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JANUÁR 2008 

 

1.1. Žilina si tento rok pripomenie 800 - sté výročie od prvej písomnej zmienky. Najstarší 

dokument vzťahujúci sa k Žiline bol vydaný nitrianskym županom Tomášom v roku 

1208 a určili sa v ňom hranice majetkov Nitrianskeho biskupstva v Trenčianskej 

stolici. Žilina sa v listine spomína ako „zem Žilina“, latinsky „terra de Selinan“. 

Originál listiny sa nachádza v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti. 

 

 

záložka do knihy s motívom 800 - stého výročia 

 

1.1. Od dnes bolo obmedzené parkovanie a pohyb motorových vozidiel v historickej 

časti Žiliny. Pohyb vozidiel bol obmedzený mimo času vyhradeného na zásobova-

nie. Vjazd a zotrvanie sa spoplatnilo podľa sadzobníka, ktorý bol schválený poslan-

cami mestského zastupiteľstva. Toto opatrenie riešilo vtedajšiu nepriaznivú situáciu 

v historickej časti mesta, ktorá bola zahustená motorovými vozidlami. Vytlačenie 

áut z historickej časti mesta a prebiehajúca rekonštrukcia pešej zóny určite prispeli k 

jej celkovému skrášleniu. 

 

12.1. V hoteli Holiday Inn sa konal Ples Mesta Žilina, ktorý otvoril primátor mesta Žilina 

Ivan Harman. Zúčastnili sa ho okrem iných expremiér Mikuláš Dzurinda, poslanky-

ňa NR SR Lucia Žitňanská, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a 

ďalší hostia. V programe sa predstavila skupina Vidiek, skupina Margot s Andreou 

Zimányiovou, Bratislava Hot Serenaders a Tanečný klub Uni-Dance Bratislava. OZ 

Červený nos Clowndoctors zamestnáva a školí klaunov v Bratislave, Banskej Bys-

trici a od septembra 2006 už aj v Žiline. 

Ples Mesta Žilina bol prvým veľkým podujatím, ktorým si Mesto Žilina pripomenu-

lo 800.-sté výročie prvej písomnej zmienky o našom meste.  
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14.1. Od začiatku roka 2008 sa Mestská polícia v Žiline snažila odstrániť dlhodobo odsta-

vené nepojazdné autá. Vraky, ktoré boli odstavené na verejne prístupných miestach 

na pozemkoch mesta, zbytočne zaberali parkovacie miesta a predstavovali nebezpe-

čenstvo pre životné prostredie. Ku koncu decembra roku 2007 evidovala polícia na 

území mesta 135 vrakov áut. Po upozornení políciou majitelia odstránili 90 z nich, 

zvyšné prípady sa ďalej riešili. 

 

31.1. V Žiline sa konal 4. ročník fašiangov, pod názvom Carneval Slovakia Žilina. 

V sprievode išlo mestom niekoľko stoviek karnevalových masiek. Na Mariánskom 

námestí bol bohatý kultúrny program. 

 

        Vlado z Oravy, pravidelný účastník fašiangov. 

                

        Fašiangová nálada v uliciach mesta. 
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FEBRUÁR 2008 

 

14.2. Osobitný vyslanec a legát pápeža Benedikta XVI., J. Em. kardinál Jozef 

Tomko na mimoriadnej tlačovej besede Konferencie biskupov Slovenska 

v Bratislave oznámil, že v rámci novej územnej reorganizácie Rímskokatolíckej 

cirkvi na Slovensku vznikne v Žiline nová diecéza so sídelným biskupom. Katedrál-

nym chrámom bude Kostol Najsvätejšej Trojice.  

Vznik biskupstva bol významnou historickou udalosťou, ktorá výrazne ovplyvnila 

život v metropole severného Slovenska. Biskupstvo vzniklo v roku 2008, kedy sme 

si pripomenuli 800.-sté výročie prvej písomnej zmienky o Žiline. Biskupstvo v Žili-

ne vzniklo odčlenením od Nitrianskej diecézy. Delenie diecéz posudzoval Vatikán 

takmer päť rokov, odkedy slovenskí biskupi podali návrh. 

         

14.2. Členovia grantových komisií sumarizovali žiadosti, ktoré sa uchádzali o finančné 

prostriedky z grantového systému Mesta Žilina v programe Podpora aktivít. Počet 

prijatých žiadostí bol 236 a celková žiadaná suma 17 975 260 Sk. Najviac podaných 

projektov bolo v oblasti kultúry (82) a športu (73). Žiadosti sa zverejnili a vyhodno-

tili na www.zilina.sk. O grantové dotácie stále narastal záujem zo strany občanov. 

Novinkou bol program Inštitucionálna podpora, v rámci ktorého mohli neziskové 

organizácie pôsobiace v Žiline súťažiť o príspevok na ich celoročnú činnosť 

a rozvoj. Šesť grantových komisií, zložených z poslancov a nezávislých odborníkov, 

rozhodovalo na základe dopredu stanovených kritérií o prerozdelení 7,8 milióna Sk. 

6 700 000,- Sk je určených pre program Podpora aktivít a 1 100 000,- Sk pre prog-

ram Inštitucionálna podpora. 

 

14.2. V tento deň sa v Prahe – Holešoviciach začal 17. ročník stredoeurópskeho veľtrhu 

cestovného ruchu Holiday World. V expozícii partnerského Euroregiónu Beskydy 

Žilina prezentovala potenciál mesta a okolia pre cestovný ruch. Návštevníci boli 

informovaní o akciách, ktoré sa pripravovali v súvislosti s oslavami 800.-stého vý-

ročia prvej písomnej zmienky o Žiline. Veľtrh trval do 17.februára. 

 

 

 

http://www.zilina.sk/
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18.2. V priestoroch Radnice mesta Žilina sa uskutočnilo prvé 

stretnutie nového sídelného biskupa Jeho Excelencie Mons. 

Tomáša Galisa s primátorom mesta Ivanom Harmanom. V 

priateľskej atmosfére sa hovorilo o spolupráci mesta s diecé-

zou a o slávnostnej inaugurácii biskupa, ktorá bola napláno-

vaná na 15. marca 2008. Naša diecéza mala aj svoj latinský 

názov – DIOECESIS ŽILINENSIS. „Je to ten najkrajší dar, ktorý Žilina dostala od 

Svätého Otca k 800. výročiu prvej písomnej zmienky,“ povedal J. E. Mons. Tomáš 

Galis. 

         

27.2. V Mestskom divadle sa uskutočnilo vyhlásenie najúspešnejších žilinských športo-

vcov. Titul najúspešnejšieho športovca v kategórii dospelých získala dvojica maj-

strov sveta, vodní zjazdári Vladimír Vala – Jaroslav Slučik, na druhom mieste sa za 

svoje úspechy umiestnil futbalista MŠK Žilina Zdeno Štrba a ako tretia sa umiestni-

la atlétka (skok do diaľky) Lenka Gajarská.  

Najlepším družstvom sa stali viacnásobní majstri najvyššej futbalovej súťaže futba-

listi MŠK Žilina a v kategórii mládeže zvíťazil cyklista Peter Sagan. Cenu za špor-

tové podujatie roka mesta Žilina získal Olympijský klub Žilina za usporiadanie Be-

hu Olympijského dňa v meste Žilina. Symbolické ocenenia za reprezentáciu mesta 

Žilina v roku 2007 získali kynológ Ján Šrámek, Spolok Žilinských mažoretiek a 

Ivana Freudenfeldová z tanečného súboru Freez.  

 

        

                                  Úspešní športovci mesta Žilina a víťaz Jaroslav Slúčik.  
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27. 2. Mestská polícia v Žiline obnovovala vozový park. Primátor Ivan 

Harman dnes slávnostne odovzdal mestským policajtom kľúče od 

piatich nových automobilov Kia Cee´d, ktoré mesto zakúpilo na 

základe výberového konania. Obnova vozového parku bola už 

nutná, pretože policajti používali autá z rokov 2000 – 2002.  

        

29.2. Členovia grantových komisií vyhodnotili žiadosti o finančné prostriedky z granto-

vého systému Mesta Žilina v programe Podpora aktivít. Počet prijatých žiadostí bol 

237 a celková žiadaná suma je takmer 18 miliónov korún. Najviac podaných projek-

tov bolo v oblasti kultúry (82) a športu (73). Výsledky hodnotenia projektov sú na 

oficiálnej internetovej stránke mesta www.zilina.sk (v kategórii Občan) zverejnené 

od 29. 2. 2008. Podporených projektov je 127, čo znamená že dotáciu získala viac 

než polovica projektov. Prideľovanie finančných prostriedkov cez grantový systém 

mesta je transparentné, pretože o jednotlivých projektoch rozhodujú komisie zložené 

z poslancov a nezávislých odborníkov. V grantovom systéme meste je na tento rok 

vyčlenená suma 7,8 milióna Sk., z toho 6 700 000,- Sk je určených pre program 

Podpora aktivít a 1 100 000,- Sk pre program Inštitucionálna podpora, ktorý bude 

vyhodnotený do konca marca.  

V minulom roku Mesto Žilina prostredníctvom grantového systému prerozdelilo 3 

milióny korún. Z celkového počtu 191 projektov bolo v roku 2007 podporených 87. 

Obnovenie grantového systému mesta inicioval primátor Ivan Harman a poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Žiline ho odsúhlasili 23. apríla 2007. 

 

28. 2. Po mimoriadne teplej zime sa dnes začalo čistenie komunikácií a chodníkov po 

zimnej údržbe. Na internetovej stránke mesta je zverejňovaný týždenný plán komu-

nálnych služieb, ktoré zabezpečujú zmluvné spoločnosti. 

 

 MAREC 2008 

 

2.3. V poobedňajších hodinách už známy muž vošiel do priestorov žilinskej papierenskej 

spoločnosti. Muž do objektu vošiel so zámerom pomstiť sa jednému z konateľov 

firmy za zlé finančné ohodnotenie zamestnancov a v končenom dôsledku aj za svoje 

prepustenie. V expedičnom sklade zapálil ochrannú fóliu papierenských výrobkov 

http://www.google.sk/url?q=http://www.mpza.sk/zilinamp/4-MEDIA/8-TLACOVE-SPRAVY&sa=U&ei=MIi_VOflKsivUZ6DgcgM&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=iwGZzilCryXRT5KGDvLclQ&usg=AFQjCNG4ZAY4Xi1-D97zaG4LovvcDLLIwA
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uložených na palete. Od horiacej palety sa zapálili ďalšie, až došlo k úplnému zho-

reniu všetkých výrobkov. Pri požiari zhoreli všetky uskladnené výrobky v sklade 

a samotný sklad. Odhadovaná výška škody predstavuje asi 250 miliónov korún. 

 

3.3. Primátor mesta Žilina Ivan Harman prijal v priestoroch 

radnice delegáciu Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory, ktorú viedol jej predseda Peter Mihok (na obr.). 

Na stretnutí sa hovorilo o vzájomnej spolupráci, o prezentácii mesta a jeho úlohe pri 

spoluvytváraní optimálneho podnikateľského prostredia. Kľúčovými témami stret-

nutia bol dynamický rozvoj Žiliny a pripravenosť podnikateľov na vstup Slovenskej 

republiky do eurozóny.           

   

5.3. Do školského roku 2008/2009 je do základných škôl v Žiline zapísaných celkovo 

688 prvákov, z toho 39 zákonných zástupcov detí žiada odklad. Podľa počtu prvá-

kov je možné konštatovať, že demografický vývoj v meste je stabilizovaný. V zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta je 18 základných škôl, ktoré aktuálne navštevuje 6574 

žiakov. 

 

6.3. Turistická informačná kancelária (TIK) vydala v týchto dňoch Kalendrium športo-

vých, kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Žilina na rok 2008 (1. ročník, 1. 

vydanie). Materiál je dostupný v tlačenej forme a na CD nosičoch v Turistickej in-

formačnej kancelárii, v Klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline a v elektro-

nickej podobe na webovej stránke www.zilina.sk/tik. Na uvedenej webovej stránke 

bude zároveň prehľad podujatí v meste Žilina stále aktualizovaný. 

 

7.3. Na Mestskom úrade v Žiline sa dnes uskutočnila odborná prezentácia venovaná 

problematike zavedenia jednotnej európskej meny – euro. Prezentácia bola určená 

predovšetkým riaditeľom základných a materských škôl, školských zariadení, mest-

ských organizácií, ale aj zamestnancom úradu. V diskusii sa riešili špecifické pod-

nety a otázky spojené s prechodom na euro a s fungovaním školských zariadení vo 

vzťahu k zamestnancom, rodičom a zmluvným partnerom. Odborným garantom 

odbornej prezentácie bola Dexia banka Slovensko. 

 

http://www.zilina.sk/tik
http://www.google.sk/url?q=http://www.unms.sk/?pozvanka-na-seminare-ce-oznacenie-vas-bezpecny-vyrobok-na-trhu-eu&sa=U&ei=JdLAVLSEIMmvU6G4gAg&ved=0CCoQ9QEwBw&sig2=h8BOuq-FD2aauHkAHMxG8Q&usg=AFQjCNHNETsKfUEMPsJKSj1p7HCxdtmM_Q
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13. 3. Od dnes sa začali v meste rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery pre zber nad-

rozmerných komunálnych odpadov. Čistenie mesta od nadrozmerného odpadu bude 

prebiehať v dvoch etapách. Informácie o rozmiestnení kontajnerov sú zverejnené na 

internetovej stránke mesta, dostali ich poslanci z jednotlivých obvodov. Zber nad-

rozmerných komunálnych odpadov bude na území mesta Žilina vykonávaný po-

stupne. Kontajnery sú určené napr. pre nábytok, šatstvo, koberce, podlahoviny, by-

tové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.  

 

14. 3. Primátor Ivan Harman prijal dnes v priestoroch radnice v Žiline 

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA na Sloven-

sku Vincenta Obsitnika (na obr.).  Diskutovalo sa o celkovej situ-

ácii v meste, o investícii KIA Motors Slovakia a o podmienkach 

pre zahraničných investorov. Pán veľvyslanec sa zúčastnil aj  

slávnostnej inaugurácie žilinského biskupa Tomáša Galisa.  

       

 

15.3. Arcibiskup – metropolita Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský dnes na 

slávnostnej svätej omši v Žiline uviedol do úradu nového žilinského diecézneho 

biskupa Tomáša Galisa. Obrad sa konal v žilinskej Športovej hale na Bôriku, ktorá 

sa zaplnila do posledného miesta. Na slávnosti sa zúčastnil aj Gianfranco Gallone – 

zástupca apoštolskej nunciatúry na Slovensku, predstavitelia cirkvi zo Slovenska i 

zahraničia, štátu aj samosprávy. 

Tomáš Galis sa narodil 22. decembra 1950 v obci Selice v okrese Šaľa. Študoval na 

Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vrútkach a na Rímsko-katolíckej Cyrilo-

metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Hriňovej a 

Brezne, neskôr ako správca farnosti v Brezne, Lazanoch pri Prievidzi a v Kľaku.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Metropolita
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%A1_arcidiec%C3%A9za
http://www.google.sk/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Obsitnik&sa=U&ei=Ay7CVNKIIMzvUMechLgD&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=4b5mMQPt073eFvq2OWdKyw&usg=AFQjCNFI1t4jUFdAx67jWHbGoXKvq2ANGg


9 

 

            

        Sediaci v strede Tomáš Galis, vľavo Stanislav Zvolenský. 

 

17.3. Mesto Žilina si dalo vypracovať nezávislú analýzu na posúdenie súladu územného 

plánu s územným rozhodnutím na stavbu Aupark. Z uvedenej analýzy vyplynul jed-

noznačný záver, že stavba Auparku bola povolená v zásadnom rozpore s územným 

plánom mesta. Mesto Žilina preto vydalo stanovisko k tejto veci, v ktorom uviedlo, 

že je vo verejnom záujme, aby sa bezvýhradne dodržiaval územný plán. Mesto Žili-

na o záveroch analýzy a svojom stanovisku upovedomilo súdy, ako aj iné orgány, na 

ktorých prebiehajú konania ohľadom povolení k stavbe. Mesto Žilina apeluje na 

príslušné orgány, aby urobili všetky kroky k tomu, aby nedochádzalo k takým pre-

cedensom, že sa stavba realizuje v rozpore s platným a účinným územným plánom. 

Územný plán je všeobecne záväzný dokument pre všetkých bez rozdielu, ktorý rieši 

urbanizáciu mesta, teda bývanie a život jeho občanov tak, aby to zodpovedalo čo 

najlepšie ich potrebám. 

 

24.3. Na Veľkonočný pondelok sa bude v Žiline v mestskej hromadnej doprave opäť ces-

tovať za dobrovoľné cestovné. Výťažok z druhého ročníka benefičnej veľkonočnej 

akcie bude venovaný v prospech Detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v 

Žiline. „Vlani sme takto podporili deti z krízového centra Náruč, tento rok sme sa 

rozhodli pre deti, ktoré sú v Žilinskej nemocnici. Dobročinná akcia prispieva aj k 

celkovej bezpečnosti na cestách a popularizuje mestskú hromadnú dopravu,“ pove-

dal primátor Ivan Harman. Počas Veľkonočného pondelka v autobusoch a trolejbu-

soch občania nepotrebujú lístok ani čipovú kartu. Viditeľne označená skrinka na 

Vpravo  Tomáš Galis, vľavo Stanislav                                                  

Zvolenský. 
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dobrovoľný príspevok bude umiestnená v strede vozidla. Akcia neplatí pre nočné 

spoje.  

 

25.3. Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis vymenoval za generálneho vikára Žilinskej 

diecézy Ladislava Stromčeka, doterajšieho farára Farnosti Žilina-mesto a dekana 

žilinského dekanátu. Za riaditeľa biskupskej kancelárie vymenoval Michala Baláža, 

doterajšieho farského administrátora v Horných Lefantovciach a vedúceho Katedry 

pastorálnej teológie na Teologickej fakulte UK v Bratislave. Za diecézneho ekonó-

ma vymenoval Stanislava Ďungela, farského administrátora Farnosti Žilina-Vlčince, 

ktorého zároveň vymenoval za dekana žilinského dekanátu. 

 

27.3. V Dome umenia Fatra bol komorný abonentný koncert, ktorý bol zároveň vrchol-

ným podujatím 14. Husľovej dielne. V prvej časti koncertu účinkovala popredná 

slovenská klaviristka Zuzana Štiasna-Paulechová. Výnimočným umeleckým zážit-

kom pre poslucháčov bolo vystúpenie husľového virtuóza Jindřicha Pazderu. Vy-

stúpil spolu s klaviristom Václavom Máchom.  

 

 APRÍĹ 2008 

  

2.4. Na žilinskom sídlisku Solinky sa začalo s jarnou výsadbou stromov a zelene. Do 

konca tohto týždňa bude vysadených 51 stromov. Na jar bude vysadených celkove 

100 stromov a 140 kríkov. Pôjde predovšetkým o doplnenie zelene na sídlisku So-

linky, v prímestskej časti Bánová a doplnenie stromoradia v centre mesta.  

 

2.4. V Mestskom divadle sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala slávnostná akadémia, na 

ktorej primátor mesta Žilina ocenil pedagógov zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. Cenu Janka Frátrika za dlhoročnú tvorivú a obetavú pedagogickú 

a riadiacu činnosť získali Mgr. Emília Wiesengangerová – riaditeľka Základnej ško-

ly Karpatská, Mgr. Miroslav Chupáň – riaditeľ Základnej školy Hollého, Peter Ko-

bella – riaditeľ Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya. 

Ceny za dlhoročnú tvorivú a obetavú pedagogickú a riadiacu činnosť získali Mgr. 

Nadežda Kelíšková – riaditeľka Základnej školy Bytčica, Mgr. Mária Luptáková – 

riaditeľka Základnej školy Budatín, Mgr. Miroslav Chupáň – riaditeľ Základnej ško-
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ly Hollého, Mgr. Soňa Sklenárová – riaditeľka Základnej školy Lichardova, Mgr. 

Emília Wiesengangerová – riaditeľka Základnej školy Karpatská, Mgr. Vladimír 

Valent – riaditeľ Základnej školy Gaštanová. 

 

3.4. V kníhkupectve Artforum bolo predstavenie knihy Architektúra medzivojnového 

obdobia mesta Žilina. Autorom knihy je Ing. arch. Dušan Mellner, knihu vydavate-

ľom je firma Artis Omnis. 

  

3.4. V Dome umenia Fatra sa konal abonentný koncert Štátneho komorného orchestra 

Žilina. Odzneli na ňom Koncert č. 1 b mol pre klavír a orchester Petra Iljiča Čajkov-

ského. Sólistom bol slovenský klavirista Ladislav Fančovič, víťaz mnohých reno-

movaných klavírnych súťaží.  

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Eugena Suchoňa bola na programe jeho Ho-

ralská suita. Záver koncertu patril Symfónii č. 4 d mol op. 120 Roberta Schumanna. 

Koncert dirigoval mladý slovenský dirigent Martin Leginus, ktorý pôsobí v Sloven-

skom národnom divadle v Bratislave a so Štátnym komorným orchestrom spolupra-

cuje od roku 2006. 

 

4.4. Krajský stavebný úrad v Žiline doručil dnes Mestu Žilina svoje rozhodnutie, ktorým 

zrušil rozhodnutie Mesta Žilina ako príslušného stavebného úradu, a tým zastavil 

všetky stavebné práce na stavbe Aupark Shopping Center v Žiline. Situácia 

s povoleniami a vyjadreniami vo veci výstavby Auparku je veľmi zložitá.  

 

5.4. Mesto Žilina zorganizovalo v spolupráci so žilinskými skautmi verejné čistenie Le-

soparku Chrasť. Tejto akcie sa okrem zástupcov mesta a skautov zúčastnia aj členo-

via rôznych neziskových organizácií, záujmových skupín a jednotliví dobrovoľníci.  

Lesopark Chrasť je najvybudovanejšou časťou lesného parku mesta Žilina, ktorý sa 

rozprestiera na ploche 2700 hektárov. Celkove tvorí tento lesný park osem samo-

statných celkov (Dúbrava, Chrasť, Malchovica-Uhliská, Bánovský háj, Hradisko, 

Riviéra, Chlmecké hory, Dubeň-Straník), ktoré sú vo vzdialenosti 5 až 7 kilometrov 

od mesta. Celé toto územie bolo v roku v roku 1981 vyhlásené za prímestskú rekre-

ačnú oblasť. 
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7.4. V priestoroch Radnice mesta Žilina bola sprístupnená výstava 

architekta Antonína Stuchla, laureáta Ceny prof. Emila Belluša. 

Vernisáže sa osobne zúčastnil aj Ing. arch. Antonín Stuchl, pri-

mátor Ivan Harman a prof. Štefan Šlachta predseda Spolku ar-

chitektov Slovenska. Výstava bola usporiadaná v rámci pripo-

menutia si 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline. 

O výstavu je veľký záujem. 

 

 

 

9.4. Mesto Žilina začalo riešiť problematiku parkovania vozidiel na chodníkoch. V prvej 

etape bude umiestnených 200 kusov kovových zábran, 100 kusov kvetináčov a 100 

betónových zábran. Pri riešení problematiky parkovania na chodníkoch pomôže aj 

realizácia aktuálne navrhnutých cyklotrás, ktoré po vyznačení prirodzene eliminujú 

takéto parkovanie.  

 

12.4. Žilinský krajský súd zrušil územné rozhodnutie k výstavbe vyše 20-poschodového 

vežiaka na Bôriku v Žiline, proti ktorému bolo v meste viacero protestov. Vežiak na 

Bôriku začali stavať vlani v apríli. O mesiac neskôr vyslovili Žilinčania nesúhlas s 

jeho výstavbou vytvorením živej reťaze okolo staveniska. Proti výstavbe spísali 

dotknutí občania petíciu. Predchádzajúce vedenie mesta však na ňu neodpovedalo. 

     A. Stuchl 
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Výstavbe vežiaka tiež padlo za obeť približne 300 prevažne zdravých stromov. 

 

14.4. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Poslanci zvolili nového hlavného kontrolóra Mesta Žilina. Tento post bude zastávať 

Ing. Elena Šuteková. Mestské zastupiteľstvo prijalo aj Všeobecne záväzné nariade-

nie o spôsobe prideľovanie nájomných bytov s nižším štandardom. Poslanci odhla-

sovali novú tarifu mestskej hromadnej dopravy. Jej cieľom je zvýšiť počet cestujú-

cich, ktorí budú cestovať na predplatné lístky. Poslanci sa zaoberali aj doplnením 

štatútu Mestskej polície Žilina, na základe ktorého bude zakúpené technické zaria-

denie na meranie rýchlosti vozidiel –  „radar“. Na jeseň minulého roku mala mest-

ská polícia prenajatý radar. Počas trojmesačného obdobia merania rýchlosti zazna-

menali 1728 priestupkov. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline odsúhlasili 

Záverečný účet mesta Žilina za rok 2007.  

 

17.4. Mesto Žilina doručilo na Generálnu prokuratúru SR a Ministerstvo výstavby a re-

gionálneho rozvoja SR podnety na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského 

stavebného úradu v Žiline zo dňa 4. 4. 2008. Týmto rozhodnutím zrušil Krajský 

stavebný úrad rozhodnutie stavebného úradu mesto Žilina o zastavení prác na stavbe 

„Aupark Žilina – Shopping Center“ na Štúrovom námestí. Situácia okolo povolení 

a rozhodnutí v tejto veci je veľmi komplikovaná.  

 

18.4. Primátor mesta Žilina Ivan Harman navštívil Prahu. So starostom Mestskej časti 

Praha 15 Jiřím Petříšom podpísali Dohodu o spolupráci partnerských miest medzi 

Mestom Žilina a Mestskou časťou Praha 15 (Hostivař, Horní Měcholupy). Ako prví 

s pražskými partnermi spolupracujú základné školy ZŠ Závodie, ZŠ Jarná v Žiline a 

ZŠ Nad Přehradou z Prahy 15.  

Súčasťou pracovnej cesty delegácie mesta Žilina bolo aj stretnutie s Janom Nádvor-

níkom – senátorom Parlamentu ČR, ktorý bude partnerské aktivity podporovať. Po-

čas pracovnej cesty v Českej republike predstaviteľov nášho mesta prijal v Plzni 

primátor Ing Pavel Rödl. Stretnutie iniciovalo Mesto Plzeň, ktoré prejavilo záujem o 

partnerstvo so Žilinou.  

                                                               

                                                  Erb MČ Praha 15.    

  

http://www.google.sk/url?q=http://www.hornomep.cz/?q=node/187&sa=U&ei=xcm_VOmEMMjzUoX8gcgF&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=G0bZJ_nnrfmG2MBViR5J_A&usg=AFQjCNEAl9n5RjWlyGPxaZTQ5FXju9SZew
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21.4. V Dome umenia Fatra sa začal už osemnásty ročník Stredoeurópskeho festivalu 

koncertného umenia. Počas šiestich dní sa predstaví na siedmich koncertoch elita 

mladej generácie súčasnej svetovej scény klasického interpretačného umenia. Pod-

mienkou účinkovania na tomto ojedinelom hudobnom podujatí je víťazstvo alebo 

titul laureáta na prestížnej medzinárodnej interpretačnej súťaží.  

V rámci festivalu sa uskutočnia štyri orchestrálne koncerty (Štátny komorný orches-

ter, Cappella Istropolitana, Česká komorní filharmonie a Filharmonie Bohuslava 

Martinů Zlín), dva komorné koncerty a koncert víťazov Súťaží slovenských konzer-

vatórií... O priazeň publika sa bude uchádzať 9 sólistov, 2 dirigenti a 2 komorné 

súbory z 13 krajín Európy (Česko, Rakúsko, Taliansko, Chorvátsko, Nemecko, 

Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Litva, Bulharsko a Slovensko). 

 

23.4. Primátor Ivan Harman prijal v priestore Radnice mesta Žilina 

delegáciu predstaviteľov mesta Czechowice-Dziedzice a poľskej 

časti Euroregiónu Beskydy. Hlavnou témou stretnutia bolo ro-

kovanie o podpísaní partnerskej dohody medzi Žilinou a mes-

tom Czechowice-Dziedzice. Dohoda sa bude týkať medzinárod-

nej cezhraničnej spolupráce v rámci európskych projektov v oblasti športu, kultúry a 

vzdelávania. Obidve strany sa dohodli na vzájomných kultúrnych výmenách pri 

tradičných podujatiach miest.  

Poľskú delegáciu v Žiline viedol Andrzej Płonka - predseda okresu Bielsko-Biala a 

Marian Błachut, primátor mesta Czechowice-Dziedzice. 

    

 

24.4. Pri príležitosti 18. ročníka Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline 

odovzdal primátor Ivan Harman počas štvrtého festivalového koncertu cenu naj-

mladšiemu účastníkovi festivalu, 23-ročnému chorvátskemu gitaristovi Petritovi 

Ceku.  

 

30.4. Na vojenskom cintoríne na Bôriku sa konala pietna slávnosť, na 

ktorej si prítomní pripomenuli 63. výročie oslobodenia Žiliny. 

Pietneho aktu sa zúčastnili primátor mesta Žilina Ivan Harman a 

veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexander Udaľcov, predseda SZPB v Žiline 

Juraj Drotár. Na akte boli prítomní veteráni druhej svetovej vojny a žilinská mládež. 

http://www.google.sk/url?q=http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_2.0/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=13&sa=U&ei=Fsq_VKmxCovxUo_GguAM&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=qvgHz8SINQyGc_FBd2Udyw&usg=AFQjCNFecAgYLyTnsLfxB9JXfVJ7pFGRhw
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Obaja predstavitelia sa prihovorili prítomným. Mesto Žilina zorganizovalo tú-

to spomienku v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistic-

kých bojovníkov.         

 

31.4. V Nadácii 21 sa v rámci projektového cyklu 100 farieb života Žiliny, ktoré organi-

zuje Nadácia 21. storočia sa predstavili Zoltán Balko, krajinný architekt, predseda 

Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu z Nitry, Pavol Brna, architekt z Bratisla-

vy, Pavel Kropitz, urbanista, predseda Komisie dopravy pri MZ v Žiline, Blanka 

Malá, krajinná architektka zo Žiliny, Dušan Maňák, architekt, predseda Komisie 

výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri MZ v Žiline a Martin 

Pavelek, hlavný architekt mesta Žilina. Moderátorom podujatia bol prof. Ing. Milan 

Dado.  

 

 MÁJ 2008 

 

7.5. V Mestskom divadle sa konalo slávnostné podujatie, na ktorom si prítomní pripo-

menuli Deň matiek. Bohatý kultúrny program spestrili žiaci Základnej umeleckej 

školy Ladislava Árvaya, ZUŠ Ferka Špániho, folklórne, tanečné a hudobné súbory. 

Podujatie zorganizovali Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina, Únia žien Slovenska, 

Dom Matice Slovenskej a Živena.  

 

7.5. V Dome umenia Fatra bol organový koncert. Interpretka Marta Gáborová už počas 

štúdií získala viacero ocenení na slovenských i medzinárodných organových súťa-

žiach a festivaloch. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline. V 

programe odzneli skladby J. S. Bacha, F. Poulenca, T. Albinoniho a F. Liszta. Spo-

luúčinkoval Sláčikový orchester žilinského konzervatória s dirigentom Karolom 

Kevickým.  

 

12.5. Primátor mesta Žilina Ivan Harman a riaditeľka Odboru sociálnych vecí Žilinského 

samosprávneho kraja Marta Pauková slávnostne otvorili Poradňu pre rodinu v kríze, 

ktorá rozšírila aktivity občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze. Mesto 

Žilina vyhradilo na činnosť poradne pre tento rok 500 000 Sk a ŽSK podporil pro-

jekt sumou vo výške 250 000 Sk. Cieľovými skupinami projektu sú týrané ženy a 
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rodiny ohrozené domácim násilím. 

 

12.5. Dnes sa začal piaty ročník žilinskej Bambiriády. Na deti, mladých ľudí a ich rodičov 

čakali zaujímavé podujatia. Prvou bránou, ktorou mohli vstúpiť bola výstavná sieň 

Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Tu bola nainštalovaná výstava fotografií z 

činnosti detských a mládežníckych organizácii a inštitúcii venujúcich sa celoročnej 

voľno-časovej činnosti detí a mladých ľudí mesta Žilina. K vystaveným exponátom 

boli pridané aj zábery z Martina, Námestova, Liptovského Mikuláša a Dolného Ku-

bína, kde tiež žije Bambiriáda. Druhou bránou je Námestie A. Hlinku, kde je netra-

dičnou formou inštalovaná výstava násteniek prezentujúcich sa organizácií pod ná-

zvom „ My s deťmi a mládežou“. Celý týždeň budú na deti a mladých ľudí čakať aj 

otvorené dvere v knižnici, na plavárni, na hrade Strečno, v Bábkovom divadle, na 

horolezeckej stene a v niektorých detských inštitúciách.  

 V Žiline predstavilo svoju činnosť 45 organizácií. Prezentovali sa folklórne súbory, 

športové kluby, občianske združenia detí a mládeže, základné školy, hudobné sku-

piny, ochotnícke divadlo a mnoho ďalších. Súčasťou sa stal Bambiriádny syndikát 

pre mladých žurnalistov zo stredných škôl a viaceré sprievodné aktivity. Všetkých 

aktivít sa zúčastnilo okolo 9 500 ľudí. 

 

12.5. Krajský stavebný úrad v Žiline zrušil opätovné rozhodnutie mesta Žilina o zastavení 

stavebných prác na základe odvolania spoločnosti Aupark Holding, a.s.  

 

14.5. V Mestskom divadle Žilina bolo divadelné predstavenie Kontrabas, ktoré pripravilo 

Štúdio L+S Bratislava. Ako jediný herec na pódiu účinkoval Martin Huba. Hru reží-

roval Martin Porubjak z Bratislavy. 

 

15.5. Na pôde Mestského úradu v Martine sa stretli predstavitelia Žilinského samospráv-

neho kraja a miest Dolný Kubín, Žilina a Martin, aby podpísali deklaráciu ohľadom 

spoločného postupu pri realizácii projektu kandidatúry mesta Martin na titul Európ-

ske hlavné mesto kultúry 2013. Slávnostného aktu podpisu deklarácie sa zúčastnili: 

predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor mesta Žilina Ivan 

Harman, primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar a zástupca primátora mesta Dolný 

Kubín Roman Matejov. 
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Signatári deklarácie sa zhodli, že takýmto krokom sa kandidatúra mesta Martin na 

titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, príprava a realizácia tohto projektu ofi-

ciálne stáva spoločnou kandidatúrou pod vedením mesta Martin. Zaviazali sa jed-

notným koordinovaným úsilím vytvárať priaznivé podmienky pre realizáciu projek-

tu spoločnej kandidatúry. 

 

15.5. V priestoroch Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina sa uskutočnilo vy-

hodnotenie výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl a základných umeleckých 

škôl s názvom „Žilina je dobrá adresa“. Do súťaže sa zapojilo deväť škôl so 143 

výtvarnými prácami. Dvanásti súťažiaci boli ocenení v dvoch vekových kategóriách 

odbornou porotou a pracovníkmi TIK. Udelená bola aj mimoriadna cena za kolek-

tívnu prácu siedmich žiačok ZŠ Karpatská – „Žilina pod krídlami anjela“. 

 

15.5. V Považskej galérii umenia bola dnes otvorená zaujímavá výstava. Ľudovít Kupko-

vič vystavoval svoje fotografie pod názvom „Žilinčania po 800 rokoch“. Lajo „Lej-

džo“ Kupkovič pôsobí v Žiline od roku 1950. Známe sú jeho práce v architektúre 

(napr. Športová hala v Žiline). Po fotografických projektoch Pohľady z Oravy a Po-

hľady z Paríža (prezentované v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 2000) autor 

predstavuje projekt Žilinčania po 800 rokoch. V knihe predstavuje portréty ľudí 

z mnohých oblastí života, ktorých väčšina Žilinčanov dobre pozná. Úvod ku knihe 

napísali Ján Lenčo a Ľubomír Feldek. Slávnostnú atmosféru otvorenia výstavy zvý-

raznil svojim vystúpením Žilinský miešaný zbor.  
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19.5. Primátor mesta Žilina Ivan Harman prijal na radnici veľvyslanca Kó-

rejskej republiky Jeho Excelenciu Yong Kyu Park. Témou diskusie bol 

život kórejskej komunity v žilinskom regióne a podujatia, ktoré približujú kultúru 

oboch krajín. V regióne žije približne 500 Kórejcov. Príchod investície Kia Motors 

Slovakia zdynamizoval vývoj v Žiline a v okolí a s priemyslom prišla aj kultúrna 

prezentácia a vzájomné spoznávanie.  

Kórejský veľvyslanec navštívil Žilinu pri príležitosti otvorenia festivalu kórejského 

filmu. Prehliadku štyroch súčasných kórejských filmov pripravilo v týchto dňoch 

kultúrne centrum Stanica Žilina - Záriečie v spolupráci s Veľvyslanectvom Kórej-

skej republiky v Bratislave. 

          

19.5. Zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline Pavel Požoni prijal na 

radnici delegáciu talianskych seniorov a Senior klub Priatelia zo Žili-

ny. Seniori z Talianska prijali pozvanie Fóra pre pomoc starším. Spolu s Občian-

skym združením C.A.R.D.O., so sídlom v Bratislave, spolupracujú na projekte EL-

LA s európskymi a slovenskými organizáciami a expertmi v oblasti dobrovoľníctva, 
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paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o seniorov. 

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností a nadviazanie spolupráce. Senior klub 

Priatelia v Žiline funguje už 19 rokov, zakladateľkou klubu je pani Zlatica Humení-

ková. 

        

 

20.5. Centrum voľného času Žirafa, ktoré sa kvôli legislatívnym zmenám ocitlo v ne-

priaznivej finančnej situácii, prejde pod Mesto Žilina. Zriaďovateľom neštátneho 

školského zariadenia Žirafa je nezisková organizácia Juventas Žilina. Zmenu zria-

ďovateľa musia ešte odsúhlasovať mestskí poslanci na júnovom zastupiteľstve. V 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta by mohla Žirafa začať fungovať od začiatku no-

vého školského roku. 

 

22.5. V dňoch 22. až 24. mája 2008 sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline uskutočnila 

prehliadka filmov Ekotopfilm 2008 – Tour Slovensko, medzinárodného festivalu o 

trvalo udržateľnom rozvoji. 

 

23.–25.5. V Chorvátsku sa konala medzinárodná súťaž „International majorettes festival 2008. 

Súťaže sa zúčastnilo asi 1700 mažoretiek z piatich krajín. Žilinské mažoretky získali 

v seniorskej kategórii titul Majstra Európy Grand Prix. Prvý deň sa predstavili mini 

formáciami v rôznych kategóriách. Na záver súťažili v disciplíne vo veľkých formá-

ciách. Aj táto disciplína priniesla Žilinským mažoretkám vytúžené prvenstvo. Mažo-

retky pôsobia v CVČ Spektrum, ktorého zriaďovateľom je Mesto Žilina. 

 

25.5. V hoteli Holiday Inn bol koncert známeho jazzového speváka Petra Lipu, ktorý 

spieval texty Milana Lasicu.  

 

29.5. Dnes sa začína 14. ročník Staromestských slávností. V rámci troch dní vystúpi 

v Žiline asi 50 interpretov zo Slovenska i rôznych krajín Európy. Na dvoch veľkých 

pódiách, nachádzajúcich sa na Hlinkovom a Mariánskom námestí, mali diváci mož-

nosť zhliadnuť zaujímavý mix rocku, popu, folklóru, jazzu, funky, world music i 

rapu. Medzi hlavnými ťahákmi boli David Koller & Band (Česká republika), Noca-

deň (SK), Deti Picasso (Rusko), Štátny komorný orchester & Pacora trio, Nidi 

d’Arac (Taliansko), Gipsy.cz, 10 Rue d´la Madeleine (Francúzsko), folklórny súbor 
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Hradišťan a ďalší.  

Medzi interpretmi dnes večer sú aj žilinské skupiny Sherpa band, Aya, 100 múch či 

Nocadeň na Hlinkovom a Big Band Konzervatória Žilina, Štátny komorný orchester 

Žilina s Pacora Triom na Mariánskom námestí.  

Celkový kolorit akcie dotvoria aj vystúpenia regionálnych zoskupení a bohatý sprie-

vodný program, ktorý potrvá až do soboty 31. mája. V rámci sprievodného progra-

mu sa návštevníci môžu tešiť na tradičné trhy ľudových remesiel, kde sa tentoraz 

stretne výber viac ako 100 ľudových remeselníkov a tvorcov zo Slovenska i Čiech, 

na benefičnú akciu Myslite nosom, sporte hlavou (Clown Doctors), Medzinárodný 

deň detí, Slávnostnú akadémiu i ekumenické modlitby. 

Tradičnou súčasťou slávností boli súťaže základných škôl. Na záver slávností sa na 

Mariánskom námestí konali ekumenické bohoslužby. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ŠKO a Pacora trio.                      Ekumenické bohoslužby. 
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29.5. Na Mariánskom námestí, v rámci Staromestských slávností, primátor Ivan Harman 

uviedol knihu Žilina na starých pohľadniciach. Autorom publikácie je Marián Mrva 

pripravilo Vydavateľstvo Dajama. V knihe sú pohľadnice až z roku 1899. Autor 

v knihe predstavuje desiatky starých pohľadníc, ktoré sú v jeho vlastníctve. Pohľad-

nice, ktoré má v zbierke začal zbierať už jeho starý otec Gašpar Marsina. Najstaršie 

pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia.  

 

            

 

 

Mariánske námestie. 
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 JÚN 2008 

 

1.6. Mesto Žilina v spolupráci s Mestskou políciou, Železničnou políciou a Záchranármi 

z K-7 zorganizovalo v rámci Staromestských slávností na Hlinkovom námestí podu-

jatie Medzinárodný deň detí. V moderovanom programe sa príťažlivou formou od-

prezentovala práca zúčastnených bezpečnostných zložiek, výzbroje a výstroje poli-

cajtov, poslušnosť záchranných psov v akcii, kynológov so služobnými psami.  

 

3.7. Budova starej žilinskej fary na Farských schodoch bude rozobratá a znova poskla-

daná. Dohodli sa na tom predstavitelia mesta, cirkvi, pamiatkarov a investor, ktorý 

chce v tejto lokalite vybudovať obchodné centrum. Prekážkou v tom je práve objekt 

fary, ktorú ministerstvo kultúry proti vôli jej vlastníka, rímskokatolíckej cirkvi, vy-

hlásilo za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Stará 

fara tiež bránila archeologickému výskumu, ktorý predchádza výstavbe centra, ar-

cheológovia pri ňom našli základy strážnej veže, možno aj Žilinského hradu. 

 

 

 

Budova Starej fary na rohu Farských schodov a Dolného valu. 

9.6. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline sa konalo žrebovanie mestských 

nájomných bytov. Žrebovali sa nájomcovia 20 dvojizbových, 20 trojizbových a 2 

bezbariérových bytov na sídlisku Hájik. Podmienky do žrebovania splnilo 238 osôb. 
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Zoznam žiadateľov, ktorí sú zaradení do žrebovania, je zverejnený na vývesnej ta-

buli mesta a na oficiálnej stránke mesta. O 2-izbové byty sa uchádzalo 131 žiadate-

ľov, o 3-izbové byty 103 žiadateľov.  

 

11.–13.6. V Žiline sa konal nultý ročník festivalu Bábková Žilina. Išlo o ojedinelé divadelné 

stretnutie svojho druhu na Slovensku. Prehliadka niesla podtitul „Živý festival“. Na 

prehliadke vystúpili profesionálne divadlá z Bratislavy, Košíc, Nitry a z Bábkového 

divadla v Žiline. K bohatému programu prispeli bábkové divadlá malých foriem ako 

Babadlo z Prešova, K.B.T. z Popradu, Maškrta z Košíc, Teatro Neline z Bratislavy 

alebo pezinské divadlo Piki. Diváci uvidia i niektoré školské inscenácie študentov z 

VŠMU. 

 

11. 6. V Amsterdame (Holandsko) sa konalo finále súťaže Delo-

itte Jazz Award. V tejto prestížnej súťaži zvíťazil klavirista 

a dirigent Michal Vaňouček  (na obr.) zo Žiliny. Do súťaže 

sa prihlásilo 160 hudobníkov. Zúčastnili sa aj jazzoví hu-

dobníci žijúci v Holandsku. Cieľom súťaže je pomôcť ta-

lentovaným interpretom pri vstupe na medzinárodnú hu-

dobnú scénu prostredníctvom finančnej odmeny a vytvore-

ním ďalších podmienok pre rozvoj ich talentu. Zo 160 pri-

hlásených postúpil do finále a zvíťazil Žilinčan. 

V roku 2004 vyhralo jazzové kvarteto As Guests, ktorého členom je Michal Vaňou-

ček, prestížny a medzinárodne obsadený North Sea Jazz Competition – Severomor-

ský Jazzový Festival.  

                                

 

13.–15.6.  V poľskom meste Bielsko-Biala sa konal 4. festival part-

nerských miest s názvom „Poznajme sa“. Zúčastnili sa ho 

zástupcovia miest, s ktorými mesto Bielsko-Biala spolu-

pracuje: Besançon (Francúzsko), Frýdek-Místek (Česká 

republika), grófstvo Kirklees (Anglicko), Kragujevac (Srbsko), Szolnok (Maďar-

sko), Ustka (Poľsko), Wolfsburg (Nemecko) a zástupcovia mesta Žilina. Delegácie 

prijal primátor mesta pán Jacek Krywult. Vo všetkých rozhovoroch oficiálnych i 

neoficiálnych rezonovala myšlienka rozširovania spolupráce medzi mestami. V kul-
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túrnom programe na hlavnom Rynku vystúpili súbory z každého mesta. Žilinu re-

prezentoval folklórny súbor Rozsutec. Súčasťou festivalu bol aj dojazd cyklistov z 

Bielsko-Biala, Frýdku–Místku a Žiliny (Euroregión Beskydy), ktorí absolvovali 

trojetapovú jazdu po týchto mestách. Prvá etapa bola z Bielsko-Biala do Frýdku-

Místku, druhá mala trasu do Žiliny a v nedeľu cyklisti dorazili na hlavný Rynek v 

Bielsku. 

         

19.6. V Mestskom divadle bola premiéra hry „Kompletný Shakespeare zhltnutý za dve 

hodiny“. V tejto komédii traja herci odohrali kompletné Shakespearove dielo, všet-

kých 39 hier Williama Shakespeara, vrátane najznámejších ako Rómeo a Júlia, Ot-

hello, Macbeth. Aktérmi boli herci Martin Hronský, Marcel Nemec a Marián Pre-

vendarčík z Bratislavy. 

 

20.6. Na Radnici mesta Žilina prijal primátor Ivan Harman pos-

lanca Európskeho parlamentu Miroslava Mikolášika. Té-

mou neformálneho stretnutia bola situácia v meste, komu-

nikačná stratégia samosprávy pri zavádzaní eura a čerpa-

nie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.     

  

20.6. Minister školstva a podpredseda vlády Ján Mikolaj so zástupcom primátora Micha-

lom Horeckým a riaditeľkou školy Beátou Veselskou slávnostne otvorili nové špor-

tové multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Martinská v Žiline. Pri tejto príležitosti odštar-

toval nultý ročník volejbalového turnaja pod názvom „Šport spája....“, na ktorom sa 

zúčastňujú aj žiaci družobnej školy z Frýdku-Místku. Športové multifunkčné ihrisko 

bolo vybudované v rámci rozvojové projektu - Školské športové areály - MŠ SR. 

Súčasťou športového areálu je tribúna pre divákov. Projekt finančne podporilo aj 

Mesto Žilina.  

 

20.–21.6. V uliciach mesta, na námestiach a v Sade SNP sa konal V. ročník medzinárodného 

festivalu otvoreného divadla Žilinská svätojánska noc. Je to spoločné stretnutie s 

netradičným divadlom vo verejných priestoroch. Dianie bude prechádzať z námes-

tia, cez ulice a park, cirkusový stan. Mestské divadlo uviedlo hru „Balada pre bandi-

tu“, výpravnú inscenáciu o príbehu novodobého zakarpatského zbojníka Nikolu Šu-
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haja a jeho lásky ku krásnej Eržike.  

26.–27.6. Na Hlinkovom námestí sa uskutočnilo podujatie „Žilinčania sa bavia futbalom alebo 

Sever proti Juhu“. Futbalové zápasy sa hrali na mantinelovom ihrisku o rozmeroch 

cca 40 x 20 m s bránkami 5 x 2 m. Podkladom bola umelá tráva, jeden zápas trval 

30 minút. Futbal si zahrali žiaci a študenti škôl, úrady, firmy a podnikatelia.  

 

 

 

26.6. Na Radnici mesta Žilina primátor Ivan Harman ocenil najlepších žiakov škôl v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta. Žiaci boli ocenení za reprezentáciu školy a mesta v 

krajských a celoslovenských predmetových a športových súťažiach, olympiádach a 

hodnotené boli aj morálne kvality žiakov – pomoc spolužiakom, správanie a mimo-

riadne činy v mimoškolských aktivitách. Jednotlivých žiakov nominovali školy a 

školské zariadenia. 

 

26. 6. Na Radnici mesta Žilina primátor Ivan Harman privítal na prvej oficiálnej návšteve 

žilinského biskupa J. E. Mons. Tomáša Galisa a jeho delegáciu. Obidve strany sa 
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vzájomne informovali o situácii v diecéze a v meste a diskutovali o budúcej spolu-

práci.  

 

29.6. V obradnej sieni židovského cintorína sa konala smútočná tryzna za milióny umu-

čených Židov počas 2. svetovej vojny.  

Potom sa zhromaždenie presunulo do časti Rudiny, kde sa nachádza pamätník 

s názvom „Cesta bez návratu“. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Žilina Ivan 

Harman a Arieh Klein, iniciátor výstavby tohto pamätníka. Pietny akt organizovalo 

Mesto Žilina v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou. 

 

30.6. Deklaráciu o spoločnom zámere vybudovať Národné športové centrum (NSC) v 

Žiline dnes podpísali predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina, 

Žilinskej univerzity, Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a SIRS - 

Project, a. s.. Komplex NSC by mala tvoriť zrekonštruovaná súčasná športová hala, 

prezývaná korytnačka, ktorá si zachová svoj špecifický tvar, ďalšia športová hala, 

23-poschodové biznis centrum, obnovený Dom techniky a približne 1 500 parkova-

cích miest. Počíta sa s investíciou približne 4,5 miliardy korún, financovať by sa 

mala formou verejno-súkromného partnerstva.  

  

JÚL 2008 

 

1.7. Za prvý polrok 2008 bolo v klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline vybave-

ných 65 555 občanov, z toho 27 228 klientov bolo vybavených v pracoviskách polí-

cie. Z pracovísk Mestského úradu v Žiline malo najviac klientov pracovisko osved-

čovania podpisov a fotokópii listín – 6428, pracovisko matriky – 6390, miestne dane 

– 6194, pokladňa – 5261 a evidencia obyvateľov – 4581.  

 

4.7. Od júla až do septembra je pripravený bohatý program Žilinského kultúrneho leta 

2008. Súčasťou tohto tradičného podujatia sú Cyrilo-metodské dni, rezbárske sym-

pózium Odklínanie dreva, nultý ročník Žilinského šachového festivalu, KIOSK – 

nultý ročník tábora nezávislých divadelníkov a tanečníkov, koncertný maratón slo-

venských hudobných interpretov a skupín pod názvom Žilina 24 hodín, Jánošíkove 

dni, výstava Dotyky s drevom, Galakoncert tenoristu Pavla Bršlíka a sopranistky 
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Márie Porubčinovej spolu so Štátnym komorným orchestrom, nultý ročník nového 

medzinárodného festivalu animovaných filmov - Fest Anča, koncerty ľudovej a dy-

chovej hudby a množstvo ďalších vystúpení a tvorivých dielní. 

 

6. a 7.7. V Žilinskej Lehote sa uskutočnil 28. ročník Zrazu Lhot a Lehôt. Na zraze sa stretlo 

viac než tisíc obyvateľov z 53 Lehôt z Čiech a Slovenska. Stretnutie Lehôt má už 

svoju tradíciu od roku 1981, prvé stretnutie bolo v Uhlířskej Lhote. V Žilinskej Le-

hote, ktorá má 320 obyvateľov, sa 28. ročník zrazu konal v troch areáloch, kde bol 

pripravený bohatý kultúrny a športový program pre všetky vekové kategórie. 

 

8.7. Vo Frýdku-Místku podpísali primátor Ivan Harman a primátor-

ka hostiteľského mesta Eva Richtrová deklaráciu o partnerstve a 

spolupráci medzi oboma mestami. Obe strany budú podporovať 

a prehlbovať kontakty hlavne v oblasti kultúry a vzdelávania, 

spolupráce medzi školami a športovými klubmi, v oblasti rozvo-

ja turistiky a cestovného ruchu, partnerstva v rámci Euroregiónu Beskydy, EÚ a 

konzultácie odborníkov v oblasti riadenia samosprávy a rozvoja malého podnikania. 

Obe mestá doteraz úzko spolupracovali v rámci Euroregiónu Beskydy. 

 

10.7. Na Mariánskom námestí sa koná podujatie Stredoveký deň. Cieľom podujatia je 

zábavnou formou priblížiť momenty a udalosti z dejín mesta Žilina. Podujatie orga-

nizovalo Považské múzeum v Žiline s mestom Žilina. Na Mariánskom námestí sa 

návštevníci stanú súčasťou zaujímavého programu, napr. hromadnej krčmovej bitky, 

vystúpení sokoliarov či šermiarskych súbojov. Ochutnať môžu aj typickú stredove-

kú kuchyňu. Počas dňa svoje remeslo prezentujú kováči, pekári, medovnikári, šper-

kári a iní. Každoročne témou Stredovekého dňa je určitá historická udalosť Žiliny, 

ktorá ovplyvnila život Žiliny a jej obyvateľov. Stredoveký deň sa zaraďuje k jedným 

z vrcholných podujatí Žilinského kultúrneho leta. 

http://www.google.sk/url?q=http://artcollegium.webnode.cz/&sa=U&ei=lgrvVI3xFMTbaumNgMgI&ved=0CCkQ9QEwCg&sig2=9oMbpVsoDO267H-ScHXiVg&usg=AFQjCNGtXISVFwaup8hsBtvGeMVAuzvvaw
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Stredoveký deň 

18.7. Cesta vlakom na trati Žilina – Rajec bude oveľa komfortnejšia. Premávať bude po 

nej zmodernizovaná vlaková súprava, takzvaná Rajecká Anča, ktorej obnova stála 

približne 30 miliónov korún (996-tisíc €). Pred piatimi rokmi hrozil na tomto úseku 

zánik železničnej dopravy, situáciu vyriešila až integrácia mestskej hromadnej, prí-

mestskej autobusovej a železničnej dopravy v žilinskom regióne. Projekt je na Slo-

vensku ojedinelý, na jeden cestovný doklad, lístok či kartu sa dá cestovať v autobu-

se, trolejbuse alebo vo vlaku. 

 

24. 7. V priestoroch Radnice mesta Žilina bola sprístupnená výstava s názvom 800 rokov 

od prvej písomnej zmienky o zemi Žiliňany (ide o doslovný preklad názvu zo starej 

listiny 1208 Terra de Selinan). Výstava ponúka retrospektívny pohľad na základné 

etapy vývoja Žiliny od roku 1208 až do roku 1945.  
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Obal publikácie, ktorú vydalo Považské múzeum v Žiline. 

 

25.7. Žilinskú etapu 11. ročníka Beskyd rallye odštartoval primátor Ivan Harman z Hlin-

kovho námestia. Na námestí bolo možné vidieť automobilové veterány. Najstarším 

prihláseným automobilom bol elektromobil Dora z roku 1906. Medzi množstvom 

automobilov diváci videli aj také „lahôdky“ ako Hispano Suiza, Walter 6B alebo 

motocykel New Hudson. Dvojdňová trasa veteránov je rozdelená na žilinskú a tur-

zovskú etapu. V tomto roku sa podujatia zúčastňuje 90 vozidiel medzi účastníkmi sú 

posádky aj z Poľska, Belgicka a Nemecka.  

 

26.7. Na Mariánskom námestí sa skončilo rezbárske sympózium pod názvom Odklínanie 

dreva. Rezbári vytvorili viaceré drevené sochy s folklórnymi motívmi, ktoré budú 

umiestnené vo vhodných exteriéroch v meste Žilina.  

  

 AUGUST 2008 

 

4.8.  Na Radnici mesta Žilina prijal primátor Ivan Harman prijal zástupcov partnerského 

mesta Essen. Delegáciu viedol zástupca primátora mesta Frans Schrauwen, Marcel 

Mous, zástupca slovensko-flámskeho spolku priateľstva v Essene s názvom Malá 

Fatra a zástupcovia folklórneho súboru Sint Sebastiaansgilde Fons Van Thillo, Jose 

http://pmza.sk/pl/?product=800-rokov-od-prvej-pisomnej-zmienky-o-zemi-zilinany
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Essen_(B)_wapen1.svg
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Francken a May Raeymaekers. Cieľom návštevy bolo oslovenie a pozvanie zástup-

cov žilinských kultúrnych inštitúcií a umeleckých telies na oslavy 850. výročia od 

vzniku mesta Essen, ktoré sa začnú 1. 1. 2009 a budú pokračovať až do 31. 12. 

2009. 

            

                        Erb mesta Essen. 

   

   

5.8. V podzemných priestoroch Radnice mesta Žilina sa uskutočnilo predstavenie mapy 

„Historický okruh Alexandra Lombardiniho.“ Propagačný materiál historických trás 

je praktickou pomôckou pre orientáciu návštevníka i obyvateľa mesta. Mapu pripra-

vilo Mesto Žilina v spolupráci s neziskovou organizáciou Castelan a Turistickou 

informačnou kanceláriou (TIK) mesta Žilina. 

 

11.8. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslan-

ci schválili presťahovanie autobusovej dopravy z ulice Košická do areálu na Kvača-

lovej ulici s cieľom úspory ročných nákladov o 3,5 milióna Sk (116 000 €), Vše-

obecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina, 

Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v 

materskej škole, úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

a na činnosť školského klubu, centra voľného času a úhradu nákladov v školskej 

jedálni. Schválili zmenu rozpočtu mesta, na základe ktorej je uložená povinnosť 

zaplatiť záväzok žalobcovi COOP Jednota z 2. novembra 2005. Mesto je zaviazané 

rozhodnutím súdu zaplatiť sumu cca 21 miliónov Sk (697 000 €) pre spor o nedo-

stavanú budovu, ktorú obyvatelia nazývajú „strašidelný hrad“.  

Na zasadnutí prijali žilinskí poslanci aj občanov z mestskej časti Považský Chlmec, 

ktorí prišli protestovať proti rozšíreniu skládky odpadu. 

Poslanci prijali „Územnú prognózu strategického rozvoja mesta Žilina“. Cieľom 

Územnej prognózy strategického rozvoja mesta Žilina je vytvorenie koncepčného 

dokumentu pre časovo dlhodobé obdobie rozvoja (do roku 2050), ktorý určí územné 

vymedzenie žilinskej aglomerácie, návrh územného členenia funkcií v rámci celej 

aglomerácie, dopravnú kostru a kostru technického vybavenia celého územia aglo-

merácie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Essen_(B)_wapen1.svg
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13.8. Mesto Žilina hľadá inú lokalitu na umiestnenie skládky komunálneho odpadu. Sú-

časná skládka je už 50 rokov v mestskej časti Považský Chlmec. Jej obyvatelia ju už 

ďalej pri svojich rodinných domoch nechcú. Nesúhlas vyjadrili aj v pondelok, keď 

po pochode cez mesto prišli na zasadnutie zastupiteľstva. Pracovná skupina mesta 

má tiež preveriť všetky rozhodnutia z minulosti o skládke v Považskom Chlmci, či 

boli v súlade so zákonom i jej ďalšie fungovanie. Pôvodne mali skládku v Považ-

skom Chlmci zatvoriť na konci tohto roka. Ak sa skládka do konca decembra neu-

zavrie, obyvatelia Považského Chlmca sa chcú obrátiť na Európsku komisiu. 

 

27.8. Mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa dohodli na záchrane existencie 

žilinského Centra voľného času (CVČ) Žirafa. CVČ Žirafa sa zmenou legislatívy 

dostalo tento rok do finančných problémov. Mesto sa rozhodlo, že sa stane zriaďo-

vateľom tohto CVČ. Žilinskí radní preto schválili na júnovom zastupiteľstve zmenu 

rozpočtu o 2,7 milióna korún (89,62 tis. €) pre Žirafu. Krajská samospráva poskytne 

mestu Žilina, ktoré bude od septembra zriaďovateľom Žirafy, dotáciu v predpokla-

danej výške 2,8 milióna korún (92,94 tis. €) na vykrytie financovania centra do kon-

ca roka. V minulom školskom roku bolo v Žirafe otvorených 272 krúžkov, ktoré 

navštevovalo približne 4 400 detí. Staralo sa o ne vyše sto pedagógov a vedúcich 

krúžkov. Doterajším zriaďovateľom Žirafy bola nezisková organizácia Juventas 

Žilina. 

 

 SEPTEMBER 2008 

 

1.9. Dnes sa začal nový školský rok. Na základných školách bolo zapísaných 640 prvá-

kov. 39 rodičov budúcich prvákov požiadalo o doklad. Počet učiteľov a pedagogic-

kých pracovníkov je 950, základné školy majú spolu 6420 žiakov a počet škôlkarov 

je 2050. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 18 základných škôl, z toho 6 zá-

kladných škôl s materskou školou. Samostatných materských škôl je 20, základné 

umelecké školy sú tri. Mesto je zriaďovateľom Centra voľného času Spektrum, ku 

ktorému od 1.9.2008 oficiálne pribudne aj Centrum voľného času Pivovarská 1 – 

Žirafa. 
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3.–5.9. V týchto dňoch sa konal 19. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie 

Jašidielňa. Festival je určený mladým ľuďom s postihnutím i bez postihnutia. V de-

siatich tvorivých dielňach si budú môcť mladí ľudia vyskúšať, ako sa dá spolu ko-

munikovať a zabaviť. Na festival sa prihlásilo takmer 300 účastníkov z viac ako 40 

rôznych zariadení 8 štátov (Slovensko, Česko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, 

Nórsko, Poľsko, Maďarsko) a 200 dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl, 

ktorí pripravujú program alebo sprevádzajú účastníkov počas celého festivalu. 

 

5.9. Krajská prokuratúra v Žiline oznámila mestu Žilina, že podala protest proti rozhod-

nutiu Krajského stavebného úradu v Žiline, ktorým bolo zrušené rozhodnutie mesta 

o zastavení prác na stavbe AUPARK v Žiline. Prokuratúra vydala protest pre poru-

šenie zásadných právnych princípov krajským stavebným úradom. Krajský stavebný 

úrad porušil správny poriadok tým, že neúplne zistil skutkový stav veci, z právneho 

hľadiska nesprávne posúdil vec a zvolil nesprávny procesný postup. 

 

9.9. Dnes sa konal 13. ročník medzinárodného výsadkárskeho viacboja Antropoid.  

Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia plukovník generálneho štábu Ľubomír Šebo 

privítal súťažiacich z Chorvátska, Kazachstanu, Poľska, Veľkej Británie, Ukrajiny, 

USA, Slovenska a pozorovateľov z Číny. Na podujatí bol prítomný aj náčelník štábu 

riadenia operácií Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (GŠ OS SR) generálmajor 

Jaroslav Vývlek. Súťažiaci si počas trinásteho ročníka v boji o putovný pohár minis-

tra obrany SR zmerajú svoje sily v dennej a nočnej etape s celkovou dĺžkou 40 ki-

lometrov. 

 

17.9. Na Radnici mesta Žilina sa konalo mimoriadne zasadnutie mestskom zastupiteľstva. 

Poslankyňa za volebný obvod č. 8 Janka Hrošovská sa vzdala svojho poslaneckého 

mandátu. Novou poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Žiline za spomínaný ob-

vod je Emília Talafová, ktorá bola zároveň zvolená do sociálnej, zdravotnej a byto-

vej komisie a komisie vzdelávania, školstva a kultúry.  

 

18.–19.9. Zdravie, krása a vitalita bolo mottom už 5. ročníka podujatia Žilinské dni zdravia, 

ktoré sa konalo na Hlinkovom námestí. Hlavný program aktívne zapájal všetky ve-

kové kategórie do rôznych druhov cvičenia (aerobik, joga, tai chi) a ich prezentácie 
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boli priamo na námestí, kde bolo možné darovať krv. Cieľom tohto podujatia bolo 

potlačiť civilizačné choroby, presadiť zdravotný štýl a ponúknuť zdravú alternatívu 

života.  

18.9. Na Námestí obetí komunizmu pri pamätníku pred Mestským úradom v Žiline sa 

konala pietna spomienka v rámci 10. výročia odhalenia Pamätníka obetiam komu-

nizmu. Zúčastnili sa jej politickí väzni zo Zväzu protikomunistického odboja 

v Žiline v spolupráci s Mestom Žilina. Za Mesto Žilina sa spomienky zúčastnil Pa-

vel Požoni, zástupca prednostu Mestského úradu. 

 

22.9. Turistická informačná kancelária mesta Žilina sa v rámci programu Európskeho 

týždňa mobility a projektu „Nechaj bicykel v TIK-u“ zaradila medzi zariadenia, 

ktoré sú držiteľmi certifikátu „Vitajte cyklisti!“. Cieľom projektu je vytvoriť sieť 

turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám a požiadavkám 

cyklistov. Projekt funguje už dlhší čas v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj v 

Českej republike. Na Slovensku je do projektu zapojených okolo 40 zariadení. 

 

24.9. Mesto Žilina ukončilo rekonštrukciu pešej zóny v okolí Dolného valu – ulicu J. Vu-

ruma v úseku od Jezuitskej po ulicu Na priekope, časť Jezuitskej, Dolný val v časti 

od Horného valu ku Sládkovičovej a Kalinčiakovu od Jezuitskej až po Kuzmányho. 

Investícia v hodnote 13 a pol milióna korún riešila rekonštrukciu povrchových 

úprav, nové verejné osvetlenie, novú dažďovú kanalizáciu a po prvýkrát bol v tejto 

lokalite zrealizovaný aj archeologický výskum. Zrekonštruovaný bol úsek dlhý tak-

mer 350 m (2 790 m²). Na budúci rok je v pláne rekonštrukcia Bottovej a Štúrovej 

ulice a Horný val.  

 

25.9. Mesto Žilina v spolupráci s Fórom pre pomoc starším – národná sieť, Národnou 

bankou Slovenska a Jednotou dôchodcov usporiadali informačný seminár o zavede-

ní EURA a postavení a ochrane práv starších na Slovensku. Seminár bol zameraný 

na dôležité informácie o možných problémoch, ale i výhodách novej meny Euro – 

ktoré začne platiť na Slovensku od 1.1.2009. 
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26.9. Radnicu mesta Žilina navštívili Slováci z Vojvodiny (Srbsko) pri prí-

ležitosti medzinárodnej konferencie „Slovo rodákom“. Táto bola ve-

novaná osemstému výročiu prvej písomnej zmienky o Žiline. Medzi hosťami boli 

spisovatelia a pracovníci tamojších knižníc.  

Vo Vojvodine v slovenskom jazyku fungujú školy, folklórne skupiny i profesionál-

ne divadlo, knižnice. Prví Slováci odišli do Vojvodiny ešte za čias panovania Márie 

Terézie za lepšími životnými podmienkami. V súčasnosti sa v multikultúrnom pro-

stredí Vojvodiny k slovenskej národnosti hlási asi 65 000 Slovákov 

                                                                                                                

29.9. Pre približne 12-tisíc študentov Žilinskej univerzity sa dnes začal nový akademický 

rok. V prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia je 3 500 študentov, z toho vyše 800 

externistov. V minulom jubilejnom 55. akademickom roku ukončilo štúdium na ŽU 

na siedmich fakultách vyše dvetisíc absolventov bakalárskeho a takmer 1 300 absol-

ventov magisterského štúdia. Od vzniku univerzity opustilo jej brány s diplomom 

takmer 49 000 bakalárov a magistrov.  

V tomto akademickom roku by sa mali do univerzitného mestečka na Veľkom diele 

presťahovať ďalšie dve fakulty z centra Žiliny – Stavebná fakulta a Fakulta prírod-

ných vied. Priestory, v ktorých momentálne sídlia, musia opustiť do februára 2009, 

v prípade omeškania hrozia ŽU sankcie. Neskôr by sa mala na Veľký diel presťaho-

vať z centra mesta aj Fakulta špeciálneho inžinierstva. V súčasnosti sídlia na Veľ-

kom diele pri sídlisku Vlčince štyri fakulty – Strojnícka fakulta, Elektrotechnická 

fakulta, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a Fakulta riadenia a informatiky. 
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 OKTÓBER 2008 

 

1.10. Radnicu mesta Žilina navštívila delegácia vedená Carolyn Millero-

vou, riaditeľkou výboru pre konflikt záujmov pri mestskej rade New 

York City. Témou stretnutia bola transparentná samospráva – konflikt záujmov, 

transparentnosť, etika a prevencia konfliktu záujmov. V oblasti informovania Žilina 

minulý rok prešla zmenou. Počas celého roka prebiehajú diskusie a stretnutia so 

všetkými záujmovými skupinami v meste – od podnikateľov, cez neziskové organi-

zácie až po seniorov. Pravidelne sa uskutočňujú aj tlačové konferencie a brífingy. 

                                                                                                       

 

3. – 4.10. Mesto Žilina v spolupráci so Senior klubom Priatelia zorganizovalo prvý ročník 

Festivalu seniorov. Cieľom festivalu je dať priestor umeleckej tvorivosti a zručnosti 

seniorov. Predstavili sa hudbou, tancom, spevom, prehliadkou ľudových krojov, 

ručnými prácami, tradičnou kuchyňou starých materí a na záver bola seniorská vese-

lica s tombolou. Súčasťou akcie bol seminár na tému – Klady a zápory života senio-

rov. S iniciatívou prišla pani Zlatica Humeníková. 

 

 

Festival seniorov. 

4.10. Športovo-charitatívna akcia Tesco Beh pre život pokračuje v ďalších mestách. Už v 

sobotu bude jej dejiskom Bratislava, o týždeň neskôr Prešov, o dva týždne Banská 
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Bystrica a vyvrcholí 4. októbra v Žiline. Prvá sa uskutočnila v Nitre. Cieľom tohto 

podujatia je aktivizovať čo najviac ľudí, aby urobili niečo pre svoje zdravie a záro-

veň pomohli iným. Štartovné pre dospelého je 200 korún (6,64 €), pre deti od šesť 

rokov a dôchodcov 100 korún (3,32 €). Celý výťažok pôjde na výskum rakoviny 

neziskovej organizácii Nadácia Výskum. Autogramiáda Roman Konštek (MsHK 

Žilina) – hokej, Ján Franek (medailista OH) – box, Peter Tichý (účastník OH) – 

chôdza, Natália Kodajová  (účastníčka OH) – plávanie, Róbert Ďurčan (paraolym-

pionik) – lyžovanie. 

  

16. –18.10. Turistická informačná kancelária mesta Žilina za-

stupovala slovenskú časť Euroregiónu Beskydy na 

19. ročníku najvýznamnejšieho a najväčšieho kon-

traktačného veľtrhu cestovného ruchu v Poľsku – 

TOUR Salon Poznaň 2008, na ktorom sa zúčastnilo 

viac ako 750 vystavovateľov zo 40 krajín. V spoloč-

nej expozícii s poľskou časťou Euroregiónu sa prezentoval potenciál mesta Žiliny, 

ale aj všetkých miest a obcí, ktoré tvoria členskú základňu Euroregiónu Beskydy na 

slovenskej strane. 

    

21.10. Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na 

Slovensku Josef Aregger (na obr.) navští-

vil Žilinu. Na radnici prijal diplomata 

primátor Ivan Harman. Pán veľvyslanec 

sa zaujímal o úroveň tretieho sektora v 

našom meste, o rozpočtovú politiku a 

vymieňali si skúsenosti v oblasti protiko-

rupčných opatrení na Slovensku a vo 

Švajčiarsku.  

 

22.10. Mesto Žilina podalo podnet na vydanie protestu okresného prokurátora proti územ-

nému rozhodnutiu na rozšírenie skládky odpadov v Považskom Chlmci, v ktorom 

súčasne navrhuje zrušenie územného rozhodnutia a jeho nahradenie zákonným roz-

hodnutím. Podnet bol podaný na základe výsledkov preskúmania okolností, ktoré 
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prisľúbil vykonať primátor Ivan Harman občanom z Považského Chlmca. Po vy-

hodnotení dostupných podkladov dospelo Mesto Žilina k záverom, že územné roz-

hodnutie je v rozpore s územným plánom, súčasne je však v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením VZN mesta Žilina č. 3/1994, ktorým bola predmetná skládka 

vymedzená medzi záväznými časťami územného plánu. 

 

22.10. Zástupca primátora mesta Žilina Michal Horecký dnes prijal na Mest-

skom úrade v Žiline Williama R. Taliaferra – obchodného radcu ame-

rického veľvyslanectva v SR. Témou neformálneho stretnutia bola súčasná hospo-

dárska situácia na Slovensku, prípadné prejavy ekonomickej krízy v regióne a hlav-

ne v meste Žilina.         

24.10. Juhokórejská automobilka Kia Motors, ktorá je druhým naj-

väčším výrobcom automobilov v krajine, oznámila rast pre-

vádzkového zisku v treťom kvartáli na 53,7 mld. kórejských 

wonov (KRW). Spoločnosť tak prevýšila aj očakávania ana-

lytikov, ktorí predpovedali tento zisk vo výške 26,7 mld. KRW. Pod tento výsledok 

sa podpísal predaj nových modelov a miniautomobilu Morning. Dcérska spoločnosť 

najväčšej juhokórejskej automobilky Hyundai Motor dosiahla v rovnakom období 

minulého roka stratu vo výške 116,5 mld. KRW.  

Slovenský závod Kia Motors pri Žiline začal v decembri 2006 sériovú výrobu päť-

dverového modelu Kia cee’d. Nábeh na plnú výrobnú kapacitu 300 tis. kusov je 

naplánovaný na rok 2010.        

27.10. Primátor Ivan Harman prijal v priestoroch Starej radnice v Žiline poľ-

ského veľvyslanca na Slovensku Andrzeja Krawczyka a vedúcu Eko-

nomického oddelenia na Veľvyslanectve Poľskej republiky v SR Moniku Olechovú. 

Skonštatovali, že vzťahy medzi našimi krajinami sú dobré, dôležitá je predovšetkým 

obchodná a kultúrna spolupráca. V Žiline je aktívna poľská menšina, ktorá prostred-

níctvom OZ Polonus zbližuje naše kultúry a spolupracuje aj s mestom. Na stretnutí 

hovorili o potrebe dobudovania diaľnice D3 na úseku Žilina – Skalité a komunikácie 

Bielsko-Biala – Žywiec – Zwardoň. Ide o strategické prepojenie Baltu s Jadranom. 

Žilina aktívne spolupracuje s poľskou stranou v rámci Euroregiónu Beskydy, ale aj 

na samosprávnej úrovni.  

Dlhodobo nadštandardné vzťahy sú s partnerským mestom Bielsko-Biala.     

 

http://www.google.sk/url?q=http://news.autoroad.cz/trh-pr/32780-kia-motors-slovakia-vyrobila-viac-ako-500-000-automobilov/&sa=U&ei=fC7vVJPlLdfXapnjgPgN&ved=0CB8Q9QEwBQ&sig2=2wWCjxSNIUl--dau9t5o3A&usg=AFQjCNH3kEHOvqSYqPvxR0P7LuSJmXtLYg
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29.10. Mesto Žilina aktuálne realizuje projekty z eurofondov za takmer 80 miliónov korún 

(2 655 514 eur) a v procese hodnotenia sú ďalšie projekty za 131 miliónov korún (4 

348 403 eur). Tento rok mesto podalo 10 projektov. Podarilo sa získať finančné pro-

striedky na modernizáciu ZŠ Námestie mladosti na sídlisku Hájik (64 miliónov 

SK/2 124 411 €), kde bude postavená aj telocvičňa, cez projekt Benefit (3,4 milióna 

SKK/112 859 €) budú prijímať opatrenia na zvýšenie používania mestskej hromad-

nej dopravy a schválený je aj projekt na zvýšenie komunikačných schopností a 

vzdelávanie zamestnancov (10 miliónov SKK/331 939 €).  

 

29.10. Mestská polícia v Žiline má 5 nových automobilov – 4 úžitkové 

motorové vozidlá Citroën Berlingo a jeden kus Kia Cee´d. Mest-

ská polícia v Žiline má v súčasnosti k dispozícii 14 motorových 

vozidiel. Obnova vozového parku mestskej polície, ktorá začala 

tento rok, bola už nutná, pretože policajti používali autá z rokov 

2000 – 2002. Vo februári 2008 dostali mestskí policajti 5 nových automobilov Kia 

Cee´d. 

 

6.11. Tunel Višňové – Dubná Skala by sa mal začať stavať najneskôr v marci 2009, kon-

štatoval na konferencii Žilinský dopravný uzol šéf Národnej diaľničnej spoločnosti 

Igor Choma. Pôvodne sa tunel mal začať stavať ešte tento rok. Stavba bola síce naj-

lepšie pripravená z hľadiska územných a stavebných povolení či geologického prie-

skumu, ale aj napriek tomu sa nachádza v treťom balíku diaľničných projektov ve-

rejno-súkromného partnerstva, pretože sa naraz nedajú stihnúť urobiť všetky kon-

cesné dialógy a všetko, čo s tým súvisí. 

 

6.11. Viac než sedemdesiat mladých ľudí sa stretlo na Mestskom úrade v Žiline s primáto-

rom Ivanom Harmanom, zástupcami mesta, Mestskej polície, Žilinského komunit-

ného fondu a centier voľného času Spektrum a Žirafa. Otvorená diskusia s názvom 

“Mesto Žilina sa pýta mladých“ bola súčasťou Európskeho týždňa mládeže.  

 

13.11. V Žiline sa uskutočnil II. ročník Burzy informácií, ktorá je zameraná na poskytnutie 

informácií o možnosti uplatnenia sa na regionálnom trhu práce. Prezentovali sa za-

http://www.google.sk/url?q=http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13580&sa=U&ei=-C7vVNb-KtPVap78gcAI&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=hF2Q_YnGMTTIvH5lIop7yA&usg=AFQjCNEU2_Jsj0KwaVES0LQPgCcqY9egtQ
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mestnávatelia, stredné odborné školy, učilištia a Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-

ny (ÚPSVaR) v Žiline. Akcia bola určená pre širokú verejnosť, budúcich absolven-

tov stredných škôl a aj rodičov. Táto akcia je veľmi dôležitá, ponúka možnosť 

zorientovať sa a správne sa rozhodnúť v otázke budúceho povolania. Mesto Žilina 

spravuje 18 základných škôl, kde momentálne 784 deviatakov rozmýšľa, ako pokra-

čovať v štúdiu a ktorá stredná škola je pre nich najvhodnejšia pre budúcu kariéru. 

Nóvum tohto ročníka je v spoločnom stretnutí absolventov škôl I. stupňa, resp. ich 

zákonných zástupcov, vybraných stredných škôl a učilíšť a strategických investorov 

a zamestnávateľov v regióne pod názvom "Okrúhly stôl 3 partnerov". Projekt je 

spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

 

18.11. V týchto dňoch bol ukončený projekt podporený nadáciou Ekopolis, program „Ľu-

dia pre stromy“ a Žilinským komunitným fondom. Išlo o aleju z 12-tich kusov 

okrasných javorov a ďalších okrasných krov. Pomáhali pritom dobrovoľníci zo síd-

liska. Vnú- 

troblok Piešťanská na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince bola pred rokom pustá 

plocha, bez jediného stromu, so schátralým detským ihriskom. Dnes sú vytvorené 

podmienky na trávenie voľného času pre dospelých i deti, nachádza sa tu oddychová 

zóna plná stromov, kríkov a kvetov s charakterom sídliskového parku. 

 

21.11. Zástupca primátora mesta Žilina Michal Horecký privítal na Mestskom úrade v Žili-

ne stredoškolákov, ktorí sa zapojili do X. ročníka vedomostnej súťaže Otázniky his-

tórie. Ocenil súťažiacich, ktorí postúpili do ďalšieho kola a s prítomnými študentmi 

diskutoval o aktuálnej situácii v meste. Podujatie sa koná v Žiline v roku, kedy si 

pripomíname 800. výročie prvej písomnej zmienky.  

22.11. Projekt Nadácie Krajina harmónie Jašidielňa 2007 bol nominovaný slovenskou ná-

rodnou agentúrou programu Mládež v akcii do Bruselu za dlhodobý prínos v podpo-

re európskej dobrovoľníckej služby so zameraním na mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí. Celkovo sa v tejto kategórii uchádzalo 17 projektov z celej Európy a 

projekt NKH získal najvyššie ohodnotenie. Európsky komisár pre vzdelávanie, tré-

ning, kultúru a mládež Ján Fígeľ odovzdal dobrovoľníčkam reprezentujúcich NKH 

certifikát za dobré príklady interkultúrneho dialógu. 
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23.11. Saleziáni, mladí a široká saleziánska rodina v Žiline ďakovali Bohu za prítomnosť 

diela dona Bosca v meste pod Dubňom. Sedemdesiat rokov od otvorenia salezián-

skeho domu si pripomenuli slávnostnou svätou omšou v Kostole svätého Jána Bos-

ca, ktorú bude celebrovať žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.  

Saleziánsky dom v Žiline začali stavať 13. júna 1937 s veľkou podporou veriacich a 

žilinského farára Tomáša Ružičku. Novostavbu dokončili v rekordne krátkom čase a 

20. novembra 1938 nitriansky biskup Karol Kmeťko požehnal novú budovu pre 

saleziánov a ich činnosť. Dnes majú saleziáni v Žiline Inštitút svätého Tomáša Ak-

vinského, čiže filozofický študentát pre svoj dorast. Od roku 1991 sa venujú mla-

dým učňom a stredoškolákom na miestnej Strednej odbornej škole svätého Jozefa 

Robotníka. V akademickom roku 2006/2007 zriadili v spolupráci s Vysokou školou 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety detašované pracovisko Saleziánum – 

Katedru sociálnej práce s deťmi a mládežou. 

 

25.11. Primátor mesta Žilina Ivan Harman a primátor mesta Plzeň Pavel Rödl podpísali v 

Plzni dohodu o partnerstve miest. Obe strany budú podporovať a prehlbovať kontak-

ty hlavne v oblasti verejnej správy, školstva, športu, kultúry a cestovného ruchu. 

Jednou z hlavných priorít spolupráce sú aj cyklotrasy. V Plzni sa dlhodobo zaobera-

jú problematikou cyklistickej dopravy a v tejto oblasti sú v Českej republike na po-

prednom mieste. V blízkej budúcnosti sa stretnú hlavní architekti oboch miest a bu-

dú túto tému konzultovať.  

Obe mestá majú veľa spoločného, Plzeň aj Žilina sú centrá vyšších územných cel-

kov a majú podobnú hospodársku štruktúru. Dominantný je automobilový priemysel 

a strojárstvo a v oboch mestách je univerzita. Plzeň je metropola Plzeňského kraja a 

je štvrté najväčšie mesto Českej republiky, je sídlom svetoznámej strojárenskej fir-

my Škoda a Západočeskej univerzity. 

 

     

                                                 erb mesta Plzeň     

 

27.11. Zástupca primátora mesta Žilina Michal Horecký slávnostne otvoril konferenciu II. 

ročníka žilinského fóra národnostných menšín, ktorú zorganizovalo Občianske 

združenie POLONUS a Poľský Klub región Žilina. Podujatie je podporované z 

http://www.google.sk/url?q=http://www.21zsplzen.cz/?strana=skolni-rok&sa=U&ei=L77AVN3hJ8TvUMnfg7AM&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=BTBz88OlU32Smw-JM18Y6w&usg=AFQjCNFDElUCaPouD6AHaexhWiEV0_pX9g
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grantových prostriedkov Mesta Žilina, MK SR a Poľského veľvyslanectva v Brati-

slave. Tento ročník fóra sa začal diskusiou Menšinový život Žiliny – menšiny medzi 

nami, ktorá sa uskutočnila na Stanici Žilina-Záriečie. Súčasťou konferencie na mest-

skom úrade bola aj prednáška a diskusia na témy: Ako mladí ľudia v Žiline vnímajú 

cudzincov? Sú cudzinci prínosom alebo ohrozením? Čo je tolerancia? Žilina je veľ-

mi blízko dvoch štátov, takže máme pomerne intenzívnu skúsenosť s Čechmi a Po-

liakmi a v rámci príchodu spoločnosti Kia Motors Slovakia sa u nás usadila aj kórej-

ská komunita. 

 

27.11. V hoteli Holiday Inn sa konala oslava storočnice ži-

linského futbalu. Futbalový klub MŠK Žilina bol ofi-

ciálne založený 20. júna 1909 ako Krúžok žilinských 

športovcov (pod maďarským menom Zsolnai testgya-

korlók köre). Organizačné snahy však začali už v roku 

1908. Žilina bola medzi svetovými vojnami v rokoch 

1928 a 1929 dvakrát slovenský majster. Žilinčania odohrali 31 sezón v 1. česko-

slovenskej lige. V sezónach 2001/02, 2002/03, 2003/04 a 2006/2007 bol MŠK Žili-

na majstrom Slovenska. Majiteľom klubu je Ing. Jozef Antošík. 

Medzi najznámejších hráčov z dávnejšej minulosti patria bratia Beniačovci, Anton 

Krásnohorský, Emil Pažický, Alexander Horváth, Anton Kopčan, neskôr Milan 

Staškovan, Štefan Tománek, Štefan Slezák a v nedávnej minulosti Stanislav Griga, 

Marek Mintál, Branislav Labant a mnohí ďalší.  Klub vystriedal mnoho názvov o. i. 

Dynamo, Jednota, TJ ZVL, ŠK až po dnešný názov MŠK Žilina. Futbalistom 

a funkcionárom zaželali veľa úspechov do ďalších rokov primátor mesta Žilina Ivan 

Harman, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a mnohí ďalší. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/20._j%C3%BAn
http://sk.wikipedia.org/wiki/1909
http://sk.wikipedia.org/wiki/1908
http://sk.wikipedia.org/wiki/1928
http://sk.wikipedia.org/wiki/1929
http://sk.wikipedia.org/wiki/2001
http://sk.wikipedia.org/wiki/2002
http://sk.wikipedia.org/wiki/2002
http://sk.wikipedia.org/wiki/2003
http://sk.wikipedia.org/wiki/2003
http://sk.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.google.sk/url?q=http://www.zilina.estranky.cz/fotoalbum/zilina-futbal/juju/100.jpg.-.html&sa=U&ei=MzDvVJvICJDeaMbagZgF&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=959qsBSDHlOpO2ygPjWe3A&usg=AFQjCNGYFDJ379RjQRT5iMsW-jPupCvnpw
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3.12. Zástupca primátora mesta Žilina Michal Horecký sa stretol s členmi Jednoty dô-

chodcov na zasadnutí predsedníctva krajskej organizácie v Žiline. Dôchodcovia sa v 

programe venovali zaradeniu členov na školenie o Európskom sociálnom fonde, 

projektovým aktivitám na rok 2009 a organizovaniu akcií, zabezpečeniu a príprave 

výročných členských schôdzí v kraji, snemu okresných a krajských organizácií a 

systému volieb pre volebné obdobie 2009. So seniorskými organizáciami mesto 

Žilina spolupracuje dlhodobo.  

 

4.12. V prímestskej časti Budatín bola ukončená realizácia pilotného projektu bezdrôto-

vého rozhlasu. Navrhnutý systém je jednoduchý na obsluhu a servis. Modernizácia 

rozhlasov v prímestských častiach je ďalším krokom mesta smerom k efektívnejšej 

informovanosti občanov. Mesto dlhodobo vynakladalo nemalé finančné prostriedky 

na zastarané a na údržbu náročné zariadenia. Konkrétne v Budatíne nefungoval 10 

rokov rozhlas. Rozhlasová ústredňa je v budove základnej školy a v rámci tejto in-

vestičnej akcie bola zmodernizovaná aj ústredňa školského rozhlasu.  

 

5.12. Aj do Žiliny zavítal svätý Mikuláš. Na Mariánskom námestí bol kultúrny program 

a medzi deti prišiel Míkuláš. Spoločne s primátorom mesta Ivanom Harmanom za-

svietili stromček a rozdali darčeky. Na námestí sa začali aj vianočné trhy. Mikuláš 

so svojim sprievodom pred príchodom do centra mesta navštívil deti aj 

v prímestských častiach a na sídliskách.  
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Na Mariánskom námestí je približne 40 stánkov, 10-metrový vianočný stromček –  

smrek pichľavý (ľudovo strieborná jedlička) a 22 metrový vianočný smrek bude aj 

na Hlinkovom námestí. V mikulášskom programe vystúpili herci Mestského divadla 

Žilina, Detský folklórny súbor Cipovička – CVČ Spektrum, Detský folklórny súbor 

Lieska – CVČ Spektrum, Tanečné divadlo Diana – CVČ Spektrum, Tanečné divad-

lo Alternatív. Program moderoval Michal Legíň. 

 

8.12. V priestoroch Radnice mesta Žilina sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci odsúhlasili zmenu tarify mestskej hromadnej dopravy, na základe 

ktorej občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline môžu cestovať bezplatne v 

pracovné dni od 8.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa a cez víkend a štátne sviatky 

neobmedzene. Podmienkou bezplatného cestovania mimo rannú dopravnú špičku je 

používanie čipovej karty. Poslanci schválili návrh programového rozpočtu na rok 

2009, ktorý predpokladá celkové príjmy 1 438 993 tis. SK a celkové výdavky 1 438 

993 tis. SK. Rozpočet napĺňa základnú zásadu vyrovnanosti rozpočtu v celkovej 

výške 1 438 993 tis. SK. Poslanci schválili aj Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), 

ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline, VZN o dani za psa, VZN o dani 

za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, VZN o zbere, preprave, zhodno-

covaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, pre-

pravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina.  

Na záver roku 800. výročia o prvej písomnej zmienke boli prijaté návrhy na udele-

nie Čestného občianstva mesta Žilina fotografke Magdaléne Rozsivalovej rod. Ro-

binsonovej „in memoriam“, speváčke Hane Hegerovej a spisovateľovi Ľubomírovi 

Feldekovi. Verejné uznanie za zásluhy bolo udelené vedúcej nadácie Krajina har-

mónie PhDr. Soni Holúbkovej, akad. maliarovi Róbertovi Brunovi, akademickému 

maliarovi Pavlovi Chomovi, Vojtechovi Spanyolovi, Ing. arch. Antonínovi Stuchlo-

vi a hercovi Antonovi Šulíkovi, st. „in memoriam“. Mesto Žilina v médiách, na ofi-

ciálnej stránke mesta a úradnej tabuli zverejnilo v októbri 2008 možnosť predkladať 

návrhy na ocenenie osobností. Na základe tejto výzvy bolo do 10. novembra 2008 

doručených 92 návrhov rôznych osobností. Návrhy predložilo 6 poslancov, 42 ob-

čanov a 5 inštitúcií.  

 

15.12. Na Radnici mesta Žilina sa konalo uvedenie knihy Žilina a okolie, ktorej autorom je 
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žilinský fotograf a publicista Ľubomír Bechný. V knihe sú fotografie rôznych častí 

mesta s rozsiahlou textovou časťou, ktorú napísala Alena Mačejková. Knihu vydalo 

Knižné centrum Žilina, slávnostne ju uviedol Ivan Harman, primátor mesta Žilina. 

 

 

Vpravo autor knihy Ľubomír Bechný 

 

18.12. Žilinu navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J.E. Chen 

Jianfu (na obr.).  Na Radnici mesta sa stretol s primátorom mesta 

Žilina Ivanom Harmanom. Diskutovali o rozvoji turizmu, ob-

chodnej spolupráci a možnostiach štúdia na Žilinskej univerzite. 

Čínsky veľvyslanec prejavil záujem o turizmus v Žiline a okolí, 

navštívil Turistickú informačnú kanceláriu (TIK) mesta Žilina 

a zúčastnil sa prehliadky Kostola sv. Štefana Kráľa, ktorý sa nachádza v Žiline 

v časti Dolné Rudiny. Vypočul si odborný výklad historika Jozefa Moravčíka 

o histórii kostola, ktorý je jednou z najstarších architektonických pamiatok na Slo-

vensku vôbec. Neskôr sa pán veľvyslanec zúčastnil prezentácie cestopisnej knihy 

Petra Čaplického s názvom Ni chao – Dobrý deň, Čína.      

 

18.12. Rada mládeže Žilinského kraja zorganizovala v aule saleziánskeho domu krajskú 

konferenciu s názvom "Mladí ľudia a miestna samospráva v Žilinskom kraji", ktorá 

sa uskutoční 18. decembra 2008 v Žiline v aule Saleziánskeho domu. 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu skúsenosti 

z oblasti spolupráce mladých ľudí a miestnej samosprávy a zamyslieť sa nad súčas-

http://www.google.sk/url?q=http://www.latrobe.edu.au/law/about/staff/profile?uname=jchen&sa=U&ei=it7AVI_TL8izUZHjg4AJ&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=lnm7YxfxA0dx5uqLm8iFTg&usg=AFQjCNEJBcRdfrCYAJAy2V-pHz0y-hP2-w
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nými výzvami v oblasti aktívnej participácie mladých ľudí na veciach verejných. 

31.12. Po ôsmich rokoch sa mesto Žilina vrátilo k tradícii silvestrovských osláv. Tohtoroč-

ný Silvester je výnimočný aj tým, že to bude posledný deň, kedy bude v platnosti 

slovenská koruna. Takže počas silvestrovských osláv rezonovala aj táto téma. A je 

tu aj štátny sviatok, vznik Slovenskej republiky. Mesto investovalo do osláv približ-

ne 800-tisíc korún (26,56 tis. €), súčasťou bol aj polnočný ohňostroj. Moderátorkou 

osláv bola Jana Hospodárová, v programe vystúpili skupina Aya a skupina Gladiá-

tor.  

 

 

 

Mariánske námestie, 31. 12. 2008 
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Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 

(uzávierka bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2009) 

 

Finančné hospodárenie mesta Žilina v roku 2008 sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schvá-

lený uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ) číslo 119/2007 prijatého na 

riadnom zasadnutí MZ dňa 10. 12. 2007.  

 

Schválený rozpočet mesta Žilina bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení 

MZ vykonaných rozpočtových opatrení v počte 1/2008 – 6/2008. Zmeny rozpočtu 

a z toho vyplývajúce rozpočtové opatrenia schválilo MZ v Žiline a prijalo k nim jednot-

livo uznesenia.  

 

Rozpočet celkom (bežný, kapitálový a finančné operácie v SKK): 

 Schválený rozpočet  čerpanie   plnenie 

príjmy celkove 1.726.434.000,- 1.850.253.869,87 107,172 

výdavky celkove 1.726.434.000,- 1.729.500.440,29 100,177 

Hospodárenie – prebytok    120.753.429,58  

  

 Počet obyvateľov mesta Žilina k 31. 12. 2008  

Celkový počet bol 85 103, z toho bolo 40 991 mužov a 44 112 žien. Úbytok (zomrelí 

a odsťahovaní) bol 1902 a prírastok (narodení a prisťahovaní) bol 1644. Počet obyva-

teľov mesta Žilina sa znížil o 298. 

Jednotlivé mestské časti: Bánová – 1 891, Brodno – 1 312, Budatín – 1 539, Bytčica – 

2 280, Mojšová Lúčka – 414, Považský Chlmec – 1 349, Strážov – 547, Trnové – 

2 429, Vranie – 767, Zádubnie – 706, Zástranie – 931, Závodie – 2798, Žilinská Le-

hota – 307, Solinky – 14 237, Vlčince I – 1 871, Vlčince II – 7 819, Vlčince III – 

8 878, Vlčince IV – 1 402, Hájik – 7 266, Staré mesto + Hliny – 25 245, Rosinky – 

912. Počet osôb s trvalým pobytom iba Žilina – 499. 

 Zdroje fotografií: 

Mestský úrad  

www.zilina.sk  

Jozef Feiler – www.zilina-gallery.sk  

 

http://www.zilina.sk/
http://www.zilina-gallery.sk/

