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JANUÁR 2013 

 

1. 1. Prvé dieťa roku 2013 narodené v žilinskej nemocnici s trvalým pobytom v Žiline 

bolo dievčatko Lívia Bujačková. 

 

1. 1. Mesto Žilina začalo od 1. januára realizovať projekt s názvom Účinné vzdelávanie 

detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ich rodinných príslušníkov. 

Cieľom projektu je zvýšenie vzdelanostnej úrovne a osobnostného rozvoja detí a 

mládeže ako aj dospelých osôb z MRK uplatňovaním účinných foriem vzdelávania 

a ich doplnkových aktivít. Celkový rozpočet pre personálne, materiálové a ostatné 

zabezpečenie realizácie aktivít projektu predstavuje sumu 64 461,13 €. 

 

10. 1. V Dome umenia Fatra sa konal tradičný novoročný koncert Štátneho komorného 

orchestra Žilina, ktorý je každoročne symbolickým hudobným prípitkom a vstupom 

do ďalšieho roka plného skvelých hudobných zážitkov. Orchester dirigoval šéfdiri-

gent ŠKO Oliver Dohnányi, spievali švédska sopranistka Cecilia Berglund a rakú-

sky tenorista Franz Leitner. 

 

14. 1. Mesto Žilina sa za posledné týždne stalo terčom útokov vandalov, ktorí poškodzujú 

mestský majetok. Po víkende boli polámané okrasné čerešne sakury na Ulici Antona 

Bernoláka (Bulvár), čím vznikla Mestu Žilina škoda za viac ako 850 €.  

 

17. 1. Žiaci zo Základnej školy Martinská, vystúpili v Dome odborov Žilina v muzikáli Soľ 

nad zlato. Žiaci tried primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, pod vedením 

zástupkyne riaditeľa školy – pani Smetanovej, ukázali svoj talent. 

 

 

Žiaci zo ZŠ Martinská 
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22. 1.  Niektoré materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sú oddnes pre 

chorobu zatvorené. Z dôvodu zvýšenej chorobností detí predškolského veku Regio-

nálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline rozhodol o zákaze činnosti 

Materskej školy, Dedinská 1/1, Žilina (mestská časť Strážov) od 22. do 28. januára. 

V tomto týždni bola tiež prerušená prevádzka v Materskej škole Čajakova 4, v Ma-

terskej škole pri Základnej škole Dolná Trnovská a v Materskej škole na ul. A. 

Kmeťa. Prevádzka v uvedených materských školách bude snáď v ďalšom týždni 

obnovená. 

 

26. 1.  Nezisková organizácia Jánošíkov kraj v spolupráci s Mestom Žilina pripravila       

31. ročník populárneho lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým krajom. Bežkári si mohli 

vybrať z troch trás v dĺžke 38 km, 23 km a 15 km. 

 

27. 1. Dnes sa v Liptovskom Mikuláši konala krasokorčuliarska súťaž s názvom Veľká 

cena Liptovského Mikuláša, kde Figure Scating Club Žilina bojoval desiatimi repre-

zentantmi žilinského klubu. Kristínka Hrnková obsadila 34. miesto, Terezka Fuch-

sová získala 20. miesto, Lucka Huríková taktiež veľmi vydarenou jazdou obsadila 

14. miesto, Rebecca Kavecká získala 2. miesto. Celú súťaž spomedzi 36 pretekárok 

vyhrala Magdalénka Mušková, ktorá prešla svoju životnú jazdu zároveň so svojim 

bodovým maximom. Desiate miesto v kategórií starších nádejí obsadila Bianca Sr-

becká. 

 

27. 1. Posledný januárový víkend sa v Púchove uskutočnili finálové zápasy halových maj-

strovstiev mládeže vo futbale v kategóriách starších a mladších žiakov. Starší žiaci 

sa umiestnili na druhom mieste. Základnú školu s materskou školou Školská 

v Bánovej reprezentovali hráči: Branislav Sluka, Šimon Štefanec z VIII. B trie-

dy, Adam Sokol a Dominik Klačko z IX. A triedy. Mladší žiaci sa umiestnili na pr-

vom mieste a získali titul Majstri Slovenska 2013. Školu reprezentovali títo žiaci zo 

VI. C triedy: Adrián Greguš, Ján Krkoška, ktorý sa stal najlepším hráčom turnaja 

a žiaci zo VII. B triedy: Ondrej Sobol, Roland Gerebenits, Jakub Chládecký, Patrik 

Sekerka, Dávid Švec, Dávid Kopásek a Aurel Dávidík, ktorý sa stal najlepším strel-

com turnaja. Všetci chlapci sú hráčmi klubu MŠK Žilina. 
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FEBRUÁR 2013 

 

1. 2. Vzhľadom na poveternostnú situáciu (veľký spád snehu a poľadovice) boli 

v mesiaci január predbežné náklady na zimnú údržbu cca 350 000 € 

a spotrebovalo sa 591 ton soli a 336 ton kameniva. Ale účastníci dopravy v 

v meste Žilina nezaznamenávajú žiadne vážnejšie problémy. 

 

5. 2.  Detské krízové centrum Náruč v Žiline – Zádubní dnes navštívili herci Divadel-

ného klubu Makovice pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, ktorého zriaďo-

vateľom je Žilinský samosprávny kraj Deťom predstavili novú rozprávku 

O kohútikovi a sliepočke. Poučný príbeh hovorí o tom, že ešte vždy možno nájsť 

niekoho, kto rád a ochotne pomôže a že na ozajstných priateľov sa dá spoľahnúť 

v každej situácii. 

 

8. 2. V meste Žilina sa konal 9. ročník Žilinského festivalu fašiangových masiek – 

Carneval Slovakia Žilina. Žilinčania aj návštevníci nášho mesta si pozreli karne-

valový sprievod, ktorý prechádzal ulicami mesta. Tento rok mal rozmanité zastú-

penie a účastníci mali možnosť vidieť pestrú plejádu vyše 400 masiek a zvykov z 

rôznych regiónov. Na Mariánskom námestí prebiehal hlavný program. Predstavil 

sa tu Folklórny súbor Rozsutec a mnoho ďalších folkloristov, ktorí ukázali svoju 

fašiangovú tvorbu. Zúčastnení neprišli len v krojoch, ale aj vo vlastnoručne pri-

pravených maskách. V úlohe Kráľovnej festivalu sa predstavila herečka a spe-

váčka Barbora Švidraňová (na obr. vľavo dole) a ako kráľ sa predstavil herec a 

improvizátor Lukáš „Pucho“ Puchovský. Osobnosťou tohto ročníka festivalu bol 

dlhoročný folklorista a spoluorganizátor Jánošíkových dní – dlhoročný „Rozsut-

čiar“ Tibor Mahút. 
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      kráľovná B. Švidraňová, primátor I.Choma, kráľ M. Puchovský 

v  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Carneval Slovakia Žilina 2013, vľavo Vlado z Oravy 

 

11.2. V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Úsmev v Žiline na So-

linkách sa konalo spoločné vystúpenie Detského folklórneho súboru Cipovička 

pri Centre voľného času Spektrum a Senior country klubu pri Krajskom kultúr-

nom stredisku v Žiline s názvom Nový rok – veselý krok. Malí a veľkí tanečníci 

a speváci ukázali jeden zo spôsobov, akým môžu spoločne priniesť trošku vese-

losti a elánu do života ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. 

 

16.2. Dnes sa v telocvični vojenských kasárni na Bánovskej ceste konala Veľká 

cena Žiliny v džude dorastencov, dorasteniek a mladších žiakov. V kategórii 

mužov zvíťazil Milan Randl z VSC Dukla Banská Bystrica so ziskom 474 

bodov pred Matejom Poliakom so ziskom 473 bodov z Mladosti Žilina. Je to 

zatiaľ najlepšie umiestnenie džudistu Žiliny v histórii. Mladosť Žilina skon-

čila na štvrtom mieste s 1976 bodmi. 
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18.2. V Mestskom divadle Žilina bolo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športo-

vcov mesta Žilina za rok 2012. Primátor Igor Choma dekoroval tých najlepších 

v kategóriách dospelých, mládežníkov, športových družstiev, trénerov a funk-

cionárov, ktorí sa dlhodobo podieľajú na rozvoji športu v meste. V kategórií 

mládež obsadili prvé priečky: 1. miesto Matej Hodas (vodné pólo), 2. miesto 

Jakub Oravec (tenis), 3. miesto Matúš Štoček (cyklistika). V kategórií dospelí 

získali: 1. miesto Tomáš Tabačiar (kulturistika), 2. miesto Norbert Zajac (kultu-

ristika), 3 miesto Tomáš Mičuda (futsal). Titul najlepšieho športového družstva 

získalo – MŠK Žilina (futbal).  

Najlepšími trénermi a funkcionármi sa stali Michal Staňo (oblasť olympizmu), 

Eva Horkavá (celoživotný prínos v gymnastike) a Peter Korbel st. (celoživotný 

prínos v džude). Titul najlepšieho športového podujatia získal Garmin Žilinský 

triatlon a Tesco Beh pre život. 

 

19.2. Žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina dosiahli nasle-

dovné úspechy v krajskom kole XXIII. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. 

V kategórií 1 A získal 3. miesto: Daniel Brezovský zo ZŠ s MŠ Ulica sv. Go-

razda 1, v kategórií 1 C získala 5. miesto: Lucia Badurová zo ZŠ Hollého. 

 

23. 2. Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov 2013 uskutočnila Turistická infor-

mačná kancelária mesta Žilina v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou sprie-

vodcov cestovného ruchu prehliadku mesta Žilina spojenú s poznávaním židov-

ských pamiatok. Záujemcovia sa so sprievodcom stretli pred budovou Múzea 

židovskej kultúry (budova Ortodoxnej synagógy na Ulici Daniela Dlabača 7). 

Prehliadka sa začala návštevou Múzea židovskej kultúry v Žiline a bola ukonče-

ná návštevou Neologickej synagógy, kde sa návštevníkom predstavila história 

budovy a projekt postupujúcej rekonštrukcie interiéru spojený s premietaním 

fotografií. 
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26. 2. Najstaršia žijúca občianka mesta Žilina, pani Žofia Holešová (na obr.), dnes 

oslávila svoje 103. narodeni-

ny. Jubilantke, ktorá žije v 

Zariadení pre seniorov, do-

move sociálnych služieb a 

útulku Harmónia, zablahože-

lal primátor mesta Žilina Igor 

Choma.  

                

MAREC 2013 

 

1. 3. Mestská polícia Žilina vykonala vo večerných hodinách vo vybraných prevádz-

kach v meste kontrolnú akciu na požívanie alkoholických nápojov osobami do 

18 rokov. Dychovou skúškou bolo zistené požitie alkoholických nápojov u šty-

roch mladistvých osôb 

. 

12. 3. Sad na Studničkách v centre Žiliny bude v priebehu rokov 2013 a 2014 rozšíre-

ný o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky v svahu pod Mestským úra-

dom v Žiline. Sad na Studničkách je využívaný obyvateľmi a návštevníkmi 

mesta na krátkodobú rekreáciu a oddych. Vďaka výhodnej polohe objektu býva-

lého vodného zdroja v blízkosti existujúceho parku je možné vytvorenie ucele-

nej plochy s výmerou približne 1 hektár. Jedným z cieľov rozšírenia parku je 

sprístupnenie zelene pre verejnosť na tejto v súčasnosti zanedbanej a nevyuží-

vanej ploche. 

 

14. 3. Dnes sa za účasti 180 účastníkov z 15 žilinských základných škôl uskutočnila  v 

Oščadnici lyžiarska súťaž o Pohár primátora mesta Žilina a to v lyžiarskych  a 

snowbordových kategóriách neregistrovaných aj registrovaných lyžiarov zá-

kladných škôl. 

 

16. 3. Tanečné súbory Centra voľného času Spektrum sa dnes zúčastnili medzinárod-

nej postupovej súťaže Pohyb bez bariér v Dome odborov v Žiline a priniesli si 

krásne ocenenia a postup do finále v Bratislave. 1. miesto získali: Tanečné di-
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vadlo Diana za choreografiu – Žltý valčík (v kategórii ostatné od 9 – 11rokov), 

Tanečné divadlo Extad za choreografiu – Odvážni námorníci v kategórií scénka 

od 9 – 11 rokov) a tiež Tanečná skupina Argonnath za choreografiu – Olympic 

games. 

 

17. 3. V Dome umenia Fatra sa pod vedením dirigenta a moderátora Mareka Pastiríka 

konalo Matiné pre deti a rodičov s názvom Balkansambel Žilina. Hudobníci 

množstvu divákov predviedli ukážky balkánskeho folklóru.  

 

Balkansambel: zľava Peter Vaňouček, Zuzana Burianová, Martin Králik, 

Marek Pastírik, Viktória Kovalčíková 

 

20. 3. V Mestskom divadle sa konal 17. ročník regionálnej súťažnej postupovej pre-

hliadky detskej dramatickej tvorivosti Detská divadelná Žilina 2013. Diváci 

mali možnosť vidieť 15 predstavení, čo je najviac v celom Žilinskom kraji. 

V dvanástich inscenáciách a 3 scénických miniatúrach vystúpilo spolu 140 

účinkujúcich zo žilinského, bytčianskeho a rajeckého regiónu. 

 

23. 3. Mesto Žilina sa zapojilo do medzinárodného projektu Hodina Zeme 2013 tým, 

že od 20.30 do 21.30 hod. bolo vypnuté osvetlenie Katedrály Najsvätejšej Troji-

ce (Farský kostol) a balustrády.  
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24. 3. Klub karate Žilina v spolupráci so Slovenským zväzom karate usporiadal opäť 

po roku Majstrovstvá Slovenska seniorov a veteránov v karate 2013. Súťaž sa 

konala na Športovom gymnáziu na Rosinskej ceste, kde sa prezentovalo 98 pre-

tekárov z 31 klubov z celej Slovenskej republiky. 2. miesto obsadili: Eva Nová-

ková, Kristína Belešová, Ľubica Vimpeľová a Ján Garabík. 3. miesto získali: 

Andrej Hoľan a Miroslava Hyllová. 

 

24. 3. Na Mestskej krytej plavárni konal 11. ročník Medzinárodných plaveckých pre-

tekov pod názvom Jarná cena Žiliny. Počas pretekov bolo prekonaných 6 re-

kordov mítingu. Hlavnú cenu 400 € za najhodnotnejší plavecký výkon získala 

Petra Chocová (Česká republika) v disciplíne 50 m prsia. 

 

26. 3. Na Radnici mesta Žilina sa konala slávnostná prezentácia knihy Žilina 700 ro-

kov. Príbehy jedného mesta. Podujatia sa zúčastnil autorského kolektívu, primá-

tor mesta Žilina – Igor Choma, predstavitelia žilinských kultúrnych inštitúcií a 

široká verejnosť. Reprezentatívna kniha bola zaradená aj do súťaže Kniha Hor-

ného Považia 2012. Kolektív autorov tvoria: Dušan Halaj, Michal Jurecký, Šte-

fan Krušinský, Jozef Moravčík, Marián Mrva, Ján Ničík, Mária Okániková, Mi-

roslav Pfliegel ml., Ľubomír Viliam Prikryl, Peter Šimko a Peter Štanský. 

V kultúrnom programe vystúpili Peter Vaňouček, ktorý hral na harfe a na klavíri 

a Marek Pastirik hral na saxafóne. 
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 Zľava autori knihy: M. Pfliegel, M. Mrva, D. Halaj, P. Štanský 

 

27.3. V Mestskom divadle Žiline sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie pracovníkov 

škôl a školských zariadení pri príležitosti Dňa učiteľov. Vedenie mesta ocenilo 

pedagógov na základe návrhov z materských a základných škôl, základných ume-

leckých škôl, centier voľného času, občanov a inštitúcií, pedagogických a vý-

chovných pracovníkov zo škôl a školských zariadení, ktoré má vo svojej zriaďo-

vateľskej pôsobnosti. Obecná školská rada vybrala 27 pedagogických a výchov-

ných pracovníkov, ktorí si prevzali ocenenia svojej práce z rúk primátora mesta 

Žilina Igora Chomu.  

Mimoriadne ocenenie – 

Plaketu Janka Frátrika si 

prevzali Hana Bieleschová 

(na obr. vľavo) – za prácu 

tanečného pedagóga 

a choreografa a za zrod 

Tanečného divadla DIANA. 

Hana Bieleschová 

pracovala od roku 1968 

v Dome kultúry, kde v roku 

1969 založila Klub dievčat DIANA. Prvé vystúpenie dievčat sa konalo už na 

Silvestra v roku 1969 s choreografiou MAŽORETKY. Boli to prvé mažoretky na 

Slovensku.  
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Druhým oceneným bol Ján Praženica (na obr. vpravo) – za dlhoročnú prácu a 

rozvoj hudobného školstva v Žilne z hľadiska výchovy a vzdelávania mládeže. Ján 

Praženica v umeleckom školstve pracuje od roku 1968. Od svojich 6 rokov je 

nevidiaci. Na pražskom Konzervatóriu pre zrakovo postihnutú mládež absolvoval hru 

na akordeóne a trúbke. Dominantou jeho pedagogickej práce zostal akordeón. 

 

26.3. Dnes bol pre žiakov i pedagógov ZŠ Gaštanová na sídlisku Solinky v Žiline 

zvlášť výnimočným dňom, pretože pozornosť všetkých sa už od rána sústreďovala 

na dlho očakávanú udalosť – na Čitateľský maratón Daniela Tupého. Ôsmy roč-

ník bol venovaný pamiatke tohto nášho rodáka, ktorý zahynul v mladom veku 

násilnou smrťou. I takouto formou sme sa chceli pripojiť k myšlienke tolerancie a 

porozumenia medzi ľuďmi a vyjadriť svoj odpor k akémukoľvek násiliu. 

 

     APRÍL 2013 

 

2. 4.  Žilina sa zapojila do medzinárodnej kampane Rozsvieťme to na modro – Light It 

Blue. Kampaň sa konala pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme. 

Radnica mesta Žilina bola osvetlená modrým svetlom podobne, ako mnohé výz-

namné budovy a pamätihodnosti po celom svete. Osvetlením významných budov 

na modro vyjadruje zvyšok spoločnosti pochopenie a súcit s autistami. 
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Radnica mesta Žilina sa zapojila do medzinárodnej kampane „Rozsvieťme to na modro“  

 

5. 4. Jednota dôchodcov na Slovensku zorganizovala v Mestskom divadle Žilina Kraj-

skú prehliadku spevokolov a speváckych súborov. 

 

6. 4. Deti z Tanečného divadla Extad z Centra voľného času Spektrum sa zúčastnili 17. 

ročníka Festivalu pohybových skladieb v Trnave, ktorý organizovala Slovenská 

gymnastická federácia. Všetky ich choreografie boli ocenené medailami. 

S choreografiou Odvážni námorníci získali zlatú medailu a pohár, rovnako ako 

v súťaži Pohyb bez bariér. V choreografii Potulky savanou obsadili druhé  miesto. 
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7. 4. Detský folkórny súbor Cipovička, ktorý minulý rok oslávil 15 rokov svojho zalo-

ženia z Centra voľného času Spektrum, sa zúčastnil regionálnej súťažnej prehliad-

ky detských folklórnych súborov Vítanie jari v Stráňavách, ktorú organizovalo 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline. 

 

10. 4.  Primátor Igor Choma, vedenie Mestského hokejového klubu a rodičia detí, ktoré 

hrajú hokej, sa v stredu stretli na pôde ZŠ Rybné námestie v mestskej časti Mojšo-

va Lúčka, aby spolu hovorili na tému Ako ďalej s mládežníckym hokejom v Žiline. 

Primátor informoval rodičov o tom, že v MsHK sa pripravujú zmeny súvisiace s 

racionalizáciou škôl a školských zariadení v meste Žilina. Mesto sa všetkými do-

stupnými prostriedkami usiluje o to, aby mládežnícky hokej, ako aj iné športy, 

dostali v meste Žilina základné piliere pre pôsobenie v budúcnosti. Výsledkom 

bude vytvorenie športovej školy zo ZŠ Vendelína Javorku na Hlinách.  

 

10. 4. Dnes sa konal už štvrtý ročník mestskej súťaže Shakespeare´s Day, ktorá bola za-

meraná na umelecký prednes poézie a prózy v anglickom jazyku. Súťaž zorgani-

zovala ZŠ s MŠ Školská v spolupráci s vydavateľstvom Oxford University Press. 

Tvorcami boli učiteľky anglického jazyka na mestských základných školách - Eva 

Kubová, Andrea Kempová, Dagmar Čabráková a Korina Bieliková. Súťaž prebie-

hala v Britskom centre v Krajskej knižnici v Žiline. Prvé miesta obsadili: Katarína 

Vrbjaková (ZŠ Gaštanová), Natália Kordovaníková (ZŠ Limbová) a Klára Dekre-

tová (ZŠ R. Zaymusa). 

 

11. 4. V Dome umenia Fatra bol výročný koncert Big Bandu žilinského konzervatória 

pod vedením Mareka Pastirika. S hudobný, telesom vystúpili Barbora Švidraňová 

a hudobné zoskupenie Nothing but Swing Trio. 

 

11. 4. Sto päťdesiat účastníkov z celého Žilinského kraja sa počas posledných dvoch dní 

stretlo v Mestskom divadle Žilina v súťaži Detský divadelný medveď. Odbornej 

porote predsedal Belo Felix, členmi poroty boli Jana Eliášová a Maroš Krajčovič. 

Nomináciu na celoslovenskú prehliadku Divadlo a deti v Rimavskej Sobote si vy-

slúžil Divadelný súbor Fireball. 
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12. 4. Slovenský hydrometeorologický ústav pre okres Žilina vydal výstrahu 1. stupňa 

pre neustály dážď a topiaci sa sneh, ktoré by mohol spôsobiť vznik povodní. 

 

13. 4. Na Lietavskom hrade bola otvorená jarná turistická sezóna. Turistická trasa viedla 

od Lietavy až po mestskú časť Žilina - Bánová. 

 

15. 4. Pri príležitosti XXIII. ročníka Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia sa 

na Radnici mesta Žilina uskutočnila tlačová konferencia s primátorom mesta Žilina 

Igorom Chomom a riaditeľkou Hudobného centra v Bratislave Oľgou Smetano-

vou. Festival prebiehal v dňoch 15. – 20. apríla v Dome umenia Fatra v Žiline. Na 

hudobnom festivale budú účinkovali mladí umelci z 12 štátov, víťazi a laureáti 

najprestížnejších interpretačných súťaží. 

                 

                          Stredoeurópsky festival koncertného umenia 

18. 4. Vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline sa konalo stretnutie občanov s 

vedením mesta Žilina. Vedeniu mesta Žilina záleží na názore občanov a usiluje sa 

o riešenie všetkých podnetov. Celkovo občania položili 38 ústnych a 24 písom-

ných otázok. Na ústne dotazy bolo odpovedané na mieste, písomné dotazy budú 

všetky zodpovedané a uverejnené na www.zilina.sk  

 

19. 4.  Mesto Žilina plní ďalší bod Protikorupčného minima, ktoré bolo prijaté minulý rok 

s cieľom čo najtransparentnejšie spravovať mesto a priblížiť komunálnu politiku 

čo najbližšie k občanom. Zverejňovaním zvukových záznamov zo zasadnutí Mest-

ského zastupiteľstva v Žiline na internetových stránkach www.zilina.sk prinášam 

všetkým občanom možnosť vypočuť si priebeh rokovaní, názory a dochádzku 

mestských poslancov, ktorí rozhodujú o základných otázkach života v meste. 

 

 

http://www.zilina.sk/
http://www.zilina.sk/
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20. 4. Žilinčania už desiatykrát vyčistili Lesopark Chrasť. Mesto Žilina sa týmito aktivi-

tami zapojilo do Svetového dňa Zeme, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia 

životného prostredia a je zameraný na zber odpadu. Na čistení, kde sa vyzbieralo 

176 plastikových vriec odpadu sa zúčastnil aj primátor mesta Igor Choma. Celko-

vo sa vyzbieralo 1,1 tona odpadu. Súbežne s lesoparkom občania vyčistili okolie 

sútoku Kysuce s Váhom v Považskom Chlmci, kde sa vyzbieralo 24 vriec odpadu 

a okolie cintorína v Bánovej, odkiaľ boli odvezené 3 veľkokapacitné kontajnery, 

čo je približne 18 ton odpadu. Odpad bol odvezený rovnako ako iný komunálny 

odpad na skládku. 

                                               Žilinčania vyčistili už po desiatykrát Lesopark Chrasť 

 

20. 4. V Galante sa pod záštitou federácie AWPC – Slovakia konali Medzinárodné 

Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke. Zo Športcentra Žilina získali titul 

Majster Slovenska títo borci: Daniela Barčiaková v kategórii do 48 kg Junior, 

Daniel Tatarka v kategórii do 82,5 kg a Peter Funtík. 

 

22. 4. V priestoroch na ulici Andreja 

Kmeťa bolo otvorené Denné 

centrum pre seniorov, ktoré sa 

sem presťahovalo z Horného 

valu. Centrum pre seniorov 

bolo presťahované z dôvodu 

nevyhovujúcich interiérových 

priestorov, čo obmedzovalo 

výdaj stravy i klubovú činnosť. 
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24. 4. Na Mestskom úrade v Žiline sa uskutočnil Workshop cyklodopravy, kde účastníci 

vyjadrili svoj názor na otázky: Zaujíma vás cyklistická doprava v Žiline? Chceli 

by ste poukázať na problematické oblasti? Workshop sa uskutočnil v rámci pro-

jektu Central Meetbike, ktorý sa realizoval prostredníctvom Operačného progra-

mu Stredná Európa, za finančnej podpory Európskeho fondu regionálneho rozvo-

ja. 

 

25. 4. Pri príležitosti 15. výročia prevádzky Vodného diela Žilina sa pod záštitou minis-

tra životného prostredia Slovenskej republiky konala v Mestskom divadle Žilina 

slávnostná konferencia. Po jej skončení pracovníci Vodohospodárskej výstavby 

a pozvaní hostia absolvovali prehliadku VD s odborným výkladom. 

 

26. 4. Minister hospodárstva Slovenskej republiky Tomáš Malatinský sa na Mestskom 

úrade stretol so zástupcami podnikateľských subjektov zo Žiliny a okolia. Stretnu-

tia, ktorého hlavnou témou bola hospodárska politika v energetickej stratégii Slo-

venska sa zúčastnil primátor mesta Žilina Igor Choma, aj predseda Žilinského sa-

mosprávneho kraja Juraj Blanár. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Dušan 

Petrík predstavil zámer vytvoriť v Žiline mestskú radu podnikateľov. 

 

     

                      Zľava: Igor Choma, Dušan Petrík, Tomáš Malatinský 

 

27. 4. Slovenský olympijský výbor (SOV) oslávil 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto 

príležitosti ocenil v Bratislave vynikajúce osobnosti udelením vyznamenaní za 

zásluhy, dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu. Pred-

seda Olympijského klubu Žilina Michal Staňo si prevzal Bronzový odznak SOV. 
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28. 4. Posledný aprílový víkend Trnovčania hodovali. Od 26. do 28. apríla sa organizo-

vali už piatykrát Trnovské hody sv. Juraja venované patrónovi obce. Na ich orga-

nizovaní sa podieľali farský úrad, urbárske spoločenstvo, dobrovoľný hasičský 

zbor, základná škola i Futbalový klub Trnové, Spevokol Trnovčan, IPBS Trno-

vé a kamenárstvo VEKAM. 

 

30. 4. Mesto Žilina si v dnešný deň pripomenulo 68. výročie svojho oslobodenia spod 

fašizmu pietnym zhromaždením pri pamätníku vojakov 1. československého ar-

mádneho zboru v Sade SNP a na Vojenskom cintoríne na Bôriku. Všetci zúčast-

není prejavili úctu tým, ktorí sa nedožili konca druhej svetovej vojny a pri bojoch 

o naše mesto s nacistickým agresorom zaplatili tým najcennejším, vlastným živo-

tom. Na slávnosti sa zúčastnili veľvyslanec Ruskej federácie 

J.E. Pavel Kuznecov so sprievodom, veľvyslanec Bieloruskej 

republiky – J.E. Vladimír Serpikov, veľvyslanec Českej repub-

liky – J.E. Jakub Karfík, predseda Oblastného výboru Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline – Juraj Dro-

tár, priami účastníci bojov o Žilinu a jej okolia a ďalší hostia      

   

          Vojenský cintorín na Bôriku 
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30. 4. Za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica dnes Žilinčania pos-

tavili máj priamo v srdci svojho mesta – na Námestí Andreja Hlinku. Stavanie 

prvého žilinského mája za sprievodu tradičnej ľudovej hudby a spevu je prejavom 

úcty k ľudovým tradíciám, ktoré sú základným pilierom kultúry nášho národa.  

 

        

 

                                                                          

                                                   predseda vlády R. Fico pri stavaní žilinského mája  

  

    

                                  v kultúrnom programe vystúpil folklórne súbory Stavbár a Cipovička 

 

30. 4. Na Zimnom štadióne (DOXXbet aréna) sa konal exhibičný zápas viacnásobných 

majstrov Slovenska a najlepší tím hokejbalovej extraligy, HBK Nitrianski rytieri. 

Hosťujúci hráči dokázali, že sú majstrami svojho remesla, no zahanbiť sa nene-

chali ani "vlci". A tak sa pod Dubňom zrodila klasická, exhibičná remíza. MsHK 

DOXXbet Žilina – HBK Nitrianski rytieri 5:5. 
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         MÁJ 2013 

2. 5. V Hoteli Polom v Žiline na mimoriadnom zasadnutí Správnej a Dozornej rady 

Olympijského klubu Žilina si Žilinčania Libor Hodoň, Alexander Keppert, Juraj 

Straka, Igor Sitár a Milan Novosad prevzali vyznamenania „Plaketa SOV“. 

„Čestné uznanie SOV“ získal Ján Peteja. 

 

3. 5. Pod záštitou primátora mesta Žilina a dekana Lekárskej fakulty Univerzity Pav-

la Jozefa Šafárika v Košiciach prebiehala na Námestí Andreja Hlinku inštruktáž 

ústnej hygieny s názvom Spolu za zdravý a mám krásny úsmev. Inštruktáž viedli 

študenti zubného lekárstva. 

 

3. 5. Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnilo stretnutie veľvyslanca Ra-

kúskej republiky J.E. Markusa Wuketicha a obchodného radcu Ra-

kúskeho veľvyslanectva Patricka Sagmeistera so zástupcami Mestského úradu v 

Žiline. Stretnutia sa zúčastnili, okrem prvej zástupkyne primátora mesta – Sla-

vomíry Brezovskej, aj prednosta Mestského úradu – Anton Trnovec a vedúci 

oddelenia strategického rozvoja mesta – Richard Hulín. Cieľom priateľského 

stretnutia bolo nadviazanie spolupráce Žiliny s Rakúskom v oblastiach regionál-

nej spolupráce, investícií, rozvoja zamestnanosti, kultúry a hospodárstva. Roko-

vanie nadviazalo na kooperačné stretnutie Rakúskej obchodnej komory, konané 

v novembri minulého roku v Žiline.        

 

 

                     zľava: P. Sagmeister, M. Wuketich, S. Brezovská, A. Trnovec 
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6. 5. Dopravný podnik mesta Žiliny mení akustické hlásenia 

zastávok aj ostatných prevádzkových hlásení vo svojich 

vozidlách. Oddnes sa nahradili staré hlásenia, ktoré sa 

používali od druhej polovice deväťdesiatych rokov až do tohto roku v nezmene-

nej podobe. Prekvapenie pre mnohých cestujúcich je opravená výslovnosť za-

stávky Spanyolova na „Špaňolova“. Tak bolo správne vyslovované meno niek-

dajšieho riaditeľa žilinského „špitálu“. 

 

14. 5. Mesto Žilina, po dlhodobých problémoch s evidenciou psov chovaných na úze-

mí mesta, v najbližších dňoch postupne zverejnení databázu psov. Nejde o de-

tailný zoznam podľa mien daňovníkov, ale o zoznam psov, v ktorom si môže 

každý zistiť počet prihlásených psov podľa ulíc, adresy, či podľa plemena. 

 

17. 5.  Prvé Vyšehradské cyklistické preteky prebiehali v krajinách V4 – Maďarsko, 

Slovensko, Česko a Poľsko. Štart pretekov bol v Budapešti, viedol cez sloven-

ské mestá Nitra, Žilina a skončil v poľskom Krakove. Trasu dlhú 533 kilomet-

rov absolvovalo takmer 300 amatérskych cyklistov.  

 

18. 5. V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave na záverečnom ceremo-

niáli festivalu Nová dráma 2013 získala inscenácia s názvom Jánošík 007, od 

Michaely Zakuťanskej v réžii Mariany Ďurčekovej a Jána Luterána zvláštnu 

cenu poroty festivalu. 

 

20. 5. Na sídlisku Hájik v blízkosti Petzvalovej ulice sa otvoril areál pre voľný pohyb 

psov, ktorý je prvým mestským areálom pre voľný pohyb psov. Majitelia psov 

ho môžu využívať v neobmedzenom čase. 

 

22. 5. Mesto Žilina a Regionálne centrum autistov v Žiline – Bánovej zorganizovali v 

novej koncertnej sále Konzervatória Žilina benefičný koncert. Účinkovali: sku-

pina Arzén, V8 Band, Tomáš Bezdeda a Big Band Žilinského konzervatória. 

Moderátorkou bola Ivana Strelcová. 

 

23. 5. Waterball day 2013 bol dňom, kedy si mohol na Mariánskom námestí každý 

vyskúšať, ako sa žije autistom v ich vnútornom svete. 
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26. 5. V areáli ZŠ Gaštanová sa konali Majstrovstvá Slovenska v hokejbale dievčat do 

18 rokov. Víťazom sa stalo družstvo MHK Martin. Žilinské dievčatá ŠK HOGO 

Žilina skončili na 6. priečke. 

 

           

                                     Veľká cena Žiliny – Mamut Cup 2013 

27. 5. Rekonštrukcia pešej zóny na Národnej ulici začala obnovou inžinierskych sietí. 

Ako prvé boli v apríli opravované rozvody spoločnosti Žilinská teplárenská, 

a.s., potom nasledovala spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

(SEVAK) a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Dnes sa na stavenisku 

za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu uskutočnil kontrolný deň. 

 

27.5. Na budove bývalého obchodného 

domu Eva, neskôr Jánošík na 

Národnej ulici (susedný dom 

s hotelom Polom) bola odhalená 

pamätná tabuľa na počesť archi-

tekta Michala Maximilána Sche-

era. Architekt Scheer bol výz-

namným slovenským projektantom. Aj v Žiline vytvoril mnohé funkcionalistic-

ké budovy ako napr. Finančný palác (dnes ústredie Prima banky), budovy školy 

na Závaží, Saleziánsky dom i budovu na ktorej bol odhalená pamätná tabuľa. 

Veľa budov, ktoré projektoval sa nachádza aj v iných mestách na Slovensku.   

 

30. 5. Devätnásty ročník Staromestských slávností zaplnil centrum Žiliny kultúrou. 

Napriek výkyvom počasia bolo v centre mesta množstvo fanúšikov a divákov, 

ktorí sa prišli pozrieť na svoje obľúbené skupiny či ochutnať rôzne špeciality 



21 

 

alebo nakúpiť originálne ľudovo-umelecké výrobky. Mesto Žilina pripravilo 

bohatý a pestrý kultúrny program – pódiá, predajné stánky a detské atrakcie. Na 

čele slávnostného sprievodu, ktorým sa slávnosti zahájili, kráčal primátor mesta 

Žilina Igor Choma, ktorý bol oblečený v dobovom richtárskom odeve. V sprie-

vode nechýbal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár v dobo-

vom županskom odeve, delegácia partnerskej mestskej časti Praha 15, ako aj 

generálny partner slávností Kia Motors Slovakia zastúpený prezidentom spoloč-

nosti pánom Eek-Hee Lee so svojím sprievodom. 

 

                 

    

     slávnostný sprievod devätnásteho ročníka Staromestských slávností 
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 Primátor Igor Choma 

a predseda Žilinského sa-

mosprávneho kraja 

 Juraj Blanár 

     

   

 

 

 

  

 

centrum mesta zaplnilo množstvo fanúšikov a divákov 

  

  

 

     

      

 

 Medzi hlavné ťaháky slávností patrili skupiny I.M.T.Smile, Horkýže slíže, 

Desmod, či Hana Zagorová. 

  

30.5. Delegáciu z partnerského mesta MČ Praha 15, ktorú viedla zástupkyňa starostu 

mestskej časti Jana Trková, na Radnici mesta Žilina prijal prednosta Mestského 

úradu v Žiline Anton Trnovec. Predstavitelia zhodnotili kvalitu a rozsah doteraj-

šej spolupráce a prerokovali možnosti ďalšej spolupráce. 
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                                                   V strede Jana Trková 

 

              

 

31.5. Európsky týždeň mládeže prebiehal takmer v 30 krajinách v týždni od 26 mája. 

do 2. júna. Do tejto celoeurópskej kampane, zameranej na zvýšenie informova-

nosti mladých ľudí o ich možnostiach v Európe a mimo nej, sa svojimi aktivi-

tami zapojilo aj Slovensko. Hlavným organizátorom podujatia bola IUVENTA 

– Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu EU Mládež v akcii. 

Organizátori podporili ich participáciu na občianskom živote aj formou aktívne-

ho dialógu s poslancami Európskeho parlamentu. Žilinský workshop a diskusia 

s mladými ľuďmi sa konal v Hoteli Slovakia. 

 

      JÚN 2013 

 

1. 6. Slovenské hnutie obrody v spolupráci s Oddielom Dobrovoľník a Mestom Žili-

na zorganizovali čistenie čiernej skládky pod Estakádou. Túto skládku tam sús-

tavne tvoria neprispôsobiví občania s neďalekej časti Bratislavská ulica.  

 

5. 6. V meste Žilina sa nachádzajú značené cyklotrasy v dĺžke 7,91 km. Pomer medzi 

počtom kilometrov vyznačených na existujúcich cestách a počtom kilometrov 

samostatne vybudovaných je cca 50:50. 

http://www.praha15.cz/
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6. 6. Publikáciu Žilina – Sillein – Zsolna Ge-

nius Loci, s novými, nikdy nepublikova-

nými historickými informáciami, pred-

stavili autori Patrik Groma, Milan Novák 

a Peter Štanský v Krajskej knižnici v 

Žiline. Je to ďalšie dielo, ktoré sa venuje 

histórii nášho mesta. 

 

 

 

 

 

 

7. 6. Mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj spoločne zlepšili bezpečnosť chodcov 

v Považskom Chlmci vybudovaním nových chodníkov a priechodu pre chodcov 

na Bytčianskej ulici pri Chlmeckom námestí.  

 

7. 6. Príslušníci Mestskej polície Žilina získali 2. miesto na futsalovom turnaji mest-

ských polícií v Nových Zámkoch. 

 

8. 6.  Priaznivci behu zaplnili Námestie Andreja Hlinku, aby zabehli trasu dlhú 3 300 

v rámci podujatia Beh pre život, ktoré zorganizovala obchodná sieť TESCO. 

Behu sa zúčastnilo niekoľko sto športovcov. 

 

18. 6. Prvá zástupkyňa primátora mesta Žilina Slavomíra Brezovská ocenila na Radni-

ci mesta Žilina žiakov základných škôl za úspešnú reprezentáciu školy, mesta 

i Slovenskej republiky. Ocenenia si prevzali: Matej Šanta (ZŠ s MŠ Na stanicu), 

Mária Bechná (ZŠ Do Stošky), Adam Súkeník (ZŠ s MŠ Brodno), Júlia Beláko-

vá (ZŠ Slovenských dobrovoľníkov), Juraj Bielik (ZŠ s MŠ Dolná Trnovská), 

Jakub Harzek (ZŠ s MŠ Školská), Andrej Vyšinský (ZŠ Hollého), Jakub Duben 

(ZŠ V. Javorku), Petra Poláková (ZŠ Jarná), Peter Tudík (ZŠ Lichardova), An-

drea Komová (ZŠ s MŠ Sv. Gorazda), Patrik Lamoš (ZŠ Karpatská), Michal 

Slavík (ZŠ Martinská), Katarína Vrbjarová (ZŠ Gaštanová), Matej Drdák (ZŠ 

Limbová), Tomáš Zicho (ZŠ Nám. mladosti), Filip Gutten (ZUŠ L. Árvaya),  
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Martin Chudada (ZUŠ F. Špániho), Tomáš Paulen (ZUŠ Gaštanová) a kolektív 

žiakov (ZŠ Rybné námestie) získal 1. miesto v krajskom kole vo florbale, 4. 

miesto na Majstrovstvách Slovenska v Trenčíne, titul „Majstri Slovenska“ v 

celoštátnom kole v Liptovskom Mikuláši.  

 

21. 6.  Účinkujúci zo Štátneho komorného orchestra Žilina sa zúčastnili na Medziná-

rodnom festivale hudby pod diamantovou klenbou, ktorý sa uskutočnil v Hrad-

nom kostole sv. Kataríny v Kremnici. 

  

24. 6. Vo veľkej sále Domu odborov sa konal rozlúčkový koncert českého pesničkára 

Honzu Nedvěda, kde sa verejne rozlúčil so svojimi priaznivcami a fanúšikmi. 

 

 

24. 6. Vyhodnotenie štvrtého ročníka Školskej športovej ligy sa uskutočnilo na Mest-

skom úrade v Žiline. Zástupcovia 14 žilinských základných škôl súťažili od ok-

tóbra až do júna v týchto športoch: futbal, plávanie, atletika, vybíjaná, lyžovanie 

a florbal. Víťaznú cenu – výlet do Tatralandie si prevzali žiaci Základnej školy 

Martinská. 

26. 6. Nezisková organizácia Zmysel života za podpory mesta Žilina zorganizovalo na 

Námestí Andreja Hlinku už tretí ročník charitatívnej akcie Zmysel života zame-

ranej na integráciu hendikepovaných ľudí do spoločnosti. 

 

27. 6. Považská galéria umenia otvorila vo výstavnej sieni výstavu Let it go talianskej 

umelkyne Flavie Bigi, za jej osobnej účasti. Na vernisáži vystúpilo tanečné duo 

Ilaria Caravaglio a Ivo Ambrosi. Výstava sa realizovala v rámci Talianskeho 

festivalu na Slovensku s názvom Dolce vita. 

 

28. 6. Na Mestskom úrade v Žiline sa konalo tradičné vyhodnocovanie internetovej 

súťaže Farebný svet 2013, pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta Žilina. Víťazom v kategórií Vesmír sa stal: Michal Cimmermann 

(ZŠ Gaštanová), Lesná víla: Natália Nemčeková (ZŠ s MŠ Školská), Prales: 

Matej Mareš (ZŠ s MŠ Rosina) a Mesto budúcnosti: Zuzana Murínová (ZŠ 

s MŠ Sv. Gorazda).  
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29. 6. 1. ročník Bytčického juniálesu mal premiéru na futbalovom štadióne v mestskej 

časti Žiliny – Bytčica. V programe vystúpili: Barbora Švidraňová, Tomáš Bez-

deda, skupina The Patent, Kasava, mažoretky Diana a Ženský spevácky súbor 

Matice slovenskej. 

 

30. 6. Pietnou spomienkou si verejnosť uctila obete holokaustu pri pamätníku „Cesta 

bez návratu“ na Závodskej ceste v Žiline. Je to miesto, kde bol od marca do ok-

tóbra 1942 zriadený zberný tábor pre deportáciu židovských spoluobčanov z 

celého Slovenska do nemeckých nacistických koncentračných táborov. Prítom-

ným sa prihovoril primátor mesta Žilina Igor Choma, podpredseda Žilinského 

samosprávneho kraja Jozef Štrba, vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej re-

publiky Ján Šoth a ďalší predstavitelia.  

Smútočná tryzna k pietnej spomienke sa konala predtým v Obradnej sieni na 

Židovskom cintoríne v Žiline. 

             

        pietna spomienka pri pamätníku Cesta bez návratu  

 

 JÚL 2013 

 

1. 7. Mestská krytá plaváreň v Žiline si Majstrovstvami Slovenskej republiky junio-

rov a dospelých v plávaní pripomenula polstoročnicu svojej prevádzky. Pri tejto 

príležitosti sa na plavárni stretli ľudia, ktorí svojou prácou ovplyvnili chod a 

život plavárne. Bazén žilinskej plavárne bol prvým 50-metrovým krytým bazé-
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nom v celom Československu, ktorý spĺňal olympijské parametre. 

 

4. 7. Horúce letné dni na sídlisku Vlčince spríjemnila opravená fontána na Námestí 

Jána Pavla II. pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie. 

 

4. 7. Mesto Žilina bolo tradičným spoluorganizátorom XXIV. ročníka Cyrilometod-

ských dní v Terchovej, ktoré boli venované 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na naše územie.  

 

5. 7. Pôvodom Žilinčan, 46 ročný Peter Dolnik, sa stal piatym slovenským plavcom, 

ktorý zdolal kanál La Manche. Podarilo sa mu to v druhom najlepšom čase Slo-

vákov . Kanál zvládli za 11 hodín a 43 minút.  

9. 7. Malí študenti Žilinskej detskej univerzity si prišli pozrieť Radnicu mesta Žilina. 

Mohli tak vidieť priestory, ktoré písali históriu nášho mesta a zároveň si vyskú-

šali, ako funguje detské mestské zastupiteľstvo. 

 

 

 

10. 7. V správe mesta Žilina je v súčasnosti šesť fontán: fontána v Sade na Studnič-

kách, fontána v Sade SNP, fontána na Námestí Andreja Hlinku, fontána na Hor-

nom vale (pri Burianovej veži), fontána na Mariánskom námestí a fontána na 

Námestí Jána Pavla II. na Vlčincoch. 

15. 7. Na Radnici mesta Žilina sa uskutočnila tlačová konferencia k 51. ročníku Jáno-

šíkových dní, ktoré sa uskutočnili v dňoch 25. – 28. júla. Konferencie sa zúčast-
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nili zástupcovia partnerov, podieľajúcich sa na ich príprave a realizácií.  

 

18. 7. Dopravný podnik mesta Žiliny si v tomto roku pripomenul 20. výročie od svoj-

ho vzniku. Pri tejto príležitosti vyhlásil pre všetkých milovníkov fotografie sú-

ťaž na tému: DPMŽ – 20 rokov cestujeme spolu. 

 

19. 7. Sochárske sympózium, ktorého tohtoročnou témou bolo Drevo vo verejnom 

priestor“, prebiehalo na Mariánskom námestí v Žiline. Svoje umenie a zručnosť 

predstavili Mgr. art. Michal Hanula, Ing. Ľubomír Žila, Bc. Jozef Vacula a Da-

niela Lašútová.  

Hlavným partnerom podujatia bola spoločnosť Kia Motors Slovakia. 

 

                                                        Rezbárske sympózium. 

23. 7. Svetoznámeho slovenského športovca – cyklistického hrdinu z Tour de France   

a zároveň Žilinčana Petra Sagana privítala na Radnici mesta Žilina prvá zástup-

kyňa primátora Slavomíra Brezovská spolu s predsedom Žilinského samospráv-

neho kraja Jurajom Blanárom. Na prijatí boli prítomní aj bývalí tréneri Petra 

Sagana – Peter Zánický a Milan Novosad, mediálny manažér Jozef Korbel     a 

Petrovi rodičia. Následne sa na Mariánskom námestí stretol so svojimi počet-

nými fanúšikmi a priaznivcami, s ktorými sa podelil o svoj najnovší úspech    z 

tohtoročnej Tour de France. 23-ročný Peter Sagan dosiahol vo svete zriedkavý 

cyklistický úspech – druhé raz v rade získal zelené tričko pre najaktívnejšieho 

pretekára.  
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Mariánske námestie zaplnili stovky fanúšikov Petra Sagana 

     

                                 zľava: J. Blanár, P. Sagan, S. Brezovská, A. Trnovec 

   

P. Sagan na tlačovej konferencii na Radnici mesta Žilina 
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28.7. V kultúrnom centre Stanica (Žilina – Záriečie) sa uskutočnil 6. ročník Festivalu 

nového slovenského divadla a tanca KioSK 2013. V ponuke bolo osem aktuál-

nych produkcií slovenských umelcov pôsobiacich doma i v zahraničí. Sprievod-

ný program tvorili workshopy, filmové projekcie, ranné diskusné fóra, seminár 

o dramaturgii, ale aj krátke improvizácie k predstaveniam, večerné párty či so-

botný Malý trh. Na záver festivalu sa udelilo ocenenie Počin za prácu so svet-

lom. Cenu získala pohybovo-vizuálna performance Slávy Daubnerovej s ná-

zvom Untitled. 

 

31.7. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky ohľadom podnetu vedenia Centra 

voľného času, Horný val 24 (CVČ Žirafa) na preskúmanie zákonnosti rozhod-

nutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým ministerstvo 

vyradilo CVČ Žirafa zo siete škôl a školských zariadení rozhodla tak, že Mesto 

Žilina a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

postupovalo v súlade so zákonom. Tým sa potvrdil správny postup Mesta pri 

vytvorení jedného centra voľného času v Žiline, ktoré bude zriaďovateľskej pô-

sobnosti Mesta. 

 

31.7. Mesto Žilina vybudovalo nový chodník pozdĺž Univerzitnej ulice smerom od 

Ulice vysokoškolákov na Veľký diel. Chodník zvýši bezpečnosť všetkých chod-

cov, ktorí smerujú z Vlčincov a od obchodných centier smerom do areálu Žilin-

skej univerzity a ďalej do Lesoparku Chrasť. V uplynulých mesiacoch prebehla 

oprava ulíc v Bytčici a v Zástraní, ako aj chodníkov na Hlinách III a na Hájiku. 

Pripravuje sa tiež čiastočná rekonštrukcia Bôrickej cesty. 
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      AUGUST 2013 

 

2.8. Na Mariánskom námestí sa 

konal Deň európskej kultú-

ry. V kultúrnom programe 

vystúpili súbor Turnie 

z Poľska, známa country 

skupina Rangers z Českej 

republiky, Tamboura or-

chestra z Kikindy (Srbsko), 

Kamufláž z Bielsko-Biala 

a Jazz Quintet z Plzne. Ponúkané boli aj gurmánske špeciality z jednotlivých 

miest a návštevníci mali možnosť pozrieť si prácu tradičných remeselníkov.  

Na Radnici mesta Žilina predstaviteľov jednotlivých partnerských miest prijal 

primátor mesta Žilina Igor Choma. Podujatia sa zúčastnil taktiež veľvyslanec 

Poľskej republiky J.E. Tomasz Chloń. 

        

    veľvyslanec Poľska J. E. Tomasz Chloń     v strede námestníčka primátora mesta Plzeň E. Herinková    

     

2. 8. Na Námestí Andreja Hlinku sa konal Európsky pohár silných mužov, na ktorý 

prišli najsilnejší muži Európy, Slovenska, Česka, Ukrajiny, Srbska, Poľska a 

Bosny a Hercegoviny. Muži súťažili v dvíhaní áut a betónových gúľ, nosení 

slovanského meča a iných súťaží. 



32 

 

       

                                                      Silní muži na Námestí Andreja Hlinku 

 

9. 8. Prvá zástupkyňa primátora Slavomíra Brezovská a prednosta Mestského úradu v 

Žiline Anton Trnovec privítali na Radnici mesta Žilina troch rodákov zo Žiliny, 

ktorí v kanadskom meste St. John´s vybojovali zlaté medaily v hokejbale v roku 

2013. Na prijatí sa zúčastnili Róbert Kašša, Milan Beniač a Milan Ladiver, 

 

          zľava: R. Kašša, S. Brezovská, Milan Ladiver, Anton Trnovec, Milan Beniač  

 

16. 8. Tohtoročný Stredoveký deň, ktorý bol venovaný obdobiu konca stredoveku, 

kedy mesto Žilina prežívalo neľahké časy a obyvatelia čelili mnohým nástra-

hám, už po šiestykrát vrátil Mariánske námestie do dávnej minulosti. Súčasťou 

programu boli stredoveké bitky, šerm, mučenie, upálenie bosorky, ohňová 

show, zemný ohňostroj, stredoveká módna prehliadka, tanec a ďalšie ukážky 

spôsobu života v stredoveku. Podujatie otvorili primátor mesta Žilina Igor 

Choma a minister kultúry SR Marek Maďarič. Na záver vystúpila skupina Ar-
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zén. Terchovsko-žilinská skupina Arzén je typická originálnymi rockovými 

spracovaniami slovenských ľudových piesní, hlavne z oblasti Terchovej. 

                  

 

18. 8. Na Vodnom diele Žilina sa konal 15. ročník Garmin Žilinského triatlonu. Pr-

venstvo získali Tomáš Jurkovič (Triatlon Team Nereus) a Ľubomíra Kalinová 

(Trian SK UMB BB). 

 

20. 8. Na železničnej stanici na koľaji 15b a 17b sa uskutočnilo predstavenie nemec-

kých transportov do koncentračných táborov smrti počas 2. svetovej vojny, kto-

ré symbolizoval Vlak Lustig. Divadelné predstavenie sa konalo podľa literárnej 

predlohy Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou v réžii P. Kraci-

ka v podaní súboru Divadla pod Palmovkou.  

 

24. 8. Žilinský šachový festival na letnej terase reštaurácie Junior na Hlinách prebiehal 

v kategóriách: Otvorený okresný prebor v blitz, deti narodené v roku 2001 

a mladšie, obrie šachy – voľná hra a riešiteľská súťaž. Podujatie organizovalo 

CVČ Spektrum a Mladosť Žilina. 

 

24. 8. Občianske združenie Ponorkový klub Žilina usporiadalo na Vodnom diele Žili-

na tradičnú námornú, leteckú a ponorkovú bitku – Bitku o Atlantik a Bitku o 

Bastogne. Diváci videli aj ukážky z bitiek, modely tankov (napr. nemecký tank 

Tiger bol veľkosti 150 cm, vážil 120 kg) v mierke 1:6, modely lietadiel a množ-

stva pyrotechnických efektov. Oblohu nad konvojom chránili spojenecké lietad-

lá. 
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29. 8. V Žiline sa po druhýkrát uskutočnil Beh na Dubeň, ktorý zorganizovalo Mesto 

Žilina v spolupráci s Atletickým klubom Žilina. Víťazom sa stal Zdenko Koleda 

z Maratón klubu Rajec, ktorý vytvoril nový traťový rekord 20 minút, 4 sekundy. 

Trať bežeckej trasy merala 4,5 kilometra a jej prevýšenie 300 metrov dalo bež-

com značne zabrať. 

 

30. 8.  3. ročník tradičnej Hudobnej rozlúčky s letom sa uskutočnil vo večerných hodi-

nách na Mariánskom námestí v Žiline. Predstavili sa hudobné skupiny Chiki liki 

tu-a, The Celmates a AMO. 

 

   SEPTEMBER 2013 

 

2. 9. Vo vestibule Mestského úradu v Žiline bola minulý týždeň otvorená výstava – 

Slávne vily Slovenska. Na expozícií mohli nadšenci vidieť aj „slávne vily“ Žiliny, 

napríklad Rosenfeldov palác, Villa Nečas, Trávničkova vila a ďalšie. 

 

3. 9. Primátor mesta Žilina Igor Choma už vo svojej predvolebnej kampani avizoval, že 

medzi jeho priority patrí aj rekonštrukcia dlažby, ktorá ohrozovala bezpečnosť a 

zdravie chodcov. Okrem vyčlenených financií z rozpočtu Mesta sa na financova-

nie rekonštrukcie podieľali so sponzorskými finančnými príspevkami aj právnické 

a fyzické osoby, ktorým život v našom meste nie je ľahostajný. Spolu 53 darcov 

prispelo na rekonštrukciu Národnej ulice sumou 24 884,51 €.  

Darcovia, ktorí prispeli na rekonštrukciu: Stredoslovenská energetika, a.s., CORA 

GEO, s.r.o., AutoCont SK a.s., Ing. Igor Choma, Vianočný primátorsky punč 

2012, Stanislav Raab, Soňa Tothová, Ing. Branislav Bačík, Jaroslav Gažo, Ing. 

arch. Dušan Maňák, MUDr. Štefan Zelník, Bohumil Kostolný, Ing. Stanislav Ži-

linčík, Ing. Štefan Pieš, František Kosa, JUDr. Gabriela Hamalová, MUDr. Jozef 

Hudcovský, Ing. Marián Janušek, Ing. Pavol Marček, Mgr. Terézia Straňáková, 

Ing. Jozef Štrba, Radoslav Židek, MUDr. Róbert Ficek, Eva Orvanová, Hana 

Chovancova, Helena Chovancova, Ing. Karol Krutek s manželkou Zuzanou, PhDr. 

Mgr. Slavomíra Brezovská, Ing. Roman Osika, TENNIS POINT, s.r.o., DERMA-

POINT, s.r.o., Ing. Juraj Petráš, Ing. Milan Šamaj, PhDr. Pavol Čorba, Mgr. Ale-

xander Feník s manželkou Petrou, Juraj Váňa, MUDr. Juraj Populhár, PhD. MBA, 

Mgr. Roman Kerak, Magdaléna Furgaláková, Ing. Anton Furgalák, Henrich Toth,  
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Ľudovít Eichler, Ing. Pavel Scheber, Michal Chalupka, K. Sláviková – Žilina, Pe-

ter Kucko, Lívius Kováčik, Jozef Štrbák – SARRON, Mgr. Martin Sočuvka, Lu-

káš Holka, Milan Holúbek, Jozef Čapek a Ing. Valéria Čapeková. 

 

6. 9. Mesto Žilina  zorganizovalo už 6. ročník futbalového turnaja Sever proti Juhu 

alebo Žilinčania sa bavia futbalom, na ktorom sa zúčastnilo 56 tímov zo Žiliny a 

okolia. Hralo sa na Námestí Andreja Hlinku na pieskovom ihrisku. Lepšie sa dari-

lo hráčom severnej časti mesta Žilina, ktorí zvíťazili 120:81 a historické skóre 

zvýšili na 4:2. Hlavným partnerom podujatia bola spoločnosť Kia Motors Slova-

kia. Žilinčania sa bavia futbalom od roku 2008. Počas dvoch dní sa konajú non-

stop futbalové zápasy na Námestí Andreja Hlinku na mantinelovom ihrisku s ume-

lou trávou, prípadne na piesku.  

 

 

                                                                    Sever proti Juhu 

9. 9. Mesto Žilina počas letných prázdnin intenzívne pracovalo na znížení počtu nevy-

hovených žiadostí o prijatie detí do materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Žilina. Výsledok snaženia vedenia mesta sa odzrkadlil v otvore-

ní štyroch tried materských škôl, ktoré môže navštevovať ďalších 96 detí. 

 

10.9. Na štadióne Pod Dubňom sa hral zápas futbalovej kvalifikácie na majstrovstvá 

sveta vo futbale, ktoré sa budú konať na budúci rok v Brazílii. Súperom reprezen-

tácie Slovenska boli hráči Bosny a Hercegoviny. Už deň predtým bola Žilina za-

plavená fanúšikmi súpera v bledomodrých tričkách. Podľa odhadov ich do Žiliny 

prišlo asi 7 tisíc. Hlučne ale slušne sa bavili na oboch hlavných námestiach. 

Žilinčania im pripravili milé prekvapenie, keď na Námestí Andeja Hlinku vystúpi-

la etno skupina Balkansambel s produkciou piesní z Balkánu. Program moderova-

la Janka Zurovac v slovenskom i srbskom jazyku. 
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                                     Fanúšikovia Bosny a Hercegoviny. 

 Futbalový zápas pred zaplneným hľadiskom sa skončil výsledkom 1:2. Slovensko 

tak stratilo šancu zúčastniť sa šampionátu. Pobyt fanúšikov z Bosny 

a Hercegoviny prebehol bez akýchkoľvek incidentov, hostia skutočne reprezento-

vali svoju vlasť. 

 

12. 9. Mesto Žilina v spolupráci s firmou Velosprint Žilina a Mestskou políciou Žilina 

usporiadali na sídlisku Vlčince cyklistické preteky pre žilinské materské školy, na 

ktorých sa zúčastnilo 140 malých cyklistov a kolobežkárov z MŠ Borodáča 6, MŠ 

Borodáča 7, MŠ Trnavská, MŠ Varšavská, MŠ Zástranie, MŠ Bytčica, MŠ Pred-

mestská a MŠ Trnové. Víťazmi sa stali: Branko Tomaščin a Karolínka Mintálová. 
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13. 9. Mesto Žilina v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou Žilina usporiadali            

5. ročník Žilinskej plaveckej štafety, ktorej sa zúčastnili základné školy, stredné 

školy, športové kluby a široká verejnosť. Minuloročný rekord 1 315 kilometrov sa 

síce prekonať nepodarilo, ale aj tak bola účasť vysoká. Najmladším účastníkom 

bol 5-ročný Timko Kašuba, ktorý preplával 100 metrov. Najstarším účastníkom 

podujatia bol 90-ročný Evžen Protivínsky, ktorý preplával 600 metrov. Najdlhšiu 

vzdialenosť preplávali Jozef Kruták a Vladimír Marendiak zhodne po 10 000 met-

rov. Medzi školami najviac preplávali žiaci zo ZŠ Lichardova a to viac ako 34 

kilometrov. 

 

13. 9. 10. ročník Žilinských dní zdravia s heslom zdravie, krása, vitalita sa uskutočnil na 

Námestí Andreja Hlinku. Súčasťou bola tradičná Primátorská kvapka krvi, hudob-

né a tanečné predstavenia, športové súťaže a odborné poradenstvo o zdravie. 

 

13. 9. Mestská polícia Žilina sa zúčastnila streleckej súťaže v Piešťanoch – 10 ročníka 

Memoriálu Milana Straku. Zo 14 družstiev mestských a obecných polícií zo Slo-

venska a Čiech sa družstvo Mestskej polície Žilina v zložení Miloš Tomašec, Peter 

Hucko a Ján Majerík umiestnilo na 2. mieste. 

 

14. 9. Pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich sa dnes vo večerných hodinách 

Domu odborov Žilina uskutočnilo celoštátne stretnutie nepočujúcich a zároveň 

súťaž o Miss Nepočujúca Slovensko 2013. Víťazkou sa stala Lýdia Svobodová 

z Tisovca. Cenu odovzdal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 

 

20. 9. Žilinská univerzita v Žiline oslávila v akademickom roku 2012/2013 významné 

jubileum – 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti prijala rektorka ŽU 

Tatiana Čorejová v mene univerzity gratulácie od významných reprezentantov 

akademického, politického a verejného života – 11 rektorov slovenských vyso-

kých škôl, viac ako 40 rektorov a akademických predstaviteľov zo zahraničných 

univerzít (z Nemecka, Ruska, Japonska, Ukrajiny, Srbska a ďalších).  

Počas slávnostného koncertu v Dome umenia Fatra, zazneli pozdravy od preziden-

ta Slovenskej republiky v podaní Petra Rusiňáka, riaditeľa odboru vnútornej poli 
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tiky kancelárie prezidenta SR a od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Du-

šana Čaploviča. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné uvedenie knihy Premeny 

Žilinskej univerzity (1953 – 2013). Pamätnicu uviedli Tatiana Čorejová, primátor 

Igor Choma a autor Peter Fabián. 

 

20. 9. Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca je z projektovej stránky pripravená. Je po-

trebná kompletná rekonštrukcia a obnova budovy, t.j. nová strecha, nové podkro-

vie, kde sú plánované priestory pre výstavné a muzeálne účely, ďalej výmena 

okien, úprava fasády, vnútorné maľby, nové povrchy stien v interiéri, úprava piv-

níc a tiež vonkajšie sadové úpravy a oplotenie. Na rekonštrukciu plánuje Mesto 

Žilina žiadať finančné prostriedky z fondov EÚ, konkrétne z Integrovaného regio-

nálneho operačného programu. Celkové náklady na rekonštrukciu podľa projekto-

vej dokumentácie sú 1 658 000 € (spolufinancovanie Mestom vo výške 5% - cca 

83 000 €). V súčasnosti sa nedá presne povedať, kedy rekonštrukcia začne, závisí 

to od toho, kedy bude Mesto môcť požiadať o nenávratný finančný príspevok. 

  

21. 9. Dopravný podnik mesta Žiliny zorganizoval pri príležitosti svojho 20. výročia 

vzniku Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v trolejbusovom depe na Kvača-

lovej ulici. Priestory podniku navštívil aj primátor Igor Choma, ktorý odovzdal 

vecné ceny autorom troch najlepších fotografií z fotosúťaže, ktorú DPMŽ vyhlásil 

na tému DPMŽ – 20 rokov cestujeme spolu.  

 

21. 9. Na 8. ročníku turnaja Superveterán Cup 2013, ktorý sa konal v Základnej škole 

Martinská, už po tretí krát obhájili víťazstvo volejbalisti zo Žiliny. Turnaj bol ur-

čený pre športovcov vo veku nad 50 rokov. Zúčastnili sa ho družstvá: Urzad Miej-

ski Gliwice (Poľsko), VK Brušperk a VK Třinec (Česká republika), VK Zubrohla-

va a VKV-50 Žilina. Ocenenie odovzdal zástupca primátora Štefan Zelník. 

 

23. 9. Žilinčania sa  po dlhých rokoch opäť dočkali reprezentatívnej „brány“ do histo-

rického centra Žiliny. Národná ulica bola dnes za účasti primátora mesta Žilina 

Igora Chomu slávnostne odovzdaná do užívania širokej verejnosti. Žulová dlažba 

bola objednaná a prepravená z Číny z dôvodu výhodnejšej ceny – samozrejme 

musela spĺňať zadané podmienky (rozmery, farbu, kvalitu). Dlažba s protišmyko-

vou úpravou má rozmery 50x50x6 cm a položená je na celkovej ploche 4 500 m
2
 v 
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troch farebných odtieňoch. Základom je bledošedá, doplnená šedou a tehlovoše-

dou, všetko usporiadané do základnej grafickej bunky, opakujúcej sa v modulovej 

skladbe. Súčasťou dlažby je úprava pre vedenie zrakovo postihnutých občanov. 

Uvedené množstvo použitej žuly predstavuje 270 m
3
 materiálu, ktorý dodávateľ 

doviezol v 29 lodných kontajneroch. Pešia zóna je doplnená objektmi mobiliáru – 

lavičkami, parkovým sedením, odpadkovými košmi, pitnými fontánkami, stojanmi 

na bicykle, orientačným systémom, zahradzovacími stĺpikmi a ochrannými mre-

žami ku stromom. Súčasťou funkčného a dispozičného riešenia je aj nové osvetle-

nie – celkovo 13 stožiarových svietidiel doplnených dvojicou bodových svietidiel 

pre smerové nasvietenie fasády domov. Osvetľovacie stožiare sú doplnené osvet-

ľovacími telesami priamo v dlažbe. Celý systém osvetlenia je doplnený podsviete-

ním stromoradia pri vstupoch na ulicu a v krížení Národnej ulice a Ulice Jána Mil-

ca. Autorom projektovej dokumentácie je Ing. arch. Ľubomír Kružel.  

Rekonštrukcia Národnej ulice bola realizovaná verejnou súťažou s elektronickou 

aukciou, súťaže sa zúčastnilo 9 uchádzačov a následnou aukciou došlo k úspore 

189 000 € oproti projektovanej cene. Vysúťažená cena celého diela bola 632 500 € 

bez DPH (= 759 000 € s DPH), z čoho dodávka žulovej dlažby vrátane pokládky 

predstavuje 265 000 €. Táto elektronická aukcia bola prvá svojho druhu na sta-

vebné práce v meste Žilina. 

 

 

 

                  Vizualizácia projektu Národnej ulice (autor Ing. arch. Ľubomír Kružel) 

  

25. 9. Mesto Žilina sa zaradilo medzi 11 slovenských miest, ktoré sa v roku 2013 zapoji-

li do Európskeho týždňa mobility (ETM). Primátor Mesta Žilina Igor Choma, pod-
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písal Chartu ETM, ktorou sa Mesto zaväzuje zrealizovať trvale opatrenia v oblasti 

mobility a zorganizovať sprievodné akcie pre obyvateľov mesta. Pri tejto príleži-

tosti sa v zasadačke úradu Žilinského samosprávneho kraja konal už 5. ročník od-

bornej konferencie Cyklistická doprava 2013, na ktorej sa stretli viacerí odborníci 

zo Slovenska a Česka. Na konferencii bol prítomný slovenský národný cyklokoor-

dinátor Ing. Peter Klučka, ktorý vyjadril maximálnu podporu a pomoc cyklistom 

v rôznych aspektoch tejto problematiky. 

 

26. 9. V zmysle platnej legislatívy SR schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Ži-

line na svojom zasadnutí personálnu zmenu v MsHK Žilina. Do funkcie člena a 

zároveň predsedu predstavenstva spoločnosti poslanci vymenovali Ing. Máriu Ze-

miakovú, namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu predstavenstva MVDr. 

Jána Nociara. 

 

26. 9. Základná škola, Námestie mladosti 1 na Hájiku sa aktívne zapája do mnohých, i 

mimoslovenských projektov. Riaditeľka školy a niekoľko pedagógov sa zúčastnili 

konferencie v poľskom meste Bielsko - Biala predstavili spolu s poľskými kole-

gami vzdelávací projekt Energia zajtra – ako sa starať o životné prostredie a 

múdro používať prírodné sily. 

 

27. 9. V Základnej škole s materskou školou Školská v mestskej časti Bánová je tradí-

ciou, že v septembri si na hodinách cudzích jazykov pripomínajú myšlienku sú-

držnosti národov známu pod označením Európska únia. Celý týždeň sa niesol 

v znamení Európskeho dňa jazykov, aby mali všetky skupiny príležitosť aktívne sa 

zapojiť do projektovej práce a vyjadriť tak prostredníctvom svojich dielok, že sa aj 

my prikláňame k odkazu zakladateľov EÚ Jeana Monneta a Roberta Schumana. 

 

28. 9. Každý rok usporadúva TJ Sokol Žilina netradičné raftové preteky na úseku rieky 

Váh medzi Vrútkami a Strečnom s názvom Crazy Raft. Najlepšie miesta obhájili 

tímy Nitadub 40 (muži C6), Pltník (mix C6), Piráti z Karibiku (C7) a Rusalky Ži-

lina.  

 

30. 9. Mesto Žilina prevádzkuje dve zariadenia detských jaslí (Detské jasle na Veľkej 

Okružnej a Detské jasle na Puškinovej ulici) s kapacitou 105 detí. V jasliach môže 

byť umiestnených až 116 detí. 
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 OKTÓBER 2013 

 

3. 10. Zástupcovia Základnej školy Námestie mladosti 1, riaditeľka Janka Halečková, zá-

stupkyňa Marta Šplhová a učiteľky Alena Lalinská a Barbora Boguská, sa stretli 

s predstaviteľmi partnerskej 14. Základnej školy v Plzni, aby dohodli podmienky 

a program ďalšej spolupráce medzi školami v školskom roku 2013/2014.  

 

4. 10. Na Základnej škole s materskou školou Sv. Gorazda sa počas hodiny Pod Lupou 

uskutočnila vzácna návšteva. Zišli sa tu žiaci školy so spisovateľom Danielom He-

vierom. 

 

 

 

                                                    Stretnutie s Danielom Hevierom. 

4. 10. V rámci medzinárodného festivalu architektúry Architecture Week Praha 2013 sa 

mesto Žilina predstavilo na výstave Svetové architektonické dedičstvo zaradené do 

UNESCO. Výstava sa konala v Jiřském kláštore Pražského hradu, kde bolo do vý-

stavy bolo zaradených 745 pamiatok zo 157 krajín sveta. Pri tejto príležitosti sa 

konal Deň mesta Žilina, spojený s ochutnávkami miestnych špecialít. Návštevníci 

sa zoznámili s históriou a folklórom regiónu Malá Fatra. 
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5. 10. Dnes vo večerných hodinách bola slávnostne otvorená nová Divadelná kaviareň 

v Mestskom divadle Žilina. Na otvorení boli prítomné herečka Jana Oľhová a mo-

derátorka Soňa Műllerová.  

 

9. 10. Počas AZU BIG DAY sa vysokoškolským študentom Žilinskej univerzity predstavili 

dva národné projekty a Vedecko-technologický park Žilina, ktorý je zameraný na 

podporu podnikania, inovačného rozvoja regiónu, poznatkov a technológií. Śtudenti 

získali informácie o projektoch Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spo-

ločnosti a AZU – Aktivita zvyšuje úspech. 

 

16. 10. Mesto Žilina má v úmysle skrášliť priestor balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej 

Trojice (Farský kostol), kde sa v minulosti nachádzal reliéf od akademického sochá-

ra Ladislava Beráka s motívom Slovenského národného povstania. V spolupráci s 

Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra, ktorá vypísala a hradila vý-

tvarno-architektonickú súťaž Revitalizácia priestoru pod balustrádou v meste Žili-

na, vyhodnotila súťažná komisia dva odovzdané architektonické návrhy. Následne 

komisia rozhodla o udelení prvého a druhého miesta. Prvú cenu s honorárom 1 000 

€ komisia jednohlasne udelila návrhu pracujúcemu s témou vrstvenia historických 

máp mesta Žilina (materiálové riešenie sklo a LED), ktorého autorkou je Ing. arch. 

Dorota Mrázová (v spolupráci s Ing. Ľubomírom Šugárom). 

 

16. 10. Pri príležitosti Medzinárodného víkendu ženského hokeja (World Girl´s Ice Hockey 

Weekend 2013) sa v Žiline uskutočnil hokejový víkend. Do akcie Korčuľuje celé 

Slovensko, ktorú zorganizovala Mária Zemiaková (rozhodkyňa s licenciou IIHF) sa 

na Slovensku zapojili okrem Žiliny aj Košice a Bratislava. Hokejový klub MsHK 

Žilina, a.s. privítal na ľade Zimného štadióna pod Dubňom stovky nadšených detí.  

 

17. 10. Podzemné priestory domov na Mariánskom námestí sú typickou súčasťou žilinskej 

histórie. História s umením sa spojila v divadelno-hudobnom predstavení v réžii 

Jozefa Abafiho s názvom Žilina v minulosti. Nadaní herci a speváci prilákali veľké 

množstvo návštevníkov. 
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18. 10. Na Mariánskom námestí sa predstavili ukážky ľudovoumelecké remeslá, typické 

ľudové predmety a špeciality. Návštevníci si mohli pozrieť prezentáciu stredných 

škôl a ich učebné predmety zamerané na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a 

podpory rozvoja vidieka. 

 

19. 10. Viacúčelové ihrisko v Bytčici pri futbalovom ihrisku slávnostne odovzdali do uží-

vania verejnosti primátor mesta Žilina Igor Choma a predseda Žilinského samo-

správneho kraja Juraj Blanár. 

 

19. 10. Žilina hostila slovenskú elitu v Behu do schodov v budove Eurohomestar. 161 špor-

tovcov sa postavilo na štart a zvládlo 23 poschodí. Piate majstrovstvá Slovenska v 

behu do schodov tímov a jednotlivcov účastníci úspešne zvládli v novom rekorde. 

Majstrom Slovenska v kategórii mužov sa stal Lubo Calpaš, v kategórií žien Lenka 

Švábiková. 

 

19. 10. Hoci intenzívne rokovania s poľovníckymi združeniami nepriniesli požadovaný 

výsledok, neostáva Mesto nečinné a uvedomuje si nepríjemnú situáciu na sídlisku 

Hájik s voľne pohybujúcimi sa diviakmi. Preto Mesto v spolupráci s urbárnikmi 

zorganizovali brigádu, na ktorej sa revitalizovali pozemky v blízkosti schodiska zo 

Závodia na sídlisko Hájik. 

 

20. 10. Extrémny adrenalínový šprint Žilinská 1000-ka“ sa konala na Straníku. Pretekári v 

jednom tíme v zložení cyklista, paraglidista a bežec, museli spoločne nastúpať 1000 

metrov a pokiaľ chceli vyhrať, museli to dokázať v kratšom čase ako ich súperi. 

  

21. 10. V areáli Základnej školy V. Javorku odovzdali do užívania nové ihrisko, ktoré bolo 

vybudované za finančného prispenia Nadácie Slovenskej sporiteľne. Hracia plocha 

ihriska má rozlohu 60 m
2
, čo je dostatočný priestor pre väčšinu bežných športov – 

futbal, florbal, basketbal. hokej, vybíjaná, streetball, volejbal a iné. Ihrisko žiakom 

odovzdali primátor mesta Žilina Igora Chomu a Ján Minár – regionálny riaditeľ 

Slovenskej sporiteľne.  

 

26. 10. Medzinárodný festival outdoorových filmov sa uskutočnil v Žiline, ako v jednom z 

troch miest na Slovensku. Návštevníci videli 39 filmov v piatich kategóriách. V  
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dopoludňajších hodinách sa premietali filmy špeciálne vybrané pre žiakov základ-

ných škôl a stredných škôl. Sprievodnou akciou bola Žilinská 1000-ka na Veľkom 

Straníku, na ktorom súťažili tímy zložené z horského cyklistu, paragladistu a bežca. 

Víťazom sa stalo družstvo Šarkan team v zložení: Tomáš Višňovský, Marek Jánošík 

a Štefan Štefina. 

 

28. 10. V poobedných hodinách sa vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline sa kona-

lo v tomto roku už druhé Stretnutie občanov s vedením mesta Žilina. Občania cel-

kovo položili 38 ústnych a 58 písomných otázok vedeniu mesta. 

 

28. 10. Menej známou časťou 

Lesoparku Chrasť je jeho 

dolná časť na okraji sídli-

ska Vlčince za Karpat-

skou ulicou pri domove 

dôchodcov a tenisových 

kurtoch. V uplynulých 

mesiacoch bola revitali-

zovaná. Dnes bola sláv-

nostne otvorená širokej za prítomnosti primátora mesta Žilina Igora Chomu, pred-

sedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, a prezidenta spoločnosti Kia 

Motors Slovakia pána Eek-Hee Lee (všetci traja na obr.). Firma Kia na revitalizáciu 

finančne prispela.  

 

 

28. 10. Mesto Žilina v súčasnosti realizuje I. etapu projektu, ktorého cieľom je vybudova-

nie desiatich stojísk pre separovaný odpad. Súčasné stojiská sú nezastrešené a väč-

šinou sú umiestnené na spevnenej a neohradenej ploche, v záseku do zelene alebo 

priamo na uliciach a chodníkoch, či na okraji parkovísk. Nové stojiská na Predmest-

skej ulici, Pod hôrkou a na Hlbokej ceste sa vybudujú tak, aby zberné nádoby ne-

prekážali na ulici, parkovisku ani na chodníku. 

 

 

29. 10. Ekomobilní občania boli odmenení v súťaži Zelená Žilina, ktorú organizovalo na 

pôde Mestského úradu v Žiline Občianske združenie Mulica. Súťaže sa mohli zú-
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častniť všetci ekologicky zmýšľajúci občania, ktorí využívajú na svojich cestách 

bicykel, mestskú hromadnú dopravu alebo pešiu dopravu. Celkovo sa do súťaže 

prihlásilo 96 súťažiacich.  

 

29. 10. Tento rok sa do opráv zastávok MHD investovalo viac ako 10.000 €. Uskutočnila sa 

kompletná obnova prístrešku zástavky v Bytčici, na ulici Na stanicu, zrekonštruo-

vaný bol prístrešok na Fatranskej ulici a pri Hypertescu. Okrem toho boli urobené 

drobné opravy ostatných zastávok. 

 

31. 10. Mesto Žilina získalo 2. miesto v kategórii Mestá s najvyššou úrovňou rozvoja. Spo-

ločnosť MasterCard a Ekonomická univerzita v Bratislave predstavili výsledky od-

bornej štúdie MasterCard Slovenské centrá rozvoja a vyhodnotili projekt, v ktorom 

sa za posledných 5 rokov posudzoval dynamický rozvoj slovenských miest. Prvá 

zástupkyňa primátora Slavomíra Brezovská sa za Mesto Žilina zúčastnila odbornej 

konferencie v Bratislave, ktorej súčasťou bolo aj vyhlásenie výsledkov. 

 

31. 10. V roku 2013 je k dnešnému dňu evidovaných 21 škodových udalostí súvisiacich s 

prevádzkou trolejbusov. Z toho v šiestich prípadoch bola preukázaná vina vodiča na 

majetku DPMŽ, v piatich prípadoch to bola vina vodiča na cudzom majetku, jeden-

krát išlo o spoluvinu, v deviatich prípadoch bola spoločnosť DPMŽ poškodenou 

stranou a teda vinníkom bol iný vodič.  

 

 NOVEMBER 2013 

 

1. 11. Prvý november je každoročne Sviatkom všetkých svätých. Bezpečnosť zabezpečovala vo 

zvýšenej miere v okolí cintorínov aj priamo na cintorínoch Mestská polícia Žilina a Polí-

cia SR. Taktiež bol zabezpečený nonstop dispečing správcami cintorínov. Mesto Žilina 

má v správe 16 cintorínov, na ktorých je 22 tisíc hrobových miest. 

 

4. 11. V Žiline bola slávnostne odovzdaná do užívania nová svetelná signalizácia na križovatke 

Rajecká – Bytčická (medzi Solinkami a Bytčicou) za účasti primátora mesta Žilina Igora 

Chomu, riaditeľa divízií Verejné osvetlenie a Dopravné systémy spoločnosti Siemens 

s.r.o. Richarda Procíka, ďalších pozvaných predstaviteľov mesta a spoločnosti Siemens a 

zástupcov médií. Táto križovatka sa stala najmodernejšou v meste, vďaka technológii 

bezdrôtových senzorov, použitej po prvýkrát na Slovensku, ktorá dynamickým riadením 
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premávky zabezpečí jej plynulosť, najmä v hlavnom smere, v závislosti od intenzity do-

pravy. Celkové náklady predstavovali cca 130 000 € s DPH. 

 Realizáciu tejto cestnej dopravnej signalizácie zabezpečili 3 subjekty: Spoločnosť Sie-

mens s.r.o., sponzorsky prispela sumou cca 60 000 € na zabezpečenie projektovej doku-

mentácie a technológie, návestidiel, radiča. Mesto Žilina, zabezpečilo všetky zemné prá-

ce, osadenie stožiarov, rozvádzača, zabezpečenie a uloženie kabeláže, všetky spätné po-

vrchové úpravy a dopravné značenie na úseku nájazdu od Bytčickej cesty. Slovenská 

správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest – Žilina, zabezpečila realizáciu doprav-

ného značenia. 

 

4. 11. Mesto Žilina, prostredníctvom Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Malá Fatra a Žilinská diecéza pres-

ne napoludnie za zvukov vynovených zvonov sláv-

nostne sprístupnili Burianovu vežu širokej verejnosti. 

Podarilo sa ju zrekonštruovať do takej podoby, že 

okrem nádherného výhľadu na mesto si návštevníci 

môžu pozrieť priamo v interiéri veže obnovené zvony, 

výstavu historických máp Žiliny a unikátny plastický 

model Žiliny zachytávajúci mesto a jeho stavby v ro-

ku 1933. Burianova veža je vo vlastníctve rímskokato-

líckej cirkvi, mesto Žilina si ju prenajalo na 10 rokov. 

Vežu slávnostne otvorili primátor mesta Žilina Igor 

Choma a biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis.  
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                                                         Výhľad z Burianovej veže. 

6. 11. V Základnej školy s materskou školou v mestskej časti Zádubnie boli primátorom mesta 

Žilina Igorom Chomom slávnostne otvorené a dané do užívania zrekonštruované priesto-

ry. Vytvorila sa nová trieda materskej školy. Popri tom sa zrekonštruovali pôvodné so-

ciálne zariadenia, uspôsobené pre potreby materskej školy. Náklady na rekonštrukciu 

dosiahli výšku 26 158,80 €. 

 

9. 11.  V celej Slovenskej republike sa konali voľby do samosprávnych krajov. Počet volebných 

obvodov v Žilinskom kraji bol 11. Počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch vo-

ličov bol 564 208. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky, bol 121 745. Počet odo-

vzdaných obálok bol 121 699. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

do zastupiteľstva bol 118 856. Celkovo voliči volili 57 poslancov. 

 

Vysvetlivky jednotlivých skratiek politických strán použitých nižšie: SMER – sociálna 

demokracia, SNS – Slovenská národná strana, SaS – Sloboda a solidarita, SDKÚ – Slo-

venská demokratická a kresťanská únia, KDH – Kresťanskodemokratické hnutie, DS – 

Demokratická strana, ĽSNS – Ľudová strana naše Slovensko. 

 

 

 

 



48 

 

Výsledky volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja:  

1. Juraj Blanár, Ing. SMER – SD, SNS, Str. zelených 63 165 

2. Miroslav Mikolášik, MUDr. KDH, MOST HÍD, SaS, SDKÚ 33 156 

3. Igor Ryban Nezávislý kandidát 15 710 

4. Ivan Pavlisko, Mgr. ĽSNS 2 471 

 

Volebný obvod č. 11 – Žilina. Za poslancov boli zvolení: 

 Meno Politická strana Počet 

hlasov 

1. Igor Choma, Ing. SMER – SD 6 452 

2. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., 

MBA 

SMER – SD 5 839 

3. Jozef Štrba, Ing. SMER – SD 5 680 

4. Patrik Groma, Ing.  nezávislý kandidát 5 265 

5. Štefan Zelník, MUDr., PhD. SNS 5 150 

6. Robert Ficek, MUDr. SMER – SD 4 866 

7. Monika Kavecká, Mgr.  nezávislý kandidát 4 768 

8. Peter Dobeš, RNDr. KDH, MOST HÍD, SaS, SDKÚ 4 564 

9. Róbert Kašša, Mgr. nezávislý kandidát 4 539 

10. Martin Barčík, Mgr. KDH, MOST HÍD, SaS, SDKÚ 4 112 

11. Andrej Sočuvka, Ing. KDH, MOST HÍD, SaS, SDKÚ 4 050 

12. Martin Kapitulík, Ing. KDH, MOST HÍD, SaS, SDKÚ 3 878 

13. Ľubomír Sečkár SMER – SD 3 869 

    
 

14. 11. Mesto Žilina nepovolilo ohlásené verejné kultúrne podujatie Večer tisícov želaní, ktorého 

zámerom je vypustenie lampiónov šťastia, z poriadkových a bezpečnostných dôvodov. 

Rozhodnutie bolo vydané na základe minuloročných skúsenosti a veľkému počtu sťaž-

ností zo strany obyvateľov mesta. Organizátor však napriek tomu podujatie zrealizoval 

a nad mesto vzlietlo tisíce lampiónov, ktorých upratanie muselo zabezpečiť mesto Žilina 

v svojej réžii. 

 

19. 11. Mesto Žilina zrekonštruovalo basketbalové ihrisko pri ZŠ Jarná na Hlinách. Krstom 

ihriska boli hody basketbalovou loptou na kôš, ktoré predviedli primátor mesta Žilina 

Igor Choma, vedúca Odboru školstva a mládeže Nora Zapletajová, riaditeľ základnej ško-

ly Ján Kotman, generálny riaditeľ Ivan Fábry zo Správy ciest Žilinského samosprávneho 

kraja a Marek Parajík.  
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22. 11. Na Radnici sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina za rok 

2012 Ocenenia odovzdal primátor mesta Žilina Igor Choma. Občania navrhli oceniť 35 

žijúcich a 8 nežijúcich osobností prostredníctvom nominácií, ktoré zasielali do 30. apríla 

2013. Z návrhov vyberala odborná komisia a zoznam schválili poslanci Mestského zastu-

piteľstva v Žiline. 

Ocenené boli tieto osobnosti: 

Čestné občianstvo mesta Žilina  

Mgr. Peter Štanský -za celoživotnú prácu v oblasti archívnictva, histórie a školstva. 

 

Cena mesta Žilina  

MUDr. Ivan Hálek (1872-1945) „in memoriam“ - za obetavú prácu lekára, publicistu a 

osvetovú činnosť. Cenu prevzal jeho pravnuk, Ing. Jan Dudek         

PhDr. Petr Vaňouček (1943-2012) „in memoriam“ - za činnosť v oblasti kultúry, ume-

nia a rockovej hudby. Cenu prevzala jeho manželka Magdalena Vaňoučková. 

 

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina:  

František Babiar - za prácu v oblasti školstva a práce s mládežou. Cenu prevzal jeho 

synovec Andrej Kaprál. 

Jaroslav Cimbalík - za svoje pôsobenia v oblasti kultúry, herectva a bábkoherectva  

Libor Hodoň - za úspechy v športe 

Pavol Krška - za tvorbu vážnej hudby a za pedagogickú činnosť 

Milan Tomášek - za prácu v oblasti divadelnej réžie, bábkoherectva a bábkovej tvorby. 

Pán Tomášek sa slávnosti žiaľ nedožil, zomrel 20. novembra. Cenu prevzala jeho dcéra 

Alena Tomášková a manželka Alžbeta. 
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 (zľava: Alena Tomášková so synom Adamom, Alžbeta Tomášková, J. Cimbalík,  

M. Vaňoučková , J. Dudek, P. Krška, L. Hodoň, P. Štanský, A. Kaprál a I. Choma) 

                      
           Peter Štanský                                   Ivan Hálek                                 Petr Vaňouček 

 

 

   

        Jaroslav Cimbalík                          Libor Hodoň                                       Pavol Krška 

http://www.google.sk/url?q=http://www.cesi.sk/bes/05/x/5xhal.htm&sa=U&ei=OST3VKHZAsz7ULKogpgP&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=mwPqZMCBUx9syTi0NqK7CQ&usg=AFQjCNFkKKDEqbQeMCo7ukwtpZUz_vgaqg
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 Nevšedný zážitok prítomným pripravili vystupujúci umelci. Každému z ocenených 

zaranžoval Peter Vaňouček skladbu na jeho želanie. On sám hral na klavíri, Marek 

Pastirík na saxafóne, piesne spievala Jelena Horváthová. Vrcholom podujatia bolo, keď 

so svojim bratom Michalom Vaňoučkom zahrali štvorručne na počesť svojho otca Petra.  

 

 

                                                      Bratia Peter a Michal Vaňoučkovci 

24. 11. Pretekári Krasokorčuliarskeho klubu Skate Žilina – Alexandra Poláková, Oliver Kubačák 

Margaréta Mušková a jej staršia sestra Magdaléna Mušková si z medzinárodných prete-

kov Grand Prix SNP v Banskej Bystrici odniesli až štyri zlaté medaily. 

 

28. 11. V Mestskom divadle Žilina sa konala derniéra romantickej paródie hry súčasného poľ-

ského dramatika Michała Walczaka – Poľovačka na losy v réžii Jána Štrbáka. 

 

28. 11. Na Radnici mesta Žilina sa stretli deti zo všetkých kútov Slovenska, aby sa na okamih 

z reality chladného novembrového počasia ponorili do rozprávky. V tento deň sa totiž 

uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov VI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 

Detská rozprávková Žilina, ktorej organizátorom je Krajské kultúrne stredisko v Žiline. 

 

29. 11. Sobášnu sieň na žilinskej radnici zaplnili mladí moderátori z celého žilinského kraja. 

Krajské kultúrne stredisko v Žiline s Mestom Žilina zorganizovalo krajskú súťaž mladých 

moderátorov pod názvom Sárova Bystrica. Do celoslovenského kola postúpia víťazky: 

Miriam Slezáková (z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci), Nikola Capeková (zo ZUŠ Štú-

rova v Kysuckom Novom Meste), Stanislava Laufiková (študentka Vysokej školy ban-
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skej v Ostrave) a Peter Debnár (z Katolíckej univerzity v Ružomberku). Cenu primátora 

mesta Žilina získala Michaela Hriňová (z Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine).  

 

 

 DECEMBER 2013 

 

1. 12. Dnes sa v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline ukončila výstava pod 

názvom Karásek vs. Africa. Výstava bola ďalším pokračovaním zastavení sa 

bronzových plastík výtvarníka Miloša Karáska, ktoré autor konfrontuje s afric-

kým kmeňovým umením. Výstava bude po Žiline reinštalovaná v ruskej metro-

pole v Moskve.  

 

3. 12. Dnes popoludní sa v Makovického dome v Žiline uskutočnila vernisáž výstavy 

prác ľudovoumeleckých tvorcov zo žilinského regiónu s názvom Čas vianočný. 

Výstavu organizovalo Krajské osvetové stredisko v Žiline. 

 

5. 12. Klzisko na Marián-

skom námestí sa stalo 

hitom tohtoročných 

tradičných vianočných 

trhov v Žiline. Korču-

ľovanie sa pod holým 

nebom nie je vo väč-

ších mestách žiadnou 

raritou. Úžasné zážitky 

poskytuje aj prevádzka 

klziska v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí alebo v históriou opradenej 

Viedni. Tento rok prišiel podobný projekt aj do nášho mesta. Klzisko bude otvo-

rené do 2. januára 2014, každý deň od 10.00 do 22.00 hod. Korčuľovanie je  

zadarmo pre všetkých návštevníkov. K dispozícii je aj požičovňa korčúľ. 
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5. 12. Mesto Žilina dnešným dňom oficiálne ot-

vorilo brány adventnému obdobiu. Ulice 

mesta sa odeli do vianočnej výzdoby a 

nechýbal ani Mikuláš, ktorý svojimi slad-

kosťami potešil plné námestie detí. Roz-

svietením vianočného stromčeka sa začali 

Žilinčania pripravovať na Vianoce a čas 

čakania mohli vyplniť chutnými dobrota-

mi, ktoré im ponúkajú stánky s občerstve-

ním na námestiach v centre Žiliny.  

Symbolickým rozsvietením vianočného 

stromčeka na Mariánskom námestí Miku-

láš a primátor mesta Igor Choma otvorili 

brány Žiliny predvianočnému obdobiu. Ča-

ro adventného obdobia dokreslila vianočná 

výzdoba v meste, obzvlášť na zrekonštruo-

vanej Národnej ulici, ktorej súčasťou boli 

snehové vločky s preveseniami vo forme stuhy nad celou ulicou, biele LED re-

ťaze na stromoch a snehové vločky na nových stĺpoch verejného osvetlenia. 

 

6. 12. S vianočným časom prišli 

do Žiliny tradične Via-

nočné trhy. Niektoré 

z nich boli vydražené 

elektronickou aukciou. 

Na Mariánskom námestí 

bolo 32 stánkov. Na Ná-

mestí Andreja Hlinku 

bolo spolu 5 stánkov s 

občerstvením. Pre stánky s občerstvením bolo vyhlásené verejné obstarávanie, 

ktoré bolo realizované formou elektronickej aukcie. Celková suma za 7 predaj-

ných miest na Mariánskom námestí bola 48 508 €, víťaz aukcie ponúkol 7 200 

€. Celková suma za 4 predajné miesta na Námestí Andreja Hlinku bola 20 508 

€, víťaz aukcie ponúkol 5 500 €.  
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9. 12. Stretnutie jubilujúcich spoluobčanov a vedenia mesta Žilina sa uskutočnilo 

v pondelok 9. decembra v popoludňajších hodinách na Radnici mesta Žilina. 

Stretnutie slávnostným príhovorom otvorila prvá zástupkyňa primátora mesta 

Žilina, Slavomíra Brezovská. Za celý rok primátor Igor Choma a jeho prvá zá-

stupkyňa Slavomíra Brezovská privítali na Radnici 674 jubilantov na 11 sláv-

nostiach. Zúčastnení oslávenci sa zároveň vlastnoručne podpísali do Pamätnej 

knihy mesta Žilina. 

 

9. 12. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek v mes-

te Žilina zabezpečovala v zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2013/2014 

spoločnosť Žilinské komunikácie a. s., ktorá vykonávala podľa potreby posýpa-

nie povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie 

a odvoz snehu. Prednostne sa každoročne zabezpečuje zjazdnosť hlavných kri-

žovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou MHD. Mesto 

Žilina zabezpečuje zimnú údržbu ciest v celkovej dĺžke 255 km a peších komu-

nikácií v celkovej dĺžke 62 km. Na výkon zimnej údržby zabezpečovalo 6 veľ-

kých sypačov, 4 multikáry, 3 traktory a 2 UNC nakladače. 

 

10. 12. Dnes sa uskutočnilo 

posledné z Uvítaní 

detí do života 

v tomto roku na 

Mestskom úrade 

s prvou zástupkyňou 

primátora mesta Ži-

lina Slavomírou Bre-

zovskou. V tomto 

roku sa uskutočnilo 

celkovo 7 uvítaní malých Žilinčanov a Žilinčaniek do života, na ktorých primá-

tor mesta Žilina Igor Choma a prvá zástupkyňa primátora Slavomíra Brezovská 

spolu privítali slávnostným pozdravom 258 zúčastnených detí a ich rodičov. Na 

stretnutiach nechýbal kultúrny program.  
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12. 12. Štátny komorný orchester v Žiline vystupoval v štrasburskom chráme Temple 

Neuf pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľ-

kej Moravy. Hosťujúcim dirigentom vo Francúzsku bol Leoš Svárovský a Slo-

venský filharmonický zbor. O dva dni neskôr vystupovali v chráme L´Eglise de 

la Madeleine v Paríži. 

 

16. 12. Vzhľadom na rastúci záujem stravovať sa v mestskej jedálni. Mesto  

Žilina rozšírilo stravovacie kapacity pre poberateľov starobného alebo invalid-

ného dôchodku. Otvorením ďalšej jedálne na Lichardovej ulici na  

Hlinách VIII sa výdaj jedál rozšíril o 400 obedov denne. Obchodný reťazec 

METRO, zastúpený Ľubošom Vopaleckým, daroval novootvorenej jedálni ku-

chynský riad, ktorý seniori využijú pri stravovaní v jedálni. 

 

16. 12. Mestská časť Žilina Zástranie sa po mnohých rokoch dočkala názvov 

ulíc, ktoré si vybrali miestni obyvatelia podľa svojich tradičných názvov. Hoci 

pomenovanie ulíc v Zástraní bolo navrhnuté už v roku 1986, neboli tieto názvy 

uvedené do používania. Nanovo pomenované ulice v Zástraní významne pomô-

žu lepšej orientácií najmä záchranným zložkám, kedy je presná lokalizácia a 

rýchlosť príjazdu často krát otázkou života. Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 

svojom dnešnom zasadnutí schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení 

názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie. 

 

18. 12. V Katedrále Najsvätejšej Trojice zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v 

Žiline pre návštevníkov predvianočný koncert pod názvom Jasná hviezda na 

nebi svietila.... Účinkujúcimi boli deti z Folklórneho súboru Cipovička, študenti 

Konzervatória Žilina, ZAF - Združenie autentického folklóru Pohronci a operný 

spevák Martin Babjak. 

 

31. 12. Na Veľkom Straníku sa konal tradičný Silvestrovský výstup, na ktorom bolo 

zaregistrovaných celkovo 253 účastníkov.  

 

31. 12.  Posledný deň prebehol v meste Žilina pokojne. Mesto Žilina z dôvodu nedostat-

ku finančných prostriedkov nezabezpečovalo žiaden program. Zabezpečilo však 

ohňostroj v hodnote 2 500 €, ktorý bol odpálený zo strechy Mestského divadla.  
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Rozpočet mesta Žilina za rok 2013 

Záverečný účet schválili poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 14. mája 

2014. 

Príjmy mesta Žilina v € 

 Príjmy Upravený rozpočet      Plnenie rozpočtu                    Rozdiel        % plnenia 

Bežné príjmy                 50 191 838,00 49 865 252,19 -326 585,81 99,35% 

Kapitálové príjmy               459 998,00 660 532,83 200 534,83 43,59% 

Finančné operácie            1 165 683,00 1 195 061,93 29 378,93 102,52% 

Príjmy celkom                            51 817 519,00             51 720 846,95 -96 672,05 99,81% 

 

Výdavky mesta Žilina v € 

Výdavky     Upravený rozpočet         Skutočné čerpanie         Rozdiel           % plnenia 

Bežné výdavky               46 134 185,00 44 534 368,78 -1 599 816,22 96,53% 

Kapitálové výdavky          2 995 472,00 2 817 517,94 -177 954,06 94,06% 

Finančné operácie             2 687 862,00 2 687 861,65 -0,35 100,00% 

Výdavky celkom             51 817 519,00 50 039 748,37 -1 777 770,63 96,57% 

 

Údaje zo žilinskej matriky a štatistické údaje. 

Ku dňu 31. 12. 2013 bol celkový počet obyvateľov mesta Žilina 83 980 (40 527 mužov 

a 433 453 žien). Narodilo sa 1 440 detí (715 dievčat a 725 chlapcov). Najčastejším ženským 

menom bola Natália a najčastejším chlapčenským menom bol Matej. Ďalšími najpoužívanej-

šími menami boli Nela, Ema, Sofia a Jakub, Matúš a Michal. Počet zaevidovaných úmrtí 

v územnom obvode Matričného úradu v Žiline bol 1 436 (722 žien a 714 mužov).  

V roku 2013 sa do mesta Žilina prisťahovalo 949 obyvateľov a z mesta sa odsťahovalo 1 164 

obyvateľov. Úbytok počtu obyvateľov mesta Žilina za rok 2013 bol 215 osôb 

Počet sobášov v územnom obvode Matričného úradu Žilina v roku 2013 bol 386, z toho úrad-

ných 151 a cirkevných 235. Z uzavretých manželstiev, kde jeden zo snúbencov bol cudzinec, 

bolo 30. Na Radnici sa v roku 2013 konala jedna zlatá svadba. V roku 2013 bolo na území 

mesta Žilina rozvedených 205 manželstiev.  

Hniezdo záchrany  (Údaje poskytla Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) 

V roku 2013 sa v Hniezde záchrany Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina našlo jedno 

dieťa. Išlo o dievčatko, ktoré sestričky z novorodeneckého oddelenia pomenovali menom Lí-

via. Dieťa, ktoré vážilo 2 560 gramov a meralo 48 centimetrov, sa našlo v žilinskom hniezde 

záchrany vo večerných hodinách 20. februára 2013.  

 

Zdroje fotografií: Mestský úrad v Žiline, Odbor tlačový a zahraničných vecí 


