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JANUÁR 2009 

 

 

1.1. Od dnešného dňa platí aj v Slovenskej republike nová mena, euro (EUR, €). Symbo-

lický prvý výber novej meny v Žiline realizoval primátor mesta Ivan Harman pro-

stredníctvom bankomatu Dexia banky dňa 1.1. 2009 o 0:30 h. Pri tejto príležitosti 

poskytla Nadácia Dexia banka Slovensko Mestu Žilina peňažnú sumu vo výške 3 300 

EUR, ktoré budú slúžiť na projekt mesta v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 

 

1.1. Občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline môžu 

cestovať od dnešného dňa v mestskej hromadnej doprave 

zadarmo. Bezplatné cestovanie je umožnené počas pracov-

ných dní – okrem časovej frekvencie od 5.00 h do 8.00 h, kedy je dopravná špička. 

Cez víkend a štátne sviatky môžu cestovať zadarmo neobmedzene. Podmienkou je 

používanie čipovej karty, na ktorej je potrebná aktivácia bezplatného cestovania. Pred 

zmenou tarify bolo v Žiline s trvalým pobytom okolo 6500 obyvateľov nad 70 rokov. 

Z tohto počtu 4695 už vlastnilo čipovú kartu. V týchto dňoch si seniori aktivujú bez-

platné cestovanie. Dopravný podnik mesta Žiliny tak vyšiel v ústrety žilinským dô-

chodcom. 

 

1.1. Ako prvá sa do eurozóny v žilinskej nemocnici narodila Žilinčanka Lenka Bouzková 

(váha 2900 g /výška 47 cm). Primátor Mesta Žilina Ivan Harman spolu s vrchným 

riaditeľom Dexia banky Jánom Sládečkom slávnostne odovzdali mamičke Eve Bouz-

kovej dekrét na detskú vkladnú knižku s vkladom 330 EUR a poslednú slovenskú 

pamätnú mincu v nominálnej hodnote 1 000 korún prvému „EURO dieťaťu“ v Žiline. 

Slávnostné odovzdanie darov mamičke Eve Bouzkovej sa uskutočnilo na novorode-

neckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Žiline za účasti primárov novorodenec-

kého oddelenia MUDr. Michala Jánoša a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

MUDr. Ľuboslava Mráza. 

 

1.1. Od dnes je primátor mesta Žilina Ivan Harman 

prezidentom Euroregiónu Beskydy. Voľba prezi-

denta sa uskutočňuje každý rok na základe rotač-

ného princípu, teda prezidentom je predseda slovenskej, českej alebo poľskej časti 

Euroregiónu Beskydy. V roku 2007 bol prezidentom euroregiónu Zbigniew Mich-
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niowski z poľského Stowarzyszenia Beskidy.  

Euroregión Beskydy sa nachádza v prihraničných oblastiach troch štá-

tov – Slovenskej, Poľskej a Českej republiky. Na území euroregiónu s 

rozlohou 3900 kilometrov štvorcových žije v 14 partnerských mestách a 119 obciach 

približne 780-tisíc obyvateľov. Prirodzenými administratívnymi centrami a zároveň 

sídlami euroregiónu v členských štátov sú Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek. 

Euroregión Beskydy vznikol 18. februára 2000 v Rajczi v Poľskej republike podpísa-

ním zmluvy o slovensko-poľskom spoločenstve medzi združeniami Región Beskydy 

so sídlom v Žiline a Region Beskidy so sídlom v Bielsku-Biała. Po vzájomnej dohode, 

v záujme rozšírenia spolupráce na českú stranu Beskýd, bola 9. júna 2000 vo Frýdku-

Místku podpísaná nová zmluva o slovensko-poľsko-českej spolupráci so združením 

Region Beskydy so sídlom vo Frýdku-Místku.                  

                                                               

12.1. Primátor mesta Žilina Ivan Harman dnes odovzdal Erike Kanátovej, vedúcej Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Žiline, výťažok z verejnej zbierky – 

Primátorského vianočného punču. Vyzbieraná čiastka 2 144,89 € (64 617,- Sk) bude 

použitá v prospech zrakovo postihnutých detí. Mesto Žilina programovo podporuje 

filantropiu a zaradenie znevýhodnených sociálnych skupín a ľudí s postihnutím do 

života mesta a spoločnosti. Výťažok z verejnej zbierky bude použitý na podporu in-

tegračných aktivít pre zrakovo postihnuté deti Žilinského kraja. Primátorský vianočný 

punč sa predával od 17. do 23. decembra 2008 na Mariánskom námestí.  

 

14.1. Na dnešnej tlačovej besede uviedol primátor mesta Žilina Ivan Harman, že aktuálna 

zadlženosť Žiliny je 28,21 milióna €. Súčasnému vedeniu mesta sa od nástupu do 

funkcie podarilo od januára 2007 skresať dlh mesta o takmer 6,639 mil. €. Tento rok 

pôjde na úvery a úroky z mestského rozpočtu 4,315 mil. €. Celkový rozpočet na rok 

2009 je 47,8 mil. €. Žilinská radnica sa zbavila aj hrozby nútenej správy, ktorá visela 

nad mestom pre takzvaný strašidelný hrad na sídlisku Solinky, budovu rozostavaného 

objektu plánovaného obchodného centra. Koncom minulého roka totiž Najvyšší súd 

SR zbavil mesto povinnosti zaplatiť pohľadávku spolu so súdnymi trovami vo výške 

5,311 mil. €. Išlo o ručiteľský záväzok mesta z roku 1992. 

 

 

http://www.regionbeskydy.sk/
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16.1. Mesto Žilina ocenilo svoje osobnosti. Galavečer sa uskutočnil v Dome umenia Fatra. 

Ocenenia dostalo deväť osobností spätých s mestom pod Dubňom. Čestné občianstvo 

mesta Žilina získala šansonierka a herečka Hana Hegerová (nar. 1931 v Žiline), ktorá 

žije dlhodobo v Prahe. Na dnešnom galavečere sa pre zdravotné problémy nezúčastni-

la, prítomných však pozdravila cez zvukový záznam.  

Čestným občianstvom mesta Žilina sa môže oddnes hrdiť aj spisovateľ Ľubomír 

Feldek (nar. 1936 v Žiline). Umelec vyjadril radosť zo získania ocenenia, ale aj s 

humorom jemu vlastným obavu, aby od radosti nezomrel.  

Čestné občianstvo „in memoriam“ získala aj fotografka Magdaléna Rozsivalová, 

rodená Robinsonová (nar. 1924 v Žiline, zomretá 2006 v Bratislave), ktorá cez svoje 

diela ukázala ľudské stránky holokaustu. Cenu za ňu prevzal predseda Židovskej 

náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl.  

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina získala Soňa Holúbková za 

obetavú prácu pre ľudí s postihnutím a rozvoj dobrovoľníctva v Žiline, akademický 

maliar Róbert Brun za grafickú tvorbu a ilustrácie ako aj za dlhoročnú pedagogickú 

činnosť, akademický maliar Pavel Choma za oblasť grafického dizajnu a významné 

pedagogické výsledky na Katedre vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. 

Ocenenie „in memoriam“ získal aj Vojtech Spanyol, bývalý riaditeľ žilinskej nemoc-

nice a zakladateľ žilinskej oftalmologickej školy, ktorý sa tiež zaslúžil o zlikvidovanie 

trachómu na Kysuciach, architekt Antonín Stuchl za prínos v oblasti urbanizmu a 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Žilina a Anton Šulík starší „in 

memoriam“ za divadelnú činnosť, podporu ochotníckeho divadelníctva a odvážny 

občiansky postoj v dôležitých dejinných udalostiach v Žiline.  

V programe vystúpili Archi di Slovakia a Žilinský miešaný zbor. Súčasťou odovzdá-

vania ocenení bola aj premiéra prezentačného filmu o Žiline. Mesto Žilina v médiách, 

na oficiálnej stránke mesta a úradnej tabuli zverejnilo v októbri 2008 možnosť pred-

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

2008 doručených 92 návrhov rôznych osobností. Návrhy predložilo 6 poslancov, 42 

občanov a 5 inštitúcií. 
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            Hana Hegerová                      Ľubomír Feldek  

 

                

              Soňa Holúbková         Róbert Brun           Pavel Choma 

           

            Vojtech Spanyol           Antonín Stuchl          Anton Šulík, st.    

 

 

http://www.google.sk/url?q=http://lib.bibiana.sk/author.php?id=00000000765&sa=U&ei=fpr1VJ7lMMTaU-DBgagP&ved=0CCkQ9QEwCg&sig2=w1jirTThMVWdJIdr0t3zSw&usg=AFQjCNH1FSr9LwOSL0y_5v5d3S9w7PVBbw
http://www.google.sk/url?q=http://www.cernova.sk/osobnosti/&sa=U&ei=h5v1VIKhEoGtUK_sgZgF&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=rqx99rtXbew9C2cym6-HCw&usg=AFQjCNEh6BKML64hmWhY1Ft6sRwOFBP5nw
http://www.google.sk/url?q=http://www.teraz.sk/fotodennik/sona-holubkova/105038-fotografia.html?stranka=214&sa=U&ei=_Jn1VK-jH4GwU-T1gzA&ved=0CDcQ9QEwEQ&sig2=ofss_-MkQf5zBlOLEUH4Fw&usg=AFQjCNEFfNYERVT19i-QkiSD_3gw8p8FPQ
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16.1. Žilinu navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Belgického 

kráľovstva na Slovensku pán Alain Cools. Na Radnici mesta Žilina ho 

prijal primátor Ivan Harman. Témou rozhovoru bola ekonomika v Žiline a v regióne, 

aktuálne problémy a smerovanie mesta, taktiež partnerská spolupráca Žiliny a Essenu. 

potom navštívil Belgické lýceum a večer sa zúčastnil koncertu Štátneho komorného 

orchestra v Žiline, na ktorom účinkovali aj belgickí umelci, dirigent Herman Engels 

harfistka Anneleen Lenaerts.  

 

20.1. V týchto dňoch sa dožili úctyhodného veku tri občianky mesta Žilina. Životného 

jubilea 100 rokov sa dožili pani Magdaléna Mikulková a pani Emília Habigerová 

a 102 rokov dnes oslávila pani Mária Smrekovská. V tomto roku evidujeme dvanásť 

Žilinčanov, ktorí sa dožívajú sto a viac rokov. Z tohto počtu je jedenásť žien  a jeden 

muž.  

 

21.1. Primátor Ivan Harman sa stretol na žilinskej radnici s riaditeľmi materských škôl, 

základných škôl, umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnos-

ti mesta. Po mnohých rokoch bude mať Mesto Žilina dopravné ihrisko, ktoré bude 

otvorené na jar. Súčasne so stretnutím riaditeľov s primátorom sa v priestoroch radni-

ce uskutočnila aj pracovná porada odboru školstva a mládeže a riaditeľov jednotlivých 

škôl a školských zariadení. Prioritami do budúcnosti bude kvalitatívne zlepšovanie 

výchovno-vzdelávacieho procesu, opravy budov, modernizácia škôl a rekonštrukcia 

športovísk. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti 18 základných škôl   (z 

toho 6 základných škôl s materskou školou), 20 je samostatných materských škôl, 3 

základné umelecké školy a Centrum voľného času Spektrum, ku ktorému od 1. sep-

tembra 2008 oficiálne pribudlo aj Centrum voľného času Pivovarská 1 – Žirafa. 

 

22.1. Mesto Žilina sa prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie (TIK) v Žiline 

zúčastnilo 15. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba 

Expo Bratislava. Neoddeliteľnou súčasťou tohto veľtrhu je už tradične prezentácia 

miest, obcí, krajov, regiónov a združení, ktorá prispieva k zvýšeniu domáceho a 

aktívneho zahraničného cestovného ruchu. TIK mesta Žilina na vlastnej výstavnej 

ploche v rámci kompaktnej expozície Euroregiónu Beskydy predstavilo aktuálnu 

ponuku a kultúrne a športové podujatia, ktoré pripravuje mesto Žilina v roku 2009.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Belgium.svg
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26.1. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Na zasadnutí bola prezentovaná informatívna správa o počte nevyužívaných budov, 

ktoré sú v majetku mesta Žilina a správa o kontrole použitia finančných prostriedkov 

v rámci údržby mestských komunikácií. Poslanci odsúhlasili nový Štatút mesta Žilina, 

nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a Všeobecne záväzné nariadenie o 

podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Žilina. Na programe zasadnutia bola voľba prísediacich Okresného súdu 

Žilina, informatívna správa o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2008 a 

vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina. Poslanci schválili výstavbu 62 

nájomných bytov a realizáciu 9 nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne 

slabšiu vrstvu obyvateľov. 

 

30.1. Primátor mesta Žilina Ivan Harman a primátor poľského mesta Cze-

chowice-Dziedzice Marian Blachut podpísali dohodu o partnerstve 

miest. Dohoda bola podpísaná za účelom podpory a rozvoja priateľ-

stva medzi mestami a tiež na podporu partnerstva v spoločných pro-

jektoch, ktoré budú smerované na programy v rámci Európskej únie, 

Euroregiónu Beskydy a výziev v oboch štátoch týkajúcich sa cezhra-

ničnej spolupráce. Podľa dohody sa budú prehlbovať kontakty hlavne 

v oblastiach verejná správa, školstvo a šport, kultúra a cestovný ruch.                       

                                            

31.1. V priestoroch Mestského divadla sa konal Mestský ples pod záštitou primátora Žiliny 

Ivana Harmana. V programe sa predstavil orchester Pavla Zajačka, Robo Opatovský, 

Mirka Partlová a Ján Slezák, kapela S. F. U., Mauna Kea, Tanečná škola Peter Cieker 

a folklórny súbor Rozsutec. Moderátorom večera bol herec Maroš Kramár. 

 

31.1. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na dobudovaní zriaďovacej stanice Žilina 

Teplička. Samotná výstavba bude trvať viac ako dva roky, celková suma predstavuje 

123,58 mil. € bez dane z pridanej hodnoty. Zriaďovacia stanica zabezpečí odklon 

vlakotvorných prác zo železničných staníc Žilina a Vrútky do jedného miesta s auto-

matizovaným spádoviskom. Bude slúžiť na prijímanie hlavne nákladných vlakov 

určených na rozradenie, prípadne odstavenie jednotlivých vozňov, doplnenie vozňov, 

prepriahanie hnacích vozidiel, technické prehliadky, deponovanie vozňov a podobné 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:POL_Czechowice-Dziedzice_COA.svg
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účely. Stavba má byť financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie 

cez Operačný program Doprava.  

 

 FEBRUÁR 2009 

 

9.2. Vo výstavných priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Bratislavskom 

hrade sa konala vernisáž Dňa slovensko-českej hranice, ktorú organizačne pripravili 

Euroregión Beskydy a Euroregión Bílé-Biele Karpaty. Cieľom výstavy je zviditeľne-

nie a propagácia euroregionálnych združení Slovenska a euroregionálnej politiky na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, prezentácia histórie a činností jednotli-

vých euroregiónov v spolupráci s cezhraničnými partnermi. Podujatie potrvá do    26. 

februára. Návštevníkov vernisáže privítali predseda Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty 

František Ježík a prezident Euroregiónu Beskydy Ivan Harman. Partnerské české 

strany euroregiónov predstavili Tomáš Úlehla, miestopredseda Euroregiónu Bílé-Biele 

Karpaty a Petr Rafaj, viceprezident Euroregiónu Beskydy.  

 

14.2. Žilinská diecéza si v týchto dňoch pripomína prvé výročie 

svojho zriadenia. Vznik biskupstva je unikátna historická 

udalosť, ktorá výrazne ovplyvnila život v našom meste. 

Biskupstvo vzniklo v roku, kedy sme si pripomínali 800. 

výročie prvej písomnej zmienky o Žiline.  

Diecézne centrum Communio za približne štyri milióny eur 

by mali na jar začať stavať v Žiline. Communio sa stane sídlom žilinského biskupa 

Tomáša Galisa a biskupského úradu, doteraz sú totiž v provizóriu. Biskupská rezi-

dencia je v súčasnosti v budove doterajšej žilinskej fary, úrad dočasne prichýlili v 

žilinskom kapucínskom kláštore. Cirkev nevylučuje, že do financovania centra sa 

budú musieť zapojiť aj veriaci formou zbierok a darov. Plánovaný polyfunkčný ob-

jekt, ktorý bude na rohu Kalinčiakovej a Kuzmányho ulice v Žiline, plánujú dokončiť 

do troch rokov. Súčasťou Communia by mal byť aj katechetický a školský úrad, 

centrum. 

 

19.2. Na Radnici mesta Žilina privítal zástupca primátora Michal Horecký 

zástupcov partnerského mesta Plzeň z Českej republiky. S primátorom 

Pavlom Rödlom diskutovali o Klientskom centre, zriadenom na Mestskom úrade v 
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Žiline, Grantovom systéme mesta Žilina a Európskom festivale kultúry, v rámci 

ktorého je do Žiliny pozvané aj divadlo z Plzne. Plzeň je partnerské mesto Žiliny od 

25. 11. 2008. Mestá sa dohodli, že budú spolupracovať predovšetkým v oblasti verej-

nej správy, školstva, športu, kultúry a cestovného ruchu. Plzeň je metropolou Plzeň-

ského kraja a štvrtým najväčším mestom Českej republiky. Mesto je sídlom sveto-

známej strojárenskej firmy Škoda a Západočeskej univerzity.   

 

                           

   primátor Pavel Rödl                   erb mesta Plzeň           

 

20.2. Mesto Žilina a Mestské divadlo Žilina zorganizovali 5. ročník Carnevalu Slovakia 

Žilina. Počas podujatia sa v uliciach mesta a na námestí zabávalo viac ako 300 masiek 

pochádzajúcich zo Slovenska, Poľska a Česka. Carneval Slovakia Žilina je najväčší 

fašiangový festival na Slovensku a zároveň jedno z TOP podujatí mesta. Tak ako v 

minulosti, tak aj tento rok sa návštevníci festivalu mohli vidieť lietajúce masky, do-

mácu zabíjačku, tradičné pochovávanie basy, fašiangovú veselicu a množstvo účinku-

júcich. Novinkou tohtoročných fašiangov bolo vysunuté mólo pred pódiom a stan pre 

150 ľudí, v ktorom sa podávali zabíjačkové špeciality už v deň pred festivalom.  

Podujatie otvoril primátor mesta Žilina Ivan Harman spolu s poslankyňou NR SR 

a kandidátkou na prezidenta Slovenskej republiky Ivetou Radičovou. 

V kultúrnom programe vystúpili Detský folklórny súbor Cipovička, Folklórny súbor 

Rozsutec, hudobné skupiny Arzén, Stará škola – The Old School Band, skupina Bara-

bura, dychová hudba Fatranka. Tradičné pochovávanie basy bolo v podaní dedinskej 

speváckej skupiny z Kysuckého Lieskovca. 

http://www.google.sk/url?q=http://www.denik.cz/regiony/primator-plzne-vystoupil-z-ods20100802.html&sa=U&ei=SgbGVNWQN4GqU7GphIAN&ved=0CB8Q9QEwBQ&sig2=PexBFNgZ_aZxYl_c_SKkNw&usg=AFQjCNHGZSI71JUslsB8Vun7ExJdoylf6A
http://www.google.sk/url?q=http://17msplzen.blgz.cz/17-MS.html&sa=U&ei=s2HCVNOkLoX9UJyhhJAF&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=t6gq66V2UsLbXQPdRnKyfw&usg=AFQjCNHpiIcbsemCetuhzONWqBJcQU4iog
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           Vľavo I. Radičová, v strede I. Harman, vpravo Ľ. Feldek 
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26.2. Mesto Žilina ako hlavný organizátor podujatia odovzdalo už po druhý raz ceny najús-

pešnejším športovcom za minulý rok v 5 kategóriách: dospelý, mládež, najúspešnejšie 

športové družstvo, najlepšie športové podujatie v meste Žilina v minulom roku a naj-

lepší tréner/funkcionár. Vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov mesta Žili-

na za rok 2008 sa uskutočnilo v Mestskom divadle.  

 V kategórii dospelý športovec bol ocenený Peter Pekarík (na 

fotografii). V roku 2008 pôsobil v MŠK Žilina, momentálne 

hráč VfL Wolfsburg, Nemecko) za reprezentáciu Slovenska vo 

futbale. Cenu prevzal jeho otec. V kategórii mládež obhájil pr-

venstvo z minulého roka cyklista Peter Sagan, majster sveta 

a majster Európy v horskej cyklistike, 2. miesto na Paríž – Rou-

baix, víťaz viacerých svetových pohárov v MTB. Aj za neho 

ocenenie prevzal otec, Ľubomír Sagan. Najúspešnejším športovým družstvom bol aj 

tento rok MŠK Žilina, futbalisti si ocenenie vyslúžili za účasť v skupinovej fáze Pohá-

ra UEFA. V kategórii najlepšie športové podujatie konané v minulom roku na pôde 

mesta Žilina bolo symbolicky ocenených až 6 podujatí: Grischun cup (hokej), Žilinský 

triatlon (triatlon), Cena Slovenska (cyklistika), Univerzitné dni športu (šport), Zápis 

Guinessova kniha rekordov (fitness), Raftové preteky (rafting). Najlepšími trénermi – 

funkcionármi za rok 2008 sa stali dvojice Milan Novosad – Peter Zánický (cyklistika), 

Karol Belaník – Jozef Antošík (futbal) a Karol Čepec – Michal Polák (hokejbal). 

 

27.2.  Žilinu navštívila delegácia z partnerského mesta 

Frýdek-Místek. Na Radnici mesta Žilina primá-

torku Evu Richtrovú (na obr.) prijal primátor 

mesta Žilina Ivan Harman. Na spoločnom stret-

nutí sa zúčastnili aj zástupcovia Senior klubu 

Priatelia, žilinskej Jednoty dôchodcov a spolku 

Živena. Jednou z hlavných tém návštevy bol žilinský denný stacionár pre dôchodcov, 

telesne a zdravotne postihnutých v mestskej časti Vlčince a služby, ktoré Mesto Žilina 

poskytuje pre svojich seniorov. Hostia boli prekvapení kapacitou kuchyne, v ktorá je 

schopná pre našich seniorov pripraviť denne až tisíc obedov. Ocenili aj relaxačné 

priestory, telocvičňu a počítačovú miestnosť s bezplatným internetom.                              

 

http://www.google.sk/url?q=http://www.zimbio.com/photos/Peter+Pekarik/VfL+Wolfsburg+Training+Press+Conference/HQRJ_ztAgu1&sa=U&ei=AGTCVOS9NYT_UMnugfAM&ved=0CCcQ9QEwCQ&sig2=tRzVZgzQcHHQt3w7AAsJUQ&usg=AFQjCNFm6vuXWmnwwACrvOBrDXNEy7RKyA
http://www.google.sk/url?q=http://www.zimbio.com/photos/Peter+Pekarik/VfL+Wolfsburg+Training+Press+Conference/HQRJ_ztAgu1&sa=U&ei=AGTCVOS9NYT_UMnugfAM&ved=0CCcQ9QEwCQ&sig2=tRzVZgzQcHHQt3w7AAsJUQ&usg=AFQjCNFm6vuXWmnwwACrvOBrDXNEy7RKyA
http://www.google.sk/url?q=http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/znak-mesta/&sa=U&ei=IGXCVM_BOsz7Uv-wg6gE&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=Td8cGLHbRjPRBTx7xYAzAA&usg=AFQjCNHce_63AJzkY9kDRi9Kx5Qh_xawfQ
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 MAREC 2009 

 

2.3. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Na zasadnutí zastupiteľstva bola prezentovaná kontrolná správa o plnení uznesení 

Mestského zastupiteľstva a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta 

Žilina za rok 2008. Mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzde-

lávania (výzva na rok 2009) pre projekt Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, 

Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie. Celkové výdavky projektu 

predstavujú 1 350 000 EUR, pričom mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov, čo je suma 67 500 EUR. Poslanci odsúhlasili aj 

návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina a zásady stanovenia použitia a výšky poho-

tovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach z rozpočtu mesta pre rok 2009. 

Pohotovostný fond slúži poslancom na podporu aktivít jednotlivých mestských častí a 

na rozvoj potenciálu obyvateľov vo vzdelávacej, kultúrnej a kultúrnej oblasti. Môžu 

byť prípadne použité aj na odstránenie havarijnej situácie menšieho rozsahu. 

 

9.3. V priestoroch Mestského úradu sa za prítomnosti členov grantových komisií, zamest-

nancov Mestského úradu v Žiline a verejnosti otvárali obálky projektov typu B, Inšti-

tucionálna podpora, v rámci Grantového systému mesta Žilina. O inštitucionálnu 

podporu Mesta Žilina sa v rámci Grantového systému mesta aktuálne uchádzalo 24 

inštitúcií, neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií. Mestu Žilina sa 

podarilo pre grantový systém vyčleniť finančné prostriedky v celkovom objeme 258 

912,56 eur (7 800 000 Sk). Na podporu aktivít grantové komisie už prerozdelili 221 

587 eur 153 projektom. Inštitucionálna podpora Mesta Žilina (projekty typu B) je 

určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora a na aktivity mimovládnych 

organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny.  

Vyhodnotenie podpory aktivít (projekty typu A) je zverejnené od 6. marca 2009 na 

internetovej stránke mesta. Na podporu aktivít bolo podaných 235 projektov žiadajú-

cich spolu o 681 151,6460 €. Najviac projektov bolo podaných v oblasti šport (93) a 

kultúra (72).  
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12.3, Okresný súd Žilina dnes rozhodol o spore medzi mestom Žilina a spoločnosťou Au-

park Žilina ohľadom predaja Štúrovho námestia v centre Žiliny, na ktorom sa stavia 

Aupark. Súd rozhodol v prospech Auparku a svojím rozhodnutím odobril predaj Štú-

rovho námestia, ktorý je podľa mesta Žilina neplatný. V aktuálnom územnom pláne je 

pozemok ako námestie Ľudovíta Štúra, pešia zóna s parkom, a nie obchodno-zábavné 

centrum na celom námestí. Mesto Žilina išlo do sporu preto, aby právny vzťah s in-

vestorom bol v súlade s právom, a aby záväzky a oprávnenia z neho pre mesto Žilina 

plynúce boli na prospech jeho obyvateľov. Kúpna zmluva na predaj Štúrovho námes-

tia, uzavretá v roku 2004, však tieto požiadavky podľa názoru mesta nespĺňa, pretože 

investor si kúpnou zmluvou fakticky kúpil územné rozhodnutie pre výstavbu Auparku 

a kúpna zmluva podmieňuje zaplatenie kúpnej ceny vydaním územného rozhodnutia 

na výstavbu Auparku. 

 

11.3. Mestská krytá plaváreň rozšírila cenník za posky-

tovanie svojich služieb o niekoľko výrazných 

noviniek. Aktuálne je to voľný vstup pre seniorov 

nad 70 rokov, ktorí sa preukážu platným občian-

skym preukazom. Táto výhoda platí aj pre von-

kajší areál. Ďalšie výrazné zmeny sa týkajú rodinného vstupného na celý deň, zvýhod-

ňovania niektorých časových frekvencií a bezplatného používania plaveckých pomô-

cok, čo zrejme najviac ocenia rodičia s deťmi.  

 

21.3. Aj Žilinčania volili v sobotu 21. marca 2009 prezidenta Slovenskej republiky v 81 

volebných okrskoch. V obvode Žilina v druhom kole prezidentských volieb jedno-

značne zvíťazil Ivan Gašparovič. Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, Ivan 

Gašparovič získal 71,79 % platných hlasov. Kandidátka Iveta Radičová získala  

28,21% hlasov. V žilinskom volebnom obvode registrovali 177 222 oprávnených 

voličov, na druhom kole prezidentských volieb sa zúčastnilo 55,73 % voličov, ktorí 

odovzdali 98 115 platných hlasov. 

 

24.3. Už počas tejto jari by sa mala začať prvá etapa výstavby multifunkčného centra Šta-

dión v Žiline. Ukončenie je naplánované na jeseň v roku 2010, prípadne na jar 2011. 

Projekt už disponuje právoplatným územným rozhodnutím, investorské spoločnosti 

http://www.plavarenzilina.sk/
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Preto a Quinlan Private a developer Develon Žilina čakajú ešte na stavebné povolenie. 

Predpokladaná investícia je približne sto miliónov eur. Centrum Štadión by malo byť 

napojené priamo na hlavný mestský okruh a vďaka svojmu umiestneniu bude len pár 

krokov od hlavných bodov verejnej dopravy, hlavnej vlakovej stanice a autobusového 

terminálu.  

V prvej etape ponúkne projekt 29-tisíc metrov štvorcových nájomnej plochy s pri-

bližne 110 maloobchodnými predajňami na dvoch poschodiach a približne tisíc par-

kovacích miest. Súčasťou multifunkčného centra bude tiež supermarket s plochou 

zhruba tritisíc metrov štvorcových. Centrum by malo byť dokončené na jeseň 2012. 

Poskytne plochu na prenajímanie viac ako 66-tisíc metrov štvorcových a približne 1 

750 parkovacích miest. Projekt by sa mal budovať v štyroch etapách. 

 

30.3. Primátor Ivan Harman prijal v priestoroch Rad-  

nice mesta Žilina na oficiálnej návšteve Žiliny 

veľvyslanca Španielskeho kráľovstva José Án-

gel López Jorrina (na obr.). Spoločne navštívili 

Bilingválne gymnázium v Žiline, kde veľvysla-

nec odovzdával štipendiá najlepším študentom. 

Na radnici diskutovali o ekonomických i vzdelávacích aktivitách. Veľvyslanca zaují-

mala situácia v meste a regióne, diaľničné prepojenie Bratislavy a Žiliny, turistický 

ruch, ale aj otázka podpory vzdelávania na školách.  

                                                             

31.3. Predstavitelia závodu Metsä Tissue slávnostne otvorili novovybudované papierenské 

sklady, ktoré minulý rok zasiahol obrovský ničivý požiar. Dnes sú nové sklady uvede-

né do prevádzky, sú lepšie technicky vybavené, než predchádzajúce a umožňujú 

uskladniť dvakrát viac tovaru. Metsä Tissue patrí medzi najvýznamnejších poskytova-

teľov práce v našom regióne a má silnú regionálnu a medzinárodnú základňu. Ako 

uviedol prezident firmy Metsä Tissue Hannu Kottonen, vidno potenciál slovenského a 

okolitých trhov a z toho dôvodu sa rozhodli zlepšiť technické vybavenie skladov v 

súlade s rastúcim dopytom a tak zlepšiť služby zákazníkom. Metsä Tissue je špičko-

vým dodávateľom výrobkov z hygienického papiera pre domácnosti a veľkoodberate-

ľov v Európe. Zamestnáva približne 3 200 ľudí. 

http://www.google.sk/url?q=http://www.kosice.sk/article.php?id=7670&name=&sa=U&ei=lGbCVKXCLMbvUt7fguAL&ved=0CCEQ9QEwBg&sig2=BP1Jm2kqC_gf8p4BDzriqA&usg=AFQjCNEbYMHl76xtH5x-MGPLNctLugKSfQ
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31.3. Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo v Mestskom divadle Žilina slávnostné odovzdávanie 

ocenení pedagógom škôl a školských zariadení Mesta Žilina - Cena Janka Frátrika pre 

rok 2009. Plaketu Janka Frátrika, udeľovanú na znak úcty, vďaky a obdivu ľuďom, 

ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline, si prevzali: 

Vladimír Šupka – profesionálny herec a pedagóg, v roku 1960 založil na Ľudovej 

škole umenia v Žiline literárno-dramatický odbor, ktorý tu vznikol ako prvý na Slo-

vensku a viedol ho do roku 2000. František Behúň – zakladateľ a spolutvorca učeb-

ných osnov a plánov pre ľudové školy umenia. Základnú výtvarnú školu vytvoril z 

ničoho a do roku 1991 v nej pôsobil ako riaditeľ. Ako učiteľ zaúčal do tajov umelec-

kej výtvarnej tvorby svojich žiakov. Nadežda Česalová – pedagogička, trénerka v 

atletike, viacbojoch zdatnosti a všestrannosti, organizátorka okresných súťaží. Vycho-

vala niekoľko generácií žiakov, zanietených športovcov, reprezentantov Českosloven-

ska i Slovenska. 

 

 APRÍL 2009 

 

2.4. Primátor Ivan Harman prijal na Radnici mesta Žilina chargé d'affaires 

Keitha A. Eddinsa z Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. 

Pán Eddins sa zaujímal o to, akým spôsobom mesto zápasí s hospodárskou krízou a 

aký je jej dopad na zamestnanosť v celom regióne. Predstaviteľ veľvyslanectva Spo-

jených štátov amerických sa zaujímala aj o protikorupčné opatrenia a opatrenia zame-

rané na transparentnosť a otvorenosť verejného života.  

 

3.4. až 5.4. Na Hlinkovom námestí sa konal Veľkonočný gazdovský dvor – prezentácia farmárov 

a predajcov tradičných slovenských špecialít. Žilinčania i návštevníci nášho mesta si 

mohli na námestí pozrieť i kúpiť rôzne potraviny priamo od výrobcov a farmárov zo 

Žilinského kraja. V ponuke boli mäsové, mliečne a pekárenské výrobky, perníky, 

med, ovčí syr, vajcia, ryby, korbáčiky a občerstvenie. Podujatie organizovala Krajská 

veterinárna a potravinová správa v Žiline v spolupráci s Mestom Žilina. Záštitu nad 

gazdovským dvorom prevzal minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky Stani-

slav Becík. 
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4.4. Konalo sa druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. Zriadenie a obsadenie 

81 volebných okrskov, z toho 3 osobitné volebné okrsky Domov dôchodcov na Kar-

patskej ulici, Nemocnica s poliklinikou a Ústav na výkon väzby. V zozname opráv-

nených voličov Mesta Žilina bolo v okrskoch 1 – 79 k voľbe prezidenta zapísaných 

70 655 voličov, z nich v 48 prípadoch ide o prvovoličov – občanov, ktorí od posled-

ných volieb (21. 3. 2009) dovŕšili vek 18 rokov a 302 občanov, ktorí sú zapísaní v 

zozname oprávnených voličov pre osobitný volebný okrsok v Domove dôchodcov. V 

nemocnici a Ústave na výkon väzby bolo zapísaných spolu 701 oprávnených voličov. 

 

13.4. V žilinskej mestskej hromadnej doprave sa bude už tretí raz 

konať benefičná akcia Veľkonočné cestovanie bez lístka. Na 

Veľkonočný pondelok nepotrebovali občania Žiliny cestov-

ný lístok, pretože cesta MHD bude za dobrovoľné cestovné. Výťažok z tohto cestov-

ného bude použitý na charitatívne účely - poputuje na Detské oddelenie Nemocnice s 

poliklinikou v Žiline. Dobročinná akcia prispieva aj k celkovej bezpečnosti na cestách 

a popularizuje mestskú hromadnú dopravu.  

 

14.4. Mesto Žilina podalo odvolanie proti zamietavému rozsudku Okresného súdu v Žiline. 

Spor o pozemky pod stavbou Auparku v Žiline by sa tak mal presunúť na odvolací 

Krajský súd. Mesto namieta, že súd nevykonal navrhované dôkazy výsluchom žiad-

nych navrhovaných svedkov ohľadom priebehu mestského zastupiteľstva pri schvaľo-

vaní sporného prevodu pozemkov. Podľa mesta okresný súd sa len formálne zaoberal 

procesom schválenia prevodu. Súd odobril program zastupiteľstva, v ktorom nebol 

zverejnený predaj Štúrovho námestia. Súdu vystačil argument, že v zverejnenom 

programe bol bod „predaj nehnuteľností“ a nebolo podľa neho na prekážku, že pos-

lanci, ani verejnosť nemali ohľadom predaja pozemkov Štúrovho námestia pred hla-

sovaním na zastupiteľstve žiadne informácie. 

 

17.4. Finálový galavečer Miss Slovensko 2009 ustanovil novú kráľovnú krásy. Víťazkou 

súťaže sa stala finalistka s číslom 3, Žilinčanka Barbora Franeková, ktorá si zároveň 

odniesla titul Miss Internet a Miss Vlasy. Slávnostným večerom divákov sprevádzal 

český herec Jan Kraus.  
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18.4. Mesto Žilina organizovalo v spolupráci so žilinskými skautmi 3. verejné čistenie 

Lesoparku Chrasť. Akciu podporili aj členovia rôznych neziskových organizácií a 

dobrovoľníci. Čistenie Lesoparku Chrasť je súčasťou kampane Urobme si poriadok. 

Mesto Žilina zabezpečí pre dobrovoľníkov všetko potrebné na zbieranie odpadu. 

Lesopark bol v roku 2008 čistený dvakrát. Pri prvom, najväčšom čistení, sa v apríli 

minulého roku vyzbieralo 60 tzv. sídliskových (1100 litrových) kontajnerov a 2 veľ-

kokapacitné (6000 litrové) kontajnery. Na dvoch „pracovných sobotách“ sa zúčastnilo 

približne 500 občanov. Pre všetkých bol nachystaný guláš, pre deti boli pripravené 

súťaže.  

  

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

rozprestiera na ploche 2700 hektárov. Dohromady 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. 

 

21.4. Počas nočného požiaru zhorel rodinný dom v mestskej časti Budatín na Hornej ulici. 

Mesto Žilina okamžite reagovalo a dalo 5-členej rodine dva jednoizbové byty v Zaria-

dení dočasného bývania. Mesto Žilina zriadilo Zariadenie dočasného bývania roku 

2007. Je určené občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej sociálnej núdzi, v 
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ohrození zdravia alebo bez prístrešia.  

 

22.4. V jarnom období tohto roka sa v meste tradične realizuje výsadba stromov. Počas 

uplynulých dvoch rokov bolo na jar a na jeseň vysadených po 150 stromov. Aktuálne 

je vo výsadbe vysádzame približne 230 stromov a tento týždeň sa začala aj s výsadba 

kríkov na sídlisku Solinky. K vysadeným stromom tak v priebehu dvoch týždňov 

pribudne ešte 450 kríkov. Stromy pribudli na sídliskách Vlčince a Solinky, na Hlbokej 

ulici a v centre mesta. Pri výsadbe sa dbá na koncepčnú tvorbu alejí a druhovú pes-

trosť drevín (hrab, borovica, lipa, smrek, jarabina). S koncepčnou výsadbou zelene 

začalo Mesto Žilina v roku 2007, kedy bola zriadená aj Komisia pre riešenie podnetov 

obyvateľov na výruby drevín rastúcich vo verejnej mestskej zeleni. Komisia je zlože-

ná zo zástupcu mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a správcov 

zelene. Komisia má poradnú funkciu k výkonu štátnej starostlivosti o životné prostre-

die na úseku ochrany prírody a krajiny pre oddelenie dopravy a životného prostredia. 

Pri výruboch je stanovené pravidlo, podľa ktorého za jeden vyrúbaný strom sa vysadia 

tri nové. 

 

22.4. V súvislosti s kampaňou Urobme si poriadok pristúpilo Mesto Žilina k čisteniu mra-

morových stien podchodu vedúceho od Národnej ulice na Železničnú stanicu. Po 

dôkladnom vyčistení bol na mramorový obklad nanesený špeciálny náter, tzv. anti-

sprejerská hmota. Zjednoduší sa tým odstraňovanie prípadných ďalších sprejerských 

nápisov. Mesto Žilina na takýto boj proti vandalizmu vynaložilo sumu približne  6 600 

€. Okrem špeciálneho náteru na mramorový obklad boli premaľované aj omietkové 

plochy podchodu.  

Hlavnými témami kampane Urobme si poriadok sú boj proti čiernym skládkam, čiste-

nie mesta, verejné čistenie Lesoparku Chrasť a rieky Rajčianka, otvorenie nového 

zberného dvora a separovanie odpadu. Kampaň je symbolicky časovo ohraničená 22. 

marcom (Svetový deň vody) a 22. aprílom (Deň Zeme). 

 

22.4. V Žiline sa konala už štvrtá cyklojazda – stretnutie všetkých vyznávačov nemotorovej 

dopravy. Snahou organizátorov je upútať pozornosť na stále chýbajúcu podporu cyk-
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listiky, ako moderného, zdravého, šetrného a v meste často najrýchlejšieho spôsobu 

dopravy. Trasa dlhá osem a pol kilometra sa začala na Hlinkovom námestí. Okolo 

nemocnice išli na Vlčince, cez Košickú cestu do mesta, okolo centra po Veľkej okruž-

nej a skončili na Stanici Žilina-Záriečie. Na záver bola pripravená tombola o cyklodo-

plnky.  

 

27.4. V priestoroch Radnice mesta Žilina sa konalo 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci na ňom schválili realizáciu projektu multifunkčného športového 

areálu na Karpatskej ulici, kde si nájde priestor 23 športov. Poslanci rozhodli aj o 

koncepcii rozvoja kultúry, ktorej súčasťou bolo schválenie oddelenia kultúry pri 

Mestskom divadle v Žiline. Takéto oddelenie by sa malo stať základom budúceho 

kultúrneho centra. Na programe zasadnutia bola voľba prísediacich Okresného súdu 

Žilina, koncepcia zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spät-

ný prevod nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina a rozhodlo sa aj o 

personálnych zmenách v tejto obchodnej spoločnosti.  

Mestskí poslanci schválili záverečný účet mesta Žilina za rok 2008, zmenu rozpočtu 

mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2009 a návrh na prevod akcií Mesta Žilina v Letis-

kovej spoločnosti na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a 

telekomunikácií. Podiel mesta na základnom imaní spoločnosti je 0,45 %. Ide o podiel 

minoritný, bez reálneho vplyvu na fungovanie spoločnosti. Zastupiteľstvo prijalo aj 

VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za 

opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy. Opatrovateľská služ-

ba a dovoz stravy sa poskytuje priemerne 430 občanom mesta a je o ňu veľký záujem. 

Pre rok 2009 je schválený rozpočet na opatrovateľskú službu 658 070 eur. 

 

30.4. Pri príležitosti 64. výročia oslobodenia Žiliny sa uskutočnilo spomienkové stretnutie a 

pietny akt kladenia vencov pri pamätníku osloboditeľov v Sade SNP. Následne na 

vojenskom cintoríne Sovietskych vojakov na Bôriku sa uskutočnil druhý pietny akt. 

Organizovalo ho Mesto Žilina a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Žiline.  
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Pamiatku padlých vojakov pri oslobo-

dzovaní Žiliny a Slovenska si uctili aj 

primátor mesta Žilina Igor Choma, mi-

moriadny a splnomocnený veľvyslanec 

Ruskej federácie na Slovensku Alexan-

der Udaľcov (na obr.), vojenský pridele-

nec genmjr. Valerij Borodijenko z veľ-

vyslanectva Ukrajiny, predseda Žilin-

ského samosprávneho kraja Juraj Blanár, 

predseda Oblastného výboru Slovenské-

ho zväzu protifašistických bojovníkov v 

Žiline plk. Juraj Drotár, vojnoví veteráni 

a široká verejnosť. Na cintoríne predstavitelia gréckokatolíckej 

cirkvi slávnostne posvätili kríž a súčasťou jeho umiestnenia bola aj 

smútočná omša za zosnulých vojakov.  

    

                      

 30. apríla 1945 prišli sovietske vojská od Varína a oslobodili Budatín, Zástranie, 

Zádubnie, Považský Chlmec, Brodno, Vranie – dnešné mestské časti Žiliny. Boli to 

vojská 4. Ukrajinského frontu – 138. sovietska strelecká divízia a 17. gardový strelec-

ký zbor.  

http://www.google.sk/url?q=http://hn.hnonline.sk/svet-120/alexander-i-udalcov-nechceme-slovensko-dusit-v-priatelskom-objati-170755&sa=U&ei=mMDIVIOgLIX4UNfZgfgG&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=BRYswB2cM6JWnR0jY5TvnA&usg=AFQjCNGXicKRZ5PXQ7cojCFelCrJTHpV6Q
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Cintorín sovietskych vojakov na Bôriku postavili po vojne a pochovali na ňom 1788 

obetí. 

 

 MÁJ 2009 

 

11.5. Silná búrka s krupobitím sa prehnala nad Žilinou vo večerných hodinách. Voda zapla-

vila časti ulíc, garáže a budovy, na cestách bolo blato a upchali sa dažďové vpusty. 

Najhorší stav bol pri nemocnici s poliklinikou na Spanyolovej ulici, zliali sa tam ste-

kajúce vody. Zatopilo tam aj garáž pod čerpacou stanicou. Pomohlo však, že mesto 

dalo na tejto ulici nedávno vybudovať ďalšie dva dažďové vpusty, odvádzali teda 

rýchlejšie vodu, ktorá sa tu nahromadila z neďalekého potoka Všivák a Tajovského 

ulice. Ulice od bahna a neporiadku čistia aj v mestskej časti Bánová, v ďalšej mestskej 

časti Závodie zaplavilo jedáleň základnej školy. Ďalšie škody boli hlásené pri panelár-

ni, zaplavená bola aj Bratislavská ulica, pri železničnej stanici čiastočne zaplavilo 

podchod, ktorý pouvoľňovali železničiari, pri viadukte odstraňovali pracovníci ná-

sledky búrky bez väčších problémov.  

 

19.5. Novootvorený Zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline využilo od jeho otvorenia 

dňa 24. marca 2009 približne 350 občanov, ktorí odovzdali spolu takmer 30 ton odpa-

du. Váhovo a početne šlo o najviac objemného odpadu z bytových jadier, staré nábyt-

ky, odpad zmesi betónu, tehál a keramiky. Zriadenie zberného dvora prijali obyvatelia 

Žiliny veľmi kladne. Oceňujú najmä možnosť bezplatného odovzdania odpadu, polo-

hu zberného dvora v širšom centre mesta, dostupnosť a dobrú manipuláciu s doveze-

ným odpadom. Bez existencie zberného dvora by značná časť tohto odovzdaného 

odpadu skončila v meste na sídliskách na verejných priestranstvách. Zberný dvor na 

Jánošíkovej ulici bol otvorený v rámci kampane Urobme si poriadok 24. marca 2009. 

Slúži obyvateľom Žiliny, ktorí v ňom môžu bezplatne odovzdať až 500 kg odpadu na 

osobu na rok. Po preukázaní sa platným občianskym preukazom je možné priviezť 

drobný stavebný odpad, staré kuchynské linky, staré okná, chladničky, výbojky, farby. 

Zberný dvor neslúži na odpad z podnikateľskej činnosti a na biologický odpad. 

 

21.5. Oslavy 40. výročia založenia Základnej školy s materskou Žilina – Brodno sa usku-

točnili za prítomnosti primátora Ivana Harmana, riaditeľky školy Emílie Sidorovej, 
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bývalých pedagógov a detí zo školskej družiny. Prvé zmienky o škole v Brodne po-

chádzajú z roku 1925. Do roku 1969 sa učilo v dvoch budovách. Budova dnešnej 

školy bola dostavaná v roku 1968 o otvorená k 1. septembru 1969. Nová škola bola 

postavená pri príležitosti 25. výročia SNP. Základná škola v spojení s materskou ško-

lou v Brodne vznikla  1. januára 2005 a poskytuje všeobecné vzdelanie žiakom  1. – 9. 

ročníkov a predškolskú výchovu deťom od 2 do 6 rokov. 

 

22.5. Žilinský Senior klub Priatelia spolu so zástupcami mesta Žilina na-

vštívil partnerské mesto – Mestskú časť Praha 15, kde sa konal 1. 

Česko – slovenský deň seniorov. Na tejto akcii sa zúčastnili aj seniori 

z anglického partnerského mesta Harlow. Zástupcov našich seniorov zástupca starostu 

mestskej časti Pavel Frydrych. Pri tejto príležitosti mu pani Aurélia Humeníková, 

zástupkyňa žilinskej delegácie seniorov, odovzdala darčeky a pozdravy zo Žiliny. 

Nasledovala návšteva kostola sv. Jana Křtitele v Hostivaři a základnej školy so zame-

raním na modernú gymnastiku, kde si žiačky pripravili pre seniorov ukážky zo zosta-

vy v modernej gymnastike. 

 

27.5. V obradnej sieni Radnice mesta Žilina sa konala slávnostná akadémia, ktorú 

v spolupráci s Mestom Žilina a Konzervatóriom v Žiline organizuje Zbor Žilincov. Na 

programe bolo udeľovanie prestížnych cien Genius loci Solnensis. Jej tohtoročnými 

laureátmi sú dlhoročný predseda Zboru Žilincov Ing. Štefan Massányi, pedagóg a 

hudobník Ladislav Árvay „in memoriam“ a básnik Štefan Atila Brezány „in memo-

riam“. Súčasťou bolo aj udeľovanie Ceny Adama Plintoviča mladým skladateľom.  

  

28.5. Dnes sa začal 15. ročník Staromestských slávnosti. Slávnosti tradične otvoril sláv-

nostný sprievod, na konci ktorého primátor Žiliny Ivan Harman na Hlinkovom námes-

tí odovzdal umelcom symbolické kľúče od mesta. Kľúče sa budú zbierať k ukutiu 

rekordného kľúča od otvoreného a pohostinného mesta Žilina. Začali sa aj trhy ľudo-

vých remesiel, kde bude zúčastnených 150 výrobcov a predajcov.  
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Mažoretky Diana z CVČ Spektrum 

 

Žilinský miešaný zbor 

Dnes vystúpili na Mariánskom námestí sláčikový súbor Štátneho komorného orchestra 

Žilina Archi di Slovakia, Žilinský miešaný zbor, Heligonkári Martina Čerňanského, 

Bratia Muchovci, Sherpa band, Remedios, Big Band Konzervatória Žilina a Fermáta. 

Na Hlinkovom námestí vystúpili Mažoretky Diana z CVČ Spektrum, módnu pre-

hliadku ZSŠ Žilina - Bytčica, G-Strinx, Polemic, Horkýže slíže a poľskú skupinu 

Space Star Lovers.  

 

29.5. Staromestské slávnosti dnes pokračovali svojim programom. Na Mariánskom námestí 

sa predstavili deti zo Základnej umeleckej školy L. Árvaya, základných škôl Bánová, 
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Karpatská, V. Javorku, Lichardova a Hollého. Nasledovali detské folklórne súbory 

Cipovička a Lieska z CVČ Spektrum. Predstaví sa región Podlužie (CZ), FS Družba, 

FS Rozsutec, Sendreiovci, Pacora Trio a na záver bol koncert organistu a skladateľa 

Mariána Vargu.  

Na Hlinkovom námestí sa predstavili skupiny Black Velvet, Daira, Matka Guráž, 

Amphibios, žilinské skupiny The Swan Bride, Arzén a Aya a na záver dňa Dan Neko-

nečný.  

 

 

Združenie Paravan 
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Sprievodnými podujatiami slávností boli aj literárna, výtvarná a vedomostná súťaž pre 

žiakov žilinských materských, základných a stredných škôl s názvom Žilina – moje 

mesto 2009. Uskutočnila sa aj benefičná akcia v spolupráci s Červeným nosom 

(Clowndoctors) a ekumenické bohoslužby za mesto Žilina. 

 Súčasťou slávností bola a zbierka nepotrebných kľúčov, 

z ktorých bude ukovaný kľúč od mesta Žilina. Návštevníci 

slávností ich dovedna doniesli 2120.  

 

 

31.5. Na Hlinkovom námestí a v Sade SNP sa konalo podujatie Rozprávkový svet detí, 

ktoré organizovala Mestská polícia Žilina. Deti si pohli pozrieť ukážky práce polície, 

techniky a ukážky práce psovodov. 

 

 JÚN 2009 

 

3.6. Mesto Žilina postavilo multifunkčné dopravné ihrisko, ktoré sa nachádza medzi ulicou 

B. S. Timravy a budovou mestskej polície - na sídlisku Vlčince II. Multifunkčné do-

pravné ihrisko bude slúžiť na výučbu dopravnej problematiky, základných doprav-

ných pravidiel, správania sa v cestnej premávke a priechodoch pre chodcov 

a cyklistov. Na voľných plochách detského dopravného ihriska sú aj dve športové 

ihriská s umelou trávou pre minifutbal, volejbal, nohejbal, streetball a stôl na stolný 

tenis. Taktiež je tu vyhradené miesto pre ihrisko z gumovej podlahy pre malé deti 

s hojdačkami a malým hradom. Mesto má po mnohých rokoch opäť vlastný priestor 

pre praktické vyučovanie dopravnej výchovy, čo je v dnešnej dobe mimoriadne dôle-

žité. Zároveň je toto moderné multifunkčné ihrisko sprístupnené deťom a rodičom na 

každodenné využívanie – na voľnočasové aktivity.  

 

6.6. Dnes sa konali prvé voľby poslancov do Európskeho parlamentu v Slovenskej repub-

like. Pre voľby bolo zriadených 77 okrskov, pričom boli zohľadnené aj podnety od 

občanov v záležitosti tvorby volebných obvodov podľa adresy..  

 

15.6. Počas letnej sezóny, od dnes do 14. septembra, bude Turistická informačná kancelária 

mesta Žilina v spolupráci s Nadáciou Ekopolis prevádzkovať v centre mesta ekologic-
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kú trojkolku pre jedného vodiča a dvoch pasažierov. Trixi mobil bude premávať na 

dvoch trasách a v dvoch režimoch. Na objednávku, v rámci prehliadky mesta doplne-

ný výkladom sprievodcu alebo ako ekologický taxík s premávkou aj v pešej zóne.  

 

18.6. Na Radnici mesta Žilina privítal primátor mesta Ivan Harman najlepších sedemnásť 

žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Stretnutie sa uskutočnilo pri 

príležitosti oceňovania ich aktivít v rámci školy i mesta. Oceňovanie najlepších žiakov 

zorganizovalo Mesto Žilina už po tretí raz. Spolu so žiakmi prichádzajú na radnicu aj 

ich pedagógovia a rodičia. Navyše, samí jednotkári, ktorých je tento rok okolo 1580 

(z celkového počtu žiakov cca 6500), budú môcť využiť 30. 6. a 1. 7. 2009 voľný 

vstup na Mestskú krytú plaváreň v Žiline a jej letné bazény po predložení vysvedče-

nia. 

 

27.6. Na Hlinkovom námestí sa uskutočnilo podujatie Beh pre život. Celý výťažok zo štar-

tovného a darov pôjde na konto Nadácie Výskum rakoviny. Nadácia za vyzbierané 

peniaze zakúpi špičkový diagnostický prístroj pre Ústav experimentálnej onkológie 

SAV. Hlavným organizátorom je obchodný reťazec Tesco. V Žiline sa behu zúčastni-

lo 939, na štartovnom sa vyzbieralo 2333,38 EUR. Výskum rakoviny prostredníctvom 

Behu pre život podporilo mesto Žilina v spolupráci so spoločnosťou Tesco a Nadáciou 

Výskum rakoviny. 

    

 

Beh pre život 
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28.6. Po smútočnej tryzne za šesť miliónov umučených Židov počas 2. svetovej vojny na 

židovskom cintoríne sa uskutočnil aj pietny akt pri pamätníku obetiam holokaustu. Pri 

žilinskom pamätníku „Cesta bez návratu“ primátor Ivan Harman, veľvyslanec štátu 

Izrael na Slovensku Zeev Boker, konzul Haim Levy z veľvyslanectva štátu Izrael, 

predstavitelia Židovskej náboženskej obce, zástupca Ekumenického spoločenstva v 

Žiline Tibor Máhrik a ďalší vzácni hostia položením vencov vyjadrili svoju úctu k 

obetiam holokaustu a odpor k rasovej neznášanlivosti. Pietny akt zorganizovalo Mesto 

Žilina v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou.  

Pamätník obetiam holokaustu „Cesta bez návratu“ odhalili v Žiline pred piatimi rok-

mi, autormi sú Jacob Enyedi a Arieh Klein. Stojí na mieste, kde od marca do októbra 

roku 1942 počas druhej svetovej vojny zriadili najväčšie zberné stredisko pre deportá-

ciu takmer 26 000 Židov z celého Slovenska. Neďaleko pamätníku holokaustu počas 

vojny stáli baraky jedného z piatich zberných táborov Slovenska a z tohto miesta boli 

vypravované vagóny do Osvienčimu. 

 

28.6. Počas posledného júlového víkendu navštívili Žilinu cyklisti z partnerského mesta 

Czechowice-Dziedzice (PL). Skupina 20 cyklistov absolvovala prehliadku mesta a 

navštívila Turistickú informačnú kanceláriu, kde sa oboznámili z históriou nášho 

mesta. Medzi cyklistami bol aj člen Mestskej rady Łukasz Dobucki, v skupine boli aj 

3 deti od 10 do 13 rokov, ostatní boli členmi cyklistického cechu. 

  

29.6. V priestoroch Radnice mesta Žilina sa konalo 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Poslanci na ňom schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o 

podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších 

obslužných zariadení na území mesta Žilina. Poslanci schválili návrh VZN, ktorým sa 

vymedzujú jednotlivé mestské časti a odsúhlasili projekt „Revitalizácia pozemných 

komunikácií v Meste Žilina“, ktorý zahŕňa opravu pozemných komunikácií v meste i 

mestských častiach. Stavebné práce zrealizuje víťazný uchádzač z výberového kona-

nia, pričom mesto bude splácať investíciu v pravidelných ročných splátkach počas 

pätnástich rokov. Opravy sa budú týkať ciest, parkovísk i chodníkov, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta. Rozsah investície do realizácie stavebných prác je max. 9 958 

175,60 eur (300 mil. Sk). Práce budú ukončené do konca roka 2010.  
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Na programe zastupiteľstva bolo aj schválenie správy o činnosti Mestskej polície 

Žilina. V roku 2008 bolo na referáte priestupkov Mestskej polície spracovaných 1176 

priestupkov V blokovom konaní bolo riešených 429 priestupkov, 115 priestupkov 

bolo odoslaných na riešenie v správnom konaní, 146 priestupkov bolo vyriešených 

pohovorom 146 priestupkov.  

 

 

 JÚL 2009 

 

3.7. V Žiline aktuálne prebieha rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny. Ide o 1084 m² 

povrchu. Na Štúrovej a Bottovej ulici prebieha aj archeologický prieskum. ktorých 

rekonštrukcia by mala byť ukončená v polovici letnej sezóny. Na rekonštrukciu je 

vyčlenených 129 138,19 eur. V rámci opravy bude vybudovaná nová dažďová kanali-

zácia, dažďové uličné vpuste, obnovené dažďové zvody z priľahlých objektov a bude 

zhotovená nová mozaiková dlažba z čadičových kociek. V septembri 2008 ukončilo 

Mesto Žilina rekonštrukciu pešej zóny v okolí Dolného Valu – ulica J. Vuruma v 

úseku od Jezuitskej po ul. Na priekope, časť Jezuitskej, Dolný Val od Horného Valu 

ku Sládkovičovej a Kalinčiakovu od Jezuitskej až po Kuzmányho. Obnova pešej zóny 

začala v závere roka 2007.  

 

3.7. Mesto Žilina začína so separova-

ním ďalších dvoch zložiek ko-

munálneho odpadu - tetrapako-

vými a kovovými obalmi. V 

priebehu mesiacov júl a august 

bude na sídliskách, v centre mes-

ta i v prímestských častiach roz-

miestnených 1 260 nových kon-

tajnerov o objeme 1100 litrov. Separovanie odpadu a jeho recyklácia zásadne ovplyv-

ňuje naše životné prostredie.  

Do piatich druhov farebne odlíšených kontajnerov sa budú po novom triediť papier, 

tetrapakové obaly z nápojov a potravín, sklo, plasty a kovové obaly. Mesto Žilina 
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projektom „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“ podporuje separovaný 

zber vďaka kontajnerom určeným jednotlivo pre viacvrstvové kombinované materiá-

ly, plasty, sklo, papier a kovové obaly. Projekt je podporený formou účelovej dotácie 

z Recyklačného fondu v hodnote 238 996,22 eur (7 200 000 Sk). Mesto sa bude na 

projekte podieľať sumou 14 937,26 eur (450 000 Sk).  

 

13.7. Dnes sa začala v priestoroch Elekrotechnickej fakulty Žilin-

skej univerzity na Veľkom diely Žilinská detská univerzita. 

Určená je 7 – 11-ročným deťom. Je rozdelená do dvoch stup-

ňov: prvým stupňom je študijný program „Bakalárik“ pre žia-

kov 2. a 3. ročníka základných škôl. Počet účastníkov je 73. 

Tí po jeho absolvovaní môžu nasledujúci rok pokračovať 

v študijnom programe „Inžinierik“. Študijný program „Inžinierik“ je určený pre žia-

kov 3. – 5. ročníka ZŠ. Počet prihlásených účastníkov je 44. Žilinská detská univerzita 

popularizuje výsledky vedy a techniky prostredníctvom prednášok a praktických 

cvičení, ktoré sú sústredené do jedného týždňa v čase letných prázdnin. Deti dostanú 

diplomy 17. júla na Radnici mesta Žilina. Na Žilinskej detskej univerzite tento rok 

„študuje“ 118 detí, z ktorých 74 bude promovaných na „bakalárika“ a 44 na „inžinie-

rika“. 

 

29.7. Na sídliskách v meste Žilina pribudne 500 nových parkovacích plôch. Stavebné práce 

začali v týchto dňoch. Výstavba parkovísk je limitovaná výškou finančných prostried-

kov. Stav s parkovaním v niektorých zónach mesta je maximálne kritický a preto 

Mesto Žilina chce vybudovať každý rok minimálne 500 nových parkovacích miest. 

Na riešenie nedostatku parkovacích miest v meste Žilina bola ešte v decembri 2008 

spracovaná „Štúdia statickej dopravy vybraných mestských priestorov“. Pri návrhu 

parkovacích stojísk v jednotlivých sídliskách sa vychádzalo z počtu obyvateľov 

a príslušného stupňa automobilizácie 1:2,5 (jedno auto pripadá na 2,5 obyvateľov). 

V rámci prvej etapy pribudnú nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince, Solinky, 

Hájik a Hliny. Termín ukončenia prác tejto etapy je naplánovaný na september – 

október 2009. 
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 AUGUST 2009 

 

1.8. Mesto Žilina spustilo novú, prehľadnejšiu a modernejšiu verziu oficiálnych interneto-

vých stránok mesta. Nový dizajn so sebou prináša zjednodušenú navigáciu a množstvo 

zaktualizovaných informácií. Stránka je hodnotená ako jedna z najobsažnejších 

a najnavštevovanejších mestských webstránok na Slovensku. Zverejňované informá-

cie presahujú povinný rámec, čo umožňuje Žilinčanom priamu kontrolu nad hospodá-

rením a aktivitami mesta.  

Stránku priemerne mesačne otvorí 150 000 návštevníkov, ktorí si spolu prezrú viac 

ako 3 milióny podstránok. Ďalším dôvodom bola potreba zaktualizovať starý obsah 

a pridať nové informácie k novým sekciám. Nová verzia webstránky www.zilina.sk 

prináša novú štruktúru s prehľadnejším rozdelením hlavných sekcií a možnosťou 

vyhľadávania, komplexnú aktualizáciu informácií a obsahu, zrýchlenú navigáciu 

v hornej časti stránky, pomocou ktorej sa návštevník dostane na najčastejšie navštevo-

vané a dôležité sekcie, elektronickú podateľňu pre slobodný prístup k informáciám 

s katalógom vybavených žiadostí.  

 

6.8. Na Radnici mesta Žilina sa konalo slávnostné pred-

stavenie knihy Cyklistika v okolí Žiliny. Autor, 

známy žilinský športovec, zanietený turista 

a cyklista Alojz „Oďo“ Ďurčanský, podrobne popi-

suje cyklistické trasy v okolí nášho mesta 

v Lúčanskej Malej Fatre, v Javorníkoch, Súľovských 

vrchov a na Kysuciach.  

 

 

 

 

 

 

12.8. Automobilku Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom dnes 

navštívil predseda vlády SR Robert Fico. Ako ho informovali 

predstavitelia spoločnosti, Kia plánuje do konca roka 2010 zvý-

šiť počet zamestnancov zo súčasných 2 700 na 3 000. Na budúci rok by malo dôjsť k 

http://www.google.sk/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Kia_Motors&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UATKVNSPM4fnatPugrAN&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=Nr-9HBhoB3oneyG7kiLtQg&usg=AFQjCNFXwSyBU0bndkXtcQp92oL9c1vFaw
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zvýšeniu výroby z 201-tisíc vyrobených áut v roku 2008 na 240-tisíc automobilov. K 

zvýšeniu výroby prispeje aj zavedenie výroby nových modelov v slovenskom závode. 

Nový model Kia by sa mal začať pri Žiline sériovo vyrábať už začiatkom budúceho 

roka.  

 

19.8. V Žiline sa konal XII. celoslovenský turistický zraz a športové hry seniorov Jednoty 

dôchodcov Slovenska. Zrazu sa zúčastnilo celkom 108 športovcov – seniorov, členov 

JDS z celého Slovenska. Športové disciplíny súťažiaci absolvovali v areáli Základnej 

školy Martinská, Žilina. Prvý deň po slávnostnom otvorení sa konala turistická časť 

a jej súčasťou bola návšteva Súľova a Rajeckých Teplíc. Druhý deň prebiehali súťaže 

v 13 športových disciplínach rozdelených do kategórií muži, ženy do 65 rokov, 65 – 

70 rokov a nad 70 rokov. Súčasťou dvoch spoločenských večerov bol aj kultúrny 

program a zábava s tancom.  

 

24.8. Skončilo rezbárske sympózium, ktoré bolo súčasťou Žilinského kultúrneho leta. Tohto 

roku rezbári vytvorili postavy do žilinského betlehemu, ktorý bude súčasťou vianoč-

nej výzdoby na Mariánskom námestí. Postavy do betlehemu vytvorili: Jozef Rakovan 

(Štiavnik), Anton Kadura (Podvysoká), Milan Mičienka (Kolárovice), Pavol Vaják 

(Zákamenné), Stanislav Ondrák (Tvrdošín), Božena Kinaťová (Žilina), Zdenek Nytra 

(Frýdek-Místek), Jan a Miroslav Vincker (Hranice na Moravě). Všetky diela boli 

vytvorené priamo na námestí pred zrakmi verejnosti.  
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Na plagáte sú použité motívy z prvého ročníka rezbárskeho sympózia. 
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Rezbári a sochy do žilinského betlehemu. 

 

24.8. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Začalo symbolickou minútou ticha, za obete banského nešťastia v Handlovej, pri 

ktorom dňa 10. augusta zahynulo 20 baníkov. Poslanci schválili zmeny v rozpočte – 

navýšenie rozpočtu o 2 milióny EUR. Navrhované zmeny sú na základe skutkového 

stavu, nevyhnutných potrieb mesta a predpokladajú rozpočet vyrovnaný vo výške  57 

304 559,- EUR. Poslanci schválili aj skrátenie doby financovania projektu Revitalizá-

cia pozemných komunikácií v meste Žilina z 15 na 8 rokov. Rozsah investície opráv 

ciest a chodníkov je max. 9 958 175,60 eur (300 mil. Sk).  

 

 SEPTEMBER 2009 

 

1.9. Dnes sa začal nový školský rok. V školskom roku 2009/2010 nastúpilo do základných 

škôl 6132 žiakov z toho 634 prvákov a 683 žiakov bude navštevovať posledný, devia-

ty ročník. Do nultého ročníka nastúpi 27 žiakov. Materské školy začínajú školský rok 

s vyšším počtom detí. Celkovo do MŠ nastúpi 2076 detí, z toho 705 predškolákov.  V 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 18 základných škôl (z toho  6 základných škôl s 

materskou školou), 20 samostatných materských škôl, 3 základné umelecké školy  a 

Centrum voľného času Spektrum, ku ktorému od 1. septembra 2008 oficiálne pribudlo 

aj Centrum voľného času Pivovarská 1 – Žirafa. 
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1.9. Mestská krytá plaváreň začala letnú sezónu v druhej polovici júna. Sezónu naplno 

rozbehli jednotkári, ktorých po minuloročnom prvom pokuse poriadne pribudlo a svoj 

vstup si 30. 6. a 1. 7. samými jednotkami na vysvedčení „zaplatilo“ 87 žiakov a štu-

dentov. Počas tohtoročnej letnej sezóny prišlo na žilinskú plaváreň 65 tisíc návštevní-

kov. Za posledné tri roky je táto sezóna najlepšia. Slnečných a teplých dní mierne 

pribudlo, čo sa odrazilo aj na návštevnosti. V porovnaní s minulým rokom bol nárast o 

20 000 návštevníkov za celú sezónu. Padlo aj niekoľko rekordných dní, kedy sa náv-

števnosť vyšplhala na 3 000 návštevníkov. Absolútnym rekordom bol 15. júl a 2. 

august, kedy bola kapacita naplnená, čo znamená 3 500 návštevníkov.  

 

2.9. až 4.9. Nadácia Krajina harmónie v Žiline 

usporiadala 20. ročník medzinárod-

ného festivalu tvorivosti a fantázie 

Jašidielňa 2009 pre mladých ľudí 

s postihnutím a bez postihnutia 

v Žiline. Za dvadsať rokov Jašidiel-

ne sa festivalu zúčastnilo 4014 

účastníkov, 2709 dobrovoľníkov                                  

a 275 lektorov, zorganizovali 209 tvorivých dielní.  

Jubilejná Jašidielňa oslávila najlep-

šie momenty 20. storočia. 

V dvanástich tvorivých dielňach 

mohli mladí ľudia stretnúť Alberta 

Einsteina, zacvičiť si spartakiádu, 

vypočuť si beatový koncert, odpre-

vadiť Jurija Gagarina či Lajku do 

vesmíru. Hneď prvý večer festivalu 

vystúpila hudobná skupina The Backwards, známa svojimi prevedeniami skladieb 

skupiny Beatles. Na 20. ročník Jašidielne sa prihlásilo 250 účastníkov z viac ako 34 

rôznych zariadení 8 štátov (Slovensko, Česko, Nemecko, Slovinsko, Maďarsko, Poľ-

sko, Arménsko a Brazília) a 150 dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl, ktorí 

pripravujú program, alebo sprevádzajú účastníkov počas celého festivalu.       
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9.9. Dnes, v stredu, sa konali na Radnici mesta Žilina tri sobáše. Manželov oddal primá-

tor mesta Žilina Ivan Harman. Páry prilákal „magický“ dátum 09.09.2009. Najviac 

sobášov v súvislosti s dátumami bolo v deň 07.07.2007, kedy na radnici manželstvo 

uzavrelo 17 párov. Sobáše bývajú zväčša v sobotu, čoraz častejšie aj v piatok. 

V prípade takýchto dátumov to však neplatí. 

 

17. – 18.9. Na Hlinkovom námestí sa konal 6. ročník podujatia Žilinské dni zdravia. Mottom 

bolo Zdravie, krása, vitalita. Návštevníci si mohli dať zmerať krvný tlak, hladinu 

cukru i cholesterolu, darovať krv. Cieľom podujatia bolo pomocou osvety znižovať 

výskyt civilizačných chorôb a propagovať zdravý životný štýl.  

 

10.9. Mesto Žilina obnovilo vandalmi zničený pamätník obetiam 2. svetovej vojny 

v Lesoparku Chrasť. Mesto dalo vyrobiť novú pamätnú tabuľu s autentickým textom 

podľa dobovej fotografie. Na sprístupnení pamätníka sa zúčastnili primátor mesta 

Žiina Ivan Harman, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol 

Sečkár, predseda oblastného výboru SZPB Juraj Drotár a riaditeľ Štátneho archívu 

v Žiline Peter Štanský. Pamätník sa nachádza na mieste, kde na prelome rokov 

1944/1945 bolo povraždených 32 Žilinčanov. Ich pozostatky boli po ukončení vojny 

prevezené na Starý cintorín v Žiline. kde boli pochovaní. 

 

   

pamätník pred rekonštrukciou                        pamätník po rekonštrukcii 
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17.9. Dnes sa v Žiline uskutočnil už siedmy ročník kampane Na kolesách proti rakovine, 

ktorej hlavným organizátorom je Slovenský paraolympijský výbor. V jednotlivých 

mestách a obciach absolvujú účastníci kampane symbolické jazdy na nemotorových 

kolesových prostriedkoch, prispievajú finančne do verejnej zbierky a prvýkrát sa 

zapájajú aj do súťažnej formy kampane – mobilného fitnes. Spoluorganizátorom pod-

ujatia bolo Mesto Žilina. 

 

19.9. Hurbanova ulica sa premenila na bulvár. Bola uzavretá pre automobilovú dopravu a 

bol vytvorený priestor pre kultúrne aktivity, oddych. Stretli sa tu cyklisti, korčuliari-

inlineri, deti. Podujatie sa konalo v rámci Európskeho dňa mobility.   

 

20.9. V Dopravnom podniku mesta Žilina sa konal už tretí raz deň otvorených dverí. Náv-

števníci si pozreli celý areál na Kvačalovej ulici i vozovňu na Košickej ulici. Náv-

števníkom boli sprístupnené autobusy Karosa B 952, Renault City bus a Irisbus Ci-

telis a trolejbusy Tr14 a Tr15. Pri týchto vozidlách bol zabezpečený odborný výklad 

vodičmi mestskej hromadnej dopravy.  

  

 

 

Otvorený deň v DPMŽ. 
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22.9. Pri Turistickej informačnej kancelárii (TIK) Žilina na začiatku ulice Republiky bol 

slávnostne odomknutý cykloprístrešok. Odomkol ho cyklistický nadšenec Alojz 

„Oďo“ Ďurčanský. Nasledovala cyklojazda mestom Žilina, na ktorej sa zúčastnili 

desiatky cyklistov i cyklohliadka Mestskej polície.  

 

Cyklisti na Košickej ulici. 

 Mestská krytá plaváreň začala letnú sezónu v druhej polovici júna. Sezónu naplno 

rozbehli jednotkári, ktorých po minuloročnom prvom pokuse poriadne pribudlo a svoj 

vstup si 30. 6. a 1. 7. samými jednotkami na vysvedčení „zaplatilo“ 87 žiakov a štu-

dentov. Počas tohtoročnej letnej sezóny prišlo na žilinskú plaváreň 65 tisíc návštevní-

kov. Slnečných a teplých dní mierne pribudlo, čo sa odrazilo aj na návštevnosti. V 

porovnaní s minulým rokom bol nárast o 20 000 návštevníkov za celú sezónu. Padlo 

aj niekoľko rekordných dní, kedy sa návštevnosť vyšplhala na 3 000 návštevníkov. 

Absolútnym rekordom bol 15. júl a 2. august, kedy bola kapacita priestoru úplne vy-

ťažená, čo znamenalo 3 500 návštevníkov.  
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23.9. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 

predstavenie knihy Židia v Žiline. 

Autormi tejto ojedinelej publikácie sú 

bratia Peter Frankl a Pavel Frankl. 

V knihe autori popisujú život židov-

skej komunity v našom meste. Publi-

kácia obsahuje bohatú ilustračnú prí-

lohu a množstvo kópií rôznych dokumentov. Knihu slávnostne uviedol primátor mesta 

Žilina Ivan Harman. Odborný posudok prečítal historik a archivár Peter Štanský. 

       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava: Peter Štanský, Peter Frankl, Pavel Frankl  . 

 

25.9. Mesto Žilina opäť pokračuje v zbere nadrozmerného komunálneho odpadu rozmies-

tnením 21 kusov veľkokapacitných kontajnerov od 25. septembra do 2. novembra 

2009. Súčasťou jesenného upratovania v meste je aj súťaž v zberných dvoroch a ve-

rejné čistenie lesoparku Chrasť 10. októbra.  

Mesto Žilina zaplatilo minulý rok na jeseň za 242 vývozov 33-tisíc eur. Na jar 2009 

zaplatilo Mesto Žilina za 560 vývozov 72 800 eur. 

Mesto Žilina od leta separuje ďalšie dve zložky komunálneho odpadu – tetrapakové a 

kovové obaly. Na sídliskách, v centre mesta i v mestských častiach je rozmiestnených 
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1 260 nových kontajnerov na separovanie piatich druhov komodít (papier, tetrapakové 

obaly z nápojov a potravín, sklo, plasty a kovové obaly).  

 

 OKTÓBER 2009 

2. – 3.10. Na Mariánskom námestí sa konal 

druhý ročník Festivalu seniorov. 

Seniori z desiatich klubov zo Žili-

ny a okolia predviedli na pódiu ukážky spevu, tanca a folklóru. Žilinských seniorov 

zastupoval Senior klub Priatelia. 

V priestoroch Mestského úradu sa dňa 3. októbra konala konferencia s názvom Me-

dzigeneračná spolupráca a postavenie starších na Slovensku v porovnaní s krajinami 

Európskej únie.  

 

 

Vystúpenia na Mariánskom námestí. 

 

5.10. V zrekonštruovaných priestoroch Mesta Žilina na Hornom vale bol otvorený Klub 

dôchodcov a výdajňa stravy. Rekonštrukcia nového klubu seniorov stála 160 000 €. 

Vzhľadom na reštitúcie, bývalé vedenie mesta pred piatimi rokmi zrušilo obľúbený 

klub dôchodcov v Sade SNP. Takéto zariadenie dôchodcom veľmi chýbalo. Preto po 

odovzdaní stacionáru na Vlčincoch a po modernizácii klubu seniorov v Strážove 

Mesto vytvorilo tento nový priestor. Bude tu klubová činnosť, poradenstvo, bezplat-

ný internet. Kapacita výdajne stravy jedálne bude 50 miest, strava sa bude dovážať 
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z jedálne na Vlčincoch.  

8.10. Žilinčania po štvrtý raz čistili Lesopark Chrasť. Podujatie zorganizovalo Mesto Žilina. 

Napriek nepriaznivému počasiu prišlo na akciu 60 dobrovoľníkov. Vyzbieralo sa 

približne 400 kilogramov odpadu. Čistenia Lesoparku sa zúčastnil aj primátor Ivan 

Harman, niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva, senior klub Priatelia, žiaci 

a pedagógovia zo ZŠ Karpatská, žilinskí turisti, atď.  

 

14.10. Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami by mala byť dokončená bez tunelových 

úsekov v roku 2012 a spolu s tunelmi v roku 2014. Povedal to minister dopravy Ľu-

bomír Vážny pre agentúru SITA po dnešnom HN Clube v súvislosti s realizáciou 

dvoch balíkov projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) na úsekoch D1 medzi 

Martinom a Prešovom a Žilinou a Martinom. 

 

15.10. Takmer celý Žilinský kraj je pod snehom a naďalej sneží. Vo vyšších polohách napad-

lo za dva dni až do 40 centimetrov snehu. Na Kysuciach odstraňujú cestári spolu s 

hasičmi popadané stromy, všetky cesty sú momentálne zjazdné. Pre agentúru SITA to 

potvrdil dispečer krajskej správy ciest. Cestári majú v teréne priebežne 50 sypačov a 

ďalšiu techniku na odstraňovanie popadaných stromov. Všetky cesty I. triedy sú 

zjazdné, väčšinou mokré. Cesty II. a III. triedy sú pokryté kašovitou vrstvou snehu od 

1 do 5 cm. V meste Žilina je situácia stabilizovaná, cesty sú zjazdné. 

 

19.10. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Hlasovaním o dôvere poslanci odobrili Michala Horeckého naďalej vo funkcii zá-

stupcu primátora. Na programe zastupiteľstva bolo schválenie rozšírenia ponuky 

cestovných lístkov Dopravného podniku mesta Žilina o predaj elektronického ces-

tovného lístka zakúpeného prostredníctvom mobilného telefónu vo forme SMS 

správy. Prestupný SMS cestovný lístok bude platiť na všetkých linkách MHD, ok-

rem nočných spojov. Zľavy pri ňom platiť nebudú. Cestujúci bude musieť nastúpiť 

do vozidla už s prijatým platným SMS cestovným lístkom.  

Poslanci odsúhlasili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o udržiavaní 

všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina. Prínosy nové-

ho VZN spočívajú hlavne v informovanosti verejnosti o aktuálnych povinnostiach 
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vo vzťahu k čistote a ochrane zelene na území mesta. Zvýrazňuje aj povinnosti súk-

romných vlastníkov nehnuteľností k starostlivosti o svoju nehnuteľnosť, t.j. hlavne 

udržiavanie primeranej čistoty a stavu zelene (kosenie, plošné úpravy a pod.).  

Poslanci schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operač-

ného programu – Stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky – Burianova veža na 

ul. Horný Val v Žiline a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky v meste Žilina – Rosen-

feldov palác. V jednej z dominánt Žiliny, Burianovej veži, by malo byť múzeum. Na 

prízemí budovy Rosenfeldovho paláca by sa mala nachádzať mestská galéria, na 

prvom poschodí sa plánujú reprezentačné priestory mesta a administratívne priesto-

ry pre Kultúrne centrum.  

 

Rosenfeldov palác dnes 

Poslanci vzali na vedomie správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v pô-

sobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2009/2010. „K 15. septembru 2009 eviduje 

Mesto Žilina 1 764 detí v materských školách, 316 detí v MŠ pri ZŠ a 6 005 žiakov 

v základných školách. Centrá voľného času registrujú spolu 6 474 členov (CVČ 

Spektrum – 1 992, CVČ Žirafa 4 482). K rovnakému dátumu je v ZUŠ zapísaných 1 

198 žiakov na individuálnu formu výučby a 1 128 žiakov na skupinovú formu výuč-

by.  

Na programe zastupiteľstva bolo aj schválenie správy o činnosti Mestského divadla 
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Žilina v sezóne 2008/2009. V stanovenom období odohralo MD 197 vlastných diva-

delných predstavení, ktoré videlo 39 624 divákov; na 16 hosťujúcich predstaveniach 

bolo 2 257 divákov. Divadelná sezóna 2008/2009 bola pre Mestské divadlo Žilina 

Žilinské divadlo sa prvýkrát zúčastnilo festivalu Nová dráma/New Drama 2009 s 

inscenáciou hry Sergiho Belbela Mobil, ktorá získala Cenu festivalu.  

 

21.10. Mesto Žilina sa prezentovalo na 6. ročníku výstavy cestovného ruchu ITEP v partner-

skom meste Plzeň. Na výstave sa prezentuje 150 subjektov, z toho 21 zahraničných. 

Plzeň navštívila v tom čase aj delegácia mesta Źilina, ktorú viedol primátor mesta 

Ivan Harman. So svojim plzenským kolegom Pavlom Rődlom prerokovali možnosti 

ďalšej spolupráce medzi našimi mestami. Návštevníkov zaujalo zdobenie kraslíc, 

ktoré predvádzala Verona Štaffenová i práca Martina Brxu, výrobcu fujár a bičov. 

Výstava končí 24. októbra. 

 

 NOVEMBER 2009 

 

5.11. Prezidentom Euroregiónu Beskydy v roku 2010 

bude Zbigniew Michniowski, predseda poľskej 

časti združenia. Na tento post ho na zasadnutí v 

Strečne zvolilo prezídium Euroregiónu Beskydy. Sprievodným podujatím zasadnutia 

bol seminár o cestovnom ruchu. Euroregión Beskydy je združenie miest a obcí troch 

prihraničných území Slovenska, Poľska a Česka. Na budúci rok si pripomenie 10. 

výročie vzniku. 

 

10.11. Kvôli výstavbe obchodného centra Mirage sa dnes začalo s presadzovaním 33 stro-

mov z námestia Andreja Hlinku. Presádzanie sa robí za pomoci špeciálnej techniky 

z Nemecka. Stromy budú vysadené v lokalitách Vodné dielo Žilina a Sad mieru na 

Bôriku. Záležitosť je dosť medializovaná ako ekologická, ale v konečnom dôsledku 

stromov v centre mesta ubudne. Ďalších 14 stromov na námestí bolo vypílených. 

S výstavbou OC Mirage mnoho Žilinčanov verejne nesúhlasí. 

 

15.11. V tento deň sa konali voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja. Súčasný 

predseda Žilinského kraja Juraja Blanára (kandidoval za Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS, 
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HZD, Strana zelených, Slobodné fórum) zvíťazil už v prvom kole. Získal 79 519 

hlasov, čo znamenalo 63,2% hlasov.  

 

Poslanci zvolení za volebný obvod Žilina: 

Branislav Bačík, SMER, ĽS-HZDS               3 813 hlasov 

Ľubomír Bažík, KDH, SDKÚ-DS, OKS        5 971 

Peter Dobeš, KDH, SDKÚ-DS, OKS             4 103 

Robert Ficek, SMER, ĽS-HZDS                    4 316 

Mária Gašicová, KDH, SDKÚ-DS, OKS       4 166 

Ivan Chaban, KDH, SDKÚ-DS, OKS            4 475 

Igor Choma, SMER, ĽS-HZDS                      6 195 

Pavel Pavlásek, KDH, SDKÚ-DS, OKS        5 439 

Juraj Popluhár, SMER, ĽS-HZDS                  6 281 

Ján Slota, SNS                                                4 043 

Andrej Sočuvka, KDH, SDKÚ-DS, OKS      4 930 

Jozef Štrba, SMER, ĽS-HZDS                       3 787 

Štefan Zelník, SNS                                         4 784 

 

19.11. V areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou poklepaním základného kameňa bola 

začatá výstavba budovy pre urgentný príjem, anesteziológiu a intenzívnu medicínu. 

Na slávnosti sa zúčastnili o.i. minister zdravotníctva Richard Raši, primátor mesta 

Žilina Ivan Harman, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a ako 

hostiteľka riaditeľka nemocnice Daniela Bekeová. Výstavba pavilónu výrazne zlepší 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Žiline a v celom regióne.  
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 Zľava: Daniela Bekeová, Richard Raši, Štefan Zelník, Juraj Blanár a Ivan Harman.  

 

20.11. Mesto Žilina si viacerými podujatiami pripomenulo 20. výročie nežnej revolúcie, 

udalostí z roku 1989. Séria podujatí začala už 16. novembra filmovou projekciou 

dokumentárnych filmov na žilinskej radnici pod názvom 20 rokov na ceste slobody 

a demokracie. Projekcia bola spojená s diskusiou a prezentáciou novej obrazovej 

publikácie November/Očami ŠtB a ulice.  

Dňa 17. novembra bola v Mestskom divadle premiéra hry autora Doda Gombára Tretí 

vek. Táto hra sa dotýka práve Novembra.  

Dňa 20. novembra bol na Námestí Andreja Hlinku „Koncert pre slobodu“, na ktorom 

vystúpili skupiny 3 Drive, Živé kvety a HEX.  

Hosťami podujatí v Žiline boli aktéri Nežnej revolúcie Ján Budaj, Ladislav Snopko a 

Ľubomír Feldek, ktorý je čestným občanom Žiliny. K 20. výročiu revolúcie organizu-

jú rôzne podujatia aj žilinské kultúrne inštitúcie a občianske združenia. 
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koncert na Námestí Andreja Hlinku 

 

 DECEMBER 2009 

 

4.12. Žilinský hokej oslavoval 85. výročie svojho vzniku. Mestský 

hokejový klub, ktorého jediným akcionárom je Mesto Žilina na-

vštívil primátor mesta Ivan Harman. Žilinskí hokejisti odohrali 

zápas s HC Košice. Na námestí Andreja Hlinku na želanie hoke-

jistov vystúpila skupina Arzén. 

  

5.12. Aj Žilinu navštívil svätý Mikuláš. Pred príchodom Mikuláša bol na Mariánskom ná-

mestí slávnostne odhalený Žilinský betlehem, ktorý tvorili rezbári počas Rezbárskeho 

sympózia v lete tohto roku.  
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posvätenie Žilinského betlehemu 

 Na Mariánske námestie podvečer prišlo niekoľko stovák detí s rodičmi. Mikuláš spolu 

s primátorom mesta Žilina Ivanom Harmanom zasvietili vianočný stromček. Prícho-

dom Mikuláša sa začali v Žiline tradičné Vianočné trhy a viaceré kultúrne podujatia 

pod spoločným názvom Čas vianočný...  
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11.12. V mestskej časti Brodno sa uskutočnili „Oslavy 765. výročia vzniku prvej písomnej 

zmienky o Brodne“. Najskôr sa uskutočnil sprievod do kostola v podaní členov DHZ 

Brodno a Dychového súboru Brodnianka a pozvaných funkcionárov. Oslavy sa konali 

v Rímsko-katolíckom kostole v Brodne účasťou na slávnostnej svätej omši a v Kul-

túrnom dome v Brodne. Na podujatí si zaspomínali na prácu významných osobností, 
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ktorí pre túto obetovali množstvo voľného času a reprezentovali ju nielen na Sloven-

sku ale i vo svete. Na oslavách si zaspomínali na rodinu Maťašakových, Adama Pran-

du a ale prof. Dr. Rudolfa Moravca, CSc. 

  

20.12. Pred Vianocami vyšla kniha s názvom „Jak jsme poslouchali písničky“. Autor Petr 

Vaňouček v knihe popisuje prvé roky rock´and´rollu vo svete a v niekdajšom Česko-

slovensku. Spomína na obdobie konca 50-tych a začiatku 60-tych rokov Svoje texty 

dokladá bohatou dokumentáciou publikácií, obalov LP-platní, tabuľkami zahranič-

ných hitparád. Svojim obsahom je to ojedinelé dielo, ktoré sa venuje tejto oblasti 

hudby. Kniha je písaná v češtine, autor však žije od 60-tych rokov v Žiline. 

  

 

Obal knihy Jak jsme poslouchali písničky 
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31.12. Vo večerných hodinách sa začali na Mariánskom námestí zhromažďovať Žilinčania, 

aby oslávili príchod roku 2010. V dobrej nálade, pri kultúrnom programe privítali 

Nový rok a po odznení slovenskej štátnej hymny si pozreli pekný ohňostroj.  
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 Rozpočet mesta Žilina za rok 2009 (v EURO) 

(záverečný účet schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24.6.2010) 

Bežný rozpočet 
Schválený roz-

počet na rok 2009 
Upravený rozpo-
čet na rok 2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Bežné príjmy  45 293 533,00 47 460 183,00 50 741 112,79 

Bežné výdavky 43 092 644,00 47 536 772,00 46 513 410,58 

Prebytok + / Schodok - 2 200 889,00 -76 589,00 4 227 702,21 

            

Kapitálový rozpočet 
Schválený roz-

počet na rok 2009 
Upravený rozpo-
čet na rok 2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Kapitálové príjmy 2 140 344,00 3 818 644,00 5 494 016,95 

Kapitálové výdavky  1 951 271,00 7 541 223,00 9 023 800,62 

Prebytok + / Schodok - 189 073,00 -3 722 579,00 -3 529 783,67 

 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009      

Prebytok + / Schodok - 2 389 962,00 -3 799 168,00 697 918,54 

 

Rozpočet finančných 
operácií 

Schválený roz-
počet na rok 2009 

Upravený rozpo-
čet na rok 2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Príjmové finančné operácie 331 939,00 6 521 069,00 8 194 865,65 

Výdavkové finančné operácie 2 721 901,00 2 721 901,00 4 608 057,18 

Prebytok + / Schodok - -2 389 962,00 3 799 168,00 3 586 808,47 

            

Hospodárenie celkom 
Schválený roz-

počet na rok 2009 
Upravený rozpo-
čet na rok 2009 

Plnenie k 
31.12.2009 

Prebytok + / Schodok - 0,00 0,00 4 284 727,01 
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Počet obyvateľov mesta Žilina k 31. 12. 2009 podľa mestských častí: 

Bánová 1 871, Bôrik 3 431, Brodno 1 293, Budatín 1 585, Bytčica 2 065, Hájik 7 

914. 

Hliny 12 038, z toho Hliny I 959, Hliny II 805, Hliny III 1 821, Hliny IV 380, 

Hliny V 1 427, Hliny VI 1 929, Hliny VII 3 195, Hliny VIII 1 220, Malá Pra-

ha 302. 

Mojšová Lúčka 428, Považský Chlmec 1 337, Rosinky 686, Solinky 14 395, Sta-

ré mesto 9 382, Strážov 537, Trnové 2 426,  

Vlčince 19 551, z toho Vlčince I 1 849, Vlčince II 7 625, Vlčince III 8 692, Vlčin-

ce IV 1 385. 

Vranie 754, Zádubnie 722, Zástranie 940, Závodie 2 379, Žilinská Lehota 304, 

iba Žilina 797 (občania s trvalým pobytom v Žiline bez upresnenia adresy)  

 

Spolu v Žiline žilo 84 835 obyvateľov 

 

 

 


