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ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB  
Mestského úradu v Žiline  

Na žilinských sídliskách Vlčince a Hájik pribúdajú nové parkovacie miesta, ktoré zlep-
šia situáciu s parkovaním na najviac zaťažených uliciach. Ďalšie parkovacie miesta pri-
budnú aj na Predmestskej ulici. Požiadavky budovania parkovacích miest vychádzali 
najmä z verejných stretnutí priamo od občanov, na základe čoho ich mesto Žilina podľa 
možností postupne plní. 

V najbližšej dobe sa plánuje v meste vybudovať cca 80 – 100 nových parkovacích 
miest, a to na sídliskách Vlčince, Hájik a na Predmestskej ulici. 

V minulom roku sa vybudovalo spolu 504 parkovacích miest, z toho na sídlisku Vlčince 
151 parkovacích miest, na sídlisku Hájik 76 parkovacích miest, na sídlisku Solinky 183 
parkovacích miest, na Predmestskej ulici 28 parkovacích miest, na Bajzovej ulici 26 
parkovacích miest a v Bytčici 40 parkovacích miest. 

Na sídliskách Vlčince, Hájik a na Predmestskej ulici  
pribudnú nové parkovacie miesta Mesto Žilina spolu s Ministerstvom životného prostredia SR plní minuloročné uznesenie 

vlády ohľadom regulácie problematického potoka Brodňanka v mestskej časti Brodno.

Hoci je tento potok vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského vodohospodárskeho podni-
ku, problém mestskej časti Brodno nie je vedeniu mesta ľahostajný. Po minuloročnej júlovej 
prietrži mračien a povodni primátor mesta Žilina Igor Choma vyvinul maximálne úsilie 
smerom ku kompetentným inštitúciám, aby sa problémy s Brodňankou konečne vyriešili. 
Vodný tok Brodňanka bude vyregulovaný na prietokové pomery, ktoré zvládnu 50-ročnú 
vodu. Financie na tento účel vyčlenila vláda Slovenskej republiky. Vďaka tomu budú obyva-
telia Brodna v budúcnosti ochránení pred povodňami.

Vláda SR ďalej nariadila ministrovi životného prostredia zabezpečiť ochranu obyvateľov 
pred povodňami úpravou Bytčického potoka, potoka Trnovka a Breznického potoka, stav-
bou suchých poldrov v Trnovom na potoku Trnovka a na Solinkách na potoku Všivák.

Úprava potoka Brodňanka v mestskej časti Brodno

ZAUJALO NÁS 
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Mesto Plzeň

Projekt elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline sa blíži do záverečnej fázy. Od júla 2015 
budú môcť občania vybaviť mnohé svoje záležitosti prostredníctvom internetového portálu eGOV, 
čiže bez osobnej návštevy Mestského úradu z pohodlia domova.

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA STRANE č. 3. 

Mestský úrad v Žiline - Ilustračné foto

POZÝVAME



V žilinskej mests-
kej časti Považský 
Chlmec, v oblasti 
Pod skalkou, začala 
v polovici mesiaca 
marec Národná diaľ- 
ničná spoločnosť 
oficiálne raziť tunel 
Považský Chlmec, 
ktorý je súčasťou 
diaľnice D3 Žilina, 
Strážov – Žilina, 
Brodno. V tomto 
roku budú tak v okolí 
Žiliny vo výstavbe 
štyri diaľničné tune-
ly (Považský Chlmec, 
Žilina, Ovčiarsko  
a Višňové) v celko-
vej dĺžke takmer 13 
kilometrov. 

Diaľničný tunel  
s dĺžkou 2 218 me-
trov bude vybavený 

moderným komunikačným  
a monitorovacím systémom. 
Celková dĺžka diaľničného 
úseku diaľnice D3 Žilina, 
Strážov – Žilina, Brodno 
bude 4,25 km. Tento úsek  
v hodnote takmer 255 mi-
liónov € bude financovaný  
z Kohézneho fondu Európs-
kej únie. Ukončenie výstavby 
je naplánované na jún 2017. 

„Vybudovaním diaľničných 
obchvatov poza mesto Žili- 
na sa výrazným spôso-
bom odľahčia cesty I/18  
a I/64, ktoré sú v súčas-
nosti hlavnou tranzitnou 
tepnou cez krajské mesto 
Žilina. Vďaka nim žilinské 
ulice nebudú nadmerne za-
ťažené tranzitnou dopravou 
s preplnenými križovatkami  
v dopravných špičkách, čo 
značne zlepší dopravu a ži-

vot v meste. Po vybudovaní 
diaľničných obchvatov sa 
bude môcť pristúpiť k zme-
ne organizácie dynamickej 
a statickej dopravy v Žiline. 
Taktiež očakávam, že naše 
mesto sa pre investorov sta-
ne zaujímavejším a v ko-
nečnom dôsledku to bude 
mať aj pozitívny dosah na 
životné prostredie,“ zhrnul 
výsledky výstavby diaľnic 
v bezprostrednej blízkosti 
Žiliny primátor mesta Igor 
Choma. Z hľadiska uvoľne-
nia preťaženej dopravy  
v našom meste je najpodstat-
nejší diaľničný úsek D1 Hri-
čovské Podhradie – Lietavská 
Lúčka, nazývaný aj južným 
obchvatom, ktorý začína  
v križovatke diaľnic D1  
a D3 v Hričovskom Pod-
hradí. Trasa ďalej vedie po-
pri obciach Dolný Hričov,  

Ovčiarsko, Bitarová, Lietav-
ská Lúčka a popri mestskej 
časti Žilina – Bytčica. Úsek 
vyústi pred križovatkou Li-
etavská Lúčka, ktorá je už 
súčasťou ďalšej stavby D1. 
Úsek bude dlhý 11,32 km  
a naplánovaných je 11 
mostov, dva tunely Ovči-

arsko (2 367 m) a Žilina 
(651 m) a 1 odpočívadlo. 
Zmluvné ukončenie vý-
stavby sa plánuje v januári 
2018. Zhotoviteľom stavby 
sú spoločnosti Doprastav, 
a.s., Strabag, s.r.o., Váhostav 
– SK a.s., Metrostav, a.s. 

REDAKCIA 
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Odbor vnútorných vecí 
je najväčší odbor na 
mestskom úrade, a to 
nielen v počte zamest-
nancov odboru, ale aj  
v rozsahu pracovných čin-
ností, ktoré vykonávame.
V Klientskom centre mest-
ského úradu zabezpečuje-
me agendu súvisiacu s ma-
tričným úradom, kde ročne 
vybavíme približne 11 200 
klientov a na úseku evi-
dencií obyvateľov, osved-
čovania podpisov a listín 
vybavíme približne 29 000 
klientov ročne. Spolupra-
cujeme s rôznymi verejný-
mi a štátnymi inštitúciami, 
ktorým poskytujeme súčin-
nosť. Staráme sa o vnútor-
ný chod mestského úradu 
po technickej a materiá-
lnej stránke. Zabezpečuje-
me personálnu a mzdovú 
agendu zamestnancov mes-
ta, škôl a školských zariade-
ní. Pre občanov nášho mes-
ta organizujeme občianske 
rozlúčky, oslavy jubilantov 
a uvítanie detí do života. 
Poskytujeme servis pre 
poslancov mestského za-
stupiteľstva a pripravujeme 
zasadnutia mestskej rady a 
mestského zastupiteľstva. 
Organizačno- te chnic -
ky zabezpečujeme všetky 
druhy volieb a referendá.
K svojej práci pristu-
pujem spolu so svojimi 
kolegyňami a kolega-
mi veľmi zodpovedne,  
s vysokým pracovným na-
sadením, za čo im patrí 
moje poďakovanie. Našou 
prioritou  je spokojnosť 
občanov a vždy kladie-
me dôraz na vás – obča-
nov mesta, sme tu pre vás.

Mgr. Jana Brathová -  
vedúca odboru vnútorných 
vecí Mestského  
úradu v Žiline 

PREDSTAVUJEME 
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Mesto Žilina vyzýva 
všetkých nadšencov 
cyklistiky, aby sa 
zapojili do národnej 
súťaže s názvom 
„Do práce na bicykli 
2015“, ktorú vyhlásil 
národný cyklokoor-
dinátor Ing. Peter 
Kľučka z Minister-
stva dopravy, výstav-
by a regionálneho 
rozvoja SR. Organi-
začným a odborným 
garantom je Občian-
ska cykloiniciatíva 
Banská Bystrica.

Cieľom súťaže je pod-
poriť rozvoj trvalo 
udržateľnej mobility 

v slovenských mestách pro-
stredníctvom využívania 
bicykla na ceste do práce 
a späť. Súťaž je určená jed-
notlivcom alebo tímom  
z rovnakej firmy alebo in-
štitúcie, ktorí sa do súťaže 
zaregistrujú a potvrdia tak, 
že v období od 1. do 31. 
mája 2015 budú dochádzať 
do práce na bicykli a budú 
si o tom robiť záznamy do 
registračného systému na 
webovej stránke súťaže.  Ter-
mín na registráciu jedno- 
tlivcov alebo tímu je 27.  
apríla 2015. Súťaž pozostáva  
z dvoch úrovní  hodnotenia:
• Na národnej úrovni súťa-

žia samosprávy s celkovým 
súčtom najazdených kilo-
metrov a počtom jázd za 
všetkých súťažiacich za dané 
mesto či obec v prepočte na 
počet obyvateľov.
• Na lokálnej úrovni, teda 
za mesto Žilina, súťažia 
jednotlivci, respektíve tímy  
s počtom najazdených kilo-
metrov a počtom jázd.

Za Žilinu sa súťaže môžu zú-
častniť len súťažiaci, ktorých 
miesto výkonu práce sa na-
chádza na území mesta Žili-
na bez ohľadu na ich trvalý 
pobyt. Bližšie informácie  
o súťaži, jej pravidlách a re-
gistračný formulár nájdete 
na webovej stránke súťaže 
www.dopracenabicykli.eu. 
Pri záverečnom slávnost-
nom vyhlasovaní výsledkov 
budú výhercovia patrične 
odmenení vecnými darmi. 
Súťaž aktívne podporuje 
primátor mesta Žilina Ing. 
Igor Choma, ktorý tiež vy-
užije bicykel ako doprav-
ný prostriedok do práce. 
Lokálnym koordinátorom 
súťaže za mesto Žilina je 
Mgr. Ľuboš Slebodník,  
e-mail: lubos.slebodnik@
zilina.sk.

REDAKCIA

  Cyklistická  súťaž  
„Do práce na bicykli 2015“

CVČ Žilina zefektívňuje svoju činnosť

Výstavba diaľnic v okolí Žiliny úspešne napreduje

Primátor Igor Choma počas príhovoru  
o význame diaľnic 

Primátor mesta Žilina 
Igor Choma je zástan-
com konštruktívneho 

dialógu pri riešení akých-
koľvek otázok života mesta  
a takej spolupráce samo-
správy s podnikateľmi, ktorá 
v prvom rade prináša osoh 
občanom Žiliny. Na verej-
ných stretnutiach primátora 
s občanmi mesta sa obyva-
telia čoraz viac pýtali na chá- 
trajúci architektonický uni-
kát nášho mesta, na Športo-
vú halu na Bôriku, ktorá po 
svojom uzavretí pripravila 
verejnosť nášho krajského 
mesta o dôležitý kultúrno-
športový priestor. V športo-
vom živote mesta absentuje 
aj nedostavaná Športová hala 
na Karpatskej ulici na sídlis-
ku Vlčince, ktorú opäť vlast-
ní spoločnosť pána Georgea 
Trabelssieho.  Prirodzene 
tak vzniká otázka, aké špor-
toviská pre verejnosť v Žiline 
ostali a aké športové areály 
by Žilina ako krajské mesto 
mala mať? Nemá význam 
hodnotiť dôvody, ktoré viedli 

predošlých dvoch primáto-
rov Žiliny k nepochopiteľ-
ným rozhodnutiam, ktorými 
pripravili žilinskú verejnosť 
o tak významné športové 
plochy, dokonca o jedno 
celé námestie, o časť Bulváru  
a o iné verejné plochy, 
objekty a areály. Tým-
to dôsledkom minulos-
ti však mesto naďalej čelí.  
 
Niekoľkoročným úsilím 
primátora Igora Cho-
mu bola snaha dohodnúť  
sa s pánom Georgeom 
Trabelssiem na majet-
kovoprávnom vysporia- 
daní tak, aby obyvatelia  
a Žilina bez ďalšej ujmy prišli 
opäť k týmto športoviskám  
a tieto boli znova prístup-
né širokej verejnosti.  Žiaľ, 

nestalo sa tak, pretože na 
dohodu treba dvoch. Súčas-
nému vedeniu preto neo-
stáva nič iné, iba rozbehnúť 
výstavbu nového žilinské-
ho športoviska a vymaniť 
sa tak z patovej situácie, 
na ktorú doplácajú predo- 
všetkým občania, športovci   
a prichádzajúce mladé špor-
tové talenty. Kým Igor Cho-
ma ako primátor mesta Žili-
na hľadá možné východiská 
v prospech Žilinčanov, tak 
pán George Trabelssie ob-
hajuje najmä svoje podnika-
teľské zámery, čo je pochopi-
teľné, pretože je to podnikateľ. 
Bolo by však mimoriadne 
vhodné nájsť konečne také 
riešenie, ktoré bude vyváže-
né a výhodné pre obe strany. 
                             

V uplynulých mesiacoch sa pomerne často hovorilo o výstavbe nové-
ho žilinského športového areálu, ktorý má stáť pod Dubňom v blíz-
kosti rieky Váh, najmä na pozemkoch Vodohospodárskej výstavby, 
š.p. S touto alternatívou sa začalo mesto Žilina zaoberať preto, lebo 
napriek niekoľkoročnej snahe sa súčasnému vedeniu mesta nepo-
darilo korektne dohodnúť s podnikateľom Georgeom Trabelssiem, 
ktorého spoločnosti vlastnia Športovú halu na Bôriku, nedostavanú 
Športovú halu na Karpatskej ulici, Žilinskú parkovaciu spoločnosť, 
SAD Žilina, objekt Makyty v Žiline, OD Mirage, atď.

Súčasné vedenie mesta Žilina vždy 
ponúka konštruktívny dialóg

Súčasný stav Športovej haly na Bôriku 

REDAKCIA
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Občania vybavia množstvo 
služieb bez návštevy  
Mestského úradu v Žiline  
z pohodlia svojho domu

Ilustračné foto
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Cieľom projektu je 
vybudovanie integro-
vaného informačné-
ho systému mesta 
Žilina ako súčasti 
integrovaného infor-
mačného systému 
verejnej správy, kto-
rý je definovaný  
v Národnej koncepcii 
informatizácie verej-
nej správy.

Zjednodušenie ko-
munikácie občanov 
s mestským úradom 

umožní 143 elektronických 
eGOV služieb, ktoré prispejú 
k zníženiu administratívneho 
zaťaženia občanov a podnika-
teľských subjektov.  Medzi naj- 
dôležitejšími elektronickými 
službami napríklad nájdete: 
 
Dane:
• platenie miestnych daní, 
vrátenie pomernej časti 
dane, oznamovanie vzniku, 
zániku alebo zmeny poplat-
kovej povinnosti, podávanie 
daňového priznania k dani 
z nehnuteľností a za pre-
dajné automaty, povoľova-
nie odkladu platenia dane  
a povoľovanie splátok, po-
skytovanie úľav alebo odpus-
tenie daňového nedoplatku.  

Poplatky, príspevky 
a dotácie:
• platenie pokút, úrokov  
a sankčných úrokov, 
• poskytovanie nenávratných 
a návratných dotácií, 
• poskytovanie finančného 
príspevku na sociálnu oblasť.

Sociálne služby:
• poskytovanie základného 
sociálneho poradenstva, opa-
trovateľskej služby, stravova-
nia v jedálni. 
 
Povolenia:
• povoľovanie vjazdu do his-

torickej časti mesta alebo pe-
šej zóny, užívania a zabratia 
verejného priestranstva, am-
bulantného predaja, predaja 
výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste, 
výrubu drevín na území obce, 
používania symbolov obce, 
odberu podzemných vôd 
(studňa) a zriadenie drobnej 
vodnej stavby, realizácie pod-
nikateľského plánu na území 
obce, ohňostrojových prác.

Vydávanie dokladov, 
rozhodnutí:
• vydávanie voličského pre- 
ukazu, parkovacej karty, ry-
bárskeho lístka, stanoviska 
k zriadeniu zariadenia na 
zneškodňovanie/uskladnenie 
odpadu, rozhodnutia v su-
sedských sporoch, 
• udeľovanie individuálnej 
licencie na prevádzkovanie 
hazardných hier prostredníc-
tvom výherných prístrojov; 
Predaj, prenájom:
• prenájom a predaj hnuteľné-
ho a nehnuteľného majetku 
obce, nebytových priestorov 
obce,
• prideľovanie bytu osobitné-
ho určenia alebo bytu v dome 
osobitného určenia, 
• prenájom hrobového miesta. 

Hlásenia a pripo- 
mienky občanov:
• ohlasovanie porúch verej-
ného osvetlenia a cestnej sve-
telnej signalizácie, 
• ohlasovanie nelegálnych 
skládok, znečisťovania vod-
ných tokov a životného pro-
stredia (vyzvanie majiteľa 
pozemku na odstránenie od-
padu),
• pripomienkovanie návrhu 
rozpočtu obce, cestovné-
ho poriadku MHD, návrhu 
označenia ulice a verejného 
priestranstva, programu od-
padového hospodárstva obce, 
návrhov nariadení. 

Informácie pre obča-
nov:
• informovanie o konaní ve-
rejných kultúrnych, telový-
chovných, športových a turi-
stických podujatí, o verejnom 
obstarávaní, o hospodárení 
obce a organizácii v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti obce,  
o základných umeleckých 
školách, o územnom pláne, 
o cestovnom ruchu, o požiar-
nom poriadku obce, o voľbách 
a referendách, o útulkoch 
a karanténach pre zvieratá.  

Iné:
• určovanie, zmena alebo zru-
šenie súpisného a orientačné-
ho čísla, 
• organizovanie občianskeho 
svadobného obradu, 
• organizovanie občianskej 
rozlúčky so zosnulým, 
• elektronická úradná tabuľa 
obce,
• publikovanie zoznamu ne-
platičov,
• publikovanie zoznamu re-
gistrovaných zvierat, 
• prideľovanie zberných ná-
dob pre odpad a separovaný 
zber, 
• vybavovanie sťažností  
a podnetov, 
• oznamovanie strát a nálezov. 

„Zavedením týchto ele- 
ktronických služieb verejnej 
správy sa zabezpečí rovno-
cenný prístup k službám pre 
každého občana s dôrazom 
na znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva. Okrem toho sa 
vďaka elektronizácii služieb 
a optimalizácii procesov po-
darí mestu znížiť náklady na 
poskytované služby a zlepší sa 
ich kvalita,“ povedal primátor 
mesta Žilina Igor Choma.

REDAKCIA 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

Mesto Žilina opätov-
ne reaguje na niek-
toré ničím nepodlo-
žené fámy ohľadom 
Centra voľného času 
Žilina (CVČ, Kuz-
mányho 105). Rôzni 
autori svojimi vyja-
dreniami dehonestu-
jú prácu mestského 
úradu i samotných 
pracovníkov a peda-
gógov v CVČ Žilina. 
Verejnosť, rodičia 
i samotné deti sú 
týmito fámami a 
pamfletmi zavádzaní 
a boja sa o činnosť 
CVČ v budúcnosti. 
Mesto Žilina môže 
všetkých ubezpečiť, 
že v žiadnom prípade 
nemieni obmedziť 
voľnočasové aktivity 
našich detí.
 
Na ostatnom Mestskom za-
stupiteľstve v Žiline prišlo 
mesto s návrhom, aby sa ZŠ  
V. Javorku zlúčila s CVČ 
Žilina. Spomenutý raciona-
lizačný krok poslanci ešte 
neschválili, ale rozhodli sa 
vytvoriť pracovnú skupinu, 
ktorá bude na najbližšom 
zasadnutí mestského zastu-
piteľstva poslancov infor- 
movať, aký to bude mať dosah 
na mesto. Vedúcim skupiny 
bude Peter Fiabáne – posla-
nec Mestského zastupiteľstva 
v Žiline a zároveň predseda 
komisie školstva. Niektoré 
fámy tvrdia, že vedenie CVČ  
i rodičia sú proti tomuto 
zlúčeniu CVČ so Základnou  
školou V. Javorku. Pani riadi-
teľka CVČ sa však na mest-
skom zastupiteľstve jasne 
vyjadrila, že takéto zlúčenie 

podporuje. Ako už mesto Žili- 
na deklarovalo, nič sa rušiť 
nebude. Naopak, po zlúče-
ní možno očakávať zvýšenie  
počtu krúžkov i zvýšenie  
kvality práce. Aj zlúčenie 
CVČ Spektra a CVČ Žirafa 
podľa niektorých prebie-
halo v hektickej  atmosfére. 
Čas však ukázal, že to malo 
pozitívny efekt. Žiaci ďalej 
hrajú futbal či futsal. Zlúče-
ním sa odbúrali nefunkčné 
krúžky, duplicitné zoznamy 
detí (napr. pri šestnástich 
neohlásených  kontrolách 
činnosti krúžkov Žirafy sa 
šestnásťkrát krúžok vôbec 
nekonal!). Týmito opatre- 
niami  sa sprehľadňuje činnosť  
a  hlavne šetria sa peniaze  
mesta a daňových poplatní-
kov. Žirafa pokračuje ďalej 
ako súkromné centrum voľ-
ného času, čo má plnú právnu 
legitimitu.  Vyskytli sa obavy 
rodičov, že veľa detí „skon-
čí na ulici“. Na ulici skončili 
iba tzv. čierne duše a nie deti 
zo Žiliny. Žirafa v minulosti 
deklarovala rôzne počty detí: 
od 5 000 do 8 000 aj viac.  
V súčasnosti navštevuje 

naše mestské CVČ Žilina 
3 725  detí a funguje tu 246 
krúžkov. Centrum  funguje 
veľmi dobre, čo je výsledok 
spolupráce vedenia CVČ 
Žilina, vedenia ZŠ V. Javor- 
ku, pedagogických i ne- 
pedagogických pracovníkov 
týchto zariadení, dobrovoľ- 
níkov a brigádnikov z radov 
športovcov, ktorým patrí 
úprimné poďakovanie. 
 
Na záver možno opätovne 
uistiť verejnosť v Žiline, že na 
práci s našou mládežou vede-
niu mesta Žilina i poslancom 
Mestského zastupiteľstva veľ-
mi záleží a je jedno, z akého 
politického spektra poslanci 
pochádzajú. V tomto škol-
skom roku malo centrum 
prioritu nadviazať spoluprácu 
so všetkými školami v meste 
a tiež s ďalšími organizáciami, 
ktoré budú mať záujem spo-
lupracovať. To sa v súčasnosti 
aj deje.

Ďalšie informácie a ponu- 
ku krúžkov nájdete na:  
www.cvczilina.sk.

REDAKCIA

CVČ Žilina zefektívňuje svoju činnosť

PRIHLÁŠKA DO RADY PODNIKATEĽOV PRIMÁTORA 
Dňa 22. 1. 2015 sa konalo prvé zasadanie Rady podnikateľov primátora  
mesta Žilina. Členovia rady sú fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce  
v súkromnej, štátnej alebo verejnej správe so sídlom či pôsobnosťou na území 
mesta Žilina.  
RADA PODNIKATEĽOV POZOSTÁVA Z OBLASTÍ:   
- Priemysel a doprava  
- Služby, kultúra, školstvo  
- Potravinárstvo a poľnohospodárstvo  
 
Najbližšie zasadnutie Rady bude 13. 4. 2015 vo Veľkej zasadačke MsÚ  
v Žiline. Pozvánky budú zaslané emailom.  
 
Záujemcovia o účasť v Rade podnikateľov primátora mesta Žilina  
zašlite prihlášky na kontakt: Mgr. Silvia Šošková, úsek pred- 
nostu, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  
Žilina e-mail: silvia.soskova@zilina.sk 
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Inscenácia Opití 
foto: Eduard Kudláč   
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25.stredoeurópsky festival 
koncertného umenia
Central European 
Music Festival

13. – 18. 4. 2015
Dom umenia Fatra
Žilina

www.hc.sk

Vyrypajevova hra za-
ujme nielen svojím 
názvom a odvahou 

napísať text, v ktorom sú 
všetky postavy počas celej 
hry v značnom alkoholickom 
opojení. Odvážne sú najmä 
samotné názory, ktorých sú 
Vyrypajevovi opití hrdinovia 
nositeľmi. Vyrypajev sa totiž 
pohráva s myšlienkou, že 
Boh sa prihovára svetu ústa-
mi opitých. Stúpajúce množ-
stvo vypitého alkoholu robí 
z obyčajných ľudí prorokov, 
schopných vidieť pravdu  
a aspoň na chvíľu sa do-
tknúť skutočnosti. Insce-
nácia Opití je jedinečným  
a odvážnym pokusom po-
zrieť sa na človeka v mo-

mente, keď sa cíti zraniteľne  
a božsky zároveň. V mo-
mente opojenia ducha  
a oslobodenia mysle. Inšpi-
ratívna inscenácia s prekva-
pivými hereckými výkonmi 
v režijnom vedení Eduarda 
Kudláča spĺňa všetky pred-

poklady, aby zaujala odbornú 
porotu aj divákov festiva-
lu Nová dráma 2015/New 
Drama 2015. Budeme držať 
palce, aby si žilinskí divadel-
níci priniesli domov aj jednu  
z festivalových cien. 
ZUZANA PALENČÍKOVÁ

Žilinská inscenácia Opití  
na festivale Nová dráma 2015 
Provokatívna inscenácia Opití jedného z najvýraznejších a najrešpek-
tovanejších osobností súčasného ruského divadla Ivana Vyrypajeva, 
neúnavného hľadača pravdivej divadelnej výpovede, bola nomino-
vaná do hlavného súťažného programu festivalu Nová dráma 2015/
New Drama 2015.  Na festivale, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 15. 
mája 2015 v bratislavských divadlách, o ceny zabojuje 11 inscenácií 
súčasnej slovenskej a svetovej drámy, ktoré vybrala dramaturgická 
rada festivalu takmer z päťdesiatky inscenácií. 

Svetová premiéra inscenácie  
hry Miroslava Djablika Tólkšou!
Mestské divadlo dôveruje súčasnej dráme, ktorá tvorí väčšinu 
jeho repertoáru. V rámci projektu Scénické prezentácie žilin-
ských autorov prináša divákom zaujímavý projekt približujúci 
pôvodnú tvorbu dvoch súčasných žilinských autorov. V januári 
divákom predstavilo text Melanchólia žilinského autora Vladimíra 
Moresa, ktorý si ho aj sám zrežíroval. Ako druhá v poradí mala 
14. marca premiéru hra Miroslava Djablika Tólkšou! v réžii mladej 
režisérky z pôdy VŠMU Márie Froncovej. 

Hra Tólkšou! je gro-
teskným pohľadom 
do televízneho 

štúdia, kde sa naživo rozho-
duje o živote človeka, o vine 
a treste. Relácia Posledný 
súd tentoraz privíta pána 
Jozefa, ktorý za veľmi tragic-
kých okolností stratil dcéru. 
Je konfrontovaný s falošne 
súcitnými otázkami mode-
rátorky, s neúprosným divác-
kym hlasovaním, s vykalku-
lovaným scenárom relácie. 
Televízia baží po príbehu, po 
emócii, chce happy end za 
každú cenu. Všetko v mene 
príbehu alebo účel svätí pro-
striedky. Tak sa dá priblížiť 
mediálna mašinéria, ktorá 
veľmi dobre vie, čo si máme 
myslieť a čo máme cítiť. Hra 
Tólkšou! prináša na javisko 
pálčivú tému bezohľadnos-
ti médií a citovej otupeno- 

sti tých, ktorí sa v nich radi 
prezentujú. Hostia relácie 
prinášajú okrem prehnanej 
sebaprezentácie aj pokrive-
ný obraz o tom, kde sa končí 
morálka a začína slepá argu-
mentácia v prospech vlastné-
ho záujmu. Takzvané celebri-
ty ilustrujú aj našu vlastnú 
divácku necitlivosť voči  
násiliu a ľudskej tragédii. To 
je to, čím nás televízia denno- 
denne kŕmi. Kamery, ľudia, 
príbehy, emócie, smiech,  
potlesk a plač. Čo z toho na-
ozaj cítime? Čo je skutočné?   

„Súčasný svet médií, často  
i tých serióznych, je pod 
tlakom trhu a pod týmto 
tlakom stále viac skĺzava k 
bulváru. Žiaľ najlepšie sa 
predávajú zlé správy, správy 
o nešťastiach, tragédiách. Do 
týchto správ sa často hodia aj 

tragédie obyčajných ľudí, ich 
osudy a títo ľudia sú potom 
zneužívaní,“ komentuje au-
tor Miroslav Djablik jeden  
z motívov, ktorý stál na začia- 
tku pri písaní hry Tólkšou!.
„Najväčšie nebezpečenstvo 
bulvárnych médií je v tom, 
že deformujú videnie, vní-
manie sveta okolo nás. Nie- 
len v tom, že sa vyžívajú  
v škandáloch a nešťastiach.  
V sústavnej banalizácii zla, 
násilia.  Z usvedčených vra-
hov, medzinárodne hľada-
ných mafiánov sa stávajú 
celebrity.  Alebo naopak, vy-
tvárajú falošný svet sladkých 
bublín dokonalého šťastia, 
bez skutočných citov a hod-
nôt. Aj takto odvádzajú po-
zornosť ľudí od skutočných 
problémov spoločnosti.“

ZUZANA PALENČÍKOVÁ

Za sprievodu  
tradičnej  

hudby a spevu 

VŠETKÝCH Vás  
SRDEČNE  

POZÝVAME 

Námestie Andreja Hlinku 
30. apríla 2015 o 17.00 hod. 

 
 

STAVANIE  

ŽILINSKÉHO  

MÁJA 

www.hc.sk



Koncom augusta 1944 
padli v regióne Žili-
ny prvé výstrely, ktoré 

predznamenali dvojmesačný 
boj povstalcov na otvorenom 
fronte proti okupačným voj-
skám hitlerovského Nemecka 
na území Slovenska v Sloven-
skom národnom povstaní. 
V závere apríla a začiatkom 
mája 1945 doznela ozvena 
posledných striel druhej sve-
tovej vojny v tejto oblasti  
a prišla sem sloboda. Výni-
močné miesto Žiliny v de-
jinách Slovenska v období  
2. svetovej vojny je nespochyb-
niteľné. Zostalo v srdciach  
a spomienkach už len neveľké-
ho množstva priamych sved-
kov udalostí, ktoré sa vtedy stali  
a výrazným spôsobom zasiah-
li do života a ďalšieho rozvoja 
mesta. Príležitosť okrúhleho 
výročia jeho oslobodenia na-
liehavo natíska otázku: „Neza-
búdame?“
 
Bolo ráno 30. apríla 1945. 
Nepriateľské jednotky boli 
pod tlakom oslobodzovacích 
vojsk v predchádzajúci večer  
a v noci sa mali stiahnuť ďalej 
na západ a v obranných posta-
veniach východne od Žiliny 
nechali len slabé sily na kry-
tie ústupu. Vojaci 3. brigády  
1. čs. armádneho zboru plu-
kovníka Jaroslava Selnera 
prešli do útoku. O 6.30 hod. 
prešla prieskumná rota tejto 
brigády bez odporu Rosinou 
a postupovala rýchlo vpred. 
Spolu so 6. práporom dora-
zili obe prvosledové jednotky 
pred Žilinu a o 9.30 hod. mesto 
oslobodili. Prvé autá a nalože-
né povozy vyrazili za pecho-
tou brigády k Žiline. Keď sa 
zlepšila viditeľnosť, bolo vidieť 
prvú žilinskú továreň a potom 
domy. Nemci opevňovali mes-
to a jeho okolie už od jesene 
1944. Obranný systém troch 
pásiem odporu doplnili sieťou 
obranných postavení. Hlbokú 
a dlhú protitankovú priekopu 
prechádzali autá po improvi-
zovanom mostíku. Bola do- 
plnená zátarasou z obrovských 
betónových kvádrov až do po-
lovičky Váhu, aby sa ani plytči-
nou nedalo prejsť. Tesne pred 
prvými domami mesta stáli 
skupiny obyvateľov a mávali 

na pozdrav našim vojakom. 
Ulice zaplnili hlúčiky ľudí, ob-
klopili vojakov a rozprávali sa 
s nimi. Tu a tam bolo vidieť 
dom poškodený delostre-
leckou paľbou a črepiny skla  
z rozbitých okien. V okolí 
mesta bola zničená železničná 
trať až po Čadcu, tiež stanica 
a zoradište v Novej Žiline, 
vodáreň, čerpacie stanice  
a telefónne vedenie. Zniče-
ný bol tiež železničný most 
pri Celulózke a cestný most 
v Budatíne. Z niekoľkých  
tovární vzali ustupujúce vojská 
niektoré stroje, pohonné lát-
ky a vykradli aj sklady cukru  
a tabaku. Našťastie v továrňach 
robotníci včas poschovávali 
dôležité súčiastky do bezpečia. 
Zachránili napríklad 160-tisíc 
železničných podvalov na 80 
kilometroch pred spálením. 
Nemci pri ústupe 30. apríla  
o 3.45 hod. vyhodili do povet- 
ria betónový most cez Raj- 
čianku v Strážove. Zničili pri-
tom 7 budov, poškodili školu 
a takmer všetky domy v obci. 
Osloboditelia prišli do Strážova 
o 10.10 hod. a zvádzali boje až 
do 18.00 hod. Obec zasiahlo asi 
35 delostreleckých a mínomet-
ných striel, ktoré tiež poško-
dili obytné domy. V priebehu 
dvoch dní oslobodili jednotky 
nášho zboru ostávajúce obce 
v juhozápadnej a južnej časti 
Žilinského okresu a mesto Byt- 
ča. Prvého mája 1945 vznikol 
Mestský národný výbor v Žili-
ne a 3. mája Okresný národný 
výbor v Žiline.
 
V čase prechodu 3. brigády 
zboru mestom sa blížili k Ži-
line aj jednotky 18. armády  
4. ukrajinského frontu. Bola 

to 138. sovietska strelecká di-
vízia 17. gardového strelecké-
ho zboru, ktorá pri postupe 
na pravom brehu Váhu od  
27. apríla oslobodila Varín, 
Gbeľany, Nededzu, Kotrčinú 
Lúčku, Mojš, Tepličku nad 
Váhom a 30. apríla Zástranie, 
Zádubnie, Budatín, Brodno, 
Vranie, Považský Chlmec  
a Divinku. 1. mája 1945 prinie-
sla slobodu do Diviny, Dlhé-
ho Poľa a Veľkého Rovného  
a prenasledovala ustupujúceho 
nepriateľa na Moravu.

Tieto ťažké dni charakte- 
rizoval vtedajší veliteľ nášho 
zboru generál Karel Klapá-
lek v osobitnom rozkaze 29. 
apríla 1945 slovami: „Vojaci  
1. čs. zboru! S veľkou rados-
ťou vám oznamujem, že boj  
o Malú Fatru a Žilinu sa 
pre vás úspešne zakonču-
je – vďaka vašej húževnatosti  
a odolnosti. Vrcholy Malej Fatry 
ešte nikdy nehostili taký počet 
hrdinov...“ O obťažnosti bojov  
v južnej časti Malej Fatry sved-
čí aj skutočnosť, že trvali 19 dní 
a stáli zbor mnoho obetí. Bolo 
to 1 328 mŕtvych, ranených  
a nezvestných. 
 
Spomínal  na to plukovník Ján 
Dušan Hudec, vtedajší náčel-
ník štábu 9. práporu 4. brigády 
nášho zboru:  „Po dobytí Polo-
mu sme sa večer v Stráňavách 
hmatali, kto zostal nažive. 
Začali sme sa rátať, kto ostal 
a kto zostal hore. Civilné oby-
vateľstvo ich tam pochovalo... 
Ohmatávali sme sa a overovali 
si skutočnosť najskutočnejšiu, 
že žijeme.“

 DUŠAN HALAJ, CSc.
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Pamätník oslobodenia na Bôriku počas pietneho aktu 

 
Inscenácia Opití 
foto: Eduard Kudláč   
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Položením kvetov si spoločne uctíme pamiatku padlých vojakov 
a obyvateľov pri oslobodzovaní Žiliny a Slovenska. 

štvrtok 30. apríla 2015 o 11.00 hod.
Vojenský cintorín na Bôriku

štvrtok 30. apríla 2015 o 9.00 hod.
Pamätník vojakov 1. Československého armádneho zboru v Sade SNP

Spomienkové stretnutie a pietny akt 
kladenia vencov pri príležitosti 70. výročia 

oslobodenia mesta Žilina 

Mesto Žilina a Oblastný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Žilina Vás pozývajú na

          NEZABÚDAME 
    na 70. výročie oslobodenia mesta Žilina

„Motto: Nikto nesmie byť zabudnutý, nič sa nesmie zabudnúť!“

STRETNUTIE OBČANOV 
S VEDENÍM MESTA ŽILINA

Pozývame Vás na 

16. apríla 2015 (štvrtok) o 17.00 hod.
Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline

 primátor mesta Žilina – Igor Choma

 prvý zástupca primátora – Patrik Groma

 druhý zástupca primátora – Anton Trnovec

 prednosta Mestského úradu v Žiline –Igor Liška spolu s vedúcimi odborov
 poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline

 náčelník Mestskej polície Žilina – Milan Šamaj

 riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny – Ján Barienčík

Vedeniu mesta záleží na názore občanov a usiluje sa o riešenie 
všetkých podnetov.
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Partnerské mestá Žiliny 
Predstavujeme vám Plzeň 

ZAUJALO NÁS
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Mesto Žilina sa  
neustále usilu-
je rozvíjať svoje 
vzťahy so zahrani-
čím. Výsledkom sú 
zmluvy o vzájomnej 
partnerskej spolu-
práci s viacerými 
mestami z rôznych 
kútov sveta. Okrem 
pravidelných  
návštev vedenia 
miest sa spolupráca 
odohráva na úrovni 
kultúrnej, športovej, 
vedeckej, vzdeláva-
cej a podobne. 

Dôkazom tejto spo-
lupráce je aj me- 
dzinárodný festival 

kultúry a umenia partner-
ských miest Deň európskej 
kultúry, počas ktorého sa 
môžu Žilinčania zozná-
miť nielen s tradíciami cu- 
dzích krajín, ale aj ochutnať 
rozličné kulinárske špe- 
ciality z partnerských miest.  
V auguste tohto roku mô-
žete navštíviť už jeho 7. roč-
ník! Prvým partnerským 
mestom Žiliny sa stalo fran-
cúzske mesto Nanterre, a to 
v roku 1972, postupne sa k 
nemu pridali ďalšie mestá: 
Bielsko-Biala v Poľsku, Dni-
propetrovsk na Ukrajine, 
Essen v Belgicku, v Českej 
republike máme tri part-
nerské mestá: Frýdek-Mís-
tek, Plzeň a Mestská časť 
Praha 15, v Ruskej federácii 
mesto Krasnojarsk, v Srb-
sku mesto Kikinda a do-
konca aj jedno čínske mes-

to Changchun. Spolu je to 
desať aktívne spolupracu- 
júcich partnerských miest, 
v budúcnosti sa nebráni-
me rozšíreniu tohto počtu.  
V každom čísle Radnič-
ných novín vás zoznámime 
s jedným z partnerských 
miest Žiliny. Ako prvé vám 
predstavujeme české mes-
to Plzeň, ktoré sa v roku 
2015 pýši titulom Európ-
ske hlavné mesto kultúry. 
S Plzňou podpísalo mesto 
Žilina zmluvu o spolupráci 
v roku 2008. Odvtedy udr-
žujeme intenzívne kontakty 
a zástupcovia našich miest 
sa navzájom navštevujú pri 
rôznych príležitostiach. Pl-
zeň je štvrtým najväčším 
mestom Českej republiky 
a žije tu približne 167 000 
obyvateľov. V západných 
Čechách má dominantné 
postavenie ako priemysel-
né, obchodné a kultúrne 

centrum. Plzeň je známa 
svojím unikátnym histo-
rickým jadrom, hlavnému 
námestiu mesta dominuje 
Katedrála sv. Bartolomeja  
s najvyššou kostolnou 
vežou v Česku (102 m).  
Určite každý, kto dbá na pit-
ný režim, pozná toto mesto 
hlavne vďaka nápoju, ktorý 
sa tu vyrába. Pivovar Plzeň-
ský Prazdroj, rodisko sveto- 
známeho ležiaka Pilsner  
Urquell, je najväčším pivo-
varom v Českej republike. 
Pivo sa v Plzni varí tak- 
povediac od jej založenia.  
K zaujímavostiam mesta 
určite patrí aj zoznam jeho 
slávnych rodákov. Narodili 
sa tu také osobnosti ako čes-
ký slávik Karel Gott, herec  
a komik Miroslav Horní-
ček, hokejista Martin Stra-
ka či futbalový brankár  
Petr Čech. V tomto roku 
bude Plzeň asi najviac 

spomínaná v súvislosti  
s titulom Európske hlavné 
mesto kultúry. Projekt mal 
doteraz na všetky mestá 
dlhodobý pozitívny vplyv, 
a to v oblasti ekonomického  
a sociálneho rozvoja, náras-
tu cestovného ruchu, ob-
novy kultúrnych zariadení  
a infraštruktúry. Návštevní-
ci tohto historického mesta 
v Plzenskom kraji mohli 
už vidieť okrem iného Fes-
tival svetla, počas ktorého 
desiatky svetelných pro-
jekcií rozsvietili ulice Plz-
ne, alebo akrobatické číslo 
švajčiarskeho povrazolezca  
a akrobata Davida Dimi-
triho prechádzajúceho sa 
po lane nad plzenským 
Námestím republiky. Počas 
roka na vás čaká celoročná 
sezóna Nového cirkusu so 
špičkovými zahraničnými 
súbormi, prvýkrát vystave-
ná cenná zbierka maorských 
portrétov plzenského ma-
liara Gottfrieda Lindauera, 
supermoderné 3D planetá-
rium – prvé svojho druhu  
v ČR, a množstvo festivalov 
rôzneho zamerania: me- 
dzinárodný festival Diva-
dlo, filmový festival Finále, 
Plzenská filharmónia s roz-
šíreným programom Sme-
tanových dnů, Divadelné 
leto pod plzenským nebom 
a mnoho ďalších. Mesto 
Plzeň vás v roku 2015 po-
zýva na viac ako 600 akcií!

REDAKCIA

Mlynská strouha  
zdroj: mesto Plzeň 

Katedrála sv. Bartoloměje 
zdroj: Mesto Plzeň 

 Postup  do celoslovenského kola ankety Zlatý Amos! 
 
Mgr. Lucia Turčáková Michalková,  
učiteľka zo ZŠ V. Javorku 32,  Žilina  
postúpila do celoslovenského kola  
ankety Zlatý Amos. Ide o prestížnu  
anketu o najobľúbenejšieho učiteľa,  
učiteľku na Slovensku.  
Srdečné blahoželáme!

Poďakovanie mestu Žilina 

Záujemcovia sa 
môžu uchádzať  
o finančnú podporu  
mesta Žilina 

Účelom poskytovania do-
tácií mesta Žilina je zlepšo-
vať kvalitu života v Žiline, 
podporovať participáciu 
občanov na živote v mes-
te, skvalitňovať kultúrny  
a športový život Žilinčanov. 
Myšlienkou grantového sys-
tému je zvyšovať filantropiu 
občanov mesta – darovanie 
času, peňazí, tovarov, služieb 
alebo vedomostí bez očaká-
vania nejakej protihodnoty 
a vytvárať možnosti tvori-
vých a podnetných pod-
mienok pre deti a mládež. 
Grantový systém má umož-
ňovať a rozvíjať partnerskú 
spoluprácu mesta, občanov 
Žiliny, neziskového sekto-
ra, štátnych, náboženských  
a samosprávnych inštitúcií 
a podnikateľského sektora  
a zároveň zväčšovať objem 
finančných prostriedkov 
plynúcich do oblasti kultúry 
a športu prostredníctvom 
viac zdrojového financo-
vania projektov. Účelom 
systému je zároveň zabezpe-
čovať čo najväčšiu transpa- 

rentnosť rozdeľovania mest-
ských financií.

Otázky žiadateľov a ďalšie 
informácie:
e-mail: granty@zilina.sk, 
tel.: 0908 930 083, 041/70 63 
319 (v pracovné dni do 7. 4. 
do 15.00 hod.).

Všetky informácie, pod- 
mienky pre žiadateľov a do-
kumenty na stiahnutie ná-
jdete v článku: http://www.
zilina.sk/grantovy-system--
--vseobecne-informacie/. 

REDAKCIA

Mesto Žilina aj v tomto roku vyčlenilo  
financie na podporu aktivít občanov a ob-
čianskych združení. Záujemcovia sa môžu 
uchádzať o podporu aktivít v piatich oblas-
tiach: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna 
a zdravotná oblasť a životné prostredie  
a zeleň. Termín na zaslanie vyplnených 
grantových formulárov je 7. apríl 2015. 
Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť 
na aktivity v tomto kalendárnom roku.

       Gratulujeme! 

Okrúhleho životného  
jubilea 100 rokov sa  
v Žiline dožila pani Gizela 
Dekanovská. V mene  
mesta jej k výročiu 
gratuloval prvý zástupca 
primátora mesta Žilina 
Patrik Groma.
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Mesto Žilina už 
po siedmykrát 
ocenilo naj- 

úspešnejších športovcov 
mesta Žilina za uplynulý 
rok. Športové kluby mohli 
posielať svoje nominácie 
do 6. februára 2015. Vy-
hlásenie výsledkov za účas-
ti primátora mesta Žilina  
Igora Chomu sa uskutoč- 
nilo v Mestskom divadle Žili- 
na v pondelok 2. marca  
o 18.00 hod. Kultúr-
ny program spestrila 
Bubenícka show Tam-
bores, Veronika Strap- 
ková a dve futbalové show 
Základnej školy Závodie  
a Materskej školy Zástranie. 

Žilinské športové kluby 
mohli nominovať špor-
tovcov zo svojich radov  
s podmienkou, že špor-
tovec pôsobil v roku 2014  
v žilinskom klube, a to v ka-
tegóriách: dospelí, mládež, 
športové podujatie, športové 
družstvo a športový tréner 
– funkcionár, prípadne špor-
tovec, ktorý dosiahol úspech  
v rámci reprezentácie Sloven-
ska (nie pri zahraničnej klu-
bovej príslušnosti). Zoznam 
nominovaných športovcov 
posudzovala komisia zlože-
ná z odborníkov na šport, 
ktorá potom vybrala tých 

najúspešnejších športovcov 
vo viacerých kategóriách: 
mládež, dospelí, športové 
družstvo, športové podujatie  
a športový tréner – funk-
cionár. Žilinčanov vo svete 
minulý rok výborne repre-
zentovali aj naši športovci 
pôsobiaci v zahraničných 
kluboch (bez uvedenia po-
radia): Peter Sagan, Michal 
Masný, Peter Pekarík, Du-
šan Kuciak, Peter Pekarík  
a Peter Cehlárik.

Najúspešnejší špor-
tovci mesta Žilina 
za rok 2014 sú:

Podujatie roka
Big Jump – podujatie free-

skierov na Námestí Andreja 
Hlinku – cenu prevzal ria-
diteľ súťaže Marián Lemeš

Mládežník roka
1. miesto – Štefánik Vladi-
mír – plávanie, 2. miesto 
– Čmelík Lukáš – futbal, 
3. miesto – Rožánek Ró-
bert – basketbal, 4. miesto 
– Grlický Marián – florbal, 
5. miesto – Coma Michal 
– hokejbal, 6. miesto – 
Štoček Matúš – cyklistika,  
7. miesto – Chupek Jakub 
– orientačný beh, 8. miesto 
– Blaško Matej – cyklistika,  
9. miesto – Gerebenits Ro-
land – futbal, 10. miesto – 
Šenkárová Adriána – tenis
 

Družstvo roka
Academic Žilinská univer-
zita v Žiline (AC UNIZA) 
– florbal
 
Tréner roka 
Veneny Martin – florbal

Funkcionár roka
za celoživotný prínos  
v žilinskom športe zís-
kali ocenenie: Vaneková 
Darina – šach, Rosen-
zweig Jozef – futsal, Ze-
miaková Mária – hokej 

Dospelí 
1. miesto – Pečovský Vik-
tor – futbal, 2. miesto – 
Smaržová Petra – zjazdové 
lyžovanie, 3. miesto – Cin-
gel Miroslav – thajský box,  
4. miesto – Jurkovič Tomáš 
– triatlon, 5. miesto – Čelko 
Tomáš – atletika, 6. miesto 
– Lipovský Adrián – ho-
kejbal, 7. miesto – Rehák 
Dominik – hokej, 8. mies-
to – Sečkárová Buňčáková 
Barbora – fitness, 9. miesto 
– Vandlík Tomáš – plutvové 
plávanie
 
Ďalšie informácie a fotoga-
lériu nájdete na stránkach: 
www.sport.zilina.sk.  

                      
                          REDAKCIA

Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov mesta  
Žilina za rok 2014
Mesto Žilina opäť ocenilo najúspešnejších športovcov mesta za uplynulý rok. Medzi 
najúspešnejšími sa objavili športovci z rôznych športových odvetví, ktorí dosiahli skvelé 
úspechy a reprezentujú nielen naše mesto, ale aj Slovensko. 

Sobota 7. marca 
2015 nebol len tak 
obyčajný deň. Práve 
tento deň si Mažo-
retky Diana z Centra 
voľného času Žilina 
(Kuzmányho 105) vy-
brali pre svoj kúzel-
ný GALAPROGRAM, 
ktorý sa niesol v du-
chu Disney rozprá-
vok. Samozrejme, 
že nemohli chýbať 
hlavné postavičky 
ako Minnie a Mickey 
v podaní moderáto-
riek Kataríny Jen-
druchovej a Andrey 
Funtikovej a taktiež 
zlej kráľovnej v po-
dobe vedúcej súboru 
pani Ľudmily Štefko-
vej.

Na pomoc si prizva-
li bývalé členky 
mažoretiek, ktoré 

jedinečným spôsobom obsa-
dili úlohy 7 trpaslíkov, tigra  
a káčera Donalda. Celé pred-
stavenie malo u obecenstva 
veľký úspech a každý, kto sa 
ho zúčastnil, sa v toto poobe-
die mohol vrátiť do svojich 

detských čias. Na pódiu sa 
predstavilo 150 účinkujú-
cich, ktorí predviedli nielen 
tanečné, ale aj divadelné 
umenie. Veľké poďakovanie 
patrí všetkým účinkujúcim 
mažoretkám, ktoré pred-
viedli krásne výkony, vedúcej 
a hlavnej režisérke súboru 
Ľudmile Štefkovej, tréner-
kám Lucii Ľuptákovej, sne-
hulienke Ivane Matejíkovej, 
Andrei Funtikovej, všetkým 
rodičom, starým rodičom 
a priaznivcom Žilinských 
mažoretiek Diana. Pozvanie 
prijali aj zástupcovia mesta 
Žilina  viceprimátor Patrik 
Groma a vedúca odboru 
školstva a mládeže Mest-
ského úradu v Žiline Nora 
Zapletajová. Veľká vďaka 
patrí riaditeľke Centra voľ-
ného času pani Mgr. Maria-
ne Bohačiakovej, ktorá svo-
jím pozitívnym prístupom  
k práci motivuje svojich za-
mestnancov, aby mali v tomto 
neľahkom období chuť tvoriť 
a organizovať ďalšie krásne 
kultúrne podujatia s deťmi  
v Žiline. 
                                                                                                                           

CVČ Žilina

Poobedie plné kúziel 
v podaní Žilinských 
mažoretiek

V sobotu 18. apríla 2015 sa v Lesoparku 
Chrasť, ktorý mnohí Žilinčania využívajú na re-
lax a šport, bude konať už tradičné jarné čistenie 
za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu.  
 
Mesto Žilina poskytne účastníkom pracovné ruka-
vice a vrecia na zber odpadu. Pred obedom sa 
účastníci akcie budú môcť bezplatne občerstviť. 
Stretnutie dobrovoľníkov bude o 9.00 hod. 
pred bistrom Lesopark.

Všetci ocenení športovci za 
rok 2014

Galavečer sprevádzalo aj 
mnoho vystúpení 

Nemohli chýbať ani kultové Disney posta-
vičky Mickey Mouse  a Minnie. 

JARNÉ ČISTENIE LESOPARKU 
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Zber elektroodpadu – sobota 4. apríla 2015 
 

Mesto Žilina, v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre 
recykláciu – Envidom, zabezpečuje v mestských častiach  
 

zber starého elektroodpadu 
 

(chladničky, práčky, televízory, rádia, počítače, monitory, varné kanvice 
a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne priniesť v určenom 

čase na uvedené stojisko. 
 

čas stojisko stojisko 

8.00 – 8.30 
Vlčince – Ulica Eduarda Nécseya 
(parkovisko) 

Hliny I – Ulica Antona Bernoláka  
(za potravinami) 

8.40 – 9.10 
Vlčince – Ulica Karola Kmeťku 
(parkovisko) 

Hliny II – Ulica Antona Bernoláka  
(očná optika) 

9.20 – 9.50 Vlčince – Ulica sv. Svorada a Benedikta Hliny IV – Čajakova ulica 

10.00 – 10.30 Vlčince – Dobšinského ulica (lekáreň) Staré mesto – sídlisko pod nemocnicou 

10.40 – 11.10 Vlčince – za obchodom „Pačino“ Staré mesto – Dlabačova ulica 

11.20 – 11.50 Vlčince – Karpatská ulica (pri ZŠ) 
Malá Praha – križovatka Daxnerovej 
a Halašovej ulice 

12.00 – 12.30 Vlčince – Martinská ulica 
Malá Praha – Závodská cesta 
(reštaurácia Gastro) 

12.40 – 13.10 Vlčince – Fatranská ulica (reštaurácia) Hliny V – Hečkova ulica (parkovisko) 

13.20 – 13.50 
Vlčince – Moskovská ulica  
(pri obchodnom stánku) 

Hliny VI – Bajzova ulica (stred) 

14.00 – 14.30 Celulózka – pri bytovom dome 
Hliny VII – Gabajova ulica  
(pri bývalej pekárni) 

14.40 – 15.10 Solinky – Juh Hliny VIII – Lichardova ulica 

15.20 – 15.50 Solinky – Smreková ulica 
Bôrik – križovatka Kraskovej ulice 
a Rudnayovej ulice 

16.00 – 16.30 Solinky – Gaštanová ulica (stred) Staré mesto – Na Šefranici (stred) 

16.40 – 17.10 Solinky – Borová ulica (stred) Hájik – Stodolova ulica (konečná MHD) 

17.20 – 17.50 Solinky – Jaseňová ulica (stred) Hájik – Petzvalova ulica (oproti MŠ) 

18.00 – 18.30 Solinky – Platanová ulica (stred) 
Hájik – križovatka Ulice Mateja Bela 
a Kempelenovej ulice 

 

Bližšie informácie nájdete na: www.zilina.sk. 

Mesto Žilina odkúpi jeden 1-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Žilina a tri 
2-izbové byty v osobnom vlastníctve v meste Žilina.  Bližšie informácie na te-
lefónnom čísle: 041/70 63 109.

Kam môžu občania posielať svoje podnety?
 
Na stránke www.zilina.sk je v časti Občan odkaz „Napíšte nám svoje otázky a názory“. 
Po otvorení tohto odkazu si občan môže vybrať druh formulára, ktorý je najvhodnejší 
pre jeho aktuálnu potrebu. Pokiaľ si zvolí prvý odkaz- Formulár - Mestský úrad v Žiline, 
môže si zvoliť aj odbor, pre ktorý je jeho podnet určený. Odpoveď na podnet odoslaný 
cez tento formulár prechádza kontrolou kancelárie primátora a príde občanovi na jeho 
emailovú adresu. Link na formulár: http://www.zilina.sk/index.php?page=for&ff=1.  
Tešíme sa na vaše podnety.

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných  
kontajnerov pre zber objemných komunálnych  

odpadov v meste Žilina

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 7. 4. do 
18. 5. 2015 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komu-
nálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, ná-
bytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, 
pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bez-
platne odovzdať na zberný dvor:

ZBERNÝ DVOR NA JÁNOŠÍKOVEJ ULICI V CENTRE MESTA 
(pracovné dni 10.00 – 18.00 hod., v sobotu 8.00 – 12.00 hod.)

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú roz-
miestnené podľa nasledujúceho harmonogramu: 
 
• od 07. 04. do 13. 04. – Vlčince a Hájik
• od 13. 04. do 20. 04. – Hliny V, VI, VII, VIII, Staré mesto a Bôrik
• od 20. 04. do 27. 04. – Hliny I, II, III, IV, Staré mesto, Malá Praha a Strážov
• od 27. 04.do 04. 05. – Solinky, Celulózka, Rosinky, Trnové, Žilinská Lehota  
a Vranie
• od 04. 05. do 11. 05. – Bánová, Závodie, Bytčica, Mojšova Lúčka
• od 11. 05. do 18. 05. – Brodno, Považský Chlmec, Budatín, Zádubnie, Zá-
stranie 
 
Podrobný harmonogram a rozpis stojísk nájdete na oficiálnych stránkach 
mesta Žilina: www.zilina.sk v rubrike Spravodajstvo, na informač- 
nej tabuli pred budovou Mestského úradu v Žiline alebo vo vo-
zidlách MHD.

Čo ponúka Klientske centrum  
Mestského úradu v Žiline
Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline bolo otvorené dňa  
5. decembra 2007 s cieľom poskytnúť klientom komplexné služby 
na jednom mieste. Otvorenie tohto pracoviska je symbolickým poči-
nom mesta smerom k otvorenej komunikácii s občanom, ktorá tvorí 
základ lokálnej demokracie vo všetkých vyspelých krajinách.

Klientske centrum 
Mestského úradu 
po     skytuje obča-

nom nasledovné služby:
• vydávanie výpisov o 
narodení dieťaťa, uza-
vretí manželstva, vy-
hotovenie úmrtných 
listov, príjem žiadostí  
o uzavretie manželstva,
• zmenu trvalého a pre-
chodného pobytu v rámci 
mesta Žilina, potvrdenie  
o trvalom a prechodnom 
pobyte,
• pridelenie, zmenu a zruše- 
nie súpisného a orientač- 
ného čísla budovy,
• osvedčovanie fotokópií 
listín a podpisov,
• vydávanie a preberanie 
priznaní k dani z nehnuteľ-
ností, k dani za psa,
• vydávanie voličských  
a hlasovacích preukazov  
a rybárskych lístkov,
•  príjem žiadostí o staveb-
né povolenie, kolaudácie 
dopravných stavieb, prí-
jem podnetov a informácií  
k údržbe miestnych komu-
nikácií a ich príslušenstiev,

• príjem žiadostí o umiest-
nenie detí do detských jaslí, 
poskytnutie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, do-
voz obedov do domácnosti 
imobilným občanom, pri-
delenie nájomných bytov, 
•  príjem žiadostí o výrub 
stromov, vyjadrenie k pro-
jektovej dokumentácii  
z hľadiska životného pro-
stredia,  povolenie studní 
pre fyzické osoby.
Správne poplatky sa podľa 
zákona o správnych poplat-
koch vyberajú v hotovosti. 

Moderné a bezba-
riérové klientske 
centrum 

K zvýšenému komfortu 
prispieva aj moderný vy-
volávací systém na určenie 
poradia klientov, možnosť 
použitia platobných kariet 
pri platbách a automaty na 
nápoje a občerstvenie. Pre 
seniorov, rodičov s kočík-
mi a imobilných občanov je 
vybudovaný bezbariérový 
vstup a toalety. Pre rodi-

čov s deťmi je k dispozícii 
detský kútik, kde si deti 
môžu kresliť alebo sa hrať.  

Bezplatné parkovis-
ko 

Pre občanov je zavedené 
dvojhodinové bezplatné 
parkovanie na parkovisku 
s 20 parkovacími miesta-
mi priamo pred mestským 
úradom, kde sú vyhradené 
dve miesta pre invalidných 
občanov.

Okrem toho sú v klient-
skom centre aj pracovis-
ká Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru SR 
(vybavenie cestovných 
pasov, občianskych a vo-
dičských preukazov)  
a Dopravného podniku 
mesta Žiliny (zakúpenie 
časových alebo jednorazo-
vých cestovných lístkov, ko-
pírovanie listín).  

REDAKCIA


