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Do žilinských ulíc opäť prinesie dobrú náladu tradičný festival fašiangových masiek. Na karnevalový sprievod sa môžete tešiť už 14. februára 
o 14.30 hod. Zároveň môžete ochutnať tradičné fašiangové špeciality, ktoré pre vás pripravia OZ Kysuckí zbojníci a spolok Živena.  
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Mesačník

Na mestský úrad často prichádzajú podnety 
týkajúce sa preplnených kontajnerov. 
Nikomu sa nepáči žiť v prostredí, kde 
je neporiadok a špina. 

Zažite jedinečnú atmosféru fašiangov

Žilinčania, ak sa v deň volieb budete 
nachádzať mimo svojho trvalého bydliska, 
máte možnosť požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu. 

Žilina získala na realizáciu 
projektov viac ako 1,09 milióna eur

V druhej etape rekonštrukcie zastávok, ktorá 
bude stáť vyše 365 000 eur, sú naplánované 
stavebné úpravy existujúcich piatich zastávok 
na sídliskách Hájik, Solinky a v centre mesta. 

Čo s preplnenými kontajnermi?
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Peter Fiabáne
primátor

Milí Žilinčania, v práci po-
čas mesiaca február na-
predujeme, pustili sme sa 
do rozbehnutých aktivít, 
ktoré sa bezprostredne do-
týkajú nášho mesta. 

Horúcou témou je revitali-
zácia lokality Hliny VII, ku 
ktorej prebehlo i stretnutie 
s občanmi. V januári sme 
zas ukončili dotazníkový 
prieskum urbanistickej 
súťaže revitalizácie lokality 
Hliny I a II. V prieskumoch 
pokračujeme i naďalej. Do 
9. februára majú občania 
možnosť vyjadriť svoj názor 
k parkovaniu v Žiline. Za 
významne dôležitú pova-
žujem bytovú otázku a s 
ňou sa neodmysliteľne 
spájajúcu stratégiu budo-
vania a získavania bytov 
do rúk mesta. Plné ruky 
práce na mestskom úrade 
máme i s prípravou parla-
mentných volieb, ktoré sa 
na území mesta Žilina budú 
konať v 79 okrskoch.

Vo februári si pripomenie-
me tradíciu našich predkov 
spojenú s fašiangovým ob-
dobím. Karnevalový sprie-
vod prejde centrom mesta 
v piatok 14. februára. 
Hneď na to, v pondelok 17. 
februára, zasadne na rad-
nici po prvýkrát v tomto 
roku mestské zastupi-
teľstvo. Okrem toho je na 
rok 2020 naplánovaných 
ďalších päť riadnych za-
sadnutí mestského zastupi-
teľstva.

V rámci prieskumu sa mno-
ho z vás vyjadrovalo  
k názvu Radničných novín. 
Som rád, že sa takmer 
všetci zhodli na zachovaní 
názvu tohto periodika,  
v ktorom vám budeme 
naďalej podávať tie naj-
čerstvejšie správy z našej 
samosprávy. Prajem príjem- 
né čítanie.

NEBUDETE DOMA A CHCETE ÍSŤ VOLIŤ?

Ak sa v deň volieb budete nachádzať mimo svojho trvalého bydliska, máte možnosť 
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. S ním môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti 
na Slovensku.

4. PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ 
OSOBY – ak volič požaduje, aby hlasovací preu-
kaz prevzala iná osoba, v žiadosti musí uviesť jej 
meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. 

Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu po-
tvrdiť svojím podpisom. 

Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby vybavíte 
hlasovací preukaz najneskôr do 28. februára 2020 do 14.00 hod. 

 O hlasovací preukaz sa dá požiadať štyrmi spôsobmi:

1. PÍSOMNE – listom na adrese:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

2. ELEKTRONICKY – na e-mailovej adrese: 
hlasovacipreukaz@zilina.sk
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hla-
    sovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého po- 
    bytu).

Mesto vystaví hlasovací preukaz najneskôr tri pracovné 
dni od doručenia žiadosti a zašle ho ako doporučenú 
zásielku do vlastných rúk na voličom požadovanú adre-
su. 

Písomne alebo elektronicky môžete požiadať o hlaso-
vací preukaz do 10. februára 2020.

3. OSOBNE – na Mestskom úrade v Žiline, Náme-
stie obetí komunizmu 1 – v klientskom centre, a to 
každý pracovný deň v úradných hodinách.

Informácia o vašom volebnom okrsku a volebnej miest- 
nosti, kam máte ísť voliť, bude pred voľbami doručená do 
poštovej schránky každej domácnosti.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Kan-
diduje v nich 25 politických subjektov. Volič môže do 
obálky vložiť iba jeden hlasovací lístok.  Lístok môže byť 
čistý, teda bez krúžkov, alebo na ňom môžete zakrúžko-
vať maximálne štyroch preferovaných kandidátov. 

i

Návratná obálka, hlasovacie lístky a poučenie o spôso-
be hlasovania boli odoslané na celkovo 1 090 adries  
v zahraničí. 

Najväčší záujem prejavili ľudia z Českej republiky, odkiaľ 
chce voľbu poštou využiť 421 Žilinčanov, z Veľkej Bri-
tánie chce voliť 149 ľudí a z Nemecka 82.  No nechýbajú 
ani exotické krajiny ako Hong Kong, Maroko, Libéria, 
Maurícius, Katar, Uganda, India a Spojené arabské 
emiráty. Na doručenie obálky s hlasovacími lístkami do 
Južného Sudánu musela samospráva dokonca využiť 
kuriérsku spoločnosť, keďže pošta do uvedenej krajiny 
nedoručuje.

Pri posledných parlamentných voľbách v roku 2016 žia-
dalo samosprávu o voľbu poštou celkom 473 voličov.

O voľbu poštou požiadalo 1 133 ľudí, najviac z Česka
Všetci Žilinčania, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta a zdržiavajú sa v zahraničí, mohli do 10. januára 
požiadať o voľbu poštou. Túto možnosť využilo celkom 1 133 voličov. 

Autor: VM

V Žiline sa bude voliť v 79 volebných okrskoch.
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Žilina získala na realizáciu projektov 
viac ako 1,09 milióna eur

POZNÁTE ŽILINČANA, KTORÝ DOSIAHOL VÝZNAMNÉ ÚSPECHY? 

Ak poznáte výnimočného človeka, ktorý šíri dobré meno mesta doma i v zahraničí a ktorý významným 
spôsobom prispel k rozvoju nášho mesta v školstve, kultúre, športe, vo vede či v inej oblasti, neváhajte  
a povedzte nám o ňom. 

16. ročník karnevalu prinesie do centra mesta 
atmosféru fašiangového obdobia, nebudú 
chýbať domáce i zahraničné masky, folklórne sku-
piny, pochovávanie basy a ani zabíjačkové do-
broty. Fašiangy predstavujú obdobie od Troch 
kráľov do Popolcovej stredy. Odjakživa sa na na-
šom území spájali s ľudovými zábavami, veselím, 
karnevalom a hojnosťou. Zvyky na fašiangy sia-
hajú k našim pohanským predkom, pomocou nich 

odháňali zimu a vítali jar. Názov fašiangy po- 
chádza z nemeckého „vast-schane“, čo vo 
voľnom preklade znamená posledný nápoj. 
Odkazuje sa tak na príchod pôstneho obdobia 
pred Veľkou nocou. Používal sa aj názov „mjaso-
pust“ vo význame koniec jedenia mäsa pred 
pôstom. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú slovan-
skú tradíciu. Program Carneval Slovakia Žilina náj-
dete na str. 8.

CarnevalŽilinský

Napíšte nám, zaslúži si uznanie.

Nominovať môžete v týcho kategóriách: Čestné občianstvo mesta Žilina, Cena mesta Žilina, Uznanie 
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina.  Uvedené ocenenia je možné udeliť žijúcim osobnos- 
tiam, ako aj „in memoriam“.

Nominačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete na www.zilina.sk v sekcii Mesto/
Osobnosti mesta alebo vám ho poskytnú na Mestskom úrade v Žiline. Nominácie môžete posielať do 
29. 2. 2020: • poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 13 Žilina 
(na obálku napíšte heslo „OSOBNOSTI“), • e-mailom na: osobnosti@zilina.sk.

pokračovanie zo strany č.1 

Autor: KŠ

Finančné prostriedky z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu, ktorý vyhla-
suje Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR, samospráva využije na 
ďalšiu etapu rekonštrukcie zastávok mestskej 
hromadnej dopravy v Žiline, ďalej na revitali-
záciu verejného priestoru vnútroblokov na 
sídliskách Vlčince a Hájik a tiež na podporu 
terénnej sociálnej práce. 

V druhej etape rekon-
štrukcie zastávok mest-
skej hromadnej dopravy 
v Žiline, ktorá bude stáť 
vyše 365 000 eur, sú na-
plánované stavebné 
úpravy existujúcich pia- 
tich zastávok (na sídlis- 
kách Hájik, Solinky a v  
centre mesta) a vybudo-
vanie jednej novej za-
stávky na ulici Hôrecká. 
Rekonštrukcia zahŕňa aj 
debarierizačné opatre-
nia, ktoré budú mať pozi-
tívny vplyv na možnosti 
užívania hromadnej do-
pravy zdravotne znevý-
hodnenými osobami.

V rámci rekonštrukcie 
vnútroblokov na Fatran-
skej ulici (Vlčince) a na 
Lannurienovom námestí 
(Hájik) sa plánuje oprava 
už existujúcich spevne- 
ných plôch, vybudova-
nie nových chodníkov, 
športovísk a iných prv-
kov, ktoré by obyva-

teľom poskytovali vhod-
né možnosti pre oddych 
a športové aktivity. Dôle-
žitým nosným bodom re-
vitalizácie bude výsad-
ba zelene. 

Posledný podporený 
projekt by mal zlepšiť 
podmienky sociálnych 
služieb v meste. Zo 
získaných takmer 120 000 
eur budú na tri roky prefi-
nancované mzdy na 
ďalších troch terénnych 
sociálnych pracovníkov, 
ktorí pôsobia na území 
mesta Žilina.

Viac ako 1,09 milióna eur získalo mesto Žilina na 
realizáciu troch svojich projektov v roku 2020. 

Predpokladaná 
suma za rekonštruk-

ciu na Fatranskej 
ulici je 423 000 eur  
a na Lannurieno-

vom námestí 
182 000 eur.

ZOSTÁVAME PRI NÁZVE
Radničné noviny!

„Je dobrý, výstižný, sme naň zvyknutí 
a nechceme ho meniť.“

Takto znela väčšina vašich odpovedí v našom dotaz- 
níku o názve obnovených mestských novín.  Takmer 
97 % všetkých respondentov je za zachovanie 
pôvodného pomenovania – Radničné noviny. Prie- 
skum medzi Žilinčanmi sa realizoval od 18. decem-
bra do 10. januára na internete v online verzii a na 
facebookovom profile Mesta Žilina.

ZIMNÁ ÚDRŽBA
dispečersko-spravodajská služba

• 041/56 52 371 
• 041/50 91 523 
   alebo 
• 0905 538 673 
• 0903 509 065 
• 0905 538 672 
• 0905 626 500

Dátumy, ktoré by si Žilinčania mohli pamätať

FRANTIŠEK EDUARD BEDNÁRIK 
(11. 2. 1902 – 16. 2. 1960)

Mnohým Žilinčanom meno F. E. Bednárik možno veľa 
nehovorí, ale ak spomenieme stavby, ktoré navrhoval, 
bude zrejmé, že ako architekt výrazne ovplyvnil podo-
bu Žiliny. Bol tvorcom žilinskej železničnej stanice (spolu 
s F. Čapkom), budovy Mestského divadla (spolu s O. 
Reichnerom a F. Čapkom), budovy Stredoslovenskej 
energetiky (spolu s F. Čapkom a Š. Pavlíkom), kaplnky 
Sedembolestnej Panny Márie v Lesoparku Chrasť, ale 
aj autorom funkcionalistického kúpaliska Laura v Ra-
jeckých Tepliciach či hvezdárne na Skalnatom plese 
vo Vysokých Tatrách. 
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Oproti organizačnému členeniu platnému do konca roka 2019 priniesla nová 
štruktúra niekoľko zmien. Zanikli niektoré oddelenia a nahradili sa referátmi, 
ktoré zastrešujú jednotlivé odborné oblasti a viac reflektujú zameranie a náplň 
práce. Zároveň vznikli nové referáty so špecifickejším zameraním.  Niekdajší od-
bor dopravy a odbor životného prostredia sa zlúčili pod nový odbor správy ve-
rejného priestranstva a  životného prostredia. Odbor školstva a mládeže s od-
borom kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja od 1. januára 
fungujú v novom, zlúčenom odbore  školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu 
a miestneho rozvoja. V odbore právnom a majetkovom pribudlo oddelenie 
verejného obstarávania, ktoré donedávna fungovalo medzi organizačnými 
útvarmi priamo riadenými primátorom mesta. Odbor vnútorných vecí nesie 
nový názov odbor vnútornej organizácie a správy mestského úradu. Odbor 
stavebný sa v novej štruktúre pretransformoval na stavebný úrad s referátmi 
špeciálneho stavebného úradu v oblasti dopravy, životného prostredia a re-
ferátom štátnej podpory bývania, označovania ulíc a číslovania budov. Od-
borné činnosti oddelenia architektúry mesta a územného plánu s referátmi ar-
chitektúry, územného plánovania a urbanizmu, správy digitálnych mapových 
podkladov budú odteraz v kompetencii Útvaru hlavného architekta mesta Žili-
na, ktorého vznik schválili mestskí poslanci v apríli 2019. Činnosť začne po 
schválení kandidáta na riaditeľa útvaru – hlavného architekta – v mestskom 
zastupiteľstve dňa 17. februára.  

Mestský úrad od nového roka zmenil štruktúru, chce byť bližšie k občanom
Mestský úrad v Žiline sa od 1. januára reorganizoval. Dôvodom zmien organizačnej štruktúry bolo najmä zjednodušenie niektorých procesov 
riadenia úradu ako celku, zefektívnenie internej komunikácie medzi odbormi, ale aj reflexia súčasných potrieb a požiadaviek občanov. 
Zreorganizovaná štruktúra má pomôcť aj lepšej kontrole finančných tokov a efektívnejšiemu nakladaniu s finančnými prostriedkami.    

I. organizačné útvary priamo riadené primátorom mesta: 
• kancelária primátora (tel.: 041/7063 104) a prednostu (tel.: 041/7063 103)  
• odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou (tel.: 041/7063 500) 
• sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný 
   program (IROP), (tel.: 041/7063 216)  

II. organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu: 
• odbor ekonomický (tel.: 041/7063 306)
• odbor riadenia projektov a investícií (tel.: 041/7063 113)
• stavebný úrad (tel.: 041/7063 240, 7063 516)  
• odbor právny, majetkový a verejného obstarávania (tel.: 041/7063 205)
• odbor sociálny a bytový (tel.: 041/7063 405)
• odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 
   (tel.: 041/7063 321) 
• odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia 
   (tel.: 041/7063 516)
• odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ (tel.: 041/7063 305)

III. Útvar hlavného kontrolóra priamo riadený hlavným kontrolórom 
tel.: 041/ 7063 526, 7063 527, 7063 528

Evidencia budov: vydávanie tabuliek so súpisným a orientačným číslom, vysta-
venie výpisu z evidenčnej karty budovy, vydávanie oznámení o určení, o zmene 
a o zrušení súpisného a orientačného čísla.

Pokladňa: výber dane z nehnuteľností, výber ostatných daní, výber poplatkov  
za komunálny odpad.

Daň z nehnuteľností a ostatné dane: podanie daňového priznania k dani z neh-
nuteľností, žiadosti o oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností, vydanie potvr-
denia o zaplatení dane z nehnuteľností, prihlásenie a odhlásenie dane za psa, za 
ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.

Poplatok za komunálny odpad: prihlásenie k miestnemu poplatku za komunálne 
odpady, podanie žiadosti o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady.

Sociálna starostlivosť: základné informácie o sociálnej starostlivosti  poskytujú jed-
notlivé referáty sociálnej starostlivosti podľa druhu služby.

Čo všetko môžete vybaviť v klientskom centre? 

Členenie Mestského úradu v Žiline 
od 1. januára 2020

Referát osvedčovania – osvedčovanie listín a podpisov na listinách
tel.: 041/7063 505, 7063 506, 7063 507

Pracoviská a kontakty:
• Komunálny odpad (tel.: 041/7063 509)
• Evidencia budov (tel.: 041/7063 516)
• IOMO – Integrované obslužné miesto občana (tel.: 041/7063 506)
• Miestne dane a poplatky (tel.: 041/7063 515)
• Pokladňa (tel.: 041/7063 508) 
• Sociálne a bytové (tel.: 041/7063 503)
• Stavebný úrad a životné prostredie (tel.: 041/7063 516)
• Doprava (tel.: 041/7063 516)

Autor: VM

Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline 
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

Referát matričného úradu – Matričný úrad v Žiline 
tel.: 041/7335 550, 7335 551, 7335 552

Referát evidencie obyvateľov – Ohlasovňa pobytu Žilina
tel.: 041/ 7335 702, 7335 703

Klientske centrum, pracovisko Ministerstva vnútra   
Ul.  vysokoškolákov 33B, Žilina– Vlčince
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1. PREDCHÁDZAJME VZNIKU ODPADU
Nakupujme tovar, ktorý má čo najmenej obalov a z ktorého bude na-
koniec málo odpadu. Nepoužívajme jednorazové pomôcky.   

2. ODPAD MUSÍME TRIEDIŤ 
Efektívne tým využívame objem nádob na odpad, šetríme životné pro-
stredie i vlastné peniaze. Čím viac vytriedime, tým menej odpadu skon-
čí na skládke. Triediť musíme aj biologicky rozložiteľný odpad, ktorý  
často tvorí veľkú časť zmesového odpadu.  

3. KRABICE TRHÁME, TETRAPAKY STLÁČAME
Kontajner, ktorý sa zdá byť už plný, je z polovice plný vzduchu. Ak bude-
me krabice riadne skladať a trhať, bude v koši miesta dosť. To isté platí 
o stláčaní plastových fliaš a pohárov.  

4. ELEKTROODPAD NEPATRÍ DO KONTAJNERA
Nefunkčné elektrospotrebiče odnesieme do elektro predajne alebo 
ich odvezieme do zberného dvora na Jánošíkovej ulici v Žiline alebo do 
zberného dvora v Považskom Chlmci, kde nám ich preberú bezplatne. 
Pri vyhadzovaní elektroodpadu máme ešte ďalšiu možnosť, a to počkať 
na najbližší termín bezplatného odvozu takéhoto odpadu z dopredu 
určených stojísk priamo na sídlisku alebo v mestskej časti. Túto službu 
mesto Žilina ponúka svojim občanom dvakrát do roka, zvyčajne na jar 
a na jeseň. Ak tak dlho nemôžeme čakať, objednáme si novú, bezplat-
nú službu zberu elektroodpadu cez stránku www.zberelektroodpadu.
sk. Po staré spotrebiče si prídu až k nám domov. Pozor! Služba sa týka 
iba tzv. bielej techniky (chladničky, práčky, radiátory). Čiernej techniky 
ako starých televízorov či monitorov sa takýmto spôsobom nezbavíme. 

Čo s preplnenými kontajnermi?

o parkovaní v ŽilineDOTAZNÍK
je prístupný online na https://lnk.sk/xwGH 
alebo ho môžete vyplniť aj u našich anketárov,
ktorých stretnete do daného termínu v uliciach Žiliny. 

PRIESKUM REALIZUJEME

do 9. 2. 2020

Na mestský úrad často prichádzajú podnety týkajúce sa preplnených kontajnerov a množstva všelijakého odpadu okolo nich. 
Nikomu sa nepáči žiť v prostredí, kde je neporiadok a špina. A pritom stačí tak málo! Čo môžeme pre to spoločne urobiť? Zamerali 
sme sa na odstránenie najčastejších chýb, ktoré v domácnostiach robíme. 

TU SÚ NAŠE TIPY:

Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Adresa: Jánošíkova 14, 010 01 Žilina
Kontakt: Ing. Marián Zemčík, 0905 693 861
Prevádzková doba:
· Pondelok – Piatok 10.00 –18.00 hod.
· Sobota 8.00 – 12.00 hod.

Adresa: Považský Chlmec, 010 03 Žilina (za skládkou odpadu)
Kontakt: Ing. Marián Zemčík, 0905 693 861
Prevádzková doba
· Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00 hod.
· Sobota 8.00 – 12.00 hod.

Všetky potrebné informácie o správnom nakladaní 
s odpadom nájdete na stránke mesta 
www.zilina.sk/triedime-odpad/.

i

KONTAKT NA ZBERNÉ DVORY

6. UKÁŽTE INÝM, AKO SA TO ROBÍ 
Ak vás hnevá, že susedia nevyhadzujú smeti podľa týchto pravidiel, 
skúste sa s nimi o tom porozprávať. Niektorí ľudia naozaj nevedia, ako 
správne nakladať s odpadom. Skúste napríklad nadhodiť túto tému do-
movníkovi a susedom na najbližšej schôdzi vlastníkov bytov. Ak budete 
očitým svedkom, keď kontajner určený pre fyzické osoby zapĺňajú iné 
subjekty, treba okamžite kontaktovať mestskú políciu, ktorá môže priestu-
pok riešiť hneď na mieste udelením blokovej pokuty. To isté platí aj  
v prípade, keď uvidíte, že niekto ukladá odpad mimo koša. 

5. VEĽKOKAPACITNÝ ODPAD NEUKLADÁME KU KOŠU 
Starý nábytok, matrace, koberce a pod. treba odviesť do jedného  
z vyššie uvedených zberných dvorov, kde nám odpad preberú bez- 
platne. V opačnom prípade dochádza k zvyšovaniu nákladov na od-
straňovanie odpadu. Podobne ako elektroodpad, aj veľkokapacitný 
odpad mesto odváža minimálne 2-krát do roka priamo zo sídliska  
alebo mestskej časti. 
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Nadácia Mesta Žilina pomáha zlepšiť život tým, 
ktorí to potrebujú
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Nadácia Mesta Žilina pôsobí už viac ako 2 roky, počas ktorých poskytla pomoc viacerým občanom v núdzi. O činnosti nadácie, jej pôsobení, ako aj pomoci obyvateľom 
Žiliny sme sa porozprávali so správkyňou nadácie Mgr. Janou Filipovou.
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Autor: AB

Jana Filipová (37) pochádza zo Žiliny. Od 
narodenia je sluchovo postihnutá.  
V 13 rokoch bližšie spoznala komunitu ne-
počujúcich na strednej škole a odvtedy 
používa posunkovú reč a pomáha nepo-
čujúcim. V roku 2013 zriadila Krajské cen-
trum nepočujúcich ANEPS Žilina, kde pos- 
kytujú sociálne služby a záujmové aktivity 
pre sluchovo postihnutých. V Nadácií 
Mesta Žilina pôsobí od jej vzniku až po sú-
časnosť. Ako správkyňa nadácie komuni-
kuje s občanmi, úradmi a jej cieľom je, 
aby nadácia fungovala pre všetkých  
a bola súčasťou tohto mesta. 

RADNIČNÉ NOVINYč. 2

1. Kedy a ako vznikla myšlienka založiť Nadáciu Me-
sta Žilina?
Idea založiť Nadáciu vznikla po mojom nástupe do 
funkcie poslankyne Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
Obracali sa na mňa ľudia so zdravotným postihnutím 
či sociálne odkázané osoby s prosbou o pomoc.  
Keďže som sama zdravotne postihnutá, viem, aké to je 
žiť s hendikepom a s problémami, s ktorými sa stretáva-
me každodenne. Preto som začala rozmýšľať nad tým, 
ako by mesto vedelo týmto osobám pomôcť. Keďže 
všetky väčšie spoločnosti majú založené svoje vlastné 
nadácie, predložila som návrh so založením nadácie 
vedeniu i mestským poslancom, ktorí tento nápad 
podporili. Nadácia Mesta Žilina vznikla oficiálne v ok-
tóbri 2017. Touto cestou ďakujem vtedajšiemu odboru 
sociálnemu na Mestskom úrade v Žiline za pomoc pri 
vybavovaní všetkých potrebných administratívnych 
úkonov spojených so založením nadácie.

2. Čo je hlavným cieľom, resp. poslaním nadácie?
Poskytovanie darov alebo finančných príspevkov 
zdravotne postihnutým, starým, chorým a bezmoc- 
ným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potre-
bujú pomoc iných ľudí, hlavne zdravotnú rehabilitáciu, 
kompenzačné pomôcky či špeciálne pomôcky. 
Nadácia pomáha organizáciám a zariadeniam za- 
bezpečujúcim liečbu a starostlivosť o starých, chorých  
a bezmocných občanov a občanov v núdzi.  
V odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu 
zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odká-
zané na zdravotnú rehabilitáciu, ako aj plnenie indi-
viduálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca 
alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života 
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živel-
nou pohromou na území mesta Žilina.

3. Koľko projektov za svoje pôsobenie už nadácia  
podporila? Na čo boli tieto projekty zamerané?
Snažíme podporiť čo najviac Žilinčanov odkázaných na 
pomoc. V roku 2017 sme za krátky čas dostali viac ako 
100 žiadostí a podarilo sa nám poskytnúť pomoc v 21 
prípadoch. V roku 2018 sme podporili 31 žiadostí a v roku 
2019 to bolo už 34. Pomoc smerovala hlavne do rodín, 
ktoré majú postihnuté detičky, na nákup pomôcok, za-
riadení do domácností, liekov a zdravotníckeho mate-
riálu či rehabilitácie.

4. Ako môžu občania požiadať o pomoc z nadácie?
Žiadatelia o pomoc môžu kedykoľvek prísť na Mestský 
úrad v Žiline, kde im pracovníci odboru sociálneho  
a bytového poskytnú potrebné informácie a kontakty. 
Viac informácií nájdu aj na internetovej stránke nadácie: 
www.nadacia.zilina.sk, kde sa nachádza i žiadosť o pos- 
kytnutie príspevku. 

5. Kde sa môžu prihlásiť občania, ktorí by radi pomohli 
ostatným prostredníctvom nadácie?
Občania, ktorí chcú podať pomocnú ruku druhým, nás 
môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailu  na adrese: 
nadacia@zilina.sk alebo sa  s nami stretnúť osobne. Vo-
pred za takúto pomoc ďakujeme a veľmi si ju vážime. 

6. Ako spätne hodnotíte doterajšie pôsobenie nadácie?
Začiatky boli veľmi ťažké, no situácia sa postupne utriasla. 
Počas fungovania nadácie sa nám podarilo poskytnúť 

pomoc množstvu ľudí, ktorí by bez nej nedokázali  
plnohodnotne fungovať a naďalej by ostali v kritickej 
situácii. Som presvedčená, že vznik nadácie bol  
dobrým krokom a verím, že v ďalších rokoch svojho 
pôsobenia pomôže ďalším ľuďom v núdzi, ku ktorým 
osud nebol príliš zhovievavý. 

7. Aké sú ciele nadácie do ďalšieho obdobia?
Chceli by sme sa viac zapájať do vyhlásených výziev 
a grantov a taktiež pracovať na získavaní aj  
iných finančných zdrojov. Plánujeme rozšíriť verej-
noprospešný účel nadácie a nastaviť rôzne formy po-
moci podľa potrieb našich občanov. V blízkej dobe 
chceme propagovať činnosť nadácie prostredníc- 
tvom informačných letákov. Zároveň by sme radi  
prijali do nášho tímu aspoň 1 člena na plný úväzok, 
keďže v súčasnosti nadácia nemá stálych zamestnan-
cov a členovia správnej rady, ako aj správca fungujú 
na báze dobrovoľníctva. Táto osoba by nám pomohla 
s chodom nadácie a zároveň by bola pre občanov 
prítomná vždy, keď to budú potrebovať.   

8. Na čo poputujú financie z výťažku z primátorského 
punču?
Výťažok z primátorského punču použijeme na nadač-
né ciele a aktivity, ktorými pomôžeme ľuďom v núdzi. 
Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať každému, 
kto podporil príspevkom našu nadáciu a prispel  
na dobrú vec. Ďakujeme. 

Výnos 2 044,42 eura z dobrovoľných príspevkov, ktorými návštevníci žilinských vianočných trhov pris-
peli na dobročinný účel minuloročného primátorského punču, daroval 15. januára primátor mesta 
zástupcom Nadácie Mesta Žilina. Finančný výťažok využijú na nadačné ciele a aktivity. Nadácia bola 
zriadená rozhodnutím mestského zastupiteľstva a zápisom do registra nadácií na konci októbra 2017. 
V súčasnosti pracuje v štvorčlennom zložení, predsedníčkou správnej rady nadácie je viceprimátorka 
Žiliny Barbora Birnerová, členmi rady sú mestský poslanec Ľubomír Bechný a Lenka Tomaníčková, 
vedúca oddelenia kontroly z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Žilina. Správkyňou nadácie je Jana 
Filipová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Výťažok z minuloročného primátorského punču dostala Nadácia Mesta Žilina
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Za 5 rokov sa 
na balustráde 

vystriedalo 
19 číselných 
informácií. 

BALUSTRÁDA – kamenné alebo drevené zábradlie pozostávajúce z ozdobne 
profilovaných stĺpikov, tzv. balustrov.

Na balustráde je aktuál-
ne zverejnené číslo 5 810 
uvádzajúce počet kilo-
metrov, ktoré denne 
prejde 30 trolejbusov 
Mestskej hromadnej do-
pravy v Žiline. Údaj má 
byť pre ľudí pripomien-
kou 25. výročia vzniku 
trolejbusovej dopravy  
v našom meste. 

Za 5 rokov sa na ba-
lustráde vystriedalo 19 
číselných informácií. 
Zvyčajne ide o miestne 
kuriozity, ktoré nie sú 
ľuďom dôverne známe. 
Napríklad množstvo 
absolventov Žilinskej uni-
verzity od jej založenia, 
rozloha mesta, nadmor-
ská výška vyhliadkovej 
veže na Dubni či počet 
víťazstiev žilinského 
rodáka Petra Sagana.   
Okrem plnenia estetic-
kej funkcie je odkaz na 

balustráde aj formou 
netradičného vzdeláva-
nia, ktorý má v ľuďoch 
vzbudzovať lokálpatrio-
tizmus a záujem o históriu 
či dianie v meste.

Nezvyčajný architekto-
nický počin si všimla aj 
odborná porota dizaj-
nérov, ktorá autorom 
diela udelila Národnú 
cenu za experimentálny 
komunikačný dizajn 
2016. Číselník vytvorila 
autorská štvorica Marcel 
Benčík, Peter Lényi, On-
drej Marko a Marián 
Lucký pre klienta Oblast-
ná organizácia cestov-
ného ruchu Malá Fatra, 
ktorej členom je aj me-
sto Žilina. Písmo je die-
lom Ondreja Jóba.

Každé pole šesťmiestnej 
numerickej platformy 
má veľkosť 2,4 x 1,2 me-

tra. Dielo je pre verej- 
nosť dobre viditeľné aj  
z diaľky. Ak však chcete 
zistiť, aký príbeh sa za 
ním skrýva, treba podísť 
bližšie a prečítať si krátku 
legendu. Podrobné in-
formácie o novinkách 
na balustráde aktualizu-
jeme na internetovej 
stránke TIK-u.    

V tomto roku sa Žilinča-
nia môžu tešiť na 5 no- 
vých číselných odkazov. 
Najbližšie sa jeden z nich 
bude inštalovať už v po-
lovici februára.  

Príbehy zašifrované v číslach
Mesto Žilina od roku 2015 s občanmi komunikuje aj pomocou netra-
dičných numerických informácií. Reliéfnu plastiku na balustráde pod 
Farskými schodami v Žiline nahradil hliníkový číselník. Každé dva – tri 
mesiace sa na ňom objaví nový číselný údaj, za ktorým sa skrýva 
zaujímavý príbeh.

Autor: MB

Rodičia pozor!
DETSKÉ JASLE NA PUŠKINOVEJ ULICI V ŽILINE  

VOĽNÉ MIESTA PRE DETI S NÁSTUPOM MOŽNÝM IHNEĎ.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje komplexnú 
celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie. Podmienkou pre prijatie dieťaťa 
do zariadenia je podanie písomnej žiadosti. Tlačivá žiadosti nájdete v Klient-
skom centre Mestského úradu v Žiline a na internetovej stránke mesta Žilina. 
Vyplnenú žiadosť môžete odovzdať osobne do  Klientskeho  centra Mestského 
úradu v Žiline alebo zaslať poštou či e-mailom v priebehu celého kalendárneho 
roka. Viac informácií nájdete aj na: www.zilina.sk v sekcii Občan/sociálne služby 
alebo osobne v klientskom centre či telefonicky +421 41 70 63 503, prípadne 
e-mailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.
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ŽILINA / SLOVAKIA / 16. ROČNIḰ

ŽILINSKÝ
FESTIVAL 
FAŠIANGOVÝCH 
MASIEK

14.30 hod. / SPRIEVOD MASIEK / od Mestského úradu v Žiline

MASKY
Dolná Súča, Fačkov, Kysucký Lieskovec, Zbyňov, Ďurčiná, Kysucké Nové Mesto, 
Závadské ženy / Lietava, KRAMPUS / Piešťany, FS Rozsutec, DH Fatranka
FS Cifra / Uherské Hradiště CZ, CHERNA GORA / Pernik BG, DH Predmierčanka, 
DFS Cipovička / CVČ Kuzmányho, DFS Kolárik / Kolárovice, DFS Lieska / SZUŠ 
Lietavská Lúčka, Senior klub priatelia 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

MARIÁNSKE NÁMESTIE / ŽILINA
15.00 hod. 

15.30 hod.
15.40 hod. 
16.15 hod. 
17.15 hod. 
18.00 hod.

» DFS Lieska / SZUŠ Lietavská Lúčka
» DFS Cipovička / CVČ Kuzmányho
» DFS Kolárik / Kolárovice
» otvorenie  
» CHERNA GORA – survakar group / Pernik BG
» Folklórny súbor ROZSUTEC / Žilina 
» Folklórny súbor CIFRA / Uherské Hradiště CZ
» POCHOVÁVANIE BASY – FS Rozsutec

14. 2. 2020

CARNEVALV

» Mariánske námestie « OZ KYSUCKI ZBOJNICI – zabíjačka spojená s ochutnávkou  
(jaternice, oškvarky, klobásy za ľudové ceny), nebude chýbať ani hriatô a varené 
víno, ŽIVENA – ochutnávka fašiangových sladkostí (fánky, šišky)

» Mestské divadlo Žilina « 15. 2. 2020 o 16.00 hod – ROZTANCOVANÉ FAŠIANGY 
– galaprogram FS Rozsutec a hosťa z mesta Uherské Hradiště – FS CIFRA

LYŽIARSKE PRETEKY

20. 2. 2020
o pohár primátora mesta Žilina

pre základné školy

Lyžiarske stredisko SKI MAKOV
7.15 hod. odchod autobusov zo Žiliny, návrat o cca 15.00 hod.  

štartovné zdarma
www.sport.zilina.sk
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