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Primátor mesta Žilina Igor Choma pozýva verejnosť na tradičné Vianočné trhy, ktoré sa konajú na 
Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Pripravené sú stánky s občerstvením a s 
tradičnou vianočnou tematikou. Ani tento rok nebude chýbať charitatívna akcia „Primátorský punč“.                                                                      
                                                                                                             
                                                                                                              CELÝ ČLÁNOK NA STRANE č. 3. 

Mesto Žilina si dôstojne uctilo pamiatku obetí prvej svetovej vojny rozozvuča-
ním sirény na Mestskom úrade v Žiline dňa 11. novembra 2015 o jedenástej 
hodine a jedenástej minúte. Presne v tomto čase v roku 1918 zaznela posled-
ná salva pri podpise prímeria medzi spojencami a Nemeckom vo francúzskom 
meste Compiègne, ktorým sa skončila Veľká vojna. Pre hrôzy a útrapy tejto 
vojny bol 11. november vyhlásený za „Deň vojnových veteránov“, známy aj ako 
„Deň červených makov“.

Prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma a druhý zástupca primáto-
ra mesta Žilina Anton Trnovec prijali na tento deň pozvanie od Únie vojnových 
veteránov, aby prišli vzdať hold padlým vojakom. 

Vedenie mesta Žilina si uctilo obete  
prvej svetovej vojny

Mesto Žilina začalo odstraňovať  
nelegálne bilbordy

Mesto Žilina spustilo od 9. novembra odstraňovanie nelegálne postavených 
bilbordov na svojom území, ktoré budú demontované na základe súdneho 
príkazu. Do konca roka 2015 ich bude tak „odstránených“ zhruba 52 kusov. 
Mesto na tento účel vyčlenilo sumu 4 000 eur. Demontované bilbordy budú 
odvezené do areálu Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o., kde si ich môže 
vlastník po dobu 6 týždňov a vyplatení všetkých nákladov mestu Žilina spoje-
ných s odstránením vyzdvihnúť. V opačnom prípade budú bilbordy postúpené 
na likvidáciu. Mesto Žilina v budúcom roku zintenzívni činnosť demontovania 
nelegálne postavených reklamných pútačov. Odhadujeme, že na území mes-
ta je ich zhruba 3 000 kusov. Niektoré reklamné agentúry už z katastrálneho 
územia mesta odstránili svoje bilbordy. Ich počet sa pohybuje na úrovni 40 
kusov, pričom ďalších 20 kusov prisľúbili odstrániť do konca tohto roka.

Pozývame vás na Vianočné trhy

2Materská škola Trnavská  
zväčší svoje kapacity

2Zmodernizujú sa  
vybrané časti verejného  

osvetlenia

2Píše Večerník pravdivo?

4Výbory v mestských  
častiach informujú

5Mikuláš v meste 

5Vianočný beh 

6Predstavujeme vám Třinec
Nové partnerské mesto Žiliny

6Diela Mojmíra Vlkolačka 
budú vystavené na Radnici 

mesta Žilina

7Klzisko na Mariánskom 
námestí 

8Vianočný pozdrav 
primátora Žilinčanom 

7Majstrovstvá okresu žia-
kov Žilina v rapid  

(zrýchlenom) šachu

7Staronový zimný  
štadión opäť slúži  

žilinskému hokeju

3Deťom sú k dispozícii  
nové detské ihriská
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5O Žiline so Sisou 
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Ing. Peter Rolko  
vedúci odboru dopravy  
Mestského úradu v Žiline 

Mesto Žilina získalo 
dotáciu z Minister-
stva školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR vo výške  
115 000 eur na nad-
stavbu Materskej 
školy Trnavská. 

Ide už o druhú dotáciu 
v krátkom časovom 
slede. Počas tohtoroč-

ných letných prázdnin 
sa rekonštruovali triedy 
na Materskej škole Lim-
bová v priestoroch Zá-
kladnej školy Limbová. 

Dotácia zahrnie nadstav-
bu existujúceho priestoru 
a zvýšenie kapacity o 50 
detí. Momentálny počet 
detí je 167 a po nadstavbe 
ich bude 217. Škola sa na-
chádza na žilinskom síd-
lisku Vlčince, kde bol za-
znamenaný najväčší počet 
žiadostí o umiestnenie detí 
do materskej školy. Z tech-
nického hľadiska je budova 
vyhodnotená ako vhodná 
pre nadstavbu. Práce budú 
realizované počas letných 
mesiacov v roku 2016, 
pretože bude nutná úplná 
uzávierka zariadenia. Nad-

stavba prinesie dve nové 
triedy a priamo úmerne sa 
navýši počet zamestnan-
cov potrebných pre chod 
nových tried. Financie vo 
výške 115 000 eur vynalo-
žilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, 
ktoré by mali kompletne 
pokryť práce na škole. V 
prípade nedostatku finan-
cií je mesto Žilina pripra-
vené práce dofinancovať.

„Mesto Žilina patrí medzi 
najzadĺženejšie na Sloven-
sku, preto hľadáme spôso-
by, ako budovať za čo naj-
menšie financie z mestskej 
kasy. Aj táto investícia je 
dôkazom, že ľudia na mest-
skom úrade sú na správ-
nom mieste a snažia sa 
pracovať pre ľudí. Materská 
škola Trnavská potrebo-
vala rozšírenie svojich ka-
pacít, najmä z dôvodu, že 
nedokázala pokryť všet-
ky žiadosti. Mesto Žilina 
má rozbehnutých mnoho 
projektov a myslím si, že 
tých úspešných bude len 
pribúdať,“ dodal primátor 
Igor Choma.

REDAKCIA 

Materská škola Trnavská  
zväčší svoje kapacity

Odbor dopravy má veľmi 
široký záber. Vykonávame 
pôsobnosť špeciálneho sta-
vebného úradu pre miestne 
a účelové komunikácie, tak-
tiež vykonávame miestnu 
štátnu správu vo veciach 
miestnych a účelových ko-
munikácií na území mesta.  
V súlade so schválenou 
územno-plánovacou do-
kumentáciou posudzujeme  
a koordinujeme investičnú 
činnosť na území mesta v ob-
lasti dopravy a inžinierskych 
sietí. V súčasnosti tvoria mie-
stne komunikácie v Žiline  
254 km a pešie komunikácie 
168 km. Zabezpečujeme ich 
správu a údržbu, ako aj údrž-
bu dopravného značenia, 
cestnej svetelnej signalizácie 
a verejných priestranstiev. 
Takisto realizujeme opravy 
a rekonštrukcie parkovísk, 
chodníkov a zastávok mests-
kej hromadnej dopravy. Vy-
dávame povolenie na záber 
verejného priestranstva a po-
volenie na vjazd motorových 
vozidiel do historickej časti 
mesta. Ďalej  zabezpečujeme 
správu a údržbu detských 
ihrísk, lavičiek, verejného 
WC, verejných fontán a ve-
rejného osvetlenia. V tomto 
roku vzniklo na odbore do-
pravy nové oddelenie mobili-
ty zabezpečujúce alternatívnu 
dopravu v meste. Jeho cieľom 
je znížiť podiel individuálnej 
automobilovej dopravy a na-
opak zvýšiť podiel využívania 
iných ekologicky a energetic-
ky nenáročných druhov do-
pravy. Momentálne čakáme 
na dokončenie strategického 
dokumentu pod názvom 
„Územný dopravný generel 
mesta Žilina“, ktorý bude 
riešiť všetky atribúty dopravy  
v našom meste s vyhliadkou 
do budúcnosti. Dokončený 
má byť do konca roka 2015. 
Odbor dopravy tvorí 10 za-
mestnancov, ktorým za ich 
prácu patrí veľká vďaka. Na-
šou snahou je vždy vyjsť ob-
čanom v ústrety a riešiť ich 
požiadavky k spokojnosti.

Po tom, čo mesto 
zrekonštruovalo 
verejné osvetle-
nie v mestských 
častiach Považský 
Chlmec, Vranie a 
Zástranie, mesto 
Žilina na zákla-
de nenávratného 
finančného príspe-
vku v rámci Ope-
račného programu 
konkurencieschop-
nosť a hospodár-
sky rast zmoderni-
zuje ďalšie vybrané 
časti verejného 
osvetlenia v mes-
te Žilina, ktoré by 
malo byť dokonče-
né v prvej polovici 
roka 2016. 

Celkové oprávnené 
výdavky projektu 
modernizácie budú 

vo výške 747 970,06 eura. 
„Je pravdou, že staršie ve-
rejné osvetlenie v meste je 
v zlom stave a jeho moder-
nizácia je už nevyhnutná. 
Svojmu účelu slúži najmä 
v rámci bezpečnosti počas 
nočných hodín, a preto som 
rád, že sa mestu Žilina po-

darilo získať financie, ktoré 
pokryjú výmenu vyše 800 
kusov svietidiel, povedal 
primátor mesta Žilina.

V súčasnosti tvoria verejné 
osvetlenie svietidlá s vyso-
kotlakovými sodíkovými 
a ortuťovými výbojkami, 
ktoré majú nízky svetelný 
výkon. Modernizácia ve-
rejného osvetlenia je nevy-
hnutná z viacerých dôvo-
dov: svietidlá s priemerným 
vekom nad 25 rokov nevy-
hovujú súčasným požia-
davkám na svetelno-tech-
nické parametre verejného 
osvetlenia, rozvádzače sú 
neúmerne znečistené, s ne-
správnym dimenzovaním 
hlavného ističa, majú ne-
vhodný systém ovládania, 
sústava je riadená spínací-
mi hodinami, čo je z po-
hľadu prevádzky a údržby 
nevyhovujúce.

V rámci projektom rie-
šeného územia sa v exis-
tujúcej sústave verejného 
osvetlenia vymení 855 
kusov starých svietidiel za 
spoľahlivé LED svietidlá 
s vysokou účinnosťou a 7 

kusov rozvádzačov, ktoré 
budú vymenené za nové 
pilierové rozvádzače obsa-
hujúce riadiace jednotky. 
V novej sústave verejné-
ho osvetlenia bude mož-
né riadiť dobu prevádzky 
aj intenzitu osvetlenia vo 
vybratej dobe a údržba 
LED svietidiel sa bude re-
alizovať podľa plánu údrž-
by. Projekt rekonštrukcie 
ovplyvní šetrenie energiou, 
ako i šetrenie finančných 
prostriedkov mesta Žilina. 

V meste Žilina sa zmoder-
nizuje verejné osvetlenie 
na Uliciach P. O. Hviez-
doslava, Kálov, Hálkova, 
Predmestská, Košická, 1. 
mája, Vojtecha Spanyo-
la, Tajovského, Alexandra 
Rudnaya, Komenského, 
Hlinská, Obvodová, Cent-
rálna, Pod hájom, Na Veľký 
Diel, Vysokoškolákov, Ma-
tice slovenskej, Obchodná, 
Sv. Cyrila a Metoda, Mateja 
Bela, Hôrecká cesta, Juraja 
Závodského a Závodská 
cesta. Dĺžka riešených ko-
munikácií je 21 km.

REDAKCIA

Zmodernizujú sa vybrané  
časti verejného osvetlenia

Určite sa vám 
niekoľkokrát sta-
lo, že pri sledova-
ní správ alebo pri 
čítaní novín ste si 
položili otázku, je to 
pravda? Mesto sa v 
poslednej dobe usi-
lovalo o to, aby boli 
správy o meste od 
šéfredaktora v Ži-
linskom večerníku 
napísané pravdivo. 

Šéfredaktor Žilinského 
večerníka v poslednej 
dobe písal o meste a 

jeho vedení neobjektívne. 
Niekoľkokrát jeho pero pô-
sobilo subjektívne, čo je v 
rozpore s Etickým kódexom 
novinára. Dokonca sa stalo, 
že evidentne porušil tlačový 
zákon tým, že uverejnil ne-
pravdivé informácie. Mesto 
sa, pochopiteľne, bráni a žia- 

dalo o opravu správ, ktoré 
zavádzali čitateľov. Keďže 
bol porušený zákon, redak-
cii Večerníka neostalo nič 
iné, iba uverejniť pravdivé 
informácie od primátora 
mesta Žilina Igora Chomu. 
Mesto sa týmito krokmi 
usiluje o to, aby informá-
cie od novinárov dostávali 
obyvatelia pravdivé, za čo 
si v konečnom dôsledku aj 
platia, ak si kúpia napríklad 

Žilinský večerník. Dovoľu-
jeme si verejnosť infor-
movať, že všetky korektné 
informácie o dianí v meste 
nájdete na stránke mesta 
Žilina v štyroch rubrikách, 
a to: spravodajstvo, kultúra, 
šport a polícia informuje. 
Tieto správy sú pravdivé 
a vy nemusíte za ne pla-
tiť ako novinám, ktoré vás 
v niektorých momentoch 
zavádzajú a nepravdivými 

senzáciami si chcú zvýšiť 
predajnosť. 

Na informácie, ktoré sa ne-
zakladajú na pravde, reaguje 
aj prednosta Mestského úra-
du v Žiline Igor Liška. Jeho 
uvádzanie veci na správnu 
mieru nájdete na www.zili-
na.sk v pravom stĺpci, Čo sa 
v meste urobilo.

REDAKCIA

Píše Večerník pravdivo?

Poznámka redakcie: Tvrdenia šéfredaktora boli natoľko zavádzajúce, že musel uverejniť žiadosť o opravu mesta, čo urobil...
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Mesto Žilina vybu-
dovalo nové detské 
ihriská na sídliskách 
Hájik, Solinky a Vl-
čince. Pribudli nové 
drevené domčeky, 
šmykľavky, hojdač-
ky, lezecké steny a 
mnoho iných prelie-
zok. Celková suma, 
vynaložená na 
ihriská, predstavuje 
necelých 52 000 eur. 
Plánuje sa rekon-
štrukcia ihriska Ro-
sinky, ktoré mesto 
Žilina odkúpilo od 
Nadácie 21. storo-
čia. 

Detské ihriská v sprá-
ve mesta Žilina pre-
chádzajú každoroč-

ne opravami, ako sú výmena 
piesku v pieskoviskách, vy-
budovanie bezpečnostných 
zón na reťazových hojdač-
kách, osadenie stolnoteni-
sového stola, nákup brán na 
loptové hry, oprava asfalto-
vých povrchov a mnohé iné. 
Celková suma opráv ihrísk za 

rok 2015 predstavuje necelých 
65 000 eur. Do konca roka sa 
chystá rekonštrukcia a oprava 
ihriska na sídlisku Hliny pri 
Váhostave. 

„Budovanie a udržiavanie det-
ských ihrísk je nemalá investí-
cia, ale pre mesto veľmi dôleži-
tá. Záleží nám na tom, v akom 
prostredí naše deti vyrastajú 
a v akom prostredí sa hrajú. 
Chceme deťom ponúknuť al-
ternatívu, aby vymenili počíta-
če, tablety a mobily za aktívny 
pohyb na čerstvom vzduchu. 
Preto budeme pokračovať v 
nastolenom trende, teda v bu-
dovaní a opravovaní ihrísk,“ 
dodal primátor Igor Choma.

Výber lokalít, v ktorých sa 
konali opravy a budovali 
nové ihriská, bol realizo-
vaný na základe podnetov 
občanov, pričom sa prihlia-
dalo na nedostatok ihrísk v 
daných miestach. Najviac sa 
budovalo na sídlisku Hájik 
a nového ihriska sa dočkali 
aj na sídlisku Solinky a Vl-
čince. Mesto Žilina po re-
konštrukcii v Bánovej a na 
Hlinách zaznamenalo prvé 
poškodenie vandalizmom. 
Prosíme občanov mesta, aby 
pri spozorovaní vandalizmu 
volali na Mestskú políciu Ži-
lina na číslo 159.

REDAKCIA

Deťom sú k dispozícii nové detské ihriská

Detské ihrisko na sídlisku Hájik 

Vianočné trhy na Mariánskom námestí 

VIANOČNÉ TRHY  
s chuťou Primátorského punču
Mesto Žilina pokra-
čuje v tradícii a aj 
tento rok si pre Ži-
linčanov a návštev-
níkov mesta pripra-
vilo Vianočné trhy. 
Tradičné Vianočné 
trhy sa budú konať 
na Mariánskom 
námestí a Námestí 
Andreja Hlinku. Pri-
pravené sú stánky  
s občerstvením,  
vianočnou temati-
kou a umelé klzisko. 

Stánky s občerstvením 
v počte 11 boli vybra-
né na základe elek-

tronickej aukcie v októbri 
2015, v ktorej sa zúčastnilo 
22 záujemcov. Mestu Žilina 
tak pribudne do mestskej 
kasy za prenájom stánkov  
122 244 eur.

Vianočné trhy budú po-
kračovať vo svojej tradícii 
a predstaví sa na nich cha-
ritatívna akcia Primátorský 
punč. Cena punču bude 
dobrovoľná a výťažok bude 
venovaný Detským jasliam 
Veľká Okružná 82 a Det-

ským jasliam Puškinova. 
Punč sa bude podávať od 20. 
do 23. decembra. Predávať 
ho bude samotný primátor 
mesta a predstavitelia Mest-
ského úradu v Žiline.

„Pozývam všetkých, ktorí 
budú mať cestu na Marián-
ske námestie, aby sa zasta-
vili na Vianočných trhoch 
a u mňa na Primátorskom 
punči. Stánok, v ktorom bu-
dem podávať tento typický 
vianočný nápoj, nájdete v 
ohradenom areáli Vianoč-
ných trhov priamo v srdci 
nášho mesta. Poteší ma, že 

sa spoločne porozprávame. 
Výťažok z tejto akcie pôjde 
na praktické účely – pre 
naše deti, “ pozýva primátor 
mesta Žilina Igor Choma. 

Vianočné trhy v Žiline 
budú tradične prebiehať 
na Mariánskom námes-
tí a na Námestí Andreja 
Hlinku od 1. decemb-
ra do 23. decembra 2015.  
 
Predajcovia občerstvenia 
majú možnosť predĺžiť pre-
daj až do 3. januára 2016.

REDAKCIA 

Milí Žilinčania,
máme tu december 
– posledný mesiac 
v tomto roku. Urči-
te sa už tešíte na 
vianočnú atmosféru, 
a preto vás nechcem 
veľmi zaťažovať 
politickými záležitos-
ťami, ktoré v našom 
meste neustále 
riešime. 

Môžem však skon-
štatovať, že za prvý 
rok môjho druhé-

ho primátorovania sa toho 
udialo neúrekom. 

Intenzívne pracujeme na 
rozbehnutých projektoch a 
na príprave ďalších zámerov, 
ktoré majú zlepšiť život v na-
šom meste. Dôležitým fak-
tom je to, že elektronickými 
aukciami a ďalšími opatrenia-
mi výrazne šetríme finančné 
prostriedky mesta, ktoré po-
tom môžeme zmysluplne in-
vestovať do potrebných vecí. 
Vďaka tomu pribudli nové 
detské ihriská, rozširujeme 
kapacity materských škôl či 
podporujeme projekty zdra-
vého stravovania žiakov ži-
linských škôl. Rozbehli sme 
aj revitalizáciu parkov v Bá-
novej a Parku Ľudovíta Štúra 
na Bôriku, rekonštruujeme 
Slnečné schody na Hájiku, 
Rosenfeldov palác, dokončili 

sme modernizáciu Zimného 
štadióna, tiež modernizuje-
me verejné osvetlenie. Pre 
zlepšenie života žilinských 
dôchodcov a ich zapojenie do 
diania v meste sme vytvorili 
Radu seniorov mesta Žilina, 
rozširujeme denné centrá a 
výdaj stravy pre žilinských 
dôchodcov. Zaviedli sme bez-
platné cestovanie v MHD pre 
všetkých Žilinčanov nad 62 
rokov.

Od svojho nástupu do funkcie 
primátora uprednostňujem 
otvorenú a priamu komuni-
káciu s občanmi, preto pravi-
delne organizujeme stretnutia 
občanov s vedením mesta, na 
ktoré môže prísť naozaj každý 
občan so svojimi požiadavka-
mi. Mnohé z podnetov obča-
nov aj vďaka tomu dokážeme 
promptne riešiť.

Milí Žilinčania, mesto Žili-
na pre Vás pripravilo v de-
cembri viacero zaujímavých 
podujatí, na ktoré Vás týmto 

srdečne pozývam. Už v piatok 
4. decembra zavíta do nášho 
mesta Mikuláš, s ktorým spo-
ločne rozsvietime vianočný 
stromček na Mariánskom 
námestí. V tomto roku je no-
vinkou koncert chrámovej 
hudby Proglas – Slovanská 
óda, na ktorý Vás srdečne 
pozývam. Na koncerte, kto-
rý sa uskutoční na Námestí 
Andreja Hlinku v piatok 18. 
decembra o 18.00 hod., vy-
stúpia: Sisa Sklovská, Dušan 
Jarjabek, Otokar Klein, The 
Hope Gospel Singers – diri-
guje Iveta Weis Viskupová. 
Vstup je voľný.

Det,i ale aj dospelí sa budú 
môcť bezplatne korčuľovať na 
najnovšom type umelej ľado-
vej plochy priamo na Marián-
skom námestí. Pre športov-
cov je pripravený Vianočný 
beh na Vodnom diele Žilina v 
sobotu 19. decembra.

Igor Choma,  
primátor mesta Žilina

Žilinský večerník 
a TV Markíza vo 
svojich príspevkoch 
neuviedli pravdivé 
informácie týka- 
júce sa stavby na 
Kragujevskej ulici, 
prostredníctvom 
ktorej plánuje spo-
ločnosť Sungwoo 
Hitech Slovakia 
s.r.o. rozšíriť výro-
bu. Mesto vám pre-
to poskytuje sumár 
objektívnych infor-
mácií k predmetnej 
téme.

Už v minulom roku 
mesto disponova-
lo informáciou, že 

spoločnosť Sungwoo Hi-
tech Slovakia s.r.o. plánuje 
rozšíriť výrobu, čím by v 
Žiline pribudlo ďalších 300 
nových pracovných miest. 
To však neznamená, že 
spoločnosť nemusí dodr-
žiavať stavebný zákon. 

Štátny stavebný dohľad 
koncom októbra potvrdil 
nepovolené stavebné práce 
a okamžite zakázal akúkoľ-
vek nepovolenú stavebnú 
činnosť. Zároveň vyzval 
stavebníka, aby predložil 
stavebnému úradu všetky 
potrebné dokumenty k ďal-
šiemu konaniu. 

Televízia Markíza vo svo-
jom príspevku nesprávne 
uviedla, že „primátor Žili-
ny však už minulý týždeň 
avizoval, že stavbu tak či 
tak zlegalizujú“, čo nebo-
lo pravdou. Markíza sa 
korektne ospravedlnila a 
umožnila primátorovi mes-
ta v ďalšom príspevku dať 
veci na správnu mieru. 

Žilinský večerník sa žiaľ pro-
fesionálne nezachoval. Jeho 
šéfredaktor v politickom pa-
mflete vôbec neakceptoval 
fakty, že ak stavebník v zmysle 
stavebného zákona predloží 
všetky požadované doku-
menty a vyjadrenia a nebude 
existovať právny dôvod na 
nevydanie dodatočného po-
volenia, bude toto povolenie 
vydané. Ak nebudú dodržané 
podmienky platnej legislatívy, 
povolenie vydané nebude. 
Záleží teda na investorovi, či 
bude môcť v stavbe pokračo-
vať. V každom prípade bude 
Stavebný úrad v Žiline ako 
vždy postupovať v medziach 
zákona. 

REDAKCIA 

AKÁ JE PRAVDA o nelegálnej stavbe v Žiline?

Nelegálne stavenisko
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Poslanci volebného obvodu č. 6 
Anton Trnovec a Jozef Juriš 

Bytčický chodník prejde 
rekonštrukciou
Chodník pri hlavnej ceste 
Žilina – Bytčica od čer-
pacej stanice po autobu-
sovú zástavku prejde re-
konštrukciou. Prinesie to 
bezpečnejší presun obyva-
teľov v tak frekventovanej 
lokalite. V septembri bola 
vyhotovená projektová do-
kumentácia, ktorá bola po-
trebná na spracovanie kri-
térií. Kritériá boli následne 
zapracované do verejnej 
súťaže. V novembri bol 
následne vybratý zhotovi-
teľ prác, ktorý splnil pod- 
mienky súťaže a ponúkol 
najlepšiu cenu. 

Revitalizácia Bytčického 
potoka
Bytčický potok prejde re-
vitalizáciou, aby sa pred-
chádzalo prípadnej povod-
ni. Stavba sa na základe 
projektovej dokumentácie 
člení na dva úseky a zasa-
huje súkromné pozemky. 
Prvý úsek je majetkovo vy-
rovnaný a bola podaná žia- 
dosť o vydanie územného 
rozhodnutia na Stavebný 
úrad v Tepličke nad Vá-
hom. Po schválení územ-
ného rozhodnutia sa začne 
vybavovanie stavebného 
povolenia, aby táto časť 
stavby bola pripravená na 
realizáciu. Druhý úsek nie 
je majetkovo vyrovnaný, 
momentálne to je v štádiu 
riešenia odboru právneho 
a majetkového mesta Žili-
na.

Požiarna zbrojnica v Byt-
čici má novú vizáž
Požiarna zbrojnica v Byt- 
čici prešla kompletnou 
rekonštrukciou a zmeni-
la svoj vzhľad. Pôvodná 
jednoduchá jednopod-
lažná stavba s garážou a 
zasadacou miestnosťou sa 
zmenila na plnohodnot-
nú zbrojnicu. Stavebné 
úpravy priniesli nadstav-
bu podkrovia, v ktorom 
sa nachádza nová zasada-
cia miestnosť s rozlohou  
36,9 m². Stará zasadacia 
miestnosť sa nachádza-

la na prízemí, teraz bude 
slúžiť ako sklad požiarnej 
techniky a vybavenia ha-
sičov. Počas rekonštrukcie 
bolo potrebné zrealizovať 
rekonštrukciu káblovej 
prípojky, pridalo sa nové 
vonkajšie točité schodis-
ko a budova dostala nový 
nádych vo forme fasády. V 
súčasnosti je objekt odo-
vzdaný do užívania dobro-
voľným hasičom z Bytčice.

Prímestská časť Trnové
Materská škola v Trnovom, 
ktorá sa nachádza v prie-
storoch Základnej školy 
Dolná Trnovská, má od  
1. septembra 2015 o 1 trie-
du viac. Zväčšil sa tak po-
čet prijatých detí do zaria-
denia. 

V mesiaci október 2015 
bola vykonaná obhliadka 
na ulici Šenkárová spolu 
s vedúcim odboru dopra-
vy na Mestskom úrade v 
Žiline Petrom Rolkom. V 
prípade dobrého počasia 
budú umiestnené popri 
ceste žľaby, ktoré zabránia 
prenikaniu dažďovej vody 
do susediacich záhrad.

Začali sa prípravné práce 
revitalizácie potoka a rozší-
renia hlavnej cesty. Časť po-
toka pri hlavnej ceste bude 
zatrubnená a umožní sa roz-
šírenie hlavnej cesty a tým aj 
bezpečnosť motoristov. 

Prímestská časť Mojšova 
Lúčka
Nesmierne nás teší spolu-
práca s Vodohospodárskou 
výstavbou, pričom chceme 

vyzdvihnúť aktívnu pomoc 
vedúceho odboru právneho 
a majetkového Mestské-
ho úradu v Žiline Jakuba 
Ulahera. Spoločne sa nám 
podarilo zrealizovať 2 stret-
nutia s občanmi, ktorých 
účelom bolo vyrovnanie 
podielov na ich nehnuteľ-
nostiach.

Momentálne v tejto mests-
kej časti prebieha rozsiahla 
výsadba okrasných stro-
mov, taktiež i údržba priľa-
hlých verejných priestran-
stiev.

Na poslednom 9. zasadnu-
tí Mestského zastupiteľstva 
v Žiline označil primátor 
mesta Žilina Igor Choma 
za najaktívnejších poslan-
cov Jozefa Juriša a Anto-
na Trnovca z volebného 
obvodu č. 6, ktorí mali na  
29. stretnutiach s občanmi  
100 % účasť: Práca poslanca 
MZ v Žiline nás napĺňa  a v 
našich aktivitách chceme aj 
naďalej pokračovať. Týmto 
vás srdečne pozývame na 
poslanecké stretnutia, ktoré 
sa uskutočnia:

1. Trnové/Rosinky 
15. 12. 2015  o 18.00 hod.

2. Bytčica  
16. 12. 2015  o 18.00 hod.

3. Mojšova Lúčka  
8. 12. 2015  o 18.00 hod.

POSLANCI  
ANTON TRNOVEC 

JOZEF JURIŠ

Volebný obvod č. 6  
Trnové, Rosinky, Bytčica, Mojšova Lúčka

ŠARKANIÁDA
Medzi obyvateľmi Hájika 
obľúbená akcia Šarkaniáda 
– spoločné lietanie šarka-
nov na kopci pri konečnej 
zastávke trolejbusov Stodo-
lova – sa mala uskutočniť 
v nedeľu 15. 11. 2015, ne-
priaznivé počasie však po-
dujatiu pod holým nebom 
neprialo. Púšťať šarkany 
v daždi a chlade je naozaj 
extrém a hazard zo zdra-
vím najmä najmladších detí, 
a tak bolo lietanie zrušené. 
S veľkou pravdepodobnos-
ťou nám už do konca roka 
počasie nedovolí podujatie 
zopakovať, chceli by sme ho 
preto o to lepšie pripraviť na 
budúci rok. Šarkaniádu dlhé 
roky organizuje poslanecký 
výbor na Hájiku s podporou 
viacerých sponzorov, ten-
to rok sa mala organizačne 
podieľať aj hájická základná 
škola. Ako poslanci sa sna-
žíme podporovať akékoľvek 
zmysluplné akcie komunit-
ného typu, ktoré vytvárajú 

neformálne susedské vzťahy 
medzi obyvateľmi sídliska, 
vyzývame preto obyvateľov 
Hájika, ktorí by chceli po-
môcť zlepšiť organizáciu 
takýchto podujatí, prípadne 
sami by chceli zorganizovať 
podujatie podobného typu, 
aby nás kontaktovali.

Stretnutia poslancov za VO 
č. 5 Hájik s občanmi sa ko-
najú vždy v prvú stredu v 
mesiaci o 17.00 na Základnej 
škole Námestie Mladosti 1, 
Hájik (okrem obdobia škol-
ských prázdnin), najbližšie 
sa stretneme 2. 12. 2015. 

Kontaktovať nás môžete aj 
priamo, telefonický kontakt 
na nás nájdete na webovej 
stránke mesta Žilina: www.
zilina.sk/volebny-obvod-c-
5-hajik. Ďalšou možnosťou 
je facebooková skupina Há-
jik – Žilina, kde tiež hľadáme 
riešenia našich problémov. 
Veríme, že sa spoločne pri-
činíme o rast životnej úrovne 
na našom sídlisku aj celkovo 
v našom meste.

POSLANCI:
Ing. Ján Ničík

Ing. Marián Janušek 
Ing. Ľuboš Plešinger

Poslanci MZ za volebný obvod  
č. 5 Hájik informujú

Ilustračné foto 



pod záštitou primátora mesta zilina igora chomu

18. december  2015 o18.00 hod

Hudba 

LubomIr HornaK
LIbreTo 

KonStantIn FILoZoF a DanIeL HevIer

vstup volný

KonCert Chramovej hudby

The HoPe GoSPeL SIngerS -  DIrIGuje IVETa WEIS VISKUPOVa

DuSan jarjabeK oToKar KLeIn

SISa SKLovSKa

námestie andreja hlinku, zilina

5 POZÝVAME

RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA

ČÍSLO 10www.zilina.sk 

DECEMBER  2015 

O Žiline so Sisou Sklovskou 
V predvianočnom 
období sa v Žiline 
bude konať koncert 
chrámovej hudby z 
názvom „Proglas“, 
na ktorom sa pred-
stavia známi sloven-
skí umelci. Hlavnou 
hviezdou vystúpenia 
bude rodená Ži-
linčanka Sisa Sklov-
ská, ktorá pri tejto 
príležitosti poskytla 
redakcii Radničných 
novín rozhovor. 

Ako rodená Žilinčanka, aký 
máte vzťah k svojmu rodné-
mu mestu?
Žilina je pekné mesto, a keď 
mám byť úprimná, tak v mi-
nulosti bolo krajšie. To, čo 
sa stalo s Farskými schodmi 
a že v centre vyrástlo veľké 
obchodné stredisko... Busta 
Lenina by tam pasovala oveľa 
lepšie. 

Aká najsilnejšia spomienka 
Vás spája so Žilinou?
Veľký dom obrastený divým 
hroznom, kde som bývala 
od narodenia, veľký dvor so 
záhradou a veľmi veľa našich 

mačiek, bratova motorka vo 
dvore, základná škola Kone-
vova a moja učiteľka hudob-
nej výchovy, ktorá ma po-
slala na moju prvú spevácku 
súťaž. A nezabudnuteľným 
zážitkom ostalo pre mňa 
dodnes, keď som raz ráno 
otvorila okno a pred ním sa 
prechádzali slony. (Smiech) 
Mali sme dom pri colnici na 
hlavnom železničnom uzli. 
Prevážali slony z jednej ZOO 
do druhej.

Aký je Váš vzťah k adventu?
Milujem obdobie Vianoc, ad-
ventných večerov, koncertov... 
Pre mňa spievať v kostoloch 
je ten najkrajší a neopísateľný 
zážitok. Priestor kostolov ne-
nahradí žiadna svetová kon-
certná sála na svete. Tiež si 
rada vychutnávam atmosféru 
vianočných trhov!

O čom bude Vaše vystúpenie 
v rámci koncertu Proglas?
V slovanskej óde Proglas 
mám hlavnú rolu Narrator-
ky (rozprávačky dejom). Ja 
jediná spievam v slovenčine. 
Ostatní v staroslovienčine. 
Slovenské texty písal Daniel 

Hevier. Celý Proglas zhu-
dobnil Lubomír Horňák. Po-
sledný obrovský úspech sme 
zožali v Ríme v Bazilike sv. 
Praxedy, kde som sa aj osob-
ne stretla s pápežom Františ-
kom.

A na záver, čo by ste popria-
li Žilinčanom do Nového 
roka?
Všetkým Žilinčanom prajem 
zo srdca len to najlepšie!!! 
Jurajovi Blanárovi a Igorovi 
Chomovi držím palce, nech 
sa im podarí Žilinu čo naj- 
viac zveľaďovať a udržiavať, 
aby stále patrila medzi najkra-
jšie mestá na Slovensku.

REDAKCIA

 

VIANOČNÝ 
BEH

& Stretnutie Klubu otužilcov a priateľov zimného plávania Tučniaky

XIV.
ročník

19.12.2015

Sprievodná akcia: Zimné plávanie o 12.00 
hod.

Bežecké disciplíny: beh na 1km, 8km, 21km 
(polmaratón), 42km (maratón)

Pre každého vopred prihláseného vianočná 
kapustnica grátis!!

Miesto: Vodné dielo Žilina (River club Žilina)
Prezentácia: 7.45 - 10.00 hod.

Prihláška: www.sport.zilina.sk

ŠTART: Maratón 8.30 hod.
Ostatné bežecké disciplíny: 10.30 hod.

Štartovné: 0,- €

zdroj foto: archív Sisi Sklovskej 
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Predstavujeme vám Třinec
Nové partnerské mesto Žiliny  

Prax ukázala, že žiaci, 
ktorí končia základ-
nú školu, nemajú 

pracovné spôsobilosti a tí, 
ktorí sa hlásia na učebné 
odbory, majú problémy  s 
manuálnymi zručnosťami, 
ako napr. obrábanie dreva, 
kovov či plastov.

Vzhľadom na túto skutoč-
nosť sme sa rozhodli opäť 
zriadiť školskú dielňu. Na-
výšením  hodín predmetu 
TECHNIKA v 5. ročníku, 
ktorý bol opäť zaradený 
do štátneho vzdelávacie-
ho programu,  chceme 
podporiť  u žiakov rozvoj 
samostatnosti, tvorivosti,  
pracovných zručností i ná-
vykov a plniť základnú prí-
pravu na profesijnú orien- 
táciu  našich žiakov. Ne-
zabúdame tak aj na žiakov 
so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami, 
ktorí sa budú hlásiť na učeb-
né odbory stredných škôl.
Zapojením sa do projektu 
„Podpora polytechnickej 

výchovy na základných 
školách“ - DIELNE 2  sme 
získali kvalitné učebné 
pomôcky, pomohli nám 
aj finančné prostriedky                   
z GRANTU mesta Žilina 
a pohotovostného fon-
du poslancov mestského 
zastupiteľstva, ako aj od 
zriaďovateľa. V súčinnos-
ti so Strednou odbornou 
školou elektrotechnickou  
na Komenského ulici  naši 
žiaci 5. ročníka spolu so 
študentmi SOŠ skladali zlo-

žitejšie učebné pomôcky  z 
projektu. Ďalšia spolupráca 
sa bude rozvíjať návštevou 
ôsmakov na praktickom vý-
cviku študentov  v SOŠ, kde 
si môžu vyskúšať praktické 
zručnosti v ich odboroch. 
Máme záujem pripraviť na-
šich žiakov na budúce po-
volanie a taktiež vzbudiť ich 
záujem o energetické učeb-
né odbory.
                                                                                                                    

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
LICHARDOVA 

Nová školská dielňa pre duálne vyučovanie

Žiaci pri práci v novej školskej dielni 
Zdroj: Základná škola Lichardova

V polovici novem-
bra sa na Radni-
ci mesta Žilina 
konalo pracovné 
stretnutie, ktorého 
predmetom bola 
pozostalosť aka-
demického maliara 
Mojmíra Vlkolačka 
(1915 – 2007). 

Tento známy žilinský 
výtvarník si ešte za 
svojho života prial, 

aby sa jeho diela dostali ako 
dar do majetku mesta Žili-
na. Jeho prianie v súčasnos-
ti plní jeho manželka, pani 
Emília Sadloňová.

Na stretnutí sa zúčastni-
li: Peter Štanský, Miroslav 
Pfliegel, Jozef Krakovský 
a vedúca odboru kultúry, 
športu, cestovného ruchu 
a miestneho rozvoja Mest-
ského úradu v Žiline Ingrid 
Dolníková. Stretnutie vie-

dol prvý zástupca primáto-
ra mesta Žilina Patrik Gro-
ma. Prítomní na stretnutí 
rokovali o realizácii priania 
Mojmíra Vlkolačka.

V nasledujúcich dňoch 
prevezme mesto Žilina do 
svojho majetku darovacou 
zmluvou od pani Emílie 
Sadloňovej 85 originálnych 
diel. Výstava akvarelov a 
kresieb Mojmíra Vlkolač-
ka sa uskutoční na Radni-

ci mesta Žilina začiatkom 
roku 2016.

V roku 2000 udelilo mesto 
Žilina akademickému ma-
liarovi Mojmírovi Vlkolač-
kovi „Čestné občianstvo 
mesta Žilina“. V tomto roku 
si 15. decembra pripome- 
nieme sté výročie narode-
nia tohto významného ži-
linského výtvarníka. 

REDAKCIA

Diela Mojmíra Vlkolačka budú  
vystavené na Radnici mesta Žilina

Viceprimátor Patrik Groma a Milena Sadloňová, ktorá 
darovala mestu Žilina diela Mojmíra Vlkolačka

V mesiaci október vznikla na Základnej škole Lichardova otvo-
rená nová školská dielňa pre duálne vyučovanie. Dielňa vznikla 
v spolupráci so Strednou odbornou školou elektrotechnickou  v 
Žiline. Žiaci tak majú možnosť okrem teoretických znalostí na-
dobudnúť aj určitú prax v predmete „TECHNIKA“.  

Mesto Třinec je 
mesto v Morav-
skoslezskom kra-

ji, v okrese Frýdek-Místek. 
Prvá písomná zmienka o 
meste je z roku 1444. Mes-
to sa nachádza pri rieke  
Olši,  na území historic-
kého Těšínského Slezska. 
V Třinci  v roku 2011 žilo 
37-tisíc obyvateľov, s men-
šinou Poliakov (cca 18 %).  
Mesto má rozlohu 8 541 ha.  
V meste sídli významný čes-
ký výrobca oceľových dlhých 
valcovaných výrobkov – Tři-
necké železárny. Firma má 
dlhoročnú tradíciu, výroba  
tam začala už v roku 1839.  
Železiarne  dnes zamestná-
vajú takmer 6 000 pracovní-
kov. 

Vzdialenosť medzi Žilinou 
a Třincom je približne 60 
kilometrov. Táto vzdialenosť  

umožňuje užšiu a aktívnejšiu 
spoluprácu, čo by sa malo 
odzrkadliť v možnosti čerpa-
nia finančných prostriedkov 
pre cezhraničnú spoluprácu 
z fondov Európskej únie a z 
Medzinárodného vyšehrad-
ského fondu. Obe mestá 
sa nachádzajú na dôležitej 
dopravnej trase medzi Slo-
venskom a Českom, preto 
ich predstavitelia  môžu tl-
močiť vládam svojich krajín 

požiadavky na riešenie pro-
blematiky dopravy v pohra-
ničnom pásme. Spolupráca 
miest Žilina a Třinec má 
v budúcnosť veľký poten- 
ciál. Prinesie pre obyvateľov 
oboch miest aj osoh v rámci 
kultúrno-spoločenských ak-
cií, čo bude  zreteľné aj počas 
kultúrneho leta a podporí sa 
cestovný ruch. 

REDAKCIA

Zľava: Věra Palkovská, primátorka mesta Třinec a Igor 
Choma, primátor mesta Žilina pri podpise zmluvy 

Mesto Žilina kaž-
doročne oceňuje 
osobnosti, ktoré sa 
v Žiline narodili, žili 
a tvorili. Dňa  
26. októbra 2015  
sa na Radnici mes-
ta Žilina uskutočni-
la slávnosť, na kto-
rej primátor mesta 
Žilina Igor Choma 
odovzdal ocenenia 
za rok 2014. 

Na základe návrhov 
priamo od obča-
nov boli ocenené 

tieto osobnosti:
Čestné občianstvo mesta 

Žilina si prevzal výtvarník 
Rudo Sikora za celoživotnú 
umeleckú tvorbu, pedago-
gickú činnosť a občianske 
aktivity.

Cena mesta Žilina „in 
memoriam“ bola udelená 
fotografovi Dežovi Hoff-
mannovi za tvorbu ume-
leckej fotografie a portrétov. 
Cenu prevzal doc. Marián 
Pauer, autor knihy Fotograf 
Beatles. 

Uznanie za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu mesta Žili-
na si prevzali: Stano Lajda 
za umeleckú tvorbu a prácu 

s mládežou, Tibor Mahút 
za rozvoj národného folkló-
ru a udržiavanie národných 
tradícií, Štefan Massányi 
za činnosť v Zbore Žilincov 
a aktivity pri zrode Staro-
mestských slávností, Peter 
Sagan za výnimočné úspe-
chy v cyklistike a reprezen-
táciu Slovenskej republiky. 
Ocenenie prevzal jeho otec 
Ľubomír Sagan.

V kultúrnom programe 
vystúpili Peter Vaňouček, 
Miroslav Baloga, Matúš 
Dobeš, Pavel Stiller a Jelena 
Horváthová.

REDAKCIA   

Mesto Žilina ocenilo osobnosti za rok 2014

Zľava: Rudo Sikora, Marián Pauer, Stano Lajda, Tibor Mahút, Štefan 
Massányi, Ľubomír Sagan (otec Petra Sagana) a Igor Choma

Mesto Žilina má nové partnerské mesto. Stalo sa ním mesto Tři-
nec v Českej republike. Primátor mesta Žilina Igor Choma  
a starostka mesta Třinec  Věra Palkovská podpísali 6. novembra 
2015 v Třinci Zmluvu o partnerstve a vzájomnej spolupráci, ktorú 
schválili obe mestské zastupiteľstvá. 
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Prvý novembrový 
piatok hostilo CVČ 
na Kuzmányho 105 
Žilina najlepších 
mladých šachistov 
z okresu Žilina a 
Kysuckého Nového 
Mesta. Majstrovs-
tiev sa zúčastnilo 25 
škôl so 114 žiakmi. 

Hralo sa švajčiarskym 
systémom na 7 kôl.  
Šach dáva deťom 

veľa. Učí ich rozmýšľať, kom-
binovať, predvídať. Učí ich 
vyhrávať, ale i prehrávať. Po 
prehre vstať a bojovať ďalej. 
To všetko sú vlastnosti, ktoré, 
potrebujú do života. 

Starší žiaci: 
1. Cedzo Adam – Gymná-
zium Varšavská Žilina, 6 
bodov.
2. Turanec Daniel – Zá-
kladná škola Rajec Lipová,  
6 bodov.
3. Šustek Radoslav – Zá-
kladná škola Gbeľany, 6 
bodov.
4. Štauder Matej – Gymná-
zium Svätého Františka z 
Assisi Žilina, 6 bodov.

Mladší žiaci:
1. Balvan Filip – Základná 
škola Fačkov, 5,5 bodu.
2. Gärtner Mikuláš – Zá-
kladná škola Karpatská, 5 
bodov.
3. Hreus Šimon – Základná 
škola Zaymusa, 5 bodov.
4. Čarnecký Viliam – Zá-
kladná škola Lichardova,  
5 bodov. 

Dievčatá:
1. Balalová Adela – Základ-
ná škola Martinská, 5 bo-
dov.
2. Čarnecká Stella – Zá-
kladná škola Lichardova, 5 
bodov.
3. Schmiesterová Kamila – 
Základná škola Zaymusa,  
4 body.

4. Obročníková Viktória –
Základná škola Námestie 
Mladosti, 4 body.

Na kraj má právo po-
stupu s divokou kartou:  
Pecháč Jerguš – Základná 
škola Lichardova Žilina, 
Šustek Radoslav – Základ-
ná škola Gbeľany. 

Z postupového miesta Ced-
zo, Turanec, Štauder, Bala-
lová, Čarnecká, Schmies-
terová. Krajské kolo sa 
uskutoční 2. 12. 2015 v Lip-
tovskom Mikuláši. Budeme 
im držať palce! 

Darina Vaneková 
ŠACHOVÝ ODDIEL 
MLADOSŤ ŽILINA

Majstrovstvá okresu žiakov Žilina  
v rapid (zrýchlenom) šachu

Možnosť korčuľovania sa bezplatne na najnovšom type umelej ľadovej plo-
chy priamo na Mariánskom námestí v Žiline ocenia predovšetkým naši naj-
menší. K dispozícii bude aj požičovňa korčúľ. 

Viac info na: www.klziskozilina.sk

Klzisko na Mariánskom námestí 
od 1. decembra 2015 do 2. januára 2015

Mladý šachista v zápale hry 

Zrekonštruovaný 
zimný štadión ve-
denie mesta Žilina 
spolu so vzácnymi 
hosťami slávnostne 
odovzdalo 16. novem-
bra do užívania žilin-
ským hokejistom a 
verejnosti. Rozsiahle 
rekonštrukčné práce 
boli vykonávané 
od júna tohto roka. 
Financie na opravu 
štadióna vo výške  
1 010 000 eur získa-
lo mesto od vlády 
Slovenskej republiky 
na jej výjazdovom 
rokovaní v Žiline dňa 
8. októbra 2014. 

Mesto Žilina po 
rozsiahlej rekon-
štrukcii oficiálne 

odovzdalo 16. novembra 
zimný štadión do užívania 
športovcom a aj fanúšikom 
ľadového hokeja. Oficiálneho 
otvorenia sa za mesto Žilina 
zúčastnil primátor Igor Cho-
ma, prvý zástupca primátora 
Patrik Groma, druhý zástup-
ca primátora a podpredseda 
predstavenstva MsHK Anton 
Trnovec, predseda Žilinského 
samosprávneho kraja Juraj 
Blanár, viceprezident SZĽH 
Dušan Mráz, generálny se-
kretár SZĽH Róbert Pukalo-
vič, predseda predstavenstva 
MsHK Marián Tittl, zástup-
covia MsHK, zástupcovia 
zhotoviteľa prác, ktorým bola 
firma DAG s.r.o., a iní vzácni 
hostia. 

„Slovenský zväz ľadového 
hokeja je veľmi šťastný, že 

sa podarilo zrekonštruovať 
priestory najstaršieho kryté-
ho zimného štadióna na Slo-
vensku. Chcem sa poďakovať 
vláde Slovenskej republiky, 
že prispela výraznou finanč-
nou mierou k rekonštrukcii 
a tak isto aj primátorovi mes-
ta Žilina Igorovi Chomovi 
za úsilie, ktoré vynakladá 
na zveľadenie a podporu 
ľadového hokeja v Žiline,“ 
povedal v úvodnom slove vi-
ceprezident Slovenského ľa-
dového hokeja Dušan Mráz.  

Najväčšia investícia sa do-
tkla vzduchotechniky, ktorá 
zlepšuje odvetrávanie šatní, 
ale aj hracej plochy. Taktiež 
umožňuje v prípade potre-
by vykurovanie a znižuje 
výskyt hmly na ľadovej plo-
che. Menili sa mantinely pre 
splnenie novej smernice, 
rekonštruovala sa elektroin-
štalácia, vybudovalo sa nové 
ozvučenie. Rekonštrukcia 
šatní bola vykonaná nielen v 
starej hale, ale aj v tréningo-
vej hale. Taktiež sa spevňova-
la strecha starej haly a celko-
vo prešla výraznou obnovou.

Počas rekonštrukcie pre-
biehali časté kontrolné dni, 

pretože vedeniu mesta zále-
žalo na tom, aby boli práce 
dokončené v stanovenom 
termíne a boli vykonané 
kvalitne. Kontrolných dní 
sa zúčastnili aj poslanci 
Mestského zastupiteľstva v 
Žiline, ktorí si to vyžiada-
li na rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Vykonali sa 
dva kontrolné dni pre po-
slancov, ale stav a priebeh 
prác prišlo skontrolovať iba 
7 poslancov z 31-členného 
poslaneckého zboru.

„Zimný štadión v Žiline po 
dlhých rokoch potreboval 
rekonštrukciu, preto som 
nesmierne rád, že vláda Slo-
venskej republiky vyčlenila 
financie na rekonštrukciu 
štadióna. Počas prác sme 
vykonávali kontroly, aby 
sme sa ubezpečili, či všetko 
prebieha v poriadku. Zho-
toviteľ prác bol ústretový a 
o všetkom nás informoval. 
Po rekonštrukcii sa hráčom, 
ale aj fanúšikom skultúrnili 
podmienky pre ich výkon 
či športové zážitky,“ uviedol 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma. 

 REDAKCIA

Staronový zimný štadión opäť slúži  
žilinskému hokeju

Mladí hokejisti privítali vzácnych hostí pred štadiónom

 Žilina 20. novembra 2015 
 
 
 
Vážený pán predseda vlády, 
 

dovoľte mi, aj týmto spôsobom úprimne sa Vám poďakovať za finančný príspevok 
na rekonštrukciu Zimného štadióna v Žiline, ktorý dňa 8. októbra 2014 schválila vo výške   
1 010 000,00 € vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom rokovaní v Žiline. 

 
Ako primátor mesta Žilina si veľmi vážim, že vláda pod Vašim vedením vyčlenila 

v takej výške finančné prostriedky na obnovu najstaršieho krytého zimného štadióna na 
Slovensku (1961), ktorý sa tak po dlhých rokoch dočkal komplexnej rekonštrukcie.  

 
Vďaka podpore vlády Slovenskej republiky sa mestu Žilina podarilo v pondelok      

16. novembra 2015 slávnostne otvoriť zrekonštruovaný zimný štadión za účasti župana, 
zástupcov SZĽH, vedenia mesta, vedenia spoločností MsHK i MsHKM, ako aj zástupcov 
mladých hokejistov. Zimný štadión sa tak stal plnohodnotným športovým zázemím nielen 
pre žilinských hokejistov, ale aj pre mládež a širokú verejnosť. Bez pomoci Vašej vlády by 
sme nemohli napĺňať svoj zámer vytvárať nastupujúcim generáciám priestor pre zmysluplné 
trávenie svojho voľného času a vychovávať tak športové talenty k úspechom na ľadovej 
ploche. 
  
Vážený pán predseda vlády,  
 

ešte raz srdečná vďaka. Všetkých nás mrzí, že ste nemohli prísť na otvorenie 
osobne, ale chápeme zložitosť medzinárodnej situácie, ktorá si vyžaduje Vaše nasadenie 
inde. Ak Vám to však pracovné povinnosti dovolia, bude mi cťou privítať Vás kedykoľvek 
v meste Žilina a previesť Vás staronovým štadiónom.  

 
S úctou 

 
            
 
 
 
Vážený pán 
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. 
predseda vlády Slovenskej republiky 

Igor Choma,  
primátor mesta Žilina 
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Mestská polícia Žilina informuje 

DECEMBER  2015 

Mestská polícia Žilina upozorňuje občanov na zvýšenú 
opatrnosť  a pozornosť  z dôvodu blížiacich sa vianoč-
ných sviatkov.  V tomto období dochádza pravidelne k 
nárastu krádeží osobných vecí v obchodných centrách 
a ich okolí, ale aj na verejne prístupných miestach. Po-
nechanie osobných vecí v automobiloch zvyšuje riziko 
poškodenia vozidla a ich krádeže.

Vážený pán primátor,
 
dovoľte mi, aby som Vám zatiaľ aspoň takto srdečne poďakovala v mene všetkých 
obyvateľov Škultétyho ulice za Váš nanajvýš korektný, ľudský, nielen zákony rešpek-
tujúci, ale aj doslova naše zdravie a životy chrániaci prístup počas celého riešenia 
našej ťažkej situácie.

Veľmi ma mrzí, že sme sa nezúčastnili na stretnutí s vedením mesta, ale termín ne-
bol dostatočne propagovaný alebo som natoľko unavená množstvom vodičov, ktorí 
absolútne nedodržiavajú príkazovú dopravnú značku, že sa mi termín nepodarilo 
zaregistrovať. Teraz chápeme v plnej miere heslo našej štátnej aj mestskej polície 
„Pomáhať a chrániť!“ Chceli by sme sa predovšetkým Vám a aj ostatným, ktorí nám 
boli ochotní pomôcť, verejne poďakovať.

Určite tak pri najbližšej príležitosti urobíme. Prajeme Vám veľa zdravia, síl a pohody 
v celom ďalšom osobnom aj pracovnom živote.

 S úctou 
PhDr. Vladimíra Taranová Ďurdíková

Poznámka red.: Prejazd nákladných vozidiel cez Škultétyho ulicu je zakázaný 
od októbra 2015. 

Milí Žilinčania,

dovoľujeme si Vás informovať o obsahu listu predsedu Žilinského mládežníckeho parlamen-
tu, ktorého adresátom je pán George Trabelssie.

Ťažko sa, vážení 
priatelia, robí kon-
štruktívne pre vás 
a naše mesto, keď 
existujú ľudia, ktorí 
len rečnia, kritizujú, 
ale nič konkrétne 
neprinesú. Ani keď 
im dáte priamo funk-
ciu so zodpovednos-
ťou a možnosťou 
realizovať sa (a uká-
zať nám všetkým, 
ako sa to teda má 
robiť dobre)...

Keď sa po minuloroč-
ných komunálnych 
voľbách v jednom z 

decembrových vydaní pýtal 
Žilinský večerník poslanca 
Martina Kapitulíka na to, aké 
sú jeho priority na najbližšie 
štyri roky a aké sú najväčšie 
problémy mesta v súčasnos-
ti, odpovedal okrem iného 
aj to, že „Mojou témou je 
už dlhodobo aj parkovanie 
na sídliskách, ktoré musíme 
začať riešiť ihneď a komplex-
ne. V krátkej dobe predsta-
víme konkrétne opatrenia, 
o ktorých sme presvedčení, 
že život v Žiline zlepšia. [...] 
Máme prichystané konkrét-
ne opatrenia, ktoré život v 
Žiline zlepšia. Spolu s tí-

mom odborníkov ich pred-
stavíme začiatkom roka.“ 
Slová, ktoré naznačovali, že 
aj poslanec Martin Kapi-
tulík nám pomôže vyriešiť 
problémy s parkovaním.  
 
Zrejme ostalo len pri nich, 
máme tu koniec roka a sľú-
bené konkrétne opatrenia 
od neho nikde. Napriek  
viacerým výzvam, aby boli 
mestskému zastupiteľstvu 
predložené. To mu však sa-
mozrejme nebráni perma-
nentne kritizovať, že sa s par-
kovaním v meste nič nerobí. 
Žiaľ, nie všetci sú ochotní 
pripustiť a akceptovať, že exi-
stuje proces ako projektová 
príprava stavby, verejné ob-
starávanie, rozpočet, realizá-
cia... Hovoriť o tom je predsa 
len jednoduchšie. Mať však 
zodpovednosť za výsledok je 
o niečom úplne inom.

Taktiež na návrh poslanca 
Martina Kapitulíka schválilo 
mestské zastupiteľstvo v júni 
tohto roka vytvorenie akejsi 
komisie pre riešenie vzťahov 
s pánom Trabelssiem, preto-
že podľa jeho názoru vede-
nie mesta za posledných päť 
rokov v týchto veciach neu-
robilo nič. Takže nastúpiť by 

mala komisia, ktorá by mala 
niečo naštartovať. Opäť zda-
nie budúcich konkrétnych 
konštruktívnych riešení, ale... 
V októbri predkladateľ toh-
to návrhu vyhlásil, že prvý 
viceprimátor funkciu pred-
sedu tejto komisie nezvláda 
(sám ho pritom navrhol) a 
že vlastne celá komisia sa ni-
kam neposúva. Preto dostal 
pán poslanec Kapitulík pria-
mo na novembrovom roko-
vaní zastupiteľstva ponuku 
ujať sa vedenia tejto komisie 
a udávať smer komunikácie 
mesta s pánom Georgeom 
Trabelssiem, pretože, ako 
bolo možné sa domnievať, 
má oveľa viac a lepších ná-
padov ako všetci ostatní do-
teraz zainteresovaní. Na po-
čudovanie však túto ponuku 
odmietol... 

Vážení Žilinčania, dajme 
teda pánovi poslancovi Ka-
pitulíkovi všetky možnosti a 
doprajme mu dostatok času, 
aby ako mestský poslanec 
dokázal, či vie pracovať na vý-
sledkoch svojich sľubov alebo 
ponúka len tie sľuby, pretože 
už naši predkovia vedeli, že 
reči sa hovoria, no chlieb sa je. 

REDAKCIA 

Akých ľudí v meste potrebujeme?  
Takých, ktorí iba hovoria, alebo takých, ktorí robia?

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z 
nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade 

každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok,  
zanechajme zvady, buďme k sebe milí a majme sa radi. 

V novom roku nech sa starosť všetka stratí a pokoj v 
duši nech sa nevytratí. K šťastiu nechýba ani krôčik, 

nech sprevádza Vás aj po celý rôčik. 
Šťastné a veselé želajme si spolu a v novom roku  

stretneme sa znovu!

Igor Choma  
primátor mesta Žilina 

Patrik Groma 
1. zástupca primátora 

Anton Trnovec 
2. zástupca primátora


