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ÚVOD – UDALOSTI ROKU 2021 

 

Rok 2021 je už druhý rok, čo svet bojuje s pandémiou koronavírusu. V krajinách sa striedajú 

obdobia covidu s obdobím, kedy sa epidemiologická situácia zlepší. Po prísnych lockdownoch 

prichádzajú uvoľnenia opatrení a potom sa celý kolotoč opakuje. 

V roku 2021 začalo očkovanie proti koronavírusu. Vo svete bola prvá očkovacia látka podaná 

8.12.2020, na Slovensku koncom decembra 2020. Hromadné očkovanie však začalo až v roku 2021 

a to vo veľkokapacitných centrách na to zriadených v jednotlivých krajinách a aj na Slovensku. 

V USA zvíťazil v prezidentských voľbách Joe Biden a Kamala Harrisová sa stala prvou ženou v 

dejinách Spojených štátov amerických na poste viceprezidenta. Slávnostnú prísahu zložili 20. januára 

vo Washingtone. 

Vo februári sa objavil nový variant koronavírusu tzv. delta variant. Veľmi rýchlo sa stal vo 

svete dominantným. Na Slovensku spôsobil tretiu vlnu koronavírusu.  

Vo februári a marci na Slovensku prebehlo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

Vo vládnej koalícií dochádzalo k neustálym konfliktom, čo vyústilo koaličnou krízou. Vo vláde 

nastali zmeny. Premiér Igor Matovič podal po koaličnej kríze demisiu. Vo funkcií premiéra ho nahradil 

dovtedajší minister financií Eduard Heger. Igor Matovič sa stal ministrom financií. 

Českom sa v júni prehnalo nečakané tornádo, ktoré si vyžiadalo päť obetí. Zasiahlo južnú 

Moravu a oblasť Hodonínska. V kraji vyhlásili udalosť tretieho stupňa a evakuovali množstvo ľudí. 

Prírodný živel zranil ďalších vyše 200 ľudí, zničil stovky domov a na niekoľko dní zostali tisícky 

obyvateľov bez elektrickej energie. Toto tornádo bolo najničivejšie v Európe od roku 2001. 

Gastro prevádzky na Slovensku bojujú o prežitie. Po celý rok vláda menila nariadenia 

o prevádzkovaní gastro prevádzok. Nariadenia pôsobili chaoticky, často sa menili, čo spôsobilo 

likvidáciu mnohých prevádzok. 

Európou sa v júli 2021 prehnali katastrofické záplavy, ktoré si v západnej Európe vyžiadali 183 

obetí. Najviac postihli Nemecko. Úrady odhadli škody na miliardy eur. Silné dažde a záplavy zasiahli aj 

Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko či Luxembursko. 

V júli a auguste 2021 sa v Tokiu konali Letné olympijské hry, ktoré boli kvôli pandémií 

posunuté z roku 2020. Medzi 38 disciplínami sa objavili štyri nové – karate, skejtbording, surfovanie a 

športové lezenie. Slovensko získalo v Tokiu jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, čo 

v celkovom poradí znamená 50. miesto. 

Na hraničnom poľsko-bieloruskom priechode medzi mestami Kužnica a Bruzgi sa zhromaždili 

tisícky migrantov z Ázie. Presunuli ich sem bieloruské vojenské jednotky. Západné krajiny obvinili 

prezidenta Lukašenka, že sa snaží destabilizovať EÚ v rámci odvety za sankcie, ktoré Brusel uvalil na 

Minsk. Situácia na hraniciach nie je dodnes vyriešená, čo si vyžiadalo aj obete medzi migrantmi. 

Migranti z poľsko-bieloruskej hranice môžu byť pre Slovensko rizikom.  

Klimatický summit OSN (COP26) v Glasgowe sa skončil prijatím paktu, ktorého cieľom je 

obmedziť nebezpečné zvyšovanie teploty na planéte. Na konferencii OSN v Glasgowe sa zúčastnili 

zástupcovia 196 krajín sveta, ktorí po dvoch týždňoch rokovaní prijali spoločné záverečné vyhlásenie - 

Glasgowský klimatický pakt. Slovensko reprezentovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

V dňoch 12.septembra – 15.septembra po dlhých prípravách pápež František navštívil 
Slovensko. Hlava katolíckej cirkvi za tri dni zavítala do niekoľkých miest v Bratislave, v Prešove a v 
Košiciach. Pápež sa stretol s prezidentkou a ďalšími predstaviteľmi štátu a dokonca sa prihovoril aj 
obyvateľom sídliska Luník IX. Vyvrcholením Františkovej návštevy bola omša v pútnickom meste 
Šaštín-Stráže. 
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Koncom novembra sa objavil nový variant koronavírusu omikron. Dostal sa na Slovensko. 

WHO ho označuje za znepokojujúci variant, pretože obsahuje viac ako 30 zmien v spike proteíne 

vírusu. Je nákazlivejší a znižuje účinnosť dostupných vakcín. 

Dňa 16. septembra sa vzniesla k nebesiam misia Inspiration4, ktorej posádka bola niečím 
výnimočná – išlo o prvý vesmírny let, na ktorého palube sa nenachádzal profesionálny kozmonaut, 
ale len civilné osoby, vesmírni turisti. Túto zostavu tvorili dvaja muži a dve ženy, všetci z USA. 

V decembri 2021, sa po dlhých šestnástich rokoch v pozícii nemeckej spolkovej kancelárky 
Angela Merkelová rozhodla ukončiť svoju politickú kariéru. Prvá žena na jednom z najdôležitejších 
postov európskej politiky bola dlhú dobu jednou z najvýraznejších a najaktívnejších tvárí myšlienky 
Európskej únie. 
 

 

 

Volám sa Bohuslava Holičová a v roku 2022 som sa stala kronikárkou Mesta Bytča. 

Pochádzam z Bytče a svoj život som zatiaľ prežila tu. Pracujem v Žiline ako pracovníčka call centra 

a svoje mesto Bytča mám veľmi rada. Kroniku za rok 2021 som začala písať v roku 2022, čo nebolo 

ľahké, nakoľko život v meste bol ovplyvnený pandemickou situáciou a lockdownom, ktorý sa veľmi 

dotýkal nášho mesta a života v ňom a aj vyhľadať a získať spätne nejaké informácie nebolo 

jednoduché. Pomáhali mi pri tom pracovníci Mestského úradu Bytča, hlavne sekretárka primátora 

Mária Klučiarová, ktorá ma do tejto „funkcie“ oslovila a ktorej spolu s ďalšími pracovníkmi chcem 

touto cestou poďakovať za údaje a informácie, ktoré v kronike uvádzam. Ďalšie informácie som našla 

na webových stránkach inštitúcií, firiem a médií, ktoré samozrejme uvádzam v zdrojoch. Nedá mi 

však v tomto malom osobnom úvode spomenúť, že pri vyhľadávaní informácií  o Bytči z roku 2021 

som hľadala hlavne na internete, kde som našla veľa článkov a príspevkov o Bytči. Pri mnohých som 

sa nevedela rozhodnúť, či sú dostatočné zaujímavé a hlavne pravdivé, no keď som natrafila na tému, 

ktorá sa vyskytovala vo viacerých zdrojoch, hneď som ju do kroniky vložila. Verím, že tak ako oslovili 

články zo života v meste Bytča v roku 2021 mňa, oslovia a zaujmú aj ďalších čitateľov našej kroniky. 

Pri surfovaní na internete som tiež objavila zaujímavú reportáž z roku 2021, ktorú som sa rozhodla 

prepísať a uverejniť. Niekto si možno povie, že sú to známe údaje, o ktorých sa dočítame aj inde, ale 

prečo si ich môžeme aj tu pripomenúť. Tak na úvod niečo o tom našom malebnom meste. 

Mesto Bytča sa nachádza v Bytčianskej kotline, ktorú na severozápade ohraničuje pohorie 

Javorníky a na juhovýchode Súľovské vrchy.  

Prvá písomná zmienka o Bytči pochádza z prvej polovice 13. storočia. Vrcholné obdobie 

v dejinách feudalizmu spadá do Thurzovskej éry. Na prelome 16. a 17. storočia bola Bytča 

renesančných centrom. V meste vládol čulý stavebný ruch pod vedením talianskeho majstra Jána 

Kiliána de Syroth z Milána, ktorý s domácimi majstrami a remeselníkmi najskôr vybudovali 

renesančný kaštieľ, potom renesančnú hospodársku budovu a Sobášny palác.  

Národná kultúrny pamiatka Bytčiansky kaštieľ a jeho areál je situovaný v centre mesta 

v blízkosti rieky Petrovička. Areál pozostáva z renesančného kaštieľa, Sobášneho paláca, 

z renesančných hospodárskych a obytných budov v opevnení. Do nádvoria sa vchádza cez kamenný 

most a polkruhovito zaklenutú bránou. V minulosti mal kaštieľ mnoho majiteľov, najvýraznejší bol 

František Thurzo, ktorý naplánoval veľkorysú opravu a renováciu. Juraj Thurzo, Františkov syn sa stal 

po otcovej smrti správcom thurzovského panstva.  

Sobášny palác v Bytči patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. 

Dokončený bol v roku 1601 a pravdepodobne ho stavali talianski majstri, ktorí pracovali aj na 
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Bytčianskom zámku. V roku 2008 prešli obidve poschodia paláca kompletnou renováciou. Palác bol 

slávnostne otvorený v októbri 2009.  

V zámockom areáli máme dva zákonom chránené stromy. Je to javor mliečny a tzv. Thurzova 

lipa. Lipa tu rastie už viac ako 350 rokov. Javor je mladší, má viac ako 270 rokov. Tieto dva prekrásne 

stromy stoja pred Sobášnym palácom. Ďalšie zákonom chránené stromy sa nachádzajú v Hliníku nad 

Váhom. Ide o dve krásne lipy veľkolisté, staré viac ako 270 a 300 rokov. Stoja pri kríži na začiatku 

Hliníka smerom od Žiliny. 

K pozoruhodnostiam mesta Bytča patrí Námestie SR, ktoré je známe tým, že je rozdelené do 

štyroch trojuholníkov a unikátne je tiež tým, že cez námestie preteká regulovaný vodný tok. Prevažná 

časť historických znakov na bytčianskych domoch na námestí pochádza prevažne z 18.storočia. K 

najstarším objektom patria meštianske domy č.s. 135 a 163  zo 16.storočia.  

Dominantou námestia je farský kostol Všetkých svätých, ktorého vznik sa datuje do druhej 

polovice 13. storočia. Hlavný oltár dal v roku 1696 postaviť bytčiansky rodák Ondrej Matúšek, 

ktorého erb sa nachádza aj na samotnom oltári. Kostol viackrát prestavovali, preto nesie prvky 

viacerých štýlov. Pôvodne bol gotický, z obdobia renesancie sa zachovala nástenná maľba s biblickým 

motívom Medený had na púšti. Najvýznamnejšou zo stavebných úprav bola tzv. renesančná 

thurzovská úprava. Presnejšie datovanie thurzovských úprav môžeme nájsť na kamennom 

polkruhovito zaklenutom a bohato zdobenom hlavnom poltári.  

Unikátnym stavebným šperkom mesta Bytča je neorománska židovská synagóga, ktorú 

postavila Židovská náboženská obec v 90-tych krokoch 19.storočia. V roku 1990 sa stala Národnou 

kultúrnou pamiatkou, v súčasnosti čaká na svoju stavebnú rekonštrukciu.  

Okolie mesta Bytča poskytuje obyvateľom, návštevníkom a turistom veľa možnosti na aktívne 

trávenie voľného času. Medzi najkrajšie miesta tohto regiónu ako aj celého Slovenska patria 

úchvatné skalné útvary v Súľovských skalách. 
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1. KAPITOLA -  SAMOSPRÁVA MESTA 

 

 

Primátorom Mesta Bytča je Ing. Miroslav Minárčik, ktorý je primátorom už 3 volebné 

obdobie. Zástupcom primátora je Ing. Juraj Babušík. Počet poslancov je 17, zmeny oproti 

predchádzajúcemu roku nenastali. 

 

Členovia mestského zastupiteľstva: Ing. Juraj Babušík, Martin Dudoň, Miroslav Frolo, PhDr. 

Martin Gácik, Mgr. Andrej Gallo, MBA, Ľubomír Hrobárik, Július Kozák, Helena Králiková, JUDr. Martin 

Kulíšek, Mária Lee Fujdiaková, Július Lovás, Ing. Juraj Putirka, Ľuboslava Rybáriková, Stanislav Struhal, 

Peter Svetloššák, Branislav Šušolík, Ing. Peter Weber. 

 

Členovia Mestskej rady: Ing. Juraj Babušík, PhDr. Martin Gácik, Ľubomír Hrobárik, Branislav 

Šušolík, Ing. Peter Weber. 

 

 

Pod Mestom Bytča pracuje 7 komisií. 

Finančná komisia: Ing. Peter Weber, predseda, členovia: Ing. Juraj Putirka, Ing. Juraj Babušík, Mgr. 

Andrej Gallo, MBA, Helena Králiková, Zuzana Hajdúchová, zapisovateľ: Ing. Roman Takáč, vedúci 

finančného oddelenia MsÚ. 

 

Komisia správy majetku a podnikateľských činností: Branislav Šušolík, predseda, členovia: Stanislav 

Struhal, JUDr. Martin Kulíšek, Július Lovás, Ing. Miriam Šipulová, Vladimír Gabriš, zapisovateľ: Ing. 

Anton Kotešovský. 

 

Komisia výstavby a životného prostredia: PhDr. Martin Gácik, predseda, členovia Ing. Juraj Babušík, 

Miroslav Frolo, Július Kozák, Ing. Ján Melocík, Jozef Kolkus, zapisovateľ: Ing. Dušan Beníček. 

 

Komisia sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu: Ľubomír 

Hrobárik, predseda, členovia Ľuboslava Rybáriková, Mária Lee Fujdiaková, Helena Králiková, Peter 

Svetloššák, Martin Dudoň, Mgr. Roman Raždík, zapisovateľ: Mgr. Dagmar Papánková. 

 

Grantová komisia: Mária Lee Fujdiaková, predseda, členovia: PhDr. Martin Gácik, Helena Králiková, 

Peter Svetloššák, Martin Dudoň, Stanislav Struhal, zapisovateľ: Veronika Čikotová. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: Mgr. Andrej Gallo, MBA, predseda, členovia: Ing. Juraj 

Putirka, PhDr. Martin Gácik, Július Lovás, Július Kozák. 

 

Vyraďovacia komisia: Ľubomír Hrobárik, predseda, členovia: Stanislav Struhal, Miroslav Frolo. 

 

Hlavný kontrolór mesta Bytča Ing. Štefan Bučo, v marci 1.3.2021 bola na základe výberového 

konania menovaná Ing. Jaroslava Kramárová. 

 

Hospodárenie mesta v roku 2021 výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Prijaté 

podporné vládne opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie neboli dostatočné. 
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Rozpočet mesta na rok 2021 a jeho plnenie  

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Bytča bol programový rozpočet mesta 

na rok 2021. Mesto Bytča na rok 2021 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený a schválený ako 

vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných 

operácií) je 0. Bežný rozpočet bol zostavený s prebytkom vo výške 130.880,- € a kapitálový rozpočet 

so schodkom vo výške 1.418.410,- €. Rozpočet finančných operácií bol zostavený s prebytkom vo 

výške 1.287.530,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu (§10 ods. 7 

zák. č. 583/2004) a prebytkom rozpočtu finančných operácií.  

Hospodárenie mesta sa riadilo schváleným programovým rozpočtom na rok 2021.  

Programový rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2020, 

uznesením MZ č. 166/2020.  

Rozpočet bol zmenený desaťkrát: - prvá zmena schválená dňa 11. 02. 2021 uznesením MZ č. 

06/2021 - druhá zmena schválená dňa 30. 03. 2021 uznesením MZ č. 32/2021 - tretia zmena 

schválená dňa 29. 04. 2021 uznesením MZ č. 40/2021 - štvrtá zmena schválená dňa 01. 07. 2021 

uznesením MZ č. 81/2021 - piata zmena schválená dňa 09. 08. 2021 uznesením MZ č. 116/2021 - 

šiesta zmena schválená dňa 27. 08. 2021 uznesením MZ č. 119/2021 - siedma zmena schválená dňa 

30. 09. 2021 uznesením MZ č. 122/2021 - ôsma zmena schválená dňa 28. 10. 2021 uznesením MZ č. 

149/2021 17 - deviata zmena schválená dňa 24. 11. 202 uznesením MZ č. 157/2021 - desiata zmena 

schválená dňa 14. 12. 2021 uznesením MZ č. 171/2021.  

Rozpočet Mesta Bytča bol tiež zmenený rozpočtovým opatrením v zmysle § 21 ods. 1 „Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Bytča“ č. 1/2021/Z a rozpočtovým opatrením v 

zmysle „Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z Európskej únie do 

rozpočtu mesta“ č. 1/2021/S.  

Po všetkých vyššie uvedených zmenách bol rozpočet mesta nasledovný:   

 
Rozpočet mesta k 31. 12. 2021 v € 

Názov Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12.2021 Plnenie v % 

Bežné príjmy - MsÚ 10 918 930 11 768 670 11 651 784,20 99,01 

Bežné príjmy – RO 
s právnou subjektivitou 

449 300 610 270 551 294,41 90,34 

Bežné príjmy celkom 11 368 230 12 378 940 12 203 078,61 98,58 

Kapitálové príjmy MsÚ 2 242 540 4 808 530 2 045 577,08 42,54 

Kapitálové príjmy – právne subjekty - 2 870 2 866,80 0,00 

Kapitálové príjmy celkom 2 242 540 4 811 400 2 048 443,88 42,57 

Príjmové finančné operácie 1 456 610 7 440 370 2 400 487,69 32 26 

Príjmové finančné operácie – RO 
s právnou subjektivitou 

- 7 620 7 619,88 100,00 

Príjmové finančné operácie celkom  1 456 610 7 447 990 2 408 107,57 32,33 

PRÍJMY CELKOM 15 067 380 24 638 330 16 659 630,06 67,62 

Bežné výdavky MsÚ 6 008 320 7 202 780 6 002 580,69 83,35 

Bežné výdavky – RO 
 s právnou subjektivitou 

5 229 030 5 571 470 5 492 868,73 98,59 

Bežné výdavky celkom 11 237 350 12 773 250 11 495,42 90,00 

Kapitálové výdavky MsÚ 3 660 950 11 639 260 3 621 724,41 31,12 

Kapitálové výdavky RO 
s právnou subjektivitou 

- 3 470 3 466,80 99,91 

Kapitálové výdavky celkom 3 660 50 11 642 730 3 625 191,21 31,14 

Výdavkové finančné operácie 169 080 222 350 169 063,90 76,04 

Výdavkové finančné operácie celkom  169 080 222 350 169 063,90 76,04 

VÝDAVKY CELKOM 15 067 380 24 638 330 15 289 704,53 62,06 

Bežný rozpočet 
(+prebytok/-schodok) 

130 
880 

-394 310 707 629,19  
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Kapitálový rozpočet  
(+prebytok/-schodok) 

-1 418 410 -6 831 330 -1 576 747,33  

Rozpočet v zmysle §10 ods.3 písm. a) a b) -1 287 530 -7 225 640 -869 118,14  

Rozpočet finančných operácií  
(+prebytok/-schodok) 

1 287 530 7 225 640 2 239 043,67  

Rozpočet mesta celkom (vrátane FO) za rok 
2021 (+prebytok/-schodok) 

- - 1 369 925,53  

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30. 03. 2021 uznesením č. 32/2021, dňa 29. 

04. 2021 uznesením č. 40/2021, dňa 01. 07. 2021 uznesením č. 81/2021, dňa 09. 08. 2021 uznesením 

č. 116/2021, dňa 27. 08. 2021 uznesením č. 119/2021, dňa 30. 09. 2021 uznesením č. 122/2021, dňa 

28. 10. 2021 uznesením č. 149/2021, dňa 24. 11. 2021 uznesením č. 157/2021 a dňa 14. 12. 2021 

uznesením č. 171/2021 rozhodlo o použití prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky a v 

zmysle § 36 ods. 2 zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 rozhodlo o použití 

prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov. Mesto Bytča zapojilo tiež do rozpočtu k 

28.02.2021 účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (nevyčerpaná 

dotácia z Fondu na podporu umenia, Sčítanie OBD - nevyčerpané finančné prostriedky, ZŠ Ul. mieru a 

ZŠ E. Lániho – projekty, prevádzkové výdavky, finančné prostriedky školských jedální (potraviny, 

dotácie na stravu, finančné prostriedky na skvalitnenie poskytovaných služieb), finančný dar pre 

športové kluby, finančné prostriedky na projekt „Erasmus“ pre MŠ Hurbanova, vratka DDS pre ZŠ E. 

Lániho a dávky v hmotnej núdzi nevyčerpané v roku 2020. Po vyššie uvedených zmenách vykazoval 

bežný rozpočet Mesta Bytča k 31. 12. 2021 schodok, pričom schodok bežného rozpočtu vznikol 

použitím prostriedkov rezervného fondu a použitím účelovo určených finančných prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Uvedené je v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tiež v 

súlade s § 36 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 

Počet obyvateľov mesta Bytča v roku 2021: 11414 (po sčítaní obyvateľstva 2021) 

 

Opatrenia mesta v čase krízy – mesto pokračovalo v dodržiavaní pandemických opatrení. Boli 

zakázané resp. zrušené mnohé spoločenské, športové a kultúrne podujatia na území mesta. Mesto sa 

riadilo tzv. Covid automatom, kde podľa počtu nakazených museli byť dodržiavané prísne opatrenia, 

resp. dochádzalo k uvoľňovaniu opatrení. Tieto opatrenia mali negatívny vplyv na mnohé prevádzky 

v meste Bytča. Podnikatelia (reštaurácie, kaviarne, cukrárne, prevádzky s občerstvením, služby) 

museli mať zatvorené svoje prevádzky. 

 

Mestská polícia: Náčelník: Marek Smetana - pracovníci MP: Peter Majstrík, Ján Malobický, 

Róbert Pistovčák, Miroslav Jurgoš, Viktor Masaryk, Marián Chvalník, Ivan Kostelný, Mgr. Ivan Illo (od 

01.04.2021) - administratíva MP: pp. Mgr. Zuzana Jović, Daniela Nimohajová 

Zo správy o činnosti Mestskej polície v Bytči bolo zaznamenaných 2 priestupky proti 

verejnému poriadku, 2 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, 0 priestupkov proti majetku, 

339 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 13 priestupkov proti verejnému 

poriadku – porušenia ustanovení VZN Mesta Bytča a 22 ostatných priestupkov. 

  Z uvedeného počtu zaznamenaných priestupkov bolo príslušníkmi Mestskej polície Bytča 0 

uložených priestupkov, 0 odložených priestupkov, 0 odovzdaných priestupkov, 0 oznámených 
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priestupkov príslušnému orgánu, 197 priestupkov bolo prejednaných v blokovom konaní, 149 

priestupkov dohovorom a 0 priestupkov bolo prejednaných v blokovom konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste. 

Za obdobie 2021 príslušníci Mestskej polície uložili blokové pokuty v hodnote 1425 €, 

v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste boli uložené blokové pokuty 

v hodnote 0 €.  

 

 

2. KAPITOLA - ŠTÁTNA SPRÁVA 

 

Organizačná štruktúra Mestského úradu:  

Prednosta úradu: Ing. Michal Drábik, ktorého v roku 2021 vystriedala Mgr. Marta Mičietová  

Právnik mesta: Mgr. Ing. Miroslav Babeľa  

Sekretariát primátora mesta: Mgr. Mária Klučiarová  

Referát informatiky: Ing. Peter Michút  

Oddelenie organizačno-správne: Vedúci oddelenia: Mgr. Dagmar Papánková 

Finančné oddelenie: Vedúci oddelenia: Ing. Jarmila Kramarová (do 28.02.2021), Ing. Roman Takáč 

(od 01.06.2021)  

Oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja: Vedúci oddelenia: Ing. Anton Kotešovský 

Oddelenie výstavby a životného prostredia: Vedúci oddelenia: Ing. Waldemar Oszczęda (do 

31.10.2001), Ing. Dušan Beníček, (od 01.11.2021)  

 

 

Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa konalo Elektronické sčítanie obyvateľstva. 

Občania mesta, ktorí sa nezapojili do elektronického sčítania obyvateľstva mohli využiť asistované 

sčítanie od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 na Mestskom úrade Bytča a v Dome kultúry. 

Z výsledkov zo sčítania obyvateľstva žije v meste Bytča 11.414 obyvateľov z toho 5.590 mužov 

a 5.824 žien. 11.353 obyvateľov má štátnu príslušnosť SR, 60 sú cudzinci a 1 obyvateľ je nezistený. 

10.754 obyvateľov je slovenskej národnosti, 48 českej národnosti a treťou skupinou je 10 obyvateľov 

nemeckej národnosti. Ďalšími národnostnými menšinami sú vietnamská (9), ukrajinská (5), maďarská 

(5), poľská (5), ruská (3),bulharská (3), chorvátska (3), albánska (2), rusínska (1), moravská (1), srbská 

(1), albánska (1), korejská (1), anglická (1), francúzska (1) a iné (6). 
Zdroj: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/ 

 

 

3. KAPITOLA - VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY 

 

Dňa 20. septembra 2021 navštívil naše mesto svetoznámy mím Milan Sládek, ktorý 

v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a mestom Bytča predstavil básnickú zbierku 

básnika, prozaika, publicistu a novinára Vlada Hujíka ŽIVOT NA ZEMI. Toto podujatie sa konalo pri 

príležitosti nedožitých 75. narodenín novinára Vlada Hujíka, rodáka z Pláni, osady nad Petrovicami. 

Milan Sládek si zaspomínal na priateľ Vlada Hujíka a prítomných potešil svojou umeleckou 

pantomímou. 

 

 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/
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Titulka knihy Vlada Hujíka – Život na zemi 

 

 

 
Podpisovanie knihy v kultúrnom dome 

 

 
Vystúpenie míma Milana Sládeka 
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Krst knihy Život na zemi – pp. Milan Sládek, Miroslav Minárčik, primátor 

 

 

 

 

4. KAPITOLA - PRIEMYSEL, OBCHOD, PODNIKANIE 

 

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste: - TEZAR, s.r.o., Bytča - Autocentrum Ing. 

Minárik, s.r.o., - STAVO – ARTIKEL – SLOVAKIA, s.r.o. - ISSIS, s.r.o. , Bytča - LAUK Žilina - Medicentrum, 

s.r.o. - Záhrada, s.r.o., Bytča - GARDEN TEAM, s.r.o. - Technické služby Mesta Bytča - Helada, s.r.o. 11 

- NDG, s.r.o. - CASSANDRA GROUP, s.r.o. - COMP-SHOP, s.r.o . - DOSA Slovakia, s.r.o. - CORETA, a.s. - 

KAMENARSTVO MIBO, s.r.o. . 

Najvýznamnejší priemysel v meste: - Kinex Bearings, a.s., - Technometal, s.r.o., - Geba-

Slovakia, s.r.o. - Prefa Hrabové, - BENT, s.r.o. - Krpa-Kubiko, s.r.o., - Leader Gasket Technologies, 

s.r.o., - ITW Slovakia, s.r.o., - PREMAT, s.r.o. . 

 

Mesto Bytča získalo v mesiaci jún 2021  grant Európskej komisie - Nástroj na prepájanie 

Európy – WiFi4EU. Vďaka grantu vo výške vo výške 14 880 eur je od 15.6.2021 pokrytých 10 WiFi 

prístupových bodov na miestach komunikačného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie 

všetkým občanom a návštevníkom mesta Bytča.  Občania mesta sa bez použitia prístupového hesla 

môžu pripojiť do siete WiFi4EU - Bytča, pri prvom prihlásení budú presmerovaní na oficiálny portál 

EU, kde odsúhlasia podmienky používania a automaticky - po udelení súhlasu, budú prihlásení. 

 

Na ulici Eliáša Lániho bolo vybudované z budovy bývalej pošty obchodné centrum 

so súkromnými obchodnými prevádzkami (COOP-TEMPO, DM drogéria, Generali poisťovňa, ŠUPA, 

náradie, .....), parkovisko, nová prevádzka Slovenskej pošty a vzadu bytovka s bytmi v osobnom 

vlastníctve. 

 

 

5. KAPITOLA - POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO 

 

V meste nesídli väčší podnikateľský subjekt zaoberajúci sa poľnohospodárskou výrobou, 

mesto má evidovaných len niekoľko samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí však neprodukujú 

väčšie množstvo výpestkov. 
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6. KAPITOLA - VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE 

 

Významné investičné a neinvestičné akcie v roku 2021 

Investičné a neinvestične akcie realizované v roku 2021:  3 850 757,26 € 

- Mestský úrad Bytča 20 001,20 €, oprava, údržba budovy 352,00 €, interiérové vybavenie 5 

334,20 35 €,  nákup a montáž servera 12 480,00 €, nákup dataprojektoru 1 835,00 €, 

- Chata MsÚ oprava, údržba 1 200,00 €, 

- Dom smútku Bytča - oprava a údržba budovy 4 265,27 €,  

- Mestská knižnica Bytča 18 277,91 €, oprava a údržba budovy 8 747,00 €, interiérové 

vybavenie 9 530,91 €, 

- Sociálne byty 171,45 €, oprava a údržba budovy 46,45 €,  interiérové vybavenie 125,00 €, 

- Byty Thurzove sady 1 791 050,00 €, byty I. - obstaranie bytov 1 576 670,00 €, byty I. - 

obstaranie technická vybavenosť 214 380,00 €, 

- Výrobná hala - oprava a údržba 71,92 €, 

- KD Bytča 995,70 €, oprava, údržba  

- Športové ihriská 1 552 160,52 €, tribúna, hádzanárske ihrisko Bytča - oprava, údržba 25,13 €, 

futbalový areál Bytča - rekonštrukcia 184 977,66 €, futbalový areál Bytča - závlahové 

zariadenie 29 977,79 €, 

- workautové ihrisko - kaplnka Bytča 9 019,20 €,  

- športová hala Bytča 1 159 276,34 €, ihrisko s umelou trávou Bytča 168 884,40 €, 

- MŠ Dostojevského 4 623,97 €, oprava, údržba 2 500,67 €, interiérové vybavenie 2 123,30 €,  

- MŠ Hurbanova oprava, údržba 1 339,00 €, 

- Školská jedáleň E. Lániho oprava, údržba 4 683,34 €, 

- Školská jedáleň Ul. Mieru 2 335,10 €, oprava, údržba 1 600,00 €, interiérové vybavenie 

735,10 €, 

-  Civilná ochrana interiérové vybavenie 1 434,45 €, 

- Hasičská zbrojnica Bytča - interiérové vybavenie 250,00 €, 

- JESIENKA 990,59 €, oprava, údržba 861,60 €, interiérové vybavenie 128,99 €, 

- Dopravné značenie - obnova a doplnenie 11 608,64 €, 

- Oprava/výstavba chodníkov a mestských komunikácií 269 167,75 €, oprava MK a chodníkov 

226 014,63 €, výstavba chodníkov 14 406,78 €, výstavba MK - teleso cesty s kruhovým 

objazdom 28 615,30 €, svetelná križovatka - oprava 131,04 €, verejná zeleň 40 435,00 €, 

údržba verejnej zelene 40 435,00 €, 

- Detské ihriská - oprava a údržba detských ihrísk 4 115,92 €, 

- Podzemné kontajnery 57 071,45 €, oprava, údržba 2 136,00 €, nákup a osadenie 54 935,45 €, 

- Projekt "WIFI pre teba" 15 868,08 €, WIFI Mesta Bytča 4 920,00 €, 

- Chodníky Thurzove sady - PD 8 120,00 €, 

- Kpt. transfer TSMB na zakúpenie úž. vozidla 19 200,00 €, Kpt. transfer TSMB na zakúpenie 

kosačky 16 400,00 €, 

- HRABOVÉ SPOLU 92 754,87 €,  futbalové ihrisko, tribúna - oprava a údržba 4 363,35 €, 

materská škola - oprava a údržba 1 814,00 €, materská škola - interiérové vybavenie 3 584,80 

€, materská škola - rekonštrukcia 82 992,72 €, 
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- HLINÍK NAD VÁHOM SPOLU 15 052,47 €, hasičská zbrojnica - oprava a údržba 12 012,37 €, 

potraviny Hliník - oprava a údržba 198,58 €, materská škola - oprava a údržba 2 138,72 €, 

materská škola - interiérové vybavenie 702,80 €,  

- PŠURNOVICE SPOLU 33 586,19 €, rozhlas - oprava, údržba 375,60 €, hasičská zbrojnica - 

interiérové vybavenie 998,40 €, byty Pšurnovice - oprava, údržba 190,90 €, futbalové ihrisko, 

tribúna - oprava a údržba 17 788,50 €, kultúrny dom - oprava a údržba 10,00 €, dom smútku - 

oprava a údržba 5 175,07 €, kostol - oprava a údržba 243,43 €,  kostol - prípojka vody 4 

433,20 €, dom smútku - prípojka vody 4 371,09 €, 

- MALÁ BYTČA SPOLU 22 140,28 €, kultúrny dom - oprava a údržba 660,00 €, dom smútku - 

oprava a údržba 8 800,00 €, ihrisko pri KD - oprava a údržba 10 231,80 37 €, výstavba 

prístupového chodníka na ihrisko 2 448,48 €, 

- MIKŠOVÁ SPOLU 7 511,9 €, autobusová zástavka 2 148,00 €, výstavba prístupového chodníka 

na cintorín 5 363,92 €, 

- MESTSKÉ ČASTI SPOLU 171 045,73 €,  CELKOM 4 021 802,99 €. 

 

Výstavba Turzové sady 

Myšlienka projektu Bytové domy – Thurzove sady Bytča vznikla na základe dlhodobého 

nedostatku bytovej výstavby v meste Bytča. Parcely, na ktorých je projekt umiestnený, sa nachádzajú 

v mestskej časti Veľká Bytča, lokalite za Sadom, ktorá je rozvojovou časťou mesta s potenciálom 

umiestniť bývanie sídliskového typu. Vo februári 2021 začala druhá etapa výstavby. Mesto Bytča 

schválilo kúpu 88 nájomných bytov, ktoré v r. 2021 plne obsadilo záujemcami z radov občanov mesta 

Bytča, ktorí nemali trvalý pobyt na území mesta. 

 

Mesto Bytča v r.2021 pokračovalo vo výstavbe, oprave a údržbe mestských chodníkov v Bytči 

a mestských častiach. Investícia na danú výstavbu bola vo výške 303.310,- €. 

 

 

Kaplnka  – Wourkoutove ihrisko 

V auguste oddychovej zóne –Na Kaplnke pribudli nové wourkoutové prvky, ktoré sa 

nachádzajú pri už vybudovanom wourkoutovom ihrisku. Financovanie bolo z rozpočtu mesta Bytča 

a z dotácie ŽSK vo výške 3.000 €. Na ihrisku tak pribudli hrazdy, bradlá či zvislé a šikmé rebriny. 
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Výstavba Okružná ulica 

Na ulici Okružná oproti sídlisku a popri rieke pribúdajú vo výstavbe nové bytovky a domy, 

najnovšie v rámci projektu Zelené bývanie. Ide o radovú výstavbu, kde bude k dispozícií 6 bytov a 

ktorej výstavba začala práve v roku 2021. 

 

 

 

7. KAPITOLA - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 

Separovanie odpadov v Bytči 

Mesto Bytča ako jedno z mála miest na Slovensku  

v januári spustilo zber a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu a olejov. Na 

vybratých miestach – sídlisko a na Úvaží boli umiestnené 

nové hnedé 140-litrové kontajnery na kuchynský bioodpad 

a oleje.  Ide o pilotný projekt, ktorý sa stretol s priaznivým 

ohlasom a mesto postupne dopĺňalo zberné nádoby podľa 

požiadaviek občanov a postupne získavaných informácií o 

množstvách ukladaného odpadu. 

Vo februári 2021 boli doplnené ďalšie zberné 

nádoby – papier, sklo, plast.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

Zberné nádoby Úvažie                                                                                                              Zberné nádoby Gaštanova ulica 

                                                

 

 

 

Likvidácia čiernej skládky – Petrovická spojka 

Dňa 16.3.2021 zamestnanci Technických služieb 

mesta Bytča zlikvidovali čiernu skládku pri Petrovickej spojke. 

Vyčistili znečistené priestory v uvedenej lokalite, väčšinou sa 

jednalo o plasty, stavebný odpad a pneumatiky. Vyvezené 

boli celkovo 2 kontajnery odpadu. 
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Deň Zeme 

Pri príležitosti Dňa Zeme (24.apríl 2021) sa 

občania aktívne zapojili do jarného upratovania, aby 

zlepšili životné prostredie v našom meste a okolí. Do 

eko aktivít sa zapojili aj zamestnanci mestského úradu, 

ktorí za pomoci Technických služieb mesta Bytča 

vysadili v meste 69 stromov. Hrab obyčajný, Jarabina 

vtáčia, Katalpa bignóniová, Javor poľný, Borovica 

čierna, Platan javorolistý, Slivka čerešňoplodá a 

Čerešňa pílkatá a  oživili tým lokality na ul. Lúčna, ul. 

Gaštanová, ul. Okružná, ul. Javorová, ul. Brezová, ul. 

Mieru, ul. 1.mája a Úvažie. 

 

 

 

8. KAPITOLA – ŠKOLSTVO 

 

Na území mesta Bytča pôsobilo v roku 2021  16 školských zariadení, z ktorých je Mesto Bytča 

zriaďovateľom u 12 škôl a školských zariadení, z toho 8 škôl a školských zariadení bez právnej 

subjektivity (6 MŠ a 2 školské jedálne) a 4 školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou /2 ZŠ, 

ZUŠ, Centrum voľného času) 

 

Školská jedáleň na Ul. Mieru – pripravuje stravu pre ZŠ, MŠ Dostojnského, Hrabové, Hliník nad 

Váhom, Hvozdnicu a súkromné zariadenie. 

Počet zamestnancov: 17 

Priemerný mesačný počet stravníkov: 16.800 

 

Školská jedáleň na Ul. Eliáša Lániho – pripravuje stravu pre ZŠ, gymnázium, MŠ Hurbanova 

a súkromné predškolské zariadenie 

Počet zamestnancov: 17 

Priemerný mesačný počet stravníkov: 15.067 

 

Základná škola Ulica mieru 

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Hromcová 

Počet detí: 748 
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Počet zamestnancov: 81 (67 pedagogickí zamestnanci, 14 ostatní) 

Počet tried: 38 (1.stupeň – 15 tried, 2.stupeň – 23 tried) 

Vyučovanie v ZŠ ul. Mieru začalo v januári 2021 dištančnou formou. Žiaci sa vrátili do 

školských lavíc vo februári a pokračovalo sa vo vyučovaní prezenčnou formou. Vyučovanie sa 

v podstate riadilo Covid automatom: v apríli 1.stupeň ZŠ prezenčné vyučovanie, 2.stupeň ZŠ 

distančná výučba. Vyučovanie sa riadilo aj naďalej Covid automatom, rodičia, deti aj vyučujúci boli 

o danom postupe informovaní. V máji 2021 sa všetci žiaci vrátili do školských lavíc a popri školských 

povinnostiach sa mohli zúčastňovať aj mnohých mimoškolských aktivít. 

Na  ZŠ ul. Mieru v júni 2021 slávnostne zahájili Žiacky memoriál Ivana Kostelného, bývalého 

učiteľa, trénera, športovca. Škola sa rozhodla organizovať na jeho počesť žiacke turnaje mladších 

a starších žiakov ZŠ. Celý turnaj sa niesol v znamení spomienok na obľúbeného pána učiteľa, svojou 

fair play hrou žiaci jednoznačne vzdali hold jeho pamiatke. 

V septembri 2021 sa opäť začalo vyučovanie prezenčnou formou, rodičom a žiakom bolo 

umožnené využiť samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. V prípade vyššieho  počtu 

nakazených žiakov sa uzatvárali jednotlivé triedy, resp. vyučovalo sa v nich dištančnou formou, 

ostatné triedy pokračovali v prezenčnej výučbe. V novembri došlo na základe vyhlášky Regionálneho 

úradu zdravotníctva v Žiline k prerušeniu prevádzky školy – zákaz činnosti vo výchovno-vzdelávacom 

procese a zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. V decembri sa žiaci 

vrátili do školy a vyučovalo sa podľa Covid automatu, resp. prerušovalo sa vyučovanie podľa výskytu 

nakazených len v jednotlivých triedach. 

Najzaujímavejšie celoškolské projekty: Rozvoj čitateľskej, prírodovednej a matematickej 

gramotnosti,  Spolu múdrejší, Letná škola 2021, Zelená škola, S knihou do sveta fantázie, Celé 

Slovensko číta deťom, Zber papiera, IT Akadémia a iné. 

 

Základná škola ul. Eliáša Lániho 

Riaditeľka školy: PhDr. Mária Torousová 

Počet detí: 504 

Počet zamestnancov: 56 ( z toho 50 pedagogických zamestnancov a 6 ostatní) 

Počet tried: 38 (1.stupeň – 15 tried, 2.stupeň – 23 tried) 

Vyučovanie na ZŠ ul. Lániho v januári prebiehalo dištančnom formou. V apríli sa niektoré 

ročníky vrátili do školských lavíc, ale neustále sa to menilo podľa Rozhodnutí Ministerstva školstva a 

Covid školského automatu. V máji sa obnovilo vyučovanie vo všetkých ročníkoch školy a pokračovalo 

sa až do ukončenia školského roku. V septembri žiaci nastúpili do školy. Vyučovalo sa prezenčnou 

formou, dodržiavali sa pravidlá a nariadenia podľa Covid školského automatu. 

Projekty do ktorých bola ZŠ zapojená: Školský digitálny koordinátor – MINEDU, Cesta 

k emocionálnej zrelosti, Detský čin roka, Zdravie  a bezpečnosť v školách, Nakŕm Alina, Nápad, trik 

a trix v detskej atletike – Nadácia Markíza (2000€) 

ZŠ vylepšila hmotné zabezpečenie ZŠ: renovácia školskej jedálne, renovácia dopravného 

ihriska, inovácia školských lavíc a stoličiek, zakúpenie interaktívneho diaprojektoru, zabezpečenie 

WIFI pokrytia celej školy, zakúpenie licencie Alf na podporu online vyučovania. 

 

Základná umelecká škola 

Riaditeľka školy: Mgr. Viera Křížová 

Počet detí: 514 

Počet zamestnancov: 31 (24 + 47 externí pedagogickí zamestnanci, 3 ostatní) 
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Študijné odbory: hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor. 

Vyučovanie v ZUŠ Bytča sa riadilo Covid školským automatom, vo väčšine prebiehalo 

dištančnou formou. Koncerty žiakov prebiehali v online priestore prostredníctvom videí. V prípade 

prezenčnej výučby museli učitelia a žiaci dodržiavať epidemiologické opatrenia (odstupy, rúška, 

respirátory, dezinfekcia). 

 

Materská škola Hurbanová 

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Kamasová 

Počet žiakov: 156 

Počet tried: 7 (Lienky, Myšky, Medvedíky, Žabky, Mačičky, Mravčekovia, Žirafky) 

Na školskom dvore pribudli deťom dva nové domčeky na hranie. Pri vstupe do areálu MŠ je 

prvý domček, zakúpený z pokladne RZ. Druhý domček s tunelom a lezeckou stenou, zakúpený z 

nadačného fondu Mobis v nadácii Pontis a pokladne RZ, okrášľuje a spríjemňuje pobyt detí na 

zadnom dvore. 

 

Materská škola Dostojevského 

Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Rumanová 

Počet žiakov: 138 detí 

Počet tried: 7 (Lienky, Mačiatka, Žabky, Motýliky, Včielky, Sovičky, Zajkovia) 

Výučba v MŠ Dostojevského prebiehala podľa vyhlášok Ministerstva školstva  Covid školského 

automatu s výnimkou povinného celoštátneho lockdownu v decembri 2021, kedy boli všetky školské 

zariadenia uzatvorené. 

 

Materská škola Hrabové 

Riaditeľka školy: Mgr. Oľga Hlavoňová 

Počet žiakov: 42 

Materská škola v Bytči - Hrabovom je jednotriedna, pracuje podľa ŠkVP pod názvom 

POZNÁVAME SVET S BABIČKOU. 

 

Materská škola Pšurnovice 

Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Macangová 

Počet žiakov: 19 

Materská škola Pšurnovice je jednotriedna MŠ s celodennou starostlivosťou pre deti vo veku 

od 3 do 6 rokov. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. MŠ navštevujú deti z časti 

obce Pšurnovice. 

 

Materská škola Hliník nad Váhom 

Riaditeľka školy: Bc. Lenka Papánková 

Počet žiakov: 43 

Materská škola v Hliníku nad Váhom má 2 triedy (Usilovné včielky a Zvedavé žirafky), ktoré 

navštevujú deti od 3 do 6 rokov. Prevádzka  MŠ je celodenná a riadila sa Covid školským automatom 

 

Súkromná materská škôlka ÚSMEV 

MŠ ÚSMEV je súkromná MŠ, ktorá sídli na ul. E.Lániho v Bytči. Poskytuje programy s 

celodennou, poldennou alebo hodinovou starostlivosťou pre deti od 2 do 6 rokov ako aj pre deti s 
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odloženou školskou dochádzkou. Materská škola je otvorená celoročne (podľa záujmu) v čase od 6:00 

hod. do 18:00 hod., počas leta je povinná zákonom daná odstávka. 

 

Gymnázium Bytča 

Riaditeľka školy: Mgr. Slávka Sitarčíková 

Gymnázium v Bytči je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie 

ukončené maturitou v študijných odboroch: osemročné a štvorročné štúdium. 

 V roku 2021 bolo vyučovanie ovplyvnené pandemickou situáciou, vyučovanie prebiehalo 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva a Covis školského automatu – poväčšine distančnou formou. 

Kvôli pandemickej situácií a opatreniam boli na základe vyhlášky MŠ zrušené maturity 2021. 

 

Spojená škola internátna 

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Ďurajková 

Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča (ďalej len ŠZŠ), poskytuje výchovu 

a vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením. Edukačný proces sa prispôsobuje špeciálnym 

výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov. Špeciálna základná škola poskytuje žiakom primárne 

vzdelanie. Primárne  vzdelanie  získa  žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s 

mentálnym postihnutím.   

Spojená škola internátna Bytča zastrešuje Špeciálnu základnú školu, Základnú školu pre 

žiakov s autizmom, Špeciálnu materskú školu, Praktickú školu, Školský klub detí, Školský internát, 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

Súkromná stredná odborná škola v Bytči 

Riaditeľ školy: PaedDr. Ján Kuruč 

Súkromná stredná odborná škola v Bytči pôsobí v Bytči už 11 rok. Jej cieľom je poskytovať 

žiakom kvalitné vzdelanie v oblasti obchodu a podnikania. Vzdelávanie poskytujú dennou a externou 

formou. 

 

Centrum voľného času 

Riaditeľka centra: PhDr. Mária Hlavoňová 

Počet detí a mládeže zapojených do aktivít CVČ: 728 

V zariadení pracovalo 5 interných zamestnancov, jedna ekonómka a upratovačka. Na 

pedagogickej činnosti sa ešte podieľalo 16 externých zamestnancov. 

Činnosť krúžkov sa realizovala v CVČ na Ul. mieru, v telocvični a jednej triede ZŠ Ul. mieru, na 

ihriskách športového štadióna v Bytči, na tenisových kurtoch v Bytči, v priestoroch požiarnej zbrojnice 

a v priestoroch futbalovej tribúny v Bytči. 

Centrum voľného času v Bytči organizuje okresné kolá predmetových súťaží, olympiád a 

školských športových súťaží pre všetky školy okresu Bytča. Dlhé roky organizujú krajské kolá v 

hádzanej žiačok ZŠ a študentiek SŠ v hádzanej. 

Deti a mladiství sa môžu realizovať, rozvíjať svoju kreativitu, fantáziu a talent v záujmových 

krúžkov. Každoročne organizujú tvorivé (minicukráreň, babinec, šikovníček, výtvarný a divadelný 

krúžok...), športové (ping-pong, futbal, hádzaná, gymnastika, tenis...), vzdelávacie (anglický jazyk, 

legokrúžok...) a rôzne pohybové aktivity(tanečný krúžok, kung-fu). 

K najmladším krúžkom, ktorý sa teší veľkej obľube patrí Cvičenie detí s mamičkami. Je 

zameraný na všestranný rozvoj dieťaťa a mamičky majú možnosť vymeniť si svoje skúsenosti. 
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Počas leta 2021 zorganizovalo CVČ letný pobytový tábor Vesmírna družica  a denné tábory: 

Malí námorníci, Týždeň v pohybe, V krajine snov, Hry bez hraníc. Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 

836 detí a mládeže. 

 

Súkromné centrum voľného času 

Riaditeľka centra: PaedDr. Ľudmila Chodelková 

Počet pedagogických zamestnancov:  5 

Počet nepedagogických zamestnancov: 2 

Súkromné centrum voľného času je vysunuté pracovisko Súkromného centra voľného času 

Žirafa Žilina. V Bytči sídli na Lombardiniho ulici. Pre deti organizuje športové krúžky (akadémia 

pohybu, basketbal, futsal, bojové športy...), záujmové krúžky (angličtina, hip-hop, miniškôlka ...), 

športové ligy, tábory a pod. 

 

Súkromná jazyková škola 

Riaditeľka školy: Simona Salajková 

SJŠ poskytovala výučbu anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, španielskeho 

a ruského jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov. SJŠ organizovala kurzy pre všetky vekové 

kategórie do kurzov pre najmenších, cez detské kurzy, doučovanie, kurzy pre stredoškolákov, 

prípravu na maturitu, konverzačné kurzy, biznis kurzy, špeciálne kurzy, prípravné kurzy na štátnice 

a medzinárodné skúšky. 

 

Situácia vo všetkých školských zariadeniach bola veľmi ovplyvnená pandemickou situáciou 

a Mesto Bytča ako zriaďovateľ školských zariadení a vedenia škôl sa riadili nariadeniami Úradu 

verejného zdravotníctva, Ministerstva školstva a Covid školským automatom. 

Mesto Bytča v tejto situácií však otvorilo 11.januára 2021 do 18.januára 2021 materské školy 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti 

rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zároveň platili opatrenia na ochranu 

pred ochorením na COVID-19 (ochranné rúška a zákonní zástupcovia sa preukazovali čestným 

prehlásením o bezinfekčnosti).  

 

 

9. KAPITOLA - KULTÚRA 

 

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje referát kultúry MsÚ v objektoch vo 

vlastníctve Mesta: - Dom kultúry Bytča, súčasťou ktorého je okrem divadelnej sály kino a klubové 

priestory, - Mestská knižnica Bytča, - Kultúrny dom Malá Bytča, - Kultúrny dom Hrabové, - Kultúrny 

dom Pšurnovice, - Kultúrny dom Hliník nad Váhom, - Kultúrny dom Mikšová.  

 

Na území mesta pôsobia seniorské a mládežnícke kluby mesta (združujú občanov všetkých 

vekových kategórií a rôznych záujmov), záujmovo-spoločenské organizácie - záhradkári, rybári, 

filatelisti, dobrovoľné hasičské zbory, kresťanské združenia, dychová hudba 10 Hrabovanka, spevácky 

zbor GLÓRIA, klub Muzeálnej a galerijnej spoločnosti, Komunitné centrum „Ruka v ruke“. Tieto 

organizujú rôzne spoločensko-kultúrne akcie – plesy, posedenia, prednášky, kurzy a iné športové, 

kultúrne akcie a charitatívne akcie.  
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Aj kultúra bola ovplyvnená pandemickou situáciou a nariadeniami Úradu verejného 

zdravotníctva.  Avšak v tejto náročnej dobe sa podarilo zorganizovať zopár spoločenských podujatí, 

na ktorých ale museli byť dodržiavané pandemické opatrenia. 

 

Stavanie mája 
Aj tento rok sme tradične všetkým ženám 

a dievčatám v meste postavili máj.  Za asistencie 

pracovníkov Technických služieb mesta Bytča 

a dobrovoľných hasičov Bytča sa symbol jari vztýčil 

30. apríla 2021 na tradičnom mieste námestia. 

  Už druhý rok po sebe sa obľúbené stavanie 

mája muselo zaobísť bez širokej verejnosti.  Tento 

rok farebné stužky na strom priviazali deti 

z materskej školy Dostojevského, svojimi pesničkami  

príjemne spestrili atmosféru.  
                                                                                                                                                                                                  Máj 2021 

 

 
     Primátor Mesta Bytča, Ing. Miroslav Minárčik a deti MŠ Dostojevského                                  Primátor Mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčik, pracovníci TSMB a učiteľky MŠ Dostojevského 

 

 

 

Výstava ovocia a zeleniny v Bytči. 25. -29.9.2021 

Začiatok jesene je každoročne obdobím rozličných výstav ovocia a zeleniny, ktoré si 

záhradkári sami doma dopestujú počas roka. Ani Bytča tento rok nebola výnimkou. V dňoch 25. - 26. 

septembra sa v Dome kultúry konala výstava ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov. 

Prezentovať svoju úrodu sem prišli záhradkári nielen z Bytče ale aj z okolia. Za podpory z grantového 

systému mesta Bytča ju zorganizoval a starostlivo pripravil výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov v 

Bytči. 

Slávnostné otvorenie výstavy sa  kvôli pandemickým opatreniam konalo v úzkom kruhu, kde 

sa prítomným návštevníkom prihovoril predseda organizácie pán Juraj Putirka.  

Na výstave bolo predstavených celkom 150 exponátov od 15 vystavovateľov. So svojimi 

pestrými nápadmi sa prezentovali aj žiaci Spojenej školy internátnej, MŠ Hurbanovej a E. Lániho, kde 

ukázali svoju šikovnosť a umenie pretvoriť ovocie, zeleninu a kvety do očarujúcich výtvorov. Medzi 

vystavovateľmi nechýbalo ani zariadenie pre seniorov Jesienka, ktoré prišlo  vystaviť ich komunitnú 

záhradku. 
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Výstava ovocia a zeleniny v Kultúrnom dome v Bytči 

 
 

 
PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI 

Dňa 16.06.2021 sa v rámci III. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu PRO MUSICA 

NOSTRA THURSOVIENSI konal v Židovskej synagóge v Bytči hudobný koncert. S programom J. S. 

Bacha a A. Lustiga sa predstavil komorný súbor Barocco sempre giovane, ktorý je zložený zo 

špičkových mladých českých profesionálnych hudobníkov. Sólistami koncertu boli Vilém Veverka 

(hoboj) a Gustáv Beláček (basbarytón). V úlohe recitátorov vystúpili Jiří Lábus, Vilma Cibulková a 

Vilém Udatný. 

Koncertu sa ako hosť zúčastnil aj primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik, ktorý v závere 

koncertu poďakoval účinkujúcim a v mene Mesta Bytča všetkých účinkujúcich obdaril krásnou 

kyticou. 

 

 
Publikum festivalu PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI v Židovskej synagóge v Bytči                      Účinkujúci festivalu PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI v Židovskej synagóge v Bytči 

 

 

Stretnutie heligonkárov 

Kultúrny dom v Bytči bol 11. júla miestom, kde sa konal v poradí ôsmy ročník nesúťažnej 

prehliadky heligonkárov s názvom ,, Stretnutie heligonkárov Bytčianskej kotliny a širokého okolia.“ 

Aj na tohtoročnej prehliadke vládla výborná atmosféra. V úvode vystúpila Detská skupina pri 

folklórnom súbore Jedľovina, ktorú sprevádzal Martin Mintál a následne sa striedali jednotlivci, 

skupinky a deti. Všetci účinkujúci boli výborní. V závere patrilo pódium Kysuckej muzičke, ktorá zožala 

najväčší úspech. Podujatím sprevádzal Ján Melota. 
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Na bytčiansku prehliadku heligonkárov sa každoročne tešia účinkujúci aj ich poslucháči. 

Minulý rok sa podujatie pre pandémiu Covid-19 nekonalo. No o to viac nás teší, že tento rok sa 

uskutočnilo. 

 
                Publikum Stretnutia heligonkárov Kultúrny dom v Bytči                                                                                                     Kysucká muzika 

 

 

 
 

Hviezdne noci  

V auguste od 20.8. do 22.8. sa konal ďalší ročník Hviezdnych noci, v rámci ktorých pripravili 

organizátori naozaj zaujímavý program. Na Štefánikovej ulici utvorili tzv. Štefánikovú zónu, kde 

postavili Dizajn Market, tržnicu s krásnymi slovenskými produktmi, miesto pre tvorivé workshopy, 

ktoré lektorovali samotní dizajnéri a v sobotu otvorili obľúbený SWAP oblečenia. 

V umeleckej oblasti zavŕšili ideu multižánrovosti – bohatý hudobný, divadelný, filmový 

a výtvarný program. Prezentovali unikátnu spoluprácu, ako napr. film so živou hudbou, diela na 

pomedzí výtvarného a filmového umenia. Na festivale mali priestor diskusie, lektorské úvody, ktoré 

sa tešia návštevnosti hlavne mladej generácie. 
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Oslavy SNP 

Už roky si pietne pripomíname deň, kedy naši otcovia, starí otcovia, ale aj ich ženy povstali do 

boja, ochotní položiť život za náš slovenský národ, naše Slovensko, 29. august 1944 – SNP. 

Mesto Bytča, si pripomenulo v nedeľu 29. 8. 2021 SNP pri ceremónií kladenia vencov na pamätnú 

tabuľu na mestskom úrade. Všetkým zúčastneným sa prihovoril primátor mesta Miroslav Minárčik, 

ktorý zdôraznil historický význam SNP pre slovenský národ. Za prítomnosti čestnej stráže 

Ozbrojených síl Slovenskej Republiky v zastúpení 5. pluku špeciálneho určenia sme vzdali hold a 

pripomenuli si dôležitosť súdržnosti, akou v minulosti disponovali naši hrdinovia, ktorá im pomohla 

bojovať za slovenský národ. Po položení vencov k pamätnej tabuli  umiestnenej na budove MsÚ sa 

celá delegácia odobrala  k ďalšiemu pamätníku SNP, ktorý je umiestnený v časti Bytča zvanej – 

Hôreckeho kopanica, k pamätníku v mestskej časti Malá Bytča. Program pokračoval v obci Petrovice, 

v osade Magale. 

 
                            Kladenie vencov Hôreckého kopanica Bytča                                                                                                         Kladenie venca na budove MsÚ Bytča 

 

 

Bytčiansky jarmok 

Na základe odporučenia Mestského zastupiteľstva z dňa 27.8.2021 a v súlade s odporúčaním 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina dospelo mesto Bytča k rozhodnutiu – 

neorganizovať tradičný Bytčiansky jarmok ani v roku 2021. 

 

Výstava tvorby Stanislava Bíroša 

Dňa 12. 11. 2021 si pripomíname 120 rokov od narodenia nášho slávneho rodáka menom 

Stanislav Bíroš. Narodil sa 12. 11. 1901 a zomrel 19. 09. 1983. Pri príležitosti tohto výročia Mestský 

klub Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči  a Mesto Bytča zorganizovali v Kultúrnom dome 

v Bytči výstavu  umeleckej tvorby nášho rodáka. 

Stanislav Bíroš bol teda maliar, grafik, sochár a pedagóg. Pôsobil aj v komunálnej politike a 

bol poslancom zastupiteľstva. 

Mesto Bytča plánuje do konca roka 2021 vydať pohľadnicu pri príležitosti tohto jubilea. 
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Výstava tvorby Stanislava Bíroša v Kultúrnom dome v Bytči 

 

 

Advent 

Najstarším symbolom adventného obdobia je ADVENTNÝ VENIEC so štyrmi sviecami, ktoré sa 

postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. 

Aj v tomto roku, v tejto celospoločensky neľahkej situácii, si mesto Bytča zachovalo tradíciu a 

zvyk, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu. Dňa 28. novembra 2021 zapálil primátor mesta Bytča Miroslav 

Minárčik spolu s dekanom farnosti vdp. Petrom Švecom prvú sviečku na adventnom venci pred 

úradom a farou. Slávnostného požehnania adventného venca sa z pandemických dôvodov nemohla 

zúčastniť širšia verejnosť. 

 
Zapálenie prvej adventnej sviečky na adventnom venci pred MsÚ Bytča 

 

 
Ing. Miroslav Minárčik, primátor a dekan farnosti vdp. Peter Švec  
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Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka 

Presne na Mikuláša rozsvietil v Bytči vianočný stromček a s ním aj vianočnú výzdobu Mikuláš 

za prítomnosti primátora mesta Miroslava Minárčika a dekana farnosti vdp. Petra Šveca. Vzhľadom k 

súčasným protiepidemickým opatreniam  tento rok Mikuláš nerozdával balíčky deťom a ani sa s nimi 

nefotil. Mesto Bytča pre deti z Bytče a mestských častí zabezpečilo mikulášske balíčky do všetkých 

materských škôl, základných škôl a Centra voľného času. 

Asi najjagavejší boli priamo na námestí anjel so snehuliakom a práve táto výzdoba k sebe 

pritiahla aj okoloidúcich ľudí, aby sa s nimi odfotili. 

 

 
 

 
Nová vianočná výzdoba na Námestí SR v Bytči 

 

 

10. KAPITOLA - CIRKEVNÝ ŽIVOT 

 

Dekanom vo farnosti Bytča bol v roku 2021 ThLic. Mgr. Peter Švec, PhD., kaplánom Mgr. 

Michal Masiar a výpomocným duchovným Peter Olás. 

Cirkevný život bol ovplyvnený pandemickou situáciou, na základe ktorej boli zakázané verejné 

bohoslužby. Ďalšie cirkevné obrady (svadby, krsty, pohreby...) sa konali v obmedzenom počte 

zúčastnených podľa Covidových opatrení.  
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11. KAPITOLA - KLUBY, SPOLKY, ORGANIZÁCIE 

 

Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný stacionár 

Štatutárny orgán: Mgr. Adriana Tichá, riaditeľka  

Predmet činnosti: poskytovanie sociálnej starostlivosti v zariadení pre seniorov a v dennom 

stacionári. Počet klientov zariadenia pre seniorov: 48  

Počet klientov denného stacionáru: 5 

 

Mestská knižnica 

Riaditeľkou Mestskej knižnice je p. Ľubica Raždíková. Aj knižnica mala v tomto roku 

obmedzený režim, ktorý súvisel s pandemickou situáciou. V Mestskej knižnici v Bytči pribudli v 

priebehu roka 2021 knižné novinky z realizácie projektu „Krásne knihy pre čitateľov Mestskej knižnice 

Bytča“ podporeného Fondom na podporu umenia. 

Z finančných prostriedkov 10 000,- € získaných týmto projektom, bolo nakúpených 951 

knižničných jednotiek z oblasti náučnej aj krásnej literatúry, detektívok, románov pre ženy, no 

nezaostáva za nimi ani fantasy a sci-fi literatúra pre tínedžerov, či množstvo rozprávok a náučných 

kníh v detskom oddelení. Všetci čitatelia nájdu v regáloch knižnice veľa nových titulov zo všetkých 

žánrov. 

Mestská knižnica úspešne zrealizovala projekt s názvom „Skvalitnenie interiérového 

vybavenia pre používateľov Mestskej knižnice Bytča“. Zámerom projektu bola celková obnova a 

modernizácia interiérových priestorov Mestskej knižnice tak, aby spĺňala požiadavky používateľa na 

knižnično-informačné služby 21. storočia. Modernizácia bola zameraná najmä na spoločenské 

priestory knižnice, ktoré slúžia k realizácii podujatí a stretávaniu sa občanov, čím sa podporil zámer 

vybudovať charakter komunitnej knižnice. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia v celkovej výške dotácie 7000 €. 

 

Galza, Občianske združenie Bytča 

Predsedom OZ Galza je PhDr. Martin Gácik, ktorý je aj poslancom MZ Bytča. OZ Galza zbiera, 

zhromažďuje a uchováva predmety z minulosti a prítomnosti Bytče a okolia. Vydáva mesačník Galza 

press, v ktorom sa venuje aktuálnym akciám v Bytči, histórii Bytče, zbiera staré fotografie Bytčanov 

a pod. 

V roku 2021 napr. vydali pohľadnice. 

 

Komunitné centrum Ruka v ruke 

Od januára do mája 2021 bolo komunitné centrum kvôli lockdownu a opatreniam v súvislosti 

so šírením coronavírusu uzavreté. Avšak hneď po uvoľnení opatrení sa spustili pravidelné aktivity pre 

deti – Pohyb a rytmika cez zmysly, Miniškôlka, Angličtina pre najmenších, Hernička, kurzy šitia, 

Muzikoterapia pre ženy, 3 rodinné akcie v exteriéri (Po stopách bytčianskych povestí, Cesta 

lietajúceho draka, Zachráňme s Mikulášom Vianoce), 10 celovečerných prednášok a workshopov, 80 

pravidelných aktivít, 1 divadelné predstavenie pre deti s rodinami (Pinocchio). 

 

OZ Spevácky zbor Gloria Deo Bytča 

OZ Gloria Deo je združenie občanov, ktorí sú aktívne organizovaní v Speváckom zbore, 

ktorého poslaním je šírenie kultúry najmä v oblasti vážnej a sakrálnej hudby. Cieľom je aktívna účasť 

pri obradoch v kostole v Bytči, charitatívna činnosť pre potreby Domova sociálnych služieb Jesienka, 
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rôzne aktivity pre členov. V roku 2021 OZ Gloria Deo reprezentovali mesto Bytča na vysviacke Lukáša 

Hraneka na Živčákovej Turzovke, na koncerte v kostole v Kremnici, odspievali Krátky koncert 

v Sanktuáriu v Krakowe, zúčastnili sa na Slávnostných bohoslužbách počas Vianoc v obmedzenom 

režime OP. 

 

 

V roku 2021 pôsobili na území mesta Bytča ďalšie združené kluby a to: Hlasy a ohlasy 

Bytčianska, Klub dôchodcov Hrabové, ZO SZTP ( Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne 

postihnutých), ZO SZZ Bytča (Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov), SVSJČ (Slovenská 

včelárska spoločnosť Jána Čajdu), GLORIA DEO (Miešaný spevácky zbor).   

 

 

 

12. KAPITOLA – POLITIKA 

 

V roku 2021 sa na Slovensku nekonali žiadne voľby do štátnych a samosprávnych orgánov.  

 

 

 

13. KAPITOLA – ŠPORT 

 

Nakoľko sa situácia v okrese Bytča ohľadom koronavírusu nezmenila a okres bol počas roku 2021 v  prvom 

stupni varovania (ružová farba) platili pre šport nasledovné opatrenia:  

- Interiér - max. 25 + 1 / športovisko / sektor. Za športovisko sa v tomto prípade považuje 

jeden vzdušný uzavretý priestor, ktorý je možné deliť na sektory. Pravidlá pre tréningové 

sektory sú uvedené nižšie. 

- Exteriér - max. 50 športovcov na jednom športovisku / sektor + 1 tréner. Pravidlá pre 

tréningové sektory sú uvedené nižšie. 

- V okresoch v I. stupni varovania nebolo potrebné preukazovať sa negatívnym 

výsledkom testu pri vstupe na športovisko, pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať 

rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest. 

- Povolené boli tréningové procesy a hry s upravenými pravidlami. Kontakt bol povolený iba 

pokiaľ ide o hráčov rovnakej tréningovej skupiny. Inak sa odporúčalo dodržiavať odstup min 

2m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak aby sa 

eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre. 

- Organizácia súťaží - Povolené všetky profesionálne aj amatérske súťaže podľa HP. Súťaže 

profesionálnych aj amatérskych súťaží boli organizované iba so sediacim obecenstvom za 

účasti max. 500 divákov / exteriér a 250 divákov / interiér. Kapacita v oboch prípadoch 

nesmie prekročiť 25% miest na sedenie. 

- Súťaže - počet športovcov - Profesionálne a amatérske súťaže max. 40 súťažiacich / interiér a 

50 súťažiacich / exteriér. 

- Súťaže – testovanie - Organizátor športovej súťaže bol povinný umožniť vstup do priestorov 

hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR 

alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym 

výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín. 
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Benet Lawn-tennis Club Bytča 

Rok 2021 sa niesol aj pre tenisovú sezónu v obmedzení športovej a tréningovej činnosti. V klube  sa 

tréningová činnosť spustila až koncom apríla 2021 a hneď začali aj súťaže. Zmiešané družstvo detí do 8 rokov 

vybojovalo v Žiline na turnaji druhé miesto, následne a klub zúčastnil aj ďalších súťaží, kde sa darilo 

dorastenkám  a starším žiačkam, ktorým ušiel postup do vyššej súťaže len veľmi tesne. Po náročnej zime, kedy 

sa štyri mesiace netrénovalo, sa klubu podarilo stabilizovať členskú základňu a v júli ju potom tvorilo 120 detí.  

 V lete klub zorganizoval tradičný tenisový kemp pre členov Benet LTC. Na kempe sa zúčastnilo 27 detí, 

aj keď sa konal formou denného dochádzania. 

Úspechy klubu Benet LTC: - Alex Kubala, tretie miesto celoštátny turnaj pre deti do 8 rokov, 

- Majka Mináriková, tretie miesto v dvojhre regionálnych majstrovstiev dorasteniek 

- Anabelka Gallová, druhé miesto turnaj vo štvorhre 

- Martin Šušlík a Filip Mičušík, tretie miesto vo štvorhre celoštátneho turnaja mužov 

 

Telovýchovná jednota Pšurnovice 

TJ Pšurnovice v r. 2021 zamerala svoju činnosť  v zimných mesiacoch na tréningy mužov a prípravu 

prípravky na prihlásenie do súťaže. Pred začiatkom jarnej časti sa brigádovalo na úprave hracej plochy, takisto 

aj cez letnú prestávku. Po futbalovej stránke družstvo dospelých pre pandémiu nenastúpilo jarnú súťaž II. triedy 

Žilinského regiónu, hráči odohrali 2 zápasy z jesennej časti. Družstvo následne odohralo niekoľko prípravných 

zápasov. V prebiehajúcom ročníku 2021-2022 sa družstvo mužov nachádza na 13. mieste v tabuľke. 

 

Futbalový klub Hliník 

Na začiatku roku mal FO Hliník 80 aktívnych členov. V januári začala zimná príprava na jarnú súťaž, 

ktorá bola pre nepriaznivú pandemickú situáciu prerušená. V závislosti od opatrení, však boli organizované 

tréningy a počas jari vybudovaný kamerový systém s možnosťou nahrávania futbalových stretnutí. Sezóna 

začala v auguste a družstvo mužov odohralo 13 zápasov a skončilo na 6. mieste s 22 bodmi. Dorastenci odohrali 

6 zápasov s 15 bodmi a zostali na 2. mieste. Mladší žiaci odohrali 9 zápasov a zostali na 8. mieste s 9 bodmi, 

starší žiaci skončili na 14. priebežnej pozícií po 13 zápasoch. 

 

TJ TATRAN HRABOVÉ 

Tréningy a súťaže ovplyvnené pandemickou situáciou, pokiaľ sa dalo družstvo TJ TATRAN Hrabové 

hralo. Jarnú súťaž muži skončili v tretej B triede na 2.mieste. Počas letnej prestávky sa mužstvo dospelých 

nezúčastnilo na žiadnom turnaji. Mužstvo sa zameralo na prípravné zápasy s okolitými futbalovými klubmi, 

s ktorými odohrali 5 prípravných zápasov. 

 

Horolezecký klub DIRECT BYTČA 

Činnosť klubu bola poznačená pandemickou situáciou a to predovšetkým obmedzením cestovania do 

zahraničia. Tento rok sa klub venoval predovšetkým tréningom,, lokálnym aktivitám a rekonštrukcií lezeckej 

oblasti Súľovské skaly. Horolezecký klub má 35 členov. Do činnosti patrí lezenia na Súľovských skalách, 

vápencové skaly v Porúbke, Vtáčnik pri Prievidzi, výstupy v Tatrách, v Rakúsku alpský Raxe, tam všade 

reprezentovali členovia klub a mesto Bytča. 

 

MFK Bytča 

MFK Bytča prešiel v roku 2021 transformáciou vo vedení klubu. Valné zhromaždenie klubu zvolilo novú 

päťčlennú radu a novým prezidentom a štatutárom sa stal Miroslav Minárčik. Mládežnícke družstvá, ktoré 

tvoria MFK Bytča vyzerá nasledovne: 

U-8OBFZ Žilina 

U-9 1.liga prípraviek 

U-10 1.liga prípraviek 

U-11 1.liga prípraviek 
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U-13 3.liga mladších žiakov (SSFZ) 

U-15 3.liga starších žiakov (SSFZ) 

U-17 3.liga mladších dorastencov (SSFZ) 

U-19 3.liga starších dorastencov (SSFZ) 

A mužstvo 1. DOXXbet trieda 

Klub bol v neľahkej situácií, po športovej stránky to bolo vypadnutie A-mužstva mužov, nekvalifikovaní 

tréneri a pod. 

 

Stolnotenisový oddiel TZO Bytča 

Predseda oddielu Ing. Bohuš Tiso, činnosť oddielu bola poznačená pandémiou koronavírusu, a s tým 

súvisiacimi opatreniami a obmedzeniami. Dlhodobé súťaže mužov sa neodohrali v plnom rozsahu a výsledky 

boli anulované. Aj súťaže mládeže boli prevažne zrušené. Naši hráči Jám Kršiak (17.-32. miesto) a Jakub Gallik 

(nepostúpil) sa zúčastnili súťaže majstrovstiev SR jednotlivcov a kategórií mladších žiakov. Nový súťažný ročník 

mužov začalo A-družstvo mužov v 2.lige úspešne s bilanciou 47 výhry a 1 prehra, pre zhoršenú epidemiologickú 

situáciu bola táto súťaž na neurčito pozastavená. 

 

Šachový oddiel TZ OB Bytča 

Predseda oddielu Ing. Ján Sládek, činnosť Šachového oddielu TZ OB Bytča ovplyvnila pandemická 

situácia, v  prvom polroku bola väčšina súťaží prerušená resp. zrušená. V letnom období sa situácia ustálila, 

bytčianski šachisti sa zúčastnili viacerých šachových turnajov a to Majstrovstiev Slovenska v Modre, kde veľmi 

dobre obstáli hráči Miroslav Frolo, Jozef Magát a Jakub Bielik. 

 

MHK Bytča 

Prezident klubu je Mgr. František Garabík, členovia: Alena Záhumenská, Marián Zubáň, Anna 

Chudovská, Milan Ďurana, Petra Škulipaiová, Peter Weber, Martina Hundáková. Klub MHK má v súťaži 

prihlásené 1 družstvo prípravky (tréner Terézia Elmusrati), 1 družstvo mladších žiačok (tréner Jana Leštinová), 1 

družstvo starších žiačok (tréner Veronika Čikotová), 2 družstvá dorasteniek (tréner Michal Hradil, ktorého 

vystriedala Jana Leštinová). Hráčky trénovali v telocvičniach na ZŠ Ul. Mieru v Bytči, na ZŠ ul. E.Lániho v Bytči 

a v športovej hale pri ZŠ J.I. Bajzu v obci Predmier. Klub aj počas pandemickej situácie dosiahol pekné úspechy. 

Hráčky sa zúčastnili krajskej súťaže Žilinsko-Trenčianskeho kraja, Česko-slovenského pohára a iné... dokonca sa 

do reprezentačného výberu Slovenska dostali v kategórií predkadetiek, kadetiek a juniorek naše dve hráčky: 

Nelka Hrabovská a Lucia Leštinová a v ženskej reprezentácií pôsobia naše odchovankyne : Soňa Furgaláková 

a Kristína Pastorková. 

Úspechy: 

Mladšie žiačky (A a B): 

Výsledky 2020/2021 boli anulované 

1. miesto na turnaji STUPAVA CUP v Auguste 

Staršie žiačky: 

Výsledky 2020/2021 boli anulované 

4. miesto na turnaji STUPAVA CUP v Auguste 

Mladšie a staršie dorastenky: 

STDKY - výsledky 2020/2021 boli anulované 

MLDKY - výsledky 2020/2021 boli anulované 

STDKY – 5. miesto na medzinárodnom turnaji v Stupave 

MLDKY – 4. miesto na medzinárodnom turnaji v Stupave 

Prípravky (A a B): 

Na základe rozhodnutia KZH sa družstvá prípraviek nebodujú, teda každý zápas konči 0:0. 

Aktuálne k 31.12.2021 sú mladšie žiačky na 1. mieste, staršie žiačky sú v tabuľke na 4. mieste, staršie 

dorastenky na 7. mieste a mladšie dorastenky na 2. mieste. 
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ŠK Telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča 

ŠK Telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča prezentoval Mesto Bytča v roku 2021 na podujatiach 

PF2021, 25.ročník Európskeho pohára v paracyklistike, 18 ročník Exhibičného tenisového turnaja v Bytči, 

Poďakovanie PF2021, logo na www.paraski.sk.  

 

Mestský klub Assassim GymBytča 

Mestský Klub Assassim GymBytča, ktorý vedie Martin Ozánik sa v apríli zúčastnil prvého kola 

Open ligy v Kickboxe, kde klub reprezentovalo 10 bojovníkov, v máji v Bratislave na turnaji SLOVAK 

OPEN SLOVAKIA farby klubu hájili traja bojovníci, ktorí obsadili pekné miesta. Posledný júnový víkend 

sa zúčastnili na majstrovstvách v Kickboxe v Poprade. Osem štartujúcich v kategórii Junior a Senior 

prinieslo do Bytče 13 medailí, z toho dve zlaté, štyri strieborné a 7 bronzových. 

Medzi štartujúcimi zápasníkmi boli i tí, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev po prvýkrát a veľmi 

dobre obstáli v ťažkej konkurencii. Mladý zápasník z Jablonového Alexander Sakala (15.r.), ktorý 

v klube trénuje len rok, dvakrát po sebe vyhral zlatú medailu a stal sa majstrom Slovenska v kickboxe 

– disciplína kicklight. Ak bude priaznivá situácia dvaja reprezentanti z klubu by sa mali zúčastniť 

prvýkrát na majstrovstvách sveta, ktoré sa majú konať v Budapešti. Veríme, že sa im to podarí. 

 

Klub zjazdovej cyklistiky Bytča 

Klub zjazdovej cyklistiky Bytča je profesionálny UCI tím. V sezóne 2021 reprezentovali mesto 

Bytča na úvodných pretekoch Slovenského pohára, kde sa klub stal štvrtýkrát po sebe víťazom 

Slovenského pohára v zjazde. 

 

Cyklopreteky 

Dňa 17.09.2021 sa pri kaplnke v Bytči uskutočnili cyklopreteky pre deti. Súťažilo sa v troch 

kategóriách: 1. kategória materské školy – bicykle, kolobežky a odrážadlá, 2. kategória základné školy 

1. a 2. ročníka a 3. kategória: základné školy 3. a 4. ročník. Všetky deti, ktoré prišli do cieľa dostali 

medailu a sladké potešenie a umiestnení aj cyklistické odmeny.  

 

 

http://www.paraski.sk/
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Kúpalisko 

V koncom júna 2021 sa pre letnú sezónu otvorilo kúpalisko v Bytči. Kúpalisko bolo otvorené 

každý deň od 10:00 hod do 20:00 hod. 

 

 

 
 

 

Mikulášsky beh na Tancovú 1. ročník 

V sobotu 4. 12. 2021 sa uskutočnil 1. ročník mikulášskeho behu na Tancovú. Organizátorom 

bola Fb skupina Behači Bytča a okolie, hlavne pani Slavomíra Lokajová s rodinou. Akcie sa zúčastnili 

bežci a vyznávači pohybu na čerstvom vzduchu z Bytče a okolia. Bežalo sa cez kaplnku smerom k 

podjazdu, cez podjazd na druhú stranu, ponad staré smetisko na cestu smerom na Tancovú. Na 

Tancovej, pri kaplnke bolo občerstvenie, nápoje, ovocie a po spoločnej fotke bežali všetci naspäť do 

miesta štartu. Beh sa konal nesúťažnou formou. Behu sa zúčastnilo 16 účastníkov, ktorí zvládli trasu 

bez problémov a dobehli do cieľa bez zranení. Dĺžka behu bola 12000 m. Po dobehnutí každý účastník 

dostal čokoládovú medailu a sladkú odmenu. Akcia bola ukončená spoločnou fotkou a všetci sa rozišli 

domov s dobrým pocitom zo športového zážitku.  

 

 

 
Účastníci  1.ročníka Mikulášskeho behu na Tancovú 
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14. KAPITOLA – POČASIE 

 

Január 2021 – nasnežené, sneh sa udržal z decembra a ešte nasnežilo. Počasie pomerne chladné. 

Najvyššie namerané teploty boli 18.1.2021, denné -8⁰C, nočné -21⁰C. 

Február 2021 – veľa nesnežilo, bolo studené podnebie, hlavne v noci chladnejšie, poväčšine 

mínusové hodnoty. V druhej polovici februára sa oteplilo, dňa 24. a 25. 2. až na 18⁰C. V noci však boli 

stále mínusové hodnoty. 

Marec 2021 – začalo sa oteplievať, najvyššie namerané teploty 31.3.2021 23⁰C. V noci sa striedali 

mínusové, občas plusové hodnoty. 

Apríl 2021 – pokračovali nočné mínusové teploty, 7.4.2021 až - 7⁰C. Najvyššie denné teploty 1.4. 

24⁰C a potom koncom mesiaca sa začalo otepľovať na 18-19⁰C. 

Máj 2021 – skončili nočné mínusové teploty, začalo sa oteplievať. Denné teploty sa vyšplhali až na 

28⁰C. Počasie bolo veľmi premenlivé, denno-denne sa menili teploty s výraznými rozdielmi. 

Jún 2021 –denné  teploty sa vyšplhali až na 34⁰C (24.6.), nočné 19⁰C (23.6). 

Júl 2021 – denné teploty sa pohybovali od 20⁰C až do 35⁰C, koniec júla bol veľmi teplý. Nočné teploty 

sa pohybovali od 11- 19⁰C. 

August 2021 – postupne sa ochladzovalo, augustové teploty skoro vôbec neprekročili hranicu 30⁰C. 

najteplejšie bolo 14.8. 29⁰C. Nočné teploty sa pohybovali od 8 – 16 ⁰C. 

September 2021 – denné teploty sa pohybovali okolo 20⁰C. V polovici septembra stúpli nad 20⁰C, no 

koncom mesiaca už 20⁰C neprekročili. Nočné teploty sa pohybovali od 4-14⁰C. Babie leto sa 

nekonalo. 

Október 2021 – denné teploty poklesli pod 20⁰C. V noci pod 10⁰C, najchladnejšia noc -3⁰C bola 25. 

a 26. októbra. 

November 2021 – pomerne suché počasie, teploty klesli pod 16⁰C koncom novembra pod 10⁰C. 

Čoraz viac chladnejších nocí, pod -5⁰C. (25.11). 

December 2021 – denné teploty klesli pod 10⁰C, dokonca sme mali mínusové denné teploty, a to 

počas vianočných dní – 23.12. -3⁰C, 26.12. -5⁰C. Nočné teploty sa pohybovali pod 0⁰C, výnimočne 

1⁰C. Po dlhom čase počas Vianoc nasnežilo. 
ZDROJ: https://www.accuweather.com/sk/sk/bytca/301465/december-weather/301465?year=2021 

 

https://www.accuweather.com/sk/sk/bytca/301465/december-weather/301465?year=2021
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15. KAPITOLA - MIMORIADNE UDALOSTI 

 

 

Lockdown 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 695 zo dňa 
24. novembra 2021. 

Núdzový stav v období pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 
bol vyhlásený 3-krát vládou SR  podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
v súvislosti s vykonávaním niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie prijatých vládou SR na 
zamedzenie šírenia infekčného ochorenia COVID-19  a to: 

1. Vyhlásený od dňa 16. marca 2020 (uznesenie vlády SR č. 114 zo dňa 15.03.2020, publikované 
v Zbierke zákonov č. 45/2020), ukončený uplynutím 13. júna 2020 (uznesenie vlády SR č. 366 
zo dňa 10.06.2020, publikované v Zbierke zákonov č. 147/2020). 

2. Vyhlásený od dňa 1. októbra 2020 (uznesenie vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020, publikované 
v Zbierke zákonov č. 268/2020), ukončený uplynutím 14. mája 2021 (uznesenie vlády SR č. 
260 zo dňa 14.05.2021, publikované v Zbierke zákonov č. 175/2021) 

3. Vyhlásený od dňa 25. novembra 2021 (uznesenie vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021, 
publikované v Zbierke zákonov č. 428/2021), ukončený uplynutím 22. februára 2022. 

 

V roku 2021 bol život ovplyvnený pandemickou situáciou, na ktorú muselo reagovať aj Mesto 

Bytča, ktoré zabezpečovalo dodržiavanie pandemických opatrení a zároveň organizovalo akcie, 

ktorými pomáhalo prekonať túto náročnú situáciu hlavne starším občanom: 

- Mesto Bytča zabezpečovalo nákupy základných potravín, drogérie a liekov pre osamelo žijúcich 

seniorov, prípadne ZŤP, alebo ľudí inak odkázaných na pomoc v súčasnej krízovej situácii s trvalým 

pobytom na území mesta Bytča. 

- Mesto Bytča darovalo občanom nad 65 rokov, vrátane 65 rokov, respirátory. Respirátory si mohli 

občania vyzdvihnúť v Dome kultúry v Bytči. 

 

 

Testovanie COVID 19 

Mimoriadne udalosti v r. 2021 priamo vyplývali aj z celoslovenskej pandemickej situácie, 

ktorá pretrvávala po celý rok. Mesto Bytča sa muselo riadiť nariadeniami vlády a vyhláškami Úradu 

verejného zdravotníctva. 

Začiatkom roka 2021 sa na základe nového nariadenia vlády celoplošne testovalo aj v Bytči 

a to v Mestskej knižnici, v Dome kultúry v Bytči a na Poliklinike Bytča. Testovanie bolo zdarma. 

Postupne sa menili pandemické pravidlá, podľa počtu nakazených v jednotlivých mestách 

a po celoplošných testovaniach boli upravované tieto podmienky pohybu podľa Covidautomatov.  

Jednou z podmienok bolo, aby občania mali negatívne testy pri pohybe do práce, prírody a pod. 

Mesto Bytča vydalo súhlas na zriadenie  Mobilných testovacích miest.  

Následne boli zriadené aj Mobilné odberové miesta, ktoré testovali priebežne podľa svojich 

otváracích hodín. Na území mesta Bytča boli otvorené 3 MOM a to BUSINESS HRABIONA, s.r.o. na ul. 

S. Bíroša 660, Váš Lekár, s.r.o. v Mestskej knižnici a VÚC Žilina v Starej poliklinike v Bytči. 

 

Očkovanie COVID 19 

Mesto Bytča zorganizovalo v apríli 2021 pre nemobilných občanov možnosť dať sa zaočkovať 

výjazdovým tímom VÚC Žilina. 
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V snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva sa v meste Bytča uskutočnilo 

hromadné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie realizovala výjazdová očkovacia skupina 

VAKCI ZUZKA podľa očkovacích pravidiel. Toto očkovanie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome. 

V októbri 2021 bolo v Bytči aktuálne zaočkovaných 43%. 

Očkovanie v rámci „VakciZuzka“ sa konalo 28.10.2021, 1.12.2021 a 15.12.2021 

 

 
Očkovanie „VakciZuzka“ v Kultúrnom dome 

 

Archeologický výskum kaštieľa 

Na nádvorí zámku začala 27.júla 2021 1. etapa rekonštrukčných prác – archeologický výskum, 
ktorý realizuje Považské múzeum v Žiline. Počas archeologického výskumu bolo otvorených 7 
archeologických sond. Štyri boli situované na nádvorí kaštieľa, tri v priestore medzi kaštieľom a 
obvodovou hradbou. 

Nálezy z archeologického výskumu sú veľmi bohaté, okrem dominantnej keramiky z 
rôznorodých nádob bol nájdený stolový porcelán, keramické kachlice z vykurovacích zariadení, 
stavbárske klince, rôzne kovania okien a dverí, súčasti jedálenského príboru, sklenené a porcelánové 
lekárnické fľaštičky, fajky, mince atď. Archeologický výskum zároveň potvrdil, že na mieste dnešného 
Bytčianskeho kaštieľa stál v stredoveku hrad. Archeológovia pri výkopových prácach naďabili na 
mohutné múry hradu, ktorý tu stál ešte predtým, ako dal František Thurzo postaviť svoje sídlo. 
Aktuálne nálezy však potvrdzujú, že predchodca súčasného kaštieľa ľahol popolom. 

V novembri 2021 bol archeologický výskum čiastočne ukončený a zazimovaný. 
 
 

 
Na snímke archeologička Zuzana Staneková ukazuje múry stredovekého hradu, 

ktorý stál na mieste Bytčianskeho kaštieľa 
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Archeologický výskum na nádvorí Bytčianskeho zámku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. KAPITOLA - ĽUDIA MEDZI NAMI 

 

 

Bilancia roka 2021 z hľadiska evidencie obyvateľstva v Bytči. 

Počet obyvateľov mesta Bytča a jeho mestských častí k 31.12.2021 bol 11 451. Usadiť sa v Bytči 

rozhodlo 184 osôb (84 mužov a 100 žien). Odsťahovalo sa 156 osôb z toho 73 mužov a 83 žien. 

Páry sa sobášili aj napriek obmedzeniam svadobných hostín pre pandémiu. Za uplynulých 

dvanásť mesiacov si povedalo áno 104 dvojíc, čo je o 20 dvojíc viac ako v roku 2020. Oproti roku 2020 

stúpol aj počet rozvodov – z 12 na 24. 

V meste Bytča a jej mestských častí sa za sledované obdobie narodilo 122 detí ( 63 chlapcov a 

59 dievčat), čo je o čosi menej ako v roku 2020.  

Navždy nás v roku 2021 opustilo 139 občanov ( 64 mužov a 75 žien), čo je oproti roku 2020 

nárast o viac ako tri desiatky zosnulých. 
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17. ZÁVER 

 

Krásna Bytča  
Zaujímavé slovné spojenie a nielen to, Krásna Bytča je nová moderná publikácia o krásnom 

meste Bytča. Autorkou je Adriana Brziaková a dátum vydania je 1.1.2022 a táto kniha vyšla v edícii 
Moderná kniha, ktorá fotograficky mapuje slovenské mestá. Cieľom edície je priblížiť čarovnú 
atmosféru slovenských miest prostredníctvom klasickej fotografie, historických reálií a moderných 
technológií. Vďaka zabudovaným GPS súradniciam sa Moderná kniha stane vaším dynamickým 
sprievodcom mesta. 

Vďaka Modernej knihe objavíte aj Krásnu Bytču. Kniha ponúka nádherné momentky na 
kultúrne a prírodné skvosty, ktoré sa v tomto renesančnom mestečku nachádzajú. A v tomto je Bytča 
nielen krásna, ale aj bohatá. 

Pôvabná kniha vám dá odpoveď na to, prečo je treba Bytču vidieť a zažiť. Niektoré zábery vás 
skutočne zavedú na nečakané miesta a odhalia, čo ste o meste netušili. Publikácia je dvojjazyčná. 
Slovenské texty sú preložené do angličtiny. 
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SKRATKY PODĽA ABECEDY: 

Ag test – antigénový test 

a.s. – akciová spoločnosť 

CVČ – Centrum voľného času 

č.s. – číslo súpisné 

Eko - ekologický 

EÚ – Európska únia 

Fb - Facebook 

FO – Futbalový oddiel 

FO – Fyzická osoba 

HP – Hrací poriadok 

IT akadémia – akadémia na vzdelávanie v oblasti sieťových technológii 

KD – Kultúrny dom 

LAMP test – test kloktaním  

MBA -  je skratka anglického Master of Business Administration 

MFK – Mestský futbalový klub 

Mgr. – Magister 

MHK – Mestský hádzanársky klub 

MINEDU - Školský digitálny koordinátor  

MK - Mestská komunikácia 

MLDKY – Mladšie dorastenky 

MOM – Mobilné odberové miesto 

MP – Mestská polícia 

MsÚ – Mestský úrad 

MŠ – Materská škola 

MZ – Mestské zastupiteľstvo 

Námestie SR – Námestie Slovenskej republiky 

OP – očkovaný, prekonaný 

OSN – Organizácia spojených národov 

OSN (COP26) – Organizácia spojených národov (klimatická konferencia-sumit o klimatických 

zmenách) 

OZ – Občianske združenie 

PF 2021 – Pour féliciter z francúzštiny „pre šťastie“ 

PhD. – akademický titul Doktor 

PhDr. – Doktor filozofie 

RO – Rozpočtová organizácia 

RT – PCR – rýchly test výterom z nosa 

RZ – Rodičovské združenie 

SODB – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

SNP – Slovenské národné povstanie 

SR – Slovenská republika 

s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným 

STDKY – Staršie dorastenky 

ŠK – Športový klub 

ŠkVP – Školský vzdelávací program 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pour_f%C3%A9liciter
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pour_f%C3%A9liciter
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SŠ – Stredná škola 

ŠZŠ – Špeciálna základná škola 

ThLic. - Licenciát teológie 

TJ – telovýchovná jednota 

TSMB – Technické služby mesta Bytča 

tzv. – tak zvané 

UCI tím - Union Cycliste Internationale (Medzinárodná cyklistická únia) 

ul. – ulica 

vdp. – cirkevný titul , veľavážený dôstojný pán 

VÚC – Vyšší územný celok 

VZN – Všeobecné záväzné nariadenie 

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia 

ZO – Základná organizácia 

ZŠ – Základná škola 

ZŤP – Zdravotne ťažko postihnutý 

ZUŠ – Základná umelecká škola 

Z.z. – Zbierka zákonov 

ŽSK – Žilinský samosprávny kraj 

 

 

 

 

Zdroje: 

http://www.bytca.sk/ 

https://zilina.sp21.sk/ 

https://elcat.sk/2021/06/17/kniha-krasna-bytca-ocari-nielen-domacich/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063266165442 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063266165442&sk=photos 

http://galza.collectorum.eu/kvartalnik.php 

https://www.infoglobe.sk/mesto-bytca-a-jej-okolie-budete-mat-moznost-uvidiet-z-neba/ 

https://www.instagram.com/mestobytca/ 

https://www.accuweather.com/sk/sk/bytca/301465/december-weather/301465?year=2021 

https://materskaskolka.sk/bytca/3505/sukromna-materska-skola-usmev 

https://msdostojevskehobytca.webnode.sk/ 

http://www.mshurbanovabytca.sk/ 

https://myzilina.sme.sk/c/22737467/covid-automat-zilinsky-region-hlasi-zhorsenie-situacie-bytca-

bude-cervena.html 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/ 

https://spojenaskolabytca.edupage.org/ 

https://www.sukromnasos.sk/ 

https://www.thurzovesady.sk/ 

https://www.zselaniho.sk/ 

https://zsmieru.sk/ 

https://www.zusbytca.sk/ 

https://zilina.sp21.sk/ 

http://www.bytca.sk/
https://zilina.sp21.sk/
https://elcat.sk/2021/06/17/kniha-krasna-bytca-ocari-nielen-domacich/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063266165442
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063266165442&sk=photos
http://galza.collectorum.eu/kvartalnik.php
https://www.infoglobe.sk/mesto-bytca-a-jej-okolie-budete-mat-moznost-uvidiet-z-neba/
https://www.instagram.com/mestobytca/
https://www.accuweather.com/sk/sk/bytca/301465/december-weather/301465?year=2021
https://materskaskolka.sk/bytca/3505/sukromna-materska-skola-usmev
https://msdostojevskehobytca.webnode.sk/
http://www.mshurbanovabytca.sk/
https://myzilina.sme.sk/c/22737467/covid-automat-zilinsky-region-hlasi-zhorsenie-situacie-bytca-bude-cervena.html
https://myzilina.sme.sk/c/22737467/covid-automat-zilinsky-region-hlasi-zhorsenie-situacie-bytca-bude-cervena.html
https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/
https://spojenaskolabytca.edupage.org/
https://www.sukromnasos.sk/
https://www.thurzovesady.sk/
https://www.zselaniho.sk/
https://zsmieru.sk/
https://www.zusbytca.sk/
https://zilina.sp21.sk/
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https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/okres-bytca-si-zopakoval-testovanie-pokles-pozitivnych-

pripadov/11232/ 

Konsolidovaná výročná správa Mesta Bytča za rok 2021 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok 2020/2021 

Správa o činnosti Mestskej polície Bytča za rok 2021 

Hodnotíme tenisovú sezónu 

Činnosť TJ Pšurnovice 

Správa O Činnosti za rok 2021 Futbalový klub Hliník 

Správa o činnosti futbalového klubu TJ TATRAN HRABOVÉ za rok 2021Správa o činnosti 

Horolezeckého klubu DIRECT Bytča 

Správa o činnosti futbalového klubu MFK Bytča za rťok 2021 

Správa o činnosti stolnotenisového oddielu TZO Bytča zo rok 2021 

Správa o činnosti šachového oddielu TZ OB Bytča za rok 2021 

Správa o činnosti MHK Bytča v roku 2021 

Prezentácia Mesto Bytča 2021 – ŠK telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča 

Správa o činnosti ta rok 2021 Assassin 

Správa o činnosti O.Z. Komunitné centrum Ruka v ruke za rok 2021 

Správa o činnosti Občianskeho združenia Gloria Deo Bytča za rok 2021 

Výročná správa klubu zjazdovej cyklistiky 2021 

Činnosť mestského klubu Slovenská asociácia kung fu v roku 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/okres-bytca-si-zopakoval-testovanie-pokles-pozitivnych-pripadov/11232/
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/okres-bytca-si-zopakoval-testovanie-pokles-pozitivnych-pripadov/11232/


40 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 

 

Fotodokumentácia alebo to, čo sa nezmestilo do obsahu kroniky. Na záver kroniky o meste 

Bytča som priložila zopár fotografií z roku 2021, ktoré sa týkali života v meste Bytča. Sú to fotografie 

a obrázky našich krásnych historických pamiatok, fotografie mestských a prírodných scenérií, 

poriadené v roku 2021, ale aj fotografie a obrázky, s ktoré nás v roku 2021 sprevádzali a zachytili život 

v meste. 

 

 

 

 

 
Letecký pohľad na Námestie SR  

 

 
Bytčiansky zámok, park 
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Park za Sobášnym palácom 

 

 

 

 

 

 
Židovská synagóga 
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Námestie SR 

 

 

 

 
Január 2021 – napadlo veľa snehu 

 

 
Výstavba Thurzove sady 
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Výsledky skríningového testovania február 2021 

 
Skríningové testovanie február 2021 – Požiarna zbrojnica 

 

 

 
Skríningové testovanie v Mestskej knižnici 
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Aj s takýmito označeniami sme sa stretávali pri návšteve rôznych prevádzok v Bytči v roku 2021 

 

 

 

 

 

 
Covid automat apríl 2021- sprísnené opatrenia 

 

 

 
Covid automat september 2021  uvoľňovanie opatrení 
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Prevádzky, obchody fungovali ako výdajné miesta cez výdajné okienka  

 

 

 

 
Covid automat november 2021 – sprísnené opatrenia 

 

 

 

 
 

 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14.12.2021 
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Prehlásenie 

 

Kronikársky zápis za rok 2021 bol vypracovaný počas roka 2022 pomocou zdrojov, ktoré sú uvedené 

v kronike. 

Prerokovaný a schválený dňa: .................................... uznesením: ................................ 

 

 

 

 

 .......................................    ....................................... 

                Prednostka MsÚ       Primátor Mesta Bytča  

              Mgr. Marta Mičietová     Ing. Miroslav Minárčik 

 

 

     .................................. 

      Kronikárka mesta 

     Bohuslava Holičová  


