavbe je prvý úsek D3 Hričovské 

Podhradie-Žilina, Strážov.  
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16.1. Od tohto dňa poskytuje Žilinské charitatívno-sociálne centrum Diecéznej 

charity Nitra bezdomovcom aj nocľah, nakoľko minulý týždeň udreli aj 

v Žiline silné mrazy. Centrum poskytuje opatrovateľské služby pre starých a 

chorých ľudí, funguje aj ako denné azylové centrum pre ľudí bez domova. V 

charitatívno-sociálnom centre od roku 1996 poskytujú ľuďom bez strechy 

nad hlavou prvú sociálnu pomoc, vydávajú im stravu. Ľudia žijúci na ulici 

majú možnosť osobnej hygieny vrátane sprchy, holenia, môžu sa prezliecť 

do čistého, uvariť si čaj, či kávu. Súčasťou činnosti je aj poradenstvo a pre-

vencia. Vedúcim centra je Peter Birčák. 

 

21.1. Od toho dňa platí nový cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy. 

Viaceré trasovanie spojov Dopravného podniku mesta Žilina sa zmenilo. 

Ohlasy na zmeny sú dosť záporné, hlavne od obyvateľov časti Hájik. 

  

25.1. V meteorologickej stanici Dolný Hričov dnes ráno namerali -24,4 ºC. Mrazy 

sa začali v nedeľu 22. januára, odvtedy sa priemerné denné teploty pohybo-

vali od - 13,5 po - 17 stupňov. Minulý utorok a stredu boli v Žiline dva ark-

tické dni, počas ktorých teplota nestúpla nad - 10 stupňov. Počas tohto me-

siaca do dnes dosiahla priemerná teplota hodnotu - 6,2 ºC, čo je o 2,5 ºC me-

nej ako dlhodobý priemer.  

Nočné minimum v noci z 12. na 13. januára v roku 1987 pokleslo na              

- 29,5ºC, čo je o 5ºC menej ako dnešná teplota. Dosiaľ najchladnejším me-

siacom v Žiline bol január 1940 s priemernou teplotou - 12,8ºC. Za posled-

ných 30 rokov je tohtoročná zima v porovnaní minimálnych teplôt na treťom 

mieste, po rokoch 1985 a 1987. 

 

27.1. V kaviarni Emócia bolo predstavenie nepublikovanej tvorby nedávno zosnu-

lého žilinského básnika, textára a herca Ivana Kmeca, ktorý sa pod svoje 

texty podpisoval pseudonymom Tristan Jonatan. V knižke je výber takmer 

päťdesiatich básní. Publikácia vyšla v Ateliéri Choma vďaka finančnej 

zbierke Ivanových kamarátov, blízkych a sponzorov v náklade 500 kusov. 

V rámci podujatia vystúpilo hudobné zoskupenia Barabura.  
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 FEBRUÁR 2006 

 

1.2. Fínska spoločnosť Metsä Tissue, časť 

skupiny Metsäliitto Group, uzatvorila 

dohodu o prevzatí plného vlastníctva fir-

my Tento, a.s., Žilina. Týmto si chce fínska firma upevniť svoje pozície 

v strednej Európe. Žilinská firma Tento patrí medzi popredných výrobcov 

papierových hygienických produktov v strednej a východnej Európe. Vyrába 

toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky. Ročný obrat 

spoločnosti je 90 miliónov eur, v prepočte 3,36 miliardy SKK, a je tu za-

mestnaných 600 pracovníkov. 

                   

9.2. V priestoroch Žilinskej univerzity bola členská schôdza Olympijského klubu. 

Bola v znamení XX. zimných olympijských hier v Turíne, keď jej termín 

schôdze bol zvolený na predvečer ich otvorenia. Podujatia sa zúčastnili čle-

novia OK a čestní členovia, žilinskí olympionici – plavkyňa Natália Kodajo-

vá, Ján Franek, pästiar, bronzový medailista z LOH v Moskve v roku 1980 

a prof. RNDr. Ladislav Berger.  

 

9.2. Vo františkánskom kostole sv. Barbory boli organové vešpery. Organové 

improvizácie na rôzne témy a v rôznych štýloch hral prof. Jaroslav Vodrážka 

z Prahy. Pod jeho vedením sa budú konať na Konzervatóriu v Žiline kurzy 

organovej improvizácie.  

 

12.2. Členovia Hasičského a záchranného zboru v Žiline uplynulý týždeň kontro-

lovali veľké rovné strechy na Zimnom štadióne, veľkých obchodných domov 

– OC Dubeň, Kaufland, Metro, Baumax, Tesco a na budove Mestského úra-

du. Vrstva snehu dosahovala až 30 cm, preto z niektorých striech musel byť 

odstránený. Skontrolované strechy i únikové cesty z budov boli zatiaľ 

v poriadku, prelomenie striech nehrozí.  

 

http://www.metsatissue.com/
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13.2. V Dome umenia Fatra vystúpilo medzinárodného jazzové kvarteto As Guests 

v zložení Michal Vaňouček zo Žiliny (klavír, perkusie), Miroslav Herák 

z Bratislavy (vibrafón, perkusie), Janos Bruneel (kontrabas, Belgicko) a João 

Lobo (bicie, Portugalsko). Všetci štyria sú absolventi Kráľovského Konzer-

vatória v Haagu (Holandsko). Hudobníci predviedli zaplnenému hľadisku 

ukážku moderného jazzu s vynikajúcimi individuálnymi výkonmi. Väčšinu 

skladieb skomponoval Michal Vaňouček. 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 zľava: Michal Vaňouček, João Lobo, Janos Bruneel a Miroslav Herák 

 

14.2. V Dome odborov bol koncert, na ktorom vystúpil Ján Berky-Mrenica 

s orchestrom Diabolské husle. Ako hostia vystúpili Peter Dvorský, Lucie 

Bílá a Bettina Castaňo zo Španielska. 

 

16.2. Na XX. Zimných olympijských hrách v talianskom meste Torino získal 

striebornú medailu v disciplíne snoubordkros Radoslav Židek, 25-ročný 

športovec zo Žiliny. Je to vôbec prvá medaila zo zimných olympijských hier 

v histórii Slovenskej republiky. Zvíťazil Seth Wescott z USA. Zo žilinských 

olympionikov bol dosiaľ držiteľom olympijského kovu iba Ján Franek, ktorý 

na Letných olympijských hrách v Moskve roku 1980 vybojoval v boxe v 

kategórii do 71 kg bronzovú medailu. 
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  Radoslav Židek – vľavo a víťaz Seth Wescott (USA)                  bronzový Radoslav Židek vľavo  

 

16.2. V Považskej galérii umenia bola vernisáž výstavy „Umenie zo Žiliny - salón 

žilinských výtvarníkov“. Na výstave sú diela desiatok autorov zo Žiliny 

a okolia, ktorí predstavujú širokú paletu výtvarných prejavov. Projekt nadväzu-

je na tradíciu kolektívnych výstav tohto druhu, ktoré sa v Považskej galérii 

umenia uskutočňujú od roku 1990. Boli to výstavy „Výtvarná Žilina“ (1994), 

„Zmena pozícií - výtvarná Žilina II.“ (1997) a „Výtvarná Žilina – Dialógy“ 

(1998). Výstava potrvá do 19. marca.  

 

17.2. V Dome odborov sa konal 4. žilinský bál. Vystúpila na ňom o. i. speváčka Sisa 

Sklovská, programom sprevádzala Aneta Parišková.  

 

18.2. Futbalisti MŠK Žilina sa vrátili zo sústredia v Turecku, 

v meste Belek. Odohrali viaceré zápasy so zahraničnými pr-

voligovými družstvami. Nad Mattesburgom (Rakúsko) zví-

ťazili 3:1, s Poloniou Varšava (Poľsko) remizovali 1:1, nad 

Raba ETO Györ (Maďarsko) zvíťazili 6:0 a nad Daewoo 

Soul (Južná Kórea) zvíťazili v pomere 2:0.            

 

20.2. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci schválili zlúčenie príspevkových organizácií Mesta Žilina 

a to Mestskú krytú plaváreň a Športcentrum dňom 01. 03. 2006 do jednej prí-

spevkovej organizácie s názvom Mestská krytá plaváreň. Súhlasili 

s prehodnotením možnosti uzatvorenia nájomnú zmluvu medzi Mestom Žilina 

a Žirafou Centrom voľného času ul. na prenájom športovej haly v termíne do 

http://www.google.sk/url?q=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Msk_zilina.svg&sa=U&ei=N4C_VLLHK8mrUcHQgqAN&ved=0CB0Q9QEwBA&sig2=0BexUZu3W6eR-n4E3gMRDA&usg=AFQjCNGycJUvIAZA05eWECmdLTKPO7klrw
http://www.google.sk/url?q=http://okocasopis.sk/tema/zrodila-sa-olympiada&sa=U&ei=TfjAVOuUB8P9Uq3fgIAF&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=7yg5nJPrauA9bH1WoNqnBw&usg=AFQjCNFvMVJ9sUdvJFo-4xGe0VDav9J5dg
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31. marca 2006. Poslanci schválili aj návrh na spolufinancovanie projektu 

„Územná prognóza strategického rozvoja Mesta Žilina“. Spoluúčasť mesta vo 

financovaní nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja je vo výške 5%, t.j. 3 750 EUR (cca 150000 Sk).  

Poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2006 a taktiež vyradenie 

zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie ZŠ Žilina – Hliny VI, 

Oravská 11 s účinnosťou od 01. septembra 2006. 

Mestské zastupiteľstvo vyslovilo poďakovanie Radoslavovi Židekovi, repre-

zentantovi SR a mesta Žilina na Zimných olympijských hrách 2006 v Turíne, 

za získanie striebornej medaily v disciplíne snowboardcross mužov.  

 

23.2. V Žiline sa konali fašiangy pod názvom Carneval Žilina Slovakia. Od Mest-

ského úradu vyšiel sprievod fašiangových masiek ulicami mesta – na marián-

ske námestie, Bernolákovu ulicu, opäť na Mariánske námestie a cez Farskú 

uličku na Hlinkovo námestie kde bol kultúrny program. Sprievodu sa zúčastnili 

maškary, tanečníci, folklórne súbory Rozsutec, Cipovička, Lieska, Závadské 

ženy, dychové hudby Fatranka a Stráňavka, kapela Bara-Bura, Žilina, členovia 

Bábkového divadla Žilina, hostia z Třinca - folklórne súbory Gorole, Čučo-

riedky, ľudová hudba Mionší z Třinca. Mnohí z nich vystúpili v kultúrnom 

programe na Hlinkovom námestí.  

Súčasťou boli aj sprievodné podujatia – výstava detských prác s fašiangovou 

tématikou v Mestskom úrade, Detský karneval fašiangových masiek na ľade na 

Zimnom štadióne a v Považskej galérii umenia bola vernisáž fotografií z 1. 

ročníka Carneval Žilina Slovakia 2005, ktorých autormi sú Ľubo Bechný, Pa-

vol Ďurčo, Jaroslav Hulka, Ivan „Kelly“ Köhler a Stanislav Toman. 

V tomto roku sa fašiangy v Žiline aj v Třinci konali za prispenia z fondov EÚ v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG III. A Partnerom Mesta 

Žilina bol Dom Matice slovenskej a Obec Slovákov v Třinci. 
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                                            Fašiangy v Žiline 

 

23.2. V Dome umenia Fatra bol komorný recitál v podaní klavírneho dua Zuzana 

Paulechová-Štiasna a Mariána Lapšanského. V programe odzneli diela W. A. 

Mozarta, Georges Bizeta, Sergeja Rachmaninova.  

 

25.2. V zábavnom centre VIX bolo slávnostné vyhlásenie jedenástky najlepších fut-

balistiek Slovenska za rok 2005. Zvíťazila Katarína Dugovičová z Duslo Šaľa, 

hráčka ŠKF VIX Žilina Katka Králiková sa umiestnila na druhom mieste. 
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 MAREC 2006 

 

1.3. Dnes otvorili v Žiline nové sídlo Slovenského elek-

troenergetického dispečingu na Rudinách. V objekte 

sú dispečerské sály, kancelárske priestory, záložná 

dispečerská sála, serverovňa, počítačová sieť, ener-

getické zariadenie zabezpečujúce vlastnú spotrebu, 

telekomunikačné rozvody, atď. Začiatok výstavby bol v máji 2003 

a dokončená bola v októbri 2005. Investičné náklady predstavujú 460,15 mil. 

Sk, náklady na realizáciu riadiaceho a informačného systému 216,8 mil. Sk. 

Hlavným dodávateľom technológie sú firmy Siemens a Alcatel.  

 

 

objekt SSE na Rudinách 

 

5.3. Hokejisti MsHK Žilina víťazstvom doma nad teamom Dynamax Nitra 

v pomere 4:1 ukončili základnú časť hokejovej extraligy. V dlhodobej časti v 

tabuľke zvíťazili práve hokejisti z Nitry s 99 bodmi, Žilinčania skončili na 6. 

mieste s 80 bodmi. Najlepším útočníkom Žiliny bol Stanislav Gron s 21 gól-

mi a 24 asistenciami. Žilinskí „vlci“ postúpili do play-off druhý raz za sebou. 

V štvrťfinále ich čaká družstvo HKm Zvolen.  

 

8.3. V Športovej hale na Bôriku bol koncert speváka Mira Žbirku, v ktorom ako 

hosť vystúpila Zuzana Smatanová. Hala bola beznádejne zaplnená.  

  

10.3. V Mestskom divadle bola premiéra hry Ferka Urbánka s názvom „Pani rich-

tárka“. So žilinskými hercami hru naštudoval Branislav Matuščin. Za prvej 

Československej republiky bol Ferko Urbánek najčastejšie hraným autorom 

http://www.google.sk/url?q=https://sse.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=063df0636500e99f35387a983f0851a6&jazyk=sk&sa=U&ei=6P3AVO6gBon-UuSigrAM&ved=0CDEQ9QEwDg&sig2=FGQuq1HVieq_PuPZRHCr4g&usg=AFQjCNF31UIt9CZrwpJPCvywsHGuyHDNNw
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na slovenských ochotníckych scénach.  

 

15.3. Prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia In Kyu Bae 

a primátor mesta Žilina Ján Slota oficiálne otvorili kórejskú 

dedinu v Krasňanoch. Do 65 bytových jednotiek (jedno, dvoj i trojizbových) 

sa už v týchto dňoch nasťahuje sto členov manažmentu spoločností Kia a Hy-

undai. Byty sú nadštandardne vybavené. Z plánovanej investície 529 milió-

nov korún dosiaľ prestavaných približne 400 miliónov. 

 

                                    kórejská dedina v Krasňanoch 

 

18.3. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa uskutočnil už 12. ročník festivalu 

Vysoké hory, ktorý organizuje Slovenský vysokohorský a turistický spolok. 

Pripravený bol 12-hodinový maratón projekcií.  

 

20.3. Začali sa stavebné práce na diaľničnom privádzači Žilina – Strážov. Takmer 

trojkilometrový úsek, ktorý prepojí diaľnicu D3 Hričovské Podhradie -

Kysucké Nové Mesto s cestnou sieťou Žiliny stavia spoločnosť Skanska pro-

stredníctvom svojej divízie Dopravné staviteľstvo a jej dcérskej firmy Skan-

ska BS. 

 

22.3. V Športovej hale bolo udeľovanie cien Akadémie populárnej hudby Sloven-

skej republiky – AUREL 2005. Zo zvučných mien vystúpili pesničkár Jarek 

Nohavica, najväčší objav českej pop scény posledných rokov Aneta Langero-

vá, skupinu Chinaski, zo slovenských skupín No Name, Robo Mikla, Polemic 

a ďalší. Akciou žila celá Žilina. Niektoré žilinské kluby a kaviarne sa zapojili 

http://www.etrend.sk/gallery/article/ziline-odpustili-dlh-za-korejsku-dedinu.html?photo=1
http://www.google.sk/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Kia_Motors&sa=U&ei=-QzCVJa7HYu8Uf6MgYAK&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=fzgLIfmRs079VWu7Xbguiw&usg=AFQjCNFckK0d6Bq29kKmi8fvxFwnOXt3wg
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do tzv. Hudobného AUREL mestečka. 

 

24.3. a 25.5. V kultúrnom centre Stanica v Žiline - Záriečí 

bola prehliadka dokumentárnych filmov a 

dvoch hraných súčasných filmov z afrických 

krajín. Premietané boli filmy z Konga, Kame-

runu, Čadu, Beninu a Senegalu. Na organizácii podujatia sa podieľala aj 

Francúzska aliancia v Žiline.  

                                               

 

Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie 

 

25.3. MUDr. Žigmund Adamica sa dnes dožil 80 rokov. Po promócii na Lekárskej 

fakulte dnešnej Univerzity Komenského v Bratislave, nastúpil v roku 1951 do 

Štátnej nemocnice v Žiline. Najskôr pôsobil na internom a chirurgickom od-

delení. Od roku 1953 pôsobil na Psychiatrickom oddelení, ktoré sídlilo 

v kaštieli v Bytčici. Neskôr bol zakladateľom Protialkoholickej poradne v 

Žiline.  

 

29.3. Na rieke Rajčianka dnes vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity. Podľa 

vedúceho dispečingu Slovenského vodohospodárskeho podniku v Piešťanoch 

Pavla Zachara očakávajú ešte zvýšenie jej vodnej hladiny, pretože sneh v Ra-

jeckej doline sa zatiaľ nezačal masívne topiť. Krátkodobo na druhý povodňo-

vý stupeň sa zvýšila aj hladina rieky Kysuca. 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Stanica_Zilina_Zariecie.jpg
http://www.google.sk/url?q=http://www.pblog.sk/?p=1856&sa=U&ei=Uv_AVNbYEcfwUr33gogD&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=Mr2H0IOjzm4O-5Rix07B_Q&usg=AFQjCNH6eFhQjnM7lH9G20hF0S5B3QG4fg


 12 

 APRÍL 2006 

 

3.4. Provizórna nocľaháreň pre bezdomovcov v Charitatívno-sociálnom centre 

(CHSC) v Žiline skončila svoju činnosť. Jej služby využilo priemerne denne 

do 16 ľudí bez domova od polovice januára do konca marca. Hoci jej kapacita 

bola 12 lôžok, na noc pri extrémnych mrazoch prichýlili aj 19 ľudí. Na noc-

ľaháreň sa vždy večer menili priestory denného azylového centra a jej služby 

boli za symbolickú korunu. Pretože sa nocľaháreň ujala, CHSC pripravuje 

projekt nocľahárne s vyššou kapacitou v iných priestoroch. Otvoriť by ju 

chceli ešte pred začiatkom budúcej zimy. Bránami CHSC v Žiline prejde roč-

ne približne 300 bezdomovcov. Umožňuje im osobnú hygienu, poskytuje im 

jedno teplé jedlo denne, šatstvo, sociálne poradenstvo a prevenciu, motivačné 

činnosti, skupinové brigády, či projekt Nota Bene, ktorý robia už tretí rok. 

Zriaďovateľom centra je Diecézna charita Nitra. 

 

10. 4. Socha Ľudovíta Štúra, ktorá stála od roku 2002 na Námestí Ľudovíta Štúra v 

Žiline, bola prevezená do depozitu v Dopravnom podniku mesta Žilina, kde 

bude dočasne uložená. Dôvodom je, aby nedošlo k poškodeniu umeleckého 

diela pri plánovanej výstavbe objektu Aupark – Shopping center. Po ukončení 

stavebných prác bude spätne inštalovaná na pôvodnom mieste. 

 

20. 4. V priestoroch Mestského úradu v Žiline bola sláv-

nostne otvorená Sieň slávy slovenského hokeja. 

Záujemcovia si môžu pozrieť množstvo zaujíma-

vých exponátov, vrátane pohára majstrov sveta (na 

obr.), ktorý získali reprezentanti Slovenska v Gőte-

borgu v roku 2002.  

Expozícia pripomína úspechy hokejistov ako napr. 

Ladislav Troják, Václav Nedomanský, Jozef Golonka, Vla-

dimír Dzurilla, Milan Kužela atď. Výstavu otvorili Ing. Ján 

Slota, primátor mesta Žilina a Ing. Juraj Široký, prezident 

Slovenského zväzu ľadového hokeja. Otvorenia sa zúčastnili 

o. i. hokejisti Karol Fako, Jaroslav Walter a mnohí ďalší. 

                                    

 

http://www.google.sk/url?q=http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/vikendove-vysledky-mladeznickych-sutazi-szlh&sa=U&ei=cgTCVI3GAcb8UtG7gcAF&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=hk7V9B1bL-pKmLAvnnAYWg&usg=AFQjCNG1Q_p55SkoUZSThcVcSHOMGY-_0g
http://www.google.sk/url?q=http://www.hokej.sk/spravy/?clanok=35314&sa=U&ei=soG_VITaE8vmUtTcgogH&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=zW8oMv_9VwVyMAjy1_bSqw&usg=AFQjCNE0mcPkqVDRWvgJTXJCQvuJkaWJwg
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21.4. V Poprade sa hral posledný, finálový zápas Extraligy 

v hokeji sezóny 2005/2006. Hokejisti MsHK (Mestského 

hokejového klubu) Žilina (vlci) zvíťazili v rozhodujúcom 

siedmom zápase play-off nad HK Vagónka Poprad ŠKP v 

pomere 4:1 a stali sa prvý raz majstrami Slovenskej re-

publiky. Po základnej časti boli na šiestom mieste, v štvrťfinále vyradili HKm 

Zvolen v pomere 4:0 na zápasy, v semifinále Dynamax Nitra (víťaza dlhodo-

bej časti) v pomere 4:2 na zápasy. Na Hlinkovom námestí Rádio Expres 

v spolupráci s mestom Žilina zabezpečilo veľkoplošnú obrazovku. V peknom 

počasí hokej pozeralo spoločne asi 2000 ľudí. V Žiline vládne pravé hokejové 

nadšenie.  

O majstrovský titul sa zaslúžili títo hráči: brankári: Miroslav Lipovský, Ma-

rek Laco, Jozef Urdák, obrancovia: Ján Dlouhý, Stanislav Škorvánek, Adam 

Ratulovský, Tomáš Ficenc, Tomáš Nádašdi, Dalibor Kusovský, Miroslav 

Sekáč, Ivan Droppa, útočníci: Rudolf Verčík, Martin Opatovský, Róbert Re-

hák, Michal Kokavec, Róbert Krajčí, Tomáš Červený, Roman Kontšek – ka-

pitán, Tomáš Oravec, Michal Hreus, Gabriel Špilár, Jaroslav Jabrocký, Pavol 

Melicherčík, Václav Král, Martin Gálik, Stanislav Gron. 

Najproduktívnejším hráčom Žiliny v play-off bol Václav Král. Trénerom ví-

ťazného družstva je Ján Šterbák, asistentom Anton Tomko. Prezidentom klu-

bu je Ing. Ján Slota, manažérom Ing. Anna Tomkowa, športovým manažérom 

je Mgr. Ján Nociar.       

             

24.4. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci konštatovali, že hospodárenie mesta Žilina skončilo účtov-

ným prebytkom vo výške 473 318 000.Sk, pričom tento prebytok predstavujú 

nevyčerpané účelové zdroje zo ŠR a odvedené príjmy školských zariadení. 

Účelové prostriedky boli v priebehu roku 2005 vyčerpané v súlade so stano-

veným účelom použitia a zo strany mesta boli vyúčtovania predložené a boli 

dodržané podmienky stanovené v uzatvorených dohodách. Schválili správu 

o čerpaní rozpočtu mesta Žiliny za rok 2005 a záverečný účet mesta výro-

kom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

Poslanci vzali na vedomie Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žili-

na, s. r. o., taktiež schválili založenie združenia krajských miest, pod názvom 

Združenie K8 so sídlom v Bratislave a zmluvu o založení Združenia K8 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo prípravu rozdelenia Severoslovenskej vodá-

renskej spoločnosti, a.s., ktorej je mesto Žilina akcionárom, na 6 nástupníc-

kych vodárenských spoločností. V Žiline bude pôsobiť Vodárenská spoloč-

nosť Žilina, a.s.,  

Poslanci vzali na vedomie petíciu občanov sídliska Solinky za výstavbu gará-

ží na ul. Jaseňová, aj petíciu občanov proti výstavbe bytovky Hliny VI. Poľná 

ul., za komplexom Máj.  

Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo výberové konanie na prenájom športovej 

haly za podmienky, že sa záujemca preukáže zabezpečením vo výške 30 mil. 

Sk, z ktorých zabezpečí do dvoch mesiacov opravy tak, aby budova zodpove-

dala bezpečnostným predpisom a aby zabezpečil prevádzku budovy 

z vlastných zdrojov. V opačnom prípade mestské zastupiteľstvo súhlasí 

s odpredajom športovej haly za cenu 50 mil. Sk a priľahlých pozemkov za 

cenu 2000 Sk/m
2
. 

 

24.4. Na Hlinkovom námestí boli oslavy majstrovského titulu MsHK (Mestského 

hokejového klubu) Žilina. Na pódium postupne vyšli všetci úspešní hráči 

a funkcionári vrátane prezidenta klubu Ing. Jána Slotu. V kultúrnom progra-

me vystúpili skupiny Senzus a Arzén. Stovky prítomných sa dobre bavilo. 

I 

        

Nám                                     Námestie Andreja Hlinku, 24.4.2006, 

 Hokj                       hokejisti MsHK Žilina majstrami Slovenskej republiky 
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MÁJ 2006 

 

1.5. Detský spevácky zbor Odborárik vystúpil na festivale v meste Essen (Belgic-

ko). Na festivale vystúpilo 4200 spevákov z 22 štátov a žilinský súbor si vy-

spieval druhé miesto. Zbor vystúpil aj v rámci Týždňa slovenskej kultúry 

v Bruseli. Zakladateľom a dirigentom zbor je Zlatoň Bábik.  

 

3.5. V Považskom múzeu bola vernisáž výstavy nazvanej Veľké Rovné - cesta de-

jinami, cesta životom, alebo kde drotárstvo na svet prišlo. Obec Veľké Rovné 

je jednou zo 150-ich pôvodných drotárskych obcí severozápadného Slovenska. 

Ako najvýznamnejšie centrum tohto unikátneho ľudového remesla dodnes 

predstavuje historicky i etnograficky mimoriadne zaujímavú lokalitu, ktorá 

stojí za bližšie poznanie.  

 

4.5. Juhokórejská automobilka Kia Motors minulý týždeň spustila skúšobnú pre-

vádzku v závode pri Žiline. Potvrdil to v pondelok pre agentúru Reuters hovor-

ca spoločnosti Michael Čchoo. Sériovú výrobu plánuje spustiť automobilka 

koncom tohto roka, pričom maximálna ročná kapacita bude 300 tisíc vozidiel. 

 

11.5.                

 

 

V Mestskom divadle sa konalo kultúrne podujatie venované Dňu matiek. V 

programe účinkovali spevák Peter Vašek, hudobná skupina VEGA z Prievidze, 

Mažoretky Diana, Detský folklórny súbor Lieska a Cipovička, folklórny súbor 

Rozsutec a ďalší. Podujatie organizovali Mesto Žilina, Mestské divadlo, Únia 

žien Slovenska, Dom Matice slovenskej a Živena. 

                                                

 

 

 

http://www.divadlozilina.eu/


 16 

12.5. V Budatíne bola slávnostne odhalená socha významného 

slovenského dejateľa Jozefa Miloslava Hurbana. Bronzo-

vá socha na mramorovom podstavci je vysoká 3,5 metra. 

V jej pozadí je pamätník slovenského trojvršia vysoký 19 

metrov. Sochu odhalili prezident Slovenskej republiky 

Ivan Gašparovič  primátor mesta Žilina Ján Slota. . Auto-

rom sochy je akad. sochár Ladislav Berák. V týchto miestach bojovali na pre-

lome rokov 1848/1849 slovenskí dobrovoľníci s maďarskými honvédmi. 

 

 

socha J.M. Hurbana v Budatíne 

 

12.5. Po ťažkej chorobe zomrel vo veku 84 rokov výtvarník Jozef Zelný. Narodil sa 

18. apríla 1922 v Žiline. Študoval na súkromnej maliarskej škole Gustáva Mal-

lého v Bratislave na začiatku 40. rokov. Kresliarske a výtvarné základy mu dali 

profesori Vladimír Šmilauer a Jičinský na vtedajšej žilinskej reálke.  

 

14.5. Na parkovisku pri OC Dubeň sa konali oslavy sviatku Sv. Floriána, patróna 

hasičov. Uskutočnila sa súťaž hasičských družstiev o Sochu Sv. Floriána mesta 

Žiliny, záujemcovia si mohli pozrieť ukážky techniky Hasičského a záchranné-

ho zboru, Hasičskej a záchrannej brigády, spojené s ukážkami činnosti jednot-

livých zúčastnených zložiek. Medzi mužmi zvíťazilo družstvo z Moškovca, 

pred Rudinkou a tretí boli požiarnici zo Žiliny, časti Trnové. 

 

http://www.google.sk/url?q=http://www.stur.sk/osoby/hurban.htm&sa=U&ei=-hTGVNbwBoHmUOGQgegD&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=tn3uXci4WKjpqVnIcN5Waw&usg=AFQjCNHA8aKdcWlYyQSP1uHRyzFsWcCX5A
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15.5. Detský fond OSN UNICEF, nositeľ Nobelovej ceny mieru, už 60 rokov mapu-

je a mení k lepšiemu stav detí sveta na jednotlivých kontinentoch. Výstavou 

„Svet detí sa nás týka“ otvára druhý ročník kampane UNICEF Slovensko 

„Týždeň modrého gombíka UNICEF“.  

 

19. 5. Výstava s týmto názvom prezentuje archeologicky výskum stredovekej osady 

skúmanej pracovníkmi Archeologického ústavu SAV v Nitre v rokoch 2004 – 

2006 na území obce Nededza v okrese Žilina v súvislosti s výstavbou závodu 

KIA MOTORS. Jej vernisáž sa uskutoční 19. mája o 15.30 h vo výstavnej sále 

Budatínskeho zámku. Výskum tu postupne odhalil celú stredovekú dedinu, tri 

úrovne pôvodnej cesty, ktorá viedla okolo nej, staršiu cestu datovanú do obdo-

bia medzi dobou bronzovou a stredovekom, ako aj staršie sídlisko z obdobia 

mladšej doby bronzovej - osadu lužickej kultúry. Archeologický prieskum robil 

Mgr. Jozef Moravčík. 

 

19.5. Zástupcovia mesta Žilina a židovskej náboženskej obce v Žiline odhalili pa-

mätnú tabuľu sestričkám z Rádu sv. Vincenta pri kostole Obrátenia sv. Pavla 

na Mariánskom námestí (tzv. sirotársky kostol). Sestričky „vincentky“ zachrá-

nili počas 2. svetovej vojny viaceré židovské deti. 

 

pamätná tabuľa na Sirotárskom kostole 
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20.5. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, Žilinský pluk Jozefa Gab-

číka a mesto Rajecké Teplice zorganizovali už 12. ročník Memoriálu Jozefa 

Gabčíka – behu na 13 km cross. Štart pretekov bol pri rodnom dome Jozefa 

Gabčíka v Poluvsií a cieľ v areáli žilinských kasární. 

 

22.5. Pani Anna Súľovská sa dožila 103 rokov. Pani Súľovská sa narodila v Rajci, 

má tri dcéry, 7 vnúčat a 11 pravnúčat. 

 

 

24.5. Vedenie MŠK Žilina začalo s rekonštrukciou hracej plochy na štadióne pod 

Dubňom. Na hlavnom ihrisku vybudujú vyhrievaný trávnik s prírodnou trávou. 

Bude to na ploche 113 x 76 m, samotné ihrisko má rozmery 105 x 68 m.  

 

29.5. Bábkové divadlo Žilina pripravilo na koniec tejto sezóny internú prehliadku 

inscenácií tvorby pre deti a mládež, ale aj dospelých za posledné dve divadelné 

sezóny. Súčasťou internej prehliadky je aj slávnostné vyhodnotenie súťaže o 

pôvodný dramatický text pre deti a mládež „ARTÚR 2006“.  

 

 JÚN 2006 

 

1.6. Mesto Žilina v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Žiliny (DPMŽ), Slo-

venskou autobusovou dopravou (SAD) Železničnou spoločnosťou Slovensko 

spustilo do plnej prevádzky 1. etapu integrovaného dopravného systému. Ces-

tujúci bez ohľadu na to, či vlastní mestskú čipovú kartu (DPMŽ), čipovú kartu 

SAD, alebo čipovú kartu Žilinskej univerzity, si môže do hociktorej z nich na-

biť jazdy MHD Žilina, elektronickú peňaženku SAD a jazdy Rajeckej regio-

nálnej železnice. 

 

1.6. Slávnostným sprievodom od Radnice mesta Žilina na Mariánske a Hlinkovo 

námestie sa začal sa 12. ročník Staromestských slávností. V prvý deň vystúpili 

skupiny Vega, Dychová hudba Fatranka, skupiny Sherpa band a Barabura, Big 

band Žilina a na záver jazzový spevák Peter Lipa. Na Hlinkovom námestí vy-

stúpili o. i. skupiny Arzén, HT, Vidiek, Zuzana Smatanová, Samuel Tomeček 

a skupiny I.M.T. Smile. 
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skupina Arzén                      spevák Jaro Gažo 

 

V rámci Staromestských slávností bola v Bábkovom divadle Žilina, odovzdaná 

Prestížna cena Genius loci Solnensis významnému žilinskému spisovateľovi 

Mgr. Jánovi Lenčovi za dlhoročnú literárnu činnosť v našom meste a za šírenie 

dobrej povesti Žiliny na Slovensku a vo svete. Súčasne boli odovzdané Prestíž-

ne ceny „in memoriam genius loci Solnenesis“ rodinám významných zosnu-

lých občanov. Rodine Mgr. Vojtecha Jakubíka za zásluhy o zriadenie Konzer-

vatória v Žiline, jeho odborný a umelecký rozvoj a rodine MUDr. Gejzu   Kau-

zála, významnému chirurgovi a operatérovi žilinskej nemocnice, za vynikajúcu 

celoživotnú prácu. 

 

http://lh6.ggpht.com/-ZjqLwq4Z77I/Ulz0gDBhtmI/AAAAAAAABbA/w-eEIk5Wz8k/s800/budzogan2008_02.jpg
http://lh3.ggpht.com/-j_kR3H75vtU/UlpfBLD46FI/AAAAAAAAB2g/a3P_eTzW6G8/s800/_MG_5677.JPG
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2. 6. Pokračoval program Staromestských slávností po módnych prehliadkach prác 

žilinských stredných škôl vystúpili o. i. skupiny Chiméra, AYA, HEX, Des-

mod a na záver líder svetoznámej britskej rockovej skupiny Smokie –  Chris 

Norman. 
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                vystúpenie Chrisa Normana 

3. 6.  Na Hlinkovom námestí sa v rámci Staromestských slávností konal Deň polí-

cie. Záujemci si mohli pozrieť ukážky policajnej techniky a výstroje, zoskok 

parašutistov, zásah PPÚ, ukážky práce Policajného zboru. V kultúrnom prog-

rame vystúpili skupiny Vetroplach, Cliché, Amphibios, Laco Deczi & Celula 

New York a na záver momentálne obľúbená skupina Zdob Shi Zdub 

z Moldavska. 

 

6. 6. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci vzali na vedomie informáciu o Urbanistickej štúdii Priečne 

Žilina – Závodie. Schválili výstavbu hlavnej komunikácie v časti Priečne Ži-

lina–Závodie v zmysle urbanistickej štúdie. Mestské zastupiteľstvo uznese-

ním žiada Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o urýchlenie do-

stavby diaľničného prepojenia Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 

z dôvodu neúnosnej dopranej situácie v meste Žilina 

Poslanci súhlasili s vyprojektovaním komunikácie, ktorá umožní ďalšie rozší-

renie IBV v Zádubní s podmienkou, že majitelia nehnuteľností darujú pozem-

ky Mestu Žilina a mesto dohodne výstavbu komunikácie. 

Poslanci schválili výstavbu detského ihriska na sídlisku Vlčince III.  
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7. 6. V Dome Matice slovenskej bola sprístupnená autorská výstava olejomalieb 

Františka Muchu s názvom „Z rodnej Terchovej“. Autor je aj významnou pos-

tavou slovenského folklóru. 

 

8.6. Rekonštrukcia budovy Okresného súdu v Žiline, ktorú dnes skolaudovali na 

Hviezdoslavovej ulici v Žiline stála 100 miliónov Sk. Budovu obnovovali a 

modernizovali od augusta 2004, pojednávať by v nových priestoroch mali za-

čať v auguste. V zrekonštruovaných priestoroch súdu zmodernizovali pojedná-

vacie miestnosti, obnovili kancelárie sudcov a súdneho personálu. V súčasnosti 

ho tvorí vyše 100 ľudí, z toho asi 30 sudcov.  

Doteraz Okresný súd pojednával v prenajatých priestoroch bývalého rektorátu 

Žilinskej univerzity v Žiline. Každý sudca žilinského súdu prejedná počas jed-

ného pracovného dňa asi päť prípadov, všetci sudcovia za jeden týždeň spolu 

asi 60 až 70 prípadov. Budovu OS na Hviezdoslavovej ulici v Žiline postavili v 

roku 1922. Pôvodne v nej bola banka. 

 

10. 6. Dnes bola spustená do prevádzky nová fontána na Mariánskom námestí. Auto-

rom fontány je žilinská výtvarníčka Andika Beráková. Predošlá fontána sa stá-

vala pre svoj tvar často terčom kritiky Žilinčanov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fontána na Mariánskom námestí 

 

12. 6. Začala sa príprava futbalistov MŠK Žilina. Družstvo povedie 

v sezóne 2006/2007 najvyššej slovenskej súťaže tréner Pavel 

Vrba z Českej republiky, asistentom bude Ľubomír Nosický.  

                                                      

http://www.google.sk/url?q=http://www.peterbrezani.estranky.sk/clanky/liga---01.05.2012---msk-zilina--msk-fomat-martin-5-1.html&sa=U&ei=1QPBVL73NcjoUvrMgbAP&ved=0CCUQ9QEwCA&sig2=OhINcWBMEDpxqD6xNBJw1w&usg=AFQjCNFzSBjXiND2GH-yFuE9z6QCtdup_A
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15. 6. V Považskej galérii umenia v Žiline sa uskutočnili dve ver-

nisáže výstav. Autori, Andrej Barčík a Vincent Hložník, 

významne prispeli ku formovaniu podoby súčasného sloven-

ského výtvarného umenia. Ťažisko ich tvorby spočíva najmä v 60. rokoch – 

predovšetkým v ich „uvoľnenej“ druhej polovici a v 70. rokoch. Andrej Barčík 

(1928 – 2004) patril ku zakladateľom skupiny Mikuláša Galandu. Anton Čier-

ny (1963) vstúpil na scénu začiatkom 90. rokov a jeho tvorba sa v tom období 

niesla v znamení vytvárania priestorových inštalácií, ďalej realizácií pre kon-

krétny, často negalerijný výstavný priestor.                                              

 

        

17.6. V Slovenskej republike sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republi-

ky. Kandidovalo 21 strán a hnutí. Zo zapísaných 4 272 517 voličov sa volieb 

zúčastnilo 2 334 917 voličov (t.j. 54,67%), ktorí odovzdali 2 303 139 platných 

hlasov. Na Slovensku bolo 5 900 volebných okrskov. Do parlamentu sa dostalo 

6 politických strán. 

Skratky politických strán použitých nižšie: 

SMER -Sociálna demokracia - SMER-SD,  

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – SDKÚ-DS 

Slovenská národná strana – SNS 

Strana maďarskej koalície – SMK 

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – ĽS-HZDS 

Kresťanskodemokratické hnutie - KDH 

 

Výsledky volieb do NR SR: 

 Strana                 počet hlasov        %         počet mandátov  

1. SMER-SD 671 185 29,14 50 

2. SDKÚ-DS 422 815 18,36 31 

3. SNS 270 230 11,73 20 

4. SMK 269 111 11,68 20 

5. ĽS-HZDS 202 540 8,79 15 

6. KDH 191 443 8,31 14 
 

  

 

 

http://www.google.sk/url?q=http://zilina.virtualne.sk/povazska-galeria-umenia-.html&sa=U&ei=qAPBVM3BO4P1UPaqgMgC&ved=0CDMQ9QEwDw&sig2=jHCGTr9b11BTjlUWkF3ezQ&usg=AFQjCNHcL4ugbXOz_OV2Zj-rhb2V05zckA
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Výsledky volieb vo volebnom obvode Žilina: 

Počet zapísaných voličov v zoznamoch voličov bol 174 134, na hlasovaní sa 

zúčastnilo 102 776 voličov (t.j. 59,02%), ktorí odovzdali 101 193 platných hla-

sov. 

Výsledky volieb v meste Žilina:  

SMER-SD získal 31,48 %, SNS 22,58 %, SDKÚ-DS 15,08 %, ĽS-HZDS 

11,17 % a KDH 8,98 %.  

 

19. 6. V poľskom meste Bielsko-Biala (Sliezske vojvodstvo) sa konal 2. 

festival partnerských miest. Zúčastnili sa ho delegácie niektorých 

miest, ktoré majú partnerské vzťahy Bielsko-Biala: Baia Mare (Rumunsko), 

Frýdek-Místek (Česká republika), Kragujevac (Srbsko), Szolnok (Maďarsko), 

Tienen (Belgicko), Ustka (Poľsko), Viedeň (Rakúsko), Wolfsburg (Nemecko) 

a Žilina. Delegáciu nášho mesta viedol Ing. Marian Janušek, zástupca primáto-

ra. Na spoločnom zasadnutí delegácie privítal pán Jacek Krywult, primátor 

mesta Bielsko-Biala. Domáci pripravili pre hostí veľmi zaujímavý program, 

atraktívnou bola cesta starým vlakom do mesta Žywiec. Domáci si totiž pripo-

mínajú 150. výročie železničného spojenia medzi mestom Bielsko-Biala a 

Viedňou. V kultúrnom programe vystúpili súbory zo zúčastnených miest, zo 

Žiliny to bol Detský folklórny súbor Lieska, ktorý pôsobí pri CVČ Spektrum.  

          

 

 

 

 

 

 

 

                                  Marian Janušek a Jacek Krywult 

                          

                   

 

 

 

25.6. Žilinský miešaný zbor dnes ukončil svoj umelecký zájazd v Taliansku. Žilinča-

   tabuľa pred Radnicou mesta 
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nia vystúpili v mestách neďaleko Turína – v Moncalieri, Poirino a v Marocchi. 

Na tieto vystúpenia boli pozvaní súkromne, po minuloročných veľmi úspeš-

ných vystúpeniach v Turíne. Speváci predviedli svoj široký repertoár, zaspieva-

li sakrálne skladby a predstavili slovenský folklór.  

 

26.6. Žilinské Hniezdo záchrany pre nechcené deti je úspešné, za rok aj pol od jeho 

otvorenia v ňom našli tri deti - dvoch chlapčekov Tonka a Matúška a minulý 

štvrtok asi päťdňové dievčatko. To podľa dňa, kedy ho objavil personál novo-

rodeneckého oddelenia, dostalo meno Paulínka. 

 

28.6. Pani Eleonóra Dvoranová sa dnes dožila 102 rokov. 

Pani Dvoranová, má dve dcéry, dvoch vnukov a 4 

pravnúčatá. 

 

  

JÚL 2006 

 

2. 7. Pri pamätníku „Cesta bez návratu“ na mieste bývalého zberného tábora v Žiline 

(časť Rudiny), sa uskutočnila pietna spomienka na našich židovských spoluob-

čanov, ktorí zahynuli v nemeckých koncentračných táboroch počas 2. svetovej 

vojny. Spomienku organizovala Židovská náboženská obec Žilina pod záštitou 

mesta Žilina. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Žilina Ján Slota a Žilin-

čan žijúci v Izraeli Arieh Klein, ktorý bol iniciátorom výstavby pamätníka.    

       

                               

 

 

 

                    

 

 

 

pamätník Cesta bez návratu    

 

http://www.google.sk/url?q=http://z3.invisionfree.com/The_110_Club/ar/t5212.htm&sa=U&ei=eiTGVMG_D8XoUpuMgJgE&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=-d5XYWChKy0nrVDNGKnKig&usg=AFQjCNFg-TfwJ-tpZgm_4Z6mLtkfcQzY2Q
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6. 7. Dnes bola vymenovaná nová vláda Slovenskej republiky. Marian Janušek, no-

minant SNS, bol medzi vymenovanými ministrami. Ujme sa ministerstva vý-

stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Od februára 2002 bol zá-

stupca prednostu Mestského úradu Žilina, od decembra 2002 bol zástupcom 

primátora mesta Žilina. Bývalý minister László Gyurovszky bol na čele rezortu 

štyri roky a zastupoval Stranu maďarskej koalície. 

 

11. 7. Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline dnes otvorili druhý 

ročník Detskej univerzity. Škola tým chce deťom ukázať ako vyzerá univerzita 

aj zvnútra a chcela tým vzbudiť záujem o technické vedy. Dnes sa väčšina ab-

solventov stredných škôl sa hlási na netechnické vysoké školy. Tento rok sa do 

Detskej univerzity zapojilo 104 detí zo žilinského regiónu a jedna študentka 

z Nemecka. 

 

22. 7. a 23.7.  

V poľskom prímorskom meste Ustka pri Baltickom mori konalo 

podujatie „Bielsko-Biala a Euroregion Beskydy v Ustke“. Zú-

častnili sa ho mnohí predstavitelia tohto mesta, na čele s zástupcom primátora 

Zbigniewom Michniowskim. Prítomná bola aj výprava zo Žiliny, ktorá je part-

nerským mestom Bielsko-Biala a členom Euroregiónu Beskydy. Hlavný prog-

ram sa konal na promenáde. Na tribúne vystúpili viaceré súbory z Bielsko-

Biala, o.i. veľmi obľúbená Grupa Furmana. Svoju zručnosť predvádzali reme-

selníci a návštevníci mali možnosť ochutnať špeciality z Beskýd. Súčasťou 

podujatia bol medzinárodný turnaj v plážovom volejbale o pohár prezidenta 

poľskej časti Euroregiónu Beskydy a o pohár primátora mesta Ustka. Žilinu 

reprezentovali Milan Pinzík a Libor Andrisík. Žilinčania podľahli až vo finále 

svojej kategórii poľskej dvojici.     

                 

 

 

                                                                 

   

22. 7. V Považskej galérii umenia v Žiline bola otvorená výstava fotografií, ktorá je 

výsledkom projektu Bez hraníc/No Borders. Bola to medzinárodná prehliadka 

tvorby profesionálnych i neprofesionálnych fotografov a študentov fotografic-

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:POL_Bielsko-Bia%C5%82a_COA.svg
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kých škôl, v ktorej autori súťažili o ceny v troch kategóriách: Ľudia bez hraníc, 

Krajina bez hraníc a Experiment bez hraníc.  

Realizovaný bol v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Phare CBC a je 

zaujímavou podobou kooperácie medzi kultúrnymi inštitúciami v Euroregióne 

Beskydy. Na výstave boli práce od približne šesťdesiatich autorov z Poľska, 

Českej republiky, Azerbajdžanu, Ruska, Ukrajiny, Chorvátska, Bieloruska a zo 

Slovenska.  

 

28. 7. Národná transfúzna služba (NTS) v Nemocnici s poliklinikou v Žiline v súčas-

nosti eviduje nedostatok krvi, vyzýva preto darcov všetkých krvných skupín, 

aby ju prišli darovať. Počas letných mesiacov sú ľudia na dovolenkách a štu-

denti prázdninujú, krv chodia preto darovať väčšinou len vyzvaní darcovia. 

 

 AUGUST 2006 

 

4. 8. Na Hlinkovom námestí sa konal koncert Pozvánka do Terchovej, ako propa-

gačný koncert pred Jánošíkovými dňami. Vystúpili na ňom Folklórny súbor 

Rozsutec, mužská spevácka skupina Hnojňané, Folklórny súbor Šumavan z 

Klatova (Česká republika) a Ľudová hudba z Čierneho Balogu. 

 

11.8. Český Agrofert Holding, a.s. Praha navýšil v rámci povinnej ponuky svoj po-

diel v hydinárskej firme Hyza Žilina na takmer 66 %. Ako vyplýva z informá-

cií zverejnených spoločnosťou, Agrofert v povinnej ponuke nadobudol akcie 

zodpovedajúce 5,85-percentnému podielu na základnom imaní Hyzy a navýšil 

tak svoj 59,95-percentný podiel, ktorý získal v januári tohto roku. 

 

17. 8. Žilinské kultúrne leto je v plnom prúde. Dnes na Mariánskom námestí vystúpi-

la dychová hudba Fatranka, ktorej zriaďovateľom je Mestské divadlo.  

 

18. 8. Spoločnosť Siemens Program and System Engineering s.r.o., (Siemens PSE) 

zamestnala v týchto dňoch na svojom žilinskom pracovisku 300. pracovníka. 

Najväčší softvérový dom na Slovensku tak pokračuje v napĺňaní svojho ambi-

ciózneho plánu. Do roku 2010 chce poskytnúť prácu 1 500 softvérovým vývo-

járom. Žilinská pobočka je jedným zo štyroch pracovísk Siemens PSE na Slo-

vensku. Zaoberajú sa najmä vývojom softvérových aplikácií pre produkty a 

http://www.google.sk/url?q=http://www.hearingreview.com/2014/11/siemens-purchased-eqt-strungmann-family/&sa=U&ei=sQbBVIXaHYKrUY_eg4AE&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=iR20bmFeuKJJvz8OSgI2eA&usg=AFQjCNFrYu5qZJU7BHh6y1izOaewH9CF4w
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služby medzinárodného koncernu Siemens. Pracovisko Siemens PSE v Žiline 

sa špecializuje na telekomunikačný sektor. Do septembra 2007 by malo v Žili-

ne pre Siemens PSE pracovať 370 softvérových špecialistov.  

                                                       

26. 8. Na Hlinkovom námestí sa konal 11. ročník Žilinského zrazu historických vozi-

diel. Zúčastnilo sa ho 60 posádok, z toho 35 motocyklov. Podujatie bolo celo-

slovenské, zúčastnia sa aj súťažiaci z Českej republiky. Atrakciami boli Ford T 

z roku 1926, ktorý bol vyhlásený za auto minulého storočia, starší Opel z 20. 

rokov uplynulého storočia, či Škoda 432 z 30. rokov. Cesta veteránov potom 

pokračovala na Oravu a na Kysuce. 

 

28. 8. Na záverečnom koncerte Žilinského kultúrneho leta vystúpil Folklórny súbor 

Rozsutec, ktorého prevádzkovateľom je Mestské divadlo Žilina, etnoskupina 

Barabura, občianske združenie Cech Terra de Selilan a hudobná skupina Baron 

Blade zo Žiliny.  

 

Časť skupiny Barabura – Peter Vaňouček a Michal Bobáň 

 

 SEPTEMBER 2006 

 

2. 9. Nový školský rok sa dnes začína aj pre 742 žiakov v najväčšej žilinskej zá-

kladnej škole na Námestí mladosti sídlisku Hájik. V škole pôsobí 54 pedagó-

gov a pedagogických zamestnancov. Škola vzdeláva deti 15 rokov, postupne sa 

rozširuje. Žiakom poskytujú aj mimoškolské aktivity vo vyše 40 krúžkoch, 
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ktoré vedú učitelia, ale aj rodičia. V ZŠ funguje Ľudová škola umenia. Škola 

spolupracuje so Spolkom slovensko-francúzskeho priateľstva. Pomenovaná je 

po kapitánovi Georgeovi de Lannurienovi, ktorý viedol francúzskych partizá-

nov v bojoch pri Strečne. Autorom jeho reliéfu pri vchode do školy je akade-

mický sochár Štefan Pelikán. 

 

ZŠ na Námestí mladosti v časti Hájik 

 

reliéf venovaný plukovníkov Georges de Lannurienovi pri vchode 

 

Nový školský rok sa dnes v Žiline začína aj pre 731 prvákov v 18 základných 

školách v pôsobnosti mesta. Na základe odporúčania pedagogicko-

psychologickej poradne využili rodičia odklad nástupu detí do školy na nasle-

dujúci školský rok v 35 prípadoch.  
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4.9. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci schválili správu o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2006 a návrh 

zmien rozpočtu mesta na rok 2006 a konštatovali že hospodárenie mesta Žilina 

skončilo účtovným prebytkom vo výške 204 000. Sk V priebehu polroka 2006 

boli mestu schválené dotácie zo ŠR a účelových fondov, z toho decentralizačná 

dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík 1 365 000 Sk, 

decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre školstvo 

173 200 000 Sk, decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na 

úseku územného rozhodovania stavebného poriadku a ŠFRB vo výške 5 169 

000 Sk. 

Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti Mestského divadla v Žiline, prí-

spevkovej organizácie mesta. Určili volebné obvody a počty poslancov pre 

volebné obdobie 2006 – 2010.  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline vyhlásilo hlasovanie obyvateľov mesta Žilina 

(miestne referendum) na zlúčenie mesta Žilina a obce Mojš. Schválilo ako je-

diný spoločník s obchodným podielom predstavujúcim 100% na základnom 

imaní v spoločnosti Žilina Real, s. r. o. nepeňažný vklad na základné imanie 

spoločnosti Žilina Real s. r. o., v celkovej výške 113 390 000 Sk, pozostávajúci 

z nehnuteľnosti, ktoré predstavujú zastavané plochy a nádvoria o výmere 

83 324 m
2
 + 4 123 m

2
 v hodnote vkladu 108 290 000 Sk + 5 100 000 Sk.  

Mestské zastupiteľstvo vyzvalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 

SR o urýchlenú dostavbu diaľnice D1 v úseku Ovčiarsko – Lietavská Lúčka 

a Lietavská Lúčka – Kraľovany, vrátane tunela Dubná skala – Višňové. 

V prípade oddialenia výstavby týchto úsekov a presmerovania všetkých smerov 

na diaľničný privádzač v Strážov, hrozí mestu Žilina dopravný kolaps.  

 

6.9. a 7.9. Výsadkári ôsmich krajín si zmerali sily na 11. ročníku vojensko-odbornej súťa-

že Antropoid 2006 v Žiline a jej okolí. Ide o zmeranie si síl vo všetkých schop-

nostiach a zručnostiach, ktoré charakterizujú príslušníka špeciálnych jednotiek 

- fyzická vytrvalosť, inteligencia, vtipnosť, odolnosť poveternostným pod-

mienkam, nočné pochody, presuny, prekonávanie vysokých prekážok so zbra-

ňou, zoskoky z lietadiel a vrtuľníkov 

Päťčlenné družstvá armád Chorvátska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, 

Veľkej Británie, Ukrajiny, Rakúska a zložky policajného zboru z Útvaru oso-

bitného určenia Prezídia policajného zboru Bratislava, Policajný pohotovostný 
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útvar Trenčín a Nitra, Ozbrojené sily SR, Letecká záchranná služba Ozbroje-

ných síl SR a 5. oddiel špeciálneho určenia v Žiline budú súťažili v priestoroch 

Žilina-Hradisko-Kamenná Poruba-Rajec-Strečno-Višňové a v kasárňach 5. 

pluku špeciálneho určenia v Žiline.  

 

10. 9. V Dome umenia Fatra bol premietaný slovenský nemý film Jánošík s hudob-

ným sprievodom. Účinkovali Vladimír Merta (flauta, perkusie, fujara - Česko), 

Jana Lewitová (spev - Česko), Julo Fujak (klavír), Stanislav Palúch (husle), DJ 

Fero (elektronický sprievod). 

 

21. 9. V Dome umenia Fatra sa konal Abonentský koncert 

ŠKO Žilina. Predstavili sa Rastislav Suchán v hre 

na trúbku, Marcel Štefko (klavír). Štátny komorný 

orchester viedol Oliver Dohnányi (na obr.). Na 

programe boli diela Petra Iljiča Čajkovského, Dmit-

rija Šostakoviča, Jacques Iberta a Wolfganga Ama-

dea Mozarta.  

  

 

21. 9. a 22.9. V roku 2006 Mesto Žilina už po tretíkrát pripravilo Žilinské dni zdravia. Usku-

točnili sa na Námestí Andreja Hlinku a v Sade SNP. Darovanie krvi na udrža-

nie zdravia a života je najvzácnejší dar, aký môže človek dostať, a ktorého je 

stále nedostatok. Aj preto boli dva dni ŽDZ venované bezpríspevkovému dar-

covstvu krvi, bola pristavená mobilná odberová jednotka. Poskytované boli 

praktické diagnostické, ošetrovateľské, poradenské a informačné služby, prvá 

pomoc, meranie krvného tlaku, cholesterolu, percenta telesného tuku, posúde-

nia hmotnosti z hľadiska zdravia.        
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Žilinské dni zdravia 

 

28.9. Na autosalóne v Paríži bola celosvetová premiéra automobilu Kia cee´d, ktorý 

sa bude vyrábať v automobilke v Žiline.  

    

  

 

 

 

 

 

                            Kia c´eed, Made in Slovakia 

 

28. 9. Nadácia rozvoja mesta Bielsko-Biala, spolu so železničnými spoločnosťami 

PKP Polskie linie kolejowe, Železničnou spoločnosťou Slovenska a ŽSR, 
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usporiadali propagačnú jazdu vlakom (šinobusu). Jedna súprava vyšla z Marti-

na cez Žilinu a druhá z Cziechowice-Dziedzice cez Bielsko-Biala. Obe súpravy 

sa stretli na stanici Čadca. Tento spoj by sa mal dostať do grafikonu dopravy už 

v budúcom roku. Zo začiatku to bude víkendový spoj. Na jazde sa zúčastnili aj 

mnohí predstavitelia samosprávy a štátnych orgánov zo Slovenska a Poľska, 

ktorí vznik tohto spoja uvítali. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "Za-

stávka Beskydy", názov trate bude Beskydy-Fatra. Zámerom organizátorov je 

oživenie VI. Transeurópskeho dopravného koridoru. 

 

 OKTÓBER 2006 

 

11.10. Spolupráca s automobilkou Kia Motors Slovakia, s.r.o. by mala priniesť zlep-

šenie praktickej výučby v 14 stredných odborných školách a štyroch univerzi-

tách na Slovensku. Firma sa dohodla s predstaviteľmi škôl o budúcej spoluprá-

ci vo vzdelávaní, o podpore automobilky, aby vzdelávanie na Slovensku bolo 

prepojené aj priamo s praxou a školy spolupracovali s firmami, ktoré tu pôso-

bia. 

 

11.10. V Dome Matice slovenskej v Žiline bola otvorená výstava "Krojované bábiky 

medzi háčkovanou čipkovanou krásou". Výstava približuje návštevníkom vý-

stavy jednu z najrozšírenejších a obľúbených ručných prác – háčkovanie. V 

prácach členiek Živeny približuje výstava rôzne techniky háčkovania - filetovú, 

bosenskú, írsku a flanderskú háčkovanú. Vystavené sú rôzne odevné a dekora-

tívne práce od počiatku 20. storočia do súčasnosti.  

 

31.10. Dnes sa začalo v meste Blagoevgrad v Bulharsku podujatie Stretnutie obča-

nov–kultúra a vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo s podporou fondov Európskej 

únie. Zúčastnili sa ho delegácie z mesta Lecce (Taliansko), Székesfehervár 

(Maďarsko), Neapolis (časť mesta Solún – Grécko) a delegácia mesta Žilina. 

Na workshopoch boli prezentované kultúrne a vzdelávacie aktivity, možnosti 

zúčastnených miest a účasť občana na riadení samosprávy. O meste Žilina 

komplexne referoval Ján Štofko a kultúru v Žiline fundovane prezentovala 

Magdaléna Vaňoučková. 

Na slávnostnom akte všetky zúčastnené delegácie podpísali dohodu 

o priateľstve s mestom Blagoevgrad. Za mesto Žilina zmluvu podpísal RNDr. 
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Ján Štofko, splnomocnený pre tento akt primátorom mesta Žilina a za bulhar-

skú stranu primátor mesta Lazar Pričkapov.  

Blagoevgrad sa nachádza 100 km južne od Sofie, je centrom juhozápadného 

Bulharska. V meste sú dve univerzity – Juhozápadná univerzita Neofita Ril-

ského a Americká univerzita v Bulharsku. Priateľské vzťahy medzi našimi 

mestami sa úspešne rozvíjali už v minulosti.  

                           

                      primátor mesta Blagoevgrad Lazar Pričkapov pri prejave      

 

 NOVEMBER 2006 

 

3. 11. Novopečené mamičky môžu od dnes stráviť pobyt v žilinskej Nemocnici 

s poliklinikou nielen so svojím dieťaťom, ale aj s otcom ich dieťaťa. Na gyne-

kologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Žiline pre ne 

otvorili päť nadštandardných dvojlôžkových izieb. K dispozícii majú samostat-

né hygienické zariadenia.  

V žilinskej pôrodnici sa ročne narodí približne 1 500 detí. Za posledné štyri 

roky zaznamenali nárast zhruba o sto pôrodov ročne. Rodia tu nielen mamičky 

zo žilinského a kysuckého regiónu, ale aj z iných častí Slovenska. 

 

6.11. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti Mestskej krytej plavárne, 

príspevkovej organizácie a informatívnu správu o príprave organizácií na údrž-

bu komunikácií v zimnom období 2006/2007.  
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7.11. V Žiline, na ulici Kálov, otvorili najväčší parkovací dom na Slovensku. Má 

štyri podlažia s kapacitou 408 parkovacích miest a strešné parkovisko má 101 

miest. Ide o investíciu takmer 250 miliónov korún. Podlažia sú farebne rozlíše-

né, vrchné je určené pre firmy - celoročných predplatiteľov. Ostatné parkovacie 

miesta sú vo všetkých podlažiach prístupné všetkým ostatným užívateľom. Na 

každom poschodí sú vyhradené štyri miesta pre ťažko zdravotne postihnutých. 

V podzemí sú napojené na vnútorný monitorovací systém a nadzemnú časť 

monitorujú kamery Mestskej polície v Žiline. Celý parkovací dom je bezbarié-

rový, sú v ňom sociálne zariadenia aj pre vozičkárov.  

 

7. 11. Oddnes sa rómske rodiny môžu nasťahovať do ôsmich bytov v unimobunkách 

na Bratislavskej ulici v Žiline. Mesto ich vystavalo pre obyvateľov bytovky na 

Kysuckej ceste v Žiline, ktorú zbúrajú pre výstavbu hotelového komplexu Ho-

liday Inn. Mesto Žilina do ich výstavby investovalo približne šesť miliónov 

korún. Stavba je z materiálov, ktoré sú ťažšie rozoberateľné, snáď vydržia dlh-

šie obdobie. Ide o dvojizbové byty, do ktorých sa môže oficiálne nasťahovať 

24 ľudí. V budúcnosti plánuje mesto vystavať ďalšie dve takéto bytovky s pri-

bližne 20 bytmi v časti Žiliny smerom na Strážov. 

 

7.11. V Dome umenia Fatra sa konal koncert „Bratia Dvorskí spievajú Slovensku“. 

Bratia Peter, Pavol, Miroslav a Jaroslav Dvorskí previedli divákom mnohé sve-

toznáme operné árie. Spevákov doprevádzal Štátny komorný orchester Žilina. 

     

15.11. Slovenská futbalová reprezentácia odohrala na štadióne 

pod Dubňom medzištátny priateľský zápas s Bulharskom. 

Premiéru na lavičke A-tímu SR mal Ján Kocian. Zápas sa 

skončil víťazstvom Slovenska v pomere 3:1. Góly vsietili 

bývalý hráč MŠK Žilina Marek Mintál, Marek Sapara a 

Vldimír Karhan. Medzi opory patril aj Zdeno Štrba, hráč MŠK Žilina.  

 

20.11. Na Radnici mesta Žilina sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva v Žiline, posledné pred voľbami do samosprávy. Jediným bodom prog-

ramu bol návrh na odpredaj nehnuteľností mesta – plynovodov Slovenskému 

plynárenskému priemyslu, a.s. Jedná sa o plynovody v mestskej časti Vranie, 

v Považskom Chlmci a prepojenie plynovodov Cesta k Paľovej búde 

http://www.google.sk/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_logo_SFZ.png&sa=U&ei=vSfGVNCrAobsUujfg5AC&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=3rFuE5WnqFFAfngYfGIbHg&usg=AFQjCNGGcEUBrwWi85QNxYAw8fzpSRRb5w
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s Pribinovou ulicou. Poslanci návrh schválili. 

 

20.11. V rámci Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa konala verejná 

zbierka. Jej výťažok, 70 000 Sk pôjde do Detského krízového centra Náruč, 

ktoré už sedem rokov poskytuje týraným a zneužívaným deťom komplexnú 

starostlivosť. 

 

24.11. V Žiline dnes otvorili medicínske rádiodiagnostické centrum (RDC) za 35 mi-

liónov korún. V rámci slovenských polikliník je prvé, ktoré disponuje digitali-

zovaným röntgenom (RTG) a digitálnou magnetickou rezonanciou. RDC sa 

nachádza na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčnice v neštátnom zdravotníckom 

zariadení ŽILPO. Celotelový RTG prístroj Siemens Multix Swing a zariadenie 

na magnetickú rezonanciu Siemens Magnetom C odovzdal do užívania minis-

ter zdravotníctva SR Ivan Valentovič. Hlavným investorom projektu je spoloč-

nosť ŽILPO, s.r.o. Siemens Magnetom C je unikátny predovšetkým svojím 

magnetom tvaru C. Jednoduché uloženie nabok a príjemný kompaktný dizajn 

vytvárajú otvorený a voľný priestor, ktorý ocenia najmä rodičia s malými deť-

mi a pacienti trpiaci klaustrofóbiou. 

 

24.11. Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (SAD Žilina) za-

viedla do prevádzky 15 nových autobusov do prímestskej dopravy. Spoločným 

záujmom Žilinského samosprávneho kraja a spoločnosti SAD Žilina deklaro-

vaným v Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkonu vo verej-

nom záujme je zlepšovať bezpečnosť a zvyšovať kultúru prepravy cestujúcich 

so stratégiou znížiť priemerný vek vozidlového parku pod 10 rokov. V súčas-

nosti zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Žilina, Bytča, Čadca, Martin, 

Kysucké Nové Mesto a Turčianske Teplice 246 autobusov s priemerným ve-

kom 11,3 roku. Rozhodujúcim typom je Karosa radu C 734 a Karosa C 954.  

 

27.11. Jazzová formácia As Guests z Haagu (Holandsko) sa na svojom turné po Slo-

vensku predstavila aj v Žiline. Vystúpila v Mestskom divadle. Pre milovníkov 

dobrého jazzu nie je neznáma, vo februári t.r. vystúpila v Dome umenia Fatra. 

As Guests v zložení Miroslav Herák z Bratislavy - vibrafón, Michal Vaňouček 

– keyboards (žilinský rodák), Janos Bruneel – basa (Belgicko) a João Lobo - 

bicie (Portugalsko), získali významné ocenenia na európskej jazzovej scéne – 
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okrem iných 1.miesto na prestížnom Nord Sea Jazz Festival v Holandsku 2004. 

 

 DECEMBER 2006 

 

1.12. Žilinské spoločnosti Textil Žilina, a.s. a Otex – Textil Žilina, a.s. sa od dneš-

ného dňa zlúčili do firmy Textil Žilina, a.s. Zlúčenie schválilo na svojom štvrt-

kovom zasadnutí mimoriadne valné zhromaždenie firmy Textil Žilina, ktorá v 

roku 1996 sprivatizovala 97 % akcií spoločnosti Otex – Textil Žilina. Spoloč-

nosť Otex – Textil Žilina, a.s. tak od decembra zanikne, pričom majetok a 

všetky práva a povinnosti na seba prevezme Textil Žilina.  

 

2.12. Podľa Zákona 3645/1990 s v Slovenskej republike konali voľby do orgánov 

samospráv. Zúčastnilo sa ich 47,65 % oprávnených voličov. Mesto Žilina bolo 

rozdelené do 8 volebných obvodov, Žilinčania hlasovali v 86 volebných 

okrskoch. V zozname voličov bolo zapísaných 70 811 voličov, ktorým bolo 

vydaných 26 507obálok, voliči odovzdali 26 499 obálok. Počet platných hla-

sovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva bol 

25 474, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora 

mesta bol 25 964.  

Voliči zvolili 31 poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 Výsledky volieb v meste Žilina 

Vysvetlivky skratiek politických strán použitých nižšie: 

SDKÚ-DS Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,  

OKS Občianska konzervatívna strana 

SNS Slovenská národná strana 

SMER-SD Smer – Sociálna demokracia 

KDH Kresťansko-demokratické hnutie 

SF Slobodné fórum 

ĽS-HZDS Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko  

HZD Hnutie za demokraciu 

ANO Aliancia nového občana 

NEKA nezávislý kandidát 
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Výsledky volieb primátora mesta Žilina 

Meno strana počet hlasov 

1. Ivan Harman  SDKÚ-DS, KDH, SF, OKS  13050 

2. Ján Slota SNS, SMER, ĽS-HZDS  11061 

3. Ľubomír Ryant  HZD 1098 

4. Anton Adamus ANO 755 

   Zvolení poslanci: 

  Volebný obvod č. 1 Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII 

 Ivan Harman  SDKU-DS, OKS 1986 

Anton Šulík  SDKÚ-DS, OKS 1915 

Peter Bačinský  SDKÚ-DS, OKS  1746 

Juraj Popluhár SMER-SD 1500 

Juraj Vyletelka SNS 1233 

   Volebný obvod č. 2 Hliny VI, VII a Bôrik 

 Dušan Maňák SDKÚ-DS, OKS  1633 

Peter Ničík SDKÚ-DS, OKS  1452 

Peter Fiabáne SDKÚ-DS, OKS  1289 

Soňa Turčányiová SDKÚ-DS, OKS                     1097 

   Volebný obvod č. 3 Solinky 

 Eva Országhová SDKÚ-DS,OKS 1305 

Ľubomír Bechný SDKÚ-DS,OKS 1178 

Miroslava Kapustová SDKÚ-DS,OKS 1072 

Jozef Badžgoň KDH, SF 1029 

Pavel Kropitz SDKÚ-DS,OKS 971 

   Volebný obvod č. 4 Vlčince 

 Štefan Zelník SNS 1538 

Stanislav Lajda SDKÚ-DS, OKS 1446 

Anna Lovritšová SDKÚ-DS, OKS 1430 

Jozef Gajdošík SDKÚ-DS, OKS 1361 

Patrik Groma NEKA 1344 

Roman Budke SDKÚ-DS, OKS 1262 

Marián Zrník SDKÚ-DS, OKS 1250 
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Volebný obvod č. 5 Hájik 

 Ján Ničík SDKÚ-DS, OKS 576 

Daniel Klačko SNS 544 

Juraj Gallo SDKÚ-DS, OKS 442 

   Volebný obvod č. 6 Bytčica, Rosinky, Trnové a Mojšová Lúčka 

Pavol Marček NEKA 470 

Ivan Chaban SNS 469 

   Volebný obvod č. 7 Závodie, Bánová, Strážov a Žilinská Lehota 

Ivan Mokrý SNS 549 

Daniel Kováčik SNS 506 

   

Volebný obvod č. 8 

Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Vranie, Zádubnie a 

Zástranie 

Ján Púček SMER-SD 495 

Janka Hrošovská SMER-SD 462 

Marta Valachová ĽS-HZDS 411 

 

Politické zloženie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

19 poslancov je za SDKÚ-DS, OKS, 5 poslancov je za SNS, 3 za SMER-SD, 2 sú 

nezávislí, poslanci, 1 za KDH,SF a 1 poslanec za ĽS-HZDS 

 

5. 12. Dnes zavítal aj do Žiliny svätý Mikuláš. Na Námestí Andreja Hlinku ho prišli 

privítať stovky detí s rodičmi. V programe účinkovali herci Mestského divadla 

Žilina, Detský folklórny súbor Cipovička, Detský folklórny súbor Stavbárik, 

Tanečné divadlo Alternatív, Tanečná skupina Argonath, Tanečné divadlo 

DIANA pri CVČ Spektrum. 

6.12. a 7.12. V priestoroch Mestského úradu sa konala medzinárodná konferencia v rámci 

riešenia projektu EÚ INTERREG IIIC – Regional development and transport 

logistics (REDETRAL) na tému Dopravná infraštruktúra v mestách. Zúčastnili 

sa ho odborníci z Poľska, Portugalska, Nemecka a zo Slovenska. 

 

7.12. Vo výrobnom závode automobilky Kia sa začala sériová výro-

ba. Ako prvý model tu vyrábajú Kia cee´d. Stalo sa tak po viac 

ako dvoch rokoch od oznámenia automobilky, že svoj závod bude stavať 

http://www.google.sk/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Kia_Motors&sa=U&ei=-QzCVJa7HYu8Uf6MgYAK&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=fzgLIfmRs079VWu7Xbguiw&usg=AFQjCNFckK0d6Bq29kKmi8fvxFwnOXt3wg


 40 

v Žiline. Firma to začiatkom roku 2004 oznámila na medzinárodnom automo-

bilovom veľtrhu v Ženeve. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 areál firmy Kia Motors Slovakia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Areál firmy Kia 

9.12. Slovenská akademická a informačná agentúra (SAIA) zorganizovala oceňova-

nie dobrovoľných organizácií pôsobiacich v Žilinskom kraji. Z nášho mesta 

boli dobrovoľníci z Nadácie Krajina Harmónie, OZ Za krajšiu Žilinu, jednot-

livci z Nadácie 21, Tanečného divadla Alternatív a OZ Truc sphérique. Oceňo-

vanie sa uskutočnilo v rámci projektu Dobrá vôľa spája.  

 

14.12. Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom zasadnutí schválila navýšenie zá-

kladného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. Zo štátnych finančných 

aktív by sa na tento účel mali vyčleniť prostriedky najviac do výšky 80 mil. Sk. 

Hlavnou úlohou je vyriešenie terminálu, lebo letisko nemá na to, aby to vedelo 

zafinancovať. Na tento účel by malo smerovať 40 mil. Sk. Zvyšné financie je 

potrebné krytie starých záväzkov, ktoré predstavujú v súčasnosti 74 mil. Sk. 
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14.12. Dnes sa konal adventný benefičný koncert v podaní fakultného speváckeho zbo-

ru OMNIA zo Žilinskej univerzity s dirigentkou Monikou Bažíkovou. Na kon-

certe účinkovali súrodenci Bažíkovci, klavirista Richard Rikkon, víťazka Super-

star 2005 Katka Koščová a finalisti Superstar 2006 Matej Koreň, Martin Krausz 

a Peter Bažík. Výťažok benefičného koncertu pôjde pre Detský domov Sv. Joze-

fa Robotníka v Turzovke. 

 

15.12. V kostole sv. Pavla – apoštola sa konal mimoriadny vianočný koncert Žilinského 

miešaného zboru. Priaznivci kvalitného zborového spevu si vychutnali vianočné 

a náboženské skladby. Dirigentom ŽMZ je Mgr. art. Štefan Sedlický.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žilinský miešaný zbor 

16.12. Pani Viera Stará sa dožila 100 rokov. Rodáčka od Hradca Králové býva 

v Žiline od roku 1968. Pracovala v Stavoprojekte a v Pozemných stavbách. 

 

17.12. V Dome umenia Fatra formácie Tango Trio v zložení Peter Breiner (klavír), 

Boris Lenko (bandoneón) a Stano Palúch (husle). Na programe boli skladby od 

Astora Piazollu, legendárneho autora argentínskeho tanga. 

 

18.12. Dnes bol prvý konzultačný deň v žilinskej kancelárii Centra právnej pomoci 

(CPP). Ľudia v materiálnej núdzi z regiónu sa môžu osobne obrátiť na kance-

láriu centra pri uplatňovaní a ochrane svojich práv. Žilinská kancelária centra 

bude poskytovať svoje ľuďom v materiálnej núdzi zo žilinského a časti tren-

čianskeho kraja. 
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19.12. až 21.12. V Dome umenia Fatra sa konali tradičné vianočné koncerty Štátneho komor-

ného orchestra Žilina. Pod vedením švajčiarskeho dirigenta Ursa Schneidera 

odzneli Serenáda od Jána Levoslava Bellu, Husľový koncert od Felixa Men-

delssohna-Bartholdyho a slávne vianočné koledy v úprave pre soprán a or-

chester. Sólistkami koncertu boli ruská huslistka Lisa Schnaider a americká 

sopranistka Rebecca Nelsen.  

 

22.12. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 32. (mimoriadne) zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválil zmenu rozpočtu mesta na rok 2006, 

ktorý bude vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške 

2 570 288 000 Sk.  

Žilinské mestské zastupiteľstvo tiež do budúcnosti nesúhlasilo s predajom 

vodného zdroja v Starej Bystrici, ktorý patrí firme SEVAK. V nej je mesto 

Žilina akcionárom. 

 

22.12 V Bratislave sa konalo vyhlásenie Športovca roka 2006. V ankete zvíťazil 

Žilinčan Radoslav Židek, strieborný medailista zo ZOH v Turíne 

v snoubordingu. Druhá bola vodná slalomárka Jana Dukátová a tretí bol ho-

kejista Marian Hossa.  

 

27.12. V kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline, v mestskej časti Vlčince sa 

konal Vianočný benefičný koncert pod názvom V slovenskom betleheme. Na 

koncerte vystúpili Monika Kandráčová s rodinou, Krásna Lúka, Folklórny 

súbor Šarišan, Prešov, Gréckokatolícky katedrálny zbor z Prešova a Obývač-

kový orchester. Koncert organizovala Nadácia Prameň, konal sa pod záštitou 

európskeho komisára Jána Fígeľa.  

 

29.12. Celá zima bola dosiaľ bez snehu, z výnimkou dneška, keď napadlo niekoľko 

centimetrov snehu, ktoré sa však do večera roztopili. 

 

29.12. Pán Imrich Gjabel z Mojšovej Lúčky sa dožil dnes 100 rokov. Vystriedal 

mnohé robotnícke profesie, vychoval 7 detí, má 17 vnukov, 29 pravnukov a 6 

prapravnukov. 
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 Rozpočet mesta Žilina za rok 2006  

(schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 17.4.2007)  

 

Rozpočet Mesta Žilina bol schválený Mestským zastupiteľstvo v Žiline dňa 

12.12.2005 uznesením číslo 70/2005 ako prebytkový v celkovom objeme: 

    príjmy          1 323 590 tis. Sk 

    výdavky          1 323 345 tis. Sk 

    prebytok                   245 tis. Sk 

Po vykonaných zmenách v priebehu roku 2006 bol konečný rozpočet Mesta 

Žilina pre rok 2006 vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške: 

2 570 288 tis. Sk. 

 

Konečné výsledky hospodárenia Mesta Žilina v priebehu roka 2006 sú zachy-

tené v účtovnej evidencii a vykázané v účtovnej závierke za rok 2006. Tieto 

výsledky vykazujú záverečný hospodársky výsledok rozpočtového roka 2006 

ako prebytkový nasledovne : 

 

 príjmy    3 144 815 tis. Sk 

 výdavky   2 834 827 tis. Sk 

 prebytok             309  tis. Sk 

 

Účtovný prebytok rozpočtového hospodárenia predstavuje nevyčerpané fi-

nančné prostriedky zo ŠR, ktoré budú čerpané v nasledujúcich rokoch 

a zahŕňa v sebe aj účtovný prebytok Bytterm – II účtovný okruh, ktorý je tvo-

rený z prebytku za rok 2005 a zálohových platieb za služby v roku 2006. 

Rozpis a použitie jednotlivých výdavkov je podrobne dokumentovaný 

v záverečnom účte Mesta Žilina za rok 2006 v textovej a tabuľkovej časti. 

 

Počet obyvateľov mesta Žilina 

K 31. 12. 2006 bol počet obyvateľov mesta Žilina 85 658, z toho bolo 41 307 

mužov a 44 638 žien. Úbytok (zomrelí a odsťahovaní) bol 1807, prírastok 

(narodení a prisťahovaní) bol 1691, čiže počet obyvateľov Žiliny sa znížil 

oproti roku 2005 o 18.  
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Počasie 

 
Mesačné hodnoty vybraných meteorologických prvkov v Žiline za rok 2006 

       
        

  teplota vzduchu ľadové dni letné dni tropické dni mrazové dni relatívna rýchlosť 

mmesiac priemerná maximálna minimálna t_max<0°C t_max>=25°C t_max>=30°C t_min<0°C vlhkosť vetra 

  [°C] [°C] [°C] [dni] [dni] [dni] [dni] [%] [m/s] 

1 -7,9 4,1 -24,5 23     30 92 0,6 

2 -3,7 9,9 -21,5 11    27 92 0,8 

3 0,3 13,2 -15,3 2    23 91 1,2 

4 9,1 24,9 -4,4      4 83 1,0 

5 13,0 24,2 2,0       74 1,2 

6 17,2 32,1 3,0   16 5  73 1,0 

7 20,6 33,6 7,3   26 18  65 1,1 

8 16,1 29,2 6,2   5    82 1,1 

9 14,8 25,4 4,1   4    79 1,0 

10 9,9 23,2 -5,5      5 79 1,3 

11 5,7 15,1 -6,7      5 89 1,1 

12 2,3 14,2 -9,8 3     17 87 1,3 

 
 

 pokrytie jasné dni zamračené dni trvanie dni bez slnečné dni úhrn max. výška sn. pokrývka 

mesiac oblačnosťou obl.<=20% obl.>=80% slnečného svitu sln. svitu sln_svit>5h zrážok sn. pokrývky 1cm a viac 

  [%] [dni] [dni] [h] [dni] [dni] [mm] [cm] [dni] 

1 53 6 12 101 10 13 28 34 31 

2 78 2 18 71 9 7 38 45 28 

3 75   15 111 8 12 64 34 26 

4 73 2 15 174 3 18 49    

5 76   15 193 3 21 99    

6 64 3 12 252   22 40    

7 42 9 3 342   30 45    

8 80   17 140 4 13 115    

9 46 7 1 227   20 41    

10 58 5 9 169 2 20 24    

11 89   21 30 11  49 5 3 

12 94   28 35 17 3 18 4 3 
 

Údaj poskytol hydrometeorologický ústav v Banskej Bystrici 
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Zdroje fotografií: 

 

Mestský úrad v Žiline 

Jozef Feiler - www.zilina-gallery.sk  

www.zilina.sk  

www.utc.sk  

www.kia.sk  

www.jazz.sk  

. 

 

http://www.zilina-gallery.sk/
http://www.zilina.sk/
http://www.utc.sk/
http://www.kia.sk/
http://www.jazz.sk/

