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JANUÁR 2012 

1. 1. 

 

Mesto Žilina si v tomto roku pripomína významnú historickú udalosť, 

700. výročie prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. Od roku 

1312 až po súčasnosť sa pod tvár nášho mesta podpísala jeho významná 

zemepisná poloha, ktorá umožnila obyvateľom všestranný rozmach. 

Križovatka ciest sa pozitívne prejavila najmä v oblasti obchodu, ktorý 

významne ovplyvnil život v našom meste.  

Úplne prvá písomná zmienka o Žiline je z roku 

1208, kedy sa spomína terra de Selinan (zem 

Žilina/Žiliňany). Hoci sa osada Žilina (Žiliňany) 

zmenila na mesto koncom 13. stor., ako mesto civitas 

Zylinensis (mesto Žilina) sa spomína prvýkrát až 

v roku 1312 v listine, ktorou bola udelená škultécia žilinskému 

mešťanovi Henrichovi v Kolároviciach. Originál listiny sa dnes 

nachádza v Štátnom archíve v Bytči. 

 

1. 1. Mestské divadlo Žilina si pripomína 2O 

rokov svojej existencie. Divadlo bolo 

založené 1. januára 1992 ako prvé neštátne 

repertoárové divadlo na Slovensku, ktorého 

zriaďovateľom je mesto Žilina. Od roku 

1995 v Mestskom divadle pôsobili dve scény: Činohra Mestského 

divadla Žilina a Divadlo pre deti a mládež Maják. Divadlo Maják bolo 

pôvodne amatérske divadlo, ktoré v Žiline pôsobilo od roku 1980 

a profesionalizovalo sa v roku 1990. 

Po zrušení Činohry Mestského divadla roku 1996, ktorej sa nedarilo 

napĺňať svoje umelecké ambície hlavne pre veľké rezervy v kvalite 

hereckého súboru, zostal v budove Mestského divadla pôsobiť len 

jeden súbor – Divadlo pre deti a mládež Maják. Divadlo postupne 
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prešlo vnútornou transformáciou dramaturgie a tematicky sa rozšírilo 

o repertoár pre dospelého diváka.  

V rokoch 1999 – 2003 prebehla veľká rekonštrukcia budovy 

Mestského divadla, ktorej architektonický projekt z roku 1941 navrhol 

Otto Reichner. Divadlo pre deti a mládež Maják po ukončení 

rekonštrukcie divadelnej budovy oficiálne prestalo používať svoj 

názov a začalo pôsobiť pod hlavičkou Mestského divadla Žilina.  

 

10. 1. Mesto Žilina ako iniciujúci subjekt spolu s 

obcami Terchová, Belá, Stará Bystrica, 

Porúbka, Lietava, Teplička nad Váhom, 

Gbeľany, Radôstka a 16 podnikateľskými 

subjektmi zavŕšili podpisom Zakladateľskej 

zmluvy akt založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

(OOCR) s názvom Malá Fatra. Ustanovujúceho valného 

zhromaždenia sa zúčastnili všetci zakladajúci členovia. 

 

Za predsedu predstavenstva OOCR bol na štvorročné funkčné obdobie 

zvolený primátor mesta Žilina Igor Choma. Výkonným riaditeľom 

OOCR sa stal Peter Chrapčiak, ktorý je okrem iných aktivít v 

cestovnom ruchu aj jedným z koordinátorov vzniku cyklotrás v okolí 

Žiliny. Všetky funkcie orgánov OOCR sú čestné a bez finančného 

ohodnotenia, okrem funkcie výkonného riaditeľa. 

  

15. 1. ZŠ Martinská sa začala v tomto školskom roku aktívne podieľať na 

projekte Comenius s názvom: Zdravý a fit tínedžer, znamená šťastný 

tínedžer v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Tým sa začala 

trojročná medzinárodná spolupráca v anglickom jazyku so 

zahraničnými školami v Turecku, Španielsku, Slovinsku a Poľsku. 

Šesť žiačok zo ZŠ vycestovalo na stretnutie do Slovinska.  

 

21. 1. Od 15. januára sa konal zápis detí do 1. ročníkov základných škôl. 

Celkove bolo zapísaných 684 budúcich žiakov, z toho zákonní 

zástupcovia 15-tich detí požiadali o zaradenie dieťaťa do 0-tého 

ročníka a 42 rodičov požiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky. 

http://www.regionmalafatra.sk/
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Zo základných škôl v deviatom ročníku v júni odchádza 652 žiakov na 

stredné školy a očakávame taktiež, že ďalší žiaci odídu študovať na 

osemročné či bilingválne gymnáziá.  

 

21. 1. Konal sa už 30. ročník lyžiarskeho podujatia, ktoré má názov Prechod 

Jánošíkovým krajom. Dobré snehové podmienky umožnili uskutočniť 

prechod na jeho klasických trasách. Boli to dve na seba nadväzujúce 

trasy, z ktorých dlhšia má 23 km s prevýšením 620 m a kratšia 15 km 

s prevýšením 270 m. Dlhšia trasa začína v Zázrivej a končí 

v Lutišiach, kde je zároveň začiatok kratšej trasy, ktorá končí 

v Kotrčinej Lúčke. Jubilejný ročník absolvovalo celkom 302 

účastníkov. Najstarší z nich je narodený v roku 1935 a prechodu sa 

zúčastňuje každoročne. 

 

23. 1. Na Radnici mesta sa konalo 14. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválili zníženie nájomného za 

pozemky pod letnými terasami v meste Žilina. Podľa zákona došlo 

totiž k oslobodeniu obcí a vyšších územných celkov zo zdanenia 

príjmov z prenájmu ich majetku. Schválená suma v historickom centre 

je 0,66 eur/m2/deň. 

 

24. 1. Na Radnici mesta sa konalo tradičné spoločné stretnutie jubilantov. 

Pozvaných bolo 143 seniorov, ktorí sa dožívajú okrúhleho životného 

jubilea (70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov). Najstaršia jubilantka, ktorá 

prišla na stretnutie mala 90 rokov. Pamätné listy si z rúk primátora 

prevzalo 61 zúčastnených oslávencov, ktorí sa zároveň podpísali do 

Pamätnej knihy Mesta Žilina. Na stretnutiach nechýbal ani kultúrny 

program. 

 

 FEBRUÁR 2012 

 

1. 2. Mesto Žilina v spolupráci s partnermi usporiadalo Lyžiarske preteky 

o Pohár primátora mesta Žilina. Podujatia sa zúčastnilo rekordných 

180 lyžiarov z 12 žilinských základných škôl. Súťaž sa uskutočnila za 

slnečného, ale mrazivého počasia v Oščadnici – Centrum. Súťažilo sa 
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v 8 lyžiarskych a 2 snowboardových kategóriách. V bodovaní škôl 

zvíťazila ZŠ Hájik s 202 bodmi, pred ZŠ Limbová (161 bodov) a ZŠ 

V. Javorku (138 bodov). Ceny odovzdával primátor mesta Žilina Igor 

Choma. Mesto Žilina zabezpečilo pre účastníkov dopravu, stravu 

a vleky. Súťaž bola súčasťou školskej športovej ligy.  

 

10. 2. Vzhľadom na pretrvávajúce mrazivé počasie je Mesto Žilina 

v prípade núdze pripravené poskytnúť ďalšie priestory pre ľudí bez 

strechy nad hlavou. Ak dôjde ku kritickej situácii a aktuálne kapacity 

zariadení pre občanov bez domova nebudú postačujúce, Mesto je 

pripravené operatívne konať. V súčinnosti s Odborom civilnej ochrany 

a krízového riadenia Obvodného úradu Žilina a miestnym vojenským 

útvarom je Mesto pripravené na vznik možnej mimoriadnej situácie.  

 

16. 2. a 

17. 2. 

Neodmysliteľnou súčasťou hudobného diania 

v Žiline sú každoročne fašiangové koncerty 

Štátneho komorného orchestra Žilina 

v žilinskom Dome umenia Fatra. Na koncertoch 

odznel Klavírny koncert č. 2 c mol op. 18 od 

Sergeja Rachmaninova a populárny klavírny 

cyklus Ročné doby od Petra Iljiča Čajkovského. 

Výnimočnosť koncertu zvýraznila osobnosť 

dirigenta. Misha Katz (na obr.), rodák z Ruska, 

žijúci vo Francúzsku sa žilinskému publiku po prvýkrát predstavil 

s veľkým úspechom vo februári 2008. Od tej doby s ŠKO uskutočnil 

25 koncertov. 

 

17.2. Žilinské ulice aj tento rok zaplnili už tradične fašiangové maškary. 

Slovenský festival fašiangových masiek – Carneval Slovakia Žilina 

2012 spestril predpôstne obdobie už po ôsmykrát.  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYg7iYn7rJAhXJWRQKHWFmD3oQjRwIBw&url=http://www.skozilina.sk/misha-katz/&psig=AFQjCNFEksQw90_5Fa1Oo2ewitt5ttCfKw&ust=1449044850932514
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         Sisa Sklovská a Dominik Zaprihač                   Helena Blehárová 

 

 V úlohe Kráľovnej festivalu sa predstavila Žilinčanka Sisa Sklovská, 

ktorá publiku predstavila aj svoje spevácke umenie. Kráľom bol herec 

Dominik Zaprihač. Trasa fašiangového sprievodu viedla tento rok až 

cez Bulvár – ulicou Antona Bernoláka. V sprievode boli pôvodné, ale 

aj súčasné maškary z okolitých obcí a miest, kde je tradícia fašiangu 

stále súčasťou života obce. Do sprievodu sa zapojili aj deti zo 

žilinských základných škôl. Fašiangy na Mariánskom námestí 

slávnostne otvoril primátor mesta Žilina Igor Choma. 

 

Osobnosťou ôsmeho ročníka festivalu sa stala žilinská rodáčka a 

džezová speváčka Helena Blehárová. Hlavné dianie festivalu sa 

sústredí na Mariánske námestie, kde na hostí čaká bohatý kultúrny 

program, ktorého vrcholom bude vystúpenie populárneho Martina 

Haricha. 
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20. 2. Primátor mesta Žilina Igor 

Choma navštívil na konci 

minulého týždňa MUDr. Jána 

Zelníka (na obr.), aby mu 

osobne odovzdal Cenu 

primátora mesta Žilina za rok 

2010, ktorú si pán Zelník 

zaslúžil za svoj prínos pre 

rozvoj pediatrie v Žiline i na 

Slovensku. MUDr. Ján Zelník sa narodil v roku1920 v Žiline. 

Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave, kde promoval v roku 

1947. Študoval aj v Prahe a vo Viedni. Ján Zelník sa za svoj život stal 

legendárnym pediatrom v našom meste.  

 

20. 2. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 15. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Po dlhoročnom úsilí bol schválený nový 

Územný plán mesta Žilina (ÚPN-M). Mesto Žilina sa doteraz riadilo 

Územným plánom sídelného útvaru Žilina z roku 1978. S prípravami 

nového územného plánu mesta sa začalo v roku 1994. Schválenie 

ÚPN-M je posledným krokom, ktorému predchádzalo niekoľko etáp 

jeho spracovania a prerokovania. Až za súčasného vedenia mesta sa 

podarilo dokončiť a schváliť tento dôležitý dokument pre 

usmerňovanie urbanisticko-architektonického rozvoja mesta.  

 

Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor územného plánovania, súhlasil 

s predloženým návrhom ÚPN-M a odporučil Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline, aby návrh ÚPN-M schválilo a vyhlásilo 

záväznú časť ÚPN-M všeobecne záväzným nariadením, ktoré sa po 

schválení Mestským zastupiteľstvom stane záväzným podkladom pre 

usmerňovanie investičnej činnosti a rozvojových zámerov vo 

vymedzenom území. 
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20. 2. V Mestskom divadle sa 

uskutočnil galavečer podujatia 

Najúspešnejší športovci mesta 

Žilina za rok 2011. Ceny 

víťazom odovzdal primátor 

mesta Žilina Igor Choma a 

podpredseda Žilinského samo- 

právneho kraja Jozef Štrba. 

Víťazstvo v kategórii dospe- 

lých obhájil prvenstvo karatista 

Juraj Tabak. Medzi mládež-

níkmi bola najúspešnejšia opäť 

karatistka Eva Nováková. V družstvách dominovali až 4 tímy, a to 

basketbalisti BK Váhostav SK Žilina, futbalisti do 17 rokov MŠK 

Žilina, ženské florbalistky CVČ UNIHOC Žirafa a juniorské 

futbalistky ŠKF Žirafa Žilina. Program moderoval Peter Fiabáne. 

 

 

 Pri mikrofóne P. Fiabáne, druhý zľava J. Tabak, vpravo I. Choma. 

 

22. 2. Mesto Žilina navštívil veľvyslanec Maďarskej 

republiky na Slovensku J. E. Csaba Balogh (na 

obr.). Na Radnici mesta Žilina s primátorom 

Igorom Chomom prediskutovali záležitosti 

komunálnej politiky, spolupráce štátov 

Višegrádskej štvorky a vzťahov medzi našimi 

dvoma krajinami.  
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23. 2. Obchodný reťazec Tesco otvoril vo štvrtok 

už svoju šiestu prevádzku v Žiline. Nová 

budova hypermarketu vyrástla na pozemku medzi sídliskami Hliny 

a Hájik na Obvodovej ulici. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil za 

mesto Žilina prednosta Mestského úradu v Žiline Dušan Petrík. Počas 

slávnostného otvorenia zástupcovia spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. 

odovzdali predstaviteľom mesta príspevok vo výške 2 000 EUR pre 

potreby Nadácie žilinský lesopark, ktorej primárnou aktivitou je 

revitalizácia lesoparku medzi sídliskami Vlčince a Solinky. 

 

26 .2. Pani Žofia Holešová sa dožila krásneho veku 

– 102 rokov. Narodila sa 26. februára 1910 

v Lokci, okres Námestovo. Vyše pol roka žije 

v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych 

služieb pre dospelých na Ulici Republiky 22 v 

Žiline. K jubileu jej zablahoželali aj 

predstavitelia Mesta Žilina. 

 

 

29. 2. Mesto Žilina začalo informovať svojich obyvateľov a 

zahraničných návštevníkov prostredníctvom sociálnej 

siete facebook. Cieľom je poskytovať verejnosti vždy 

aktuálne informácie o aktivitách mestského úradu a o dianí v meste. 

Na facebooku budú zverejňované pozvánky na kultúrne, športové a iné 

spoločenské akcie, tlačové správy, články a ďalšie dôležité informácie. 

Profil Mesta Žilina je vytvorený so zámerom vedenia mesta byť bližšie 

k svojim občanom. Dôležitá je spätná väzba od každého občana, ktorá 

môže zlepšiť komunikáciu medzi verejnosťou a Mestským úradom 

v Žiline. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/url?url=https://www.facebook.com/facebook&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=L1MRVbeCLIjiaJnhgFg&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=TDw2rgc7DMc7RX1okYm9hg&usg=AFQjCNHCYHb9NqLVaUwo2pjix_UZNuAuIg
http://www.google.sk/url?url=http://www.tesco.sk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NQUZVfCBL8Pkauy5guAL&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=P6gMLI9r5QBqz9Gt25OwkQ&usg=AFQjCNGPcNklfi4TZ642hIIWDN6Tpwy5MQ
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 MAREC 2012 

 

1.3. V Dome umenia Fatra bol koncert Štátneho komorného orchestra, 

na ktorom odzneli skladby Osudová symfónia (autor Ludwig van 

Beethoven), Divertimento D dur (autor Wolfgang Amadeus Mozart) a 

Koncert Es dur (autor Ján Nepomuk Hummel). Ako sólista sa 

predstavil svetoznámy trubkár Juraj Bartoš.  

 

7. 3. Mesto Žilina navštívil veľvyslanec Bieloruskej 

republiky J. E. Vladimír Serpikov (na obr.). Na 

Radnici mesta Žilina diplomata prijal primátor 

mesta Igor Choma. Neskôr pán veľvyslanec 

pracovne navštívil Dopravný podnik mesta 

Žiliny.  

 

 

10. 3. V celej Slovenskej republike sa konali predčasné voľby do Národnej 

rady Slovenskej republiky, v ktorých kandidovalo 26 politických 

strán. Občania mesta Žilina v parlamentných voľbách 2012 volili v 77 

volebných okrskoch. Mestský úrad v Žiline zaregistroval 70 414 

oprávnených voličov. Vo voľbách spolu odovzdali 43 871 platných 

hlasov. 

Výsledky volieb v meste Žilina 

  názov strany  počet 

hlasov 

 

1. SMER-Sociálna demokracia 19 443 44,31% 

2. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽaNO) 

 5 352 12,19% 

3. Slovenská národná strana (SNS) 3 977 9,06% 

4. Sloboda a solidarita 3 771 8,59% 

5. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 3 475 7,92%. 

6. SDKÚ – DS 3 371 7,68 

7. MOST – HÍD 991 2,25%. 
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Najviac preferenčných hlasov v Žiline získali nominanti strany 

SMER-SD. Robert Fico dostal 12 711 hlasov, Robert Kaliňák 7 337 

hlasov, Juraj Blanár 5 237 hlasov a primátor mesta Žilina Igor 

Choma získal 3 912 hlasov. 

Vo volebnom obvode Žilina sa volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky zúčastnilo 117 805 občanov, čo znamená 66,57% 

oprávnených voličov. Účasť v žilinskom obvode bola najvyššia 

v rámci Slovenskej republiky.  

V celej Slovenskej republike zo 4 392 451 voličov sa k urnám dostavilo 

2 596 443 oprávnených voličov, čo predstavuje 59,11%. Vo voľbách 

jednoznačne zvíťazila strana SMER-SD, ktorá získala 1 134 280 

hlasov, čo je 44,41% platných hlasov. 

 

16. 3. Mesto Žilina plánuje výmenu 26 prestarnutých okrasných čerešní 

druhu Prunus cerasifera Nigra na Ulici A. Bernoláka („Bulvár“) z 

dôvodu ich veľmi zlého zdravotného stavu. Hneď, ako to počasie 

umožní, budú uvedené stromy nahradené novými, v rovnakom 

druhovom zložení. 

 

17. 3. Mesto Žilina, v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov 

pre recykláciu – Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber 

starého elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádia, 

počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu 

občania bezplatne priniesť v určenom čase na viaceré miesta. 

 

21. 3. – 

23.3. 

V Žiline sa konala konferencia ZAMUN 2012. Podujatie simuluje 

zasadnutie rady Organizácie spojených národov. Skupina študentov 

Gymnázia bilingválneho v Žiline, ktorá sa zaujíma o súčasné 

geopolitické dianie a zúčastňuje sa rôznych medzinárodných 

konferencií, sa rozhodla zorganizovať toto významné podujatie 

v našom meste. Na konferencii bolo viac ako 70 študentov – delegátov 

– zo Slovenska, Nemecka, Portugalska, Srbska a Poľska vo vekovej 

kategórii od 15 do 20 rokov. 

Otvorenia konferencie ZAMUN sa zúčastnili predseda ŽSK Juraj 

Blanár, primátor mesta Žilina Igor Choma, veľvyslanec Belgického 
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kráľovstva J.E. Walter Lion, veľvyslanec Francúzskej republiky J.E. 

Jean-Marie Bruno a veľvyslanec Španielskeho kráľovstva J.E. José 

Ángel López Jorrin. Slávnostné ukončenie konferencie s 

odovzdávaním diplomov a ocenení bolo na záver podujatia 

v priestoroch Radnice mesta Žilina. 

 

22. 3. Na Radnici mesta Žilina sa konalo prvé zasadnutie Žilinského 

mládežníckeho parlamentu (ŽMP). Na prvom zasadnutí si členovia 

Žilinského mládežníckeho parlamentu prevzali menovacie dekréty 

spolu s poslaneckými preukazmi.  

Členmi ŽMP sú: Róbert Šupík, Silvia Makúchová (obaja zo Strednej 

zdravotníckej školy), Patrik Kubička (Dopravná akadémia), Oliver 

Šalaga (Súkromné gymnázium Oravská ul.), Juraj Marček, Roman 

Piala, Miroslav Adamík (všetci traja z Gymnázia Hlinská), Matej 

Trepáč (Gymnázium Varšavská), Zuzana Moravcová, Patrícia 

Pavlíková (obe z Bilingválneho gymnázia), Tatiana Olejníková, Martin 

Bugala (obaja zo Strednej odbornej školy stavebnej), Michal Bačinský 

(Spojená škola – Stredná odborná škola), Nikola Suchánková (Stredná 

odborná škola podnikania) a Simona Papšová (Súkromná stredná 

umelecká škola). 

 

22. 3. 1. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 16. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Na návrh primátora mesta schválili do funkcie 

prvej zástupkyne primátora Slavomíru Brezovskú. Doterajší zástupca 

primátora Štefan Zelník bude zastávať funkciu druhého zástupcu 

primátora. Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o nájme objektov 

vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov 

medzi Vodohospodárskou výstavbou ako prenajímateľom a Mestom 

Žilina ako nájomcom.  
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27. 3. Naše mesto navštívila veľvyslankyňa 

Holandského kráľovstva v Slovenskej 

republike J. E. Daphne Bergsma (na obr.). Na 

Radnici mesta Žilina ju prijal primátor mesta 

Žilina Igor Choma.  

Pani veľvyslankyňa sa živo zaujímala 

o činnosť samosprávy mesta Žilina a čerpanie 

financií z Eurofondov.  

 

 

30. 3. Protikorupčné minimum Mesta Žilina je dokumentom, ktorý 

vznikol na základe podnetu primátora Igora Chomu. Žilina je druhým 

krajským mestom na Slovensku, ktoré sa rozhodlo prijať, zverejniť a 

riadiť sa takýmto dokumentom politiky otvorenosti. Protikorupčné 

minimum je rozpracované do jedenástich oblastí, v ktorých sa 

navrhuje presadzovanie súťažných metód a elektronických aukcií v 

oblasti nakladania s majetkom mesta, v personálnej politike 

obsadzovanie vedúcich postov výberovým konaním, taktiež 

vytvorenie mechanizmov pre spoluúčasť verejnosti na rozhodovaní 

samosprávy, ako aj zverejňovanie materiálov nad rámec zákona.  

 

30. 3. V Mestskom divadle Žilina bola premiéra divadelnej hry Jánošík 

007, ktorá pochádza z pera mladej slovenskej autorky Michaely 

Zakuťanskej. Dramaturgiu mal na starosti Peter Kováč a réžiu 

Mariana Ďurčeková a Ján Luterán. Účinkovali Anna Čonková, Ivana 

Kubáčková, Peter Brajerčík, Ján Dobrík a Gabriel Tóth. 
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31. 3. Na Radnici mesta Žilina bola milá 

slávnosť. Manželia Chobotovci (na 

obr.) si obnovili svoj manželský sľub 

po 60. rokoch. Pani Mária Chobotová 

sa narodila 24. apríla 1934 v Kež- 

marku. Vyučila sa za predavačku, 

posledným jej zamestnaním bolo 

Železničné staviteľstvo. Pán Vladimír 

Chobot sa narodil 28. septembra 1926 

v Žiline. Pracovnú kariéru začínal ako profesionálny vojak, neskôr 

pracoval v Slovenskom energetickom dispečingu. Spoločné 

manželstvo uzatvorili 29. marca 1952. Z manželstva sa im narodili 

dcéry Mária a Vladimíra. Majú vnučku Zuzanu, vnuka Juraja 

a pravnuka Mateja. 

 

31. 3. Mesto Žilina sa zapojilo do medzinárodného projektu Hodina Zeme 

2012 tým, že bolo vypnuté osvetlenie Katedrály Najsvätejšej Trojice 

(Farský kostol) a balustrády. Projekt Hodina Zeme je celosvetová 

ekologická akcia zameraná na upozornenie na globálne otepľovanie, 

klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Symbolom celej kampane je 

vypínanie osvetlenia, či už verejného, osvetlenia budov, pamiatok 

alebo iných objektov. Do projektu sa v minulom roku zapojilo 135 

krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko. 

 

 APRÍL 2012 

 

4. 4. V Mestskom divadle Žilina bolo pri príležitosti Dňa učiteľov 

oceňovanie pedagogických pracovníkov na základe návrhov 

z materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centier 

voľného času, občanov a inštitúcií, pedagogických a výchovných 

pracovníkov zo škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti.  

Slávnostné oceňovanie otvorili príhovormi druhý zástupca primátora 

mesta Žilina Štefan Zelník a vedúca Odboru školstva a mládeže 

Mestského úradu v Žiline Adriana Jurišová.  
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Pavol Schronk a Mária Zagatová 

 

Mimoriadne ocenenie v roku 2012 prevzal pán Pavol Schronk, 

ktorý ako učiteľ a riaditeľ pôsobil na mnohých školách v Žiline 

vybudoval ZŠ Martinská. K svojmu povolaniu pristupoval vždy 

neopakovateľným nadšením a žiakom odovzdával svoje vedomosti 

a skúsenosti s vysokou mierou pedagogického majstrovstva. 

Mimoriadne ocenenie v roku 2012 prevzala pani Mária Zagatová, 

ktorá pôsobila v ZUŠ Ladislava Árvaya ako učiteľka a zástupkyňa 

riaditeľa školy. Pracovala i po odchode do starobného dôchodku. 

V súčasnosti vedie krúžok Tanec pre život – Žilinské babenky. 

 

12. 4. Malých Žilinčanov a Žilinčanky uvítal do života primátor mesta Igor 

Choma. Po slávnostnom príhovore primátor Žiliny zablahoželal 

pozvaným rodičom a zároveň mamičkám odovzdal pamätný list a 

kvet. Prítomní rodičia detí sa potom podpísali do Pamätnej knihy 

mesta Žilina. Na stretnutí bol aj kultúrny program. 
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13. 4. Na Radnici mesta Žilina sa 

konala milá slávnosť – 

Diamantová svadba. 

Manželia Miluše 

a Vladimír Melzerovci 

(na obr.) obnovili svoj 

manželský sľub. Pripo- 

menuli si 60. výročie 

svojho sobáša. Pani Miluše Melzerová sa narodila v roku 1924 

v Pelhřimove. Po skončení školy pracovala ako mzdová účtovníčka.  

Pán Vladimír Melzer sa narodil v roku 1927 v Žiline. Svoju pracovnú 

kariéru začínal ako účtovník. Potom sa zamestnal ako investičný 

účtovník, neskôr ako podnikový revízor. Je autorom knižnej edície 

Spomienky na Žilinu. 

Spoločné manželstvo uzatvorili v rodnom meste nevesty 12. apríla 

1952. Z manželstva sa im narodili dcéry Ľudmila, Jana, Milena, Eva, 

Katarína a syn Vladimír. Majú 12 vnúčat a 5 pravnúčat. 

 

16. 4. V Dome umenia Fatra sa konal otvárací koncert XXII. 

Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia. Na koncerte sa 

predstavil Štátny komorný orchester Žilina, ktorý dirigoval Clemens 

Schuldt (Nemecko). Ako sólisti sa predstavili na bicích Johannes 

Fischer (bicie nástroje) a violončelista Alexander Buzlov (Rusko). 

 

18. 4. Na Radnici mesta bolo stretnutie seniorov – jubilantov, ktorí sa 

dožívajú okrúhleho životného jubilea (70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov). 

Najstaršia jubilantka, ktorá prišla na stretnutie mala 90 rokov. 

Pamätné listy si z rúk primátora prevzalo 75 zúčastnených 

oslávencov, ktorí sa zároveň podpísali do Pamätnej knihy mesta 

Žilina. Na stretnutí bol aj kultúrny program. 
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21. 4. Žilinčania sa stretli 

v Lesoparku Chrasť už 

ôsmykrát, aby spoločnými 

silami vyčistili a upratali 

tento jedinečný zelený 

priestor mesta. V príjem- 

nom jarnom počasí a v 

priateľskej atmosfére sa 

upratovania zúčastnilo približne 200 Žilinčanov, medzi nimi aj 

primátor mesta Žilina Igor Choma. Súťaže pre deti zorganizovalo 

Centrum voľného času Žirafa.  

 

23. 4. Mesto Žilina si v tomto roku 

pripomína významnú historickú 

udalosť, 700. výročie prvej 

písomnej zmienky o Žiline ako 

o meste. Primátor mesta Žilina 

Igor Choma odhalil v priestoroch 

vestibulu Radnice mesta Žilina 

Richtári, starostovia a primátori 

mesta Žilina (na obr.). Prvým 

richtárom v zozname uvedeným 

v roku 1325 je Ján Petzold. Po 

odhalení tabule sa konala tlačová 

konferencia, na ktorej boli 

novinári oboznámení s aktivitami 

mesta v súvislosti s týmto významným výročím.  

 

23. 4. Vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu sa konalo pravidelné 

stretnutie občanov s vedením mesta Žilina. Žilinčania kládli otázky 

priamo na mieste, resp. svoje dotazy mohli dávať písomne. Odpovede 

boli zverejnené na úradnej tabuli mesta a na web stránke mesta – 

www.zilina.sk.  
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26. 4. 1. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 17. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci o. i. schválili plat primátorovi Mesta 

Žilina Igorovi Chomovi vo výške 2 508 eur mesačne. Schválili taktiež 

Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina. 

 

26. 4. Žilinu navštívila delegácia z partnerského 

mesta Changchun (Čínska ľudová republika). 

Delegáciu, ktorú viedol pán Lin Wei (na obr.), 

zástupca generálneho riaditeľa Parku sôch 

v Changchune, na Radnici mesta Žilina prijal 

primátor Igor Choma. Čínska delegácia sa 

zaujímala predovšetkým o kultúrny potenciál 

mesta Žilina.  

Čínska delegácia potom navštívila expozíciu Považskej galérie umenia 

a ateliér Mareka Ryboňa, ktorý sa v minulosti zúčastnil sochárskeho 

sympózia v Changchune. Hostia si so záujmom pozreli aj drevený 

kostol sv. Juraja v Trnovom a Lesopark Chrasť, pretože rezbárstvo má 

v Číne dávnu tradíciu a patrí k dôležitým atribútom kultúrneho života.  

 

30.4. V Sade SNP, pri pamätníku vojakov 1. 

Československého armádneho zboru, sa 

konal pietny akt pri príležitosti 67. výročia 

oslobodenia nášho mesta. Prítomným sa 

prihovorili hovorca mesta Pavol Čorba a 

Juraj Drotár za Oblastný výbor 

Slovenského zväzu proti-fašistických 

bojovníkov v Žiline.  

 

Vyvrcholenie osláv oslobodenia Žiliny 

prebehlo na Vojenskom cintoríne na 

Bôriku (na obr. vľavo). Pietneho zhromaždenia sa zúčastnili primátor 

mesta Žilina Igor Choma spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta, 

veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike J. E. Pavel 

Kuznecov so sprievodom, veľvyslanec Bieloruskej republiky J. E. 
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Vladimír Serpikov, radca Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej 

republike Vitalij Usatij, predseda Žilinského samosprávneho kraja 

Juraj Blanár i priami účastníci bojov o Žilinu a jej okolia.   

 

 

 

 

  

 

 

MÁJ 2012 

 

1. 5. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) usporiadala v Žiline na 

Mariánskom námestí celoslovenský míting, ktorého sa zúčastnilo 

niekoľko tisíc odborárov. Odborári upozorňovali na ťaživú situáciu 

pracujúcich v dobe súčasnej hospodárskej krízy. Prítomným sa 

prihovorili predseda KOZ Emil Machyna, predseda strany SMER-SD 

Robert Fico, primátor mesta Žilina Igor Choma a ďalší. 
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7. 5. Od tohto dňa premáva na 

linkách mestskej hromad-

nej dopravy trolejbus 

s celoplošnou reklamou, 

ktorý pripomína okrúhle 

700. výročie mesta Žilina. 

Počas celého roku 2012 

bude v Žiline prebiehať 

množstvo kultúrnych športových a spoločenských podujatí spojených 

s týmto okrúhlym jubileom nášho mesta. 

 

9. 5. Mesto Žilina v týchto dňoch na svojich 

oficiálnych webových stránkach 

www.zilina.sk sprístupní v ľavom menu 

novú podstránku eGov – portál 

informačného systému samosprávy mesta Žilina 

(http://egov.zilina.sk/), ktorého úlohou je dôkladnejšie informovať 

verejnosť o činnosti mestského úradu. Činnosť Mestského úradu 

v Žiline sa stáva pre občanov čoraz prehľadnejšou. V záujme 

Mestského úradu je, aby komunikácia medzi obyvateľstvom 

a samosprávou bola čo najefektívnejšia.  

 

15. 5. Cieľom projektu „Pripoj sa!“ je povzbudiť 

mladých ľudí z lokality Bratislavskej ulice v 

ich vlastnej aktivite a umožniť im osobne a 

sociálne sa rozvíjať s pomocou ďalších 

členov skupiny. Hlavným výstupom projektu je webová stránka 

www.nc-zilina.sk, ktorej obsah a vizuál si navrhnú deti a mladí ľudia. 

Táto stránka bude informovať o aktivitách, ktoré sa viažu k 

nkoprahovému centru a k lokalite Bratislavskej ulice.  

 

19. 5. Charitatívny Tesco Beh pre život prišlo podporiť 

v Žiline rekordných 2 169 ľudí. Na štart pre dobrú 

vec sa postavilo o 582 bežcov viac ako vlani. Ľudia zo Žiliny a okolia 

prispeli štartovým 7 113 eur na výskum nádorových ochorení. Tesco 
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Beh pre život už piaty rok organizuje Nadácia Tesco v najväčších 

mestách Slovenska.  

Tento rok je cieľom vyzbierať 85 000 eur na nákup unikátneho 

laboratórneho prístroja Incucyte dôležitého pre výskum rakoviny. 

 

21. 5. Radnica mesta Žilina a Mariánske námestie vítali a 

oslavovali futbalistov MŠK Žilina, ktorí na 

slovenskom futbalovom nebi zažiarili v jednom 

ročníku dvakrát a získali double. Žilinskí „šošoni“ 

priniesli po prvýkrát Slovenský pohár (Slovnaft Cup) 

a po šiesty raz aj majstrovský pohár Corgoň ligy, čím si „vykopali“ 

účasť v európskej Lige majstrov. Futbalistov a realizačný tím prijal 

na radnici primátor mesta Žilina Igor Choma spolu s poslancami 

mestského zastupiteľstva, ktorí prerušili svoje zasadnutie. 

O úspech futbalistov MŠK Žilina sa zaslúžili títo hráči:  

Brankári: Martin Dúbravka, Martin Krnáč, Patrik Le Giang, Matej 

Rakovan  

Obrancovia: Vladimír Leitner, Patrik Mráz, Ernest Mabouka 

(Kamerun), Prince Ofori (Benin), Jozef Piaček, Stanislav Angelovič, 

Ľubomír Guldan, Marcel Ondráš, Martin Poleť, Juraj Chupač, Ali 

Ceesay (Gambia), Michal Janec, Patrik Šimko. Stredopoliari: Pavol 

Poliaček, Zdeno Štrba, Babatounde Bello (Benin), Michal Škvarka, 

Roman Gergel, Emil Rilke (Česko), Štefan Zošák, Miroslav Barčík, 

Adam Žilák, Nemanja Zlatkovič (Srbsko), Martin Vyskočil (Česko)  

Útočníci: Tomáš Majtán, Ivan Lietava, Momodou Ceesay (Gambia), 

Róbert Pich, Dominik Fótyik.  

Realizačný tím: hlavným trénerom je Pavel Hapal (Česko), 

asistentom trénera Oto Brunegraf, trénerom brankárov je Miroslav 

Seman. Športovým manažérom MŠK je Karol Belaník. O zdravie 

hráčov sa starajú lekári MUDr. Juraj Popluhár a MUDr. Jozef 

Hudcovský. Majiteľom MŠK Žilina je Jozef Antošík. 

http://www.google.sk/url?url=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Msk_zilina.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P9UbVbSJHITXauL9gMAJ&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=NvcIMONVK_erg5umLYmFEA&usg=AFQjCNFAhJe7XRrmLO-N1BEGgClt-xHv3A
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Za trofejami sediaci Vladimír Leitner a kapitán Miroslav Barčík 

 

 
Futbalisti MŠK na Mariánskom námestí 

 

21. 5. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 18. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci vzali na vedomie vzdanie sa mandátu 

poslanca Mgr. Antona Šulíka, ktorého zároveň poverili vykonávať 

funkciu riaditeľa Mestského divadla.  

 

25. 5. Európsky tanečný festival Štvorylka (European Dance Festival 

Quadrille), ktorého mottom je Mladosť, pohyb, priateľstvo, sa pokúsil 

prekonať minuloročný svetový rekord v synchronizovanom tancovaní 

štvorylky. Tóny štvorylky roztancovali presne o 12.00 hod. približne 

35 000 ľudí v 55 mestách Európy. V Žiline tancovalo 1 500 

účastníkov na Námestí Andreja Hlinku.  
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Už štvrtý rok po sebe sa do tejto akcie, ktorej hlavnými organizátormi 

sú nadšenci zo slovinského mesta Maribor, zapájajú aj mladí ľudia na 

Slovensku. Okrem Žiliny sa tancovalo aj v Košiciach, Trnave a v 

Banskej Bystrici.  

 

 
Štvorylka v Žiline 

 

 

25. 5. Na Mestskej krytej plavárni sa 

konal 4. ročník Žilinskej 

plaveckej štafety. Tento rok sa 

do štafety zapojilo rekordných 1 

338 plavcov a preplávalo 

vzdialenosť 1 315 kilometrov 

a 200 metrov, čím Žilinčania 

vytvorili nový rekord podujatia. 

Najmladšia účastníčka, 4-ročná 

Veronika Kollárová, preplávala 200 metrov. Najviac z pomedzi 

všetkých účastníkov preplával Jozef Kruták, a to 8 000 metrov. Do 

podujatia sa zapojilo aj 15 základných škôl, 7 stredných škôl a 6 

športových klubov. 
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25.5. V pasáži domu na Národnej ulici č. 18 (dnes 

OD Max) bola otvorená Passage Dezo 

Hoffmann. V tomto dome žil Dežo 

Hoffmann (1912-1986) niekoľko rokov pred 

svojim odchodom do cudziny.  

Dežo Hoffmann (na obr.) sa stal 

svetoznámym fotografom, dvorným 

fotografom mnohých osobností kultúry, 

autorom oficiálnych portrétov populárnych 

skupín a osobností ako The Beatles, Rolling Stones, Cliff Richard, 

Marilyn Monroe, Duke Ellington, Frank Sinatra, Charlie Chaplin 

a ďalších.  

V kultúrnom programe pri otvorení vystúpila skupina Backwards z 

Košíc, ktorá hrá piesne skupiny The Beatles. Mladí umelci viackrát 

vyhrali rôzne súťaže interpretov hrajúcich piesne tejto skupiny.  

 

 

  Foto D. Hoffmann:  The Beatles (1963)                          Frank Sinatra (1964) 

 

25.5. 1. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 18. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva. Poslanci vzali na vedomie zánik mandátu poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Žiline Mgr. Antona Šulíka dňom 

21.05.2012. Poslanci odvolali z funkcie riaditeľky Mestského divadla 

Mgr. Martinu Jesenskú a za riaditeľa vymenovali Antona Šulíka. 

Schválili aj záverečný účet Mesta Žilina za rok 2011. 

 

http://www.mybeatlescollection.com/images/asknat/beatles0463dezohoffman.jpg
http://www.google.sk/url?url=http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/191/dezo-hoffmann-dvorny-fotograf-beatles-v-objektive-100-vyrocia-narodenia&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6GgVVcyAD4_raPj2gcAL&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=UrkevMX6VkFiNqa67U8Y-A&usg=AFQjCNHRjB3-pdVmB5PfFPhp9_wQVrIf-g
http://soniceditions.com/image/sinatra-64
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27.5. Na Zimnom štadióne 

vystúpil súbor 

Alexandrovci z Ruskej 

federácie. Pred úplne 

zaplneným hľadiskom 

predviedli svoje umenie – 

vynikajúci spev i tanec. 

Sólistom bol Majster 

Kalinka Vadim Ananev. Špeciálnym hosťom bola česká speváčka Bára 

Basiková. Nad koncertom prevzal záštitu primátor mesta Žilina Igor 

Choma.  

 

31. 5. 

 

Slávnostným sprievodom centrom Žiliny sa začal XVIII. ročník 

Staromestských slávností, ktoré sa konajú v duchu 700. výročia 

prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. Mariánske námestie a 

Námestie A. Hlinku zaplnili predajcovia ľudovo-umeleckých 

predmetov, tradičných jedál a nápojov, ale najmä množstvo 

návštevníkov, pre ktorých Mesto Žilina pripravilo pestrý kultúrny 

program. 

Na Námestí Andreja Hlinku primátor Igor Choma odovzdal kľúče 

od mesta remeselníkom. Týmto sa obrazne vzdal vlády nad mestom 

Žilina na nasledujúce tri dni. V slávnostnom sprievode bol aj predseda 

Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, starosta partnerskej 

Mestskej časti Praha 15 Pavel Klega. Generálneho partnera firmy Kia 

Motors Slovakia zastúpil viceprezident pre administratívu pán Kyo-

Man Song. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezLiZobrJAhWBuxQKHfCTD5MQjRwIBw&url=http://www.bratislavskenoviny.sk/kam-v-bratislave/kam-na-koncert/alexandrovci-european-tour-2012.html?page_id%3D274895&psig=AFQjCNFzPcatUuP7Oo993PaWDmq-fCrZMA&ust=1449045400517021
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Primátor Igor Choma privítal všetkých hostí i návštevníkov. Potom 

odovzdal olympijskú pochodeň Posolstvo Hrám 30. olympiády 

v Londýne Petrovi Tichému (na obr.).   

                  

Tento žilinský rodák sa 

zúčastnil ako atlét 

v disciplíne chôdza na 

50 km letných 

olympijských hier v ro-

ku 1996 (Atlanta, USA) a v roku 2000 (Sydney, Austrália). Následne 

primátor mesta Žilina vyhlásil Staromestské slávnosti za otvorené. 

Staromestské slávnosti začínali v roku 1995 pod názvom Žilinské trhy 

ľudových a umeleckých remesiel. Na usporiadaní slávností sa 

podieľalo pár nadšencov. Časom sa slávnosti rozširovali, zaplnili obe 

hlavné žilinské námestia a ďalšie ulice centra mesta. Popri všetkom 

tom najlepšom zo Žiliny sa tu počas sedemnástich ročníkov 

predstavili mnohí poprední interpreti zo Slovenska i zahraničia. 

Staromestské slávnosti prilákali do centra Žiliny množstvo predajcov 

ľudovo-umeleckých predmetov, tradičných jedál a nápojov, ale 

hlavne množstvo spokojných návštevníkov. 

 
Skupina AYA, pravidelný účastník Staromestských slávností, 

zľava: Stano Vandlík, Michal Bukviš, Boris Lettrich,  

Mário Tománek a Rado Pažej (foto: Lajo Kupkovič) 
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31. 5. Mesto Žilina navštívil veľvyslanec 

Japonského cisárstva a v Slovenskej 

republike J. E. Akira Takamatsu, ktorého 

prijal Igor Choma. Obidve strany prejavili 

záujem nadviazať užšiu spoluprácu medzi 

našimi krajinami a mestami v oblasti kultúry, 

investícií a turizmu.  
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Dohodli sa, že nadviažu spoluprácu medzi cestovnými a 

informačnými kanceláriami, aby sa Žilina a jej okolie stalo pre 

japonských turistov zaujímavou destináciou. Ústretovosť obidvoch 

strán bola aj v otázke nadviazania budúcich partnerských vzťahov. 

 

31. 5. V rámci udelenia ceny Zlatá Europea sa na 

Radnici mesta Žilina uskutočnilo prijatie 

delegácie Európskej únie umenia (EÚU), 

ktorú prijal primátor Igor Choma. Členmi 

delegácie boli Martin Ratolístka (Česká 

republika) – viceprezident EÚU a Genadij 

Bazajev (Ukrajina) – viceprezident EÚU pre 

východnú Európu. Zlatú Europeu, dielo akad. 

sochára Štefana Pelikána (na obr.), prevzal 

na pódiu na Mariánskom námestí za naše 

mesto primátor Igor Choma. 

 

 JÚN 2012 

 

1. 6. Naše mesto navštívil veľvyslanec Irackej 

republiky na Slovensku J. E. Matheel 

Dhayif Majed Al-Sabti (na obr.). Iracká 

republika sa zaujíma o spoluprácu s našim 

mestom, v perspektíve ako partnerským, s 

cieľom rozvíjať demokraciu, kultúru a šport. 

1. 6. Primátor mesta Žilina Igor Choma prijal na 

Radnici mesta Žilina veľvyslanca Ruskej 

federácie na Slovensku J. E. Pavla 

Maratoviča Kuznecova.  

Nadväzujúc na predchádzajúce rokovania sa 

obidve strany dohodli na spoločnom 

financovaní a zveľaďovaní Vojenského 

cintorína na Bôriku. Stav cintorína je 

dlhodobo v zlom stave, areálu chýba najmä oplotenie. 
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2 .6. Žilinu navštívila delegácia z partnerskej Mestskej 

časti Praha 15, ktorú viedol starosta Pavel Klega. Na 

Radnici mesta Žilina delegáciu prijal primátor mesta 

Žilina Igor Choma. Obaja predstavitelia potvrdili 

veľký záujem o rozvíjanie ďalšej spolupráce. Hostia 

z Prahy veľmi ocenili vystúpenie Senior klubu Priatelia na Dni 

seniorov v Prahe 15, ktoré sa konalo v máji tohto roku za podpory 

mesta Žilina. Umelci z Prahy 15 sa v auguste zúčastnia žilinského 

Dňa Európskej kultúry.  

 

6. 6. V Nadácii POLIS bola beseda, na ktorej redaktorka Slovenského 

rozhlasu Vanda Tuchyňová vyspovedala popredných slovenských 

novinárov. Na otázky odpovedali šéfredaktorka denníka Pravda Nora 

Slišková, šéfredaktor časopisu týždeň Štefan Hríb a šéfredaktor 

denníka SME Matúš Kostolný. Podujatie bolo organizované aj 

s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti a Mesta Žilina.  

 

8. 6. V Martine sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v šachu mládeže 

vo veku 5 až 18 rokov. Zúčastnilo sa ho 320 detí a mládeže. V šachu 

do 6 rokov zvíťazili Marek Rzeszoto z Centra voľného času Spektrum 

Žilina.  

 

8. 6. S cieľom ďalej rozšíriť separovaný odpad na 

území Mesta Žilina sa rozmiestňujú 

kontajnery na zber textilu. Obyvatelia Žiliny 

môžu svoje šatstvo, textílie, obuv a hračky 

odovzdať do približne 80 – 100 ks špeciálne 

označených kontajnerov, ktoré budú 

rozmiestnené po celom území mesta. Presný 

zoznam stanovíšť bol zverejnený na webovej 

stránke mesta Žilina – www.zilina.sk. Táto služba je bezplatná a 

Mesto Žilina na ňu nebude vynakladať žiadne finančné prostriedky. 
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12. 6. Mesto Žilina navštívila veľvyslankyňa 

Kubánskej republiky na Slovensku, J. E. 

Loipa Sanchez Lorenzo (na obr.). Na 

Radnici mesta Žilina diplomatku prijal 

primátor mesta Igor Choma. Pani 

veľvyslankyňa sa zaujímala o dianie 

v meste Žilina, činnosť samosprávy 

a o možnosti štúdia na Žilinskej univerzite.  

 

13. 6. Spoločné stretnutie jubilujúcich spoluobčanov sa uskutočnilo 

v popoludňajších hodinách na Radnici mesta Žilina. Stretnutie otvoril 

slávnostným príhovorom primátor mesta Žilina Igor Choma. Pamätné 

listy si z rúk primátora prevzalo 53 zúčastnených oslávencov, ktorí sa 

zároveň podpísali do Pamätnej knihy Mesta Žilina. Na stretnutí bol 

kultúrny program. 

 

15. 6. Mesto Žilina sa zapojilo do podujatia firemného dobrovoľníctva 

Nadácie Pontis a skupiny Engage Naše mesto, ktoré je najväčším 

podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku a aj v strednej 

Európe. Podujatie bude prebiehať v 10 mestách Slovenska: 

Bratislava, Žilina, Košice, Galanta, Spišská Nová Ves, Partizánke, 

Trenčín, Hlohovec a Prešov. Zamestnanci firiem ako dobrovoľníci 

prichádzajú priamo do vzdelávacích, komunitných a 

verejnoprospešných organizácií, ktorým nezištne pomáhajú pri 

realizácii rôznych aktivít – úprava dvorov a záhrad, čistenie parkov a 

verejných priestranstiev, upratovanie, drobné maliarske práce, 

skrášľovanie vnútorných priestorov a pod. 

 

16. 6.  

a 17. 6. 

Na Mariánskom námestí a v Mestskom divadle v Žiline sa konali 

tvorivé dielne drotárskych majstrov pracujúcich s drôtom 

tradičnými drotárskymi technológiami. Témou tohoročných 

tvorivých dielní bol čarovný svet rozprávok. Účastníci mali za úlohu 

vytvoriť z drôtu svoju obľúbenú rozprávkovú bytosť. Počas festivalu 

mal premiéru projekt kysuckého drotára Juraja Šeríka, ktorý bude 

spolu s návštevníkmi podujatia vyrábať drôtené Srdce pre Slovensko. 
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Tým chcel spájať ľudí dobrej vôle a šíriť myšlienku lokálpatriotizmu 

vo vzťahu k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Podujatie organizovalo 

Považské múzeum v Žiline. 

 

20. 6. Mesto Žilina realizuje I. etapu projektu modernizácie a doplnenia 

kamerového systému s cieľom prispieť k predchádzaniu kriminality 

v meste a zvýšiť podiel na odhalení kriminálnej činnosti. Projekt je 

financovaný z rozpočtu Mesta a dotáciou zo štátneho rozpočtu. 

Financie budú použité na nákup a inštaláciu 17 kamier (z toho 7 

otočných), ktoré podporia prevenciu proti kriminalite v centre mesta 

Žilina a pomôžu zamedziť lúpežiam, prepadnutiam a výtržníctvu. 

Mesto Žilina na projekt Modernizácia a doplnenie kamerového 

systému Mesta Žilina – I. etapa vynaloží 103 183 eur, z toho 

príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje čiastku 8 000 eur.  

 

21. 6. Žilina sa pripojila k podporovateľom služby Street View (zobrazenie 

ulíc) na Slovensku, propagujúca kultúrne, historické i prírodné 

bohatstvo Slovenska. Služba Street View je jednou z 

najpopulárnejších funkcií na Mapách Google, ktorá je dostupná už 

vo viac ako 30 krajinách sveta. Mesto Žilina, ako jedno z najväčších 

a najvýznamnejších miest na Slovensku, bolo zahrnuté do zoznamu 

miest, v ktorých sa realizoval zber fotodokumentácie.  

Vďaka tejto funkcii sa môžu používatelia virtuálne preniesť na rôzne 

miesta na svete, ktoré plánujú navštíviť. Začiatkom apríla 

odštartovala spoločnosť Google zber fotodokumentácie na území 

Slovenska. Na mape Street View tak postupne pribudnú mestá, 

mestečká a všetky dôležité lokality, ktorými sa Slovensko v rámci 

cestovného ruchu môže pochváliť. Autá, ktoré sa vydali do ulíc 

s cieľom nasnímať dôležité turistické lokality, navštívili aj Žilinu. 

 

 25. 6. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 20. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválili návrh na spojenie Centra 

voľného času Spektrum a Centra voľného času Horný val 24, Žilina 

(Žirafa) do jedného právneho subjektu. V Žiline stále prebiehajú 

diskusie o zrušení centier voľného času (CVČ) Spektrum a Žirafa. 
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Niektoré informácie sú nekorektné a vážnym spôsobom škodia obom 

centrám. Mestské zastupiteľstvo (MZ) schválilo dnes ich zrušenie, ale 

zároveň schválilo vznik jedného nového spoločného žilinského CVČ. 

Toto rozhodnutie MZ vyplynulo z výsledkov vykonaných kontrol, 

ktoré poukázali na viaceré nezrovnalosti v prevádzke oboch centier, 

ako aj na nedostatky v organizovaní jednotlivých aktivít či krúžkov. 

Keďže niektoré pochybnosti o správnosti postupov pri narábaní s 

verejnými prostriedkami pretrvávajú, ďalšie kontroly hospodárenia 

budú pokračovať. Na pozíciu riaditeľa spojeného CVČ bude vypísané 

v zmysle platnej legislatívy výberové konanie. Vykonaná bude len 

organizačná zmena – zlúčenie oboch centier do jedného, a to od 1. 9. 

2013 

 

 JÚL 2012 

 

1. 7. Pri pamätníku Cesta bez návratu na Závodskej ceste v Žiline si uctili 

Žilinčania i viacerí vzácni hostia obete holokaustu. Pamätník sa 

nachádza na mieste, kde bol od marca do októbra 1942 zriadený zberný 

tábor pre deportáciu židovských spoluobčanov z celého Slovenska do 

nemeckých koncentračných táborov.  

 

Spomienky na obete holokaustu sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor 

Choma, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba, 

veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku J. E. Alexander Ben-Zvi, 

iniciátor výstavby pamätníka Arieh Klein, predseda Židovskej 

náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl a prof. Pavel Mešťan, riaditeľ 

Múzea židovskej kultúry na Slovensku.        

                     

Dôstojnosť spomienky pri pamätníku umocnili vojaci zo 5. pluku 

špeciálneho určenia v Žiline ako čestná stráž a vystúpenie speváckeho 

zboru Máj s hymnickými skladbami a účasť verejnosti. 
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.  

4. 7. Naše mesto postihla v poobedňajších hodinách veľmi silná búrka. 

Kanalizácia v meste nestíhala odvádzať dažďovú vodu. Najviac 

postihnuté boli oblasti na križovatke pri Fakultnej nemocnici 

s poliklinikou a v Trnovom. Mnohé pivnice v meste boli zatopené. 

 

4. 7. Zvonkohra na Radnici mesta Žilina je jednou z atrakcií mesta, ktorá 

zaujme každého okoloidúceho. Po 17 rokoch prevádzky už bola 

v zlom stave a melódie bolo ťažko rozpoznať. Vynovená zvonkohra, 

vďaka sponzorom, oddnes opäť vyzváňa tradičné zvučky a opravené 

hodiny ukazujú správny čas. 

 

Zvonkohra s hodinami bola spustená do prevádzky 6. decembra 1995 

firmou ELSPO s.r.o., Žilina, ktorá zabezpečuje jej prevádzku, 

nastavovanie zvonkohry a hodín. Počas generálnej opravy bolo nutné 

zvony spolu s hodinami demontovať, opraviť ich a potom opäť 

namontovať. Cena generálnej opravy zvonkohry bola vyčíslená na 

3 000 eur.  
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11.7. 

Mesto Žilina oslavuje v tomto roku 700. výročie prvej písomnej 

zmienky o Žiline ako o meste. Počas mesiacov júl, august 

a september pripravilo v spolupráci so svojimi partnermi pestrý 

program Žilinského kultúrneho leta 2012 (ŽKL). Súčasťou ŽKL 

budú napríklad Mariánske leto, Hudobné stredy, Telka v meste – kino 

priamo na námestí, podujatia s historickou tematikou a športové 

podujatia, ako aj Deň európskej kultúry, Dni zdravia, Jašidielňa a na 

záver Festival seniorov.  

Mariánske leto, pripravené v spolupráci s prevádzkami letných terás, 

prinesie hudobný program na námestie. Každú sobotu od 19.30 do 

22.00 hod. tu zaznie jazz, folk i pop. Na úvod sa 7. júla predstavila 

kapela In VIVO, ďalej budú nasledovať Jazzové večery so skupinami 

V8 Band a Dano Heriban a kapela, Bon Jovi Revival (21. júla), 

Slovak Tango, AMC trio súčasne s Bažant kinematografom (28. júla), 

súťaž prevádzok a zákazníkov (4. augusta), Jazzový večer (11. 

augusta), Folkový večer (18. augusta) a Freeride – bicyklová 

a ohňová show (25. augusta). 

 

12. 7. Mesto Žilina navštívila delegácia mestského zastupiteľstva (ľudového 

kongresu) mesta Changchun (Mandžusko, Čína). Na Radnici mesta 

delegáciu prijala prvá zástupkyňa primátora mesta Žilina Slavomíra 

Brezovská. V delegácii boli aj zástupcovia podnikateľských kruhov 

mesta Changchun. Na prijatí sa zúčastnil aj riaditeľ žilinskej 

Regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

Ján Mišura. 
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Delegácia z mesta Changchun pred Radnicou mesta Žilina 

 

19. 7. V rámci Žilinského kultúrneho leta vystúpila v altánku v Sade SNP 

Dychová hudba Fatranka, ktorá pôsobí pri Mestskom divadle 

v Žiline.  

DH Fatranka patrí dlhé roky medzi stálice žilinskej hudobnej scény, 

svoju činnosť začala v roku 1981. Dvadsať rokov bol dirigentom 

Fatranky Mgr. Pavol Bienik. Dnes je ním Mgr. Martin Oboňa, 

pedagóg na Konzervatóriu v Žiline. 

  
DH Fatranka                             vedúci M. Oboňa 

 

23. 7. V kníhkupectve Artfórum bola 

uvedená kniha s názvom 

Potulky starou Žilinou, ktorej 

autormi sú Žilinčania Peter 

Štanský, Marián Mrva 

a Miroslav Pfliegel. Kniha 

pútavým spôsobom dokumen-

tuje históriu nášho mesta.  

Zľava autori: M. Mrva, P. Štanský, M. Pfliegel 
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4. 7. Na Mariánskom námestí sa začalo 

Sochárske sympózium. Témou umelec-

kých diel bolo 700. výročie prvej písomnej 

zmienky o Žiline ako o meste. Sochári Jaro 

Gaňa, Jozef Mundier a Žilinčan Marek 

Ryboň vytvárali z dreva umelecké diela. 

Zvláštnym hosťom podujatia bol 

drevorezbár Marc Brusse z Nanterre vo 

Francúzsku. Ukončenie sympózia sa konalo 

27. augusta. Vytvorené diela budú vystavené 

pred budovou Mestského úradu. 

 

 

 

AUGUST 2012 

 

10. 8. 

 

Na Mariánskom námestí sa konal štvrtý ročník Dňa európskej 

kultúry. Program ponúkol pestrú paletu koncertov, tanca i 

divadelných predstavení. Na tomto medzinárodnom festivale sa 

predstavili súbory z piatich partnerských miest Žiliny. Súčasťou 

programu bolo aj privítanie Žilinčana, cyklistu Petra Sagana, hrdinu 

tohtoročných pretekov Tour de France, kde získal zelené tričko pre 

najaktívnejšieho pretekára.  

Na Radnici mesta sa konali prijatia delegácií z partnerských miest. 

Bielsko-Biała (Poľsko) zastupoval primátor (prezydent miasta) Jacek 

Krywult, mesto Dnepropetrovsk zastupovala Nataša Černyšová 

z odboru zahraničnej spolupráce, mesto Kikinda (Srbsko) zastupoval 

Nenad Grbić, člen mestského zastupiteľstva (skupština obštine).  

Partnerskú Plzeň zastupoval primátor mesta Martin Baxa a Eva 

Herinková, štatutárne mesto Frýdek-Místek zastupoval zástupca 

primátora Daniel Hrabec a Mestskú časť Praha 15 reprezentovala 

Lucie Prinzová z odboru zahraničnej spolupráce. 

Zástupcovia všetkých uvedených miest neskôr vystúpili na tribúne na 

Mariánskom námestí a prihovorili sa Žilinčanom.  



38 

 

 

 
Zľava: Eva Herinková (Plzeň), Daniel Hrabec (Frýdek-Místek),  

Jacek Krywult (Bielsko-Biała), Nenad Grbić (Kikinda),  

Nataša Černyšová (Dnepropetrovsk), Lucie Prinzová (MČ Praha 15). 

 

 Maratón prijatí na Radnici 

mesta Žilina v ten deň 

uzavrel cyklista Peter Sagan 

(na obr.), víťaz súťaže o 

najaktívnejšieho cyklistu na 

pretekoch Le Tour de France. 

Radnica mesta bola 

obliehaná jeho fanúšikmi. 

Peťo sa so svojim bicyklom 

len ťažko predieral pomedzi 

nich cez Mariánske námestie na pódium. Na námestí ho čakali stovky 

jeho fanúšikov. 
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13.8. V roku 2009 bola vydaná 

publikácia Považského múzea 

v Žiline o histórii žilinskej 

MHD, ktorej autorom je 

historik múzea Peter Šimko. 

Vtedy vznikla myšlienka 

zrealizovať samostatnú 

výstavu venovanú starým 

mapám Žiliny. Myšlienka sa 

realizovala pri príležitosti 700. 

výročia prvej písomnej 

zmienky o Meste Žilina a 70. 

výročia vzniku Považského 
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múzea v Žiline. Výstava Žilina na starých mapách pozostáva z 35 

máp. Najstaršia, Lazarova mapa (Tabula Hungariae), pochádza z roku 

1513, Žilina je na nej zobrazená len ako bod. Najmladšia mapa 

pochádza z roku 1992.  

 

17.8. Mesto Žilina a občianske 

združenie Facta Non Verba 

usporiadali piaty ročník 

Stredovekého dňa, ktorý sa 

konal na Mariánskom námestí. 

Stredoveký deň bol venovaný 

700. výročiu prvej zmienky o 

Žiline ako o meste a konal sa 

pod záštitou ministra kultúry 

Slovenskej republiky Mareka 

Maďariča. Návštevníci videli 

pútavý a na zážitky bohatý 

program – rytierske súboje, stredovekú módnu prehliadku, ohňový 

sprievod mestom a ďalšie ukážky spôsobu života v stredoveku. Na 

sídlisku Hájik sa rozložil tábor rytierov, ktorí návštevníkom priblížili 

atmosféru stredovekej hromadnej bitky.  

 

     sokoliari Aquila z Bojníc                             delostrelci       

 

21. 8. Na Mariánskom námestí sa konal koncert cyperskej 

ľudovej hudby spojený s klasikou Štátneho komorného 

orchestra Žilina. Na koncerte sa predstavil cyperský 

dirigent, zbormajster a pedagóg Solon Kladas, víťaz mnohých 

dirigentských i zborových súťaží. Ako sólisti vystúpili Evagoras 
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Karageorgis, známeho spájaním ľudovej hudby do symfonických 

skladieb a spevák Alexis Anastasiou spolupracujúci s hudobnými 

skupinami po celom svete.  

 

21. 8. Na Mariánskom námestí 

bola poštová zastávka 

Pony Expressu. Jazdu 

Pony Express organizujú 

každoročne nadšenci na 

počesť historického Pony 

Expressu, ktorého jazdci 

na koňoch prepravovali 

poštové zásielky na 

území USA od apríla 1860 zo štátu Missouri do Sacramenta v 

Kalifornii na trase dlhej viac ako 3 000 míľ. V Európe dnes trasa jazdy 

presahuje 3 000 km, pričom smer jazdy sa každoročne mení a jazdci 

celú trasu absolvujú bez prerušenia zhruba za 9 dní.  

 

25. 8. Na Vodnom diele Žilina 

sa konalo podujatie Bitka 

o Atlantik. Stovky 

divákov malo možnosť 

vidieť modely ponoriek, 

lodí, lietadiel a simulované 

boje v severnom Atlantiku. 

Podujatie pod záštitou 

primátora mesta Žilina usporiadal Ponorkový klub Žilina.  

Na Vodnom diele Žilina sa od rána zišlo veľa priaznivcov histórie a 

modelárstva. 
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27. 8. Primátor mesta 

Žilina Igor Choma, 

predseda Žilinského 

samosprávneho kraja 

Juraj Blanár 

a členovia 

Slovenského zväzu 

protifašistických 

bojovníkov uctili 

položením vencov pri pamätníku v Lesoparku Chrasť obete 

nacistickej agresie po vyhlásení Slovenského národného povstania. 

V dopoludňajších hodinách 29. augusta 1944, ešte pred oficiálnym 

vyhlásením Slovenského národného povstania z Banskej Bystrice, 

zazneli pri Žiline (pri Hričove) prvé výstrely proti silám nacistického 

Nemecka, ktoré začali obsadzovať Slovensko. 

 

31. 8. Druhý ročník plážovej volejbalovej ligy sa konal na Námestí Andreja 

Hlinku v Žiline. Pre hráčov aj divákov je lákavé nielen miesto 

konania priamo v centre mesta na námestí, ale aj systém hry, ktorý 

rozdeľuje hráčov do dvoch kategórií: na profesionálov a amatérov. 

Tak sa môže zapojiť každý milovník volejbalu.  

 

 SEPTEMBER 2012 

 

1. 9. Dnes sa konal na Mariánskom 

námestí 2. ročník Záverečnej. Na 

úvod sa predstavila formácia V8 

Band s repertoárom džezových 

a swingových skladieb. Po nich 

námestím zazneli rytmy reggae 

v podaní Medial Banana, ktorí sú 

známi svojou spoluprácou so skupinou AMO a v tomto roku sa 

úspešne predstavili aj na festivale Uprising 2012. Zlatým klincom 

večera bola nestarnúca skupina Arzén (na obr. spevák Jaro Gažo), 

ktorá má v Žiline svoje najväčšie publikum. Rock v podaní Arzénu 
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zavŕšil sériu koncertov na Mariánskom námestí počas Kultúrneho leta 

2012.  V rytme džezu, reggae a rocku sa študenti a žiaci rozlúčili 

s tohto-ročnými letnými prázdninami. 

 

 
Skupina Arzén: zľava Pavol Cabadaj, Jaro Gažo, Miro Fedor, Igor 

Klein, Ján Heinrich 

 

4. 9. Hliadka Mestskej polície Žilina spozorovala dym, ktorý pochádzal 

z požiaru bytu na prízemí domu na Bratislavskej ulici, kde 

objavila štyri osoby, ktoré sa chystali vodou hasiť horiaci televízor 

aj horiaci nábytok v izbe. Keďže išlo o požiar elektrického zariadenia 

a byt bol silne zadymený, hliadka v záujme ochrany života a zdravia 

vnikla cez otvorené dvere do bytu, odkiaľ vyviedla dve maloleté deti, 

ženu a za použitia donucovacích prostriedkov aj muža, ktorého 

manželka označila za pôvodcu požiaru. 
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5.9. V Žiline sa začal 23. 

ročník festivalu 

tvorivosti a fantázie 

Jašidielňa. V desia-

tich tvorivých diel-

ňach si mladí ľudia s 

postihnutím i bez 

postihnutia vyskúšali 

putovanie s Odysse-

om, to znamená hľa-

danie správnej cesty domov, odolávanie pokušeniam a zistenie, že z 

chýb sa treba poučiť. Na 23. ročník Jašidielne prišlo takmer 220 

účastníkov z viac ako 28 rôznych zariadení zo Slovenska, Česka, 

Poľska, Maďarska, Slovinska, Talianska, Portugalska, Francúzska a 

Nemecka a 150 dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl, ktorí 

pripravovali program alebo sprevádzali účastníkov počas celého 

festivalu, ktorý trval do 7. septembra.  

Predsedníčkou správnej rady Nadácie Krajina harmónie, hlavného 

organizátora podujatia je Soňa Holúbková. 

 

 5. 9. 

až 7.9. 

Na Námestí Andreja Hlinku sa 

konalo podujatie Sever versus 

Juh, s mottom Žilinčania sa bavia 

futbalom. Na futbalové stretnutia 

nastúpili desiatky družstiev 

vytvorených v pod-nikoch, 

úradoch, školách a záuj-mových 

združeniach. Turnaj sa hral na 

piesku, čo bolo pre hráčov 

náročnejšie a aj gólov bolo 

menej. Avšak na atraktivite 

jedinečného podujatia to neubralo. 

Z víťazstva sa radovali z víťazstva hráči Severu, ktorí zvíťazili 

celkovo 130:108 a tým sa ujali celkového vedenia v tomto dueli 3:2. 
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7. 9. Od tohto dňa začala v areáli Základnej školy na Ulici Vendelína 

Javorku na Hlinách prevádzka dvoch nových tried materskej školy, 

do ktorých bolo spolu prijatých 45 detí. Aj týmto spôsobom sa Mesto 

Žilina snaží znížiť v súčasnosti akútny nedostatok miest 

v predškolských zariadeniach. Prevádzku materskej školy otvorili 

primátor mesta Žilina Igor Choma a vedúca Odboru školstva a 

mládeže Mestského úradu v Žiline Adriana Jurišová. 

 

13. 9. a 14. 

9. 

 

V poradí 9. ročník Žilinských dní zdravia sa uskutočnil 13. a 14. 

septembra na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Opäť sa niesol 

v znamení hesla: zdravie, krása a vitalita. Cieľom podujatia je 

presadzovať zdravý spôsob a štýl života. Do Žilinských dní zdravia 

patrí tradičná Primátorská kvapka krvi, ktorej sa osobne zúčastnil aj 

primátor mesta Žilina Igor Choma.  

Na Námestí Andreja Hlinku si návštevníci mohli nechať bezplatne 

zmerať ukazovatele zdravotného stavu, ako sú krvný tlak, hladinu 

cukru v krvi, cholesterol, telesný tuk, CO2, očný tlak a iné. Využili aj 

poradenstvo v oblasti fyzioterapie, mamografie, gynekológie, 

diagnosticko-preventívnych programov a rôznych iných oblastí. 

  

16. 9. Európsky týždeň mobility je najrozšírenejšia svetová kampaň na 

podporu udržateľnej dopravy a od roku 2002 sa každoročne koná v 

septembri. Do kampane sa zapájajú európske a posledné roky aj 

mimoeurópske mestá (mestské samosprávy), ktoré organizujú rôzne 

verejné podujatia zamerané na zvyšovanie povedomia obyvateľov o 

udržateľných spôsoboch dopravy, o vplyve dopravy na klimatické 

zmeny a na kvalitu života v meste.  
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17. 9. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 21. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci súhlasili s vyhlásením verejnej 

zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej ulice. Schválili zámer 

transformácie príspevkovej organizácie mesta Mestská krytá plaváreň 

na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % účasťou mesta.  

 

21. 9. Dopravný podnik mesta Žilina sa pripojil 

k aktivitám Európskeho týždňa mobility tým, že 

v dňoch 21.–23. septembra umožnil bezplatne 

cestovať vodičom osobných motorových vozidiel žilinskou MHD (na 

denných aj nočných linkách), pričom cestujúci sa museli preukázať 

platným technickým a vodičským preukazom. 

 

24. 9. Mesto Žilina, ako každý rok, zorganizovalo zber nadmerného 

odpadu. Veľkokapacitné kontajnery boli podľa harmonogramu 

rozmiestnené od 24. 9. do 5. 11. Okrem toho môžu Žilinčania 

odovzdávať nadmerný odpad celoročne na zbernom dvore na 

Jánošíkovej ulici v centre mesta alebo v zbernom dvore v Považskom 

Chlmci. 

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, 

nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a podobne. Do 

veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, 

pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžu 

obyvatelia bezplatne odovzdať do spomínaných zberných dvorov. 

 

28. 9. Mesto Žilina, Senior klub Priatelia a Denné centrum Horný Val 

zorganizovali na Mariánskom námestí Festival seniorov. Cieľom 

festivalu je každoročne prezentovať zdravý životný štýl a tvorivú 

zručnosť seniorov. Záštitu nad Festivalom seniorov, ktorý otvorí 

mesiac úcty k starším, prevzal primátor mesta Žilina Igor Choma. 

Piatkové popoludnie spríjemnili spevácke a folklórne súbory, tanečné 

skupiny, ako aj heligónkari zo Žiliny, Podhoria, Krásna nad Kysucou, 

z Gelnice a od Humenného.  
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Rok 2012 je venovaný medzigeneračnej spolupráci, a preto sa na 

piatom ročníku Festivalu seniorov predstavil aj Detský folklórny 

súbor Lieska. 

 

 

 OKTÓBER 2012 

 

1. 10. Pri pamätníku protikomunistického odboja pred Mestským úradom 

sa zišlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí si uctili obete komunistickej 

totality.  

 

1. 10. Na Radnici mesta Žilina sa konalo stretnutie jubilantov, ktorí sa 

dožívajú okrúhleho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. 

Pamätné listy si z rúk primátora Igora Chomu prevzalo 67 

zúčastnených oslávencov, ktorí sa zároveň podpísali do Pamätnej 

knihy mesta Žilina. Na stretnutí bol aj kultúrny program. 
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    2. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mestskej časti Žilina – Zástranie (na obr.) sa uskutočnilo 

mimoriadne stretnutie občanov s primátorom Igorom Chomom, 

vedúcimi pracovníkmi Mestského úradu s mestskými poslancami za 

tento volebný obvod. Hlavnými témami boli odpredaj 11 hektárového 

lesa, ktorý vlastní Mesto Žilina a budúcnosť kultúrneho domu v 

Zástraní. Diskusia bola veľmi emotívna, pretože pre obyvateľov 

Zástrania je uvedený les srdcovou záležitosťou. V minulosti bol totiž 

obecnou horou, ktorú pred desaťročiami pomáhali vysadiť aj dnešní 

obyvatelia a dnes slúži ako miesto vychádzok, z ktorého sú najkrajšie 

výhľady do širokého okolia. 

 

4. 10. Problém rozbitej dlažby na Národnej ulici je známy už niekoľko 

rokov. Vedenie mesta Žilina robí všetko pre to, aby bola Národná ulica 

opäť reprezentatívnou „bránou“ do historického centra. Rekonštrukciu 

bude Mesto hradiť z vlastných finančných zdrojov, ale uvíta aj 

spolufinancovanie. Preto Mesto Žilina vyhlásilo dobrovoľnú verejnú 

zbierku, do ktorej sa môžu zapojiť všetci lokálpatrioti, podnikatelia aj 

občania v období od 10. októbra 2012 do 31. augusta 2013. Ako prvý 

prispeje do zbierky primátor mesta, ktorý sa vzdá jedného 

primátorského platu v prospech rekonštrukcie Národnej ulice, ktorá sa 

bude realizovať v roku 2013.  
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10. 10. 

 

V Žiline sa opäť stretli záchranárske zložky – reprezentanti a odborníci 

jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému z celého 

Slovenska aj zo zahraničia na 5. medzinárodnom kongrese Rescue 

fórum 112. Ústrednou témou tohto ročníka je Krízový manažment 

civilných udalostí a katastrof. Vedecký deň kongresu otvorila rektorka 

Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová. Odbornú časť kongresu otvoril 

Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR a Zuzana 

Zvolenská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky.  

 

10. 10. Na Radnici mesta Žilina sa konalo zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci o. i. určili nový názov ulice v 

mestskej časti Staré mesto. Zmena spočíva v tom, že ulica Antona 

Bernoláka (Žilinčanmi nazývaná Bulvár) bude pokračovať v 

priestranstve bývalého Námestia Ľudovíta Štúra až po ulicu Romualda 

Zaymusa. Ulica Antona Bernoláka sa bude tak nachádzať na oboch 

stranách pretínajúcej ulice Veľká Okružná. K tejto úprave poslanci 

pristúpili z dôvodu, že postavením obchodného centra Aupark prestalo 

Námestie Ľudovíta Štúra prakticky existovať.  

 

10.10. Generálny riaditeľ Stredoslovenskej 

energetiky, a. s. (SSE) pán Antoine Jourdain 

odovzdal do užívania Mestskému úradu 

v Žiline dve autá značky Citroen Berlingo. 

Vďaka tomu mesto Žilina čiastočne obnovilo svoj vozidlový park, 

ktorý je v životnosti a počte vozidiel pre výkon samosprávy 

neuspokojivý. 

https://www.google.sk/url?url=https://sse.proebiz.com/administrace/aukce/pozvanka_nahled.php?printParts[]=30764&printParts[]=30765&printParts[]=30773&printParts[]=30766&printParts[]=30768&printParts[]=30769&printParts[]=30770&printParts[]=30771&jazyk=sk&pagination=every&printJavascript=Tla%C4%8D&id_aukce=3144&printType=logo&odeslatjako=print&countPage=8&idx=2e76c08d2943fb02a724db0fb7fada3f&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VUUVVcWDA5DbaqKHgvgF&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=deRvYwimHBlZAAdYvJV37g&usg=AFQjCNH7YNXr1Uii_W6Mw1MYcwLuIRqQ2w
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10.10. 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Žilinského literárneho festivalu 

navštívil naše mesto významný slovenský 

spisovateľ Ľubomír Feldek (na obr.) 

s dcérou, speváčkou Katkou Feldek.  

Na Radnici mesta Žilina hostí prijal 

primátor Igor Choma. Po prijatí sa pán 

Feldek zúčastnil diskusie s občanmi Žiliny 

v kníhkupectve Artfórum. Majster Feldek sa 

narodil v Žiline a vždy sa k svojmu rodnému mestu hrdo hlási. 

 

17.10. Žiaci, učitelia a rodičia zo Základnej školy Gaštanová v Žiline 

navštívili partnerské mesto Plzeň a svoju partnerskú ZŠ na Americkej 

třídě 30. Svoj pobyt naplnili športovými súťažami, kreslením, 

návštevou ZOO, múzea hračiek a bábok, výstavy Techmánia v 

Škodových závodoch a múzea v podzemí mesta. Na záver ich prijal v 

starobylej radnici mesta Plzeň primátor mesta Martin Baxa.  

 

19.10. Mestský úrad v Žiline naďalej spĺňa certifikáciu systému riadenia 

úradu podľa Európskej normy ISO 9001:2008. Cieľom dohľadového 

auditu bolo potvrdiť, že systém plánovaného manažérstva, ktorý 

Mestský úrad zaviedol, je v súlade s touto európskou normou a je 

schopný udržať úroveň služieb pre občanov vo vysokej kvalite. 

Certifikát systému riadenia úradu podľa Európskej normy ISO 

9001:2008 získal Mestský úrad v Žiline 27. septembra 2010. Celému 

procesu získania certifikátu systému riadenia úradu vo výkone svojej 

činnosti predchádzala systematická a efektívna práca všetkých 

zamestnancov mestského úradu. V tomto roku úspešne prebehol 

spomenutý dohľadový audit a v roku 2013 bude nasledovať 

recertifikácia. 
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20. 10. Spoločné životné 

jubileum 60. výročie 

sobáša – Diamantovú 

svadbu“ si pripomenuli 

manželia Brosovci (na 

obr.). Pani Oľga (81 

rokov) sa narodila 

v Rajci. Vyštudovala 

Dievčenské gymnázium 

v Žiline. Celý život pracovala ako učiteľka, výchove detí zasvätila 42 

rokov. Pán Vincent (88 rokov) sa narodil vo Višňovom. Po 

absolvovaní gymnázia v Žiline pokračoval ďalším štúdiom na 

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred 

nástupom na dôchodok pracoval v Pozemných stavbách v Žiline. 

Manželia Brosovci spojili svoj život manželským zväzkom dňa 19. 

októbra 1952 v Rímskokatolíckom kostole v Žiline. Z manželstva sa 

im narodila dcéra Daniela a syn Stanislav. Majú 4 vnúčatá a 3 

pravnúčatá. 

 

22. 10. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 22. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci podľa zákona 385/2000 o sudcoch 

a prísediacich zvolili prísediacich pre Okresný súd v Žiline 

 

24. 10. Mesto Žilina sa ako jedno z troch miest na Slovensku prvýkrát 

organizačne zapojilo do Medzinárodného festivalu outdoorových 

filmov s názvom Outdoor Films 2012, ktorý prebiehal v 35 mestách 

Českej a Slovenskej republiky až do 8. decembra. Vstup na všetky 

filmy bol voľný. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline sa 

počas štyroch dní premietlo 31 filmov (19 filmov pre verejnosť a 12 

filmov pre základné a stredné školy s tematikou prírody) z oblastí 

dobrodružných a extrémnych športových filmov, horolezeckých a 

horských filmov, vodných športov a cestopisných filmov.  
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26. 10. 

 

Socha Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) bola po šiestich rokoch opäť 

slávnostne znovuosadená v našom meste. Vedenie mesta našlo pre 

sochu nášho významného buditeľa pri príležitosti 197. výročia jeho 

narodenia dôstojné miesto v parku na Bôriku, ktorý nesie od pondelka 

nový názov – Park Ľudovíta Štúra. Mesto Žilina si spolu 

s predstaviteľmi Slovenskej republiky a ďalšími pozvanými hosťami 

aj s autorom diela týmto uctilo a pripomenulo život a dielo jednej z 

najvýznamnejších osobností slovenského národného života polovice 

19. storočia. Štúrova socha pôvodne stála v rokoch 2002 až 2006 na 

dnes už neexistujúcom Námestí Ľ. Štúra v centre Žiliny.  

Slávnosti sa na pozvanie 

primátora mesta Žilina 

Igora Chomu zúčastnili 

predseda Národnej rady 

SR Pavol Paška, predseda 

vlády SR Robert Fico, 

minister školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

Dušan Čaplovič, poslanci 

Národnej rady SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj 

Blanár a ďalší významní hostia žilinského spoločenského a 

kultúrneho života, žilinská mládež a verejnosť. 
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Socha Ľudovíta Štúra bola prvý raz odhalená v Žiline na dnes už 

neexistujúcom Námestí Ľ. Štúra 13. augusta 2002. Autorom diela, 

ktoré je vyhotovené z bronzu, s výškou 5,3 m a hmotnosťou 3,2 tony, 

je akademický sochár Ladislav Berák zo Žiliny. Od roku 2006 bola 

socha uložená v depozite Dopravného podniku mesta Žiliny.  

Pred odhalením sochy Ľudovíta Štúra navštívili Radnicu mesta Žilina 

predseda Národnej rady SR Pavol Paška a predseda vlády SR Robert 

Fico. 

 
Zľava: Pavol Paška, Robert Fico, Igor Choma, Dušan Čaplovič 

a Juraj Blanár na Radnici mesta Žilina 

 

25. 10. Internetové stránky www.socialne.zilina.sk sú venované občanom 

mesta s cieľom čo najviac sprehľadniť sociálne služby a zvýšiť tak 

informovanosť verejnosti o možnostiach ich využitia. Občania sa na 

týchto stránkach môžu oboznámiť so sociálnymi službami, ktoré sa 

nachádzajú v meste, kto ich poskytuje, kde ich nájsť a pod. Stránky 

poskytujú stručný prehľad služieb, dávok, príspevkov, dôchodkov, o 

ktoré môžu občania žiadať jednotlivé inštitúcie.  

Internetové stránky vznikli z iniciatívy Mesta Žilina, ako aj na základe 

podnetov získaných počas prípravy Komunitného plánu sociálnych 

služieb Mesta Žilina na roky 2010 – 2013.  
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 NOVEMBER 2012 

 

 1. 11. Zomrel Ján Lenčo, významný slovenský spisovateľ. Majster Lenčo 

(na obr.) sa narodil 23. októbra 1933 v Žiline. V roku 1957 dokončil 

štúdium slovenčiny a dejepisu na 

Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Medzi jeho 

najvýznamnejšie diela patrí: 

Rozpamätávanie (1978), Zlaté rúno 

(1979), Kleopatrin milenec (1980), 

Roky v kine Úsmev (1987) a triptych 

Čarovná Lucia, Luckine krídla a Svetlo 

Lucia (2001).  

 

5. 11. Primátor mesta Žilina Igor Choma odovzdal do užívania 30 nových 

dvojizbových bytov pre sociálne slabších občanov mesta na 

Košickej ulici v bývalej ubytovni Dopravného podniku mesta Žiliny. 

Rekonštrukcia už existujúcich bytových domov a bytových priestorov 

bola jednou z možností vytvorenia nových bytových jednotiek s 

prihliadnutím na súčasné finančné možnosti Mesta. Týmto projektom 

pomohlo Mesto vyriešiť bytovú otázku aspoň niekoľkým z 1 058 

žiadateľov. Rekonštrukciu ubytovne hradilo Mesto Žilina z vlastného 

rozpočtu vo výške 300 000 euro.  

 

 6. 11. V americkom meste Las Vegas (štát Nevada) sa konali majstrovstvá 

sveta v tlaku na lavičke a v silovom trojboji vo federácii 

WPC. Slovensko reprezentovali aj traja pretekári z oddielu 

Športcentrum Žilina. Žilinčan Martin Siska sa stal majstrom sveta 

v kategórii do 82,5 kg, keď vytlačil 160 kg. V kategórii do 140 kg 

výkonom 275 kg vybojoval Peter Funtík zo Žiliny druhé miesto. 

V kategórii do 125 kg, štartoval aj Ján Siska. Umiestnil sa na 8. 

mieste. 
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7. 11. Považské múzeum v Žiline si tento 

rok pripomína 70. výročie svojho 

vzniku. Jednou z aktivít osláv výročia 

je výstava Prvé kroky jedného múzea, 

ktorá bola dnes sprístupnená 

v priestoroch Radnice mesta Žilina. 

Miesto konania bolo vybraté z dôvodu, 

že prvé sídlo mestského múzea bolo 

umiestnené práve v budove radnice. 

V súvislosti s výročím bola už vydaná 

monografia, ktorá zachytáva celé 

obdobie existencie múzea. Oslavy 

vyvrcholili 20. októbra v Budatínskom parku počas podujatia 

Budatínsky rínok.  

 

 8. 11. V Považskej galérii umenia v Žiline bola otvorená výstava 

s názvom Pocta Vladimírovi Kompánkovi pri príležitosti nedožitých 

85. narodenín umelca. Vladimír 

Kompánek (nar. 1927 v Rajci – zomrel 

2011 v Bratislave) bol jednou z 

najvýznamnejších osobností sloven-

ského výtvarného umenia 2. polovice 

20. storočia. Svojimi dielami prezen-

tovanými na výstave vzdala hold 

Vladimírovi Kompánkovi celá rada 

výtvarníkov, členov Spolku výtvar-

níkov Slovenska.  

(obr.: súsošie Dve panny v Sade SNP, 

autor V. Kompánek) 

 

13. 11. Detské jasle na Hlinách II v Žiline oslavujú tento rok 20 rokov od 

vzniku možnosti liečiť v nich deti s poruchami zraku. Počas 20-

ročného pôsobenia sa tu liečilo vyše 150 detí. Liečba zrakových 

diagnóz je dlhodobá a vyžaduje si náročné očné cvičenia. Prevádzka 

detských jaslí je možná vďaka dlhoročnej podpore Mestského úradu 
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v Žiline, ochotným sponzorom a profesionálnym zamestnancom, 

ktorí v jasliach pracujú. Detské jasle sú zamerané najmä na liečbu 

diagnóz strabizmus (škúlenie), amblyopia (tupozrakosť), ale aj ďalšie 

zrakové poruchy. Deti s poruchami zraku tu strávia rôzne dlhý čas. 

 

13.11. Primátor mesta Igor Choma odovzdal plaketu 

prezidentovi Kia Motors Slovakia, v ktorej mu v 

kórejskom jazyku ďakuje za podporu mesta Žilina. 

Firma podporuje mnohé aktivity mesta Žilina v oblasti životného 

prostredia, športu a kultúry.  

Veľkým prekvapením pre všetkých bolo, keď prezident firmy pán 

Eek-Hee Lee odovzdal pre potreby mesta Žilina primátorovi tri nové 

autá Kia c´eed. Tento model je vyrábaný výhradne v tunajšej 

automobilke.  

 

 
Nové vozidlá Kia c´eed pre Mesto Žilina 

 

14. 11. Mesto Žilina realizuje pravidelnú výsadbu drevín s cieľom 

zabezpečiť pre obyvateľov mesta zdravé a pekné životné prostredie. 

Pred niekoľkými dňami boli na sídlisku Vlčince nedávno vysadené 

stromy úplne zničené. Neznámi vandali polámali osem tureckých 

liesok a jednu okrasnú čerešňu, pričom hodnota zničených drevín 

predstavuje sumu 3 240 eur. Mesto vyzvalo občanov, aby pomohli pri 

pátraní po páchateľoch, ktorí takýmto hrubým spôsobom ničia 

prostredie okolo nás. 

http://www.google.sk/url?url=http://logos.wikia.com/wiki/Kia_Motors&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aksVVcGdG8LvaLiZgJAN&ved=0CCcQ9QEwCQ&sig2=V8M55raVWW0Lnakwec5FSw&usg=AFQjCNGWLvc8wjSbUVq6C80Ni6khEsW8Zw
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 14. 11. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu bolo ďalšie stretnutie občanov 

s vedením mesta Žilina. Zúčastnení občania mohli klásť svoje otázky 

priamo na stretnutí, prípadne sa mohli pýtať písomne. Odpovede boli 

zverejnené na úradnej tabuli mesta a na www.zilina.sk.  

 

19. 11. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom 23. zasadnutí 

schválili udelenie ocenení mesta Žilina významným osobnostiam. 

Odovzdávanie ocenení sa bude konať 17. decembra 2012. Poslanci 

schválili aj založenie záujmového združenia právnických osôb 

Združenie Horné Považie a účasť mesta Žilina v ňom. Poslanci 

vymenovali Mgr. Art. Antona Šulíka za riaditeľa Mestského divadla 

Žilina. 

  

28. 11. Prvá zástupkyňa primátora mesta Žilina 

Slavomíra Brezovská prijala na Radnici 

mesta Žilina zástupcov slovenského PEN 

klubu, ktorých viedli Ľubomír Belák 

a spisovateľka Zuzana Kuglerová zo Žiliny 

(na obr.), autorka prevažne historických 

románov z prostredia Žiliny a Slovenska. 

Rozhovor sa týkal možnej účasti PEN klubu na podujatiach, ktoré 

organizuje naše mesto. 

 

 29. 11. Na Radnici mesta Žilina bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 

detí v literárnej tvorbe s názvom Detská rozprávková Žilina. 

Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnilo 60 detí zo Žiliny a okolia. 

 

 DECEMBER 2012 

 

3. 12. Primátor mesta Žilina Igor Choma prijal v podvečerných hodinách 

zástupcov štrajkujúcich lekárov a zdravotných sestier, ktorí svoju 

nespokojnosť so situáciou vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou 

Žilina vyjadrili protestným pochodom z nemocnice až na Mariánske 

námestie. Zástupcovia protestujúcich občanov informovali primátora 

o dianí v nemocnici, pričom zdôrazňovali ohľad na pacientov.  



58 

 

Už niekoľko týždňov je situácia vo Fakultnej nemocnici s 

poliklinikou v Žiline napätá. Hrozí, že pri neriešení aktuálnych 

problémov medzi lekármi a vedením nemocnice dôjde k jej 

degradácii, čo by negatívne pocítili nielen občania mesta Žilina, ale 

aj verejnosť zo širokého okolia. 

 

5. 12. Vo veku 69 rokov zomrel Petr Vaňouček 

(na obr.). Bol významnou osobnosťou 

kultúrneho diania v Žiline. Bol členom 

beatovej skupiny The Drinkers (gitara 

a klavír), jednej z prvých na Slovensku 

vôbec. Petr Vaňouček bol aj moderátorom 

relácie Spiatočka na Rádiu Fajn, aj 

moderátorom Staromestských slávností. Bol 

mentorom a školiteľom mnohých mladých 

hudobníkov, vrátane svojich dvoch úspešných synov Petra a Michala. 

O počiatkoch beatovej (rockovej) hudby na Slovensku napísal knihu 

Jak jsme poslouchali písničky, ktorá vyšla v roku 2009.  

 

5. 12. Vianočné trhy v Žiline každoročne vytvárajú slávnostnú vianočnú 

atmosféru v centre mesta a tešia sa obľube nielen medzi Žilinčanmi, 

ktorí sa radi stretávajú pri stánkoch s občerstvením. Tradičné vianočné 

trhy plné remeselných výrobkov, dobrého jedla a pitia, ktoré budú 

tento rok prebiehať na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja 

Hlinku od dnes do 23. decembra. Stánky s občerstvením budú otvorené 

až do 2. januára 2013. 
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 6. 12.   

Aj Žilinu navštívil svätý Mikuláš. So 

svojim sprievodom prešiel cez jednotlivé 

mestské časti Žiliny a svoju púť zakončil 

o 16.00 hod. na Mariánskom námestí. Tam ho už čakali stovky detí 

s rodičmi. Na námestí slávnostne zapálil vianočný stromček, 

obdaroval všetky deti a nasledoval program v ktorom boli rozprávky, 

spev, tanec a na záver vystúpil žilinský spevák Tomáš Bezdeda.  

 

10. 12. Siedmy ročník celoslovenskej 

ankety Senior roka sa konal v 

Zlatej sále Bojnického zámku. 

Ocenenie Zlatý senior roka bolo 

okrem iných udelené aj pani 

Magdaléne Gažovej zo Žiliny (na 

obr.). Pani Gažová je bývalá 

učiteľka a ocenenie jej bolo 

udelené za svoju celoživotnú prácu a aktívnu činnosť medzi seniormi.  

 

13. 12. Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE), 

prostredníctvom dcérskej spoločnosti 

Elektroenergetické montáže, a.s., na žiadosť 

Mestského úradu v Žiline vymenila technicky 

nevyhovujúce elektrické rozvody na Mariánskom námestí v Žiline. 

V druhej polovici mesiaca november sa pristúpilo ku kompletnej 

výmene elektrických rozvodov na Mariánskom námestí v Žiline, ktoré 

boli po technickej stránke nevyhovujúce. Podujatia, ktoré sa 

pravidelne konajú počas celého roka, musia byť zabezpečené 

https://www.google.sk/url?url=https://sse.proebiz.com/administrace/aukce/pozvanka_nahled.php?printParts[]=30764&printParts[]=30765&printParts[]=30773&printParts[]=30766&printParts[]=30768&printParts[]=30769&printParts[]=30770&printParts[]=30771&jazyk=sk&pagination=every&printJavascript=Tla%C4%8D&id_aukce=3144&printType=logo&odeslatjako=print&countPage=8&idx=2e76c08d2943fb02a724db0fb7fada3f&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zEsVVffbHpHaaIH-gZAB&ved=0CCsQ9QEwCw&sig2=TE9uF2ztt-UKz30ABnMetQ&usg=AFQjCNGZZCOJ_b2rhPeKtzf0rnw8mYBaOw
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dodávkou elektrickej energie prostredníctvom funkčných elektrických 

rozvodov a rozvodových skríň. Stávalo sa, že zastarané zariadenia 

nezvládali odber elektriny a jej dodávka vypadávala. Stredoslovenská 

energetika, a.s. vyhovela žiadosti Mestského úradu v Žiline o výmenu 

elektrických rozvodov, čím Mariánske námestie dostalo pod svojim 

povrchom nové tepny. 

 

 
Mariánske námestie v čase adventu 

 

17. 12. Na Nanterskej ulici v mestskej časti Vlčince boli 

otvorené priestory novej mestskej spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o. Založenie spoločnosti bolo schválené 

na Mestskom zastupiteľstve dňa 21. júna 2012. Jediným spoločníkom 

a stopercentným vlastníkom je Mesto Žilina. Hlavnou činnosťou 

spoločnosti bude správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

Mesta, ktoré bude v spoločnosti zastávať všetky práva a povinnosti 

spoločníka a zakladateľa. Od 1. januára 2013 bude v správe 

spoločnosti 980 bytov a 68 nebytových priestorov, vrátane garáží. 

Konateľkami spoločnosti sú Monika Bánovcová a Jarmila 

Beszédesová. 

 

17. 12. Na Radnici mesta Žilina sa konalo 25. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Poslanci schválili návrh programového 

http://www.zilbyt.sk/
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rozpočtu mesta Žilina na rok 2013. Rozpočet je zostavený ako 

vyrovnaný v príjmovej i v rozpočtovej časti vo výške 51 514 335 eur. 

Vo výdavkovej časti boli schválených niekoľko zmien. Poslanci 

schválili aj prijatie nehnuteľného daru – stavby nového oplotenia 

Vojenského cintorína na Bôriku (parc. Č. 4899 v kat. úz. Žilina) od 

Ruskej federácie, resp. Veľvyslanectva Ruskej federácie na 

Slovensku.  

 

17. 12. Na Radnici mesta Žilina bola slávnosť, na ktorej boli odovzdané 

ocenenia osobnostiam mesta Žilina za rok 2011. Jednotlivé 

osobnosti navrhli obyvatelia mesta Žilina a ich návrhy posúdila 

komisia odborníkov. Ocenené boli osobnosti, ktoré sa v Žiline 

narodili, resp. žili a pôsobili. Ocenenia odovzdal primátor mesta Žilina 

Igor Choma. Udelené boli tieto ocenenia:  

 

Čestné občianstvo mesta Žilina 

 Andrej Barčík (nar. 1928 v Žiline – zomrel 2004 v Žiline), in 

memoriam – kresliar, grafik, maliar a tvorca koláží. Cenu 

prevzala umelcova dcéra Mária Leitmanová. 

 Ivan Krajíček (nar. 1940 v Žiline – zomrel 1997 v Bratislave), 

in memoriam – herec, spevák, komik, režisér a moderátor. Cena 

bola odovzdaná jeho manželke dodatočne. 

 Alexander Lombardini (nar. 1851 vo Veľkej Bytči – zomrel 

1897 v Žiline), in memoriam – slovenský národovec, žilinský 

právnik, archivár a historik. Cenu prevzal JUDr. Andrej Sekera, 

majiteľ Lombardiniho domu a múzea tejto osobnosti 

v spomínanom dome. 

         
    A. Barčík                     I. Krajíček                A. Lombardini 
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Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina 

 Vlado Bača (nar. 1948 v Žiline) – sa venuje reklamnej aj 

výtvarnej fotografii. Je členom viacerých prestížnych 

medzinárodných združení. 

 Michal Novinski (vl. menom Michal Ničík, nar. 1971 v Žiline) 

– je autorom hudby k desiatkam divadelných predstavení, 

komponuje hudbu k filmom, televíznym inscenáciám na 

Slovensku aj v zahraničí. 

 Ing. Ján Pagáč (nar. 1931 v Kysuckom Lieskovci) – ekológ a 

ochranár prírody, bol dlhoročným riaditeľom Národného parku 

Malá Fatra. 

 Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. (nar. 1946 v Žiline) – vedecký 

pracovník, organizátor, publicista, výtvarný fotograf, 

dokumentarista. 

 

    

                   Vlado Bača                               Michal Novinski 
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Ján Pagáč                                 Miroslav Pfliegel 

 

 
Zľava: A. Sekera, V. Bača, M. Novinski, M. Leitmanová, J. Pagáč, I. Choma,  

M. Pfliegel a J. Štrba 

 Dôstojnosť slávnosti umocnil kultúrny program, v ktorom vystúpil 

Peter Vaňouček, ktorý hral na orgán, klavír a harfe, a taktiež mal na 

starosti dramaturgiu a úpravu skladieb. Miroslav Baloga hral na husle. 

Jednotlivé skladby si vybrali ocenené osobnosti. 

 

20. 12. Po rokoch zanedbávania, sa kvalita mestskej hromadnej dopravy 

v Žiline zvýšila nákupom nových trolejbusov, ktoré boli dnes 

slávnostne uvedené do prevádzky. Mesto Žilina týmto obnovilo 

a posilnilo vozidlový park Dopravného podniku mesta Žiliny. Ide 

o vozidlá vyrobené v spoločnosti Škoda Electric a.s. v Plzni. Mesto 

Žilina kúpilo sedem trolejbusov typu ŠKODA 31 Tr SOR 

(kĺbové/dlhé) a tri trolejbusy typu ŠKODA 30 Tr SOR (krátke). 

http://www.skoda.cz/cs/produkty/trolejbusy/trolejbus-31-tr-sor/
http://www.skoda.cz/cs/produkty/trolejbusy/trolejbus-30-tr-sor/
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20. 12. Mesto Žilina úspešne zrealizovalo projekt „Modernizácia a 

doplnenie kamerového systému – I. etapa“ s cieľom prispieť k 

predchádzaniu kriminality (lúpežiam, prepadnutiam či výtržníctvu) v 

meste a zvýšiť podiel odhalenia kriminálnej činnosti. Projekt bol 

financovaný z rozpočtu mesta a dotáciou zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. Dodávateľská spoločnosť, vybraná 

prostredníctvom elektronickej aukcie, zabezpečila dodávku, montáž a 

spustenie 17 kamier (z toho 10 otočných), ktoré boli inštalované v 

centre mesta. 

 

22. 12. V poradí 11. ročník Vianočného 

behu sa uskutočnil na Vodnom 

diele Žilina. Tak ako v minulom 

roku, aj teraz bol veľký záujem o 

prihlasovanie sa do všetkých 

kategórii a zvyšuje sa aj počet 

účastníkov zo zahraničia. 

Výkonnostní, ale aj rekreační 

bežci, si mohli vyskúšať trať, 

ktorá im najviac vyhovuje a to od 1 km až po maratón. Súčasťou akcie 

bolo aj zimné plávanie v spolupráci s Klubom otužilcov a priateľov 

zimného plávania Tučniaky, prípadne aj nečlenov – otužilcov. Beh 

organizuje Mesto Žilina pre širokú verejnosť, preto je štartovné 0 eur. 

Vianočného behu sa zúčastnili nielen Žilinčania, ale dokonca aj 

zahraniční priaznivci behu z Českej republiky, Nemecka, Talianska, 

Poľska či USA. 

 

22. 12. Slovenskí skauti prevzali vo Viedni betlehemské svetlo, vlakom ho 

z Viedne doručili do Žiliny. Skauti z nášho mesta roznášali svetlo po 

miestnych kostoloch. Jednu zastávku si urobili aj na Radnici mesta 

Žilina, kde od nich svetlo v mene mesta prevzala prvá zástupkyňa 

primátora mesta Slavomíra Brezovská.  
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Zľava: Pavol Jurecky, Slavomíra Brezovská, Dušan Ďurčanský,  

Alojz „Oďo“ Ďurčanský 

 

 

31. 12. Vianočné trhy na 

Mariánskom námestí 

úspešne pokračovali až do 

nového roku. Žilinčania sa 

tu veľmi radi zastavili, 

porozprávali sa, občerstvili, 

kúpili nejaký ten darček. 

Silvester v meste bol bez 

oficiálneho programu. Polnočný ohňostroj zabezpečilo mesto Žilina. 
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Rozpočet mesta Žilina 

 

Záverečný účet schválili poslanci Mestského zastupiteľstva na 31. zasadnutí 

dňa 19.6. 2013. 

Bežné príjmy 49 970 150,00 48 906 159,35 -1 063 990,65 97,87%

Kapitálové príjmy 535 968,00 606 909,19 70 941,19 113,24%

Finančné operácie - príjmy 519 124,00 551 712,30 32 588,30 106,28%

Príjmy celkom 51 025 242,00 50 064 780,84 -960 461,16 98,12%

Tabuľka č. 2

Prehľad plnenia príjmov v €

Príjmy   
Upravený 

rozpočet

Plnenie

 rozpočtu
Rozdiel

% plnenia 

príjmov

 

 

Celkové plnenie rozpočtu príjmov bolo v sume 50 064 780,84 eur, čo predstavuje oproti 

upravenému rozpočtu plnenie na 98,12 %. Rozpočtované príjmy neboli naplnené v sume 

960 461,16 eur. 

Bežné výdavky 46 435 866,00 44 409 382,42 -2 026 483,58 95,64%

Kapitálové výdavky 1 879 376,00 1 328 632,16 -550 743,84 70,70%

Finančné operácie 2 710 000,00 2 687 116,13 -22 883,87 99,16%

Výdavky celkom 51 025 242,00 48 425 130,71 -2 600 111,29 94,90%

Tabuľka č. 6

Výdavky
Upravený 

rozpočet

Skutočné 

čerpanie 

rozpočtu

Rozdiel % plnenia 

Prehľad čerpania výdavkov v €

  

 

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 48 425 130,71 eur, čo predstavuje oproti 

upravenému rozpočtu plnenie na 94,90 %. Rozpočtované výdavky neboli vyčerpané v sume 

2 600 111,29 eur. Na toto plnenie za rok 2012 malo vplyv najmä nedočerpanie bežných 

výdavkov, keď tieto boli čerpané na 95,64 %, čo predstavuje nedočerpanie bežných výdavkov 

v sume 2 026 483,60 eur a nedočerpanie kapitálových výdavkov, keď tieto boli čerpané na 

70,70 %, čo predstavuje nedočerpanie kapitálových výdavkov v sume 550 743,84 eur 

a nedočerpanie finančných operácií – výdavkov, keď tieto boli čerpané na 99,16 %, čo 

predstavuje nedočerpanie týchto výdavkov v sume 22 883,87 eur. 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Údaje z Matričného úradu v Žiline 
 

Počet obyvateľov mesta Žilina k 31. 12. 2012  

 Muži                          40 634      

 Ženy   43 591  

 Mestská časť   Počet obyvateľov   

 Bánová                              1 901      

 Bôrik                              3 429      

 Brodno                              1 296      

 Budatín                              1 694      

 Bytčica                              2 029      

 Hájik                              8 124      

 Hliny                           11 771      

 Hliny I                                 966      

 Hliny II                                 776      

 Hliny III                              1 785      

 Hliny IV                                 363      

 Hliny V                              1 344      

 Hliny VI                              1 852      

 Hliny VII                              3 050      

 Hliny VIII                              1 342      

 Malá Praha                                 290      

 Mojšova Lúčka                                 415      

 Považský Chlmec                              1 355      

 Rosinky                                 805      

 Solinky                           13 685      

 Staré mesto                              9 292      

 Strážov                                 552      

 Trnové                              2 496      

 Vlčince                           18 867      

 Vlčince I                              1 786      

 Vlčince II                              7 449      

 Vlčince III                              8 301      

 Vlčince IV                              1 331      

 Vranie                                 745      

 Zádubnie                                 732      

 Zástranie                                 939      

 Závodie                              2 447      

 Žilinská Lehota                                 302      

 iba Žilina (bez adresy)                             1 349      

 Spolu obyvateľov                          84 225      
 

Počet narodených detí v roku 2012 bol 1 528, z toho 825 dievčat a 703 chlapcov. Najčastejšími 

menami bola u dievčat Nela a u chlapcov Jakub. Uzavretých bolo 499 manželstiev, z toho v 37 

prípadoch bol jeden zo sobášených cudzí štátny príslušník. Rozvodov bolo 198. Zomrelo 1 454 

ľudí. 
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Územný plán mesta Žilina 
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Klimatické údaje a charakteristiky v lokalite Žilina za rok 2012 

Poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, Regionálne pracovisko Banská 

Bystrica. 
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