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1.kapitola 

 

S A M O S P R Á V A    M E S T A 

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta: 

• 6.4.2017 – VZN upravuje podmienky prevodu bytov z vlastníctva Mesta Bytča do vlastníctva 

súkromných osôb. 

• 30.6.2017 – MZ schválilo vo VZN názov novej ulice „Pod Hájom“, ktorá sa nachádza pri firme 

STAVOARTIKEL a napája sa na ulicu „ Na tehelňu“. 

• 12.7.2017 – oznam o predaji majetku mesta kupujúcemu Ján Šebeňa na ul. Rázusova 

a kupujúcej P. Gajdošíková , Hliník n./ Váhom. Č. 241 

• VZN o obrade uvítania do života a o finančnej podpore pri narodení dieťaťa. Pri výplate 

podpory, musia byť splnené podmienky: trvalý pobyt na území mesta musí mať dieťa aj 

matka po dobu najmenej 1 rok pred dňom narodenia .Finančnú podporu 100 € vyplatili pri 

obrade jednorázovo matke, alebo osobe v náhradnej starostlivosti. 

 

Rozpočet mesta v eurách .  

 

• Rozpočtové zdroje spolu : 8 239 190 

• Rozpočtové výdavky spolu : 8 239 190  

• Daňové príjmy : 4 691 610 ( dane z majetku, za tovary a služby ) 

• Nedaňové príjmy : 478 260 ( z podnikania, administratívne poplatky, úroky z účtov 

• Granty a transfery : 2 526 950 ( dary a dobrovoľné príspevky, projekty, ) 

• Vlastné príjmy rozpočtových organizácií  ( školy a Jesienka ) 

• Výdavky na riadenie mesta : 38 470 a rozvoj obcí : 32 970  

• Bývanie a bytová politika : 27 640  

• Výdavky na administratívu MsÚ : 722 330 

Podrobnosti SD č.:  1  a, b, c, d, e,  / 2017 

Podrobnosti SD č.: 2  a, b, c, d  / 2017 

 

Matrika a štatistika občanov.  

 

Rozpočet mesta v eurách 

• Matrika : 19 490 

• Evidencia občanov 5 610  

Podrobnosti SD č.:   / 2 strany 

Štatistika – narodení, zosnulí, prisťahovaní , odsťahovaní a sobáše 

Štatistika sa týka obdobia : 1.1.2017 – 31.12.2017 

Skupina :                                            spolu:                               muži:                        ženy: 

Narodení                                             139                                   63                              76 
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Zosnulí                                                 106                                   56                               50 

Prisťahovaní                                        143                                   68                               75 

Odsťahovaní                                        128                                   60                               68 

Sobáše                                                   105 

Podrobnosti SD č.: 3 / 2017 

 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva ( MZ ) v Bytči za rok 2017 

Uznesenia  MZ zo dňa 6. 2. 2017 

MZ schválilo: 

• Zmenu programového rozpočtu mesta( oprava oplotenia – ZŠ Ul. Mieru : 3.500,- €);výstavba 

chodníka Ul .Komenského : 31.500, €  

• Všeobecne záväzné nariadenie ( VZN ) Mesta Bytča o pravidlách zmeny predaja v obchodných 

prevádzkach  a prevádzkach služieb. 

Podrobnosti SD č.:  4   / 2017 ( 1 strana ) 

Uznesenia MZ zo dňa 23. 2. 2017 

MZ schválilo :  

• Dotáciu pre OZ GALZA Bytča na projekty „Výroba a osadenie pamätnej dosky Ladislavovi 

Tomborovi“ vo výške 210,-€ a „ Výroba a osadenie pamätnej dosky Františkovi Švecovi“ vo 

výške378,-€. 

• Pridelenie financií DVHZ Hrabové vo výške 600.- € na oslavy 90. Výročia jeho založenia ( 

zabezpečenie pozvánok, pamätných medailí, bulletinu ... ) 

• Zvýšenie rozpočtu Mestskému klubu HRABOVANKA na r. 2017 o 1.700,-€ , na propagáciu 

klubu pri príležitosti založenia dychovej hudby a kúpenie rovnošiat. 

• Kúpenie hasičskej striekačky DVHZ Mikšová vo výške 6.000,- € z rezervného fondu. 

• Opravu motorového vozidla AVIA vo výške 1.000,- € 

• Rozšírenie dotácie pre OZ Ms. hádzanársky klub Bytča : prenájom športovej haly, vklady do 

súťaží ( turnaje, ubytovanie hráčok a trénerov ), poplatky za rozhodcov. 

• Rozšírenie dotácie pre OZ Ms. futbalový klub : vklady do súťaží SFZ, prenájom umelej trávy, 

ihriska, údržba ihriska, zdravotná starostlivosť na futbalových stretnutiach. 

• Rozšírenie dotácie pre OZ BENET tenisový klub: prenájom telocvične, vklady a poplatky pre 

STZ. 

• Rozšírenie dotácie TJ Tatran Hrabové : vklady na súťaže, prenájom ihriska, športovej 

haly...údržba ihriska. 

• Rozšírenie dotácie pre Stolnotenisový odd. : vklady do súťaží, poplatky pre SSTZ, poplatky na 

licenciu rozhodcov a trénerov  

• Rozšírenie dotácie TJ Pšurnovice : poplatky, údržba ihriska... 

• Rozšírenie dotácie OZ futbalový klub Hliník nad Váhom : poplatky , údržba ihriska 

• Rozšírenie dotácie Šachovému odd. TZO Bytča : vklady do súťaží, licenčné a registračné 

poplatky 

• Zmenu VZN o určení miesta a času zápisu žiakov do ZŠ ; VZN o zriadení Ms polície. 

• Odpísanie nedokončených investícií z účtu mesta v celkovej hodnote 62.644,16 € 

• Priamy predaj pozemkov ( zastavané plochy a nádvoria ) kupujúcemu : Miroslav Bachorík – 

PRIM za cenu 33,00 € / m2 
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• Zaslanie ponuky na odpredaj pozemkov v Hrabovom spoluvlastníkovi Slovenský pozemkový 

fond ( SPF )za cenu 20,00 € / m2. 

• Mesto Bytča vyhlásilo 8 pozemkov v k. ú Veľká Bytča za prebytočný majetok a ponúklo ich do 

obchodnej súťaže – na predaj 

• Uzavretie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bytča a Žilinským samosprávnym 

krajom na využívanie Sobášneho paláca v Bytči. 

• Zverejnenie o prenájme majetku mesta  ( námestie ) na zriadenie letných terás v čase od 1. 

apríla do 31. októbra na dobu 5 rokov za ročný  poplatok 1. 600,00 €. 

• Vydanie súhlasu správcovi majetku ( ZŠ E .Lániho ) na poskytnutie prenájmu telocvične 

záujemcom : Združenie BENET LTC a Súkromnej strednej odbornej škole, s podmienkou, že ju 

využijú na športové aktivity detí.  

• Zmenu osoby nájomcu nebytových pivničných priestorov Tribúny mesta z doterajšieho člena 

hudobnej kapely p. Filipa Harvánka na p. Milana Hlucháňa. 

• Vydanie súhlasu správcovi majetku ( ZŠ Ul. Mieru ) na prenájom telocvične záujemcom : pp. 

Peter Bystriansky, Ivan Weber, Ján Hološ, Mgr. Michal Kicoš, Martin Dudoň a Roman Raždík. 

Menovaní ju využijú na športovú činnosť. Výška nájmu : 10,00 €/ hod. Rovnako poskytnú 

veľkú a malú telocvičňu Centru voľného času ( CVČ ) na športovú činnosť krúžkov CVČ. Ďalej 

Súkromnej základnej umeleckej škole Žilina poskytnú nevyužité miestnosti na hudobné 

aktivity vo voľnom čase. 

• Pridelenie voľných nájomných bytov na Ul. Treskoňovej žiadateľom: M. Bubla, L. Kypúsová 

s rodinou, J. Skotnický s rodinou väčšinou na dobu 1 rok.  

• Pridelenie náhradného bytu na dobu nevyhnutnú na opravu zatekajúceho bytu v Jesienke 

nájomkyniam Alene a Jozefe Hrošovej. 

• Priamy prenájom pozemkov v k .ú. Veľká Bytča o výmere 4.800m2 nájomcovi Slovenský zväz 

ľadového hokeja ( SZĽH ) , na dobu 40 rokov. Účel nájmu : výstavba a prevádzkovanie „ 

Multifunkčného športového  centra „.Konkrétne : športová hala s ľadovou plochou.  

MZ neschválilo :  

• Vyhovieť žiadosti OZ Filmový klub Bytča na zamestnanie premietača, pokladníka, a iných 

pracovníkov. Dôvod : dňa 7. 10. 2014 bola uzavretá zmluva medzi Mestom Bytča a Filmovým 

klubom , ktorý sa okrem iného zaviazal, zabezpečiť personál svojej prevádzky na vlastné 

náklady.  

• Prijať ponuku spoločnosti Petit Press a. s. na uverejňovanie miestnych novín v rámci titulu 

ECHO.  

• Vyhovieť žiadosti P. Pláňavského na preplatenie nákladov spojených s opravami 

kancelárskych  priestorov  v budove Technických služieb.  

• Vyhovieť žiadosti o predaj nehnuteľností v k. ú. Veľká Bytča spoluvlastníkovi „Spoločnosť pre 

zachovanie tradícií“ Bratislava a ani žiadnej inej tretej osobe.  

• Vyhovieť žiadosti o predaj časti pozemkov v k. ú. Hliník nad Váhom  žiadateľovi Ing. 

Ľudovítovi Martinickému a ani žiadnej inej tretej osobe.  

• Vyhovieť žiadosti o prenájom časti pozemku v k. ú. Hrabové na vybudovanie 

telekomunikačného stožiaru pre spol. OTNS , Bratislava.  

• Vyhovieť žiadosti p. Ľ. Frolovej a p. M. Koštiaľa , bytom Hliník N / Váhom, aby boli ich 

pozemky zaradené do Doplnku k územnému plánu Mesta Bytča. 
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MZ vzalo na vedomie:  

• Správu o plnení uznesení z predošlých zasadnutí a správu hlavného kontrolóra mesta 

o kontrolnej činnosti.  

• Zmenu rozpočtu mesta v zmysle Smernice o zaradení financií zo ŠR a EÚ do rozpočtu mesta.  

• Podanie žiadosti mesta na SZĽH o vybudovanie športovej haly. Žiadosť bola podaná v rámci 

projektu výstavby nových športových centier pre deti a mládež v mestách a obciach na území 

SR s počtom nad 5000 obyvateľov.  

• Výsledok Obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby „ Televízny káblový rozvod mesta 

Bytča“. Súťaž bola neúspešná, lebo do nej nebol podaný žiadny návrh od tretích osôb.  

Podrobnosti SD č.:  5   / 2017 ( 6 strán ) 

Uznesenia MZ zo dňa 25. 4. 2017 

MZ schválilo :  

• Záverečný účet mesta. Prebytok rozpočtu vo výške 1. 135. 364, 58 € sa znížil o 84. 000, 00 € 

na odstránenie havarijného stavu  ZŠ Ul. Mieru. 

• VZN mesta o podmienkach prevodu bytov vo vlastníctva mesta. 

• VZN o sociálnych službách a o úhradách za ne . 

• Dotáciu OZ GALZA , vo výške 4. 000,-€ na zhotovenia a osadenie hlavy draka do studne 

zámockého parku. 

• Finančné prostriedky 5. 000,- € z rezervného fondu, na kúpenie sochy sv. Floriána do m. č. 

Hrabové. 

• Finančné prostriedky vo výške 10. 000,- € z rezervného fondu na vypracovanie projektu 

revitalizácie zelene v Bytči.  

• Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 239. 200,- € na  

• Odstránenie havarijného stavu majetku mesta.  

          _ Tribúna mesta – výmena okien ( 12. 000,- € ) 

-transfer TS MK – výtlky ( 15. 000,- € ) 

-transfer TS MK   - výmena obrubníkov (5. 000,- € ) 

-oprava MK          - 162. 000,- €  

-ZŠ Ul. Mieru       –  oprava oplotenia  ( 30 500,- € ) 

            -ZŠ Ul. Mieru      -  oprava chodníka   ( 14. 000,- € ) 

• cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v m. č. Hrabové vo výške 0, 40 

€/m3 od 1. 1. 2017. 

• Stavbu na zmenu využitia objektu bývalej ZŠ v Pšurnoviciach na nájomné byty. Vznikne tam 5 

bytových jednotiek.  

• Priamy predaj pozemku v k. ú. Hliník n / Váhom manželom Martinickým za cenu 20,-€/ m2. 

Kupujúci je majiteľom priľahlého pozemku , na ktorom stojí jeho RD, na ktorého oplotenie 

potrebuje spomínaný pozemok.  

• Uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov, záhrady, zastavané plochy a nádvorie v k. ú. V. 

Bytča kupujúcemu Ing. Štefan Šedivý, bytom v Bytči za kúpnu cenu 79.790,00 € 

• Vyhlásenie majetku mesta za prebytočný : jednalo sa o zastavané plochy , nádvoria , záhrady, 

západný trojuholník Námestia SR , v areáli Športového štadióna. Zároveň schválilo súťažné 

podmienky obchodnej  a verejnej súťaže na ich predaj.  

• Uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu na Hurbanovej ulici kupujúcej Anne Saláškovej  

s manželom.  
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• Priamy prenájom nebytových priestorov v suteréne Tribúny mesta, s podmienkou, že ich 

nájomca  Ing. Daniel Búry využije na skúšobňu amatérskej hudobnej skupiny.  

• Pridelenie nájomného bytu na Treskoňovej ul. nájomcom: A. Václavíková, P. Holáš, B. Lalinská 

na dobu určitú 1 rok.  

• Predĺženie nájomnej zmluvy v bytoch v Jesienke, na Treskoňovej ul. Na dobu určitú o 1 rok: H. 

Slivoňová, M. Burandová, J. Holáň, B. Cimprichová a M. Kováčik.  

MZ neschválilo: 

• Žiadosť vlastníkov pozemkov v zastúpení Bc.  J. Šukalu o zaradenie pozemkov do Doplnku 

k územnému plánu mesta.  

Podrobnosti SD č.:  6  / 2017 (6 strán ) 

Uznesenia MZ zo dňa 24. 5. 2017 

MZ schválilo:  

• Projekt a financovanie projektu : Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského . Škôlku 

zateplili. Rovnaký projekt schválilo pre kultúrny dom Hrabové 

• Projekty : Učme prakticky a Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ulici mieru.  

Podrobnosti SD č.:  7  / 2017 ( 1 strana ) 

Uznesenia  MZ zo dňa 12. 6. 2017 

MZ schválilo:  

• Vrátenie finančných prostriedkov vo výške 19. 465,50 € Ministerstvu pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR . Schodok sa týkal hasičských áut.  

Podrobnosti SD č.:  8 / 2017 ( 1 strana ) 

Uznesenia  MZ zo dňa 29. 6. 2017 

MZ schválilo:  

• Zaregistrovanie klubu B.O.D. – bytčianske ochotnícke divadlo do klubov Mesta Bytča.  

• Predloženie správy o stave autobusových zastávok na území mesta s návrhom ich údržby 

a opravy. 

• Finančné prostriedky vo výške 7. 380,- € na kúpenie a osadenie stĺpov verejného osvetlenia 

v m. č. Hliník. 

• Finančné prostriedky vo výške 520,- € na kúpenie lavičiek na cintorín v Hliníku 

• Finančné prostriedky vo výške 4. 500,- €  na kúpenie hasičskej techniky pre DHZ Pšurnovice. 

• Fin. prostriedky vo výške 20.000,- € na rekonštrukciu priestorov oddelenia pre telesne 

postihnutých klientov v Jesienke.   

• Výstavbu parkoviska na Ul. Hlinickej vo výške 60. 000,- €  pridať túto položku do Zmeny 

rozpočtu Mesta.  

• Rozšírenie parkovacích miest a výstavbu chodníka na Ul. Brezovej vo výške 5. 000,- € 

• Navýšenie financií pre grantový systém o 510,- € 

• VZN mesta o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev.  

• Predaj pozemkov vo vlastníctve S. Klobuckého  kupujúcemu Ing. Ľ. Martinickému – obaja 

bytom Hliník nad Váhom za cenu 20,00 €/ m2 

• Prenájom priestorov suterénu Tribúny mesta Ing. D. Búrymu na skúšobňu amatérskej 

hudobnej skupiny. Podmienky: na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, vo 

výške 13,27 €/ mesiac 
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• Nájomnú zmluvu občianskemu združeniu A – BRAM sídlom v Žiline na vybudovanie 

futbalového ihriska s umelou trávou. Podmienky : na dobu 20 rokov, nájom vo výške 100,00 

€/ rok.  

• Protokol zmluvy o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Bytča preberajúcemu TS : radlica 

šípová ( cena : 4 188 € ) ; sypač BBS ( cena : 9 230,40 € ).  

MZ neschválilo :  

• Výstavbu bytových jednotiek na sídlisku Úvažie žiadateľovi HL MONT s.r.o., vzhľadom na 

nadmerné zahustenie a preplnenosť uvedenej lokality.  

• Výstavbu bytového domu na pozemku v k. ú. Hliník nad Váhom pre stavebno –obchodnú 

spoločnosť SEKÁČ so sídlom Hlboké nad Váhom.  

• Žiadosť Ing. Fr. Bárnika ml. a Jána Bárnika , aby si na Bottovej ul. postavili garáž.  

• Žiadosť občianskeho združenia ASSASSIN ( Martin Ozánik ) na zníženie mesačných platieb za 

spotrebované energie v prenajatých nebytových priestoroch Tribúny Mesta Bytča.  

Podrobnosti SD č.: 9    / 2017 ( 6 strán ) 

Uznesenia  MZ zo dňa 21. 7. 2017  

MZ schválilo :  

• Poskytnutie spolufinancovania projektov „ Učme prakticky „ Výdavky : 95 . 000, € 

• Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ Ul. Mieru . Výdavky 120. 000,€ 

Podrobnosti SD č.: 10   / 2017 ( 1 strana ) 

Uznesenia  MZ zo dňa 17. 8. 2017 

MZ schválilo zmenu programového rozpočtu :  

• Oprava MK v meste a jeho častiach                        +136.300,€ 

• Hlinická ul. – výstavba parkoviska                           + 13. 800, € 

• ŠJ Ul. Mieru – nákup prevádzkových strojov        + 3. 500, € 

• ŠJ E. Lániho – nákup prevádzkových strojov         - 280, € 

• Prevod prostriedkov z peňažných fondov             + 153 . 320, € 

• Oprava MK v meste a ms. častiach                      + 136. 300, € 

• Zmluvu o spolupráci medzi mestom Bytča a obcou Predmier v zmysle zákona o obecnej polícii 

na dobu neurčitú 

• Delegáciu na návštevu partnerského mesta Opoczno v dňoch od 26.8.2017 do 28.8.2017 

v zložení p. Ing. Juraj Babušík, Ing. Ján Melocík, Stanislav Struhál a Ing. Waldemar Oszceda 

Podrobnosti SD č.:   11  / 2017 ( 1 strana) 

Uznesenia  MZ zo dňa 21. 9. 2017 

MZ schválilo:  

• Dotáciu OZ GALZA na výrobu upomienkového odznaku vo výške 210,-€ ;  

• Zvýšenie dotácie TJ Tatran Hrabové o sumu 500,- € na ich materiálne vybavenie 

• Vyhovieť žiadosti p. M. Gajdošíka, Hrabové č. 254 o zakúpenie kanalizačných rúr vo výške 1. 

200,€ použitých na odvodnenie časti mestského pozemku, susediaceho s pozemkom 

žiadateľa. 

• Zobratie dlhodobého úveru vo výške 338.284,67 € so splatnosťou 10 rokov , na financovanie 

investičného projektu „ Stavebné úpravy a zmena využitia objektu bývalej  základnej školy na 

nájomné byty, od Všeobecnej úverovej banky. 
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MZ neschválilo:  

• Žiadosť p. Mgr. M. Židekovej, Hliník n/V Bytča o odpredaj pozemku o výmere 54 m2 v k. ú. jej 

bydliska a ani inej tretej osobe 

• Žiadosť p. M. Zoleikovej, Hrabové 140, Bytča o odpredaj pozemku v Hrabovom. Jednalo sa 

o záhradu o výmere 34 m2. 

• Žiadosť J. Kubicu, aby bol pridaný do nájomnej zmluvy v byte na Ul. Hlinickej 1147/9. Byt je 

majetkom mesta.  

MZ vzalo na vedomie :  

• Výsledok Obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby „ Televízny káblový rozvod Mesta 

Bytča“ a „Obchodný podiel Mesta Bytča v spol. KTR „.  

• Zmenu rozpočtu mesta opatrením v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami 

mesta.  

MZ odporúča  

• Predložiť rozhodnutie o uložení pokuty za nedodržanie zákona o odpadoch obyvateľom 

z oblasti „ Sihoť“.  

Podrobnosti SD č.:  12   / 2017 ( 6 strán ) 

Uznesenia MZ zo dňa 8. 11. 2017 

MZ schválilo:  

• Navýšenie dotácie pre MFK Bytča o sumu 5. 695,48 €, na športovú činnosť klubu v r. 2017 

• Finančnú výpomoc vo výške 3. 000, € KTR, s. r. o. Bytča 

• Vyhlásenie verejného obstarávania Vzduchotechniky pre DSS Jesienka 

•  VZN , ktorým sa mení a dopĺňa výška príspevku na žiaka v školách a šk. zariadeniach 

• Vybudovanie parkovacej plochy pred RD na Rázusovej ulici na náklady vlastníkov domov 

• Vyhlásenie pozemkov mesta  v k. ú. Hrabové za prebytočný majetok ( jedná sa o lesné 

pozemky ) a akceptuje ich predaj manželom S. a A.  Gaňovcom. Kúpna cena bola 20,00 €/ m2 

• Vyhlásenie nových pozemkov v k. ú. Hrabové – zastavané plochy a nádvoria , za prebytočný 

majetok mesta a zároveň ich predaj P. Gajdošíkovi s manž. Kúpna cena bola 15, 00 €/ m2 

• Uzatvorenie Dohody o ukončení zmluvy o budúcom darovaní medzi mestom a spol. HANT BY 

na prevod inžinierskej stavby „ Svetelne riadená križovatka“ na Štefánikovej ul.  

• Uzavretie zmluvy medzi mestom a spol. SEVAK na stavbu kanalizácie v MČ Hliník n/V. 

a stavby vodovodu v MČ Pšurnovice 

• Udelenie súhlasu nájomcovi nebytových priestorov p. N. Novotnej na podnájom pre holičstvo 

a kaderníctvo  

• Obnovenie nájomných zmlúv v bytoch na Treskoňovej ul. Obyvateľom: T. Pánik, P. Macek, M. 

Búšovská a P. Pivoda.  

• Obnovenie nájomnej zmluvy obyvateľom bytov v bytovom dome Jesienka obyvateľom : J. 

Masaryk a sestry Hrošové 

MZ neschválilo :  

• Poskytnutie fin.  príspevku na obnovu Bytčianskej synagógy pre OZ vytvorenej na jej 

záchranu. 

• Prijatie ponuky spol. CERTUS DEVELOPMENT s. r. o. na prevod pozemkov do vlastníctva 

mesta Bytča.  

Podrobnosti SD č.:13   / 2017 ( 4 strany ) 
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Uznesenia MZ zo dňa 14. 12. 2017 

MZ schválilo :  

• Kúpenie autorského súboru obrazov s témou Bytča od p. Bohuslava Behríka za cenu 3. 000, €. 

Zároveň náklady na ich zarámovanie za 1.000 ,- € z rozpočtu mesta.  Zároveň odporúča 

umiestniť obrazy do priestorov Domu kultúry.  

• Vyčlenenie fin. prostriedkov vo výške 10. 000, € z rezervného fondu mesta na revitalizáciu 

detského ihriska na Ul. Thurzová.  

• Uzavretie dodatku zmluvy medzi  Mestom Bytča a nájomcom Lesné spoločenstvo Bytča 

• Uzavretie zmluvy medzi mestom a spol. SEVAK na stavbu „ Prívod vody pre IBV Pod Hájom 

a na rekonštrukciu vodovodu.  

• Zaregistrovanie turistického klubu do klubov pôsobiacich na území mesta 

• Obnovenie nájomnej zmluvy medzi mestom a obyvateľmi nájomných bytov na Ul. Turzova : 

R. Davida, I. Kučavíková, A. Čikotová, Mgr. M. Rybárová, P. Bubla, D. Kadora,  a M. Bubla. 

• Obnovenie nájomnej zmluvy medzi  mestom a obyvateľmi  bytového domu Jesienka : M. 

Mikulíková, M. Mráziková, Ing. L. Urban, D. Alakšová, J. Masaryková a V. Rábarová 

Podrobnosti SD č.: 14    / 2017 ( 3 strany ) 

 

Správa o činnosti Mestskej polície ( MsP ) Bytča za rok 2017. 

 

MsP sídlila v budova MsÚ. V jej službách pracovalo 8 príslušníkov, ktorí vykonali 31 zákrokov z nich 2 

boli s použitím donucovacích prostriedkov.  

- Zadržali 2 páchateľov 

- Predviedli na útvar obecnej polície 11 osôb 

- Zaregistrovali 535 zistených priestupkov ( z nich 8 oznámili občania) 

- 243 občanov zaplatilo za priestupky blokovú pokutu vo výške 1700, € 

Zaznamenané priestupky :  

- 5 bolo proti verejnému poriadku 

- 9 proti občianskemu spolunažívaniu 

- 2 proti majetku  

- 429 proti bezpečnosti a plynulej cestnej premávke  

- 80 proti porušeniu VZN  

- 10 ostatné  

Forma riešenia:  

- 6 odovzdané osoby iným inštitúciám  

- 243 bloková pokuta  

- 285 napomenutie  

Zoznam príslušníkov MsP v Bytči :  

- Veliteľ : Marek Smetana 

- Členovia : Miroslav Jurgoš, Peter Majstrík, Marián Chvalník, Jozef Kamas, Viktor Masaryk, Ján 

Malobický, a Róbert Pistovčák 

Plnenie úloh v obci :  

- Zabezpečili verejný poriadok 

- Chránili životné prostredie ,čistotu a hygienu v uliciach 
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- Sledovali nefunkčné verejné osvetlenie, konáre spadnutých stromov , ktoré ohrozovali 

chodcov v parkoch, prepadnuté kanalizačné kryty, chýbajúce dopravné značenia, únik plynu 

a iné technické nedostatky 

Sledovanie použitia alkoholických nápojov  a návykových látok:  

- Kontrola požívania spomenutých látok mladistvými a maloletými osobami 

- Kultúrne podujatia, parky, areál škôl , časť mesta zvaná „ Kaplnka“,  

- Kontrole bolo podrobených cca 274 mladistvých a maloletých osôb 

- Pri kontrole využili prístroj ALKOTEST s mobilnou tlačiarňou 

Zabezpečenie kontroly verejného poriadku pri verejných podujatiach:  

- Odovzdanie maturitných vysvedčení žiakom Gymnázia v Bytči, stužková slávnosť Gymnázia 

- Prejazd Medzinárodného cyklistického preteku cez mesto ; Cyklomaratón Súľovské skaly, 

ktorého časť prechádzala MČ Hrabové ; prejazd ďalšieho Medzinárodného cyklistického 

preteku okolo Slovenska, ktorého trať viedla priamo ulicami mesta ; Medzinárodného 

cyklistického preteku  „ Karpatské preteky kuriérov“ 

- Akcia Veterán klub Manín mal zastávku na námestí mesta 

- Akcia Propagácia kresťanstva na Námestí SR  

- Hasičská súťaž O putovný pohár v MČ Hliník n/ Váhom ; športový deň v MČ Pšurnovice ; 

hasičská súťaž O Zlatú prilbu Ladislava Tombora na ihrisku v Bytči ; súťaž Severoslovenskej 

hasičskej ligy na miestnom ihrisku v MČ Hliník n/ Váhom ; kontrola nad všetkými futbalovými 

zápasmi na miestnom ihrisku 

- Kultúrne a spoločenské podujatie na miestnom ihrisku v MČ Hliník n/ Váhom ; Michalský 

jarmok na Námestí SR v Bytči ; akcie pod názvom „ Bytčianske kultúrne leto“;  

Preventívne akcie :  

- Prednášky:  na školách všetkých stupňov mali naši príslušníci prednášky na témy: 

šikanovanie, záškoláctvo, vandalizmus, škodlivosť drog a alkoholu, vypaľovanie suchých 

porastov, znečistenie verejných priestorov, extrémizmus , jeho prejavy a následky 

- Dopravné súťaže : dodržanie základných pravidiel cestnej premávky, a s tým spojené 

praktické ukážky, povinnosti chodcov a cyklistov. Týchto prednášok a súťaží sa zúčastnilo 

1 200 detí z materských, základných a strednej školy v Bytči  a v MČ. 

- Prednášky pre seniorov zamerané na podvody pri podomovom predaji a ohrozenie starších 

ľudí. Zúčastnilo sa na nich 250 seniorov z Bytče a MČ.  

- V súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke, rozdávali obyvateľom reflexné prvky pred 

kostolom po skončení omše 

Spolupráca Mestskej polície s inými orgánmi:  

Spolupráca s Policajným zborom:  

      V roku 2017 bola spolupráca medzi Mestskou políciou Bytča ( ďalej len MsP ) a Obvodným 

oddelením Policajného zboru Bytča ( ďalej len OO PZ ) realizovaná pravidelnými pracovnými 

stretnutiami vedúcich pracovníkov oboch orgánov , na ktorých sa vyhodnocovali poznatky o páchaní 

trestnej a priestupkovej činnosti na území mesta.  

     Spoločný výkon služieb bol realizovaný len pri spoločnom pátraní po nezvestných osobách, po 

hľadaných osobách a hľadaných motorových vozidlách.  

    Ďalej príslušníci MsP a OO PZ spolupracovali pri zákrokoch proti páchateľom trestnej činnosti, pri 

hromadných bitkách a výtržnostiach, pri dopravných nehodách , pri predvádzaní zadržaných 

páchateľov trestných činov, alebo osôb pri zisťovaní ich totožnosti.  
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   Obe zložky spolupracovali pri zisťovaní majiteľov motorových vozidiel, pri overovaní totožnosti 

osôb, ktoré nevedeli hodnoverne preukázať svoju totožnosť.  

Spolupráca s inými Mestskými a obecnými políciami.                                                                      

   Bola realizovaná len administratívne pri zisťovaní totožnosti osôb, ktoré boli účastníkmi prevažne 

dopravných nehôd  na našom území a nemali trvalý pobyt v Bytči a okolí.  

Spolupráca  s Hasičským a záchranným zborom. 

   MsP spolupracovala s HaZZ pri zistení požiarov trávnatých porastov, kontajnerov s komunálnym 

odpadom, pri odstránení ropných látok z verejných priestorov pri dopravných nehodách na území 

mesta a jeho častí.  

Spolupráca s pracovníkmi Rýchlej lekárskej pomoci. 

   MsP spolupracovala s RLP v prípade , keď našli na verejnom priestranstve osobu, ktorá nebola 

schopná chôdze, alebo pod vplyvom alkoholu boli v stave, keď nebolo s nimi možné komunikovať, 

alebo keď sa v  zimných mesiacoch  zranili v dôsledku pádu. Policajti so zdravotníkmi spolupracovali 

pri transporte osôb do sanitných vozidiel, alebo na požiadanie zdravotníkov asistovali pri odvoze 

osôb, ktoré boli agresívne pod vplyvom alkoholu, alebo osôb , ktoré si chceli siahnuť na život pri ich 

prevoze na psychiatrické oddelenie.    

Spolupráca s Okresnými súdmi  a s exekútormi.  

    MsP spolupracovala s okresnými súdmi a exekútormi, keď na ich požiadanie zabezpečili doručenie 

poštových zásielok občanom s trvalým pobytom v Bytči do vlastných rúk, keď si ich nepreberali 

z poštového úradu.  

Druh dopravných prostriedkov na prepravu príslušníkov MsP. 

   Pri plnení svojich úloh používali príslušníci  auto typu Škoda YETI , ktoré má namontovanú 

rádiostanicu, výstražné a rozhlasové zariadenie modrej farby.  

Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi MsP.  

- 4 kusy krátkych strelných guľových  zbraní typu ČZ 75 Para, raže 9 mm 

- 1 kus krátkej strelnej guľovej zbrane typu ČZ 85 Luger, raže 9 mm 

- 3 kusy krátkych strelných guľových zbraní typu K 100, raže 9 mm 

- 2 kusy krátkych guľových zbraní značky Glock 17  

Výstroj príslušníkov MsP. 

- Príslušníci MsP  pri plnení svojich úloh používali rovnošatu mestskej polície 

Druh a stručný opis technických prostriedkov . 

- 1 prístroj na zisťovanie alkoholu, ktorý podliehal metrologickej skúške a jeho súčasťou je 

mobilná tlačiareň. 1 tester na zisťovanie prítomnosti omamných a psychotropných látok 

- 1 rádiostanica , ktorá je namontovaná v služobnom aute 

- 4 prenosné rádiostanice 

- 1 rádiostanica, ktorá je namontovaná v priestoroch útvaru MsP 

- 1 analógová a 1 digitálna kamera, ktoré slúžia na dokumentovanie zistených priestupkov 

príslušníkmi MsP 

- 2 digitálne fotoaparáty na dokumentovanie zistených priestupkov 

- 1 dlhá tyč ( 150 cm ) so slučkou na odchyt túlavých zvierat 

- 1 prepravka na prevoz zvierat 

- Prenosné ručné svietidlá ( baterky ) ; 2 nástavce na svietidlá na zastavovanie motorových 

vozidiel za zníženej viditeľnosti 

- 3 zastavovacie terčíky na zastavovanie áut 

- Výpočtová technika a kancelárske zariadenia,  
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- Služobný mobilný telefón, na prácu v teréne a na ktorý je presmerované bezplatné tel. 

číslo159 Mestskej polície Bytča 

- 1 notebook, 1 dataprojektor a 1 premietacie plátno , ktoré slúžili pri realizácii projektu „ 

Prevencia kriminality zameraná na deti a mládež v meste  

- Záznamové zariadenie k telefónom, ktoré zaznamenalo každý prijatý a odoslaný telefonický 

hovor 

Monitorovací kamerový systém 

- Jedna otočná kamera je nainštalovaná na stĺpe na Námestí SR, odkiaľ monitoruje celé 

námestie, priľahlé ulice Treskoňova, časť Moyzesovej, S.Sakalovej a začiatok ulice St. Bíroša 

a ulice Hlinkova, kde sa nachádzajú tiež obchody a parkovisko. 

- Jedna otočná kamera je nainštalovaná na stĺpe verejného osvetlenia pri vstupe do areálu 

Bytčianskeho zámku, odkiaľ monitoruje dolnú časť ulice S. Sakalovej, kde sú tiež obchody, 

reštaurácie ,Poliklinika, Obvodný úrad a parkovisko. Ďalej monitoruje časť ulice Štefánikova, 

kde sú reštaurácie, MŠ a časť parkoviska 

- Jedna stacionárna kamera je nainštalovaná na verejne prístupnom mieste dvora MsÚ, kde sú 

zaparkované služobné vozidlá MsP a MsÚ.  

- Jedna stacionárna kamera je nainštalovaná na budove MsÚ, kde monitoruje priestor 

finančného odd. , kde v minulosti došlo k pokusu o vlámanie.  

V roku 2017 získalo mesto dotáciu z Rady vlády pre prevenciu kriminality vo výške 7 800 , € 

- Z dotácie bol zvýšený počet kamier o 5 kusov. Ich umiestnenie je:  

- Ulica Mieru , kde monitoruje parkovisko a okolie Ms knižnice 

- Ulica Kragujevských martýrov, kde monitoruje park za DSS Jesienka 

- Na ul. Treskoňova, kde sleduje priestor parkoviska a vchod do Domu kultúry 

- Na hokejbalovom a futbalovom ihrisku na ul. S. Sakalovej sú 2 kusy 

Priestor, ktorý je sledovaný kamerovým systémom je označený viditeľnými tabuľkami neďaleko 

kamier. Nálepky s obrázkom kamier sú aj na vstupných dverách MsÚ – zboku 

   Vďaka kamerám bol v roku 2017 zaznamenaný niekoľkonásobne menší počet priestupkov ako po 

minulé roky. Okrem dokázania spáchaného skutku  majú kamery aj preventívny prínos 

Signalizácia z pripojených objektov.  

- MsP má na svoj služobný mobilný telefón napojenú služobnú miestnosť, finančné oddelenie 

MsÚ, objekty  Domu kultúry, ZŠ na Ul. Mieru a MŠ na Ul. Dostojevského. Pri narušení týchto 

objektov dostanú službukonajúci policajti signál , alebo tichý poplach o prepade.  

Príslušníci MsP nepoužívajú pri svojej práci služobné psy.  

Zoznam VZN , ktorých dodržiavanie polícia kontroluje. 

- Udržiavanie čistoty, ochrany zelene 

- Triedený zber komunálneho odpadu z domácností, obchodov, priemyslu a iných inštitúcií 

- Vývoz a nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

- Dodržiavanie času predaja v obchodných a reštauračných prevádzkach 

- Používanie zábavnej pyrotechniky v meste 

- Poplatky za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia 

- Niektoré podmienky držania psov 

- Zákaz používania alkoholických nápojov na vymedzených verejných miestach 

- Parkovanie na vymedzených zónach parkovania na Námestí SR a inde 

Správu pre MsÚ vypracoval náčelník MsP Marek Smetana. 

Podrobnosti SD č.: 15   a, b  / 2017 ( 14 strán + článok z tlače ) 
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Nová zvonica v Hliníku.  

Po 25 rokoch sa mnohým občanom MČ Bytče – Hliníka nad Váhom splnil sen. V 90 tych rokoch 

minulého storočia mesto vybudovalo Dom smútku na cintoríne v Hliníku. Mnohým sa práve tu žiadala 

zvonica. Vďaka tvrdohlavosti Hliničanov a hlavne finančnej podpore Nadácie Chura bola stavba 

zvonice 26. Novembra 2016 vysvätená a odovzdaná do užívania. Zvonica je vysoká 13 metrov, má 

moderný tvar „ dvoch žiletiek“ , v ktorých objatí sa nachádzajú 2 zvony. Ich zvuk sa rozlieha do diaľky 

a pritom neruší svoje okolie.  

Podrobnosti SD č.: 16    / 2017 

Čo sa podarilo v minulom roku v meste.  

   V roku 2016 zabezpečila samospráva mesta Bytča zo svojho rozpočtu, ale aj z mimorozpočtových 

zdrojov, viacero investičných akcií, spoločenských a kultúrnych podujatí. 

Multifunkčné ihrisko v Hrabovom 

Areál s osvetleným ihriskom má rozmery 38krát 25 m a je prístupný celoročne 

Rekonštrukcia chodníkov na mestskom cintoríne 

Postupne ukončujú obnovu chodníkov v celom areáli 

Odstránenie čiernych skládok 

Z okolia Hliníka a Mikšovej zmizol neželaný odpad z čiernych skládok 

Plot pri ZŠ Eliáša Lániho 

Mestu sa podarilo zachrániť historické oplotenie školy 

Cintorín v Malej Bytči 

Občania a návštevníci tejto MČ si už nemusia lámať nohy na nerovných chodníkoch. Mesto opravilo 

staré a urobilo nové.  

Výstavba vodovodu a kanalizácie.  

Výstavba kanalizačnej siete v Hliníku n/ Váhom , časť Záhumnie má novú kanalizačnú sieť a jej opravy 

naďalej pokračujú.  

Chodníky v MŠ Hurbanova 

Okolie škôlky získalo opravou chodníkov nový vzhľad. Podarilo sa to investíciou vo výške 13 – tisíc € 

Kostol v Pšurnoviciach. 

Aby veriaci počas omše v kostole nemrzli, urobilo mesto nové stropné kúrenie 

Telocvičňa pri ZŠ Eliáša Lániho 

Telocvičňa nebola opravovaná viac ako pred 50 rokmi. Stavebným zásahom získala nový vzhľad. 

Komunitná záhrada pri Jesienke 

Záhradu a park oplotili a pomohli s výsadbou kríkov a stromov. Oplotenie bolo potrebné , aby 

zabránilo jej devastácii bezdomovcami, ktorí si tu dávali pravidelné schôdzky.  

Nové parkovisko a chodník na sídlisku Úvažie. 

Po tejto oprave na jar 2017 mesto zabezpečí značenie, ktoré uľahčí vstup záchranárov.  

Nový chodník v Hliníku. 

Chodník na cintoríne je osvetlený. Pretože cintorín v Bytči už nemá miesta na pochovávanie, počíta sa 

s tým, že raz sa bude pochovávať práve na cintoríne v Hliníku n/ Váhom.  

Autobusová zastávka v Mikšovej.  

Občania Mikšovej už budú pri čakaní na autobus chránení pred nepohodou a nastupovanie bude 

oveľa bezpečnejšie 

Podrobnosti SD č.:17  / 2017  
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Relácia z obecného rozhlasu.  

Jarné obdobie je typické zvýšenou pracovnou aktivitou ľudí na poliach, lúkach, v záhradách a vo 

voľnej prírode. Občania odstraňujú staré zvyšky trávy , kríčie a odpad. Žiaľ občania tieto zvyšky pália, 

čím sa vytvára nebezpečie požiarov. Výskyt požiarov  v prírode stúpa najmä na jar a v lete, ak je 

navyše sucho.  

       V roku 2016 vzniklo v Slovenskej republike celkom 8 407 požiarov s priamou škodou 33 590 660, 

€. Pri nich zomrelo 53 a zranených 206 osôb. V lesoch bolo v roku 2016 161 požiarov s priamou 

škodou 323 205, €. Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2016 celkom 1 119 požiarov , ktoré 

spôsobili škody  vo výške 3 941 875, €. Zomrelo pri nich 6 a zranených bolo 30 osôb. Najviac požiarov 

bolo v apríli ( 11 ) , ale aj v júni ( 6 ), auguste a septembri ( 5 ). Najčastejšou príčinou požiarov bolo 

spaľovanie odpadu ( 13 ) , zakladanie ohňov v lesoch ( 6 ).  

    V relácii sme ďalej počuli ako sa vyvarovať , aby nehorelo a ako uhasiť požiar v jeho zárodku.  

Podrobnosti SD č.: 18   / 2017 

Nové byty v Pšurnoviciach. 

   V bývalej základnej škole v Pšurnoviciach budú bývať mladé rodiny. Roky nevyužívanú  budovu dalo 

mesto Bytča zrekonštruovať a prestavbou tu vytvoria 5 nájomných bytov. Koncom roka prebiehali na 

stavbe demolačné práce. Bytový dom je navrhnutý tak, aby vyhovoval novým požiadavkám na 

energetickú náročnosť a dizajn.  

Mesto si na prestavbu vzalo úver . Pôžička bola vo výške 338-tisíc €. V budove vzniknú dva dvojizbové 

a 3 trojizbové byty. Podmienkou poskytnutia bytu je, že žiadateľ musí mať trvalé bydlisko v Bytči , 

alebo MČ Pšurnovice najmenej 1 rok. Záujemca o byt musí mať pravidelný príjem  a musí byť schopný 

platiť nájomné a poplatky za služby. Žiadateľ ani osoby žijúce s ním v jednej domácnosti nesmú mať 

voči mestu žiadne fin. záväzky.  

Podrobnosti SD č.: 19  / 2017 

Decembrové zastupiteľstvo.  

- Štatút. Toto rokovanie bolo búrlivé. Poslanci mali na stole takmer 30 bodov na prerokovanie. 

Viaceré z nich mali zásadný význam. Po 14-tich rokoch má mesto nový Štatút mesta Bytča. 

Ide o dokument, ktorý upravuje postavenie a pôsobnosť samosprávy a jednotlivých orgánov, 

ale aj symboly, či druhy ocenení ( spôsob ich udeľovania, právomoci MsP i DHZ ).  

               Podľa prednostky MsÚ p. Alžbety Kramarovej je to akási mestská ústava. Štatút zverejnili na    

                webovej stránke mesta. Súčasťou dokumentu bola preambula. V jej texte sa uvádza, že  

                 štatút je prijímaný v roku , keď si mesto pripomína 400 rokov od úmrtia palatína Juraja  

               Thurzu.  

- DSS Jesienka.  Poslanci ďalej schválili mierne zvýšenie poplatkov v DSS Jesienka. Mesačne sa 

zvýšil o 25 eur na jedného klienta. Doteraz klient platil za pobyt a služby spolu 400 € a štát 

prispieval 320 € ostatnú sumu dopláca mesto. Mesačné náklady sú spolu 800 €. Mesto 

dopláca na DSS zhruba 20-tisíc € ročne.  

- Pravidlá zábavy. Časté sťažnosti obyvateľov na rušenie nočného pokoja, prinútili radnicu 

upraviť čas predaja v obchodoch a pohostinstvách. Od 1.1. budú musieť prevádzkovatelia 

pohostinstiev, reštaurácií a diskoték prispôsobiť otváracie hodiny. Podľa novej regulácie budú 

musieť herne zatvoriť každý deň najneskôr o polnoci. Reštaurácie a krčmy bez hudby  môžu 

mať otvorené mimo víkendu od 6,00 ráno do polnoci.  V piatok a sobotu až do 02,00 hod. 

V podnikoch s hudbou a diskotékach sa bude musieť víkendová zábava skončiť do tretej 

hodiny rannej. Nové pravidlá platili bez výnimky. Kontrolu dodržiavania predpisov mali  na 

starosti mestskí policajti.  
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- Vykurovanie a KTR. Spoločnosť TEZAR má už od roku 1994 vo svojej správe  kotolne a všetky 

vykurovacie systémy v meste.  Dodávala teplo a teplú vodu. Verejnosť sa sťažuje , že tieto 

služby sú drahé. Niektorí poslanci sa chceli so spoločnosťou súdiť ( už roky ), ich návrh 

neprešiel. Zmluvné záväzky spol. s mestom tak zostali platné.  

- KTR. Mesto sa pre zlú ekonomickú situáciu snaží už roky predať svoju káblovú televíziu. Spol. 

KTR spôsobuje mestu každý rok finančnú stratu. Od roku 2012 o jej situácii neprestajne 

rokuje MZ na svojich zasadnutiach a problém stále nie je vyriešený.  

Rozpočet mesta.  

   Keď finančné oddelenie v priebehu jesene zozbieralo všetky finančné nároky od príspevkových 

a rozpočtových organizácií v správe mesta, zistilo, že ich požiadavky výrazne presahujú možnosti 

rozpočtu. Chýbalo 300-tisíc eur na to, aby bol rozpočet vyrovnaný.  

   Najväčšie problémy robí školstvo. Mesto zabezpečuje chod piatich MŠ, dvoch ZŠ, dvoch ŠK, CVČ 

dvoch ŠJ a ZUŠ. Pedagogickým pracovníkom bolo treba zvýšiť mzdy o 6 %, na čo museli vyčleniť 120-

tisíc €. Aby sa mesto zmestilo do rozpočtu, muselo zoškrtať bežné výdavky ako boli opravy budov, 

chodníkov a iné.  

Podrobnosti SD č.:20  / 2017 
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2.kapitola 

 

Š T Á T N A    S P R Á V A 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 9.3.2017 – oznam o stránkových hodinách pre daňové podania v kontaktnom mieste Bytča . 

Daňovníci ich mohli podať v dňoch od 27.3. – 31.3.2017 

• 7.4.2017 – Štatistický úrad SR zisťoval využívanie informačných a komunikačných technológií 

( IKT )v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom bolo zistiť vybavenosť a úroveň znalostí 

obyvateľstva. Akcia prebehla v dňoch od 20.4. – 31.5.2017.  

• 2.6.2017 – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru v Žiline , vyhlásilo čas 

zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 2.6. do odvolania. V tomto čase zakázali : fajčiť, 

alebo manipulovať s otvoreným plameňom na rizikových miestach; vypaľovať suchú trávu, 

kríky, stromy; spaľovať horľavé látky v lesoch.  

Príspevok štátu pre rodičov 

      Rodičia, ktorí sa starajú o ťažko postihnuté dieťa prakticky po celý život, dostanú o niečo vyššie 

dôchodky.  Od januára sa predĺžila lehota počas ktorej platil štát dôchodkové poistenie 

opatrovateľom. V súčasnosti mali poistenie garantované, len do 18 rokov dieťaťa, hoci sa oň starali 

do konca života. Dnes majú nárok na dôchodok vyše 311 eur. Ľudia , ktorých sa to týkalo sa ale 

museli prihlásiť v Sociálnej poisťovni. Doteraz dostával opatrovateľ, ktorý sa staral o jedného 

invalida220,51 € mesačne, čo bolo 111,32 % sumy životného minima. Od januára bol príspevok na 

opatrovanie vo výške 125 % životného minima, dosiahol teda247,61 eur. 

   Viac dostali aj tí rodičia, ktorí sa starali o 2 invalidné deti, ako aj tí, ktorí čo opatrujú postihnutých, 

ktorí navštevujú školu.  

     Rodičia ale upozornili štát, že by si za svoju prácu zaslúžili aspoň minimálnu mzdu 405, €. O choré 

deti sa mnohí starajú 24 hodín denne, odopierajú si akúkoľvek dovolenku, hradia im náročné 

rehabilitácie či zdravotné pomôcky.  

Podrobnosti SD č.: 21 / 2017 

Materské príspevky.  

   Zmenila sa maximálna možná výška materského príspevku ( ďalej už len MP ), ženám , ktoré 

zarábajú viac i plošne všetkým. Zvýšili sa zo 70 na 75 % predošlej hrubej mzdy. Príspevok pri jednom 

dieťati matka poberala 34 až 37 týždňov, dlhšie vtedy, ak vychovávala dieťa sama. Rodičovské dávky 

sa zvýšili z 203,20 na 213,20 €. Zmenili sa aj rodičovské príspevky ( RP ) ,ktoré rodičia poberali do 3 

rokov, alebo do 6 rokov, ak má dlhodobo zlý zdravotný stav.  

Podrobnosti SD č.: 22 / 2017 

Ako sa zmenili ceny, dávky a dôchodky. 

Dôchodcovia:  

• Odchod do dôchodku : 62 rokov a 76 dní 

• Valorizácia starobných dôchodkov : 8,20 € 

• 20 % hranica , keď sa pridávalo chudobným 

• 311 dôchodok opatrovateľov 
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Rodiny: 

• Výška najvyššieho MP : 1260 € 

• Prídavok na dieťa : 213,20 € 

• Príspevok na hendikepovaného : 247,612 € 

Ceny pre všetkých :  

• 0,5 promile alkoholu v krvi ( cyklisti môžu mať trochu vypité , ale len v obvode mesta) 

• Najvyšší poplatok za registráciu auta : 6308 € 

• Pri dlhu do 2000 € musí veriteľ súhlasiť so splátkovým kalendárom 

• Poplatok za vyhlásenie osobného bankrotu : 500 € 

• Maximálna nemocenská dávka : 990 € 

• Maximálna dávka v nezamestnanosti bola do júna 900 € 

Fašiangy.  

Tento rok trvali až 53 dní. Mladí sa z nich tešili, pretože pred nimi boli dlhé pôsty na Vianoce a po nich 

ešte dlhšie pred Veľkou nocou. Medzi Tromi kráľmi a Popolcovou stredou je mimoriadne zábavné 

fašiangové obdobie. Jeho dĺžka sa z roka na rok mení, v závislosti od toho na aký dátum vychádza 

Veľká noc. Fašiangy majú v našom prostredí dlhú tradíciu – už od stredoveku. „ Na fašiangy výskaj, 

v pôste brucho stískaj „ hovorilo príslovie. Okrem zábavy bývalo na fašiangy veľa svadieb, konali sa 

spoločné priadky, zakáľačky. Z vybratých peňazí urobili hostinu z pampúchov, šišiek , fánok . Bolo to 

typické pečivo fašiang.  

   Fašiangy sa zachovali dodnes. Spájajú sa s obdobím tanečných zábav, plesov, karnevalov a svadieb. 

Obchôdzky v maskách a pochovávanie basy na záver fašiangového obdobia zostáva stále živou 

a obľúbenou tradíciou.  

Podrobnosti SD č.: 23 / 2017 

Štatistika.  

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočnila na Slovensku 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré bolo súčasťou európskeho projektu. Do 

tohto projektu bolo zapojené aj naše mesto. Zisťovanie sa uskutočnilo vo februári až apríli.  

Domácnosti navštívil poverený zamestnanec zo štatistického úradu SR ,ktorý sa preukázal služobným 

preukazom a oficiálnym listom. Informácie boli spracované anonymne a boli využité výhradne na 

štatistické a vedecké analýzy .  

Podrobnosti SD č.: 24 / 2017 

Starosti so snehom.  

Druhý januárový týždeň sneženie výrazne komplikovalo dopravu na všetkých cestách v našom okolí. 

Policajti zaznamenali len počas jedného dopoludnia 22 škodových udalostí a za celý deň 9 

dopravných nehôd. Cestári sa bránili, že za prvé týždne v roku najazdili už takmer 93-tisíc km a minuli 

5 820 ton posypového materiálu. Polícia žiadala všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa 

správali disciplinovane.  

Podrobnosti SD č.: 25 / 2017 

ŽSK zabezpečuje zimnú údržbu  ciest prostredníctvom svojich piatich závodov. Počas zimnej sezóny 

udržiava asi 1 400 km ciest II. a III. triedy a 480 km štátnych ciest I. triedy. Tento rok minuli cestári 

dvojnásobok posypového materiálu oproti minulému roku. Župná správa ciest má k dispozícii 114 

mechanizmov a 125 cestárov. Aj dispečing je v pohotovosti 24 hodín denne 

Podrobnosti SD č.: 26 / 2017 
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Falošné bankovky.  

V našom kraji sa v júni začali objavovať falošné bankovky v nominálnej hodnote 50 €. Bankovky dávali 

do obehu mladí Poliaci. Podľa posudkov Národnej banky SR majú bankovky vysokú hodnotu, hoci 

v strede chýbal metalický pásik s negatívnym mikrotextom a papier reaguje na ultrafialové svetlo.  

Podrobnosti SD č.: 27 / 2017 

Pracovné ponuky. 

     Spoločnosť AVEC trade ponúkla pre záujemcov prácu priamo v Bytči. Práca bola fyzicky nenáročná, 

boli to manuálne činnosti. Ponúkli možnosť pracovať na dohodu, alebo hlavný pracovný pomer. 

Kontaktné miesto bolo v budove MsÚ. 

Podrobnosti SD č.: 28 / 2017 

    SAD ŽILINA  ponúkala prácu vodiča prímestskej a mestskej  hromadnej dopravy  v celom kraji. 

Novinkou bola ponuka podniku SAD získať zadarmo vodičský preukaz  skupiny D.  

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:  

- Preprava cestujúcich, starosť o čistotu vozidla, vedenie dokladov 

- Adekvátny plat, možnosť preškolenia 

- Cestovné výhody ,rôzne odmeny, diéty a mzdové príplatky 

- Bezplatné ubytovanie v nocľahárni SAD, služobná uniforma, výhodné telefónne volania, 

prístup k rekreačným zariadeniam 

Podmienky prijatia:  

- Vodičský preukaz skupiny D, psychická a zdravotná spôsobilosť 

- Občianska a dopravná bezúhonnosť – výpis z registra trestov 

- Flexibilita, ústretovosť a spoľahlivosť.  

Podrobnosti SD č.: 29 / 2017 

   Firma DAMAC s. r. o. robila nábor na pracovné miesto pracovníka do kováčskej dielne. Náplňou 

práce boli jednoduché zámočnícke a pomocné práce. Podmienkou bol vodičský preukaz skupiny B.  

Podrobnosti SD č.: 30 / 2017 

   Spol. KRYŠTOF GROUP SVK, a. s. ponúkala možnosť dlhodobej a stabilnej práce pre mužov a ženy na 

pozícii operátor výroby v Bytči. Náplň práce :  

- Práca pre automobilový priemysel 

- Montážne práce 

- Kompletizácie výrobkov 

- Manipulačné a baliace práce 

Podrobnosti SD č.: 31 / 2017 

   Firma PROPLUSCO ponúkala v máji  prácu na hlavný pracovný pomer v Bytči. Jednalo sa o montážne 

práce plastových modulov.  

Podrobnosti SD č.: 32  / 2017 

   Ponuky pre kuchárov. Podľa údajov pracovného portálu Profesia oproti roku 2015 ponuky na 

pozície kuchár, šéfkuchár a pomocný kuchár rastú z pôvodných 766 na dnešných 969 pozícií. Nájsť 

dobrého kuchára na Slovensku je veľmi zložité, napriek tomu, že tento typ odboru ukončí na našich 

školách veľa mladých ľudí. Títo však o danú pozíciu nemajú záujem.  

Zväz hotelov a reštaurácií urobil v tomto smere prieskum. Zapojilo sa do neho 81 zariadení, pritom 97 

% z nich má problém s obsadením pracovných miest. Najčastejšie išlo o pozíciu čašník, kuchár 

a chyžná. Zo 6000 absolventov, ktorí každý rok končia v spomínanom odbore , veľká časť odchádza do 

zahraničia. Problém je aj v tom, že hotely si nemôžu dovoliť zamestnať niekoho bez praxe. Ak je  
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kvalita kuchyne zlá, dokáže to poškodiť imidž celého hotela. Príčina nezáujmu mladých o toto 

remeslo je neprestajný stres a nízke platy.  

Podrobnosti SD č.: 33 / 2017 

Železničná stanica v Žiline.  Čakáreň na stanici v Žiline už dlhšie neslúži cestujúcim. Ak prídete do 

Žiliny vlakom v nočných hodinách a chcete sa posadiť v čakárni , uvíta vás tam smrad a špina. V zime 

celú stanicu obsadia tzv. „ neprispôsobiví“ cestujúci čiže bezdomovci. Určite nie sú cestujúci,  nikam 

necestujú iba tu v teple prespávajú. Zamestnanci železnice musia spolupracovať s políciou a ani to 

nepomáha v eliminovaní bezdomovcov. Jedným vchodom vychádzajú  a druhým sa vrátia. Možno 

pomôže prestavba priestorov.  

Podrobnosti SD č.:34 / 2017 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline.  

Nehodovosť.  

   Trend na Slovensku je priaznivý aj napriek tomu, že sa za posledných 10 rokov zvýšil počet áut 

o viac ako milión a počet vodičov o 700-tisíc. V roku 2016 pri dopravných nehodách prišlo o život 40 

ľudí. Žilina je najrizikovejší okres v tomto smere. Napriek tomu máme v prepočte na počet obyvateľov 

najmenej úmrtí v porovnaní so susednými krajinami. Kým na Slovensku zomrelo v roku 2016 na 

cestách 45 ľudí na milión obyvateľov, v Rakúsku to bolo 50, v Česku 53, Maďarsku 58 a v Poľsku 70.  

Polícia evidovala za rok 2016 celkom 13 507 dopravných nehôd pri ktorých bolo ťažko ranených 1032 

vodičov. Hlavnou príčinou smrteľných dopravných nehôd v roku 2016 bolo nevenovanie sa vedeniu 

auta a telefonovanie.  

Podrobnosti SD č.: 35 / 2017 

Smrť na diaľnici.  

V posledný februárový týždeň zomrel na diaľnici D3 36-ročný chodec Branislav z Bytče. Na diaľnici, 

kde nemal čo robiť ho zachytilo osobné auto a potom ho prešli ďalšie dve vozidlá. Tragédia sa stala 

v katastri obce Dolný Hričov. Vodiči po dychovej skúške nemali v krvi žiaden alkohol.  

Podrobnosti SD č.: 36  / 2017 

Motocykel sa zrazil s traktorom.  

21-ročný traktorista v obci Maršová – Rašov odbočil vľavo mimo cesty, keď ho predbiehal 30-ročný 

motocyklista z Považskej Bystrice. Došlo k zrážke, ktorú motocyklista neprežil. Nikto z účastníkov 

nehody nemal v krvi alkohol.  

Podrobnosti SD č.: 37  / 2017 

Cestní piráti.  

Za výrazné prekročenie rýchlosti na diaľnici  neďaleko Žiliny zaplatili vodiči najvyššiu možnú pokutu. 

Najskôr namerali medzi Bytčou a Žilinou autu AUDI s českou poznávacou značkou rýchlosť 252 km/h. 

Na mieste dostal 800-eurovú pokutu. Ďalší vodič BMW za Žilinou na Bytču šiel rýchlosťou 209 km / 

hod. Rýchlosť jazdy je jedna z najčastejších príčin zavinenia dopravných nehôd, pričom vodič 

neohrozuje len seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.  

Podrobnosti SD č.: 38  / 2017 

Obrovská tragédia v Bytči. 15-ročný Tomáško bol na mieste mŕtvy. Leteckí záchranári zasahovali 1.6. 

na Medzinárodný deň detí v Bytči v jabloňovom sade. Pri jazde na štvorkolke sa tu zranili po náraze 

do stromu dvaja chlapci. Vodičom bol Tomáš, ktorého ani privolaná posádka rýchlej lekárskej pomoci 

nebola schopná pomocou resuscitácie oživiť. Lekár záchranárov sa venoval aj 12-ročnému 

spolujazdcovo, ktorý mal zranenú ruku a krčnú chrbticu, ale bol pri vedomí. Odviezli ho do 

Univerzitnej nemocnice v Martine. 

Podrobnosti SD č.: 39  / 2017  
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Opití vodiči. 

Policajti odhalili od začiatku tohto roka 657 vodičov, ktorí jazdili  pod vplyvom alkoholu. Dychovou 

skúškou namerali 387 vodičom nad jedno promile alkoholu v krvi. Dokonca sa medzi nimi našiel aj 

výtečník , ktorému namerali 2,25 promile. Hrozil mu trest odňatia slobody až na 1 rok. Následky 

dopravných nehôd , zavinených opitými vodičmi bývajú väčšinou tragické.  

Podrobnosti SD č.: 40 / 2017 

Nákladiak zrazil cyklistu. 

Začiatkom októbra sa dopoludnia v Bytči stala vážna nehoda. Od kruhového objazdu v smere na 

Hliník  43-ročný vodič nákladného auta zrazil cyklistu. Okamžite boli na mieste policajti z obvodného 

oddelenia, ktorí do príchodu záchranárov zraneného oživovali. Aj napriek snahe  lekárov z leteckého  

tímu sa chlapca nepodarilo oživiť. Ani u jedného zo zúčastnených nebol zistený alkohol.  

Podrobnosti SD č.: 41 / 2017 

Šesť podgurážených šoférov.  

Z 22 opitých  vodičov  až 6 spôsobilo nehody. Všetky dopravné nehody sa stali koncom októbra. 

Viacerým z nich namerali policajti 2 a viac promile v krvi. Napríklad 30-ročný vodič svojou 

bezohľadnou jazdou narazil do 2 áut a z miesta činu ušiel. Policajti ho krátko nato zadržali doma, kde 

mu namerali 2,19 promile.  

Podrobnosti SD č.:42 / 2017 

44.týždeň 

V tomto týždni zaevidovali policajti na cestách nášho kraja 20 podgurážených vodičov. Z tohto počtu 

siedmi nafúkali nad 1promile, ďalší piati pod 1 promile a jeden sa odmietol podrobiť skúške. 7 z nich 

spôsobilo dopravnú nehodu. V nasledujúcom týždni ich bolo na cestách 36 a 15-tim z nich namerali 

nad 1 promile.  

Podrobnosti SD č.:43  a, b / 2017 

Nález zbraní.  

Žilinskí policajti zaistili koncom mája pri dvoch domových prehliadkach niekoľko desiatok dlhých 

a krátkych strelných zbraní, zhruba 4600 nábojov, komponenty k zbraniam a výbušniny. Zo zločinu 

nedovoleného ozbrojovania sa a obchodovania so zbraňami obvinili dvoch mužov z okresu Žilina. 

Väčšinu zbraní mal u seba 42-ročný Róbert, ktorý nie je držiteľom zbrojného pasu. Podľa 

kriminalistickej expertízy, zistili, že niekoľko z nich je zakázaných.  

Podrobnosti SD č.: 44 / 2017 

Darcovia krvi.  

27. septembra prebiehala od rána na Krajskom riaditeľstve dobrovoľná akcia pod názvom „ Policajná 

kvapka krvi „. Táto akcia bola v poradí piata.  Celkovo sa na nich zúčastnilo 297 dobrovoľných darcov 

krvi. O dobrovoľné darcovstvo prejavilo tento rok záujem spolu 51 darcov. Medzi nimi boli viacerí, 

ktorí sú viacnásobní darcovia a držitelia Jánskeho plakety ale aj prvodarcovia.  

Podrobnosti SD č.: 45 / 2017 

Vynovené cesty.  

ŽSK obnovil v tomto roku takmer 100 km vozoviek na cestách II. a III. triedy. Okrem iných oblastí sa 

cestári presunuli do Súľova a Veľkého Rovného. ŽSK upravil v okrese Žilina a Bytča rekonštrukcie za 

2,7 mil. eur. Počasie bolo v máji a júni veľmi priaznivé, preto sa cestárom podarilo zrekonštruovať už 

24 km ciest a postupne pokračovali do konca roka.  

Podrobnosti SD č.: 46 / 2017 
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Násilie na ženách.  

Polícia pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách, pripravila 

preventívnu aktivitu na celom Slovensku. Akcia pripomenula, že násilie je páchané väčšinou“ za 

zavretými dverami“ domácností. O tom ako rozpoznať príznaky a formy násilia hovorili policajti na 

besedách koncom novembra na školách, v seniorských centrách, ale oslovovali aj ľudí na ulici, 

v obchodných domoch, či v zdravotných zariadeniach. Oslovení poslucháči dostali aj leták, v ktorom 

našli všetky dôležité informácie. Konkrétne sa jedná o trestný čin týrania blízkej osoby, ublíženia na 

zdraví, znásilnenia, nebezpečného vyhrážania sa, obmedzovania osobnej slobody a ďalšie. Spomínané 

činy trestá Trestný zákon. V prípade násilia má polícia zákonné oprávnenie vykázať násilníka z bytu 

a zakázať mu tam vstup. Vykázaná osoba je povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na 

vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.  

V roku 2016 polícia realizovala toto opatrenie u 642 osôb a v prvej polovici roku 2017 to bolo 417 

osôb.   

Podrobnosti SD č.: 47 / 2017 

Pyrotechnika.  

Silvester je už tradične spojený so zábavnou pyrotechnikou. Niekedy je to nebezpečný druh zábavy.   

Preto s výbušninami môžu manipulovať len osoby staršie ako 18 rokov. Z pyrotechniky , ktorá sa  

voľne predáva, sú známe prskavky, petardy, ohňopády, ohnivé kolesá, vybuchujúce guličky, ohnivé  

fontány, rakety, svetlice či farebné dymy. Tieto výrobky sa musia skladovať mimo dosahu detí,  

nenosia sa voľne vo vrecku, použijeme ich len na voľnom priestranstve, nikdy nie v obytných  

domoch. Najviac požiarov v tejto súvislosti vzniká pri neodbornej manipulácii a nedbanlivosti. Pri  

bytových požiaroch dochádza aj k stratám na životoch. Tragédiu často zapríčiní vdýchnutie dymu  

a jedovatých plynov.  

Podrobnosti SD č.:48  / 2017 
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3. kapitola 

 

P R I E M Y S E L , O B C H O D,  P O D N I K A N I E 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta. 

• 1.2.2017 – Oznam o dražbe M. Erdélyi – bytom Pšurnovice. Konkurz sa robil na garáž 

a dreváreň. 

• 6.2.2017 – MZ upravilo čas predaja a prevádzkovania služieb v prevádzkach hazardných hier 

od pondelka do soboty: v čase od 6,oo do 02,00 hod. nasledujúceho dňa a v nedeľu od 06,00 

hod. do 21,00 hod. 

• 4.5.2017 – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti v k. ú. 

Bytča, konkrétne záhrady, zastavané plochy a pod.  

• 16.5.2017 – Oznam o dražbe RD na Ul. Hviezdoslavova č. 312 Veľká Bytča. Projekt sa volal 

zahustenie TS pri záhradkách ( záhradkárska osada „ Dubičie „. 

Rozpočet mesta za rok 2017.  

• Propagácia a prezentácia mesta    46 920 ,-€ ( z toho podpora cestovného ruchu : 12 620,- € 

• Medzinárodná spolupráca  : 1 880,- € 

• Mestský rozhlas : 720,- € 

• Internet : 1 750,- € 

Podrobnosti SD č.: 49  a, b / 2017 

KINEX  Bytča 

Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči vydal bulletin ako pripomienku histórie a súčasnosti 

priemyselného závodu KINEX Bytča.  

História.  Závod bol oficiálne založený v roku 1906 pod názvom Považský železo priemysel, účastinná 

spoločnosť Veľká Bytča so základným kapitálom 100 tisíc korún rakúsko-uhorských. Na založení sa 

podieľalo 18 členov ( všetci židovského pôvodu ). V tomto období tu pracovalo 24 robotníkov, z toho 

16 kvalifikovaných remeselníkov. Predmetom činnosti firmy bola výroba a predaj železného 

a mosadzného nábytku, železných pecí a meracích nástrojov.  

       Kríza vo výrobe nastala počas I. svetovej vojny, keď sa takmer zastavila. Oživili ju až v roku 1919. 

V roku 1921 už pracovalo vo firme 79 robotníkov.  V roku 1922 začala firma znovu prepúšťať, príčinou 

bola svetová kríza. . Robotníci opäť štrajkovali a odchádzali do zahraničia za lepším zárobkom.  

      Roky 1939 a 1943 boli významným obdobím vo vývoji firmy s novým názvom „ KOV „ akciová 

spoločnosť. Výroba kovového nábytku a garniží sa presťahovala do nových priestorov . 1.1.1948 bola 

firma znárodnená a začlenená do národného podniku Považské strojárne Považská Bystrica.  

     V roku 1953 bol založený národný podnik Mechanika Bytča. Vyrábali meraciu techniku, rysovacie 

prístroje, kružidlá, rysovacie súpravy a špeciálnu vojenskú techniku. V týchto rokoch sa do Bytče 

presúvala výroba skonfiškovaných podnikov aj z Čiech spolu s odbornými pracovníkmi.  
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    V roku 1960 bol podnik pričlenený pod závody Jana Švermu Brno. Vtedy prijal podnik nový foremný 

názov KINEX národný podnik Bytča. Výroba sa rozšírila o náhradné diely do traktorov , vodné 

čerpadlá a športové zbrane.  

    Od 1.7.1965 bol KINEX začlenený do trustu závodov s generálnym riaditeľstvom v Považskej 

Bystrici. Výroba sa zamerala  na jednoradové guľkové ložiská.  V roku 1967 už pracovali v moderných 

budovách. V roku 1968 sa podnik volá n. p. ZVL KINEX a špecializuje sa na dvojradové guľkové ložiská. 

Rozvoj podniku pokračoval stavbou nových výrobných hál, lekárskou ambulanciou, podnikovou 

chatou, novou jedálňou s kuchyňou, detskou škôlkou a jasľami.  

Súčasnosť. Dnes sa podnik zameriava hlavne na výrobu ložísk. Ložiská robia pre textilný priemysel, 

pre vodné čerpadlá do osobných automobilov. Dodávajú ich do závodov na výrobu bicyklov ESKA. 

Okrem ložísk vyrábajú hydrostatické prevodníky pre cestné a stavebné stroje, kancelárske stroje 

a zariadenia a rysovacie prístroje. Podnik vyrába aj zariadenia meracej techniky ( uholníky, oceľové 

meradlá, pásma a metre, lesnícke priemerky, magnetické stojany, vodováhy, kružidlá a rysovacie 

súpravy. Konštrukcia a výroba špeciálnych dvojradových guľkových ložísk je na svetovej úrovni a je 

porovnateľná s výrobkami vo svete uznávaných výrobcov.  

      Akciová spoločnosť ZVL-ZKL Žilina vyváža naše ložiská do 16 štátov sveta. Priamy zákazníci sú tiež 

Taliansko, USA a Brazília.  

     Zatiaľ čo mnohé podniky trpia poklesom výroby a nezamestnanosťou, KINEX si udržal 

zamestnanosť a naopak priberá nových zamestnancov.  

Podrobnosti SD č.: 50  / 2017 

Bytča – ručne maľovaná mapa. 

- Jej súčasťou je register ulíc mesta 

- Register firiem a organizácií mesta ( AL čerpacia stanica, LUTOBY s.r.o., PREMAT, reštaurácie, 

predajne, Wellnes, úrady a iné ) 

- Významné objekty ( MsÚ a MsP; Daňový úrad; Ms Knižnica; Kaštieľ; Kostol Všetkých svätých ; 

Gymnázium; Futbalový štadión; autobusová stanica, školy... 

- Ukazovatele smeru jazdy motorových vozidiel ( napr.: Smer Malá Bytča, Považská Bystrica, 

alebo Smer Kotešová, Žilina a pod. ) 

- Legenda, podľa ktorej sa v mape dá ľahko orientovať ( čerpacia stanica, ubytovanie, 

parkovisko, zdravotnícke zariadenie, lekáreň, jednosmerná ulica, vodný tok- Váh ...) 

- Okolo mapy sú reklamné pútače firiem 

- Na titulnej strane je okrem reklám aj Staroslovenský kalendár 

Podrobnosti SD č.: 51 / 2017 

Slovenský plynárenský podnik – SPP 

    Od januára začali platiť zmeny cien energií – konkrétne plynu. Cena plynu klesla v priemere o 2,6 

percenta. Podľa prepočtu by mali najviac ušetriť ľudia, ktorí využívajú plyn okrem varenia aj na 

kúrenie a ohrev vody. Domácnosti v tomto prípade pri spotrebe 14-tisíc kilowattov mohli zaplatiť 

menej o 3,5 percenta , teda takmer 19 eur. Okrem cien plynu domácnosti ušetrili aj na elektrine ( 

v priemere o 4,3 percenta). Rovnako klesli výdavky aj za teplo. Cena vody ostala na rovnakej úrovni.  

Podrobnosti SD č.: 52 / 2017 

SSE – Stredoslovenská energetika. 

     Rekonštrukcia vedenia veľmi vysokého napätia medzi vodnými elektrárňami Hričov a Mikšová 

prebiehala od polovice septembra do 25. októbra. Takmer 1 200 domácností v obciach Predmier, 

Súľov , Jablonové, Vrchteplá a Bytča zažilo rozsiahlu odstávku elektrického prúdu. Trvala celé dni. 
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Pracovníci SSE žiadali dotknutých odberateľov o trpezlivosť.  SSE  zabezpečuje distribúciu elektriny na 

území Banskobystrického, Žilinského a čiastočne Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35-tisíc 

kilometrov el. vedenia, ktoré napája zhruba 740-tis. domácností a firiem.  

Podrobnosti SD č.: 53  / 2017 

SEVAK – Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina.  

Spoločnosť SEVAK posielala v apríli formuláre občanom, ktorí prejavili záujem o napojenie sa na novú 

kanalizáciu v meste . Týkalo sa to obyvateľov ulíc Pšurnovická a Družstevná. Ako aj M.Č. Hliník a Malá 

Bytča. Záujemcovia mohli vyplnený formulár a žiadosť odovzdať aj v budove MsÚ. Súčasťou žiadosti 

museli byť tlačivá : aktuálny list vlastníctva nehnuteľnosti, kde sa bude robiť prípojka; kópia 

katastrálnej mapy so zákresom trasy prípojky.  

Podrobnosti SD č.: 54  / 2017 

Obchody a predajne.  

Očná optika. Na Námestí Slovenskej republiky č. 8, otvorili kvalitnú očnú optiku. Tu sme si mohli kúpiť 

nové okuliare dioptrické i slnečné, ale mohli sme si dať odmerať výšku dioptrií bez toho, aby sme 

navštívili očného lekára. Práve túto službu mnohí zákazníci s radosťou privítali.  

Podrobnosti SD č.: 55  / 2017 

VITALKAFÉ – bola kaviareň a predajňa zdravej výživy, ktorá po celý rok organizovala zaujímavé akcie. 

Ponúkali bohatý výber bylinkových čajov, liečivých tinktúr z púčikov rastlín. V lete mali otvorenú letnú 

terasu kde ponúkali nielen nápoje, ale aj koláče, zeleninové a ovocné šaláty a pod. Počas Dní zdravia 

zabezpečili prednášku s odborníkom na zdravú výživu Ing. Pavlom Machničom.  

Kaviareň ponúkala počas celých letných prázdnin  každú sobotu „ Letné kino“, ktoré mal pod 

patronátom mestský Filmový klub Bytča.  

Na Vianoce nás pozývali na pravý vianočný punč.  

Podrobnosti SD č.:  56  a, b, c / 2017 

Predajňa MAXIMO nás počas celého roka pozývala na nákup svojho tovaru. Sídlila na Hlinkovej ulici 

a ponúkala spodnú bielizeň, tričká, tepláky, detské oblečenie a obuv.  

AWALON s.r.o. so sídlom na Duklianskej ulici  otvorila svoju novú predajňu v apríli. Ponúkali ochranné 

pracovné prostriedky . Špecializovali sa na pracovné odevy, rukavice, obuv a ostatné.  

Predajňa  ALI BAZÁR bola otvorená v marci na ulici Radlinského. Zákazníkom ponúkali lacné domáce 

potreby, záhradný nábytok, sporáky , kachle a iné.  

Vzorková predajňa Kamenárstvo Andrej Puškár sídlila na ul. S. Sakalovej – za riekou. V máji ponúkali 

zľavy na : kompletné vyhotovenie hrobu; obklady, krycie dosky, kuchynské dosky; cintorínske 

doplnky. Ďalej ponúkali poradenstvo s prehliadkou miesta. 

Palacinky do ruky sa volala predajňa, ktorá sa nachádzala v pasáži a pozývala nás na sladké palacinky, 

GOFRY a WAFLE. V ponuke mali aj slané palacinky, ktoré mali veľký úspech.  

Drogéria MARCO mala predajňu na Námestí SR pri Radničnej reštaurácii. Za výhodné ceny ponúkali 

tovar dovážaný z Nemecka.  

Mestská tržnica ponúkala svojim zákazníkom tovar podľa sezóny. Od jarných priesad zeleniny 

a kvetov , po letné čerstvé ovocie a zeleninu až po predaj vianočných kaprov.  

Predajňa záhradkárskych potrieb HELADA otvorila veľkú prevádzku na ul. S.Sakalovej – až pri novej 

poliklinike. Na jar ponúkali predaj ovocných stromčekov a kríkov drobného ovocia. Predávali aj všetky 

druhy pomôcok a ochranných postrekov pre záhradkárov s využitím po celý rok.  

Podrobnosti SD č.: 57  / 2017 
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Fasádne a tapetové štúdio malo predajňu v Kominárskom dome. Ponúkali stavby na kľúč, predaj 

tapiet a tapetovanie, zateplenie rodinných domov, rekonštrukciu bytových jadier a pod. V jarnej akcii 

ponúkali fasádne omietky za výhodné ceny.  

Podrobnosti SD č.: 58  a, b  / 2017 

Predajňa nábytku AMALTHEA ponúkala svoj tovar na ul. 1. Mája v bývalom kultúrnom dome. 

Ponúkali sedacie súpravy, rohové gauče, celé spálne, samostatné stoly a stoličky, kuchynské linky ale 

aj doplnky ako koberce a pod.  

Podrobnosti SD č.: 59  / 2017 

Služby. 

Masáže ANDREA. Zákazníci všetkých vekových kategórií tu našli oddych a pohodu. Nové masážne 

štúdio bolo na Malobytčianskej ulici v Relax centre. Maséri ponúkali masáže: klasickú, športovú, 

relaxačnú a celotelovú.  

Podrobnosti SD č.:  60  / 2017 

Centrum právnej pomoci nás v máji pozvali na prednášku s názvom „ Ako zastaviť dražbu“; Ako sa 

zbaviť dlhov; a Ako nepreplácať nebankovky. Prednáška bola v Dome kultúry v nedeľu 21.5.2017. 

Prednášali lektori : Jana Chládeková a Miroslav Košarišťan.  

Podrobnosti SD č.:  61 / 2017 

Upratovací servis LIGOT ponúkal svoje služby na Námestí SR. Mohli sme si objednať kompletné 

upratovacie , tepovacie a čistiace služby do bytu ale aj automobilu. Firma vlastnila aj novú ručnú 

autoumyváreň.  

Podrobnosti SD č.: 62 a, b  / 2017 

Predajňa MIMA  usporiadala sezónny a zimný výpredaj svojho tovaru .Znížili ceny  tovaru o 40%. 

Predávali oblečenie, obuv, kuchynské potreby, obliečky na paplóny a mnoho iných vecí.  

Podrobnosti SD č.:   63   a, b / 2017 
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4. kapitola 

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO    A  LESNÉ   HOSPODÁRSTVO 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 18.3.2017 – vyplácali finančnú náhradu za užívanie poľovného revíru v k. ú. Predmier 

užívateľom z Bytče. 

• 19.5.2017 – poľovný spolok Dolný Hričov vyplácal užívateľom z Bytče finančnú náhradu za 

užívanie k. ú. v  Hrabovom a Hliníku n. Váhom . 

• 12.7.2017 – Mesto Bytča prenajalo svoj majetok na umiestnenie výrobnej haly určenej na 

pestovanie a skladovanie sadeníc, dreva, lesných drevín a kompostu. Prenájom platí do 

31.12.2027. 

Drobný chov hydiny. Hoci je Bytča mesto, v rodinných domoch čoraz viac pestujú majitelia hydinu. 

Nielenže sú sebestační, ale majú istotu, že produkty nie sú kontaminované. V januári preto opatrili 

svoje sliepky pred tuhým mrazom, aby neprechladli. Hrabavá hydina je na teploty pod 0°stupňov C 

citlivá, čo sa okamžite prejaví na zníženej znáške vajec. Rovnako vymieňame vodu v napájačkách 

častejšie, aby nezamrzla a krmivo tiež. Na jar, keď je všade plno zelene, sliepky sa chovateľom 

dvojnásobne odplatia.  

Podrobnosti SD č.:  64 / 2017 

Prezimovanie  zveri.  Uprostred januára robili poľovníci všetko preto, aby pomohli zveri prezimovať.  

V batohoch nosili do kŕmidiel najmä seno, jadrové krmivo a kamennú soľ. Mnohí si pribalili aj 

semienka a loj pre vtáctvo. Pretože terén je ťažko dostupný pomáhajú si terénnymi autami, lyžami 

a osvedčili sa snežnice.  Dostatok výživy v zime potrebujú najmä samice, ktoré očakávajú potomstvo. 

Prikrmovaním sa zároveň minimalizujú škody, spôsobené zverou na mladých lesných porastoch. Ak je 

sneh veľmi vysoký, poľovníci prehrabujú cestičky ku kŕmidlám.  

Po zime dezinfikujú kŕmidlá, aby sa zabránilo šíreniu nákazy. Zároveň ich opravujú.  

Podrobnosti SD č.:  65 / 2017 

Boj s jarným mrazom. Ovocinárov a záhradkárov aj tento rok zaskočili nočné mrazy.  Marhule už boli 

v plnom kvete, slivky a broskyne pučali a nadránom hlásili meteorológovia mráz v noci z 24. 4. 

Zapaľovali sme parafínové sviece a podobne. Aj tak sme nič nezachránili. Tento rok neboli žiadne 

kôstkoviny a aj jabĺk bolo menej.  

Podrobnosti SD č.:  66 / 2017 
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5. kapitola 

 

V Ý S T A V B A 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

 

• 13.1.2017 – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže : stavba TKR Mesto Bytča – 

elektrotechnická stanica.  

• 23.1.2017 – rozhodnutie o povolení stavby na Ul. Okružná- rozšírenie rozvodov NNK a prípoje 

do RD.  

• 26.1.2017  - pokračovalo predĺženie kanalizácie na Ul. Družstevná v Bytči ( vodovod ) 

• 17.2.2017 – oznam o začatí stavby : Plynofikácia DHOLLANDIA so sídlom v obci Predmier. 

Rozhodnutie schválil stavebný odbor MsÚ v Bytči.  

• 15.5.2017 – oznam o prístavbe výrobnej a skladovej haly firmy TECHNOMETAL so sídlom 

v Bytči.  

• 15.5.2017 – MZ schválilo stavebné povolenie firme DHOLLANDIA Central Europe so sídlom 

v Predmieri. Jednalo sa o prístupové cesty a plynofikáciu.  

• 31.5.2017 – oznam o začatí stavebného konania: „ Verejná elektro-komunikačná sieť UPC – 

FTTB Bytča.  

• 28.6.2017- oznam o začatí konania stavby : „ Vodovod Bytča – Pšurnovice. II. Etapa 

• 28.6.2017 -  Kolaudačné konanie stavby „ Koliba na vŕšku“ firmou KUPS / Ul. Pšurnovická, 

Bytča 

• 21.7.2017 – Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: vzdušný a optický kábel , 

firme Telecom. 

• 15.8.2017 – Oznam o začatí stavebného konania Bytča RUDÉ – predĺženie prístupových 

komunikácií z Ul. Hlavná.  

Rozpočet mesta v eurách.  

- Územné rozhodovanie a stavebný poriadok : 29 560 

- Detské ihriská a rozvoj obcí                                : 4 400 

Oprava vodovodu. V júni žiadalo mesto obyvateľov, aby preparkovali svoje autá na ulici Turzova 

z ľavej strany. Cestári frézovali celý úsek na ulici. Opravy boli súčasťou rekonštrukcie vodovodu.  

Opravy ciest. Stavebné práce sa začali  od 17. 7. na ul. Moyzesovej. Preto bol tento úsek cesty 

uzavretý. Mesto prosilo občanov o trpezlivosť, pretože aj doprava bola vylúčená.  

Tento rok samospráva investovala do úprav  povrchov komunikácií viac ako 150-tisíc eur. Úpravou 

prešli niektoré miestne cesty a väčšina chodníkov. V Hliníku n./ Váhom už v lete boli stavebné práce 

hotové.  

Okolo základnej školy na ul. Mieru urobili rozsiahle stavebné práce. Po vyťatých stromoch 

a zanedbaných chodníkoch, položili zámockú dlažbu okolo celého areálu školy. Upravili tiež vegetáciu 

a zmenili polohu zastávky pre autobus. Popri chodníku rozšírili a vyasfaltovali cestu.  

Z ul. Mierová sa stavebné práce posunú na sídlisko Úvažie, na ulicu Lúčna a Brezová. Menšie plochy  

sa asfaltovali  aj na Pšurnovickej ulici a v Malej Bytči.  

Podrobnosti SD č .:  67 / 2017 
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6. kapitola 

 

D O P R A V A  

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

 

• 15.12.2016 – MZ oznámilo uznesenie VZN o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel 

na Námestí SR . Kontrola Ms polícia.  

• 5.4.2017 – Letisko Žilina vydalo rozhodnutie o určení svojho  ochranného pásma so zákazom 

akýchkoľvek stavieb v ňom ( stĺpy el. vedenia a prúdu vysokého napätia, rodinných domov, 

a tzv. klamlivých svetiel.  

Rozpočet mesta v eurách. 

• Údržba miestnych komunikácií      11 000 

• Cestná doprava                                 47 100 

• Výstavba miestnych komunikácií     4 500 

Podrobnosti  SD č.: 68 / 2017 

Nové parkovanie. V centre mesta zaviedli časovo obmedzené parkovanie. Doteraz ak si motorista 

zaparkoval svoje auto na námestí, pokojne na jednom mieste mohol stáť aj celý deň. Od marca 

urobili predstavitelia mesta takémuto luxusu koniec. Priamo na námestí sú 3 malé parkoviská. 

Väčšinou sú plné. Majitelia obchodov sa sťažujú, že motoristi ,ktorí tam parkujú celý deň, blokujú 

priestor pre ich zákazníkov a turistov. Preto mesto nainštalovalo parkovacie automaty. Ani teraz 

nemuseli za parkovanie platiť, ale svoje miesta musia po dvoch hodinách opustiť. V opačnom prípade 

im hrozí pokuta od Mestskej polície.  

  Poslanci MZ prijali VZN, ktorým vymedzili  zónu na dočasné parkovanie. Na námestí je spolu 60 

parkovacích miest.  Režim regulovaného státia platil iba počas pracovných dní. Motoristi mohli 

dlhodobo parkovať za Jednotou, na Ulici 1.mája a pri Sobášnom paláci. Obyvatelia s trvalým pobytom 

na Námestí SR dostalo rezidentské karty.  

Ohlas od obyvateľov mesta bol pozitívny. Autá, ktoré celý deň parkovali na námestí, sa presunuli 

inde, kde sú miesta neobsadené.  

Podrobnosti SD č.: 69 a, b / 2017 

Nové autobusy. Na cesty v okolí Žiliny vyšlo tridsať ekologických autobusov. Tieto modré autobusy 

podľa dopravcu patria medzi najmodernejšie, čo sa pohybuje na cestách Európy.  

- V roku 2016 spustil dopravný pod nik novinku, ktorou boli nové on-line služby.  

- Pre skvalitnenie služieb zaviedli 24 hodinový dispečing, ktorý dohliada na presnosť dopravy 

- Rozšírili termín prevádzky cyklobusov. Pre veľký záujem prepravili dvojnásobný počet 

bicyklov 

- SAD posilnila autobusové spoje  počas významných kultúrnych udalostí v regióne 

- SAD ocenila znovu vodičov „ milionárov“. Jednalo sa o vodičov , ktorí majú najazdených 

milióny km bez nehody 

- V septembri zorganizovali Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 5-tisíc 

návštevníkov 

- V rámci Európskeho týždňa mobility sa zapojila SAD pod názvom „Nechaj auto doma“ 
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- V októbri spustili mobilnú aplikáciu UBIAN, ktorá prináša všetky informácie o spojoch 

- V novembri rozšírili službu wifi zadarmo do ďalších 30 autobusov 

- V decembri vyrazilo na cesty 20 nových autobusov. Po ich zaradení je priemerný vek 

vozidlového parku 8 a niečo rokov. Až 64% z nich je vybavených klimatizáciou 

- Zmeny cestovných poriadkov sa prispôsobili požiadavkám obecných úradov. Podnik vychádza 

v ústrety najmä ľuďom, ktorým sa končí pracovná doba  o 21:00 hod., Využili ich pracovníci 

z Bytče zamestnaní na druhé zmeny v Žiline 

Podrobnosti SD č.: 70 / 2017 

Štatistiky prepravy v SAD. Spoločnosť SAD Žilina patrí medzi najvýznamnejších dopravcov na 

Slovensku. Prepravuje cestujúcich aj z Horného Považia – čiže z Bytče a okolia. Autobusy ročne 

prepravia 24 miliónov cestujúcich a vykonajú viac ako 14 miliónov km.  

Kraj financuje  dopravu na 210 linkách pre 313 miest. Za minulý rok zafinancoval ŽSK cestu 

každého  cestujúceho vo výške 61 centov.  

       Podrobnosti SD č.: 71 a, b  / 2017 

Komu patria zastávky. Autobusovú zastávku zriaďuje mesto , alebo obec a označník , čiže stĺpik 

s cestovným poriadkom zase dopravca t.j. SAD. Väčšina obcí sa stará o prístrešok a poriadok 

okolo neho príkladne. SAD pravidelne kontroluje a vykonáva opravy na informačnom systéme.  

SAD sa stará o približne 188 zastávok. V roku 2016 bolo vykonaných 1960 opráv.  

Podrobnosti SD č.: 72  / 2017  

Opravy ciest. Sezóna roku 2017 je pre cestárov v znamení rozsiahlych opráv  na cestách II. a III. 

triedy v našom regióne. ŽSK tak preinvestovala viac ako 13 miliónov eur. V našom regióne sa tak 

opravilo ďalších 15,7 km ciest, čo v praxi znamená 21 opravených úsekov.  

Podrobnosti SD č.:  73  / 2017 

Chodníky sú v havarijnom stave. V máji si primátor s poslancami  pozreli , v akom stave sú 

chodníky v meste. Mesto má na ich opravu vyčlenených 160-eur. Za ne vymenili asfalt, odvodnili 

chodníky a dobudovali chýbajúce osvetlenie.  Keď pred 6 rokmi rekonštruovali centrum mesta na 

Moyzesovu ulicu položili zámkovú dlažbu. Tá sa vôbec neosvedčila.  Namiesto nej tam znovu 

položili asfalt, ktorý tam bol odjakživa.  

Podrobnosti SD č.:  74  / 2017 

Vládny špeciál v Žiline. Vyradený vládny špeciál JAK 40 priletel v marci na žilinské letisko. 

V Dolnom Hričove ostane nastálo. Ministerstvo vnútra ho bezodplatne previedlo na Žilinskú 

univerzitu. Prepravoval prezidentov, najvyšších vládnych predstaviteľov, politikov. Má za sebou 

množstvo humanitárnych letov a viezol Slovákov, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali v cudzine do 

problémov. Už onedlho začal slúžiť pre vzdelávanie pilotov , leteckých technikov 

a vedeckovýskumné účely.  

Vedúci Katedry leteckej dopravy je presvedčený, že vlastniť lietadlá, patrí medzi nutné 

požiadavky vzdelávania leteckej dopravy. Lietadlo vyrobili v Sovietskom zväze a pre účely vládnej 

letky je jeho údržba  nerentabilná.  Tento stroj má nalietaných asi 6800 hodín a doteraz prepravil 

vyše 66 820 osôb.  

Lietadlový park Žilinskej univerzity tvorí aktuálne 20 lietadiel. Vo výcviku je tu 55 pilotov, 

technikov údržby lietadla a leteckí odborníci.  Medzi študentmi sú aj mladí Bytčania.  

Podrobnosti  SD č.: 75 / 2017 

Automobilová doprava. Počet áut na cestách neustále rastie. Ročne sa ich vyrába stále viac. 

Vláda a samosprávy miest sa preto musia spojiť a preferovať ekologické druhy dopravy 

autobusov a bicyklov. Cestujúcim ponúkajú napr. wifi alebo možnosť dobíjania mobilného 
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zariadenia.  Kým v roku 1995 bol podiel individuálnej a verejnej dopravy 50:50, o 20 rokov 

narástol na 74:24 v prospech áut.  Ľudia majú zakorenené, že  vlastniť auto je znak určitej 

prestíže.  Autá sú stále lacnejšie.  Čas pritom motorista neušetrí, lebo doba jazdy v mestách 

autobusom a autom je takmer totožná. Pritom si vyžaduje obrovské investície do rozširovania 

komunikácií, parkovísk a križovatiek a pod. V obmedzení  cesty autom je čoraz populárnejšia 

cyklistika. Osvedčili sa cyklobusy. Ich výhodou je , že na jednom mieste s bicyklom do autobusu 

nastúpia a inde si vystúpia a naopak.  

Podrobnosti SD č.: 76  / 2017 

Počasie.   Sú arktické nočné teploty . 11.1. bol v noci mráz -22°C zamrzli všetky rieky, na Dunaji 

plávali ľadoborce. Autobusy nemohli naštartovať, alebo ostali stáť.  
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7. kapitola 

 

Ž I V O T N É    P R O S T R E D I E 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 11.5.2017 – Inšpektorát Životného prostredia v Žiline oznámil zmenu povolenia na prevádzku 

Skládky odpadov Bytča – Mikšová. Skládka bola uzavretá, zaviedli v nej rekultivačný 

a monitorovací systém a urobili plynovú drenáž.  

• 23.10.2017 – Oznam o výrube stromov od mesta Bytča po obec Petrovice. Stromy rástli 

v ochrannom pásme el. vedenia dosahovali kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozovali 

bezpečnosť cestnej premávky.  

• 14.11.2017 – Rovnaký oznam , len  miesto výrubu bola odbočka na obec Pšurnovice.  

Rozpočet na ŽP v eurách. 

- Nakladanie s odpadmi      361 060 

- Zásobovanie vodou            11 060 

- Verejné osvetlenie             90 000 

- Verejné hygienické zariadenia   13 000 

Podrobnosti  SD č.: 77 / 2017 

Premnožené diviaky. Obyvatelia Bytče sa stále častejšie stretávajú aj na uliciach s diviakmi. V Bytči na 

Družstevnej ulici je to takmer denne. Obrátili sa o pomoc na MsÚ – odbor ŽP, ako aj na poľovníkov. 

Žiaľ naša pomýlená legislatíva nedovoľuje ich množstvo korigovať strieľaním alebo inou likvidáciou. 

V tlači nám iba radia, čo máme urobiť v prípade, ak sa s nimi stretneme. Diviaky vôbec nie sú plaché 

a útok 350-kilogramového zvieraťa sa môže skončiť pre človeka tragicky. Zvieratá lákajú najmä 

odpadky, polia s úrodou či ovocie v sadoch.  Odborníci radia, že chrániť sa môžeme krikom, alebo 

skokom za strom.  

Podrobnosti SD č.: 78  / 2017 

Vrabce. Voľakedy ich bývali plné dvory. Ľudia ich vyháňali, pretože kradli zrno sliepkam. Stačilo hodiť 

niekoľko omrviniek na zem a hneď sa zjavili skackajúce vrabce. Dnes to už neplatí. U nás žijú dva 

druhy vrabcov. Je to vrabec poľný a domáci. Ten je oveľa hlučnejší a farebnejší. Vrabec ešte nedávno 

patril medzi najprispôsobivejších vtákov. Všeobecne sa tvrdilo, že by prežil aj výbuch atómovej 

bomby. Nie je to tak. Dnes jeho stavy rapídne klesajú. Na Slovensku a v Česku hlásia v mestách až 

80% úbytky vrabcov domových. Dôvodov ich vyhynutia je viac. Neblaho pôsobí intenzívne 

poľnohospodárstvo, vysoká chemizácia, znižovanie živočíšnej výroby, v mestách ubúdajú 

nepestované husté kríky.  

   Nádejou pre ne sú nové kŕmidlá za oknami, v parkoch a záhradách. Uvedomujeme si , že vrabec 

domáci je závislý od človeka, hoci žije na slobode.  

Podrobnosti SD č.:79  / 2017 

Vypustený kanál. Deravé miesta na derivačnom kanáli Váhu spôsobili, že z neho vodohospodári 

museli vypustiť vodu, aby priesaky mohli opraviť. Prázdny kanál pútal zraky okoloidúcich zvedavcov.  

Derivačný kanál má už 60 rokov , jeho opravy sú stále častejšie.  
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   Na dne kanála sa objavilo mnoho zaujímavých vecí. Boli to vraky utopených áut, pneumatiky. 

Pretože z jedného auta unikal olej , museli pri jeho vytiahnutí asistovať hasiči. Autá zaujímali aj 

políciu.  Zisťovali, či nesúvisia s trestnou činnosťou. Z kanála vytiahli tiež staré bicykle, trezory, pištoľ 

ale aj delostrelecké granáty, ktoré prišiel odstrániť pyrotechnik. Vodu opäť napustili až v septembri.  

Podrobnosti SD č.:  80 / 2017 

Biologický odpad. Začiatkom roka nás mesto informovalo, že od 3.apríla do konca októbra 2017, 

bude znovu odvážať biologicky rozložiteľný odpad – BRO. Obyvatelia rodinných domov ho 

pripravovali do hnedých zberných nádob. BRO odvážali dva krát za mesiac vždy v párnom týždni, 

nasledovne: pondelok: Hrabové a Malá Bytča; utorok: Hliník; streda a štvrtok: Bytča; piatok: 

Pšurnovice, Mikšová a Beňov.  Mesto nás informovalo, že tieto kontajnery sú určené len na ukladanie 

BRO, zo záhrad – konáre, tráva ,lístie  atď., a na kuchynský odpad – zvyšky ovocia, zeleniny a pod.  

Podrobnosti SD č.: 81  / 2017 

Relácia v obecnom rozhlase. Na jar ľudia opäť upratujú polia, lúky, záhrady ale aj voľnú prírodu. 

Odstraňujú staré zvyšky tráv, porastov a pod. Mnohí si toto upratovanie zjednodušia tým, že suchý 

odpad vypaľujú často aj blízko lesov. Nebezpečie požiarov hrozí aj z odhodených nedopalkov cigariet, 

hry detí so zápalkami....Rizikové sú najmä marec – máj a júl – august. Tieto mesiace sú suché, často 

bez dažďov.  

Na území ŽSK vzniklo v roku 2016 celkom 1 119 požiarov, s priamou škodou  vo výške 3 941 875,- €. 

Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 6 osôb a zranených 30 osôb. V našich lesoch vzniklo v roku 

2016 celkom 40 požiarov s priamou škodou 25 075,-€. Najviac ich bolo v apríli ( 11 )a v júni ( 6 ). 

Najčastejšími príčinami požiarov bolo spaľovanie odpadu ( 13 ), zakladanie ohňov v lese (6 ).  

Relácia podrobne upozornila občanov na to, čo je zakázané a čo je povinnosťou občana v prevencii 

pred vznikom požiarov a čo majú urobiť, ak už požiar vznikol.  

Podrobnosti SD č.: 82  / 2017 

Jarné mrazy.  Okolo 24. apríla, keď už boli rozkvitnuté mnohé ovocné stromy sa zase vrátili nočné 

mrazy. V sadoch a záhradách nepomohlo ani zadymovanie sviecami a ani ohníky v plechových 

nádobách. Na jeseň sme tento rok nemali takmer žiadne kôstkoviny, ba ani hrušky. Drobného ovocia 

by bolo dosť, keby ho zase pre zmenu do posledného zrniečka neoďobali drozdy. Tento rok bol na 

ovocie veľmi chudobný.  

Podrobnosti SD č.: 83  / 2017 

Počasie. Následkom stálych mrazov bola zem premrznutá do 40 až 45 cm. Zamrznuté boli aj rieky, 

teda aj Váh. Mrazy robili problémy aj divej zveri . Ochranári nás upozorňovali, aby sme našich psov 

púšťali dnu aj cez deň. Tých majiteľov, ktorí ich mali na reťazi, aby ich určite pustili. Pretože niektorí 

ľudia nesprávne kúria ( drevo a uhlie ) púšťajú von emisie, ktoré sa dôsledkom mrazov nemôžu 

rozptýliť.  
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8. kapitola 

 

Z D R A V O T N Í C T V O 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta. 

• 13.2.2017 – oznam o úprave ordinačných hodín lekára služby prvej pomoci pre dospelých 

v Bytči slúži do 22,00 hod. Od 1.3.2017 slúži po 22,00 hod. v nemocnici v Žiline.  

Investície do nemocnice. Fakultná nemocnica s poliklinikou investovala minulý rok 2016 do 

modernizácie vonkajších i vnútorných priestorov viac ako 900-tisíc eur. Najviac peňazí minuli na 

obnovu parkovísk a opravy ciest za viac ako 400-tisíc eur. Vzniklo viac ako 100 parkovacích miest. 

V priestoroch uložili nové podlahy na viac ako 5-tisíc metrov štvorcových za 165-tisíc eur. V budovách 

vymenili 16 dverí a nefunkčné okná na prízemí mnohých budov. V čakárňach pribudli nové koženkové 

lavice a opravili strechy na spojovacích chodbách. V ďalšej etape opráv sa vedenie chce zamerať na 

rekonštrukciu operačných sál a výmenu prístrojov.  

Podrobnosti SD č.: 84 / 2017 

Nový prístroj. Oddelenie pediatrie dostalo 9.1.2017 nový prístroj – modulárny monitor. Tento 

špeciálny prístroj monitoruje všetky dôležité funkcie novonarodených detí.  Na JIS majú už 6 takýchto 

prístrojov, ale tento nový je špičkový tým, že dokáže diferencovať vekovú skupinu pacienta. Táto 

jednotka začala slúžiť tým najťažším malým pacientom.  Prístroj stál 9720 eur a nemocnici ho daroval 

miestny podnikateľ.  

Podrobnosti SD č.: 85 / 2017 

Monitory dychu. Bábätká v žilinskej fakultnej nemocnici chránia pred syndrómom náhleho úmrtia tri 

nové monitory dychu. Novorodeneckému oddeleniu  ich cez projekt Mamička dýcham darovala 

nadácia Križovatka. Odd. má teraz k dispozícii 25 monitorov dychu. Denne monitorujú minimálne 10 

detí. Keď prístroj alarmuje , že niečo nie je v poriadku, signál je dostatočne silný, aby ho sestry počuli 

a ohrozenému dieťaťu poskytli včas prvú pomoc.  Nadácia Križovatka doteraz požičala mamičkám 

domov 1 329 krát monitory. 

   Podľa primárky odd. K. Jackuliakovej mali už aj prípady, keď vďaka alarmu požičaného monitoru 

sanitka doviezla dieťa včas, aby ho lekári mohli zachrániť.  

Podrobnosti SD č.: 86 / 2017 

Chrípkové ochorenie. V období okolo 21.1.2017 ochorenie na respiračné choroby kulminovalo. 

V našom okolí malo chrípku 10 700 ľudí. Preto bolo v januári zatvorených veľa škôl všetkých stupňov. 

   Začiatkom februára vypuklo silné chrípkové obdobie. Na Slovensku bolo zaznamenaných 8 600 

ochorení. Zatvorených bolo 50- MŠ; 42- ZŠ; a 7 – stredných škôl. Nárast chorých kulminoval najmä 

okolo 19.2. , keď 2 ľudia zomreli.  

   Chorobnosť začiatkom septembra klesla v Žilinskom kraji o 26,5% oproti minulému týždňu. Najviac 

chorých bolo vo veku do 5 rokov a najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín. Čo sa týka 

chrípkových ochorení zaevidovali 114 hlásení. Aj táto chorobnosť klesla o 12,4%. Pokles chorobnosti 

zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov.  

Podrobnosti SD č.:87 / 2017  
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Poplatky za pohotovosť. Za ošetrenie na pohotovosti v nemocnici sme si ,museli zaplatiť 10,-€. Od 

poplatku boli oslobodení len pacienti ošetrení bezprostredne po úraze, alebo ak ich ošetrovali 

najmenej 2 hodiny.  

Na Slovensku sú dva typy pohotovostí. Jednou je nemocničná a druhou ambulantná pohotovosť. 

V nemocnici sa nachádza na urgentných alebo centrálnych príjmoch a rieši vážne zdravotné 

problémy.  Ambulantná je tzv. Lekárska služba  prvej pomoci, kde lekár pomáha ak sa niekomu náhle 

zhorší stav a ošetrenie nemôže mať odklad do rána. Táto služba je otvorená len do desiatej hodiny 

večer.  

Podrobnosti SD č.: 88  / 2017 

    Detská pohotovosť. V Bytči  ani v celom žilinskom kraji sa s jej zavedením nepočíta. Preto choré 

dieťa musia rodičia naložiť do auta a vyraziť do Žiliny. Ambulantná pohotovosť funguje v okresnom 

meste v pracovných dňoch od 16,00 do 02,00.hod . Prax ukázala, že po tomto čase ich už pacienti 

takmer nevyužívajú , pričom lekári v ambulantnej pohotovosti často slúžili do siedmej ráno 

a následne nastúpili do svojich ambulancií a pokračovali v práci. Na návrh ministerstva zdravotníctva 

otvoria detskú pohotovosť len v  61 okresných mestách. S Bytčou sa v tomto počte miest nepočíta.  

Podrobnosti SD č.: 89  / 2017 

Nová ambulancia. 19.4.2017 sme sa dozvedeli z oznamu rozhlasu, že MUDr. Štefan Dlugoš otvára 

v Bytči od 18.4.2017 novú gynekologickú ambulanciu s kvalitným ultrazvukovým vybavením. 

Ambulancia sa nachádzala v starej poliklinike ( nových priestoroch ) . K zaregistrovaniu stačila 

pacientke kartička poistenca.  

Podrobnosti SD č.: 90 / 2017 

Kliešte. V Žilinskom kraji ochorelo minulý rok najviac ľudí na lymskú boreliózu v porovnaní s inými 

regiónmi Slovenska. Parazity začali útočiť v apríli a obete si hľadali do októbra. Podľa hygienikov sa 

kliešťom mimoriadne darí v okolí Žiliny, pozdĺž Váhu. Vlani na kliešťovú encefalitídu ochorelo 174 

osôb. V najzávažnejších prípadoch môže choroba viesť až k ochrnutiu.  Žiaľ proti tejto chorobe 

neexistuje očkovacia látka a ani po prekonaní choroby si človek nedokáže vytvoriť imunitu. Na 

Slovensku v minulom roku ochorelo na lymskú boreliózu 1 105 osôb, najviac v Žilinskom kraji -304.  

Pretože má kliešť na nohách receptory, ktoré vnímajú teplo, rýchlo sa dostane k svojej obeti. Lezie od 

zeme a striehne na koncoch listov, alebo vetvičkách prízemných kríkov. Doteraz sa vyskytovali do 

nadmorskej výšky 600 až 800 metrov. V posledných rokoch  sa začali objavovať aj vyššie do výšky 

1000 a ojedinele dokonca 1400 metrov nad morom. Odborníci nás pomocou médií upozorňujú na ich 

zvyky, na spôsob ako sa ich zbaviť a podobne.  

Podrobnosti SD č.: 91 / 2017 

Vstup do nemocnice. Pri vstupe do nemocnice sú už roky nevkusné  stánky, ktoré síce ponúkajú tovar 

potrebný pre pacientov, ale ich výzor a umiestnenie nie sú najvhodnejšie. Nemocnica tieto priestory 

prenajíma. Ročný príjem z nájmu je približne 4-tisíc eur. Peniaze  použili na fungovanie nemocnice. 

Vedenie , na popud verejnosti  absolvovalo rokovania s nájomcom a požiadalo ho , aby priestor 

zjednotil a zosúladil.  

Podrobnosti SD č.: 92 / 2017 

Prednáška. Občianske združenie Život a zdravie pozvalo verejnosť do mestskej knižnice 19.10.o 

18,00hod na stretnutie. Prednáška mala názov : „ Chcete schudnúť? Pite vodu.“ Prítomní mohli 

ochutnať zdravé a chutné jedlá, získali nové recepty ako ich uvariť, mohli si navzájom vymeniť 

skúsenosti a získať nových priateľov.  
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      V júli nás OZ Život a zdravie pozvalo na výstavu , kde sme si mohli odmerať celkový tuk, viscelárny 

tuk, percentá svalov, silu stisku ruky a absolvovať rôzne iné merania. Súčasťou výstavy bolo 

poradenstvo pre zdravý životný štýl.  

Podrobnosti SD č.: 93  / 2017 

Pohotovosť lekárne. Ministerstvo zdravotníctva navrhlo, aby v každom okrese bola k dispozícii aspoň 

jedna pohotovosť v lekárni aj v nočných hodinách. Tento rok má niektorá z lekární v Bytči pohotovosť 

iba v nedeľu a v štátny sviatok od 8,00 do 12,00 hod. Vo večerných hodinách musia obyvatelia Bytče 

a okolia za liekmi predpísanými na pohotovosti  cestovať do Žiliny. Ak tento návrh vláda schváli, 

mohla by platiť od marca 2018.  

Podrobnosti SD č.: 94 / 2017 

Priatelia stonožky. OZ Priatelia stonožky darovalo žilinskej fakultnej nemocnici 7720 eur, ktoré 

získalo predajom detských maľovaných vianočných pohľadníc. OZ spolupracuje s nemocnicou už od 

roku 2002 a odvtedy pre ňu vyzbieralo 67 178 eur a 3 156 amerických dolárov.  

  Posledný finančný príspevok využili  na kúpu fototerapeutickej lampy na liečbu žltačky 

u novorodencov, nové lôžko, pomôcky na cvičenie, vankúše pre dlhodobo chorých, a iné.  

Peniaze z predaja už niekoľko rokov pomáhajú modernizovať novorodenecké odd. OZ bolo 

v Žilinskom kraji vlastne založené hneď po revolúcii v Bytči učiteľkou Gabrielou Uhliarikovou, ktorá ho 

viedla až do odchodu do dôchodku. Po jej odchode OZ v Bytči prestalo pracovať.  

Podrobnosti SD č.: 95  / 2017 

Ochorenia na rakovinu. Tlač priniesla stručný sumár ochorení na rakovinu. V SD predkladám počet 

úmrtí alebo ochorení na 100 000 obyvateľov v uplynulých rokoch.  

• V počte úmrtí na onkologické ochorenie sme v OECD druhí ( 265 ), hneď za Maďarmi 

• Viac ohrození ochorením sú muži ( 29,2 % ); ženy ( 24,1 % ) 

• Rakovina najviac zabíja na západnom Slovensku( 322,5 ); najmenej na východe( 290,3 ) 

• Je druhou najčastejšou príčinou úmrtí : choroby srdca -433; dýchacie choroby- 86; rakovina 

hrubého čreva-54; rakovina pľúc-52; rakovina prsníka-40 atď.  

Podrobnosti SD č.: 96 / 2017 

Hromadné očkovanie psov. Veterinárny lekár MVDr. Jozef Zachara oznámil chovateľom , že 

hromadné očkovanie proti besnote sa uskutoční dňa 22.6.2017 vo štvrtok v Bytči na dvoch miestach. 

Od 16,30 hod. pri ZŠ – ul. Mieru a od 17,00hod. pri plavárni. . Očkovanie bolo povinné pre psov od 3 

mesiacov veku a stálo 8 eur.  

Podrobnosti SD č.: 97 / 2017 
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9. kapitola 

 

Š K O L S T V O 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 10.3.2017 – Mesto Bytča dáva do prenájmu telocvičňu v ZŠ UL. Mieru Združeniu Benet LTC 

a Súkromnej strednej škole na tenisový krúžok pre deti. Poplatok 1,24€/ hod.  

• 21.4.2017 – Mesto Bytča vyhlásilo verejné konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 

Hrabové 

• 28.7.2017 – Mesto Bytča vyhlásilo verejné konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Hliník 

nad Váhom, č. 167 Bytča 

• 29.9.2017 – rovnaký oznam , ako predošlý, len na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Pšurnovice 

č. 176 Bytča 

• 8.11.2017 – MZ schválilo VZN o výške poplatkov v MŠ : mesiace od 9. – 7. 2017 vo výške 12 € 

a cez prázdniny 20 €.  

• 8. 11. 2017 – MZ vyhlásilo výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ so sídlom na ZŠ Ul. 

Mieru.  

Rozpočet mesta na školstvo v eurách. Bežné výdavky:  

• Vzdelávanie a mládež – spolu : 4 321 960  

• Materské školy                                915 950 

• Základné školy                               2 210280 

• Školské stravovanie – spolu          333 580 

• CVČ                                                     166 420 

• Základná umelecká škola               394 790   

• Školské kluby detí                            212 590 

• Neštátne školské zariadenia            72 720 

Podrobnosti SD č.: 98  / 2017 ( 5 strán ) 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Bytča za školský rok 2016 / 2017.  

Správa sa jedná školských jedální, materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra 

voľného času.    

Mesto Bytča je zriaďovateľom 11 škôl a šk. zariadení. Z toho :  

1) 6 škôl a šk. zariadení bez právnej subjektivity -4 MŠ a 2 šk. jedálne 

2) 5 škôl a šk. zariadení s právnou subjektivitou  - 2 ZŠ,1 MŠ, ZUŠ, CVČ 

 

Školské jedálne 

1. Školská jedáleň na Ul. mieru :- pripravovala stravu pre svoju ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, 

                                                      Hliník, Pšurnovice, Malú Bytču, Hvozdnicu a súkromné   

                                                       Zariadenia.  

- Počet zamestnancov : 18, z toho 6 na úväzok v MŠ a 1 šofér 

- Priemerný mesačný počet stravníkov     798 
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- Počet vydaných obedov deťom a dospelým    122 672 

- Súkromné zariadenie ( Dúhové kráľovstvo )      1 232 

- Počet vydaných doplnkových jedál                  

2. Školská jedáleň na Ul. Eliáša Lániho :  

- Pripravuje stravu pre svoju ZŠ, gymnázium, MŠ Hurbanova 

   A súkromné predškolské zariadenie 

- Počet zamestnancov                                                12 

- Priemerný mesačný počet stravníkov                  638 

- Počet vydaných obedov žiakom a deťom        86 749 

-      -  „  -                                       dospelým            12 806 

- Súkromné zariadenie ( Úsmev )                           2 524 

- Počet vydaných doplnkových jedál                     44 716 

Problémy s mäsom. Po tom ako hlavný hygienik SR vyzval vedúcich stravovacích zariadení, aby 

preventívne nepoužívali brazílske mäso, spustili hygienici na celom Slovensku mimoriadne kontroly. 

Tie sa robili aj v žilinskom regióne. Spomínané mäso sa varilo aj v školských jedálňach. Po vypuknutí 

škandálu s pokazeným mäsom urobili hygienici od marca do apríla kontroly v 21 školských jedálňach 

v okresoch Žilina a Bytča. V štyroch z nich brazílske mäso našli. Išlo o hlboko zmrazené kuracie 

pečienky a prsia  v celkovom množstve viac ako 24-tisíc kilogramov.  

Podrobnosti SD č.: 99  / 2017 

 

Materské školy 

 

1. Údaje o počte detí a tried. 

 

Škola                                   triedy           počet detí         počet predškolákov  

MŠ Ul. Dostojevského        7                    141                            36 

MŠ Ul. Hurbanova               8                    143                            40 

MŠ Hrabové                          1                     19                              6 

MŠ Hliník n/Váhom             2                     39                             16 

MŠ Pšurnovice                      1                     14                              7 

Spolu:                                    19                  385                           150 

Zaškolenosť bola vo všetkých  MŠ na 100%. 

2. Prehľad o počte zamestnancov 

 

Škola                                               pedagogickí                                       ostatní 

MŠ Dostojevského                               14                                               6 z toho 3 na pol. úväzok 

                                                                                                                      a 1 kurič  

MŠ Hurbanova                                      16                                               4 +1 na pol. úväzok 

MŠ Hrabové                                            2                                                1 + 1 počas vykur. obd.  

MŠ Hliník n/Váhom                                4                                                2. skrát. úv. + 1 vykur. obd. 

MŠ Pšurnovice                                        2 

Spolu:                                                      38 

Kvalifikovanosť učiteliek je 100%.  

3. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

- Zvyšovanie kvalifikácie na VŠ                                                           2 
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- Atestácie a predatestačné štúdium                                                12 

- Hudobná výchova v novom ŠVP                                                      24 

- Zavádzanie nového ŠVP do praxe                                                     8 

- Adaptačné vzdelávanie                                                                       2 

- Funkčné vzdelávanie pre vedúcich  pracovníkov                            2 

4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Všetky MŠ   vystúpili s kultúrnym programom na akadémii MŠ pod názvom „ Na krídlach radosti“ v KD 

. Bol to 16. ročník. Zapojili sa do výtvarných súťaží : Dúhový kolotoč, Zázraky prírody očami detí, 

Maľujeme s KIRI; Bábika Bubi; a literárnych súťaží ako : Mám básničku na jazýčku, Rapotavá straka. 

Zúčastnili sa na divadelných predstaveniach v Žiline, v CVČ, v Dome kultúry; výchovných koncertov 

v Bytči v ZUŠ; predplaveckého výcviku, požiarnej súťaže v Hliníku. Deti navštevovali krúžky: 

anglického jazyka, počítačový, matematický, šikovné ruky, spevácky , turistický, grafomotorický a hru 

na flautu. Školy v prírode sa zúčastnilo 31 detí z MŠ Dostojevského a 35 detí z MŠ Hurbanova. Ďalej 

učiteľky zorganizovali:  exkurzie u rezbára, v autoškole, besedy s policajtmi, kultúrne pásma „ Jarné 

zvyky“ na námestí a pásma pre mamičky, dedkov a babičky; výlety do Súľova, Papradna, Rajeckej 

Lesnej, do lesoparku Žilina, na Strečno. Deti navštívili mestskú knižnicu, vodné akvárium, výstavu 

ovocia a zeleniny. Predstavili sa na karnevale, pri Dni otvorených dverí a týždni zdravej výživy. Školské 

časopisy vydávali MŠ Hurbanova a Dostojevského.  

5. Projekty, do ktorých boli MŠ zapojené.  

MŠ Hurbanova: Erazmus – ľudové tradície a ručné práce; Recyklohry; poznaj, miluj, ochraňuj; 

Domestos pre školy, ( hygiena);  

MŠ Dostojevského : EKODETI; Teta Zitka obezitka; Školské ovocie; Rozvoj grafomotorických zručností; 

Veselé zúbky ( zubná hygiena ); Hravo a bezpečne ( doprava ); Ľudové tradície; Spoločne pre krajšiu 

škôlku; Malý dopraváčik; Nápad pre tri generácie; letom – svetom.  

MŠ Hliník nad Váhom: Škola priateľská k deťom; Bezpečná škôlka; Skvalitňujeme životné prostredie 

;DIGI ŠKOLA; Aktívne metódy vo výučbe; deti naučiť ekonomicky hospodáriť s financiami. 

MŠ Hrabové : Slniečkové deti; Farebný svet na papieri; Veselé zúbky;  

MŠ Pšurnovice : Keď budem školákom; Rozvoj grafomotorických zručností; Enviroprojekt. 

Všetky MŠ :  Rozvoj rannej čitateľskej gramotnosti; Projekty zamerané na zdravie 

6. Priestorové a materiálne podmienky. 

Všetky MŠ majú dostatočne veľké priestory a také priestorové usporiadanie, ktoré vyhovuje deťom. 

Vybavenie pomôckami a hračkami je priebežne dopĺňané. Dobrá je aj audiovizuálna technika, 

rovnako majú k dispozícii výpočtovú techniku všetky škôlky. Zamestnávateľ postupne opravuje stav 

budov a celých areálov. Pri vybavení MŠ pomáhajú aj sponzori a rodičia.  

• MŠ Dostojevského       -  zakúpenie školských potrieb, detského nábytku do triedy Lienok,  

                                                   stoličky pre učiteľky, didaktické obrázkové učebné pomôcky na HV a  

                                                   TV, výtvarný materiál, vymaľovanie skladu na detské dopravné  

                                                    Pomôcky, čistenie odpadových potrubí. Občianske združenie ROCK 

                                                    STONE darovalo do 3 šatní detské skrinky.  

• MŠ Hurbanova               -  doplnenie vybavenia šatne pre deti, kúpenie učebných pomôcok, 

                                             doplnenie prvkov na školský dvor ( stan, slnečník, hračky ) kúpenie  

                                             obliečok a vankúšov, preliezačky. 

• MŠ Hrabové                    -  kúpenie plynového kotla, učebných pomôcok, dostavba zábradlia 

                                              na rampe. 

• MŠ Pšurnovice                -  kúpenie učebných pomôcok, hračiek.  
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• MŠ Hliník n/ Váhom      -  nákup didaktických pomôcok a hračiek, materiál na opravy a údržbu 

                                             interiéru a exteriéru, doplnenie nábytku do riaditeľne a tried, pláno 

                                             vaná výmena podlahy v triede, 2 PC s príslušenstvom do tried od  

                                              sponzora, príspevok na prepravu na školskú akadémiu do Bytče.  

7. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení škôlok.  

Z financií od zriaďovateľa, rodičov a sponzorov využívali MŠ na nákup učebných pomôcok, hračiek, 

detského nábytku a metodických príručiek.  

 

8. Cieľ rozvoja MŠ. 

Hlavným cieľom výchovy bolo pripraviť deti na vstup do ZŠ, poznávať tradičnú ľudovú kultúru, 

zvyšovať pohybové aktivity detí, učiť ich základy environmentálneho myslenia.  

 

9.Dobré výsledky a nedostatky MŠ.  

Dobré výsledky. Využívali moderné informačné technológie, rozvíjali materinský jazyk ,v projektoch 

spolupracovali s ostatnými typmi škôl , verejnosťou a rodičmi. Zriaďovateľ dbá o lepšie vybavenie 

pomôckami a inováciou priestorov.  

Nedostatky. Málo umožňujú hodnotiace zručnosti detí, viac využívať rôznorodý materiál, venovať 

pozornosť poruchám reči. 

Mesto oznámilo verejnosti, že zápis do materských škôl sa v Bytči bude konať v termíne od 2. mája do 

12. mája 2017.Záujemcovia si mohli žiadosti o prijatie vyzdvihnúť u riaditeliek MŠ. 

Podrobnosti SD č.:  100  / 2017 

 

Základná škola Ulica mieru. 

 

1. Prehľad o počte žiakov a tried. 

- Počet tried celkom : 41 

- Počet žiakov celkom : 804 

- Počet oddelení  ŠKD : 10 

- Počet ž. zapísaných do 1.roč. : 74 

- Počet ž. v deviatom roč. : 81 

- Počet žiakov prijatých na školy: 88 

2. Prehľad o počte zamestnancov. 

- Pedagogickí : 66 ( 54 učiteľov, 10 vychovávateľov, kaplán a farár ) 

- Ostatní  : 14 

3. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.  

- Kvalifikačné špecializačné vzdelávanie    1 

- Špecializačné inovačné vzdelávanie         5 

- Aktualizačné vzdelávanie                           26 

- Funkčné inovačné vzdelávanie                  1 

- 1. a 2. atestácia                                             7 

4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

- Deň otvorených dverí 

- Tvorivé dielne – drôtikovanie 

- Motýlia záhrada 

- Folklórne vystúpenia 
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- Mierovácka kvapka krvi  

- Tvorivá dielňa pri príležitosti Dňa matiek 

Besedy : 

- Celoslovenské verejné čítanie iniciované UNICEF 

- Deň detí, Deň Zeme, Deň mlieka 

- Plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik ( denné ) 

- Výchovné koncerty 

- Výlety, exkurzie, návštevy divadla, výstavky kníh 

- Pobyt v škole v prírode 

- Jablko – citrón ( dopravná akcia ) 

- Vianočné trhy 

- Vítanie jari 

- Noc v škole 

Súťaže 

Okresné kolo –matematická, dejepisná, fyzikálna, biologická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, 

Slávik Slovenska, olympiáda v cudzích jazykoch, pytagoriáda, Kukučínova literárna Revúca, 

Šaliansky Maťko, Detská divadelná Žilina.  

Športové súťaže – zapojilo sa 242 žiakov. Postúpili do okresného kola v stolnom tenise, 

malom futbale, hádzanej, basketbale, vybíjanej, v cezpoľnom behu, v streľbe zo vzduchovky, 

minifutbale,  

Krajské kolo –olympiády: zo SJ ( 1.m.); matematická  ( úspešný riešiteľ ); fyzikálna  ( 5.m. ); 

biologická  ( 4.m. ); súťaže: malý zdravotník ( 1.m. ); mladý záchranár ( 1.m. ); minifutbal ml. 

žiaci ( 3.m. ); výtvarná súťaž ( 1.m. ). 

Celoslovenské kolo – výtvarná súťaž – Ochranárik ( 2.m).; biblická ol. ( 1.m.)  

5. Projekty 

- Žiaci sa zapojili do celoškolských projektov:  S knihou do sveta fantázie, Celé Slovensko číta 

deťom, Čitateľský maratón, ALINO – zber hliníkových obalov, Zber papiera.  

- V triednych a ročníkových projektoch, ktorých bolo 32 sa zapojili postupne všetci žiaci 

- Besedy a exkurzie : 82 ž. 

6. Priestorové a materiálne podmienky školy.  

Dve hlavné najstaršie budovy školy sú v prevádzke od roku 1963, sídlia v nich ročníky 1.-4. 

V budove so strešnou nadstavbou, ročníky 6.-8. Okrem týchto dvoch budov disponuje škola 

prístavbou tzv. novou budovou, kde sa nachádzajú hlavne kmeňové triedy ročníkov 5.-9., 

ďalej jazykové učebne AJ a NJ, odborné učebne fyziky, chémie, informačnej techniky, 

kongresová a tanečná sála a školská kuchynka.  

Súčasťou školy je budova s dielňami, ktorá prešla rekonštrukciou ( vynovené nátery, obklady, 

podlahy, vybudované nové WC.) Na vyučovanie telesnej výchovy a záujmovej činnosti 

v oblasti športu slúžia dve telocvične – veľká a malá, ďalej multifunkčné ihrisko a herňa pre 

mladších žiakov.  

Kultúrne podujatia pre rodičov, dramatické a umelecké súťaže môžu pedagógovia uskutočniť 

v kongresovej sále s cca 200 miestami na sedenie a v tanečnej sále.  

V súčasnom období sa hlavné budovy a telocvičňa nachádzajú v dobrom stave, pretože ich 

kompletne rekonštruovali. Triedy sú vybavené novým nábytkom a keramickými tabuľami. 

Obnovili sa aj inžinierske siete, v triedach je nové zdravotne vyhovujúce osvetlenie. 
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Okolo školy je veľký udržiavaný areál plný zelene. V rámci projektu Živá voda boli vybudované 

zariadenia na zachytávanie dažďovej vody. Učitelia a žiaci majú k dispozícii čitáreň 

a oddychovú zónu a počítačové učebne , ktoré sú pripojené na internet. Každý učiteľ môže 

používať školský notebook. 

Škola disponuje : 52 ks stolných počítačov, 173 ks notebookov, 7 ks interaktívnych tabúľ, 39 

ks dataprojektorov, 20 ks tabletov, 7 ks skenerov, 18 ks tlačiarní, 5 ks multifunkčných 

zariadení a 2 ks kopírovacích zariadení. 

7. Finančné a hmotné zabezpečenie školy. 

Činnosť školy je zabezpečená z prostriedkov zriaďovateľa ( MsÚ ). Ďalšie peniaze získala 

z projektov ako : granty predkladané mestom, ŽSK, Európske a Nórske fondy. 

8. Spolupráca školy s inštitúciami.  

Škola úzko spolupracuje s inštitúciami a organizáciami v meste ako je Štátna i mestská polícia, 

hasičský zbor, Lesy Slovenska, mestská knižnica, všetky škôlky a školy v meste.  

Pozvánky. Riaditeľstvo ZŚ už tradične pozýva svojich súčasných aj minulých  zamestnancov ( 

dôchodcovia ) na spoločenské posedenie z príležitosti Dňa učiteľov a na konci roka na Vianočné 

posedenie. Obe stretnutia sa konali v kongresovej sále školy a mali veľký úspech.  

Podrobnosti SD č.: 101  a, b / 2017 

 

Základná škola na Ulici Eliáša Lániho.  

 

1. Prehľad o počte žiakov a tried. 

- Počet tried celkom :   18 

- Počet žiakov celkom :  480 

- Počet oddelení ŠKD : 6 

- Počet  prvákov :          45 

- Počet deviatakov :      55 

- Počet ž. prijatých ďalej do škôl:  56 

2. Prehľad o počte zamestnancov . 

- Pedagogickí            35 z toho 2 externí 

- Ostatní                      5 

3. Ďalšie vzdelávanie ped. Zamestnancov 

- Prípravné atestačné na1. A 2. Kvalifikačnú skúšku, inovačné, adaptačné a funkčné 

vzdelávanie. 

4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

- Besedy:  

- S pracovníkom z finančníctva, stretnutie s ochranárom, s fotografom, so zdravotníkom, so 

spisovateľom, s včelárom, v knižnici o prečítanej knihe, horolezcom – ako vznikli Tatry, ako 

predchádzať obezite, chémia bežného života, Medzinárodný deň mieru, Deň eura,  Na ceste 

k mužnosti,  Rodina a jej poslanie, Ako čítame výplatnú pásku a iné. Spolu 28 besied.  

Exkurzie:  

Mestská knižnica, Sobášny palác, krajská knižnica, u hasičov, v pekárni, predvianočná Viedeň, 

Osvienčim, sklársky skanzen Valašská Belá, rádio Sever v Žiline, Čím staršie, tým vzácnejšie, 

po stopách Juraja Turzu a Juraja Jánošíka, Rajecká Lesná – betlehem a iné. Spolu 43 exkurzií.  

Súťaže:  

Okresné kolo – Šaliansky Maťko ( recitácie ), McDonald cup, Turnaj o pohár Bytče v sudoku,  
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                            Slávik Slovenska ( spevácka ), Klokanko ( matematická ), olympiády v SJ,  

                            matematická, geografická, z dejepisu, biblická, Vráťme knihy do škôl,  

                            Hviezdoslavov Kubín, športové ( hádzaná, futbal, basketbal , stolný tenis ). 

Krajské kolo -   Slávik Slovenska ( 3.m. ), Detská rozprávková Žilina ( čestné uznanie ),  

                                          Hľadáme nových olympionikov ( 3.m. ), beh do trenčianskych schodov  

                                          ( 6.m. ). 

              Celoslovenské kolo  - iBobor ( úspešný riešiteľ ), Klokanko ( 20% úspešnosti ), Genius loci 

                                          ( excelentný riešiteľ ) 

              Medzinárodné kolo  -  génius loci ( 13., 17. A 37. M.) 

Úspešná reprezentácia školy:  

             Tematické dni zamerané na hľadanie talentov, Kvapka krvi ( 2x ročne darovanie krvi ),  

             Vianočná akadémia, Deň úcty k starším, Deň matiek, Publikovanie práce školy v regionálnych  

        Novinách, v školskom časopise, Poznávanie kultúry európskych štátov ( Rakúsko ), Súťažné videá 

5. Projekty, do ktorých bola škola zapojená :  

-Spor tube Dance – 1.m.; Daj si čas – 1.m.; pohni kostrou – 1.m.; hýb sa Slovensko, do 

školy na bicykli, Lániho premietáreň, Akadémia Mateja Tótha, Sme v škole vo výške 

1000EUR, recyklovanie, Daruj Vianoce, KOZMIX – malá finančná akadémia, moja família, 

Detský čin roka, Dopravný rýchlo kurz, Cesta k emocionálnej zrelosti, Planéta vedomostí, 

Záložka do knihy spája školy, baterky na správnom mieste, Hravo či zdravo, Naučme piť 

deti čistú vodu, Elektronizácia a digitalizácia školstva, Dosaď svoj strom, Separuj odpad, 

Tatranskí rytieri, a iné    

6. Priestorové a materiálne podmienky školy.  

  

Vyučovanie sa realizuje v hlavnej budove, stav tried je vyhovujúci. Vo väčšine tried je nový nábytok. 

Ukončili prístavbu 2 nových učební, kuchynky. Opravili dve učebne a tri sociálne zariadenia. Škola má 

k dispozícii CD prehrávače, MP3 prehrávače, počítače, dataprojektory,  a 3 odborné učebne cudzích 

jazykov .V tabletovej učebni je 30 tabletov. V 3 počítačových učebniach a 1 multimediálnej je plné 

počítačové zariadenie. Aj telocvičňa je po rekonštrukcii.  

 

7.Finančné a hmotné zabezpečenie školy.  

Financie získané z MŠ SR: oprava elektroinštalácie v suteréne ( 35 000 Eur ) 

- Výmena starej podlahy v telocvični ( 23 000 Eur ) 

Financie získané z projektov:  

- SPP : vybudovanie pódia s ozvučením na šk. dvore ( 4 000 Eur ) 

- Raiffeisen bank : organizácia a zabezpečenie 1. Roč. okresného behu, kúpili stupienok víťazov 

za 1 000 eur 

- Sporttube : akcia Super snehuliak. Kúpili didaktické pomôcky do kabinetu TV za 888 Eur. 

- DM – Ľahšie to ide ľahšie : kúpili čistiace prostriedky za 500 Eur 

- VÚC : Lániho premietáreň – 300 Eur 

Vlastné finančné prostriedky:  

- Vymaľovanie priestorov po oprave elektroinštalácie  

- Čiastočná výmena školského nábytku 

- Kúpenie licencií na podporu on-line vyučovania 
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Obe Základné školy na území mesta pozývali budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. Ročníka, 

ktorý sa uskutočnil 3.a4.apríla v budovách škôl.  Rodičia museli predložiť pri zápise občiansky 

preukaz, rodný list dieťaťa, 15€ na pomôcky a vyplnený dotazník.  

  Základná škola E. Lániho vydávala svoj časopis Školák. Z prvého čísla sme sa dozvedeli veľa zo života 

školy.  

- V Interview spovedali riaditeľku Máriu Torousovú,  

- V okresnom kole olympiády v SJ vyhral Maťo Šušlík a postúpil do krajského kola 

- Beh hrebeňom Javorníkov najlepšie zvládol Patrik Chlebina 

- Žiaci 6.ročníka sa v Bratislave zúčastnili vedomostnej súťaže „ Daj si čas“ , v ktorej vyhrali 

okrem iného aj 200 €. 

-  Svetovú putovnú výstavu COSMOS DISCOVERY navštívili žiaci 6.a8.ročníkov. Sedeli v kabíne 

raketoplánu ,odvážnejší si vyskúšali výcvik kozmonautov a pod. 

- Deti z ŠKD a II. stupňa navštívili v októbri starkých v Domove dôchodcov v Hrabovom. Potešili 

ich básničkami , piesňami a peknými želaniami.  

- Na hodine slovenčiny písali deti list Ježiškovi, ku ktorému pridali i kresbičky 

- V kapitole „ Spomienky našich predkov urobili interview so svojimi starými rodičmi žiaci V.A 

- Deti tvorili vlastné básne a zapájali sa do projektov: Zvíťazili v celoslovenskom projekte „ 

Pohni kostrou“ . O tejto športovej prezentácii natočil v decembri profesionálny filmový štáb 

video 

- Škola sa zúčastnila okresného školského okruhového behu na výzvu svetovej banky 

RAIFFEISEN. Deti prekonali v októbri 660 m kruhovej dráhy v lokalite „ Kaplnka“.  

- V akcii „Záložka do knihy siedmaci vyrábali záložky, ktoré si potom vymieňali s deťmi iných 

škôl zo Slovenska a Česka. Akcia bola súčasťou čitateľskej gramotnosti.  

- Chráň svoj strom. V apríli šiestaci vysadili pri Pšurnoviciach mladé stromčeky a na jeseň ich 

zašli skontrolovať, či nie sú poškodené zverou. Aby sa to nestalo Stromčeky ovinuli ovčou 

vlnou. Na jar budúceho roka ju znovu odstránia a zasadia ďalšie semenáčiky.  

Časopis deti ukončili vtipmi a vydarenými kresbami. 

Podrobnosti SD č.: 102  / 2017 

Školák č. 2 

- Deti sa zúčastnili maratónu v cvičení s obručami 

- Pobyt tretiakov v škole v prírode. Prírodu si užili na Makove v penzióne Javorníky 

- Žiaci 4.A triedy navštívili požiarnu zbrojnicu v Bytči. 

-  Účasť ž. na Bytčianskom festivale komornej hudby v Sobášnom paláci 

- V rámci poznávania Ľudových tradícií si deti stavali skanzeny, viazali stuhy na máj, ktorý 

chlapci postavili pred školu za pomoci pracovníkov TS 

- Na hodinách biológie sa deti učili poskytnúť prvú pomoc 

- Milovníci koní sa zúčastnili exkurzie na ranči v Súľove. Deti sa na koníkoch nielen vozili, ale 

učili sa ako sa o ne postarať 

- Okresné kolo biologickej olympiády vyhralo družstvo školy pri práci s mikroskopom 

- 1.m. získala M. Burandová v literárnej súťaži : Prečo mám rád mesto Bytča 

- V 19. ročníku okresného futbalového turnaja  získali žiaci školy 2.m. za Ul. mieru 

- V zbere potravinárskeho hliníka odovzdala škola 398 kg materiálu. Najviac nazbierala 

Simonka Kalmanová z 1.B triedy.  

- Danko Petráško vyhral okresné kolo astronomickej súťaže  

- Výlet do Kremnických baní a mincovne a do Banskej Štiavnice 
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- Po mnohých ďalších príspevkoch sme sa napokon rozlúčili s deviatakmi aj na fotografiách 

Podrobnosti SD č.: 103  / 2017 

Detský projekt spustil na škole olympijský víťaz Matej Tóth. Založili športový krúžok pre 20 detí. Deti 

získali tréningový program na základe najnovších poznatkov o tréningu. Vo štvrtok 5. Októbra 2017 

osobne navštívil školu M. Tóth a odovzdal symbolicky svoj grant.  

Podrobnosti SD č.:  104 / 2017 

Besiedka. Základná škola pozvala v decembri verejnosť na vianočnú besiedku „ Večer tisícich želaní“. 

Besiedka bola v DK 18.12.2017 . Podrobnosti SD č.:  105  / 2017 

 

Základná umelecká škola 

 

1. Počet žiakov                                   549 

- Prípravné štúdium :                       52 

- I. stupeň  :                                        467 

- II. stupeň :                                          30 

   

2. Štúdium v odboroch  

- Hudobný odbor :                              261 

- Výtvarný odbor :                              154 

- Tanečný odbor :                               119 

- Literárno-dramatický odbor:           19 

 

3.Prehľad o počte zamestnancov 

- pedagogických :                                      26 

- ostatní                                                        3 

4. Ďalšie vzdelávanie ped. Zamestnancov  

- kreatívny tanec pre učiteľov                  1 

- prvá atestácia                                            1 

- seminár barokovej hudby                       2 

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Koncerty: 

- Verejné žiacke koncerty v ZUŠ                         5 

- Vianočné                                                               1 

- Učiteľský                                                                1 

- Absolventský                                                         2 

- Koncert pre dôchodcov                                       1 

- Výchovný koncert pre žiakov                             8 

- Vystúpenie tanečného odboru                        11 

- Vystúpenie literárno-dramatického odboru   3 

Výstavy                                                                                 6 

Súťaže a festivaly 

Hudobný odbor:  

- Ľudová hudba (KK)                                               zlaté pásmo 

- Keyboardová súťažná prehliadka                      bronzové pásmo 

- Gitarová súťaž – Bratislava                                  zlaté pásmo 
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- Akordeónová prehliadka – Rajecké Teplice     1 zlaté a 1 strieborné pásmo 

- Klavírna súťaž – Bojnice                                       2 zlaté pásma 

- Mladý gitarista – Námestovo                              3. Miesto  

- Komorná Čadca- gitarový súbor                         zlaté pásmo 

Výtvarný odbor:  

- Ríša fantázie                                                         2 ceny za víťazné práce; 2 čestné uznania 

Literárno-dramatický odbor: 

- Detský divadelný medveď Žilina                       1.miesto 

Tanečný odbor:  

- Scénický tanec KNM                                            3.miesto  

6.Priestorové a materiálne vybavenie školy 

Na individuálne vyučovanie škola používa 19 učební; na kolektívne 7 učební. Výtvarný, tanečný 

a hudobný odbor prezentujú výsledky svojej činnosti v DK. Na vyučovanie tanečného odboru využíva 

škola DK. Škola je dostatočne vybavená pomôckami na jednotlivé odbory. Nevyhovujúce je neónové 

osvetlenie, nedostatok tapacírovaných dverí a sociálne zariadenie.  

7.Hmotné zabezpečenie školy 

  Dotácie od zriaďovateľa ( Mesto Bytča ) a príspevok od rodičov. Škola kúpila: materiál na kostýmy 

pre tanečný odbor, drobný materiál pre VO, ladičku.  

8.Cieľ školy 

Príprava žiakov na budúce povolanie. Účasť na súťažiach, prehliadkach a festivaloch. Prezentácia 

svojej činnosti na verejnosti.  

 

Centrum voľného času 

 

1.Prehľad o záujmových útvaroch 

 

Najväčší záujem mali mladí ľudia o telovýchovu a šport ( 537 členov ); potom o spoločenské vedy ( 

171 členov ); a kultúru s umením ( 141 členov ). Podľa záujmu nasledovali jazykové krúžky, 

informatika a počítače, ekológia a turistika a prírodné vedy. Spolu navštevovalo krúžky 1128 detí 

a mladých ľudí.  

 

2.Prehľad zamestnancov. 

 

V zariadení pracovalo 6 interných pedagogických pracovníkov. Záujmovej činnosti sa ešte venovalo 

38 externých zamestnancov. Činnosť krúžkov sa organizovala v CVČ na ZŠ Ul. mieru a ZŠ E. Lániho, 

v telocvični oboch škôl, , v budove ŠZŠI, na ihriskách a športovom štadióne  mesta, na tenisových 

kurtoch, v priestoroch požiarnej zbrojnice v Hrabovom a v priestoroch futbalovej tribúny mesta.  

 

3.Prázdninová činnosť. 

 

- Jesenné prázdniny: tanečné krúžky, posilňovňa, Strašidelná noc  

- Vianočné prázdniny: posilňovňa, stolnotenisový turnaj, tanečné krúžky, klubové hry 

- Jarné prázdniny : stolnotenisový turnaj, klubovňa a posilňovňa 

- Veľkonočné prázdniny : Strašidelná noc, maľovanie kraslíc, tanečné krúžky, posilňovňa 
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- Letné prázdniny : letný pobytový tábor Piráti Karibiku; denné tábory: športový tábor, malí 

námorníci, pátrači 

Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo spolu 733 detí a mládeže.  

 

4.Príležitostná činnosť 

 

Na základe poverenia Okresného úradu školstva Žilina organizovalo CVČ v Bytči všetky obvodné , 

okresné a krajské súťaže:  

- Športové súťaže: majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, bedmintone, streľbe zo 

vzduchovky, volejbale, basketbale, vybíjanej, hádzanej, malom futbale, florbale, stolnom 

tenise.  Dopravnú súťaž : na bicykli bezpečne, majstrovstvá kraja v hádzanej žiačok,  

- Predmetové olympiády a postupové súťaže: zo SJ, AJ, NJ, z dejepisu, biológie, matematiky, 

geografie, . Fyzikálnu olympiádu, Pytagoriádu 

- Súťaže v prednese a v speve: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska 

Počas roka zorganizovalo CVČ pre deti , rodičov a ostatnú verejnosť cyklistické preteky, lampiónový 

sprievod, stretnutie s Mikulášom, vystúpenie Úsmev, Rebel show, Deň detí .  

Nepretržite bola otvorená klubovňa, kde si deti mohli zahrať rôzne stolové a iné hry. 

30. novembra 2016  zariadenie  oslávilo 50. Výročie svojho vzniku. Osláv sa zúčastnili súčasní a aj 

predchádzajúci zamestnanci, riaditelia škôl a šk. zariadení v Bytči a okresu, primátor mesta a ďalší 

pozvaní hostia. Prítomní si mohli pozrieť fotografie z prezentácií za uplynulé roky, mohli nazrieť do 

všetkých kroník  a pozrieť si kultúrny program členov krúžkov.  

Príležitostnej činnosti sa spolu zúčastnilo 6755 detí a mladých ľudí.  

 

5.Priestorové a materiálne vybavenie zariadenia 

 

  Pre plynulý chod pravidelnej záujmovej činnosti využívali prvé poschodie budovy  ŠKD na Ulici mieru 

a jednu triedu na prízemí.  Na výchovnú činnosť využívali klubovňu hier, dve tanečné sály, jednu 

jazykovú učebňu, miestnosť  informatiky, posilňovňu, kuchynku, jednu miestnosť na tvorivé dielne 

a na prevádzku tri kancelárie.  Materiálne a technické vybavenie pre jednotlivé krúžky  sa podarilo 

vybaviť primerane.  

Podrobnosti SD č.: 106 / 2017 ( správa o činnosti - 19 strán ) 

 

Nábor študentov. Ms Klub, škola kung fu a CVČ pozývalo  v septembri na nábor nových študentov , 

ktorý sa uskutočnil na  futbalovej tribúne.  

CVČ vychovávalo v tomto šk. roku tanečníkov pod názvom – RagaZZA. Záujemcovia o účasť na 

tanečných súťažiach ,boli pozvaní na výberové konanie do súťaže skupiny. Prihlasovali sa deti od 6 

rokov. Skupina má medzi deťmi veľký úspech.   

Podrobnosti SD č.: 107 / 2017 

CVČ zorganizovala veľkolepý Medzinárodný deň detí.  Konal sa v areáli na kaplnke. Úvodom si deti 

rozprúdili krv rôznymi súťažami. Potom si milovníci psíkov vychutnali ich výcvikové ukážky. 

V programe bolo aj interaktívne divadlo, koncert mladého speváka Bažíka. Smädní návštevníci sa 

pristavili pri stánkoch s občerstvením.  

Podrobnosti SD č.:108 / 2017 
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Gymnázium Bytča 

 

Škola sa úspešne prezentovala v krajských, celoštátnych a medzinárodných kolách rôznych súťaží.  

Krajské kolo:  

- Stredoškolská odborná činnosť –J.  Mičieta – 2.m. 

- Biblia očami detí – S. Gašperec – 2.m. 

- Staroslovienska škola hlaholiky – K. Adamíková, J. Zoňová a F. Bielik – všetci 1.m. 

- Majstrovstvá SŠ v hádzanej dievčat – 1.m. 

- Turnaj v unifikovanom futbale dievčat – 1.m.  

-      „  -  „                 „  -  „              chlapcov – 2.m.  

Celoštátne kolo :  

- Pohár vedy 2017  - družstvo chlapcov – 3.m. 

- Pohár vedy 2017 – zmiešané družstvo – 1.m.  

Medzinárodné kolo :  

- Pohár vedy 2017 -  zmiešané družstvo -  3.m. 

Ocenenia.  

- Za výnimočné úspechy boli ocenené  od predstaviteľov ŽSK a aj mesta žiačky: Kristína 

Pastorková (medzinárodná reprezentácia v hádzanej ) a Nina Štefúnová 

- Pri príležitosti Dňa učiteľov  bola za ŽSK ocenená Mgr. Renáta Kotúčková ( učiteľka 

matematiky a informatiky ). 

Projekty.  

- Deň zeme – celoštátna akcia 

- Medzinárodný deň ľudských práv – 5. ročník školského projektu 

- Adaptačný pobyt žiakov prímy v Súľove 

- Noc výskumníkov hľadanie vhodného zamestnania  

- Festival vedy a techniky AMAVET – výroba el. energie – ž. Fupšo, Balala 

- Plody jesene – výstava v priestoroch školy 

- Deň nezábudiek – Liga za duševné zdravie 

- Anglický týždeň – týždenný jazykový kurz 

- Jazykový kvet – dramaticko – recitačná súťaž   

- Vianočná akadémia – vystúpenie pre verejnosť  

Kurzy.  

- Lyžiarsky kurz – vo februári  

- Kurz ochrany života a zdravia – v máji  

Podrobnosti SD č.: 109  a, b / 2017 ( správa -  11 strán ) 

 

 

Spojená škola internátna – správa 

 

1. Súčasťou školy sú : Špeciálna materská a základná škola, Praktická škola, Školský klub detí, 

Školský internát a jedáleň, Centrum pre pedagogické poradenstvo.  

2. Vedúci zamestnanci :  

- Riaditeľka školy – Mgr. Anna Ďurajková, MŠ : Jarmila Balážová 

- Zástupkyňa riaditeľky – Mgr. Božena Bašová  

- Vedúca vychovávateľka – Adriána Sakalová  
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- Hospodárka – Mgr. Zdenka Jánošíková 

- Vedúca centra ŠPP – Zuzana Frolová  

- Vedúca školskej jedálne – Bc. Eva Sedliačková 

3. Počet žiakov ŠZŠ  : 83 ; počet učiteľov: 32 spolu ; z toho ped. asistentov :  8; nepedagogickí :  

13 

ŠKD žiaci : 28; vychovávatelia : 4 

Internát : 15 ž. ; 2 vychovávatelia 

ŠMŠ : počet žiakov : 17 ; učiteľov : 5 

4. Údaje o ďalšom vzdelávaní  ped. a odborných zamestnancov:  

- Funkčné      1 

- Adaptačné -  1 

- Adaptačné ukončené – 5 

- Kvalifikačné  - 4 

- Účasť na odbornej konferencii – 4 

- Účasť na seminári - 9 

- Prípravné atestačné vzdelávanie – 5 

- Inovačné vzdelávanie – 1 

5. Aktivity ŠMŠ 

- Tvorivé dielne : Šarkaniáda, Čaro jabĺčka, plody jesene, vôňa perníka, maľované vajíčko, 

výroba vtáčej búdky, vyrástlo nám semienko,  

- Kultúrne predstavenie : stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka, počúvanie rozprávok, 

výstava výtvarných prác, prednes básní, návšteva Ms. knižnice, sférické kino, Deň matiek – 

besiedka, Na krídlach radosti 

- Iné : karneval, svetový deň vody, vynášanie Moreny, Deň zeme, Staviame máje ,športové hry 

6. Aktivity ŠZŠ 

- Zdravie : Hovorme o jedle, Svetový deň výživy, Deň jablka, zdravé zuby , Svetový deň zdravia 

- Súťaže: výtvarná ( Ochranárik ), Červená stužka ( boj proti HIV), Dni nádeje,  

- Besedy: Policajný zbor SR, Hovorme o jedle, drogová prevencia, vzťahy v rodine, Rebríček 

hodnôt, zdravé zuby, Voda je život, darcovia krvi,  

- Šport: beh o jablko, beh Terryho Foxa, , Pohybom ku zdraviu,  

Športové aktivity:  

- Medzinárodné kolo: unifikovaný futbal chlapci 2.m. 

- Národné kolo: atletické preteky( popredné miesta – Biznár, Rác, Sládeček); Špeciálna 

olympiáda v stolnom tenise ( 8 ž.- popredné miesta); Majstrovstvá SR v stolnom tenise 1.m.-

Balážová, Štrkáčová, Štrkáč,Rástočný.; Národné plavecké preteky: Biznár, Sopóciová; X. 

špeciálna olympiáda – 7ž. popredné umiestenia 

- XXIII. Ročník regionálneho turnaja v stolnom tenise ; Martinský futbalový turnaj;  

- Školský turnaj v stolnom tenise, atletický štvorboj 

Výtvarné aktivity: 

- Medzinárodná – výstava Lidice ČR, EKO súťaž  

- Národná súťaž: Dni nádeje, Ochranárik – doprava;  XVII. výtvarný salón 

- Oblastné súťaže: Krajina nádeje, Cesta okolo sveta,  

- Literárna súťaž: Prechádzka minulosťou 
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Iné aktivity:  

- Výstava výpestkov zo školskej  záhrady , návšteva divadla v Žiline, súťaž v tvorivosti – 

Svetlušky, Stretnutie s Mikulášom, Vianočný koncert, karneval, Beseda so spisovateľkou 

Z.Lacikovou, tanečná súťaž, recitačné súťaže a prehliadky, Trenčiansky slávik, školský výlet, 

Deň detí s hasičmi, čítajme deťom, drotárske dielne, návšteva družobnej školy v Nemecku, 

Vianočné trhy, Zdobenie medovníkov, návšteva Ms. knižnice 

7. Projekty pre učiteľov. 

- Psychologické poradenstvo 

- Protidrogová prevencia a Enviroprojekt, Zelené oázy 

- Efektivita vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením 

- Vzdelávanie detí s autizmom, nauč ma to povedať 

V projektoch získala škola 4 kusy tabletov, za 1 300 € vybudovali záhradu a domček pre hmyz.  

8. Priestorové a materiálne vybavenie 

Vyučovalo sa v 3 budovách a v budove šk. internátu. Dve oddelenia ŠKD pracovali v priestoroch 

elokovaného pracoviska. Pracovné vyučovanie prebiehalo v dielňach, v šk. záhrade a kuchynke. Pre 

toto vyučovanie mali ž. k dispozícii všetko materiálne vybavenie. Telesná výchova sa učila v telocvični 

a na šk. ihrisku. V čase letných prázdnin opravilo vedenie školy 2 šatne, opravili sa radiátory, 

popraskanú omietku na stenách, vymenili nové umývadlá, opravili sprchy.  Žiaci praktickej školy 

vykonávali praktickú prípravu v príprave jedál v šk. cvičnej kuchynke a jedálni. V predmete Domáce 

práce a údržba domácnosti sa učili ž. v priestoroch kde je pračka a v elokovanom pracovisku. Škola 

kúpila nový počítač pre učiteľov.  

9. Voľba povolania 

V školskom roku 2016 / 2017 ukončilo štúdium na škole 8 žiakov. Z toho 2 ž. ostali v Praktickej škole 

v Bytči, Ďalší 3 ž. odišli do Odborného učilišťa( ďalej OU ) stavebného v KNM; 1 ž. do  OU 

poľnohospodárskeho v Ladcoch; a 1.ž. do OU – opatrovateľská služba v Žiline.  

Správu vypracovala Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy.  

Elin u prezidenta. 6. Júna prijal prezident republiky A. Kiska športovcov Special Olympics, ktorí sa 

zúčastnili na 11. Svetovej zimnej špeciálnej olympiády v rakúskom Schladmingu. Spolu získali 20 

medailí. Jednou zo súťažiacich bola aj Elin Balážová , ktorá vyrastá spolu so súrodencami v Detskom 

domove Bytča. Prezident všetkým zablahoželala prehodil pár slov.  

Podrobnosti SD č.: 110  / 2017 

Obchod pre deti. Oblečenie, športové potreby, hračky, školské tašky a iné priniesli Žilinčania v júni do 

prázdneho obchodu SMILEPARK v centre AUPARK. Väčšina z nich už slúži deťom z Detského domova 

v Bytči.  Charitatívna myšlienka pochádza z Brazílie. Verejná zbierka sa začína v prázdnych 

priestoroch, ktoré sa počas niekoľkých dní zaplnia darmi od ľudí. Deti sa veľmi potešili najmä 

bicyklom. Dostali ich 12. Krstnou mamou projektu je olympijská víťazka v streľbe D. Barteková.  

Podrobnosti SD č.: 111 / 2017 

 

Súkromná základná umelecká škola YAMAHA 

 

Táto škola má v meste veľmi dobré meno. Na jej koncertoch sa s radosťou zúčastňuje verejnosť  

v hojnom počte. 6. Decembra predviedli jej žiaci všetko, čo sa za rok naučili. Sála v DK bola úplne 

plná, ľudia stáli aj v uličkách. Prikladám program z Vianočného koncertu, kde sú menovite uvedené 

jednotlivé čísla programu s ich interpretmi. Ďalej pozvánku na darcovstvo krvi.  

Podrobnosti SD č.: 112  a, b, c, d / 2017 
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10. kapitola 

 

K U L T Ú R A 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 4.10.2017 – MZ uverejnilo oznam o prenájme majetku mesta Tomášovi Bielikovi v budove 

tribúny futbalového štadióna na skúšobňu amatérskej hudobnej skupiny. Podmienky: 13,27 

€/ mesačne, na dobu neurčitú.  

Rozpočet mesta na kultúru v eurách.  

- Kultúra a spoločenské aktivity                         196 360 

- Podpora kult. A filmových podujatí                   78 510 

- Mestská knižnica                                                   66 270 

- Kronika mesta                                                          1 410 

- Podpora kultúrnych domov                                   7 010 

- Mestské kluby                                                        43 160 

Podrobnosti SD č.: 113  a, b, c, d / 2017 

Január 

Súťaž Kniha horného Považia -  11.ročník 

V týždenníku MY ŽN  bola v januári opäť vyhlásená súťaž o najlepšiu knihu.  Nominované boli iba 

knihy, ktoré boli vydané v roku 2016 a boli späté s regiónom horného Považia tematicky, alebo 

osobou autora. Knihy mohla nominovať verejnosť, redaktori, vydavatelia a pod. termín odovzdania 

nominácií bol od 20.1. 28.2.2017 knihy súťažili v dvoch kategóriách. Bola to beletria a odborná 

literatúra. Nominované knihy nám postupne predstavili v tlači, na internetovej stránke 

a v knižniciach.  O víťazovi rozhodovala verejnosť pomocou hlasovacích lístkov.  

Podrobnosti SD č.: 114  / 2017 

Slávnostné vyhodnotenie. Do súťaže bolo v tomto ročníku nominovaných 56 knižných titulov 

a hlasovalo 2 258 hlasujúcich. Titul „Kniha horného Považia 2016 v kategórii odborná literatúra 

získala kniha 12 statočných zostavovateľa Ľubomíra Bechného a kolektívu autorov. Na druhom 

mieste sa umiestnila kniha Kúzelné čítanie – Slovensko autora Mariána Kráľa.  V kategórii beletria 

získala titul kniha Alžbeta Báthoryová. Jej autor bol Michal Horecký. Druhé miesto obsadila kniha 

Smrť prekliatych, od autorky Kataríny Holetzovej.  

Podrobnosti SD č.: 115 / 2017 

Veľký nápis.  

Súkromný rybník pri Hrabovom sa zmenil na veľký odkaz jeho tvorcov pre Veľkú Britániu ( VB), ktorá 

odchádza z EÚ. V nápise stálo „ Goodbye Great Brittain“ Pomocou potravinárskej farby vytvorili 

okrem nápisu aj veľkú britskú vlajku. Všetko bolo na ploche 18-tisíc štvorcových metrov a použili 73 

m3 vody.„ Žijeme v čase , keď by sme sa mali všetci spájať a oni sa snažia silou mocou odtrhnúť. 

Myslím si, že to nie je dobré a chceme takto vtipne dať VB zbohom „ , povedal organizátor akcie 

Roman Grešák.  

Podrobnosti SD č.: 116 / 2017 
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Marec.  

Medzinárodný deň žien ( MDŽ ).  

Politická strana SMER a mesto Bytča pozývali na kultúrne a spoločenské podujatie  pri príležitosti 

osláv MDŽ. O kultúrny program sa postaral Števo Hruštínec s hudobnou skupinou PROFIL. Stretnutie 

sa konalo 12.3.2017 v Dome kultúry Bytča.  

Podrobnosti SD č.: 117  / 2017 

Apríl.  

Veľkonočný Malý trh otvorili jeho usporiadatelia 1.4. v Dome kultúry. V rámci podujatia Bytčania 

Bytčanom tu ponúkali na predaj vlastnoručne urobené výrobky ako: koláče, chlieb, zabíjačkové 

výrobky, maľované kraslice, prírodnú kozmetiku, ručne šité hračky, maľované tričká, z dreva 

vyrezávané dekorácie a pod. Podrobnosti SD č.: 118 / 2017 

Drahokamy. Filmová produkcia CINEMAX ponúkla záujemcom priamy prenos z produkcie Kráľovskej 

opery v Londýne. Mnohí Bytčania sa s radosťou zúčastnili na tomto kultúrnom predstavení. 11.4.2017 

sme sa zúčastnili na balete v troch častiach pod názvom Drahokamy. Toto trblietavé predstavenie 

bolo inšpirované krásou drahých kameňov, ktoré očarili Georga Balanchine  - choreografa. Predstavili 

sa nám umelci  najzvučnejších mien.  

Podrobnosti SD č.: 119 / 2017 

Festival komornej hudby a literatúry.  

Sobášny palác v Bytči hostil 26.4 a 27.42017 interpretov klasickej hudby a diskutérov o knihách  

a literatúre. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená literárna súťaž pod názvom : „ Prečo mám rád svoje 

mesto a čo by som na ňom zmenil“ Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ II. stupňa, študenti stredných škôl 

a dospelí.  

V programe sa predstavili: Jana Kurucárová hovorila o Bytčianskom zámku, Iveta Radičová ( politička ) 

hovorila o EÚ, a Peter Getting prezentoval svoje najobľúbenejšie knihy. V hudobnej časti sa nám 

predstavili učitelia a žiaci ZUŠ a Štátny komorný orchester v Žiline.  

Podrobnosti   SD č.: 120  a, b, c, d / 2017 

LA GIOIA – rockové balady. 

Mesto Bytča usporiadalo pre verejnosť koncert obľúbenej skupiny LA GIOIA v Dome kultúry dňa 

27.4.2017. Prekvapení boli milovníci tejto skupiny, ktorí si nevšimli , že ide o rockový koncert a potom 

im vadil hluk.  

Podrobnosti SD č.:  121 / 25017 

Stavanie mája.  

Mesto Bytča pozývalo verejnosť na tradičné podujatie „ Stavanie mája“ dňa 29.4.2017. Máj postavili 

pracovníci TS na Námestí republiky .  

Máj. 

Výstava v archíve.  

Štátny archív a spolok „ Pro archivis“ nás všetkých pozvali na výstavu päťsté výročie reformácie 

v archívnych dokumentoch. Slávnostné otvorenie výstavy bolo začiatkom mája v budove Sobášneho 

paláca.  

Deň matiek.  

Druhá májová nedeľa je venovaná v mnohých krajinách sviatku všetkých matiek. Predstavitelia nášho 

mesta pripravili 14.5.2017 kultúrne podujatie všetkým matkám, starým mamám s jediným cieľom 

vzdať úctu a potešiť srdce každej z nich. Prítomných privítal slávnostným príhovorom primátor mesta 

M. Minárčik a zaželal im pevné zdravie , pohodu, porozumenie a lásku Po príhovore bolo hlavným 
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bodom programu vystúpenie dychovej hudby MAGURANKA z Kanianky. Po skončení programu 

odovzdal primátor so svojím zástupcom Jurajom Babušíkom  každej matke kvet.  

Podrobnosti SD č.: 122 / 2017 

Bytčiansky Zámocký deň.  

V zámockom areáli prebiehal 27.5.2017 od 11,00hod. kultúrny program detí zo ZUŠ súboru Stavbár 

zo Žiliny, Nebeská muzika Terchová, Miro Jaroš  - pre deti a iné  prevažne folklórne skupiny. Náplňou 

sprievodného programu boli stánky s Ľudovými remeslami, maľovanie na tvár, tradičné jedlá, 

rozprávkový zámok a iné.  

Podrobnosti SD č.: 123   / 2017 

Jún. 

Kvíz o Európskej únii. Medzi  Žilinčanmi  získala 4.m. Anna Bírová z Bytče. Výhercovia si ceny vyzdvihli 

v redakcii novín.  

Podrobnosti SD č.: 124 / 2017 

Zábava u Záhradkárov. 3.6. sa v areáli Domu záhradkárov uskutočnila country zábava. Usporiadatelia 

pozývali na 18,00hod. všetkých Bytčanov. 

Medzinárodný deň detí ( MDD ). Mesto Bytča pozývalo 4.6.2017 na oslavy MDD  do areálu „ 

Kaplnka“. Program sa začal o 14,00hod. Všetkých prítomných tam čakali rôzne súťaže, hry, 

vystúpenia, diskotéka a koncert Petra Bažíka. Aj o občerstvenie bolo postarané.  

Podrobnosti SD č.: 125  / 2017 

Heligonkári.  

Obecný úrad v Kotešovej nás srdečne pozýval na IV. Stretnutie heligonkárov, ktoré sa uskutočnilo dňa 

11.6.2017 o 14,00hod. v Kotešovej. Na podujatí vystúpilo asi 80 hráčov z celého Slovenska , medzi 

ktorými nechýbali Bytčania.  

Podrobnosti SD č.: 126 / 2017 

Klub historických vozidiel Považie usporiadal opäť podujatie pod názvom Veterán tour Manín. 

17.6.2017 zaparkovali staručké autá aj na našom námestí , aby potešili zrak svojim fanúšikom.  

Podrobnosti SD č.: 127  / 2017 

Javorníček.  

XI. ročník festivalu Javornícke ozveny  bol spojený vo Hvozdnici so 40.výročím založenia folklórneho 

súboru Javorníček. Oslavy sa konali 17.6.2017.  

Podrobnosti SD č.: 128  / 2017 

Jánske vatry.  

S Jánom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom. Na Jána mali najväčšiu moc 

živly ako zem, voda a oheň. Mládež tancovala okolo ohňa v tejto najkratšej noci roka. Aj v Bytči sa tak 

stalo po mnohých rokoch.  

Mesto Bytča usporiadalo podujatie „ Pálenie Jánskych vatier. 24.6.2017 sme sa potešili kultúrnemu 

programu v areáli „ Kaplnka“. Vystúpila dychová hudba Hrabovanka, hudobná kapela PELLMELL59 

a na záver bola diskotéka.  

Podrobnosti SD č.: 129 a, b/ 2017 

Výstava. 

Mestský úrad a viacero mestských klubov usporiadalo výstavu výtvarných diel Bytčanov. Pod názvom 

„ Bytčania vo výtvarnom umení II sa predstavili rôzne vekové kategórie insitných maliarov z nášho 

mesta. Vernisáž bola 26.6.2017 a výstava trvala do 30.6.2017 v priestoroch KD. 

Podrobnosti SD č.: 130  / 2017 
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Kultúrne leto. 

30.6. odštartovali na námestí Bytčianske kultúrne leto. Pozvanie naň prijali mnohé kapely s blízkeho 

i ďalekého okolia. Našich mladých nadchla rocková skupina NO ONE z Topoľčian. Pre tých, ktorí majú 

radi folk, bolo pripravené stretnutie heligonkárov a dychových hudieb z Hrabového, Predmiera či 

Kolárovíc.  

Podrobnosti SD č.: 131  a, b, c  / 2017  

Júl. 

Prázdninová súťaž. 

Amatéri fotografi súťažili v týždenníku MY ŽN  o najkrajší letný záber. Víťazi   mohli vyhrať let 

balónom alebo pobyt vo wellness.. Záber mohol byť ľubovoľný, ale musel sa týkať leta. Medzi prvými 

Bytčanmi  sa zapojila Miroslava Tlusťáková so svojou fotografiou: „ Muškáty zaliate slnečnými lúčmi“.  

Podrobnosti SD č.: 132  / 2017 

Oslavy. 

Obecný úrad v Kotešovej pozval 9.7.2017 všetkých Bytčanov na oslavy sv. Cyrila a Metoda. Po 

slávnostnej sv. omši sa divákom predstavili folklórne a hudobné skupiny zo Súľova, Žiliny, z Tepličky, 

z Lietavskej Lúčky a P. Bystrice.  

Podrobnosti SD č.:  133  / 2017 

Heligonkári v Bytči.  

Naše mesto na 16.7. pripravilo V. ročník „ Stretnutia heligonkárov Bytčianskej doliny“. Dokopy 

vystúpilo 60 muzikantov a spevákov rôznych vekových kategórií. Celé podujatie moderoval Ján 

Melota. Všetci účinkujúci zožali veľký úspech a potlesk od nadšených divákov.  Napriek horúcemu 

počasiu sa diváci dobre zabávali a pridávali sa svojím spevom. Každý účinkujúci si ako spomienku 

odniesol ďakovný list a upomienkový predmet.  

Podrobnosti SD č.:  134  / 2017 

August.  

Hviezdne noci bol štvordňový festival , ktorý priniesol desiatky podujatí na šiestich atraktívnych 

miestach Bytče. Festival otvorili 17.8.a ukončili 20.8.2017. Dobrovoľníci usporiadali v meste unikátne 

filmové produkcie, výkvet slovenskej hudobnej scény a diskusie. Hviezdne noci sa od prvého roku 

založenia výrazne posunuli z filmového na multižánrový festival.  Riaditeľom  a dramaturgom bol 

Peter Getting , ktorý prehlásil, že už vlani počas festivalu pripravili 62 podujatí. Na tohtoročnom III. 

ročníku prevládali staré írske filmy. Vrcholom bolo premietanie  filmu Zem spieva z roku 1933. 

Hudobná časť festivalu predstavila mnoho neobjavených , nových kapiel zo Slovenska i Čiech. Festival 

predstavil svoje vystúpenia na námestí „ pod lipkami“, v bytčianskom DK, v letnom kine na nádvorí 

zámku, v mestskom parčíku a  v Sobášnom paláci. Cezpoľní návštevníci mali k dispozícii stanové 

mestečko.  

Podrobnosti SD č.: 135 / 2017 

Hrabovanka.  

V rámci kultúrneho leta pozvalo mesto fanúšikov dychovej hudby Hrabovanka na jej vystúpenie dňa 

13.8. na Námestí v Bytči. Nebolo nepriaznivé počasie , takže sa nemuseli sťahovať do DK.  

Podrobnosti SD č.:136  / 2017 

DUO RYTMUS je skupina známa Bytčanom z TV Šláger. Posedenie pri ich piesňach sa konalo v Bytči 

v Dome záhradkárov 13.8. popoludní. Na rovnakom mieste sa konalo hudobné popoludnie so 

skupinou MINI dňa 27.8. 
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Oslavy SNP.  

Mesto Bytča pozývalo pri príležitosti 73.výročia SNP  záujemcov na oslavy , ktoré sa konali 27.8.2017 

pred budovou MsÚ. Po oslavách nastúpili diváci do autobusu, ktorý ich odviezol do osady Magale, 

kde slávnosť pokračovala.  

Podrobnosti SD č.:  137 / 2017 

September. 

Bytčianska epopeja. 1.9.2017 nás pozvalo Považské múzeum do Sobášneho paláca na podujatie , pri 

ktorom sme si pripomenuli 450.výročie narodenia palatína Juraja Thurza. Pripravené boli interaktívne 

dielne pre deti, kde vyrábali erby a rodostromy. Program pokračoval premietaním filmov 

s turzovskou tematikou. Popoludní nás čakalo špeciálne prekvapenie : „ Zasadenie stromu života 

turzovskej dynastie“.  Napokon sme si pozreli hudobné a dramatické spracovanie Bytčianskej epopeje 

: „ Od Juraja po palatína“.  

Podrobnosti SD č.:  138 / 2017 

Najlepšia knižnica horného Považia.  

Hovoríme o MsK ( knižnici ) v Bytči , ktorá ponúka svoje služby obyvateľom mesta i celého 

bytčianskeho regiónu. Okrem bežných kníh získava do svojho fondu knihy a dokumenty s miestnou 

a regionálnou tematikou.  Svojou kvalitou služieb sa vypracovala na jednu z najlepších mestských 

knižníc v Žilinskom kraji. Napr. v roku 2016 sa do knižnice zaregistrovalo 1700 čitateľov, čo je 15% 

z počtu obyvateľov mesta. Okrem knižničných ponúka knižnica aj internetové služby.  K dispozícii je aj 

wifi pripojenie . Čitatelia oceňujú aj bibliobox , do ktorého môžu knihy vracať aj keď je knižnica 

zatvorená. MsK sa zapája do všetkých podujatí na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti. 

Organizujú akcie ako: „ Detský čitateľský maratón, Čítajme si, Deň ľudovej rozprávky, Celé Slovensko 

číta deťom, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe  a pod „.  

Ročne realizujú viac ako 50-tisíc výpožičiek. Ak knihu nemajú , získajú ju z iných knižníc.  

Podrobnosti SD č.:139  / 2017 

Október. 

Drak v studni. V Bytči sme oživili povesť. V studni zámockého parku sa objavila nezvyčajná umelecká 

inštalácia. Tri a pol metra dlhé oceľové dielo je späté s historickou povesťou o bytčianskom drakovi, 

ktorého chvost siaha až do Váhu. Nápad osadiť sem draka dostal záhradný architekt Jozef Janiš. 

Autorom diela bol Marek Pružina. Autori s priateľmi z OZ Galza zohnali peniaze. Sklenené oči 

s oranžovým odtieňom ručne vyfúkol sklársky majster Peter Dolinaj  z Valašskej Belej.  

Celé dielo váži až 170 kg a vyzerá inak vo dne ako v noci , keď svieti a je oveľa hrozivejší. Jeho svetlo 

je napojené na verejné osvetlenie, takže keď sa rozsvietia lampy, rozsvieti sa aj drak.  

V SD som pripojila aj povesť o drakovi a studni.  

Podrobnosti SAD č.: 140  a, b / 2017 

Prednáška. Považské múzeum v Žiline usporiadalo 27.10.2017  v Sobášnom paláci v Bytči prednášku : 

„ Život po živote „. Prednáška bola zameraná na zvyky a tradície súvisiace so sviatkom Všetkých 

svätých“. Podrobnosti SD č.: 141  / 2017 

Úcta k seniorom.  Stalo sa u nás tradíciou, že práve v októbri si verejnosť uctieva našich starých 

občanov. 15. 10. Sa tiež zišli v Dome kultúry aby si pekným kultúrnym programom spríjemnili pekné 

jesenné popoludnie. O kultúrny zážitok sa postarala obľúbená kapela DUO YAMAHA , heligonkárky 

Evka a Lenka Bacmaňákové a ľudová rozprávačka Ozefa.  

Podrobnosti SD č.: 142 / 2017 
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Pamätná tabuľa. František Švec mal veľký význam pri vzdelávaní farmaceutov na Slovensku. MUDr. 

František Švec DrSc. Univerzitný profesor, zakladateľ vedeckej farmácie na Slovensku bol rodák 

z Bytče. V roku 1992 bola na jeho rodnom dome odhalená pamätná tabuľa. Keď dom renovovali 

tabuľu demontovali a uschovali. Vďaka iniciatíve OZ GALZA a pomoci Mesta Bytča sa 26.10. tabuľa 

opäť vrátila na svoje miesto.  Po našom významnom rodákovi má mesto pomenovanú aj jednu z ulíc – 

Švecova ulica.  

Podrobnosti SDF č.: 143  / 2017 

November.  

Vypúšťanie lampiónov. 10.11. patril podujatiu, určenému hlavne deťom. Lampiónový sprievod 

rozžiaril ulice nášho mesta. Po tom ako prešli deti so svojimi rodičmi a starými rodičmi po celom 

meste sa napokon zastavili pred tribúnou na námestí, kde si všetci naraz rozsvietili svoje lampióny 

šťastia a vypustili ich na oblohu. Tie potom poletovali nad Bytčou a urobili radosť nám všetkým.  

Akciu sprevádzal kultúrny program. Svojím tancom strhli k pohybu mladšie dievčatá zo skupiny 

RagaZZa.  Sprievod organizovalo CVČ v Bytči, aj so sladkými koláčikmi a teplým ovocným punčom. 

Podrobnosti SD č.: 144 / 2017 

Detská rozprávková Žilina je Celoštátna literárna súťaž pre deti , ktorá tento rok už otvorila 

10.ročník. Prihlásilo sa 183 autorov so svojimi rozprávkami, s najčastejšou témou ktorých bolo 

priateľstvo. Ďalšie témy boli o zvieratkách, prírode a prvých láskach. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

a odovzdanie cien sa konalo 22.11.2017 v priestoroch Radnice mesta Žilina.  

Cenu riaditeľky KKS  v Žiline získala Monika Lukáčová z Bytče.  

Podrobnosti SD č.: 145 / 2017 

December.  

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutočnilo na námestí 

5.12.2017.Pri čakaní na Mikuláša si skrátili chvíľu rôznymi hrami a diskotékou. Všetko pre deti 

pripravilo CVČ.   

Podrobnosti SD č.:  146  / 2017 

Vianoce s detskou knihou : Toňa Revajová. Bola to beseda a autorské čítanie so spisovateľkou. 

V Mestskej knižnici sa deti streli so spisovateľkou 15.12.2017. V SD prikladám foto dokumentáciu 

z celej akcie, ktorú pripravili pracovníčky MsK.  

Podrobnosti SD č.: 147  / 2017 ( 9 listov ).  
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11. kapitola 

 

C I R K E V 

 

Rozpočet mesta v eurách.  

- Náboženské a iné služby          27 450,- 

Podrobnosti SD č.: 148 / 2017 

Púte.  

1. Deti, koledníci a kňazi sa 13. Mája zúčastnili v Rajeckej Lesnej Misijnej púte detí. Dobrovoľníci 

podporili misijným koláčikom a misijným trhom misiu v Ugande.  

Podrobnosti SD č.: 149 / 2017 

2. Deviata diecézna púť rodín sa konala vo Višňovom pri Žiline v dňoch 24. A 25. Júna.  

Podrobnosti SD č.: 150 / 2017 

3. MEDJUGORIE. Táto púť sa konala v troch termínoch v júni, júli a auguste. Jej súčasťou bola sv. 

omša na Makarskej riviére; celodenný náboženský program  s výstupom na horu zjavenia 

a pod. Pútnici sa mohli vykúpať v mori a osviežiť sa.  

Podrobnosti SD č.: 151 / 2017 

4. V sobotu a nedeľu  15. – 16. Júla sa konala púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži. 

Slávnostnú sv. omšu tu celebroval Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a Mons. Václav Slouk 

z Brna. Po omši mohli pútnici prijať sv. škapuliar.  

Podrobnosti SD č.: 152 / 2017 

5. V júlových dňoch sa konala katolícka pútnická konferencia Nové svitanie v Skalke pri 

Trenčíne.  

Podrobnosti SD č.: 153  / 2017 

6. FATIMA – LURDY. Púť sa konala z príležitosti 100. Výročia zjavenia vo Fatime. Pútnici z Bytče 

odchádzali 18.7. o 14,oo hod. Súčasťou púte boli návštevy pútnických miest v MONTICHIARI 

v Taliansku; hory MONTSERRAT v Španielsku; FATIMY v Portugalsku; SANTIAGO DE 

COMPOSTELA; mesto ARS vo Francúzsku a iné.  

Podrobnosti SD č.: 154 / 2017 

7. Farnosť Lednické Rovne usporiadala ôsmu diecéznu púť starých rodičov k sv. Joachimovi 

a Anne  22. Júla . Slávnostnú sv. omšu celebroval Jeho Excelencia Mons. Tomáš Galis, žilinský 

biskup.  

Podrobnosti SD č.: 155 / 2017 

8. Levočská púť 2017 – 770. výročie pútí na Mariánsku horu – 1. Júla 2017 

Podrobnosti SD č.: 156  / 2017 

9. 3. Septembra sa konala ôsma diecézna púť mužov vo Višňovom pri Žiline. Súčasťou púte boli 

prednášky, krátke filmy a samozrejme modlitby.  

Podrobnosti SD č.: 157 / 2017 

10. Vo farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici sa konala 8. septembra  Mariánska púť.  

Podrobnosti  SD č.: 158 / 2017 
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Štatistika za rok 2017.  

Krsty: spolu : 97 z toho mužské : 52 a ženské 45.  

- Do 1 roku života : 92  

- Od 1 do 7 rokov : 2 

- Od 7 do 14 rokov : 3  

Sobáše :  23  

Prvé sv. prijímanie : 121 

Birmovky : 85 

Pohreby :  spolu 93 , z toho :  

                  Muži : 45 

                  Ženy : 46  

                  Deti : 

 

Vysluhovanie sviatosti krstu, ohlášky, 1.sv. prijímanie a birmovka.  

- Pred kostolom na verejnej tabuli vystavili harmonogram o vysluhovaní sviatosti krstu na celý 

kalendárny rok. O krst požiadal vždy jeden z rodičov a pred krstom sa vždy koná predkrstné 

stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi.  

Ohlášky : sviatosť manželstva prijmú :  

29.4. František Kahát  a Markéta Jochymová 

13. 5. Miroslav Turčák  a Andrea Lukácsová 

          Tomáš Dobroň  a Zuzana Slotíková  

27. 5. Miroslav Bučo  a Lenka Zubrická 

10. 6. Pavol Mitaš  a Eva Plšková  

           Martin Lokaj  a Terézia Malíková  

1.7.   Tibor Moravčík  a Jana Bednárová  

7. 7.  Peter Hrobárik  a Lenka Randová 

22. 7. Milan Kubica  a Beáta Smetanová  

26. 7. Ľubomír Chvalník  a Ivana Gališová  

29. 7. Michal Kypús   a Barbora Šúchová  

9. 9.  Martin Gálik  a Daniela Chasníková  

         Peter Gier  a Ivana Mráziková 

23. 9. Jozef Lutišan  a Anna Adamíková  

30. 9. Andrei Cucar+  a Denisa Bohušová 

          Andrej Vojtek   a Radka Raždíková 

14. 10. Rastislav Bříza  a Veronika Behríková  

17. 11. Filip Kováč  a Anežka Keblúšková  

25. 11. Adam Šereš  a Patrícia Korbášová 

Koncerty: 

- Trojkráľový koncert sa konal vo Farskom kostole v Bytči 6.1.. Vystupoval v ňom Miešaný zbor 

Glória Deo a spevácky zbor z Považského podhradia. 

Podrobnosti SD č.: 159  a , b  / 2017 

- V rámci festivalu Javornícke ozveny vystúpil folklórny súbor Javorníček  17.6. v kostole sv. 

Svorada a Benedikta vo Hvozdnici 

Podrobnosti SD č.: 160  / 2017 
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- Ženská spevácka gospelová  skupina pod vedením organistky  Anny Holíncovej vystúpila na 

vianočnom koncerte vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči  dňa 30.12. Hosťom 

koncertu bol Andrej Vancel – tenor.  

Podrobnosti  SD č.:   161 a, b / 2017 

- Detský spevácky zbor Úsmev z Bytče a spevácka gospelová skupina vydali spoločné Vianočné 

CD pod názvom Nesieme vám Vianočný čas. 

Podrobnosti SD č.: 162  / 2017 

Zbierky: 

Členovia rodiny Nepoškvrnenej a Slovenskej Katolíckej charity počas celého roka robili zbierky pre 

núdznych, zapálili sviečku za nenarodené deti, pokračoval projekt Adopcia na diaľku, v ktorom už 

adoptovali a podporujú 421 detí. Pôstna škatuľka  pre Afriku vyzbierala v roku 2016 viac ako 190 tisíc 

eur. Za ne vybudovali novú budovu škôlky v Ugande aj vo Rwande.  

Podrobnosti SD č.:  163  a, b, c, d, e / 2017 

Súkromné Centrum voľného času v Bytči.  

- V tomto kalendárnom  roku ponúkalo mladým ľuďom  19 záujmových útvarov z ktorých 

funkčné boli iba tie , do ktorých sa prihlásili minimálne 12 členov.  

- V apríli zorganizovali pre starších miništrantov duchovnú obnovu v kňazskom seminári v Nitre 

- V decembri pre dievčatá vo veku od 17 – 30 rokov  pripravili Duchovnú obnovu  v Bratislave 

na tému „ S Máriou rozviaž ... 

- V decembri v budove SCVČ piekli a zdobili medovníky a vianočné oblátky 

Podrobnosti SD č.: 164   a, b, c, d / 2017 

Farské oznamy:  

Na vývesnej tabuli pred kostolom umiestnili zamestnanci farského úradu svoje pravidelné oznamy. 

Z nich sme sa dozvedeli názvy jednotlivých týždňov , resp. k čomu boli zasvätené; liturgický kalendár 

– každý bol venovaný spomienke niektorému svätcovi , alebo udalosti. Pod titulom „ Bohoslužby“ 

sme sa dozvedeli o koľkej sa začínajú bohoslužby v Bytči, alebo jej mestských častiach ( Hliník, Hlboké, 

Malá Bytča... )Ďalej tu boli oznamy pre birmovancov, blahoželania oslávencom, poďakovanie za 

výzdobu kostola, stretnutie detí pred 1.sv. prijímaním, oznamy o prijatí sviatosti manželstva, termíny 

spovedí atď. Do sprievodnej dokumentácie som vybrala iba po jednom liste z niektorých mesiacov.  

Podrobnosti SD č.: 165  / 2017 ( 12 strán ) 
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12. kapitola 

 

N Á V Š T E V Y 

 

Dňa 26.4.2017 pri príležitosti stretnutia s predstaviteľmi strojárenských spoločností pôsobiacich na 

území nášho mesta prijali aj predstavitelia mesta oficiálnu Taiwanskú delegáciu v zastúpení :  

Ruey – Li Tseng : vedúci Taiwanskej reprezentačnej kancelárie 

Shih – Liang Lin  : riaditeľ ekonomickej divízie Taiwanskej reprezentačnej kancelárie  

Eva Mjartanová : tajomníčka politickej divízie Taiwanskej reprezentačnej kancelárie 

Podrobnosti SD č.: 166 / 2017 

 

Dňa 17.8.2017 navštívila naše mesto Írska veľvyslankyňa na Slovensku pani Anne – Marie Callan pri 

príležitosti konania festivalu Hviezdne noci. Pani veľvyslankyňu oficiálne prijali aj predstavitelia mesta 

Bytča. Súčasťou jej zápisu v Knihe návštev bolo okrem podpisu aj poďakovanie za vrelé prijatie 

a zážitok z festivalu.  

Podrobnosti SD č.:  167 / 2017 
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13. kapitola 

 

K L U B Y,  S P O L K Y,  O R G A N I Z Á C I E 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 23.2.2017 – MZ schválilo dotáciu pre klub GALZA na projekt „Pamätná doska Ladislavovi 

Tomborovi“( za 210,€ ) a Františkovi Švecovi ( za 378, € ).  

• MZ schválilo dotáciu DVHZ Hrabové vo výške 600,€ na oslavy 90. výročia založenia hasičského 

spolku v Hrabovom ( pozvánky, medaily, bulletin a pod ) 

• MZ schválilo zvýšenie príspevku Ms klubu Hrabovanka o 1 700, € z príležitosti založenia 

dychovej hudby, kúpenie nových rovnošiat.... 

• MZ schválilo kúpenie hasičskej striekačky DVHZ Mikšová z rezervného fondu mesta za 

6 000,€.  

Rozpočet mesta v eurách.  

Kluby dôchodcov spolu :                4 030 

Klub JDS                                             1 130 

Klub učiteľov dôchodcov :                  500 

Klub ZPCCH                                           500 

Klub telesne postihnutých                 500 

Klub invalidných dôchodcov Hliník   350 

Klub dôchodcov Hrabové                    350 

Klub dôchodcov Malá Bytča               350 

Klub dôchodcov Mikšová                     350 

Podrobnosti SD č.:  168 / 2017 

 

Klub učiteľov dôchodcov( KUD ) Bytča 

 

KUD bol mestský klub a organizačne patril pod JDS. 

Členovia klubu sa stretávali pravidelne každý utorok , po celý rok okrem prázdninových mesiacov  ( júl 

august ). Počet platiacich členov bol 46, členský príspevok bol 5 €.   

Členovia výboru : predsedníčka  Anna Jancová, pokladníčka : Mária Beníčková,  kultúrna referentka ( 

kultúra, šport, zájazdy ): Oľga Adamčíková, kronika : Gabriela Uhliariková.  

Schôdze a slávnostné posedenia : Všetky schôdzky mali okrem výnimiek v klubových priestoroch KD.  

• 7.2. hodnotiaca Výročná členská schôdza . Sumarizovali prácu v minulom roku 2016 , čítali 

stav pokladne. Kronikárka prečítala zápis za rok 2016. Vedenie sa poďakovalo aktívnym 

členom za prácu počas roka 

• 21.2. – fašiangové posedenie pri šiškách, ktoré pravidelne pripravila Táňa Tlusťáková.  

• 7.3. – slávnostná schôdza a posedenie k MDŽ v klubovni KD. Privítali sme hostí z MsÚ, 

členovia si pripravili kultúrny program. Podrobnosti SD č.:       / 2017 ( foto ) 

• 28.3. – slávnostná schôdza ku Dňu učiteľov znova v klubovni KD. Bývalí učitelia na škole ZŠ Ul. 

mieru boli pozvaní aj na ich posedenie. Podrobnosti SD č.:      / 2017 ( foto ) 
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• 17.10. – Slávnostné posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k seniorom, ktoré sa konalo 

v reštaurácii ROYAL v Hliníku n/ Váhom.  

• 7.12. – posledné predvianočné posedenie a rozlúčka so starým rokom  v klube a 12.12. 

v kongresovej sále ZŠ mieru.  

Prednášky.  

• 10.1. – Liečba cibuľou – G. Uhliariková;  

• 31.1.- úryvky z kapitol kroniky mesta  - G. Uhliariková ( kronikárka mesta ) 

• 28.2. – po sobášnom paláci nás sprevádzala a jeho históriu priblížila lektorka Vladka 

Horváthová, prednáška o zámku. Podrobnosti SD č.:    / 2017 ( foto ) 

• 14.3. – Zber a zužitkovanie liečivých rastlín – Tonka Hujíková 

• 9.5. – Rady pre alergikov na jar  - G. Uhliariková  

• 23.5. Kurz právnej pomoci dôchodcom  - p. Svrčková ( správkyňa DK ) 

• 20.10. – Naše detstvo – v I. B. triede ZŠ Ul. mieru vystúpila ako lektorka G. Uhliariková 

• 24.10. – Podrobnosti o vzniku Bytčianskeho draka – článok – Oľga Adamčíková 

• 7.11. – Články o Bytči z časopisu GALZA – G. Uhliariková  

Návšteva dlhodobo chorých členov. 

• 10.1. – Ibika Salajková v nemocnici – mozgová príhoda 

• Postupne – Anna Haščáková a Magda Harvánková 

Jubilanti.  

• Priebežne sme blahoželali členom k ich meninám a narodeninám.  Mária Holášová – 90 

rokov;  Berta Chmelinová – 85 rokov; Kamila Klacková – 80 rokov ; Emília Hrtánková – 80 

rokov; Veronika Moravčíková – 75 rokov ; Oľga Adamčíková – 75 rokov ; Anna Kotačková – 70 

rokov ; Anna Gáliková – 70 rokov.  

Podrobnosti SD č.:  169 / 2017 

Šport , turistika.  

• 10.2. – Vysoké Tatry – Ľadový dóm. ( O. Adamčíková, M. Ďurdíková a A. Tomaníková.  

• 15.6. – športové dni v Malej Bytči – účasť 15 našich členov 

• 12.10. – posedenie na Petrovickej spojke , cesta na bicykloch a autobusom – 7 členov  

• 14.11. – Vysoké Tatry – turistika – O. Adamčíková a Anna Jancová 

Koncerty, kultúrne podujatia. 

• 3.3. – Cigánski diabli v DK  

• 11.4. – súkromná návšteva filmového prenosu z Kráľovskej opery v Londýne  - balet 

Drahokamy . G. Uhliariková 

• 26.4. – účasť členov na Festivale hudby a literatúry v Sobášnom paláci.  

• 27.4. koncert skupiny LA GIOIA – úspešné spevácke trio 

• 10.10. – zámocký drak – vernisáž  

• 6.12. – vianočný koncert detí zo súkromnej hudobnej školy YAMAHA  - starí rodičia 

Výstavy .  

• 14.3. – pripravila výstavu k Veľkej noci G. Uhliariková – klubové priestory( výšivky, kraslice) 

• 26.6. – Výstava Bytčania vo výtvarnom umení  ( aj naša členka G. Uhliariková - grafiky )  

Podrobnosti SD č.: 170  / 2017 

• 30.9. – Výstava ovocia, zeleniny a kvetov SZZ. Vystavovali aj naše členky : Kotačková 

a Uhliariková 
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Zájazdy, výlety.  

 

• 18.5. Bratislava , Devín s klubom JDS 

• 6.6. – Poznávací zájazd Holandsko – záhrady Keukenhoff  ( 2 členovia ) 

• 27.6. – Poznávací zájazd Spišská Nová Ves, Levoča 

• 19.9. – A. Jancová – Chorvátsko  

• 20.9. – južné Poľsko , sev. Morava ( 2 dni )  

Podrobnosti SD č.: 171 a, b, c   / 2017 ( foto  

Humor, vtipy. 

Priebežne si niektorí členovia pripravili vtipné príspevky, alebo vtipy. Niekedy bolo aj bez nich 

mimoriadne veselo. Členovia radi chodili do klubu, pretože zakaždým odchádzali svieži na tele aj na 

duchu.  

Noví členovia.  

Začali chodiť manželia Uríčkovci. Jozef Uríček bol aj predseda  okresnej rady JDS.   

Navždy nás opustili.  

30.5. – Magda Harvánková vo veku 85 rokov. Jej manžel potom odišiel z Bytče do penziónu 

v Štiavniku.  

26. 9. – Júlia Ďurajková  ( dochádzala zo Súľova )  

 

Klub filatelistov Bytča 

 

KF bol mestský klub, preto za pomoci mesta pravidelne vydával  bulletin o svojej činnosti, jubileách 

a spomienkach na známe osobnosti, ktoré súvisia s Bytčou.  

- Č. 1 – je venovaný Jurajovi Turzovi a jeho narodeninám. Na str. 11 sa začína článok pod 

nadpisom Juraj Turzo vo filatelistických súvislostiach 

- Jubileá pošty a filatelie v Bytči v r. 2017 je ďalší príspevok  

- 15 rokov od vydania známky Andy Varhol v USA 

Podrobnosti SD č..: 172 / 2017 

Č.2  - mapuje život filatelie na celom Slovensku 

       -  pozýva na inauguráciu poštovej známky LIETAVA  v máji  

       -  pripomína 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana 

       -  pripomína vydávanie filatelistickej tlače na Slovensku. Najstaršia je v Martine od r. 1976 vydali  

           Do roku 2002 spolu 27 ročníkov. Bytčianska filatelia začala vychádzať v r.2011 a dodnes vydali 7   

           ročníkov.  

-  Ďalší zaujímavý článok sú údaje cestovania dostavníkom  v r. 1810 z Bratislavy do Prešova.  

Podrobnosti SD č.: 173 / 2017 

Č. 3  - propagácia filatelie medzi deťmi  

        -  1150 výročie vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 

        -  1150 výročie vysvätenia sv. Gorazda za kňaza 

        -  práca Spoločenstva kresťanskej filatelie Sv. Gabriel pod vedením Bytčana Mons. Jána Valla. 

        -  výročie: Prvá výstava jednorámových exponátov na Slovensku bola v r. 2002 v Bytči 

        -  Mládežnícka filatelia na Slovensku – jej založenie , významní predstavitelia a pod. 

Č. 5  -  príjemné vianočné sviatky , správy od filatelistov z celého Slovenska 

         -  správy o burzách . Bytčania využívali burzu v Žiline  v kaviarni Slávia 
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Slovenský zväz záhradkárov Bytča 

 

Členovia výboru SZZ sa stretávali v Dome záhradkárov pravidelne každý mesiac pod vedením 

predsedu ZO SZZ Ing. Juraja Putirku. Počet platiacich členov sa stále znižuje. Tento rok ich bolo 46. 

6. 1. Mali členovia výboru prvé posedenie pri kapustnici , kde privítali Nový rok 2017. Pokladníčka  

-    Elena Gajdošová spolu s podpredsedom Františkom Hrnkom urobili inventarizáciu majetku .  

-    predseda zároveň konštatoval, že sme od MsÚ dostali grant na jesennú výsadbu ovocných  

      stromčekov.  Členský príspevok bol tento rok  3 €.  

12.3. sa konala Výročná členská schôdza SZZ v Drevenici  „ U Vankov „. Prítomných bolo 28 členov zo  

      všetkých  pobočiek.  

- Zo správy sme sa dozvedeli podrobnosti o činnosti záhradkárov za rok 2016. Členovia 

odpracovali okolo Domu záhradkárov a na prípravu výstavy 112 hodín.  

- Správu o hospodárení podala pokladníčka E. Gajdošová. Minuli sme 3827 € a na účte ostalo 

160 €.  

- V príhovore primátor poďakoval za pozvanie, ocenil prácu SZZ pre mesto a sľúbil finančnú 

pomoc MsÚ pri našej činnosti.  

- Tajomníčka M. Lalíková rozdala pozvánky na zájazd do Holandska ; pripomenula návštevu 

členov SZZ v Rakovej, kde nakúpili podpníky a svoju prednášku žiakom ZŠ Lániho v rámci „ 

náučného chodníka“.  

- Minútou ticha sme si uctili našich členov , ktorí nás tento rok  navždy opustili : Ondrej Gajdoš, 

Ján Fľak, p. Gajdošík, p. Blaško a Jurgoš.  

- Členka výboru privítala nových 5 členov : Cedzo, Hvorečná, Rezáková , Pucík a Křenková.  

Podrobnosti SD č.: 174 a, b / 2017 

31.3. Zasadnutie MV SZZ.  

- výbor rozhodol o výreze orecha, ktorý rastie vo dvore Domu záhradkárov . Žiadala si to majiteľka 

susedného rodinného domu p. Marcišová.  

- členovia výboru vyložili a upratali stoly a lavice do dvora 

- rokovanie o zmene zväzu záhradkárov na Občianske združenie pod názvom „ Záhradkári 

Bytčianska“.  

18. – 22.5.2017 – účasť členov na poznávacom zájazde do Holandska. Jednalo sa o výstavu kvetov 

v meste Kaukenhoff. Okrem Bytčanov sa zájazdu zúčastnilo mnoho členov záhradkárskych organizácií 

celého Bytčianska.  

Podrobnosti SD č.: 175 / 2017 ( foto )  

29.5.2017 sa členovia ZO zúčastnili spolu s mobilnými obyvateľmi DSS Jesienka na úprave parku za 

budovou. Vysadili nové stromčeky a ozdobné kríky, ošetrili tie, ktoré sa vysadili minulý rok. Akciu 

zorganizoval ideovo i materiálne Peter Holáš.  

Podrobnosti SD č.: 176 / 2017 ( foto )  

29.9.-2.10.2017 pripravil výbor ZO SZZ v Bytči výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov zo záhrad 

v Dome kultúry.  Vystavovali nielen záhradkári, ale aj deti z MŠ a ZŠ.  

Výstavy sa zúčastnilo 51 vystavovateľov s 270 exponátmi. Návštevnosť bola 630 osôb.  

Súčasťou výstavy bolo aj vyhodnotenie úspešných pestovateľov nezávislou komisiou.  

- Jablko : 1.m. S. Klunda 

-  ( Rubín ), 2.m.:Š. Putirka ( Mel rose ); 3.m. : P. Ivanka ( Rubinola ).  

- Hruška: 1.m. L. Maco  ( Lukasova ), 2.m. V. Gečev ( Nashi ), 3.m. : M. Gajdošová ( Blumen ... )  
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- Ostatné ovocie : 1.m. : F. Hrnko ( Jojo ), 2.m.: L. Maco ( Pepino ) 3.m.m : A. Kocianová ( 

Hrozno ) , 3.m.m : M. Langerová ( Orech )  

- Zelenina : 1.m.: G. Uhliariková  ( kolekcia zeleniny ), 2.m.m: O. Škorvanová ( kapusta čínska ), 

3.m.: Š. Papánek ( mrkva ) 

- Cena poroty : rodina Holášova ( kolekcia tekvíc )  

- Všetky školy a Jesienka DSS dostali diplom.  

Podrobnosti SD č.: 177 a, b / 2017 

6.10.2017 poznávací zájazd do Olomouca na výstavu kvetov, ovocia a zeleniny. Návštevníci 

výstavy sa nechali inšpirovať formovaním záhrad a nakúpili si semená, stromčeky , ale najmä 

nové odrody cesnaku.  

Podrobnosti SD č.: 178  / 2017 ( foto )  

Jubilanti: 70.r. oslávili : G. Uhliariková, E. Gajdošová a  A.  Kotačková 

 

Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO Bytča 

 

Členovia výboru : M. Papánková – predseda, M. Bunčová – podpredseda, T. Perotová – pokladník, A. 

Ballayová a M. Dudeková – členky rady.  

Členovia sa stretávali 1x do mesiaca v klubových priestoroch DK.  

Rehabilitačné a poznávacie zájazdy:  

- Máju : Turčianske Teplice – kúpele, múzeum remesiel a rodný dom J. Kollára v Mošovciach 

- Jún: kúpele Lúčky – mesto Ružomberok, mauzóleum A. Hlinku ; Jánske ohne  - areál Kaplnky 

v Bytči  

- September : Turčianske Teplice – kúpele, návšteva kultúrnych pamiatok mesta 

- Október, november  : Rajecké Teplice – kúpele, Rajecká Lesná – betlehem, krížová cesta 

Rekondičné pobyty : apríl : kúpele Nimnica; máj a október : Turčianske Teplice 

Podrobnosti SD č.: 179  / 2017 ( foto )  

Výjazdové zasadnutie spojené so školením : Rajec v máji. Zúčastnili sa predsedníčka a pokladníčka.  

Rehabilitačný a vzdelávací pobyt v Turčianskych Tepliciach  absolvovali v novembri spomínané členky 

výboru.  

Jarné športové hry v máji a jesenné v novembri zorganizovalo OC ( okresné centrum v Žiline ) 

Kremnická barlička – recitačná súťaž. 1.miesto v nej získala Anna Šutáková s vlastnou tvorbou.  

Prednášok  usporiadaných  OC ( okresné centrum ) sa zúčastnili členovia ZO . Prvá bola z príležitosti „ 

Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím „ . Druhá téma : Zákon o finančných 

príspevkoch  pri ťažkom zdravotnom postihnutí.  Prednášali zamestnanci Ústredia úradu práce a soc. 

vecí v Žiline.  

Podrobnosti SD č.: 180  / 2017 ( foto ) 

Ocenenie pri príležitosti 450-teho výročia narodenia J. Turzu dostala od predstaviteľov MsÚ pani M. 

Papánková v decembri.  

Návšteva výstav a kultúrnych podujatí  usporiadaných  mestom a inými klubmi.  Výstava obrazov 

Bytčanov všetkých generácií.  

Podrobnosti SD č.: 181  / 2017 ( foto ) 

Noví členovia : V priebehu roka prijali 6 nových členov : A. Tomková a J. Tomek, H. Komadová, A. 

Pšenicová, Š. Papánek a V. Hvorečná.  

Odišli 4 členovia a zomrela Ľudmila Sakalová.  

Počet členov bol na konci roka 90.  
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Životné jubileá oslávili :  T. Brezányová – 80 r.; A. Baláž, V. Čeklovská a D. Papíková  - 70 r. ; M. Beňo – 

60 r.; P. Ciesarík – 50 r. ; G. Papánková – 40 r. 

Slávnostné posedenia  členov ZO sa konali v klubových priestoroch DK.  

- Február : Výročná členská schôdza  

- Máj : Posedenie ku Dňu matiek a otcov  

- Október : posedenie ku Dňu telesne a zdravotne postihnutých  

- December : rozlúčka so Starým rokom,  posedenie pri vianočnom stromčeku.  

 

Dobrovoľný hasičský zbor Bytča 

 

Vyhodnotenie medzi okrskovej súťaže DHZ za rok 2017. 

Umiestnenie v tabuľke: 2.m. Hliník n/ Váhom, ; 3.m. Bytča ; 7.m. Hrabové; 12.m. Mikšová ; 18.m. 

Pšurnovice a 19.m. Malá Bytča.  

DHZ Hliník n/Váhom získal z obvodu Bytča najviac 20 300 bodov. Získali ich za : účasť v rôznych 

súťažiach v okrese i mimo neho , školenie a účasť rozhodcov , organizácie pohárových súťaží 

dospelých i detí, zásah DHZ pri požiaroch i živelnej pohrome, bezplatný odber krvi, účasť na 

kultúrnych a spoločenských akciách, technická pomoc obci, a iné. Zbor mal 98 členov, predsedal mu 

Rudolf Frolo  a veliteľ bol Miroslav Frolo starší.  

Podrobnosti SD č.: 182  / 2017 

DHZ Bytča získal 18 320 bodov za aktivity: účasť na hre Plameň, účasť na okresných a krajských 

súťažiach, prebore jednotlivcov, zásah pri požiari a živelnej pohrome, bezplatnom odbere krvi, pri 

kultúrnych a spoločenských akciách, technická pomoc obci, školenie rozhodcov, organizácia osláv Sv. 

Floriána a iné. Zbor mal 76 členov, predsedal mu Ján Gärtner a veliteľ bol Peter Svetloššák.  

Podrobnosti SD č.: 183  / 2017 

DHZ Bytča usporiadal 15.7.2017 na mestskom štadióne akciu pod názvom FIRE FEST. Jej súčasťou bol 

42. ročník súťaže O pamätnú prilbu a  4.ročník nočnej súťaže o putovný pohár Žilinská NHLka.  

Podrobnosti SD č.:184  / 2017 

DHZ Hrabové získal 9 980 bodov za aktivity: účasť na hre Plameň, účasť na okresnej súťaži, 

organizácia pohárovej súťaže doma, účasť na pohárovej súťaži mimo okres, organizácia detskej PS, 

zásah pri požiari a živelnej pohrome, bezplatný odber krvi, technická pomoc obci, účasť pri 

spoločenských akciách, školenie rozhodcov, organizácia osláv Sv. Floriána a iné. Zbor mal 86 členov 

a predsedal mu Štefan Hrabovský. Veliteľ bol Ladislav Gaňa.  

Podrobnosti SD č.:  185 / 2017  

DHZ Mikšová získal 6 300 bodov za akcie : účasť na hre Plameň, účasť na okresnej a krajskej súťaži, 

súťaže jednotlivcov, organizácia a bezplatné darcovstvo krvi, kultúrne a spoločenské akcie, účasť na 

školení rozhodcov, organizácia osláv Sv. Floriána v obci, a iné .Zbor mal 57 členov a predsedal mu 

Pavol Zdurjenčík. Veliteľ bol M. Pitlík.  

Podrobnosti SD č.:186  / 2017 

DHZ Pšurnovice získal 1 310 bodov za akcie : účasť na hre Plameň, účasť na okresnej súťaži, zásah pri 

požiari a živelnej pohrome, bezplatné darcovstvo krvi, a iné. Zbor mal 35 členov a predsedal mu 

Ladislav Mikulášek. Veliteľ bol Ján Šebeňa.  

Podrobnosti SD č.:  187  / 2017 

DHZ Malá Bytča  získal 1 170 bodov za akcie: účasť rozhodcu na okresnej súťaži, zásah pri požiari, 

školenie rozhodcov, a iné.  Zbor mal 66 členov a predsedal mu Július Kozák. Veliteľ bol Ing. M. Blaško.  

Podrobnosti SD č.:  188  / 2017 
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GALZA  PRESS 

 

Je informačný časopis Občianskeho združenia GALZA , ktorý vychádza 4x ročne o zberateľoch  pre 

verejnosť v Bytči. Tento rok je to 5.ročník.  

1.číslo. V jeho úvode sa poďakovali p. K. Kasagrandovej  za iniciatívu pri spracovaní  rôznych 

materiálov. Redakcia sa poďakovala MZ , ktoré 23.2.2017 schválilo dotáciu na výrobu a osadenie 

pamätnej dosky L. Tomborovi, a F. Švecovi.  

- seriál na pokračovanie : zápalkové nálepky z éry socializmu,  

- pravidlá Bytčianskeho jazyka : zveliechac – pozbierať sa ; šlauf – hadica; kranflek – podpätok... 

- Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1918 až 1939.  

- história a význam rodiny Gettingovcov v Bytči  

- rozhovor s Bohuslavom Behríkom 

- „Známečky „ niečo o poštových známkach 

- „Žabiarska sága“ podrobnosti z histórie m. č .Hliník n/ Váhom-   jeho pomenovanie 

- Michal Filek -  osobnosti mesta Bytča ( rozhovor )  

- história  a súčasnosť hádzanej v Bytči od r. 2000 

- symbolika mesta  - pečate, známky a erb ; V r. 2014 bol schválený erb farnosti Bytča 

- z dejín DHS Bytča : obdobie od r. 1937  

- recepty z bytčianskych kuchýň 

Podrobnosti SD č.:  189  / 2017 

2.číslo. V úvode boli predstavené pohľadnice s kresbami fragmentov Bytče 

- GALZA informuje o výstavách , odhalení pamätnej dosky a pod.  

- okienko pre filokartistov zápalkové škatuľky ; 

-  pravidlá Bytčianskeho jazyka: ništár : ten, čo všetko pokazí; trúnek : pálenka, rumpľa : nástroj na  

   pranie... 

-Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 Tento diel sa zameral na rok 1935 

- Úprava Masarykovho námestia ; elektrifikácia obce 

- história a význam rodiny Gettingovcov v Bytči 

- rozhovor s Ivanom Štefaňákom: filatelista, zberateľ motýľov a modelov železníc  

- „Známečky „ – poštové známky so športovou  témou  

- „Žabiarska sága“ – tentoraz o Kompe v Kotešovej a Predmieri.  

- Žijúce osobnosti : Mgr. Art. Peter Getting a jeho umenie  

- História a súčasnosť hádzanej v Bytči – zameraná na roky : 2010 až 2013 

- Z dejín DHZ od r. 1945 

- Recepty  z kuchýň starých mám. Básne z pera V. Luláka.  

Podrobnosti SD č.: 190 / 2017 

3.číslo. V úvode predstavuje vznik „Bytčianskeho draka“ v zámockom areáli.  

- Informácie o narodeninách kňaza Mons. Jána Vallu , predsedu Spoločenstva Sv. Gabriel  - filatelisti 

- rekonštrukcia stĺpa sochy sv. Jána Nepomuckého  ( mesto dalo dotáciu 210 € ); športové hry  

  dôchodcov na ihrisku v M. Bytči, ; zomrel vo veku 86 r. Mgr. Milan Badík činorodý človek a historik,  

  predseda Galerijnej spoločnosti. 

-okienko pre filokartistov ( nálepky s témou hračky );  

- pravidlá Bytčianskeho jazyka: Chachar – trhan; šinter – beťár, ale aj lovec psov; kunšaft- zákazník ... 

- Bytčania v rokoch 1918 až 1939. Tentoraz zamerané na rok 1936. 

- História a význam rodiny Gettingovcov pre Bytču 
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- Rozhovor s JUDr. Milošom Gerom ako filatelistom a zberateľom hodín.  

-Žabiarska sága „ a Viliam Fašang + hudba v Hliníku 

- Galéria žijúcich osobností Bytče : Mgr. Gabriela Uhliariková : kronikárka mesta, učiteľka, výtvarníčka 

- Pamätník na kaplnke ; amatérsky básnik : V. Lulák; posledná strana sú kuchárske recepty.  

Podrobnosti SD č.:  191 / 2017 

 

Základná  organizácia chovateľov poštových holubov Bytča 

 

Predseda ZO CHPH bol p. Jozef Plačko, pokladník p. Ačjak; nácvik mladých holubov zabezpečoval Ján 

Kahák, tajomník bol Ján Smolka.  

Delegáti na okresnú konferenciu CHPH  boli zvolení : pp. Smolka, Majzel, Donát, Plačko, Adamov, 

Hvorečný a Slivoň.  

Významný úspech. Pán Jozef Plačko z Hliníka reprezentoval naše mesto na celoštátnej výstave 

poštových holubov v Nitre 6. a 7.1.2017. Jeho vystavená holubica tu obsadila 1.miesto v kategórii 

štandard mláďa. Následne táto holubica reprezentovala Slovensko na 35.olympiáde 27.a29.1.2017 

v Bruseli, kde obsadila 3.miesto.  

Podrobnosti SD č.: 192  / 2017 

 

Občianske združenie Bytčania Bytčanom  

 

OZ Bytčania Bytčanom pozýval 1. apríla do Domu kultúry verejnosť mesta na farmársky a dizajnérsky 

Malý trh. Naši šikovní spoluobčania tu ponúkali ručne vyrobené produkty rôzneho druhu oblečením 

začínajúc až po chutné pokrmy.  

Podrobnosti SD č.:  193  / 2017  

OZ Bytčania Bytčanom  nás všetkých pozývali 27.5. do areálu bytčianskeho zámku na tretí ročník 

festivalu folklóru, hudby, divadla, tradičných remesiel a histórie  pod názvom „ Bytčiansky zámocký 

deň 2017. „  Na hlavnom pódiu vystúpili deti z ľudových súborov ZUŠ Bytča, Stavbár Žilina, skupina „ 

Kortina“, Nebeská muzika z Terchovej, pre deti zaspieval svoje piesne Miro Jaroš a ostatní.  

Prednášku riaditeľky archívu pani J. Kurucárovej spestrili svojím rozprávkovým programom Dramaťáci 

zo ZUŠ. Spomínaný program  oživil jarmok tradičných remesiel, drevený kolotoč pre deti a dobré 

jedlo a pitie z reštaurácie „ U Palatína „.  

Podrobnosti SD č.:  194  / 2017 

9.decembra nás pozývalo OZ Bytčania Bytčanom na farmársky Vianočný Malý trh do Domu kultúry. 

Predávajúci opäť ponúkali vlastné výrobky a produkty týkajúce sa Vianoc. Typické vianočné pečivo, 

ozdoby na Vianočný stromček, zimné oblečenie a pod.  

Podrobnosti SD č.:  195 / 2017 

 

Občianske združenie Život a zdravie 

 

OZ nás pozýval na otvorenie klubu zdravia  dňa 19.7.v mestskej knižnici. Okrem ochutnávok zdravých 

jedál mali prednášku lekári o zložení dennej stravy. Akcie mali názvy : Zdravie nie je náhoda, Päť 

jazykov lásky, Chcete schudnúť?, Med a včelie produkty, Fytolátky a antioxidanty,  

Podrobnosti SD č.:  196 / 2017 
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Mestský klub Muzeálnej a galerijnej spoločnosti Bytča 

 

Začiatkom roka vydal tento klub bulletin pod názvom „ KINEX Bytča  história firmy. Z neho sa 

dozvedáme podrobnosti o vývoji firmy od roku 1898 až po dnešok. Chronologický text sprevádzajú 

dobové fotografie zakladacích listín, portrétov majiteľov a zamestnancov  firmy KOVO  napr. z roku 

1939. Nájdeme tam aj autorské osvedčenie k vynálezu meracieho pásma. Dozvedáme sa, že výrobou 

a odbytom špeciálnych dvojradových guľôčkových ložísk pre textilné strojárstvo a ich konštrukčnou 

aplikáciou  sa štátny podnik KINEX zaradil v r. 1953 medzi najvýznamnejších a najväčších výrobcov vo 

svete. Dnes sa podnik zameriava najmä na výrobu ložísk. 13 druhov vyrába špeciálne pre textilný 

priemysel, ďalšie pre vodné čerpadlá , osobné automobily bicykle ESKA .  

Podrobnosti SD č.: 197  / 2017 
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14. kapitola 

 

P O L I T I K A 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 30.6.2017 -  Oznam o určení volebných okrskov a miestností – voľby do zastupiteľstva ŽSK sa 

konali 4.11.2017. Okrskov bolo v meste a jeho častiach 11, počet kandidátov navrhnutých do 

zastupiteľstva ŽSK bolo 16 z mesta aj jeho častí.  

• Občania dostali do schránok oznámenie o čase a mieste konania volieb už v septembri. V tlači 

sme si mohli prečítať zoznam kandidátov do župných volieb v okrese Žilina a Bytča. Za Bytču 

kandidovali Miroslav Minárčik, Michal Filek, Julo Kozák, Mgr. Juraj Jakubík, Ing. Peter Weber, 

Ján Tulis a JUDr. Anton Školek. Podrobnosti SD č.:  198  a, b, c, d, e, f, g / 2017 

Po sčítaní hlasov sme konštatovali, že Juraj Blanár po 12 rokoch skončil funkciu župana. Jeho 

novou nástupkyňou sa stala Erika Jurinová z politickej koalície OĽaNO a ostatní. Získala 43,6% 

hlasov. Svedkom výmeny moci bol slávnostne vyzdobený Sobášny palác v Bytči. Slávnosť bola 

veľkolepá a mala historickú podobu.  

Podrobnosti SD č.: 199  a, b, c   / 2017 
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15. kapitola 

 

Š P O R T 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

• 15.12.2016 MZ schválilo dotácie na zabezpečenie športových akcií: Ms futbalový klub Bytča : 

40 000, €; Ms klub hádzaná Bytča : 27 600, € ; FK Hliník, Hrabové, Pšurnovice : 2 830, € .  

• 10.3.2017 – Priamy prenájom pozemkov na dobu 40 rokov pre Multifunkčné športové 

centrum s ľadovou plochou 

• 11.10.2017 – MZ schválilo prenájom telocvične na ZŠ Ul. Mieru na športové aktivity vo 

voľnom čase detí a mládeže : Súkromnému CVČ; Tiborovi Ondrušíkovi, Martinovi 

Neubauerovi, RNDr. Daniele Švrhovnej a Kataríne Gaňovej.  

Rozpočet na šport v eurách. 

- Výdavky na šport spolu : 139 130 

- Mestský futbalový klub Bytča : 40 000 

- Šport. klub telesne postihnutých: 1 000 

- FO Hliník n/Váhom : 2 830 

- TJ Tatran Hrabové : 2 830  

- TJ Pšurnovice : 2 830 

- Hádzanársky klub Bytča : 27 600 

- TZOB stolný tenis : 3 800 

- TZOB šach : 670 

- Horolezecký klub Direct Bytča : 600 

- Benet – tenisový klub Bytča : 1 000 

- Futbalový štadión : 31 970 

- Športové ihriská v prímest. Častiach : 300 

Podrobnosti SD č.:  200 / 2017 

F U T B A L 

Mestský futbalový klub( MFK ) Bytča.  

Muži MFK Bytča. 

Bytča začala svoj futbalový rok v IV. Lige na 14. ( poslednom )mieste. Koncom marca boli v tabuľke 

teda poslední. Hráči sú odhodlaní pre postup urobiť všetko. Ich hlavný tréner Ladislav Gerebenits, si 

najviac uvedomuje , že hrajú o záchranu. V kádri je 19 hráčov z Bytče a blízkeho okolia, pretože sa 

rozhodli využiť vlastné zdroje a nie legionárov. Na jar ich čakal náročný úvod, pretože prvé 4 kolá hrali 

so súpermi z čela tabuľky. Vedenie mesta futbal podporuje aj finančne , ale nerozhadzujú sa peniaze 

na lajdákov, ktorí si prídu na jeden tréning a zoberú 400 eur.  

Podrobnosti SD č.: 201 / 2017 

Zostava klubu:  

- Brankári: M. Baláž, D. Múčka 

- Obrancovia: R. Daniš, M. Kocian, P.Pavlík, M. Šamaj, J. Gajdošík 

- Záložníci: m. Gajdošík, Ľ. Čikota, J. Malík, A. Sýkora, T. Pekarík, L. Kostelný, M. Drbúl, R. 

Mikoláš a D. Vozár 
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- Útočník: Filip Gašperík 

- Predseda Jozef Mužík 

- Tréner Ladislav Gerebenits 

- Vedúci: Peter Mičienka 

Podrobnosti SD č.:   202 / 2017 

Koncom marca prehrala Bytča 2 .0 s Tvrdošínom na vlastnej pôde. V tabuľke bola na 14. mieste.  

Podrobnosti SD č.: 203 / 2017 

V aprílovom zápase so Stráňavami, ktoré boli v tabuľke na prvom mieste, vyhrala Bytča 3 : 2. Góly 

strelili Ďurkech a Mikoláš ( 2x ).  Do konca apríla už Bytča žiaden zápas nevyhrala a stále trónila na 

poslednom – 14.mieste.  

Podrobnosti SD č.:  204  / 2017 

Začiatkom mája sa podarilo Bytčanom vyhrať nad D. Kubínom 2 : 1.Góly dali: Gajdošík, Šamaj. 

9.5.2017 hrala Bytča v Rosine a podarilo sa jej vyhrať  0 : 1. Gól dal Gašperík. V tabuľke sa posunula 

na 12.miesto. Naši vyhrali aj s Turčianskou Štiavničkou 2 : 0, postúpili na 11.miesto. Po ďalších 

prehrách s Diviakmi a O. Veselým , klesli na 13.miesto. 

Podrobnosti SD č.:  205  a ,b, c, d / 2017 

V júni sa futbalistom darilo striedavo. Na začiatku vyhrali so Staškovom vysoko 1 : 5,; remizovali so Z. 

Porubou 2 : 2 a na konci prehrali s KNM 1 : 0. V tabuľke sa neodlepili z 13.miesta. 

Podrobnosti SD č.:  206   a, b, c / 2017 

Hneď od začiatku augusta sa Bytči darilo. Najskôr vyhrala s Rosinou 2 : 1, potom v Stráňavách 3 : 1 ; 

s Bánovou 1 : 0. V tabuľke sa vyšplhali na krásne 2.miesto. Škoda, že si toto umiestnenie pokazili 

prehrou s Ružomberkom 5 : 0, čím klesli na 7.miesto.  

Podrobnosti SD č.:   207  a, b, c, d / 2017 

Slovnaft CUP. 21.8. si v Bytči zahrali na domácom ihrisku  priateľský zápas so silnou Nitrou 1 : 8 

Bol to veľký futbalový zápas. Na prvý pohľad bolo vidieť rozdiel troch súťaží. Trénera potešilo, že FC 

Nitra inkasovala prvý gól v Slovnaft CUP -e práve v Bytči. Pre mladých hráčov MFK Bytča je každý 

takýto zápas veľkou školou. Tento futbalový zápas sledovalo na štadióne 800 divákov, čo je Ďalšie 

pozitívum. Bytčania svojimi výhrami mali výborný vstup do aktuálneho ročníka štvrtej ligy.  

Po tomto zápase nastala krátka letná prestávka. 

Podrobnosti ASD č.:  208 / 2017 

V jesennom kole remizovala MFK Bytča s Diviakmi 0 : 0 a prehrala s Trstenou 4 : 0. V tabuľke bola na 

5.mieste. Podrobnosti SD č.:  209    a, b / 2017 

V októbri vyhrali naši nad KNM 2 : 1 ; prehrali s Z. Porubou 2 : 0 a s Tvrdošínom 2 : 3. V tabuľke boli 

na 7.mieste.  

Podrobnosti SD č.: 210   a, b, c / 2017 

Začiatkom novembra Bytča prehrala Terchovou 3 : 0 a klesla v tabuľke na 10.miesto.  

Muži  Hliník , Hvozdnica. 

Za Hliník hrali: Majtán, Šebeňa, Šutarík, Surma, Šimek, Čebek, L. +S. Gabaj, Weber a iní  

Za Hvozdnicu hrali: M.+P.Králik, Gašperec, Kolek, Mračník, Gajdoš, Cedzo a iní  

Hrali spolu v II.DOXXbet triedu / 14.kolo 

Koncom marca prehral Hliník s N. Lúčkou 4 : 1 a Hvozdnica s Tepličkou n/ Váhom 7 : 1.  V tabuľke bola 

Hvozdnica na 7.mieste a Hliník na 9.mieste.  

Podrobnosti SD č.: 211  / 2017 
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Apríl sa začal prehrou Hliníka s Bitarovou 1 : 4 a vysokou výhrou Hvozdnice s Turím 9 : 1. Mesiac 

ukončili prehrou Hliník 1 : 0 a výhrou Hvozdnica s Petrovicami 5 : 2. V tabuľke bola Hvozdnica na 

5.mieste a Hliník na 10.mieste. 

Podrobnosti SD č.: 212  a, b / 2017 

V strede mája ukončili svoj zápas remízou 1 : 1 Hliník s Hvozdnicou. Koncom mája boli v tabuľke na 

5.mieste Hvozdnica a na 11.mieste Hliník.  

Podrobnosti SD č.: 213  a, b / 2017 

V júni prehrala Hvozdnica s Mojšom 3 : 2 a Hliník vyhral s Krasňanmi 5 : 0 . V tabuľke sa umiestnili : na 

5.mieste Hvozdnica a na 11.mieste Hliník.  

Podrobnosti SD č.:  214  a, b / 2017 

V auguste hrali Hliník aj Hvozdnica II.DOXXbet triedu. V III. kole remizovala Hvozdnica s Divinou 2 : 2 a 

Hliník prehral s Jablonovým 1 : 4.  

V októbri prehrali oba celky : Hvozdnica s Jablonovým 2 : 4 a Hliník s Dlhým polom 0 : 3.  

V tabuľke sa umiestnila Hvozdnica na 7.mieste a Hliník na 10.mieste.  

Podrobnosti SD č.:  215  / 2017 

Muži Pšurnovice a Hrabové.  

Za Pšurnovice hrali: Greguš, Papánek, Šichman, Tucík, Levko, Podolínsky, Šebeňa, Šucha a iní 

Za Hrabové hrali: Gajdošík, Sedlák, Majstrík, Korenák, Koniar, Hrabovský, Jánošík, Michálek a iní 

Oba celky hrali v III. DOXXbet triede 

V marci remizovali Pšurnovice so Zádubním 2 : 2  a Hrabové prehralo s D. Hričovom 1 : 3.  

V tabuľke boli Pšurnovice na 5.mieste a Hrabové na 9.mieste.  

V apríli hrali Pšurnovice s Babkovom 2 : 2 a Hrabové prehralo s Ďurčinou 4 : 0. Koncom mesiaca 

vyhralo Hrabové so Zádubním 5 : 1 a Pšurnovice prehrali s Kuneradom 1 : 2.  

Podrobnosti SD č.:  216 a, b, c / 2017 

9.5.boli v tabuľke umiestnení: Pšurnovice na 7.mieste a Hrabové na 9.mieste.  

15.5. remizovalo Hrabové s Trnovým 1 : 1 ; Pšurnovice prehrali s Brodnom 1 : 2 Koncom mesiaca boli 

v tabuľke na 8.mieste Pšurnovice a hneď za nimi Hrabové na 9.mieste.  

Podrobnosti SD č.:  217  a, b, c / 2017 

5.6. Prehrali Pšurnovice doma 2 : 4 ; a Hrabové tiež 4 : 2.  

12.6. vyhralo Hrabové nad Pšurnovicami 2 : 0 

19.6. vyhralo Hrabové nad Ovčiarskom 0 : 1 a Pšurnovice prehrali s Ďurčinou 1 : 2.  

V júnovej tabuľke sa umiestnili Pšurnovice na 8. a Hrabové na 9.mieste.  

28.8. prehralo Hrabové so Súľovom 0 : 3 a zápas Pšurnovice s Divinkou bol odložený. 

Podrobnosti SD č.:  218  a, b, c, d  / 2017 

4.9. vyhralo Hrabové nad Divinkou 4 : 3 a Pšurnovice nad H. Podhradím 6 : 2 

11.9. Pšurnovice prehrali doma s Ovčiarskom 2 : 3 a Hrabové vyhralo s H. Podhradím 1 : 0  

V tabuľke boli Pšurnovice na 4.m. a Hrabové na 5.mieste 

Podrobnosti SD č.: 219  a, b / 2017 

2.10. Hralo Hrabové s Pšurnovicami. Výsledok bol 2 : 0 pre Hrabové 

16.10. prehralo Hrabové so Súľovom 4 : 1 a Pšurnovice s Divinkou 1 : 0V tabuľke bolo Hrabové na 

3.mieste a Pšurnovice na 7.mieste 

23.10. Prehralo Hrabové s Brodnom 1 : 3 a Pšurnovice hrali s D. Hričovom kontumačne 3 : 0 pre 

Pšurnovice, lebo hostia nepricestovali.  

Podrobnosti SD č.:  220   a, b, c / 2017 
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Prípravka Bytča. 

Malí futbalisti MFK Bytča v kategórii do 9 rokov sa zúčastnili turnaja v Ľubochni pri Ružomberku 

a darilo sa im výborne. Bez jedinej straty bodu turnaj vyhrali. V zostave hrali : M. Hrobárik, M. Dudoň, 

M. Gaňa, T. Šutara, J. Panáč, A. Žák, M. Adamík a iní.  

Trénovali ich Tomáš Kováč a Vladimír Klepáč.  

Podrobnosti SD č.: 221  / 2017 

C Y K L I S T I K A 

 

Dobíjacia stanica.  

Cyklochodník z Budatínskeho hradu smerom na Bytču získal zaujímavú novinku. Na štyroch miestach 

mali cyklisti k dispozícii  stanicu na dobíjanie elektrobicyklov. Žilinská župa tak reagovala na trend 

rozvoja  elektromobility v cyklistike. Táto cyklistika sa stala prístupnou aj tým, ktorí nemali odvahu 

vybrať sa na dlhšie vzdialenosti alebo do kopcov. Trasa bola dlhá 25,5 km a viedla z Budatína  cez 

Chlmec, vedľa kanála v Kotešovej, smerom do Bytče. Ďalej trasa pokračovala  ponad kanál na 

Hvozdnicu a Štiavnik k ďalšiemu vodnému dielu v Mikšovej.  Spomínané dobíjacie stanice boli 

v Budatíne, Kotešovej, Bytči a Divinke.  

Zjazdová cyklistika.  

Po zimnej prestávke sa pretekári  z Klubu zjazdovej cyklistiky  Bytča, predstavili na prvých pohárových 

pretekoch v Kálnici . Ženy a deti jazdili na trati FOX. Juniori a a muži jazdili na trati SP. Pre Bytčanov 

dopadla táto prvá súťaž dobre. Výsledky: S. Paučin – 1.m.; D. Kavalec – 3.m.; A. Vanko – 5.m.; N. 

Varáčlková – 6.m. atď.  

Nové cyklomagistrály 

Náš región je bohatý na zdolávanie hôr , kopcov, poznávanie kultúrnych pamiatok, návštevu 

tradičných podujatí a iné. To všetko sa dá absolvovať zo sedadla bicykla. Krajom s jeho piatimi 

historickými regiónmi vedie spolu 2 400 km cyklotrás.  

Ak sa chcú cyklisti dostať do vzdialenejších lokalít môžu využiť špeciálne upravené autobusy. Tie 

dokážu na prívesnom vozíku odviezť až 24 bicyklov. Spomínané autobusy premávali od júna do 

októbra.  

Podrobnosti SD č.:  222  a, b, c, d / 2017 

Dobrodej na kole bola verejná charitatívna  cyklotour  na podporu slabozrakých. V Bytči sa akcia 

zastavila 2. júna na Námestí , kde sme si mohli v ich stánku vyskúšať ako sa číta hmatom. Akciu 

podporilo zariadenie pre seniorov a denný stacionár – Jesienka.  

Podrobnosti SD č.: 223  a, b / 2017 

Deťom pre život na bicykli 2017.  

Akciu zorganizovali na pomoc onkologicky chorým deťom.  20.6. prešiel pelotón aj cez naše mesto. 

Jeho trasa bola z Bratislavy – cez Kunovice a cieľ v Gregorovciach.  

AUTHOR maratón Súľov.  

Tento rok to bol 19. Ročník.  Na štart sa postavilo 1292 účastníkov z rôznych krajín.  Najnáročnejšiu 

trať vyhral poľský pretekár – účastník OH. Najpočetnejšia bola trasa 35 km, ktorej sa zúčastnilo 500 

cyklistov. Tento raz vyhrali Slováci z rôznych kútov Slovenska.  O realizáciu tohto podujatia  sa staralo 

asi 200 dobrovoľníkov.  

Preteky v zjazde horských bicyklov. 4. Ročník sa konal 26.8. v lese nad stavebninami. Pretekov sa 

zúčastnili všetky vekové kategórie , vrátane detí od 5 rokov. Pripravené bolo občerstvenie, hudba 

a predvádzanie vozidiel Škoda.  

Podrobnosti SD č.: 224  a, b, c / 2017 
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H Á D Z A N Á 

 

Prípravka MHK Bytča..  

- 15. 1. 2017 .Prvým turnajom krajskej súťaže Žilinského a Trenčianskeho kraja sa odštartovala sezóna 

2016 / 2017 v kategórii prípraviek, v ktorej účinkovali aj tri družstvá prípraviek MHK Bytča. 

Hostiteľom turnaja bolo Partizánske a hralo sa 15.1.2017. Poradie : Bytča A – 2.miesto; Bytča C – 

6.miesto a Bytča B – 8.miesto.  Titul „ najlepšia hráčka turnaja „ získala Tamara Čikotová z Bytče.  

- 20.2.2017. V štvrtom turnaji krajskej súťaže sa posunula Bytča A na prvé miesto. Bytča C na 6.m. 

a Bytča B  skončila na 7.m.  Najlepšou hráčkou turnaja  vyhodnotili Rebeku Kytkovú.  

- 26.2.2017. Záverečným kolom zavŕšili turnaj  naše hráčky prípravky v Čadci. Bytča A skončilo na 

2.m.; Bytča B na 6.m.; a Bytča C na 8.m. 

Podrobnosti SD č.: 225  a, b, c / 2017 

Mladšie dorastenky MHK Bytča.  

Ml. dorastenky hrali 1.ligu  v obsadení : N. Chudovská, R. Gaňová, L. Leštinová, A. Zahumenská, T. 

Valúchová, L. Holincová, E. Weberová a iné . Trénerka : Zuzana Minárčiková 

- 27.2. vyhrali ml. dorastenky v Košiciach  39 : 19. Po tejto výhre im patrí 3.m. v tabuľke.  

Holincová strelila 8 a Záhumenská 5 gólov.  

- 27.3. hrali v Trenčíne . Zápas sa skončil remízou 23 : 23.  

- 3.4. vyhrali ml. dorastenky nad MŠK Vranov 39 : 25 

- 15.5. si vybojovali 3.m. v súťaži , výhrou nad Michalovcami 29 : 18 

- Podrobnosti SD č.:   226   a, b, c / 2017 

- 20.10. vyhrali s ŠKP Bratislava 23 : 30 

- 15. 9. Sa začala nová sezóna, v ktorej vyhrali s ŠŠK Prešov 19 : 20 

- 13.10. vyhrali doma nad Duslo Šaľa 29 : 22 

- 17. 11. Hrali vo Vranove n/ Topľou. Vyhrali vysoko 16 : 28 

- Podrobnosti SD č.:  227  a, b, c / 2017 

Staršie dorastenky MHK Bytča.  

St. dorastenky hrali 1.ligu. V 14. kole vyhrali nad celkom Duslo Šaľa 11:8. 

Obsadenie: S. Furgálová, L. Gaňová, M. Bajzová, N. Kmošenová, K. Bačíková, A. Hornáková, L. 

Holincová, T. Hanulíková a iné. Trénerka : Zuzana Minárčiková a Ľudmila Danišová 

- 20.2. vyhrali st. dorastenky nad Tatranom Stupava 15 : 13.  

- 27.3. hrali st. dorastenky v Trenčíne. Zápas sa skončil remízou 27 : 27 

- 22.5. remízou v zápase s HK Partizánskym  si vybojovali bronz  

- Podrobnosti SD č.: 228  a, b, c / 2017 

- 2.9. sa zúčastnili v Olomouci turnaja, ktorý napokon vyhrali. 

- 15.9. sa začala nová sezóna , v ktorej prehrali s ŠŠK Prešov 30 : 18 

- 13. 10. Vyhrali doma nad Duslo Šaľa 21 : 18 

- 17. 11. Hrali vo Vranove n/ Topľou. Vyhrali vysoko 22 : 36 

- Podrobnosti SD č.: 229  a, b, c / 2017 

Mladšie žiačky MHK Bytča. V súťažiach nás reprezentovali 2 družstvá.  29.8. vycestovali obe družstvá  

do Karvinej. Víťazkami turnaja sa stali naše ml. žiačky Bytča A. Bytča B skončilo na 4.m. Zostava Bytča 

A : V. Karasová, E. Hundáková, E. Mináriková, N. Leštinová, P. Valientová, T. Čikotová, J. Honzová, E. 

Hrtánková a L. Hujíková.  

Zostava Bytča B : N. Hrabovská, E, Hvorečná, L. Valientová, K. Bryndziarová, L. Masaryková,  a iné.  

Podrobnosti SD č.:  230 / 2017 
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Staršie žiačky MHK Bytča.  

- St. žiačky vycestovali hneď na začiatku januára na medzinárodný turnaj do Zlína. Na svoje 

konto si pripísali dve výhry a tri prehry. V konečnom hodnotení  skončili na 4.mieste. 

V zostave hrali: N. Leštinová, M. Hôrecká, Ľ. Chudejová, N.+Ľ. Weberová, P. Valientová, K. 

Jánošíková, Z. Hujíková a iné. Trénerka: Eva Pastorková. 

- Záverečným kolom  pokračovala Česko – slovensko-poľská liga st. žiačok v hádzanej. Hostiteľom 

turnaja bol klub z Poľska. Po všetkých troch odohraných kolách  obsadili naše st. žiačky  konečné prvé 

miesto v sezóne 2016 / 2017. Najlepšou  brankárkou sa stala Natália Chudovská, najlepšou strelkyňou 

so 45 gólmi  bola Lucia  Leštinová a najlepším ľavým krídlom Nikola Leštinová.  

- 5.6. sa st. žiačky zúčastnili na záverečnom turnaji o majstra Slovenska, hostiteľom ktorého bola 

Dunajská Streda. V konečnom poradí skončili naše dievčatá na 3.mieste.  

- posledným turnajom jesennej časti pokračovala začiatkom novembra  krajská súťaž  v kategórii st. 

žiačok. Pred zimnou prestávkou skončili na peknom 3.m.  

Podrobnosti SD č.:  231 a, b, c, d / 2017 

Kategória Kadetky.  

MHK mal zastúpenie v slovenskej reprezentácii. Dvojica hádzanárok v kategórii kadetiek dostala 

pozvánku do reprezentácie vo svojej vekovej kategórii. Natália Chudovská a a Laura Holincová si 

zahrali za Slovensko na medzinárodnom turnaji v Poľsku. V kategórii junioriek mal klub zastúpenie . 

Konkrétne hrali Soňa Furgaláková a Katarína Bačikovská. Pozvali aj náhradníčky : Nela Kmošenová. 

Juniorky absolvovali výcvikový tábor , v rámci ktorého odohrala naša reprezentácia prípravné 

medzištátne zápasy s rovesníčkami Švajčiarska.  

Podrobnosti SD č.:232  / 2017 

S T O L N Ý    T E N I S 

 

Za Bytču hrali stolní tenisti 4.ligu Západ. V tabuľkách sa umiestnili: 

- 16. 1.  Bytča B na 12.mieste 

- 23. 1.  Bytča B na 13. Poslednom mieste 

- 30. 1. Bytča B na 13.mieste  

- Podrobnosti SD č.:  233  a, b, c / 2017 

- 6. 2. Bytča B na 13.mieste  

- 13. 2. Bytča B na 13.mieste 

- 20. 2. Bytča B na 13.mieste  

- Podrobnosti SD č.: 234  a, b , c / 2017 

- 6. 3. Bytča B na 13.mieste 

- 20. 3. Bytča B na 13.mieste  

- Podrobnosti SD č.: 235 a, b / 2017 

- 3. 4. Bytča B na 13.mieste  

- 10. 4. Bytča B na 13.mieste 

- Podrobnosti SD č.:  236 a, b / 2017 

- 16. 10. Bytča B klesla do 5. ligy . V tabuľke bola na 5.mieste. 

- 13.11. Bytča B na 5.mieste v 5. lige 

- 20. 11. Bytča B postúpila v 5.lige na 4.miesto  

- Podrobnosti SD č.: 237  a, b, c / 2017 
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- 27. 11. Bytča B na 4.mieste v 5.lige 

- 11. 12. Bytča B na 4.mieste v 5.lige 

- Podrobnosti SD č.:  238  a, b / 2017 

 

H O K E J B A L  

 

Po zimnej prestávke  pokračovala Bytčianska hokejbalová liga zápasmi 10.kola. Tabuľku viedol 

celok Orange Bytča s 21bodmi. Ďalšie mužstvo z Bytče bolo Eagles a v tabuľke figurovalo na 4.m. 

Najmladšími účastníkmi ligy z Bytče boli The Smurfs ( čiže Šmolkovia ). Ďalší účastníci ligy boli : 

Predmier, Kolárovice, Plevník, Hrabové, Hlboké a Dlhé Pole.  

Zostava Orange : Brniak, Špánik, Macek, Kaštan, Sádecký, Dodok, Siazik 

Zostava Eagles : Suda, Plšek, Štrkáč, Kvašňovský, Praženica, Krúpa ,Gaňa, Janech 

Zostava The Smurfs : Halama. Krúpa, Bačikovský, R. Bystriansky, Gašperík 

- 10.4. prehral Eagles s Plevníkom 1 : 11; Hrabové vyhralo s Predmierom 2 : 3; Orange vyhralo 

nad D. Polom 9 : 8 

- 24.4. Viedol tabuľku Predmier, hneď za ním bolo Orange Bytča ; na 3.m. bolo Hrabové; Eagles 

Bytča obsadilo 6.m. 

- Podrobnosti SD č.: 239 a, b, c, d / 2017 

- 15.5. sa hralo 18.kolo. Orange Bytča prehralo s Predmierom 5 : 4; Eagles Bytča prehralo s The 

Smurfs 4 : 9; a Hrabové prehralo s Plevníkom 3 : 4.  

- 5. 6. Sa hralo semifinále, kde postúpili Predmier a Orange Bytča.  

- 12. 6. Prehrali hokejbalisti  Bytče Orange s Predmierom 2 : 8 

- Podrobnosti SD č.: 240  a, b, c / 2017 

Turnaj. 25.8. sa v Bytči uskutočnil 4.ročník hokejbalového turnaja O pohár primátora mesta 

Bytča. Zúčastnilo sa ho 10 tímov z okolia Bytče, Kysúc, Považskej Bystrice a Martina. Víťazmi sa 

stali hráči z Krásna n/ Kysucou. Napriek zlému počasiu , prišlo veľa divákov, ktorí hráčov podporili. 

Organizátori museli počet účastníkov turnaja zredukovať, pretože sa ich hlásilo veľmi veľa. 

Predsedom Bytčianskej hokejbalovej ligy bol Peter Bystriansky. Za najlepšieho strelca turnaja 

vyhlásili Radoslava Bystrianskeho zo Smurfs. 

Podrobnosti SD č.: 241 a, b, c / 2017 

- 11.9. Úvodným kolom odštartoval nový ročník ligy. Orange Bytča vyhrali 5 : 3 nad 

Kolárovicami a Hrabové vyhralo 5 : 1 nad Hlbokým.  

- 2. 10. V treťom kole prehralo Hrabové s Rozkvetom P. Bystrica 5 : 1 ; The Smurfs vyhralo 8 : 4 

nad Papradnom  

- 16. 10. V piatom kole prehrali Orang 3 : 8 s Predmierom ; The Smurfs vyhrali 7 : 6 nad 

Hlbokým a Hrabové vyhralo nad Kolárovicami 4 : 6.  

- 17. 11. V poslednom 8. Kole súťaže Vyhralo Hrabové nad Papradnom 0 : 6 ; The Smurfs 

prehralo 4 : s Plevníkom a Orange prehralo 9 : 2 Rozkvet P. Bystrica.  

Podrobnosti SD č.: 242 a. b. c. d / 2017 

 

L Y Ž O V A N I E 

 

Len čo sa objaví sneh , Bytčania vytiahnu bežky a lyžujú sa v Bytči, v jej okolí  i na vzdialenejších 

vrchoch. Môžete stretnúť lyžiarov všetkých vekových kategórií. ŽSK aj tento rok zorganizoval 

v poradí už 6 krát prechod Javorníkmi od Melocíka  do Kasární. Javornícka magistrála je 
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neoddeliteľnou súčasťou Kysúc, ktorá slúži v zime bežkárom a v lete cyklistom alebo turistom. 

Prechodu sa zúčastnilo 200 účastníkov. Stopa nekončí iba na Kasárňach , ale pokračuje až na 

Husárik v Čadci. To je asi 54 km upravených  trás ratrákom. Prechodu sa zúčastnilo aj mnoho 

českých lyžiarov.  Konal sa 4.2. 2017  Bežkári sa pred štartom stali svedkami uvedenia do života  

najnovšej publikácie pod názvom „ Javorníky“. V nej predstavili Javorníky ako súčasť nielen Kysúc, 

ale aj Bytčianskej a Žilinskej doliny.  

Podrobnosti SD č.:243 a , b  / 2017 

Bežkári Jánošíkovým krajom. 34. Ročník lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým krajom  obsahoval 

náročnejšie ( 38 km ) i menej náročné  trasy ( 23 km ).  Trasa  sa začala v Zázrivej a končila  

v Havraňom. V slnečnom počasí sa postavilo na trať asi 300 bežcov z rôznych kútov Slovenska  

i Česka . Pretekári  rôznych vekových kategórií v rozpätí od 10 do 81 rokov. Podujatie si nenechali 

ujsť  ani naši Bytčania. 

Podrobnosti SD č.:  244  / 2017 

Svetový pohár. Celé Slovensko so zatajeným dychom sledovalo úspechy našich dvoch pretekárok 

na Svetovom pohári v Záhrebe. Prvýkrát v histórii obsadili Slovenky Veronika Velez – Zuzulová 

a Petra Vlhová  prvé dve priečky v pretekoch Svetového pohára.  Veronika vyhrala slalom  a Petra 

sa umiestnila tesne za ňou.  

Podrobnosti SD č.:  245 / 2017 g 
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16. kapitola 

 

Ľ U D I A   M E D Z I   N A M I 

 

Miroslav Beníček ( 1932 – 2003 ). 

Narodil sa v Hvozdnici, no celý svoj život prežil v Bytči. Bol osvetár, zakladateľ  Bytčianskych novín, 

športový komentátor, a dopisovateľ do športových redakcií v okrese Bytča a Žilina. Bol dlhoročný 

funkcionár FO KINEX Bytča.  

V mladosti hrával futbal aj hádzanú za Bytču a tak ostal verný týmto športom po celý život. Napísal 

veľa článkov , ktoré mapovali udalosti v Bytči  aj v blízkom okolí.  Obetoval sa svojej práci a preto 

nerobil rozdiely medzi pracovným dňom a sviatkami, alebo sobotou a nedeľou.  Bol srdcom spätý so 

svojím mestom , sledoval a písal o jeho premenách , o jeho úspechoch i neúspechoch. Venoval sa 

najmä kultúrnej a športovej oblasti.  

Materiál do kroniky mi poskytla jeho manželka Mária.  

Primátor ocenil osobnosti.  

V piatok 18. novembra sa pri príležitosti 400.výročia spomienky na palatína Juraja Thurzu v hlavnej 

sále Sobášneho paláca v Bytči  uskutočnila slávnosť , na ktorej primátor mesta Bytča Miroslav 

Minárčik  odovzdal pamätné medaily  osobnostiam, ktoré pracujú v oblasti štúdia histórie, 

vzdelávania, a významne sa podieľajú na kultúrnom živote mesta. Ceny z rúk primátora mesta 

prevzalo týchto 16 osobností : A. Bajza, manželia Beláčkovci, Ľ. Gabajová, Z. Hlavoňová, K. 

Kasagrandová, J. Kurucárová, L. Prítel, H. Saktorová, J. Šupíková, G. Uhliariková, M. Vároš, M. 

Weinbergerová, A, Kukanová a S. Palkovič. In memoriam udelili ocenenie M. J. Dubravkovi a S. 

Churému.  

V druhej časti programu vystúpil operný spevák Martin Babjak so svojimi súrodencami, čo len 

umocnilo slávnostnú atmosféru celého podujatia.  

Podrobnosti SD č.: 246 / 2017 

Ľúbostný list. Napísať ľúbostný list na pergamen alebo uzamknúť lásku s vlastným menom 

a historickým vizuálom  na kvetinovú pergolu mohli v nedeľu 12.februára návštevníci podujatia Láska 

z doby renesancie v Sobášnom paláci v Bytči. Najromantickejšie, najvtipnejšie a najkreatívnejšie 

vyznanie lásky bolo ocenené zaujímavými cenami : komentovala správkyňa paláca Andrea Lukácsová. 

Podujatie bolo spojené s koncertom klasickej hudby  sa návštevníci preniesli do čias renesancie 

a mohli si vypočuť ľúbostnú korenšpodenciu medzi Jurajom Thurzom a Alžbetou Czoborovou.  

Podrobnosti SD č.: 247  / 2017 

Do redakcie MY ŽN pravidelne prichádzali poďakovania od mladomanželov za  krásny zážitok pri 

sobášnom obrade v paláci v Bytči : Baltovci, Miklankovci a Babušiakovci.  

Podrobnosti SD č.:  248 a, b, c / 2017 

Narodili sa .  

3.1.2017 sa narodil Matúš -  rodičia : Tomášovi a Silvii Radvan                  Hvozdnica 

9.1.          – „ -           Samuel -     -„-       Martin a Lucia Gajdošík                   Bytča 

9.1.          – „ -           Jakub   -                Zuzana a Ivan Papánek                     Hliník n/ Váhom 

Podrobnosti SD č.:  249  a, b, c / 2017 
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15.1.       sa narodila Rebeka . rodičia : Veronika a Ján Krajči               Bytča 

18.1.          – „ -          Soňa            - „ -    Ivana a Jozef Šišmič                         Bytča 

30.1.          – „ -          Lea              - „ -     Renáta a Peter Čaniga                    Hvozdnica 

Podrobnosti SD č.: 250  a, b, c / 2017 

6.2.       sa narodila  Emily  : rodičia : Andrea a Juraj Štrumlovci                   Bytča 

19.2.           – „ -        Adrián     - „ -      Lucia a Štefan Chladný                        Bytča  

20.2.           – „ -        Emka       - „ -      Ivana a Marián Kalman                       Hrabové 

Podrobnosti SD č.: 251  a, b, c / 2017 

25.2.           – „ -         Jasmína  - „ -      Jana a Ján Čupec                                  Hvozdnica 

25.2.           – „ -         Róbert     - „ -     Simona a Róbert  Wagner                   Bytča  

26.2.           – „ -         Zara         - „ -      Adriana a Anton Bondora                   Bytča 

Podrobnosti SD č.:  252  a, b, c / 2017 

17.3.           – „ -         Lukáš       - „ -      Erika a Daniel Kováčik                         Bytča  

21.3.          – „ -          Richard   - „ -       Andrea a Branislav Gärtner               Bytča 

23.3.           – „ -         Marek     - „ -       Jana a Michal Sakala                           Hliník n/ Váhom 

Podrobnosti SD č.:  253 a, b, c, / 2017 

3.4.            – „ -          Kristína    - „ -       Miroslava a Ján Hladký                        Hvozdnica 

5.4.            – „ -          Dávid        - „ -      Michaela a Michal Randa                    Bytča 

24.4.         – „ -           Sára          - „ -      Jana a Peter Glogovský                        Bytča 

Podrobnosti SD č.:  254  a, b, c / 2017 

24.4.          – „ -          Lilien        - „ -       Andrea a Ľubomír Garaj                      Malá Bytča 

15.5.          – „ -          Eliška       - „ -       Barbora a Radoslav Škorvánek            Bytča  

25.5.           – „ -         Alex         - „ -       Veronika a Marek  Halko                       Bytča  

Podrobnosti SD č.:  255 a, b, c / 2017 

30.5.           – „ -         Martin     - „ -       Zuzana a Roman Pitoňák                       Bytča  

20.6.           – „ -         Emily       - „ -        Kateřina a Róbert Smatana                   Bytča  

25.8.           – „ -         Theo        - „ -        Katarína a Jozef Stískala                       Hvozdnica  

Podrobnosti SD č.:  256  a, b, c / 2017 

9.8.            – „ -          Charlotte  - „ -     Janka a Zdeněk Večeřa                           Bytča  

9.8.            – „ -          Tomáš      - „ -      Simona a Tomáš Bartel                          Bytča  

11.10.       – „ -           Matúš      - „ -       Veronika a Marek Mračník                   Pšurnovice 

Podrobnosti SD č.: 257  a, b, c / 2017 

4.9.             – „ -         Barbora   - „ -       Jana a Radek Pozlátka                            Hliník n / Váhom 

18.9.          – „ -          Karin        - „ -       Zdenka a Ján Gaňa                                 Bytča  

18.9.          – „ -          Adrián     - „ -        Emília a Daniel Červenec                      Bytča  

Podrobnosti SD č.:  258 a, b, c / 2017 

19.10.       – „ -          Laura         - „ -      Monika a Igor Štepanovský                  Bytča  

20.10.      – „ -           Karolína    - „ -      Petronela a Peter Bučo                         Pšurnovice  

21.10.       – „ -          Oliver        - „ -       Eva a Matej Šiko                                    Bytča  

Podrobnosti SD č.:  259 a, b, c / 2017 

8.11.        – „ -           Rebeka      - „ -       Petra a Jozef Gajdošík                          Bytča  

16.11.      – „ -           Emma        - „ -       Lucia a Tomáš Janoško                        Bytča  

14.12.      – „ -           Soňa          - „ -       Ivana a Patrik Giero                              Bytča  

Podrobnosti SD č.: 260 a, b, c / 2017 
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17.12.  sa narodil  František   rodičia :    Dominika a František Kulíšek            Hrabové  

20.12.       – „ -       Eliška            - „ -          Natália a Ján Hujo                               Hvozdnica  

20.12.       – „ -       Kristína        - „ -          Monika a Ján Zoleík                             Hrabové  

30.4. oslávila svoje 40.narodeniny Ladislava Lučanová z Bytče 

Podrobnosti SD č.: 261  a, b, c , d / 2017 

Opustili nás. Bytča – január.  

25.1.2017 – Janka Kemková ( 57 r. ) ; 29.1. – Jozef Blaško ( 45 r. ) ; 30.1. – Rudolf Játy ( 76 r. )  

Podrobnosti SD š.: 262  a, b / 2017 

Február .  

10.2.2017 – Ernest Podmanínec ( 66 r. ) ; 16.2. – Branislav Varga ( 36r. ) ; 17.2. – PaeDr. Jozefa 

Lobotková ( 66 r.) ; 19.2. – Rudolf Raček ( 59 r. ) ;  26.2. – Helena Pacigová ( 80 r. ) ; 28.2.- Božena 

Michulková ( 64 r. );  

Podrobnosti SD č.:  263   a, b, c, d , e / 2017 

Marec.  

5.3.2017 – Mária Dražďáková – dlhoročná riaditeľka detských jasieľ ( 83 r. ) ; 16. 3. – Miroslav Derík ( 

58 r. ) ; 16.3. – Karol Beníček ( 85 ) ; 17.3. – Anna Kováčiková ( 86 r. ) ; 20.3. – Júlia Bariaková ( 91 r. )  

Podrobnosti SD č.: 264  a, b, c / 2017 

Apríl.  

1.4. Emília Ometáková ( 66 r. ) ; 15.4. – Anna Benková ( 89 r. ) ; 15.4. – Pavlína Gurinová ( 63 r. ) ; 

16.4. – Serafína Žideková ( 91 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 265  a, b, c, d / 2017 

16.4. – Gabriela F. Matúšková ( 64 r. ); 16.4. – Edita Výbochová ( 91 r. ) ; 19.4. – Mária Husárová ( 79 

r. ) ; 21.4. – Mária Zajacová ( 78 r. ) ; 24.4. – Viliam Rástočný ( 45 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 266  a, b, c / 2017 

Máj.  

4.5. – Vladislav Raždík ( 69 r. ) ; 7 . 5. – Božena Božeková ( 94 r. ) ; /8.5. – Stanislav Klačanský ( 73 r. ) ; 

17.5. – Boris Ačjak ( 16 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  267   a, b, c  / 2017 

20.5. – Viera Sládeková ( 79 r. ) ; 27.5. – Zora Skukálková ( 87 r. ) ; 28.5. – Apolónia Harvánková , 

známa ako učiteľka MŠ v Bytči ( 85 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  268   a, b, c / 2017 

Jún. 

9.6. – Mária Bárdyová ( 87 r. ) ; 17.6. – Ján Kavalec ( 72 r. ) ; 23.6. – Blažena Sakalová ( 84 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  269    a, b, c / 2017 

Júl.  

3.7. – Veronika Jurčová ( 78 r. ) ; 8.7. – Ladislav Lučan ( 72 r. ) ; 8. 7. – Anna – Mária Jursíková ( 86 r. ) ; 

8.7. – Milan Pavlík ( 67 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 270 a, b, c / 2017 

27.7. – Peter Treskoň ( 26 r. ) ; 28.7. – Dalibor Bondora ( 43 r. ) ; 31.7. – Milan Gabaj ( 82 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 271  a, b, c / 2017 

August .  

30.8. – Veronika Jurská ( 85 r. ) ;  

September .  

28.9. – Mária Tonková ( 90 r. ) ; Podrobnosti SD č.: 272 a, b / 2017  
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Október.  

10.10. – PhMr. Milan Badík – doktor filozofie, neúnavný organizátor kultúrnych a vedeckých podujatí, 

týkajúcich sa Bytče ( 86 r. ) ; 17.10. – Pavlína Žideková ( 87 r. ) ; 18.10. – Ladislav Prítel – sochár. 

Viacero jeho plastík zdobí Bytču. ( 77 r. ) ; 25.10. – Margita Ačjaková ( 85 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 273 a, b, c,  d / 2017 

November.  

10.11. – Anna Gärtnerová ( 91 r. ) ; 12. 11. – Ján Hujík ( 74 r. ) ; 13.11. – Melánia Cimprichová – detská 

sestrička ( 76 r. ) ; 20.11. – Pavel Podolan ( 93 r. ) ;25.11. – Jarmila Ciesaríková ( 71 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 274  a, b, c / 2017 ;SD č.: 275 a, b, / 2017  

December .  

2.12. – Karol Kratochvíl ( 72 r. ) ; 16.12. – Milan Lulák ( 73 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  276   a, b / 2017 

Hliník n / Váhom . Január.  

20. 1. – Antónia Rapšíková ( 82 r. ) ;  

Február.  

11.2. – Jozefa Fujková ( 75 r. ) ; 21.2. – Marián Zajac ( 68 r. ) ; 27.2. – Mária Hlaváčová ( 63 r. ) ; 

Podrobnosti SD č.: 277  a, b, c, d / 2017 

Apríl.  

8.4. – Štefan Boško ( 84 r. ) ; 19.4. – Milan Škulavík ( 63 r. ) ;  

Jún.  

27. 6. – Alžbeta Chrenková ( 69 r. ) ; 20. 6. – Jozefína Šupíková ( 71 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 278  a, b, c, d / 2017 

August.  

10.8. – Pavol Medveď ( 79 r. ) ; 31.8. – Marián Podhorský ( 30 r. ) ;  

September.  

8.9. – Mária Kľučiarova ( 75 r. ) ; 9.9. – Silvia E. Bošková ( 80 r. ) ; 28.9. – Tibor Ballay ( 16 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  279 a, b, c, d, e / 2017 

Október.  

3. 10. – Veronika Treskoňová ( 95 r. ) ; 21.10. – Rudolf Treskoň ( 69 r. ) ;  

November.  26.11. – Pavlína Kosoňová ( 86 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 280  a, b, c / 2017 

Pšurnovice. Január. 13.1. – Anna Michálková ( 101 r. ) ; 29.1. – Jozef Blaško ( 44 r. ) ; 30. 1. – Štefan 

Dudoň ( 59 r. ) ; 31.1. – Milan Čebek ( 70 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  281  a, b, c, d / 2017 

4.2. – Ján Velič ( 67 r. ) ; 23.3. – Štefánia Papánková ( 81 r. ) ; 20.5. – Mária Hladenová ( 79 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  282  a, b / 2017 

Malá Bytča. 149.4. Daniel Bunta ( 52 r. ) ; 21.6. – Viktória Šamajová ( 82 r. ) ; 25.7. – Ondrej Šamaj ( 

95 r. ) ; 4. 12. – Barbora Cíbová ( 90 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  283  a, b, c, d / 2017 

Hvozdnica. 16.1. – Anton Minárik ( 74 r. ) ; 12.2. – Melánia Kubišteková ( 66 r. ) ; 26.2. – Peter Cedzo ( 

57 r. ) ; Podrobnosti SD č.: 284  a, b, c / 2017 

19.3. – Mária Jánošíková ( 81 r. ) ; 2. 10. – Anna Laščeková ( 87 r. ) ; 8.10. – Viktor Panáč ( 91 r. ) ; 

16.10. – Martin Kováč ( 58 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  285 a, b, c , d / 2017 
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Hrabové . 26.1. – Viktor Prcín ( 90 r. ) ; 5.8. – Anna Likavcová ( 94 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.:  286   a, b / 2017 

Mikšová – Beňov. 8.6. – Matilda Sojčáková ( 79 r. ) ; 7. 7. – Ján Minárik ( 65 r. ) ;  

Podrobnosti SD č.: 287  a, b / 2017 

Bratislava – Slávičie údolie, máj. 14.5. – Ing. Pavol Martinický ( 94 r. ) , rodák z Bytče, muž hlbokej 

viery. Bol hlavným inžinierom projektu : Vodné dielo Hričov – Mikšová. Podrobnosti z jeho života 

a práce mi poskytla p. K. Kasagrandová. Podrobnosti SD č.:  288 / 2017 

Spomienka. 

Rodina a najbližší smútiaci často nemôžu zabudnúť, že ich navždy opustil človek, ktorého veľmi 

milovali. Preto aj po rokoch prostredníctvom novín spomínajú pri výročí ich odchodu a my 

spomíname s nimi. V SD prikladám fotografiu s textom .  

29.1.2017 sme si pripomenuli 2výročie  smrti :       Pavol  Gajdoš             z Bytče 

4.2.                             -  „  -          4. výročie                  Elena Mičianová       z Hliníka n/ Váhom 

21.2.                          -  „  -           6.výročie                   Anna Žoldáková        z Bytče 

3.3.                             -  „  -          10.výročie                 Michal Fupšo              z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  289 a, b, c, d / 2017 

11.3.2017 sme si pripomenuli 3.výročie smrti :       Miroslav Hrobárik     z Bytče 

17.3.                   -  „  -                  1.         -  „  -               Miroslav Kocemba    z Bytče 

24.3.                   -  „  -                   1.        -  „  -               Štefan Hujík                 z Bytče 

27.3.                   -  „  -                   1.       -  „  -                Pavol Cigánik               z Hliníka n/ Váhom 

Podrobnosti SD č.: 290  a, b, c, d / 2017 

3.4.2017 sme si pripomenuli  5 výročie  -  „  -            Emil Ciesarík               z Bytče 

11.4.                    -  „  -                20.           -  „  -              Peter Masaryk           z Hliníka n/ Váhom 

11.4.                    -  „  -                 10.          -  „  -             Oľga Masaryková       z Hliníka n/ Váhom 

24.4.                    -  „  -                 1.            -  „  -              Ján Bačík                     z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  291  a, b, c, d / 2017 

10.6.2017 sme si pripomenuli 10.výročie smrti :        Pavel Rakovan            z Bytče  

23.6.                     -  „  -                 2.              -  „  -            Anna Bačíková            z Bytče 

2.7.                       -  „  -                 3.              -  „  -             Tatiana Klundová       z Bytče 

21.7.                     -  „  -                 5.              -  „  -            Sidónia Rosinová         z Hrabového  

Podrobnosti SD č.:   292   a, b, c, d / 2017 

7.8.2017 sme si pripomenuli     10.výročie smrti:         Ing. Dušan Urban        z Bytče 

19.8.                     -  „  -                  1.                 -  „  -          Vincent Dudoň            zo Pšurnovíc 

20.8.                     -  „  -                  2.                 -  „  -           Anna Vršová                z Bytče  

26.9.                     -  „  -                  5.                 -  „  -           Anna Cedzová              z Hvozdnice  

Podrobnosti SD č.:  293   a, b, c, d / 2017 

17.9.2017 sme si pripomenuli   10.výročie smrti :         Dezider Hromec           z Bytče  

4.10.                     -  „  -                  20.                -  „  -         Jozef Hruštínec              z Bytče 

18.11.                  -  „  -                   8.                  -  „  -         Karol Klacko                    z Bytče  

27.11.                   -  „  -                  15.                -  „  -         Milan Jurovec                 z Bytče  

Podrobnosti SD č.:   294  a, b, c, d / 2017 

27.11.                    -  „  -                15.                 -  „  -         Martin Sádecký               z Bytče  

13.11.                    -  „  -                1.                   -  „  -          Emília Rakovanová        z Hvozdnice 

11.12.                    -  „  -                12.                 -  „  -          Vendelín Bohušík           z Bytče 

Podrobnosti          SD č.:  295 a, b, c / 2017                                           
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17. kapitola 

 

J U B I L E J N É    R E T R O S P E K T Í V Y 

 

1497   -   Turčiansky konvent vyzval synov Viliama a Tetauera , aby vrátili Bytču Václavovi  

                 Podmanickému.  

1547   -   Ján Imrefi prepustil polovičku majetku Hričov a zámok v Bytči , ktorý okupoval  

                 Rafael Podmanický, Bartolomejovi Horváthovi.  

1567   -   na Lietavskom hrade sa narodil Juraj Thurzo.  

1587   -   richtárom mesta Bytča bol Adam Tisový  

1597   -   pôsobil v Bytči Valentín Platenaus ako pedagóg a rektor bytčianskeho gymnázia  

                Na pozvanie Juraja Thurzu v roku 1590. Pedagóg pochádzal z Poľska.  

-   Nosicius ( Nosko ) pôsobil v Bytči ako evanjelický farár a jeden z vychovávateľov  

    Imricha Thurzu.  

1617   -   pôsobil v Bytči ako kazateľ a vychovávateľ . V tomto roku predniesol duchovnú   

                 Pieseň k pohrebu Juraja Thurzu.  

-   Ján Matthael pochádzal z Bytče, kde aj študoval na gymnáziu 

1627   -   bol posledným rektorom bytčianskeho evanjelického gymnázia  Eliáš Ladiver starší. 

-   Sobášny palác slúžil ako sýpka a soľný sklad.  

1637   -   Mikuláš Esterházi udelil cechový štatút kováčom a zámočníkom v Bytči  

-   Vyhorel sobášny palác v Bytči  

1687   -   bol kňazom v našej farnosti Andrej Ďurni  

-   Pavol Esterházi sa stal kniežaťom  

1727   -   bol kaplánom vo farnosti Ján Ondrejovič  

-   V Bytči bývali len 2 židovské rodiny  

1767   -   prebiehala výstavba novej fary v Bytči  

-   Bol kaplánom vo farnosti František Horák  

1777   -   bol richtárom v Bytči Jozef Kašaj  

1787   -   dokončili výstavbu veže pri farskom kostole zásluhou Esterháziovcov 

1807   -   bol richtárom v meste Bytča Mikuláš Skotnický  

1817   -   končil svoju richtársku funkciu v Bytči Ondrej Smatana  

1847   -   bol richtárom obce Bytča Mikuláš Keblúšek  

1857   -   bol založený v Bytči poštový úrad. ( tento rok oslávil 160.výročie ) 

-   Pošta v Hliníku bola zrušená  

-    Končil svoju funkciu richtára v Bytči Jozef Lemeš  

-   1.9.bola dočasne stanovená pošta  v Bytči , v priestoroch domu Mikuláša Beloňa, ktorý bol  

     vymenovaný za poštmajstra. Uchádzač o túto funkciu musel byť solventný, ručiť za prípadnú  

     škodu a musel ovládať poštové predpisy.  

1867   -   končil svoju funkciu richtára v Bytči Mikuláš Keblúšek  

-   V pošte Bytča bola vydaná prvá jednokruhová pečiatka uhorskej poštovej správy  s nápisom  

Nagy-Byttse ( Veľká Bytča ). V tomto roku sa úradne zmenil aj názov mesta, pretože 

maďarčina sa stala úradným jazykom.  

 1887   -   končil svoju funkciu richtára v Bytči František Arleth 



 

83 

1907   -   pripojili Mikšovú k Malej Bytči  

-   Sa začali v Bytči neorganizovane vzmáhať rôzne športy. Futbal hrávali učni  a tovariši, ktorí  

Súperili so študentmi.  

1927   -   až do roku 1946 sa obec volala Hliník nad Váhom  

-   Končil svoju funkciu richtára v Bytči Ferdinand Adamík a začal Martin Mičura 

-   Veliteľ Žandárskej stanice bol Tomáš Mlynařík, a jeho vystriedal Václav Krajina.  

- Pracoval na pošte v Bytči , ako poštový rezident Štefan Pokrivacký.  

-   3.7.našli v lese zavraždenú P. Baránkovú z Veľkého Rovného. Vrah jej rozbil hlavu. Okresný  

    veliteľ V. Krajin do 24 hodín zadržal podozrivého , ktorý bol jej manžel . Zavraždil ju kvôli  

    peniazom – 1 800 Kč.  

1937   -   obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu Masarykovho námestia . Urobili reguláciu  

                rieky Petrovičky , odvodnili časti niektorých ulíc . Mesto a štát prispeli 100 000 Kč  

                a krajský výbor prispel 25 000 Kč.  

-   Spolok ovocinárov Slovenska mal 45 členov. Zaregistrovali rozšírenie škodcu – puklice  

    slivkovej, ktorá spolu so studenou zimou narobila na ovocí veľké škody. V Bytčianskom  

                obvode sa  premnožili divoké zajace, ktoré obhrýzali ovocné stromčeky.  

1947   -   začala sa železobetónová  stavba mosta cez Váh  

-   Nové zriadenie znárodnilo firmu KOVO a presunulo ju pod Považské strojárne  

-   Rovnako znárodnili firmu Křenek a O. Bajak  , ktorý vyrábal pletený tovar pre deti. 

Zamestnávali   10 dievčat. Fungovala aj firma Bojda , kde sa vyrábali meracie zariadenia a  

               kolty.  

-   V Zväze záhradkárov odzneli mnohé prednášky aj cez mestský rozhlas. V nových voľbách  

    Sa stal predseda Jozef Skotnický, tajomník: Ján Kristiník, ktorý písal aj kroniku.  

1957   -   narodil sa v Bytči Ján Vallo , neskôr vysvätený za kňaza 

                Funkciu starostu Bytče vykonával Benjamín Holánik a končil Peter Kratochvíl  

-   Usporiadali v Bytči  Majstrovstvá ČSR starších dorasteniek v hádzanej.  

-   Bol kňazom vo farnosti Bytča Jozef Pôčik  

-   Závod Kovoslužba sa špecializoval na výrobu kovových výrobkov ako : odkvapové rúry, žľaby,  

-   háky na strešnú krytinu, dvojdielne kovové šatníky. Pracovalo vtedy 70 zamestnancov.  

-   Členovia Slovenskej ovocinárskej spoločnosti sa stretávali v Dome osvety ( neskôr Kultúrny  

    dom ). Výbor mal 11 členov a ostatní členovia pochádzali z celého Bytčianska . Dochádzali  

    z Dlhého Poľa, Veľkého Rovného, Predmiera a iných obcí. Tento rok premenovali spoločnosť  

    na Slovenský zväz záhradkárov a ovocinárov. Často organizovali prednášky pre verejnosť  

    a školy na tému : Ošetrovanie a ochrana ovocných stromov. Kroniku záhradkárov viedol pán  

    Filip Sunega.  

1967   -   vyrobili v závode KINEX prvé dvojradové ložiská ešte v náhradných priestoroch .  

-   Od 1.5.sa stal vedúcim pošty v Bytči Ján Gabaj ( vo februári zomrel ). 

1977   -   dokončili výstavbu sídliska 9.mája pri Kinexe  

-   Postavili Dom obuvi na námestí ( Dnes je to Mandov dom ) 

-   Dnes oslávili filatelisti 40.výročie Celoštátnej výstavy česko-slovenských poštových  

    známok , ktorá sa konala v Bytči. Výstava sa konala v Sobášnom paláci. Na jej vernisáži sa 

    zúčastnilo 250 účastníkov a výstavu si pozrelo spolu 750 návštevníkov.  

-   Bola zavedená v závode Pivovar Bytča nová plnoautomatizovaná linka na plnenie fliaš.  

-   Zväz filatelistov v Bytči mal pravidelné schôdzky v Kultúrnom stredisku v Bytči. Na  

                 filatelistických súťažiach obsadili popredné miesta.  



 

84 

1987   -   pristavili novú budovu ku gymnáziu 

-   Sa v podniku KINEX rozbehlo výpočtové stredisko pod systémom rady SMEP ( systém  

    Malých elektronických počítačov )  

1997   -   bola vydaná poštová známka z príležitosti 140 rokov pošty v Bytči. Autorom bol Ing.  

                 Ján Urda z Martina.  

-   Slovenský zväz záhradkárov mal koordinačný výbor , ktorý riadil prácu všetkých osád. 

Kroniku zapisoval Jozef Litera, zväz navždy opustili : Július Laurenčík a Miroslav Beníček.  

2007   -   vystriedal riaditeľku pošty v Bytči B. Kremeňovú  Ing. Ivan Haladej.  
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18. kapitola 

 

P O Č A S I E 

 

Január. 

1.1.  Prvý januárový deň bol mrazivý. V noci bolo -8°C; ráno bolo ešte chladnejšie -10°C. Bolo jasno. 

Celý deň bolo slnečno a jasno -3°C a bezvetrie.  

2.1.  Na druhý deň bolo ešte chladnejšie. V noci a ráno bolo -10°C, bola hmla. Cez deň bolo -5 °C,         

          zamračené a večer slabo snežilo.  

7.1.  Arktický vzduch privial tuhú zimu. V noci bolo -22°C, fúkal S vietor 30 km/ hod. Cez deň bolo    

       - 13°C. V histórii meraní klesla táto teplota hlboko pod priemer., čiže za posledných 50 rokov  

         nebolo takto  chladno. SHMÚ vysielal výstrahu pred snehovými jazykmi na cestách, ktoré  

         tvoril silný vietor. Médiá hlásili, že na Slovensku i vo svete umierajú bezdomovci na zamrznutie.  

         Takáto zima trvala do 13. 1. Ale od 16.1. sa začala znova. 

13.1.  V noci bolo -4°C; fúkal južný vietor 30km / h. Ráno silno snežilo. Cez deň bola na cestách  

          poľadovica. Oteplenie trvalo iba 3 dni.  

16.1.  Noc -16 °C , cez deň bolo jasno , bezvetrie a -4°C. Január bol extrémne chladný, lebo bol 6°C 

          pod normál.  

20.1. V noci bolo -15 °C , bolo jasno , fúkal slabý S vietor. Cez deň bolo -6 °C, bolo polojasno.  Celá  

          Európa bola jasná a veľmi mrazivá. SHMÚ vysielalo neustále výstrahy pred mrazmi, začala sa  

          chrípková epidémia. Ochorelo 11 tis. ľudí, zatvorené boli školy všetkého typu.  

24.1.  V noci -14°C , bolo jasno, hmla a bezvetrie. Cez deň bolo -3° C , bolo slnečno a slabý vietor.  

           Mrazy robili problémy aj zvieratám. Ochranári upozorňujú, aby sme dávali našich psov dnu  

           aj cez deň. 

27.1.  V noci -17°C , jasno, slabý S vietor. Cez deň -1°C SHMÚ vydala výstrahu II. stupňa , pôda bola  

           premrznutá do hĺbky 45 cm.   

30.1.  V noci bolo -14°C; nadránom začalo snežiť. Cez deň -6°C . Bol krásny slnečný deň a bezvetrie.  

Zhrnutie.  

Teploty: dlhodobo bol najchladnejší január, noci boli arktické , lebo ani jedna nebola bez mrazu 

a niektoré mali mráz až -22°C. Priemerná teplota  v januári bola -3,4°C na Slovensku. Takýto chladný 

január bol naposledy v roku 1971. Priemerná teplota v Bytči bola -7,3° C. Rána boli často hmlisté a dni 

slnečné. Január mal iba 202 hodín slnečného svitu. Rieky boli celé zamrznuté, aj Váh. SHMÚ často 

vysielala výstrahy pred mrazmi.  

Zrážky: mesiac bol v podstate suchý. Sneh napadal na začiatku od 2.1. do 6.1. a potom od12. – 15.1. 

Do konca januára bolo potom sucho.  

Vietor: bol silný a búrlivý. Väčšinou S alebo SZ. Najviac fúkalo 5.1. a 8.1. Ináč bolo bezvetrie.  

Rekordy: za posledných 50 rokov nebolo takto chladno v januári. 12.1. 1987 bola snehová kalamita , 

napadlo až 60 cm snehu a mrzlo – 20 až -25°C . Váh bol zamrznutý. Na Dunaji plávali ľadoborce. 

Autobusy nemohli naštartovať. Mrazy držia emisie pri zemi a tie sa nemôžu rozptýliť.  

Slnečný svit: iba pár dní bolo slnečných.  

Podrobnosti SD č.: 296  a, b, c, d / 2017 

Podrobnosti SD č.:   297  a, b, c, d, e, f/ 2017 
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Február.  

1.2.  V noci bolo -3°C, tvorila sa poľadovica a slabo snežilo. Cez deň bolo 0°C , oblačno, padal mrznúci 

dážď . Popoludní bol odmäk lebo bolo + 2° C. Rovnako bolo do 6.2. 

7.2.  V noci bolo – 4°C, oblačno a fúkal S vietor. Cez deň bol 1°C, fúkal silný S vietor 20 km/ h. , ktorý  

        spôsobil ochladenie na -2 °C. Od tohto dňa až po 20.2. boli sústavné nočné a ranné mrazy . 

9.2.  Chladný deň. V noci bolo -9°C, ráno -5°C , bola hmla a fúkal silný SV vietor , popoludní slnečno. 

        Z tlači sme sa dozvedeli, že na Slovensku je vyše 100 lyžiarskych stredísk s upravenými  

        zjazdovkami.  

15.2. V noci a ráno bolo -6°C fúkal slabý vietor. Cez deň bolo jasno až slnečno, 13°C .Je veľmi sucho. 

           Od 1.1. sú veľmi malé úhrny zrážok – iba 56 mm, preto je deficit vlahy nízky, čo ovplyvňuje  

          hladinu spodnej vody. Cez deň bolo 13 °C – čo je na toto obdobie teplo.  

21.2.  V noci a ráno  boli 3°C husto pršalo, fúkal Z vietor 10-15 km/ h. Cez deň bolo 10°C ; celý deň  

           slabo pršalo a bolo veterno. Bez mrazov boli noci i dni do 24.2.  

24.2.  V noci 4°C , ráno a cez deň  8°C; hmla dážď. Fúkal silný nárazový vietor 30 až 50 km/ h. Na  

          poludnie dážď s krúpami. V západnej Európe zúrila víchrica v Tatrách orkán , lebo fúkalo 

          140 – 222 km/ h. Večer padali jemné krúpy.  

25.2. až do konca mesiaca boli nočné a ranné mrazy. -4°C , slabo snežilo , zároveň svietilo slnko.  

          Cez deň bolo 7°C . Pred 18 rokmi bolo v tento deň 18,8 °C. 

28.2. V noci boli -2°C , cez deň 11 °C , J vietor 20 km / h.  

Zhrnutie.  

Teploty nočné: celý čas boli noci mrazivé. Najvyššie mrazy boli  9.2. okolo -8 °C v noci a ráno mrzlo od 

8. – 15.2.; plus bolo len okolo 23.2. Denné: mrzlo len 7. a 8.2. ; ostatné dni boli bez mrazu väčšinou 

okolo 8 °C . Veľmi teplé dni na február boli 15.a16.2. = 13 °C. 

Zrážky: prvé dva dni snežilo; pršalo v dňoch 21.-23.2. Inak bol február veľmi suchý. Za celý mesiac 

spadlo iba 83 mm zrážok.  

Vietor: väčšinou bolo bezvetrie, alebo slabý vietor okolo 20 km/h. Len 24.2. fúkal silný nárazový 

vietor až 50 km/ h. Rovnako bolo veľmi veterno 27.2.  

Výstrahy: 5.2. SHMÚ upozorňovala vodičov pred hmlou a poľadovicou na cestách. Husto pršalo.  

Rekordy: 11.2. pred 81 rokmi bolo až -38°C v okolí Bytče. Kone nesmeli ísť von , lebo by im zamrzli 

nozdry a udusili sa. 15.2. bolo cez deň teplo 13 °C . Takto teplo bolo vo februári cez deň naposledy 

v roku 1961.  

Meteorológovia stručne zhrnuli stav počasia: december : normálny; január: chladný a február 

teplotne nadnormálny.  

Podrobnosti SD č.: 298  a, b, c, d / 2017 

Marec.  

1.3.   V noci boli 2 °C, ráno 4 °C. Bolo oblačno a pršalo.  Cez deň bolo 7 °C fúkal Z až SZ vietor do 30 km 

/ h.  

2.3.  znovu mrzlo v noci -2 °C ; ráno -1°C fúkal JZ vietor a riedko snežilo. Cez deň 7 °C ; Z vietor a 

        pršalo. Mrzlo 2 dni.  

6.3. v noci boli 3°C , ráno 5 °C pršalo, cez deň bolo 7 – 10 °C . SHMÚ vysielala výstrahu pred prudkým  

       dažďom. V noci a ráno napršalo 13 mm.  

9.3. v noci bolo -2°C a ráno 0°C. Fúkal S vietor a husto snežilo. Deň bol veľmi chladný 3 °C.  

17.3. od 7.3. doteraz boli nočné a ranné mrazy. Dnes noc -3°C, ráno -2 °C – bolo jasno, slnečno a  

       bezvetrie. Cez deň bolo 6 °C večer sa prudko ochladilo , fúkal silný vietor.  

20.3. Prvý jarný deň. V noci a ráno boli 2 °C Cez deň 10 °C. Bolo slnečno, ale fúkal S vietor 
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23.3.  Otepľuje sa. V noci 4 °C a oblačno. Ráno 6 °C ,bolo jasno a bezvetrie. Cez deň bolo 18 °C; fúkal 

          JZ vietor, slnečný deň.  

26.3. Dnes bol posun času o 1 hod. dopredu. V noci bol 1 °C, ráno 4 °C, a cez deň 8 °C – fúkal silný  

          SZ vietor.  

28.3. do konca mesiaca boli rekordné denné teploty.  Dnes v noci bolo -2 °C, ráno 0 °C a cez deň 18°C 

          Od začiatku marca spadlo iba 42 mm zrážok.  

31.3. V noci bolo 0 °C, ráno 2°C slnečno a bezvetrie. Cez deň bolo 20 °C, bolo krásne slnečno ,  

          bezvetrie a sucho.  

Zhrnutie.  

Nočné teploty: väčšina nocí v mesiaci bolo mrazivých, najmä od 13. – 17.3. Najteplejšie boli od 22.-

30.3. Denné teploty: Na túto dobu boli dni veľmi teplé. Chladno bolo iba 10.3. ; nad 20°C bolo 31.3. 

Zrážky: mesiac bol prevažne suchý. 11.3. padal ešte sneh. Výdatne pršalo 22.3. Za dva dni bol 16 mm 

úhrn zrážok. 18.3. husto lialo, takže napadalo za 24 hod. 8 mm zrážok.  20.3. bol týždenný úhrn 

zrážok 40 mm.  Napriek občasnému hustému dažďu bolo aj tak sucho. Od januára napadlo iba 94 mm 

zrážok.  

Vietor: väčšinou bolo bezvetrie alebo len slabý vietor. Iba 11.3 a 17.3. fúkal silný S vietor.  

Rekordy: pred 30 rokmi bolo 3.3.  veľmi chladno -30 °C. Extrémne chladno bolo 10.3. v roku 1920 

a 1963, keď boli denné teploty -23 °C až -31 °C. Naopak veľmi teplo na marec bolo 17.3. 1968 , keď 

bolo 23,9 °C .  

Podrobnosti SD č.: 299  a, b, c, d / 2017 

Apríl.  

1.4.  V noci bolo 6°C , bolo jasno a bezvetrie. Cez deň 20 °C , slnečno a veterno.  

4.4.  v noci a ráno bolo 5°C ; cez deň 20 °C. Podvečer bola prvá tohtoročná búrka so silným dažďom , 

        Hrmením a bleskami.  Pršalo s prestávkami do 19. 4. S dažďom padal aj sneh a krúpy.  

17.4. sa vrátili mrazy , nad povrchom 5 cm mrzlo, bola hmla. V noci bolo -3 °C. Na druhý deň varoval 

        SHMÚ pred snežením od 600 m  a pred silným vetrom na horách. Vrátila sa zima , a ostala do  

        konca mesiaca. Na diaľnici pod Tatrami sa zrazilo 50 áut. Cesta bola čistý ľad a hustá hmla okolo.  

20.4. V noci padal dážď so snehom, fúkal nepríjemný S vietor v nárazoch 40 km / h. Všade bolo plno  

          Snehu, len v Bytči nie. SHMÚ vysielala výstrahy pred mrazmi a vetrom.  S malými prestávkami  

          stále husto pršalo od  21.4 do 28.4. Na Kysuci a Váhu pribudlo 50 až 81 cm vody. Hrozili záplavy. 

30.4. v noci bolo 0 °C , ráno 3 °C a cez deň 13 -16 °C. Slnečno a bezvetrie.  

Zhrnutie. 

Nočné teploty: striedali sa mrazivé s plusovými. Najteplejšia noc bola 4.4. , keď bolo 6 °C ; 

najchladnejšia bola 17.4. s -3°C a 24.4. , keď bolo -4°C.  

Denné teploty: prvé 4 dni bolo až 22°C; 25. A26.4. bolo 19 °C. Najchladnejšie bolo 20.4. , keď boli len 

2°C. Priemerná mesačná teplota bola 7,3°C. 

Zrážky: od 4.4.do 7.4. pršalo, 16.4. padali s dažďom aj krúpy. Od 17.do20.4. husto snežilo. Od 22.4.do 

28.4. husto pršalo. Za apríl napadalo 120 mm zrážok, čo bolo veľmi dobre, pretože rastliny to už 

potrebovali.  

Vietor:  6.4. fúkal silný S vietor. 10.4. sa oteplilo , pretože fúkal JV vietor. 20.4. fúkal silný S vietor 

v nárazoch až 60 km/ h.  

Rekordy: už 100 rokov nebolo tak teplo ako tento rok 2.4. Naopak SHMÚ vysielala výstrahu pred 

mrazmi a silným vetrom 20.4.  

Podrobnosti SD č.: 300 a, b, c, d, e / 2017 
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Máj 

1.5.  V noci 0°C , ráno 3 °C a jasno; cez deň krásne a slnečno 17 °C , na krátky rukáv.  

2.5.  Neprestajne pršalo až do 8.5. V noci 8°C, dážď a JV vietor 20 km/ h. ; ráno 9°C, prší; deň 15°C –  

        búrky a dážď. Pre vytrvalý dážď zrušil Oblastný futbalový zväz všetky zápasy v regióne. Dážď 

        sa totiž podpísal na všetky hracie plochy. 

4.5. V noci a ráno bolo 9°C, silne pršalo; cez deň bolo 18°C, len slabý vietor. Rovnaké teploty boli  

        Do konca mája okrem Urbana, keď sa cez deň ochladilo na 16°C.  

15.5. V noci bolo 8°C, ráno 10až 12°C a cez deň 27°C. Žofia posledná zmrznutá svätá priniesla tento 

        rok teplo. , ktoré ostalo do 25.5.  

25.5. ochladilo sa na 3 dni , keď klesli teploty pod 20°C.  Pranostika hovorí, že Urban ešte bradou kýva 

         Čo znamená, že je ešte chladno.  

31.5. V noci bolo 11°C, ráno 16°C a cez deň 30°C. Všade okolo nás pršalo, len v Bytči nie. Zem je  

          vysušená a popraskaná. Navyše fúka skoro stále J až JZ vietor. Aký veľký rozdiel to bol oproti  

          začiatku mesiaca.  

Zhrnutie.  

Nočné teploty: Máj sa začal nulovými teplotami. 10.5. bol dokonca mráz -3°C a 11.5. boli 2°C. Ostatné 

dni bolo okolo 10°C. Posledný deň bolo 11°C. Denné teploty: 9.5. bolo 7°C a 2.5. 15 °C. Potom stúpali 

až ku tropickým teplotám. Čiže 15.5.bolo 27°C a posledný deň bolo 30°C. Priemerné teploty celého 

mesiaca boli 14,4°C. Bolo teplo, slnečno. 28.5. UV žiarenie presahovalo hodnoty.  

Zrážky: od 1.5. do 25.5. napršalo 255 mm zrážok. Druhá polovica mesiaca bola extrémne suchá. Pre 

vysoké teploty, na toto ročné obdobie , vysušili aj tak suchú zem. Za celý mesiac napršalo iba 48 mm 

zrážok.  

Vietor: bolo bezvetrie, alebo len slabý väčšinou J alebo JV vietor.   

Rekordy: zmrznutí svätí prišli o 4 dni skôr a boli dosť slabí, dokonca Žofia, posledná zmrznutá svätá 

bola veľmi teplá 27°C. Zato Urban ( 25.5.) nesklamal. Bol chladný deň 11°C.  

Podrobnosti SD č.: 301 a, b, c, d / 2017 

Jún.  

1.6.  V noci bolo polojasno 10°C, slabý vietor. Cez deň 24 až 28°C.  

4.6.  V noci bolo 9°C, ráno 14°C bezvetrie a cez deň 27°C. Na poludnie fúkal silný nárazový vietor z JZ.  

        Popoludní boli búrky s hustým a vytrvalým dažďom. Takmer rovnako bolo do 11.6.  

12.6. V noci bolo 11°C ; ráno 12°C, oblačno s dažďom a bezvetrie; cez deň bolo až 28°C. Podvečer sa  

         Zdvihol búrlivý vietor s dažďom zo SZ. Ozón bol pod dlhodobým priemerom.  

17.6. celú noc a celý deň vytrvalo pršalo. V noci a ráno bolo 10°C, cez deň 16°°Ć. Na pocit bol vzduch  

          Veľmi chladný.  

22.6. do 29.6. boli dni horúce až tropické. SHMÚ vystríhala pred vysokými teplotami. V celej Európe  

         horeli lesy. Na Jána( 24.6. ) hovorí pranostika , že kukučka kuká a pekný deň si vykuká. UV  

          žiarenie bolo pod dlhodobým normálom. Na poludnie to bolo najhoršie.  

27.6. v noci bolo 13°C, ráno 18°C jasno a cez deň 30°C J vietor 25 km / h. Na druhý deň bola búrka  

         z tepla, zdvihli sa silné poryvy vetra s prudkým dažďom. Zbytočne sme sa tešili na kôstkoviny. Na  

         jar pomrzli, takže z nich nič nebolo.  

30.6. ráno bolo 13°C, ráno 15°C oblačno a cez deň 25°C dážď a vietor. Napršalo iba málo , za 1 deň  

         0,4mm zrážok.  
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Zhrnutie.  

Nočné teploty. Prvý týždeň bolo skoro stále 10°C. Na 8°C sa ochladilo od 8.6. Teploty začali stúpať od 

23.6. na 16°C a 29.6. bolo v noci až 18°C. Denné teploty. Okrem 17.6. , keď bolo chladno 16°C, boli 

ostatné denné teploty veľmi vysoké až tropické od 20.do 28.6. až 31°C.  

Zrážky. Od 4.do7.6.pršal studený dážď. 10.6. napršalo 10mm zrážok. 12.6. sa strhla mimoriadne silná 

búrka s dažďom. Od 16.do 18.6.a od 29.do30.6. stále pršalo. Ostatné dni boli jasné a slnečné.  

Vietor. Od 4.6. a5.6. fúkal silný studený nárazový vietor zo S až SZ. 23.6. ľadový SZ vietor v nárazoch 

60 km / h. Bez prestania fúkalo do konca mesiaca. 29.6. dosiahol vietor rýchlosť 70 km/h.  

Rekordy. Tento jún bolo o 2,7°C teplejšie ako by malo byť. UV žiarenie bolo tiež pod normál.  

Podrobnosti SD č.: 302   a, b, c, d / 2017 

Júl. 

1.7.  Noc teplá 13 °C, ráno postupne 16 až 18 °C; oblačno, bezvetrie. Cez deň 20°C, popoludní dážď 

3.7. V noci sa ochladilo – 12°C , SZ vietor. Ráno polojasno 15°C, cez deň 22 °C, fúkal chladný S vietor.  

        Za predošlý týždeň  bol úhrn zrážok 16 mm.  

7.7. s prestávkami do 21.7 bolo v noci teplo do 17°C a cez deň až 34°C. Dni boli dusné  s búrkami  

       a hustým dažďom.  

14. až 17.7. sa ochladilo v noci na 7°C a cez deň len na 17°C.  

19. a 20.7. boli tropické denné horúčavy až do 34 °C. Celkovo za júl bolo spolu 6 tropických dní.  

31.7. V noci bolo bezvetrie a 14°C, ráno jasno a 20°C. Cez deň fúkal J vietor 20 km/ h.; bolo 31°C 

          Spomínaný horúci vietor fúkal z Africkej Sahary.  

Zhrnutie.  

Nočné teploty. Najteplejšia noc bola 10.7. – 17°C; najchladnejšia bola 17.7. – 7°C. Denné teploty.  

Najteplejší deň bol 20.7. – 34°C ; najchladnejší bol 15.7. – 17°C. Väčšinou sa pohybovali  teploty okolo 

20°C. Boli slnečné, teplé až dusné dni. V júli bolo spolu 6 tropických dní, keď fúkal horúci vzduch zo 

Sahary .  

Zrážky. Začiatkom mesiaca každý deň pršalo. Za 9. dní bol úhrn zrážok  2,4 m. Od 22.7. – 25.7. boli 

prudké búrky.  

Vietor. Veľmi chladný vietor fúkal 3.7. , rovnako chladný SZ bol od 14.7. – 16.7. Horúci z juhu fúkal 

okolo 20.7 a posledné dva dni v mesiaci.  

Podrobnosti SD č.: 303  a, b, c, d /2017 

August.  

1.-5. 8. Boli horúce letné dni , keď bola teplota viac ako 30°C. Aj noci boli teplé 20°C.  

6.8. sa na 2 dni ochladilo , lebo fúkal S až SV vietor do 30 km / h.  

9. – 11. 8. Boli znovu tropické, horúce dni, nad 30°C. Príčinou bolo južné prúdenie vzduchu z Afriky.    

      V noci fúkal silný vietor v nárazoch od 50 – 70 km / h.  

20. 8. Sa prudko ochladilo , keď v noci bolo 9°C a cez deň iba 19°C. Husto pršalo.  Až do 24. 8. fúkal SZ  

      vietor.  

25. 8. Sa vrátili horúce dni – 27 až 29°C.  To platilo aj o poslednom dni, keď bolo 32°C.  

Zhrnutie.  

Nočné teploty. Od 3. 8. – 6. 8. boli teploty v noci okolo 20 °C. Ochladilo sa od 21.8. – 25. 8. , keď boli    

teploty pod 10 °C. Ostatné nočné teploty boli nad 10 °C.  Denné teploty. Od 1. 8. – 6. 8. boli teploty 

nad 30 °C. Najteplejší deň bol 4. 8. , keď bolo 34°C.  Okrem 2 výnimiek bol celý mesiac medzi 20 do 

30°C.  Zrážky. Od 9. 8. bolo veľmi sucho , pretože u nás pôsobilo južné prúdenie vzduchu z Afriky. 

Pršalo od 11. – 13. 8.  a 20. 8. Daždivých bolo iba pár dní a preto bol august prevažne suchý. Vietor. 

Často fúkal horúci JZ suchý vietor od Afriky. SHMÚ upozorňoval na horúčavy. 12. 8. Sa vietor otočil na 
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SZ a prudko sa ochladilo. Pranostiky. Konštatujeme čoraz častejšie, že sú najmenej o 2 týždne 

posunuté, alebo úplne nepravdivé. Napríklad : „ Keď je prvý augustový týždeň horúci, bude tuhá 

zima“. August bol síce horúci a suchý, ale zima tuhá nebola.  

Podrobnosti SD č.: 304  a, b, c, d / 2017 

September.  

1.9.. Prvý deň bol stále veľmi horúci.  

2.9. Ochladilo sa  na denných 16°C. Chladno bolo do 7. 9. Husto pršalo a fúkal S vietor.  

8. 9. Začali sa už jesenné ranné hmly. V noci bolo 5°C. a ráno bolo 7°C. Cez deň bolo príjemne ,  

        slnečno. Takto bolo do 11. 9.  

11. 9. „ Na Bystríka voda z mraku strieka“ – hovorí pranostika. Skutočne 2 dni za sebou husto pršalo   

        a ochladilo sa do 13. 9. , keď bolo 15°C.  

16. 9. až do 25. 9. nevystúpila denná teplota nad 20 °C. Často pršalo a fúkal chladný SZ vietor. Od  

        začiatku mesiaca napršalo 70 mm vody na m2.  

27. 9. V noci bola hmla a 7°C. Ráno 10°C a bezvetrie. Cez deň sa vrátili teploty nad 20 °C.   

Zhrnutie.  

Nočné teploty. Prvá veľmi chladná a hmlistá noc bola 8. 9. , keď bolo 5°C. Od 16. 9. Do konca mesiaca 

boli noci už len studené. Teplota nevystúpila nad 10°C.  Denné teploty. Teplo bolo len 14. 9. ; ostatné 

dni bolo pod 20 °C. Dni boli zamračené a hmlisté. Priemerné teploty za celý mesiac boli 13,3 °C.  

Zrážky. Nočné ale i denné hmly neboli zriedkavosťou. Často husto pršalo , keď za pár dní napršalo 30 

až 70 mm zrážok. Úhrn zrážok za celý september bol 149 mm.  Vietor. 7. 9. fúkal silný vietor. Od 13. – 

15. 9. Bolo veľmi chladno, lebo dul SZ vietor. Ešte bolo veterno 28. 9. a ostatné dni bolo bezvetrie 

alebo len slabý vietor.  

Podrobnosti SD č.: 305  a, b, c, d / 2017 

Október.  

1.10. V noci boli 4°C a cez deň 18°C. Bolo príjemne teplo a bezvetrie. Ale hneď nasledujúca noc bola  

          mrazivá len 1°C.  

3.10. Nočné teploty boli rovnaké do 24.10. , keď bolo okolo 7°C. Deň bol príjemný okolo 12°C.  

9.10. V noci boli iba 3°C a ráno 5°C. Bola hmla a bezvetrie. Rovnako bolo do 14.10.  

14. až 17. 10. Sa vrátili denné teploty 20°C.  

23.10. Boli rovnaké teploty v noci, ráno i cez deň a síce 7°C. Pršalo a fúkal S vietor.  

25.10. Bolo v noci a ráno 2°C a cez deň 5°C.  

29.10 V noci 4°C, SZ vietor, dážď. Ráno husto pršalo a cez deň bolo 8°C. SHMÚ vysielalo II. stupeň  

          výstrahy pred silným vetrom. Za noc napadalo 15 mm zrážok.  Na druhý deň padali krúpy.  

           Snežilo.  

31.10. Prvý mráz -3°C, oblačno a SZ vietor 30 km /h. Ráno 1°C a cez deň 6°C.  

Zhrnutie.  

Nočné teploty. Najchladnejšia noc bola 2.10. – 1°C a 31.10., keď bolo -3°C; ostatné noci bolo 5 a viac 

°C; najteplejšie 7°C bolo 7 nocí. Denné teploty. Minimálna teplota pri východe slnka bola 1,7°C 

v dňoch 23 a 27.10. 25.10. bolo 5°C. Najteplejšie bolo od 14. – 20.10. okolo 20°C; ostatné dni bolo 

nad 10°C. Väčšina dní bola jasná, slnečná.  Zrážky. Prvé dni boli bez zrážok , na prelome mesiacov 8 

dní spolu nepršalo. Až 5.10. padal hustý dážď – keď napadalo 15 mm zrážok. Pršalo vždy po dvoch 

dňoch – 10.a11.; 28.a29. Daždivé dni striedali slnečné. Začali sa ranné niekedy až denné hmly. Vietor. 

5.a6.sa otočil JZ na SZ vietor. 16.10. nastal príliv teplého vzduchu. 23.a24. fúkal silný severný vietor. 

Posledné dni  vydala SHMÚ výstrahu II. stupňa pred silným vetrom na horách okolo 100km/h.  
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Rekordy. 16.10.bol 70.ročný teplotný rekord , keď bolo cez deň 20°C. V r. 2000 bolo 14.10.teplo 27°C 

a v r. 1992 bolo cez deň chladno -5°C. 

Podrobnosti SD č.:  306  a, b, c, d / 2017 

Podrobnosti SD č.:  307  a, b / 2017  

November. 

1.11. v noci -1°C, fúkal slabý Z vietor. Ráno bola hmla a 3°C. Cez deň sa oteplilo na 6°C V tento deň 

             bolo Všechsvätých. Pranostika hovorí, že „ keď je na Všetkých svätých mokro, budeme mať  

             veľa snehu“. Mokro nebolo.  

2.11.   V noci boli 3°C, ráno 7°C a slabo pršalo. Cez deň bolo 10°C.  Denné teploty okolo 10°C trvali do  

             8.11.,keď sa prudko ochladilo na nočné mrazy -2°C a deň 3°C. Fúkal silný S vietor.  

9.11.    v noci bolo 5°C, ráno 2°C – pršalo. Cez deň bolo 9°C.  Takto bolo do 15.11. 

15.11.  v noci začalo mrznúť, bolo -5°C; ráno -2°C a bezvetrie ; cez deň bolo 5°C a slnečno. Podobné  

              teploty trvali do 20.11. 

21.11.   V noci, ale aj cez deň bolo 0°CSlabo snežilo, padal mokrý sneh s dažďom. Na pocit bolo veľmi  

              zima, lebo fúkal S vietor.  

22.11.   Oteplilo sa . V noci bolo 0°C, pršalo a cez deň bolo až 7°C. Takmer rovnaké teploty sa udržali   

              do 26.11.  

27.11.   V noci a ráno boli mrazy -3°C. slabý SZ vietor; Cez deň boli 3°C, riedko snežilo. Na poludnie  

               bolo slnečno. Na druhý deň klesla nočná teploty na -5°C. Až do posledného dňa padal mokrý  

               sneh s dažďom.  

30.11.  V noci a ráno bolo -1°C, fúkal JV vietor do 20 km/ h. Cez deň husto snežilo, ťažký, mokrý sneh. 

Zhrnutie.  

Nočné teploty. Začali sa nočné mrazy, keď bolo 15.a16.až -5°C. Rovnako boli posledné 4 dni v mesiaci 

mrazivé noci. Denné teploty. Najteplejšie bolo od 2.do8.11. tieto dni boli nadpriemerne teplé , keď 

bolo okolo 10°C. Najchladnejšie boli posledné 4 dni s mínusovými teplotami. Zrážky. Boli časté ranné 

hmly. Okolo 11. a21.11. husto snežilo, ale sneh bol mokrý. Od 8.do13. pršalo. Od 27.do 30.11. snežilo 

s dažďom. Za mesiac spadlo 145 mm zrážok. Vietor. Každý deň fúkal z iného smeru, ale väčšinou z JV. 

21.11.bolo veľmi chladno, lebo dul S vietor a 25.a26. bol prudký , nárazový. V posledné dva dni sa 

otočil na J až JV 20 km / h. Ostatné dni bolo bezvetrie. Rekordy: nadpriemerne teplo bolo od 

2.do7.11.( 11°C ). Pranostika: „ Keď je na Všetkých svätých mokro ( tento rok bolo mokro ) bude 

v zime veľa snehu ( snehu bolo málo ). Pranostiky už neplatia.  

Podrobnosti SD č.: 308   a, b, c / 2017 

Podrobnosti SD č.:  309  a, b, c / 2017 

December.  

1.12.   bol v noci mráz -5°C. Mrazivo bolo i cez deň -2°C.  Silné nočné mrazy  až -9°C , trvali do 5.12. 

6.12.   nastal odmäk. V noci aj cez deň bola teplota 2°C dva dni. Fúkal Z vietor.  

8.12.   ochladenie v noci -5°C trvalo do 11.12.  Snežilo a fúkal SZ vietor. 

12.12. rekordne sa oteplilo. V noci bolo teplo 10°C, ráno 14°C, a cez deň 12°C. Pršalo a fúkal J vietor 

            v nárazoch až 50 km / h.  

13.12. ochladilo sa na nočné mrazy -1 °C. Cez deň bolo 2°C. Kráľovná zimy sv. Lucia priniesla slnečný  

            deň.  Rovnako bolo  s nočnými teplotami -5 až -7°do 24.12. Aj 3 dni boli mrazivé.  

21.12.  v noci bolo -6°C, ráno -3°C bezvetrie a cez deň -2°C, keď popoludní snežilo. Bolo veľmi surovo. 

            Zimný slnovrat, tento deň bola astronomická zima a vraj najkrajší deň v roku.  

24.12. na Štedrý deň bolo oteplenie. V noci bolo 2°C, fúkal slabý SZ vietor; cez deň bolo 7°C, mrholilo. 

            Celá Európa bola pod mrakmi. Rovnako teplo bolo 28.12., keď celé popoludnie pršalo.  
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30.12. Silné ochladenie až na nočných -10°C, ranných -7°C. Cez deň bolo 0°C a bezvetrie.  

31.12. na Silvestra bolo v noci a ráno 0°C, pršalo. Cez deň bolo 4°C. Fúkal J vietor 20 km/h.  

Zhrnutie. 

Nočné teploty. Najchladnejšia noc bola 30.12., keď klesla teplota na -10°C. Nočný mráz trval všetky 

noci okrem štyroch. Najteplejšia noc bola 12.12, keď bolo rekordných 10°°Ć. Denné teploty. Mrzlo na 

začiatku a v strede od 19.do22.12. Najteplejšie dni boli 12.12., keď bolo 12až14°C a 24.12. bolo 7°C.  

Zrážky. Často snežilo, ale sneh sa neudržal, lebo súčasne aj pršalo. 14.a15.husto pršalo. 21.12. bol 

zimný slnovrat, slabo snežilo a cez deň mrzlo. 24.12. na Štedrý deň pršalo, bolo bez snehu. Koncom 

mesiaca spadlo 20 mm zrážok. Vietor. Od 4.do8.12. stále fúkal premenlivý vietor. 11.12 bola v horách 

víchrica, u nás vietor 30 km/ h. Od 17.12. stále fúkal nepríjemný S vietor. Až posledné dni bolo 

bezvetrie.  

Podrobnosti SD č.: 310  a, b, c, d, e / 2017 

Zhrnutie za rok 2017.  

Teploty : Január bol po rokoch najchladnejší. Všetky noci boli výrazne arktické, bolo – 11°C. Rovnako 

bolo mrazivo vo februári -8 až -15°C. V marci boli noci zas teplejšie ako by mali byť v tomto období. 

Stačilo pár ranných mrazov aby  všetky kôstkoviny vymrzli. V máji sa začali tropické teploty a trvali až 

do septembra. V júli boli aj noci tropické bolo 17 ° - 20° C. Aj august bol nadpriemerne teplý. 

V septembri bolo konečne chladno a daždivo. V októbri sa začali mrazy aj cez deň. Bolo -5°C. 

V novembri a decembri boli nadpriemerné teploty a bolo bez snehu.  

Zrážky. Január a február bolo sucho, bez snehu. Iba v druhej polovici februára sa spustili výdatné 

dažde. Apríl a máj boli veľmi mokré mesiace. V júni boli silné búrky s dažďom. Júl a august sme zažili 

silné južné prúdenie vzduchu zo Sahary, bolo veľmi sucho. V septembri sa začali ranné hmly, občas 

pršalo. V decembri spadlo 145 mm zrážok vo forme dažďa alebo mokrého snehu.  

Vietor. V januári fúkal silný búrlivý vietor 80km / h. V apríly bol premenlivý až silný 60 km / h. 5.júna 

k nám zavial ľadový vietor v nárazoch 60 km / h. V auguste fúkal horúci tropický vietor. V októbri sme 

zažili na horách v okolí Bytče veternú smršť s vetrom 100 km / h. Ostatné mesiace bol len slabý vietor 

alebo bezvetrie.  

Rekordy. Pred 81 rokmi boli v januári tuhé mrazy až -38°C . Vtedy ani kone nemohli vychádzať von , 

lebo by im boli zamrzli nozdry.  V marci tohto roku boli priemerné teploty, ale pred 30 rokmi bolo -

30°C. Apríl bol veľmi premenlivý, pretože bolo rekordne teplo – cez deň 22°C, zároveň vyhlásila 

SHMÚ výstrahu pred mrazmi a silným vetrom. Napadalo veľa snehu. V máji bolo až 27°C. Počasie už 

nie je ako má byť a ako sme boli doteraz zvyknutí.  

- Na Slovensku je už vyše 100 lyžiarskych stredísk s upravenými zjazdovkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

S K R A T K Y   P O D Ľ A    A B E C E D Y 

 

Bc.           -   bakalár ( vysokoškolský titul ) 

BRO         -   Biologicky rozložiteľný odpad 

CVČ          -   Centrum voľného času  

ČR            -   Česká republika  

ČSR          -   Československá republika  

DHZ         -   Dobrovoľný hasičský zbor  

DZ            -   Dom záhradkárov 

el.            -   elektrický, á, é ; elektrina  

ETTB        -   elektro-komunikačná sieť 

EÚ            -   Európska únia  

fin.           -   finančný, á, é ;  

FK             -   futbalový klub 

HaZZ        -   Hasičský a záchranný zbor  

Hv             -   Hudobná výchova  

Ing.           -   inžinier ( vysokoškolský titul )  

JDS           -   Jednota dôchodcov Slovenska 

J, JV, JZ    -   juh, juhovýchod, juhozápad  

JIS             -   jednotka intenzívnej starostlivosti  

Kč             -   Koruna československá  

KD            -   Kultúrny dom  

KK             -   Krajské kolo  

KKS           -   Krajské kultúrne stredisko  

KNM         -   Kysucké Nové Mesto  

KUD          -   Klub učiteľov dôchodcov 

manž.       -   manžel, manželka  

MČ           -   Mestská časť  

MDŽ          -   Medzinárodný deň žien  

MFK         -   Mestský futbalový klub  

Mgr.         -   Magister ( vysokoškolský titul )  

MHK         -   Mestský hádzanársky klub  

MK            -   Miestne komunikácie  

MP           -   materský príspevok  

Ms.           -   mestský ,á, é,  

MsK         -   Mestská knižnica  

MsP         -   Mestská polícia  

MŠ           -   Materská škola  

MŠSR       -   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

MV SZZ    -   Miestny výbor Slovenského zväzu záhradkárov 

MY ŽN      -   MY Žilinské noviny  

MZ            -   Mestské zastupiteľstvo  

NNK          -   vedenie elektrického prúdu  

OC ZTP     -   Okresné centrum Zväzu telesne postihnutých  

Odd.         -   oddelenie , oddiel  
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ol.             -   olympiáda  

OO PZ       -   Okresné oddelenie Policajného zboru  

OĽaNO     -   politická strana Obyčajní ľudia  

OZ             -   Občianske združenie  

OZ GALZA  -  Občianske združenie zberateľov Galza  

p.; pp.       -   pán, páni ( množné číslo ) 

PaeDr.       -   vysokoškolský titul pedagogického smeru 

ped.           -   pedagogický , á , é  

PhMr.        -   Doktor filozofie ( vysokoškolský titul )  

PS              -   pohárová súťaž  

RD             -   rodinný dom  

RLP            -   Rýchla lekárska pomoc  

RP              -   rodičovský príspevok  

SD              -   Sprievodná dokumentácia  

S  , SZ        -   Sever, severozápad  

SFZ            -   Slovenský futbalový zväz  

SHMÚ       -   Slovenský hydrometeorologický ústav   

SHZ           -   Slovenský hádzanársky zväz     

SCVČ         -   Súkromné Centrum voľného času  

soc.           -   sociálny , a, e  

SŠ              -   Stredná škola  

SPF           -   Slovenský pozemkový fond  

SPP           -   Slovenský plynárenský priemysel  

spol.         -   spoločnosť  

SR             -   Slovenská republika  

STZ           -   Slovenský tenisový zväz  

SSE           -   Stredoslovenská energetika  

SSTZ         -   Slovenský stolnotenisový zväz  

SÚ            -   skrátený úväzok  

sv.            -     svätý, á, é  

SZZ           -   Slovenský zväz záhradkárov  

SZŠI          -   Špeciálna základná škola internátna  

SZĽH        -   Slovenský zväz ľadového hokeja  

šk.            -   školský , á , é  

ŠKD          -   Školský klub detí  

ŠMŠ         -   Špeciálna materská škola  

ŠPP          -   Špeciálne pedagogické poradenstvo  

ŠR            -   Štátny rozpočet  

ŠVP          -   Štátny výskumný program  

ŠZŠ           -   Špeciálna základná škola 

TJ              -   Telovýchovná jednota   

TKR          -   Televízny káblový rozvod  

TS             -   Technické služby  

TV            -   televízny, a, e ;  

Tv             -   telesná výchova  
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TZOB        -   Telovýchovné združenie občanov Bytče  

UPC          -    Digitálna televízna spoločnosť  

VO            -   výtvarný odbor , vykurovacie obdobie  

VŠ             -   vysoká škola  

VÚC          -   Vyšší územný celok  

VZN          -   Všeobecne záväzné nariadenie  

ZO             -   Základná organizácia  

ZPCCH      -   Zdravotne postihnutí civilizačnými chorobami  

ZŠ              -   základná škola  

ZUŠ           - Základná umelecká škola  
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike. Pozostáva 

z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, správ jednotlivých inštitúcií a z fotografií. 

Kronikársky zápis za rok 2017  obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.  
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