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V marci sa v Žiline konal volejbalový turnaj junioriek „O pohár primátora mesta Žilina“, 
ktorý organizovala Volejbalová akadémia v spolupráci s Centrom voľného času Žilina.
Kvalitne obsadený turnaj ovládli hráčky ŠŠK Bilíková Bratislava. Domáce hráčky Volej-
balovej akadémie CVČ Žilina sa umiestnili na výbornom 2. mieste. Za najlepšiu blokárku 
bola vyhásená Žilinčanka Laura Liščáková. Turnaja sa zúčastnil aj primátor mesta Igor 
Choma a viceprimátor Anton Trnovec, ktorý odovzdal ceny pre najlepšie tímy a hráčky.
  
Individuálne ocenenia: 
• najlepšia smečiarka – Karolína 
Šunderlíková (Bilíková Bratislava)
• najlepšia blokárka – Laura 
Liščáková (VA CVČ Žilina)
• najlepšia nahrávačka – Lucia 
Sedláčková (Bilíková Bratislava)
• najlepšie libero – Linda Bellová 
(ŠKM Liptovský Hrádok)

Konečné poradie: 
1. miesto – ŠŠK Bilíková Bratislava
2. miesto – VA CVČ Žilina
3. miesto – ŠKM Liptovský Hrádok
4. miesto – VK Kúpele Brusno

Volejbalový turnaj junioriek 
„O pohár primátora mesta Žilina“

Mesto Žilina začína s jarným ošetrovaním drevín

Mesto Žilina pripravuje v rámci jarného ošetrovania drevín aj obnovu uličného stromoradia na 
ulici Veľká okružná. Ide takmer o celú ulicu od križovatky s Predmestskou ulicou až po bývalé 
kino Úsvit. Celkovo bude vysadených 68 kusov javorov mliečnych, ktoré skvalitnia životné 
prostredie občanov, ako i návštevníkov mesta. 

Pozdĺž Veľkej okružnej ulice boli v minulosti vysadené nevhodné druhy stromov, väčšinou 
lipy druhu Tilia cordata, ktoré sú svojím prirodzeným vzrastom mohutné stromy. Však časom 
začali zasahovať do trolejového vedenia, ako i prejazdného profi lu danej komunikácie. Pri 
obhliadke bolo na výrub určených 49 kusov drevín, ktoré sa najmä z dôvodu mohutného 
vzrastu pravidelne a radikálne orezávali. Tým sa značne znížila ich estetická a fyziologická 
hodnota v rozsahu nad 60 %. Takisto sa znížila ich vitalita, odolnosť voči škodcom a hubovým 
ochoreniam. Väčšia časť drevín, ktoré prestali plniť svoje ekologické a estetické funkcie, je 
i v zlom zdravotnom stave. Na báze kmeňa boli pozorované i rozsiahle vyhnívajúce dutiny. 
Drevinám hrozí i statické zlyhanie, pri ktorom by mohlo dôjsť ku škodám na majetku alebo 
zdraví. Ozdravenie drevín nie je možné vykonať, pretože dreviny sú ťažko poškodené. 

Z uvedených dôvodov mesto Žilina uskutoční náhradnú výsadbu nových stromov v počte 68 
kusov stĺpovitej formy javora mliečneho (Acer platanoides ‚Columnare‘). Obnova stromora-
dia nahradí súčasný nevyhovujúci stav zelene v tejto frekventovanej časti mesta. Samotná 
výmena drevín prebehne vo viacerých etapách, väčšina prác s tým spojená sa bude musieť 
vykonávať manuálne, najmä z dôvodu výskytu viacerých podzemných sieťových rozvodov. 

Žilina sa postupne 
zbavuje  „reklamné-
ho smogu“
Problematika bilbordov na Sloven-
sku je každému známa. Naše mestá 
sú nimi doslova zaplavené, čím menia 
estetickú tvár našej krajiny a mnoho-
krát ohrozujú aj bezpečnosť cestnej 
premávky. Práve táto skupina reklam-
ných pútačov je najrizikovejšia, preto-
že pri cestách môžu odpútať vodičovu 
pozornosť alebo prekážajú vo výhľade 
do križovatky, čo môže mať fatálne ná-
sledky. Z iniciatívy Igora Chomu ako 
poslanca NR SR a poslankyne NR SR 
Renáty Zmajkovičovej došlo k novele 
stavebného zákona, ktorou majú mestá 
a obce väčšie právomoci v regulovaní 
vonkajšej reklamy.

Celý článok na 
 strane č. 2.

Navrhované zmeny trhových 
miest v meste Žilina 
                                         str. č. 2

Umelecká škola je bohatšia 
o štyri nové učebne      str. č. 4

Mesto Žilina má nový Akčný plán čistoty  

Čistota v meste je jednou z najdôležitejších priorít a povinnosťou mesta Žilina, 
pretože nejde len o vizitku samotnej samosprávy, ale i občanov. V tomto roku je 
v mestskej pokladnici vyčlenených na čistenie komunikácií, chodníkov či verejných 
priestranstiev 500 000 eur.  

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE č. 3. 

Zápis do 1. ročníka žilinských 
základných škôl bude od 
6. do 8. apríla                 str. č. 6       

ZAUJALO NÁS  

V MESIACI APRÍL POZÝVAME ŠIROKÚ VEREJNOSŤ NA:
 Stretnutie občanov s vedením mesta Žilina – 28. apríl 2016 (štvrtok)
 Stavanie žilinského mája – 29. apríl 2016 (piatok)
 Spomienkové stretnutie a pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia 

oslobodenia mesta Žilina – 29. apríl 2016 (piatok)
 Výstavu diel Mojmíra Vlkolačka                  VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE č. 5. 

Zlepšujeme čistotu v celom meste 
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Na aprílové rokova-
nie poslancov Mest-
ského zastupiteľstva 
v Žiline sa dostane 
návrh všeobecne 
záväzného nariade-
nia (VZN), ktorým sa 
určujú podmienky 
predaja výrobkov 
a poskytovania 
služieb na trhových 
miestach v meste 
Žilina. Jeho cieľom 
je nahradenie dote-
raz platného VZN, 
ktoré bolo schválené 
Mestským zastupi-
teľstvom v Žiline 
v roku 2012 a bolo už 
dvakrát doplnené. 

V návrhu VZN sú oproti 
súčasnému stavu do-
plnené nové trhové 

miesta vo viacerých mest-
ských častiach. Mesto tak 
reagovalo na požiadavku ob-
čanov a mestských poslancov 
za tieto volebné obvody, ktorí 
sa na mestský úrad obrátili so 
žiadosťou o rozšírenie existu-
júcich trhových miest aj o mie-
sta v ich mestských častiach. 
V minulosti sa na Mestskom 
úrade v Žiline evidovali požia-
davky predajcov prevažne 
z južného Slovenska, ktorí 
mali záujem predávať prebyt-
ky svojej poľnohospodárskej 
a farmárskej produkcie v okra-
jových častiach mesta Žilina, 
ale nebolo im umožnené taký-
to predaj povoliť vzhľadom na 
skutočnosť, že v týchto mest-
ských častiach nemali zriade-
né o� ciálne trhové miesta.

V priebehu roku 2015 zamest-
nanci mestského úradu prešli 
s mestskými poslancami jed-
notlivé mestské časti a vyty-
povali vhodné lokality na zria-
denie nových trhových miest 
na príležitostný ambulantný 
predaj, prevažne ovocia a zele-
niny. Následne bola vhodnosť 
týchto miest odkonzultovaná 
a schválená Oddelením ar-
chitektúry mesta a Územným 
plánom Mestského úradu 
v Žiline. Nové navrhované 
trhové miesta budú v nasle-
dovných mestských častiach: 
Závodie, Bánová, Strážov, By-
tčica, Mojšova Lúčka, Budatín, 
Zádubnie, Považský Chlmec, 
Brodno a Žilinská Lehota.

Problémy so Starým trhovis-
kom
Na základe návrhu VZN tiež 
malo dôjsť k ďalšej zmene 
existujúcich trhových miest. 
Konkrétne sa mali vypustiť zo 
zoznamu pôvodné trhoviská 
I. až IV., ktoré sa nachádzajú 
v priestore ulíc Horný val, Na 
priekope a na Ulici Jána Mi-
roslava Geromettu – známe 
ako Staré trhovisko. Dôvodom 
tohto kroku bola dlhodobá ne-
spokojnosť mesta Žilina a neu-
stále sťažnosti občanov hlavne 
na čistotu, neestetickosť a úro-
veň predaja na tomto trhovis-
ku. Mesto malo v minulosti 
snahu tento problém riešiť 
a prebehli vzájomné rokovania 
s prevádzkovateľmi Starého tr-
hoviska týkajúce sa zlepšenia 

prostredia a úrovne predaja na 
tomto trhovisku. Boli vyzvaní 
na riešenie tohto problému 
a na zainvestovanie časti svo-
jich ziskov z prenájmu predaj-
ných stolov na zmodernizova-
nie trhoviska, ktoré v takomto 
stave existuje bez zmien už 
niekoľko desaťročí a v súčas-
nom stave nerobí dobré meno 
mestu ani z pohľadu návštev-
níkov mesta. Žiaľ, rokovania 
a snaha sa dohodnúť so štyr-
mi rôznymi prevádzkovateľmi 
Starého trhoviska na nejakej 
modernizácii a zmene neviedli 
k viditeľným pozitívnym zme-
nám a javí sa v súčasnosti ako 
neriešiteľná. Preto mesto Žili-
na dospelo k jednoznačnému 
záveru – nevyhovujúce Staré 
trhovisko vyňať z o� ciálne 
schválených trhovísk v Žiline 
navrhovaným VZN.

Návrh na zrušenie Starého 
trhoviska bol dňa 7. 3. 2016 
predložený na rokovanie 
Mestskej rade, ktorá sa uznie-
sla na tom, že zrušenie Starého 
trhoviska sa dočasne odkladá 
do konca tohto roku. Členovia 
Mestskej rady dospeli k názo-
ru, že počas roku 2016 pone-
chajú v prechodnom období 
súbežne v prevádzke Staré tr-
hovisko a tiež nové Trhovisko 
pri autobusovej stanici. Ak sa 
počas roka 2016 preukáže, že 
prevádzka Trhoviska pri auto-
busovej stanici prinesie novú 
kultúru trhového predaja v Ži-
line, bude sa návrh na zrušenie 
Starého trhoviska opätovne 
prerokovávať v Mestskej rade 
koncom tohto roku.

Nové o� ciálne mestské Trho-
visko pri autobusovej stanici
Ako nové o� ciálne mestské 
trhovisko by malo začať tento 
rok fungovať trhovisko me-
dzi ulicami P. O. Hviezdoslava 
a Daniela Dlabača pri autobu-
sovej stanici, ktoré bolo schvá-
lené už v minulosti. Súčasní 
prevádzkovatelia trhoviska 
majú zámer vybudovať v tom-
to priestore nové moderné 
trhovisko s parkovaním, toale-
tami, zázemím pre predajcov, 
novými predajnými stolmi 
a predajnými stánkami. 

Ďalšie menšie zmeny
Ďalšími menšími zmenami 
boli drobné zmeny vo formu-
láciách niektorých článkov 
nariadenia, ktoré priniesla no-
velizácia zákona č. 178/1998 
Z. z. o podmienkach preda-
ja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach 
v znení neskorších predpi-
sov, ktorá je účinná od 2. 12. 
2015. Nové VZN je v súlade 
s právnym poriadkom Sloven-
skej republiky a predpokladá 
pozitívny dopad na príjmovú 
časť rozpočtu mesta Žilina 
z poplatkov za záber verejného 
priestranstva na nových trho-
vých miestach.

Na území mesta Žilina sú v 
súčasnosti tieto trhové miesta:
• Trhovisko I. – Žiltrh (v prie-
store Starého trhoviska, medzi 
ulicami Horný val a Jána Mi-
roslava Geromettu)

• Trhovisko II. – S.H.D.T. (v 
priestore Starého trhoviska, 
medzi ulicami Horný val a Na 
priekope)
• Trhovisko III. (v priestore 
Starého trhoviska, medzi uli-
cami Horný val a Na priekope) 
• Trhovisko IV. (v priestore 
Starého trhoviska, medzi uli-
cami Horný val a Jána Miro-
slava Geromettu, vo vlastníc-
tve mesta Žilina)  
• Trhovisko V. – Trhovisko pri 
autobusovej stanici (súkrom-
ný pozemok medzi ulicami 
P. O. Hviezdoslava a Daniela 
Dlabača) 
• Trhovisko VI. (súkromný 
pozemok vedľa Závodskej ces-
ty, medzi kruhovou križovat-
kou a mostom cez Rajčanku) 
• Trhovisko VII. (medzi uli-
cami Daniela Dlabača a Jána 
Milca) 
• Trhovisko VIII. – na Ranči 
pri Oškerde (katastrálne úze-
mie mestskej časti Brodno, 
parkovisko pred obcou Oš-
kerda)

Príležitostné trhy
Príležitostné trhy sú tieto:
•  Staromestské slávnosti (máj 
– jún)
•  Vianočné trhy (december)
• Burčiakové dni (september – 
október)
• Farmárske trhy (sezónny 
predaj farmárskych produktov 
na pozemku pred OC IDEA 
na Kamennej ulici) 
• Malý Trh (sezónne trhy cca 
6-krát ročne na Stanici Žilina-
-Záriečie)

Verejné priestranstvá určené 
na ambulantný predaj
Ambulantný predaj môže byť 
povolený na verejnom prie-
stranstve alebo na priestran-
stve vo vlastníctve fyzických 
alebo právnických osôb 
s povolením mesta Žilina, ak 
predávajúci preukáže opráv-
nenie užívať toto priestranstvo. 
Ambulantný predaj mimo 
povolených trhových miest je 
zakázaný. 

Verejné priestranstvá vo vlast-
níctve mesta Žilina určené na 
ambulantný predaj sú:
• Námestie Andreja Hlinku 
– vyhradený priestor vo vlast-
níctve mesta Žilina určený na 
ambulantný predaj
• Sad SNP 3 – verejné prie-
stranstvo pri OD TESCO, vy-
hradený priestor vo vlastníctve 
mesta Žilina určený na predaj 
jedál a nápojov určených na 
priamu konzumáciu na mieste
• Ulica Jozefa Miloslava Hur-
bana – v blízkosti úradu práce, 

vyhradený priestor vo vlast-
níctve mesta Žilina určený na 
ambulantný predaj pekáren-
ských výrobkov

Mestské časti
Vyhradené priestory vo vlast-
níctve mesta Žilina na vyko-
návanie ambulantného predaja 
poľnohospodárskych prebyt-
kov sú:
• Vlčince I – pri reštaurácii Ze-
ppelin
• Vlčince II – pri potravinách
• Vlčince II – bývalé trhovisko
• Vlčince III – pri potravinách
• Solinky – za ZUŠ Gaštanová
• Závodie – malé námestie na 
Potočnej ulici
• Bánová – Námestie sv. Jána 
Bosca, pred pohostinstvom
• Strážov – na konečnej auto-
busov
• Žilinská Lehota – pred kultúr-
nym domom
• Bytčica – pred kultúrnym do-
mom
• Budatín – Ulica slovenských 
dobrovoľníkov, oproti ZŠ
• Zádubnie – pred kultúrnym 
domom
• Brodno – pred kultúrnym 
domom
• Vranie – pred kultúrnym do-
mom
• Považský Chlmec – za kultúr-
nym domom
• Trnové – pri kultúrnom dome
• Mojšova Lúčka – Rybné ná-
mestie, pri pohostinstve

Na všetkých trhových miestach 
sú stanovené nasledovné trhové 
dni a predajný čas: pondelok – 
nedeľa, od 6.00 hod. do 22.00 
hod. Mesto Žilina môže počas 
akcií, ktorých je organizátorom 
alebo spoluorganizátorom, ten-
to predajný čas upraviť.

Predávajúci na trhovom mieste 
je povinný zabezpečovať hygie-
nické podmienky pri predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb, 
predávať len na určenom pre-
dajnom mieste, dodržiavať hy-
gienické a veterinárne predpisy, 
nariadenia v oblasti obchodu, 
cien, poplatkov a daní, povin-
nosti určené týmto nariadením 
a ostatné povinnosti ustanovené 
všeobecne záväznými predpis-
mi.

Dozor nad dodržiavaním VZN 
vykonávajú poverení pracov-
níci Mestského úradu v Žiline 
a Mestská polícia Žilina. Opráv-
nenia dozorných, inšpekčných 
a iných orgánov a ukladanie po-
kút podľa osobitných predpisov 
nebudú týmto návrhom VZN 
dotknuté.

REDAKCIA

Navrhované zmeny trhových miest v meste Žilina

Primátor mesta 
Igor Choma ako 
poslanec Národnej 
rady Slovenskej 
republiky, ktorý 
pripravil a predložil 
v parlamente spolu 
s poslankyňou NR 
SR Renátou Zmaj-
kovičovou novelu 
stavebného zákona, 
uplatňuje v praxi li-
teru zákona, ktorým 
majú mestá a obce 
väčšie právomoci 
v regulovaní vonkaj-
šej reklamy. 

Mesto Žilina sa od 
minulého roka 
pustilo do odstra-

ňovania nelegálne postave-
ných bilbordov na svojom 
území, ktoré sú demonto-
vané na základe súdneho 
príkazu. Do konca roka 
2015 tak bolo „odpílených“ 
82 kusov reklamných zaria-
dení. V tomto roku sa plá-
nuje odstrániť viac ako 200 
bilbordov a v roku 2017 sú 
na pláne bilbordy v okolí 
ciest I. triedy v spolupráci 
s vlastníkmi komunikácií. 
Demontované bilbordy sú 
odvezené do areálu Do-
pravného podniku mesta 
Žiliny, s.r.o., kde si ich môže 
vlastník po dobu 6 týždňov 
a vyplatení všetkých nákla-
dov mestu Žilina spojených 
s odstránením vyzdvihnúť. 
V opačnom prípade sú bil-
bordy postúpené na likvi-
dáciu.

„Je najvyšší čas zjednať 
nápravu s nelegálne posta-
venými bilbordmi, ktoré 
priam zaplavili Slovensko. 
Nemám nič proti reklame, 
ale som toho názoru, aby 
umiestňovanie vonkajších 
reklám malo určitú kultúru 
a jasne stanovené pravidlá. 
Vyspelé krajiny si svoje úze-
mie nezapratali bilbordmi, 
čím si chránia aj svoj este-
tický vzhľad. Rovnaký pro-
blém má aj Žilina, preto sa 
zákonnou formou snažíme 
odstrániť nelegálne posta-
vené reklamné pútače,“ ho-
vorí primátor Igor Choma.

REDAKCIA

Žilina sa postupne 
zbavuje
„reklamného 
smogu“ 

Radnica úspešne odstraňuje 
nelegálne postavené bilbordy 

Mestské zastupiteľstvo v Ži-
line v roku 2012 uznesením 
č. 57/2012 schválilo zalo-
ženie spoločnosti ŽILBYT, 
s.r.o., ktorej zakladateľom 
a jediným spoločníkom je 
mesto Žilina. Medzi hlavnú 
činnosť spoločnosti patrí 
správa a údržba bytového 
a nebytového fondu v roz-
sahu voľných živností. Roz-
sah spravovaného majetku 
mesta Žilina sa postupom 
času od vzniku spoločnos-
ti menil a dnes môžeme 
povedať, že prevažná časť 
majetku mesta Žilina je 
v správe mestskej spoloč-
nosti, čím je zabezpečený 
priamy dosah vlastníka na 
spravovaný majetok mes-
ta. K 1. 3. 2016 spoločnosť 
zabezpečuje správu 1 206 
mestských nájomných bytov, 
4 byty v osobnom vlastníctve, 
81 mestských garáží, 21 ga-
ráží v osobnom vlastníctve, 
33 nebytových priestorov, 
4 nebytové priestory v osob-
nom vlastníctve, 25 nebyto-
vých priestorov špeciálneho 
určenia na účely civilnej ochra-
ny obyvateľstva, 37 školských 
zariadení, 16 mestských 
cintorínov, 9 domov smútku 
a 2 stavby osobitného urče-
nia.  Taktiež zabezpečujeme 
vedenie a spracovanie mzdo-
vej agendy v zmysle uzavre-
tých obchodných zmlúv 
o spracovaní a vedení mzdovej 
a personálnej agendy pre 
6 školských zariadení, 
čo predstavuje prípravu 
a spracovanie podkladov 
ku mzdám pre 180 školských 
zamestnancov zmluvných 
subjektov. Podľa našich 
niekoľkoročných skúsenos-
tí však musíme povedať, že 
úcta k bývaniu ako jednej 
z najzákladnejších životných 
potrieb ľudí a určitej hodno-
te je u nás na veľmi nízkej 
úrovni. Aj keď oblasť býva-
nia je najviac chráneným 
právom v našom súkrom-
nom odvetví práva, postoje 
a správanie nájomcov, ktorí 
užívajú mestské nájomné 
byty, je paradoxne veľmi od-
lišné od toho, ako by sa mali 
správať k bytu a k užívanému 
majetku mesta. V dnešnej 
spoločensky zložitej dobe sa 
snažíme nájomníkom po-
máhať aj pri právnom riešení 
problémov s bývaním, avšak 
aj tu sa stretávame s nízkou 
úrovňou právneho vedomia 
nájomníkov, ktorí sa správa-
jú spôsobom – nekomuni-
kujem, nemám problém. Byť 
nájomcom bytu neznamená 
mať len práva, ale rovnako 
mať aj povinnosti. Toto je 
veľmi dôležitý fakt, ktorý 
chceme dostať do povedo-
mia všetkých.

Staré trhovisko v Žiline sa nezmenilo už niekoľko desaťročí 
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Ľubomír Náter, vedúci odboru investícií 
Slovenskej pošty, skúša funkčnosť plošiny

Bezbariérový prístup 
na pobočku Sloven-
skej pošty Žilina 8 
už dlho trápil imobil-
ných a ťažko telesne 
postihnutých obča-
nov mesta. Tento 
problém sa podarilo 
vyriešiť aj opravením 
nefunkčnej schodis-
kovej plošiny.  

Pobočka Slovenskej pošty 
Žilina 8 opäť sprístup-
nila svoje služby imo-

bilným a ťažko telesne po-
stihnutým občanom mesta. 
Na podnet občana Františka 
Mareka, ktorému vo svojom 
vyššom veku robilo problém 
vyjsť po dlhých schodoch 
vedúcich k pošte, sa poda-
rilo opraviť často vandalmi 
poškodzovanú hydraulickú 
schodiskovú plošinu. Pre ľudí 
na vozíku a mamičky s kočí-
kom sa ešte plánuje pred poš-
tu osadiť tabuľka s telefónnym 
číslom, ktorým si privolajú 
pracovníka pošty a ten im po-
skytne poštové služby priamo 
na mieste pod schodiskom.

Otázku bezbariérového 
prístupu k pošte riešil pred 

niekoľkými týždňami aj zá-
stupca primátora Patrik Gro-
ma, pre ktorého sú podnety 
občanov prioritou. „Každý 
oprávnený podnet je pre nás 
vo vzťahu k občanovi zaväzu-
júci a usilujeme sa poskytnúť 
mu maximálnu súčinnosť 
pri jeho vyriešení. A tu sa to 
krásne podarilo. Ďakujem,“ 
vyjadril sa zástupca primá-
tora po vyriešení problému 
so zástupcami z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR, ako aj so 
Slovenskou poštou, a.s.

Po roku 2000 Slovak Tele-
kom, vlastník a zároveň pre-
najímateľ budovy, v ktorej 
pošta sídli, realizoval rekon-

štrukciu vonkajšieho scho-
diska a terás. V rámci tejto re-
konštrukcie zrušil jestvujúcu 
bezbariérovú šikmú rampu, 
pretože zaberala príliš veľký 
priestor. Slovenská pošta 
v roku 2006 vybudovala hyd-
raulickú schodiskovú plošinu. 
Kvôli útokom vandalov bola 
však plošina často poško-
dzovaná, až nakoniec ostala 
trvalo nefunkčná. Slovenská 
pošta i mesto Žilina dúfajú, že 
tentoraz už bude nielen ploši-
na, ale aj nová služba privola-
nia si zamestnanca pošty ku 
schodisku pomocou telefónu 
plniť svoju funkciu tým, ktorí 
to potrebujú.

REDAKCIA

Zľava: riaditeľ spoločnosti QSCert, spol. s r.o. Marcel Šlúch, 
primátor mesta Žilina Igor Choma, prednosta Mestského 
úradu v Žiline Igor Liška

Každoročná dobro-
voľná kampaň Va-
lentínska kvapka krvi 
odštartovala 8. febru-
ára 2016 a v marci 
dorazila aj na Mest-
ský úrad v Žiline. 

Zamestnanci úradu 
s primátorom Igorom 
Chomom pri tejto prí-

ležitosti darovali  8,5 litra 
krvi. Aj touto formou ukázali 
svoju dobrosrdečnosť a pri-
speli tým najcennejším. Krv 
ako nenahraditeľná tekutina 
v ľudskom tele je čoraz vzác-
nejšia, keďže nemocnice 

avizujú jej stály nedostatok. 
Potrebná je hlavne pri operá-
ciách, kedy rozhoduje nielen 
profesionalita lekárskych úko-
nov, ale aj lieky a krv, ktorá sa 
nedá laboratórne vyrobiť. 

„Som veľmi rád, že zamest-
nanci darovaním krvi pod-
porili Valentínsku kvapku 
krvi, a tak sa zaradili medzi 
tých, ktorí sa snažia nezištne 
pomôcť druhým. Viem o tom, 
že krvi je nedostatok, preto 
dúfam, že dnešná „darcovská“ 
akcia skutočne pomôže tým, 
ktorí to naozaj potrebujú. Nás 
darcov nech hreje pocit pri 

srdci, že sme niekomu pomo-
hli. Zároveň sa chcem úprimne 
a zo srdca poďakovať všetkým, 
ktorí sa nebáli prísť a podpori-
li Valentínsku kvapku krvi,“ 
s týmito slovami sa s akciou 
rozlúčil primátor Igor Choma. 

Organizátorom akcie bol Slo-
venský Červený kríž v spolu-
práci s Národnou transfúznou 
službou SR. Kampaň s titulom 
„Príďte sa rozdať pre druhých“ 
prebiehala do 11. marca 2016. 
Akcie sa zúčastnilo takmer 
25 000 darcov krvi.

REDAKCIA

Zamestnanci úradu darovali 8,5 litra krvi 

Pošta Žilina 8 sa sprístupnila pre imobilných občanov

Milí Žilinčania, 
už dlhodobo pracuje-
me na tom, aby sme 
zvýšili povedomie 
zamestnancov mes-
ta v oblasti boja pro-
ti korupcii. Po inten-
zívnych prípravách a 
uskutočnení auditu 
v mesiaci marec 
sme s primátorom 
Igorom Chomom 
prevzali od spoloč-
nosti QSCert certi-
fi kát preukazujúci 
schopnosti nášho 
mesta pri plnení 
prísnych štandardov 
v oblasti protiko-
rupčných manažér-
skych systémov.

Snaha zvýšiť povedomie 
zamestnancov mesta 
v oblasti akou je boj proti 

korupcii, vyústila do rozhod-
nutia vybudovať a certi� kovať 
systém protikorupčného ma-
nažérstva podľa medzinárod-
nej normy BS 10500:2011. Po 
niekoľkomesačnej intenzívnej 
príprave prebehol samotný 
certi� kačný audit, ktorý mes-
to zvládlo na výbornú. Mesto 
Žilina sa tak zaradilo k veľmi 
úzkemu „klubu“ takto certi-
� kovaných organizácií mies-
tnej samosprávy, ako aj verej-
nej správy vo všeobecnosti. 
Snahou mesta teraz bude na-
plno zapojiť do protikorup-
čného manažérstva aj všetky 
mestom založené obchodné 
spoločnosti, ktoré už prijali 
Protikorupčnú politiku mes-
ta. Som rád, že aj nezávislá 
certi� kačná autorita potvrdila 
vysoký štandard protikorup-
čnej politiky mesta vydaním 
takéhoto certi� kátu. 

Audítori sa pri certi� kácii za-
merali najmä na preverenie 
dodržiavania princípov v reál-

nej praxi. Preverovaná bola aj 
dokumentácia a analyzovali 
sa i riziká korupcie. Audíto-
ri sa zamerali napríklad na 
oblasti verejného obstará-
vania, prideľovania grantov 
a dotácií, stavebného kona-
nia, prideľovania bytov, zve-
rejňovanie informácií a do-
kumentov a pod. Na základe 
kladného výsledku certi� -
kačného auditu certi� kačný 
orgán QSCert udelil mestu 
Žilina certi� kát protikorup-
čného manažérskeho sys-
tému podľa BS 10500:2011, 
ktorý je platný 3 roky. Počas 
platnosti certi� kátu vykoná 
QSCert ďalšie dva kontrolné 
audity, ktorými sa preskú-
ma, či je systém udržiavaný 
a funkčný. 

Audit poukázal na niektoré 
obzvlášť silné stránky Mest-
ského úradu v Žiline, v po-
rovnaní s inými certi� kova-
nými organizáciami vo verej-
nej správe, ako napríklad:

• nadštandardný rozsah 
zverejňovania informácií na 
webovej stránke (egov.zilina.
sk, resp. priamo na webovej 
stránke mesta Žilina www.
zilina.sk),
• prideľovanie grantov a do-

tácií (transparentný rozho-
dovací proces),
• transparentné obstaráva-
nie a nakladanie s majetkom 
mesta (najmä značné využí-
vanie elektronického obstará-
vania a elektronických aukcií) 
a pod.

Zásady, ktorými sa naše 
mesto riadi:

• Absolútne zakazujeme ko-
rupciu v akejkoľvek forme 
a na všetkých úrovniach.
• Uvedomujeme si, že ľudský 
faktor zohráva najvýznam-
nejšiu rolu pri prípadnom 
korupčnom správaní, preto 
zavádzame a podporujeme 
také procesné opatrenia, 
ktoré v maximálnej možnej 
miere bránia vzniku korup-
cie.
• Zaväzujeme sa akýkoľvek 
prejav korupcie účinne pre-
verovať, nahlasovať a riešiť 
v súlade so zákonom.
• Nebudeme spolupracovať 
s partnermi, u ktorých bolo 
preukázateľne dokázané ko-
rupčné, resp. neetické sprá-
vanie.

Ing. Igor Liška 
prednosta

Mestského úradu v Žiline 

V rámci naplne-
nia cieľov, ktoré si 
mesto v tejto oblasti 
dalo, bol mestom vy-
tvorený Akčný plán 
čistoty mesta Žilina. 

Tohtoročné � nancie, 
ktoré sú vyčlenené 
na čistotu v meste, 

zahŕňajú nielen čistotu ve-
rejnej zelene, parkov, ulíc, 
námestí, ale i chodníkov 
a ciest. Snahou vedenia mes-
ta je zvýšiť celkovú čistotu 
v meste práve prostred-
níctvom vyčlenených pro-
striedkov. V roku 2015 
bolo na čistenie chodní-
kov, komunikácií, verej-
ných priestranstiev a cen-
trálnej mestskej zóny po-
užitých 530 000 eur, na zeleň, 
kosenie, hrabanie lístia, výru-
by stromov a pod. bolo po-
užitých cca 1 mil. eur.

Čistotu v meste vykonávajú 
v súčasnosti na základe plat-
ných zmlúv spoločnosti:
• Žilinské komunikácie, 
a. s. – udržiava čistotu komu-
nikácií v meste, 
• ERPOS, spol. s r. o. – zabez-
pečuje opravu a údržbu žilin-
ských detských ihrísk, športo-
vísk, fontán a pod., 
• A.I.I. technické služby s.r.o. 
– vykonáva na území mesta 
ručné a stojné čistenie peších 
komunikácií, verejných pries-
transtiev, autobusových zastá-
vok a pod., 
• Ing. Milan Kopera AGÁT – 
uskutočňuje strojné kropenie, 
zametanie a zmývanie po-
zemných komunikácií a čis-
tenie komunikácií po zimnej 
údržbe.

Správu a údržbu zelene vy-
konávajú na základe zmlúv 
spoločnosti MGM, s.r.o. 
a T+T, a. s., ktorých činnosť 
spočíva v kosení pozemkov 
vo vlastníctve mesta, hraba-
ní trávnikov, údržbe kvetín, 
orezávaní stromov a pod.  Do 
čistenia mesta sú zapojení 
okrem zmluvných spoloč-
ností aj verejnoprospešní pra-
covníci, ktorí vykonávajú svo-
ju činnosť prostredníctvom 
aktivačných prác, napríklad 
úpravou zelene pri mest-
skom úrade, likvidáciou ne-

legálnych skládok, úpravou 
verejnej zelene, ale i zbiera-
ním odpadkov v lokalitách 
po celej Žiline. Práca verej-
noprospešných pracovníkov 
a zazmluvnených � riem je zo 
strany mesta pravidelne kon-
trolovaná.

Na druhej strane sú neraz 
problémom i samotní obča-
nia a návštevníci mesta, ktorí 
v mnohých prípadoch pristu-
pujú k čistote zelene a verej-
ných priestranstiev ľahostajne 
tým, že ponechávajú odpadky 
voľne pohodené na uliciach či 
v parkoch. Napriek tomu, 
že sa na území mesta na-
chádza niekoľko stoviek 
odpadkových košov, vysky-
tujú sa prípady, kedy pozor-
nosť návštevníkov mesta 
i občanov upúta práve voľne 
odhodený odpad na ulici. 

Dostupnosť malých smet-
ných nádob je v súčasnos-
ti dostatočná, osadené sú 
v centre mesta, na sídliskách 
i v mestských častiach. Mes-
to ročne osadí približne 20 
nových odpadkových košov, 
takisto sa vymení okolo 100 
malých odpadkových košov, 
ktoré sú zničené vandalmi 
alebo odcudzené. Náklady 
na osadenie, resp. výmenu 
odpadkových košov pred-
stavujú ročne takmer 5 000 
eur. Mesto plánuje v tomto 
roku osadiť podľa potreby 
viacero malých smetných ná-
dob na žilinských sídliskách 
a v mestských častiach, pričom 
lokality sú vyberané podľa 
požiadaviek občanov.

V rámci návrhov a opatrení, 
týkajúcich sa čistoty, sa pri-
stúpilo k zvýšenému ručnému 
čisteniu či zintenzívneniu kon-
trol na frekventovaných mies-
tach (parky, námestia, hlavné 
pešie trasy). Takisto sa budú 
osadzovať nové lavičky, stĺpiky 
pri chodníkoch, ktoré majú za 
cieľ ochranu samotných ľudí, 
ako i zelene pri prejazde áut, 
opravia sa poškodené zábrad-
lia, fontány, prípadne sa podľa 
� nancií budú vytvárať nové 
detské ihriská.

Mesto taktiež promptne rieši 
podnety od samotných oby-

vateľov týkajúce sa znečis-
tených lokalít. Žilinčania 
môžu nahlasovať svoje pod-
nety k čistote verejných prie-
storov (chodníkov, zastá-
vok, komunikácií, detských 
ihrísk) na odbor dopravy 
Mestského úradu v Žiline 
a podnety týkajúce sa ne-
legálnych skládok či prepl-
nených veľkých smetných 
nádob na odbor životného 
prostredia Mestského úradu 
v Žiline. 

Občania, ktorým nie je ľa-
hostajné životné prostredie 
a chcú pomôcť mestu pro-
stredníctvom verejných bri-
gád zameraných na čistotu 
v meste, môžu kontaktovať 
predsedov príslušných vo-
lebných obvodov, ktorými 
sú: volebný obvod č. 1 – Pa-
edDr. Ľudmila Chodelková, 
e-mail: vedenie@zirafa.sk, 
volebný obvod č. 2  – Ing. 
arch. Dušan Maňák, e-mail: 
ma.at@stonline.sk, voleb-
ný obvod č. 3  – Mgr. Peter 
Cibulka, e-mail: cibulka.pe-
ter@azet.sk, volebný obvod 
č. 4 – Mgr. Iveta Martinko-
vá, e-mail: iveta.martinko-
va@chesspress.eu, volebný 
obvod č. 5 –  Ing. Ján Ničík, 
e-mail: jan.nicik@mail.t-
-com.sk, volebný obvod 
č. 6  –   Jozef Juriš, e-mail: 
vekam@vekam.sk,  volebný 
obvod č. 7 –  František Kosa, 
e-mail: ferko.kosa@gmail.
com, volebný obvod č. 8 – 
Ing. Ján Pažický, e-mail: jan-
paz@stonline.sk. Viac info 
na: www.zilina.sk.
 
Najaktívnejšími poslanca-
mi, ktorí pravidelne organi-
zujú s občanmi mestských 
častí brigády, ktoré pomô-
žu nášmu životnému pro-
strediu, sú Anton Trnovec 
a Jozef Juriš za mestské čas-
ti Trnové, Rosinky, Bytčica 
a Mojšova Lúčka.

Žilinčania a tí, ktorým nie je  
ľahostajné životné prostre-
die, sa môžu zapojiť i do ve-
rejného čistenia Lesoparku 
Chrasť, ktoré sa uskutoční 
v sobotu 23. apríla 2016. 
Viac info na www.zilina.sk. 

REDAKCIA

Čistotu defi nuje nový Akčný 
plán čistoty mesta Žilina
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Výbory v mestských častiach informujú

V priebehu roka 2015 boli 
na sídlisku Vlčince vykona-
né časté kontroly so zame-
raním:

• na mládež − požívanie 
alkoholických nápojov na 
sídlisku a v prevádzkach, 
páchanie priestupkov 
a znečisťovanie v areáloch 
škôl vo vnútroblokoch 
a na poškodzovanie majet-
ku mesta, 

• na bezdomovcov − bude-
nie verejného pohoršenia, 
konzumácia alkoholic-
kých nápojov na verejnosti 
a znečisťovanie verejného 
priestranstva, mapovanie 
príbytkov asociálnych osôb, 
poskytovanie poradenstva 
a pomoci,  

• na voľný pohyb psov 
a dodržiavanie podmienok 
v zmysle VZN, 

• na rušenie nočného po-
koja,  

• na kontrolu státia vozidiel 
− spoplatnených  a ZŤP 
miest, sankcie a legalizácia
− na parkovanie náklad-
ných vozidiel, 

• na zisťovanie skládok 
a vrakov áut,

• na kontrolu lesoparku za-
meranú na partie mládeže, 
poškodzovanie majetku a 
požívanie alkoholických 
nápojov.

Za rok 2015 bolo na sídli-
sku Vlčince Mestskou polí-
ciou Žilina zistených a ob-
jasnených 735 priestupkov, 
z toho bolo 475 doprav-
ných priestupkov, 70 poru-
šení verejného poriadku, 

30 iných porušení (zákaz 
fajčenia, predaja cigariet 
a alkoholu mladistvým, 
z podnikateľskej činnosti), 
160 porušení VZN  mesta 
(o udržiavaní všeobecnej 
čistoty, o chove, vodení 
a držaní psov, požívanie 
alkoholických nápojov na 
verejnosti,  o správe, tvorbe, 
údržbe a ochrane zelene, 
o odpadoch). 

Na sídlisku Vlčince mest-
ská polícia okrem iného 
zadržala páchateľa krá-
deže pohonných látok 
a jednu osobu, po ktorej 
bolo vyhlásené pátranie.
Verejný poriadok na sídli-
sku pomáha chrániť aj 
mestský kamerový systém 
(9 kamier), ktorý je v ne-
pretržitej prevádzke. 

Zástupca veliteľa oddelenia 
Vlčince sa zúčastňuje na 
pravidelných stretnutiach 
občanov s poslancami, kde 
sú prezentované požiadav-
ky a podnety od občanov 
alebo samotných poslan-
cov. Na základe získaných 
poznatkov mestská polícia 
operatívne velí hliadky do 
rizikových miest alebo do 
oblastí so zvýšeným výsky-
tom priestupkov.  Na veľmi 
dobrej úrovni je i spolu-
práca so štátnou políciou. 
Mimochodom, počas roka 
mestská polícia zabezpe-
čovala kultúrne a športo-
vé podujatia na sídlisku či 
Vodnom diele Žilina (Fun 
rádio Dohoda, Majáles, pie-
tny akt kladenia vencov, tri-
atlon, časovka cyklistických 
pretekov – Sagan a iné).

Zo sídliska Vlčince mesto 
Žilina v spolupráci s mest-
skou políciou odstránilo 12 

vrakov vozidiel, ktoré zabe-
rali miesta na parkovanie.

Referát prevencie mestskej 
polície,  ktorý od tohto roku 
pôsobí priamo na sídlisku 
Vlčince v budove pri do-
pravnom ihrisku na Nanter-
skej ulici, uskutočnil v rámci 
prevencie sociálno-patolo-
gických javov prednášky, be-
sedy a praktické ukážky pre 
cieľovú skupinu žiakov na 
Vlčinciach. Dôležitou a za-
ujímavou aktivitou pre deti 
je dopravná výchova, kto-
rej súčasťou sú jazdy na bi-
cykloch a kolobežkách po 
detskom ihrisku s výučbou 
pravidiel v cestnej premáv-
ke. Uvedených aktivít sa zú-
častnili takmer všetky deti 
zo sídliska. Mestská polícia 
nezabúda ani na ohrozenú 
skupinu obyvateľstva – se-
niorov, s ktorými sa prísluš-
níci stretávajú počas roka 
v ich zariadeniach, napr. na 
Karpatskej či Nanterskej 
ulici. Jednou z aktivít pre se-
niorov je aj projekt „Seniori 
bezpečne“, pri prezentácii 
ktorého sú rozdávané re� ex-
né pásky. 

Pozitívnou informáciou je, 
že v tomto roku sa začína 
aj príprava budovy pre sta-
nicu Mestskej polície Žilina 
– Vlčince (pri dopravnom 
ihrisku). 

Vyzývame obyvateľov, aby 
v prípade akýchkoľvek prie-
stupkov, ktoré  zaznamena-
jú, neodkladne volali 159.  
Pomôžete tak k udržaniu 
verejného poriadku a čisto-
ty na sídlisku Vlčince. 

POSLANCI 
VÝBORU Č. 4

Mestská polícia v našom obvode bilancuje

Ilustračné foto
zdroj: výbor č. 4
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Po úspešnom prie-
behu posledných 
dvoch ročníkov celo-
národnej súťaže „Do 
práce na bicy-
kli“, ktoré v širokej 
verejnosti prispeli 
k poznaniu, že cesta 
do práce na dvoch 
kolesách môže byť 
zdraviu, peňaženke 
a životnému prostre-
diu prospešná, po-
kračuje táto kampaň 
aj tento rok. 

V záujme plynulého 
a bezpečného pohybu 
všetkých účastníkov 

cestnej premávky, chodcov, 
vodičov a cyklistov je tohto-
ročná kampaň zameraná na 
rešpektovanie a venovanie 
zvýšenej pozornosti jedným 
z najzraniteľnejších účastní-
kov cestnej premávky – cy-
klistom. Na tento účel budú 
slúžiť aj tričká pre účastníkov 
súťaže.

Novinkou tohtoročnej ná-
rodnej kampane bude Tvár 
kampane Juraj Nvota, di-
vadelný a � lmový režisér 
a herec, známy aj ako poš-
tár Jakub jazdiaci na bicykli 
a plniaci si svoje Ružové sny 
v rovnomennom � lme Du-
šana Hanáka.

V súlade so štatútom sa tretí 
ročník súťaže „Do práce na 
bicykli 2016“ uskutoční rov-
nako ako v minulom roku od 
1. do 31. mája 2016. Registrá-
cia, koordinácia, evidencia 
a propagácia bude zabezpe-
čená prostredníctvom webo-
vého portálu www.doprace-

nabicykli.eu, ktorý vznikol 
v roku 2015. Záujemcovia, 
ktorí sa do súťaže chcú zapo-
jiť, musia vytvoriť 2 – 4-člen-
né tímy z rovnakej � rmy/
organizácie/inštitúcie sídlia-
cej na území mesta Žilina. 
Za danú � rmu/organizáciu 
/inštitúciu sa môže zúčastniť 
neobmedzený počet tímov. 
Registrácia tímov prebehne 
v období od 1. 4. do 26. 4. 
2016. Súťažiť sa bude v 3 ka-
tegóriách, a to: 
• celkový počet najazde-
ných kilometrov – tím 
a jednotlivec,
• celkový počet jázd – tím 
a jednotlivec,
• bonus – vyžrebovanie 
1 súťažiaceho, ktorý odjazdil 
aspoň 2/3 ciest do a z práce 
na bicykli.

Vyplnením registračného 
formulára každý účast-
ník súťaže potvrdzuje, že 
v uvedenom čase (1. – 31. 
5. 2016) bude jazdiť do prá-
ce na bicykli a svoje údaje 
o jazdách si bude priebež-
ne evidovať do systému. 
Po skončení súťaže sa bude 
konať slávnostné vyhod-

notenie súťaže spojené 
s odovzdávaním cien pre 
víťazov jednotlivých kate-
górií na lokálnej aj národnej 
úrovni. Viac o pravidlách 
a priebehu súťaže sa dočítate 
na www.dopracenabicykli.
eu alebo na www.mindop.
sk. Lokálnym koordináto-
rom súťaže za mesto Žilina je 
Mgr. Ľuboš Slebodník, vedú-
ci oddelenia mobility, e-mail: 
lubos.slebodnik@zilina.sk. 

Vyhlasovateľom súťaže je ná-
rodný cyklokoordinátor Ing. 
Peter Kľučka. Organizačným 
a odborným garantom 
súťaže je Občianska cyklo-
iniciatíva Banská Bystrica. 
Partnermi súťaže sú DEMA 
Senica a.s., Ministerstvo ži-
votného prostredia SR, RIDE 
s.r.o. a Slovenská agentúra 
životného prostredia. Súťaž 
je podporená grantom z pro-
gramu Aktívne občianstvo 
a inklúzia od Nadácie Eko-
polis. 

Mgr. Ľuboš Slebodník 
vedúci oddelenia mobility 
Mestského úradu v Žiline 

Aj tento rok budú môcť cyklisti súťažiť 
v rámci kampane „Do práce na bicykli 2016“

Vedenie mesta už niekoľko rokov podporuje 
cyklistiku ako alternatívny spôsob dopravy 

Základná umelecká 
škola Ferka Špániho 
je bohatšia o štyri 
nové učebne. Mesto 
Žilina za fi nančnej 
pomoci KIA Motors 
Slovakia s.r.o., za-
stavalo nefunkčné 
terasy a prerobilo 
ich na nové učebne. 
Celková investícia 
nepresiahla 36 000 
eur. Kia Motors Slo-
vakia s.r.o. prispela 
hodnotou 20 000 eur 
a mesto Žilina dopla-
tilo 15 835 eur. 

Slávnostného otvorenia 
sa za mesto Žilina zú-
častnil primátor Igor 

Choma a vedúca odboru 
Školstva a mládeže Nora 
Zapletajová. Za spoloč-
nosť Kia Motors Slovakia 
sa zúčastnil Dušan Dvo-
řák, správca Nadácie Kia 
Motors Slovakia a vedúci 
oddelenia komunikácie 
a vzťahov s verejnosťou. Žia-
ci a pedagógovia poďakovali 
formou krátkeho koncertu, 
aby ukázali svoje nadanie 
a vyzdvihli dôležitosť spo-
mínanej umeleckej školy.

„Veľmi ma teší, že o naše 
umelecké školy je záujem 
a kapacity sú využívané na 
sto percent. Preto sme ako 
mesto pristúpili ku kroku, 
ktorým sme ich priestor 
ešte zefektívnili a umož-
nili žiakom lepšie roz-
víjať svoj talent. Ešte raz 

ďakujem spoločnosti Kia 
Motors Slovakia za pod-
poru vzdelávania v mes-
te Žilina a žiakom spolu 
s pedagógmi prajem veľa 
hudobných úspechov,“ do-
dal Igor Choma. 

REDAKCIA

Umelecká škola je bohatšia o štyri nové učebne

Mesto Žilina vytvára priestor pre mladých umelcov

Nechajme sa prekvapiť, ako sa budú volať nové žilinské kapely 
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Za sprievodu tradičnej  
hudby a spevu...

Všetkých srdečne pozývame na

Námestie Andreja Hlinku 
29. apríla 2016 o 16.00 hod. 

STAVANIE  
ŽILINSKÉHO  

MÁJA
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MOJMÍR VLKOLAČEK
Darované diela autora mestu Žilina

Výstava

Radnica mesta Žilina
od stredy 30. marca do piatka 29. apríla 2016 

v pracovné dni, pondelok až piatok 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Mesto Žilina ešte 
koncom októ-
bra 2015 vyhlásilo 
verejnú anonymnú 
jednokolovú urbani-
sticko-architekto-
nickú súťaž návrhov 
na riešenie Bulváru 
(Ulica Antona Ber-
noláka) v Žiline 
s udelením cien. 
Cieľom súťaže bol 
návrh prestavby 
Bulváru na moder-
né verejné mest-
ské priestranstvo. 
Výstava súťažných 
návrhov je verejne 
prístupná vo ves-
tibule Mestského 
úradu v Žiline do 
15. apríla 2016.

Verejnú anonymnú 
jednokolovú urba-
nisticko-architek-

tonickú súťaž návrhov na 
riešenie Bulváru (Ulica An-
tona Bernoláka) v Žiline na 
úrovni urbanistickej štúdie 
s architektonickými detail-
mi a s udelením cien vy-
hlásilo mesto Žilina ku dňu 
26. októbra 2015. Cieľom tej-
to súťaže bol návrh prestav-
by Bulváru na verejné mest-
ské priestranstvo, ktoré by 
funkčne nahradilo potrebnú 
oddychovú a kultúrno-spo-
ločenskú funkciu dnes za-
stavaného Námestia Ľudoví-
ta Štúra a taktiež vyriešenie 
požiadavky na bezkolízne 
pešie prepojenie Bulváru 
s historickým jadrom mesta.

Z 26 záujemcov o účasť 
v súťaži, ktorí si vyzdvi-
hli súťažné podmienky 
a podklady, doručili súťaž-
né návrhy 15 súťažiaci. 
Odborná porota udelila 
1. cenu súťažnému návr-
hu „A“, ktorý vypracovali 

IN ARCHITEKTI s.r.o., 
Pezinok (Ing. arch. Igor 
Hianik, Ing. arch. Nikola 
Winková) a k-architekti 
s.r.o., Bratislava (Ing. arch. 
Miroslav Kollár, PhD.). Na 
základe výsledkov súťaže 
a odporúčania poroty mes-
to Žilina s víťazom súťa-
že uzavrie zmluvu o dielo 
na spracovanie územného 
plánu zóny ÚPN-Z Žilina 
– Bulvár.

Žilinský Bulvár bol zreali-
zovaný podľa návrhu archi-
tektov Ferdinanda Čapku 
a Ladislava Bauera v rokoch 
1954 – 1957. Ich veľkorysé 
a na svoju dobu nadčaso-
vé riešenie mestskej triedy 
doposiaľ nestratilo nič na 
svojom význame a atrak-
tivite. Neskoršia výstavba 
predovšetkým na bývalom 
Námestí Ľudovíta Štúra – 
v priestore medzi hotelom 
Slovakia a Domom odbo-
rov, však narušila optické 
a funkčné prepojenie s his-
torickým jadrom a „uza-
vrela“ Bulvár zo severu. 
Výrazne pôsobiacou hmo-
tou obchodného centra na 
bývalom námestí došlo aj 
k zmene proporcií prie-
storu, ktorý pôvodne ústil 
do námestia s panorámou 
žilinských veží. Tým sa 
Bulvár – výrazne kompo-
novaný priestor na hlavnej 
pešej osi mesta – stal iným 
– uzavretým verejným prie-
stranstvom, ktoré si vyža-
duje nové urbanisticko-ar-
chitektonické riešenie. 

Výstava všetkých súťažných 
návrhov je verejne prístup-
ná vo vestibule Mestského 
úradu v Žiline do 15. apríla 
2016.

REDACIA

Vystavili sa súťažné 
návrhy na riešenie 
Bulváru v Žiline
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Obyvatelia mesta 
Žilina majú mož-
nosť ekologicky 
naložiť so starými 
nepotrebnými elek-
trospotrebičmi 
a pomôcť tak 
nášmu životnému 
prostrediu týmito 
spôsobmi – spätný 
odber v predajni-
ach, zberný dvor 
a mobilný zber.

Spätný odber v predaj-
niach. Všetky predaj-
ne, servisy v Slovenskej 

republike sú povinné bez-
platne realizovať zber sta-
rých spotrebičov od svojich 
zákazníkov, a to systémom 
„kus za kus“. Spotrebič je 
potrebné odovzdať v kom-
pletnom, nerozobratom 
a nepoškodenom stave. Na 
značke, prípadne mieste 
pôvodného nákupu nezá-
leží.

Zberný dvor
Nepotrebný elektrospo-
trebič je možné bezplat-
ne odovzdať do zberného 
dvora na Jánošíkovej ulici 
v pracovných dňoch od 
10.00 do 18.00 hod., v so-

botu od 8.00 do 12.00 hod. 
Je potrebné, aby zákazník 
predložil občiansky preu-
kaz. 

Mobilný zber
Mesto Žilina dvakrát za rok 
organizuje dočasné zberné 
miesta pre zber elektrood-
padu v jednotlivých častiach 
mesta Žilina, kde môžu oby-
vatelia starý, resp. nepotreb-
ný elektrospotrebič bezplat-
ne priniesť. Harmonogram 
a stojiská mesto zverejňuje 
prostredníctvom webovej 
stránky mesta Žilina www.
zilina.sk, rozhlasu, miest-
nych novín, úradnej tabule 
a pod.

Elektrospotrebič tak putu-
je na ekologickú recykláciu 
a nie na čierne skládky v na-
šom meste. Je potrebné dbať 
na to, aby bol elektrospotre-
bič odovzdaný len opráv-
nenej organizácii, s ktorou 
má mesto Žilina uzavretú 
zmluvu. Odovzdanie iným 
subjektom, ktorým nebol vy-
daný súhlas orgánom štátnej 
správy, ako sú napríklad „po-
uliční zberači“ – je zakázaný.

REDAKCIA

Čo so starými nepotrebnými 
elektrospotrebičmi 
z domácností?

Kniha ELEKTRÁR-
NE bola vydaná pri 
príležitosti rekon-
štrukcie národnej 
kultúrnej pamiatky 
Elektrárne v Žiline. 
Historická budova 
Elektrární, ktorá sa 
nachádza v pria-
mom centre mesta, 
významne prispela 
k technologickému 
a ekonomickému 
rastu Žiliny. V kniž-
ke nájdete okrem 
dejín energetiky 
v Žiline aj príbehy 
pamätníkov či his-
torické fotografi e 
Žiliny.

Historická budova 
Elektrární je pozo-
ruhodným funk-

cionalistickým dielom 
renomovaných architek-
tov Františka Bednárika 
a Ferdinanda Čapku zo 
40. rokov minulého storo-
čia. Za národnú kultúrnu 
pamiatku bola vyhláse-
ná v roku 2011. V blízkej 
budúcnosti bude jej posla-
ním poskytnúť zázemie pre 
moderné mestské bývanie. 
Unikátna poloha Elektrár-
ní v centre Žiliny už roky 
nie je využívaná. Rekon-
štrukcia budovy si však 
vyžaduje citlivý prístup 
a zároveň je výzvou pre 

zachovanie nadčasovosti 
a variabilnej funkčnos-
ti objektu situovaného 
v priamom centre mesta.

Vydanie publikácie ELEK-
TRÁRNE inicioval investor 
projektu spoločnosť Istro-
� nal, a. s. a na tvorbe jej 
obsahu sa podieľali nielen 
žilinskí historici Vladimír 
Majtan a Peter Štanský, ale 
príbehmi prispeli aj samot-
ní pamätníci, ktorí v admi-
nistratívnej budove býva-
lých elektrární prežili veľkú 
časť svojho života. Knihu 
dopĺňajú historické foto-
gra� e Žiliny, dokumen-
tačné fotogra� e žilinského 
fotografa Mareka Jančúcha 
a ilustrácie výtvarníčky 
Daniely Krajčovej. O gra-
� cké spracovanie sa po-
staral Peter Dlhopolček 
z ateliéru Pro� gra� k.sk.

Knihu si môžete zakúpiť 
v žilinskej pobočke kníh-
kupectva Artforum na Ma-
riánskom námestí v Žili-
ne. Časť výťažku z predaja 
bude venovaná na projekt 
rekonštrukcie Novej Syna-
gógy –  Kunsthalle. Kniha 
je k nahliadnutiu pre ob-
čanov na Radnici mesta 
Žilina počas pracovných 
hodín.

REDAKCIA

Národná kultúrna 
pamiatka Elektrárne 
má vlastnú publikáciu

Zápis detí do 
1. ročníka všetkých 
základných škôl 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
Žilina sa pre škol-
ský rok 2016/2017 
uskutoční v zmysle 
Všeobecne záväz-
ného nariadenia 
č. 2/2016 od 6. aprí-
la do 8. apríla 2016. 

Vo všetkých základ-
ných školách bude 
od 6. apríla do 8. ap-

ríla 2016 v čase od 14.00 do 
18.00 hod. prebiehať zápis 
do prvého ročníka základ-
ných škôl. Bližšie informá-
cie sa dajú získať na www.
zilina.sk, na webových 
stránkach škôl. Informácie 
takisto poskytnú riaditelia 
škôl na uvedených telefón-
nych číslach, prípadne pra-
covníci odboru školstva 
a mládeže Mestského úradu 
v Žiline telefonicky na čísle: 
041/70 63 214.

Zápis sa týka všetkých detí, 
ktoré do 31. augusta 2016 
dovŕšia šiesty rok veku. 
V súčasnej dobe materské 
školy v zriaďovateľskej pô-

sobnosti mesta Žilina na-
vštevuje 829 predškolákov. 

Čo potrebuje rodič k zápi-
su?
Základná škola pri zápise 
dieťaťa vyžaduje jeho meno, 
priezvisko, dátum narode-
nia, rodné číslo, miesto na-
rodenia, národnosť, štátne 
občianstvo a trvalé bydlis-
ko, ako aj meno, priezvis-
ko, adresu zamestnávateľa 
a trvalé bydlisko rodičov či 
iných zákonných zástupcov. 
Pre presnosť údajov je po-
trebné, aby si zákonní zá-
stupcovia priniesli so sebou 
občiansky preukaz a rodný 
list dieťaťa.

Kde prihlásiť dieťa?
Žiak plní povinnú školskú 
dochádzku v základnej ško-
le podľa školského obvodu, 
v ktorom má trvalý pobyt, 
pokiaľ si rodič nevyberie 
inú školu. 

Čo s nadanými deťmi, ktoré 
nedosiahli šesť rokov?
Pokiaľ chcú rodičia zapísať 
do základnej školy dieťa 
mladšie ako šesť rokov, sú 
povinní k žiadosti predložiť 
súhlasné vyjadrenie prísluš-

ného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie 
a súhlasné vyjadrenie vše-
obecného lekára pre deti 
a dorast. Deti s intelekto-
vým nadaním majú mož-
nosť navštevovať triedy pre 
intelektovo nadané deti (ZŠ 
s MŠ, Ulica sv. Gorazda).

Odklad začiatku plnenia po-
vinnej školskej dochádzky
Ak dieťa ešte nedosiahlo 
školskú spôsobilosť, môže 
riaditeľ základnej školy roz-
hodnúť o odklade začiatku 
plnenia povinnej školskej 

dochádzky o jeden školský 
rok na základe žiadosti rodi-
ča alebo na návrh materskej 
školy, ktorú dieťa navštevu-
je, alebo na základe pred-
chádzajúceho odporučenia 
zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie, a to 
vždy s informovaným sú-
hlasom rodiča. Súčasťou žia-
dosti rodiča je odporučenie 
všeobecného lekára pre deti 
a dorast a príslušného zaria-
denia výchovného pora-
denstva a prevencie.

REDAKCIA 

Zápis do 1. ročníka žilinských základných 
škôl bude prebiehať od 6. do 8. apríla

Vzhľadom na blížia-
ce sa letné prázd-
niny zabezpečilo 
Mesto Žilina aj 
v tomto roku pre-
vádzku materských 
škôl vo svojej zria-
ďovateľskej pôsob-
nosti od 1. 7. do 
12. 8. 2016. 

Deti, ktorých rodičia 
nemajú počas prázd-
nin dostatok voľna,  

budú tak môcť tráviť čas 
v jednej z otvorených ma-
terských škôl. Zákonný 
zástupca dieťaťa nahlási 
záväzný záujem o návštevu 
materskej školy vo vybra-
nom termíne od 11. apríla 
do 14. apríla 2016. 

Rodič záväzne prihlási 
dieťa do vybranej materskej 
školy na konkrétny termín 
od 11. do 14. apríla 2016. 
Poplatky sa budú uhrádzať 
v hotovosti v materskej ško-
le, do ktorej je dieťa počas 
leta prihlásené, a v termíne 
16. a 17. mája 2016. Oznam 
spolu s kontaktnými údaj-
mi a poplatkami bude zve-
rejnený vo všetkých mater-
ských školách od 7. marca 
2016. 

Mesto Žilina informuje zá-
konných zástupcov detí, že 
prevádzka materských škôl 
počas letných prázdnin 
bude nasledovná:

Od 1. do 22. júla 2016
Materská škola, Jarná 

2602/7 (Hliny VII)  
Kontakt:  Janka Mikolajová 
– riaditeľka
Tel. číslo: 763 76 44

Materská škola ZŠ, Ulica 
sv. Gorazda 1 (Vlčince) 
Kontakt: pani Emília Há-
nová – zástupkyňa pre MŠ 
pri ZŠ
Tel. číslo: 525 37 79

Cesta k vodojemu 386/4 
(Budatín)
Kontakt: Tatiana Zuberová 
– riaditeľka
Tel. číslo: 566 71 89

Materská škola, Kultúrna 
284/11 (Zástranie) 
Kontakt: Janka Slotová – 
riaditeľka
Tel. číslo: 565 45 37

Materská škola, Stavbárska 
4 (Bôrik)
Kontakt: Mgr. Daniela 
Cehlárová – riaditeľka
Tel. číslo: 724 63 83

Materská škola, Puškinova 
2165/3 (Hliny III)
Kontakt: Eva Koucká – 
riaditeľka
Tel. číslo: 763 75 01

Materská škola, Limbová 
26 (Solinky)
Kontakt: Mgr. Veronika 
Zajacová – riaditeľka
Tel. číslo: 568 39 72 

Materská škola, Námestie J. 
Borodáča 7 (Vlčince)
Kontakt: PhDr. Tatiana 
Faglicová 

Tel. číslo: 523 32 33
Materská škola, Petzvalova 
8 (Hájik)
Kontakt: Silvia Jurášová – 
riaditeľka
Tel. číslo: 566 20 06

Materská škola pri ZŠ, 
Dolná Trnovská 36
Kontakt: Marta Handrová 
– zástupkyňa pre MŠ pri 
ZŠ
Tel. číslo: 596 41 03 

Od 25. júla 2016 do 12. 
augusta 2016
Materská škola pri ZŠ, 
Gaštanová 56 (Solinky,Byt-
čica) 
Kontakt: Mgr. Iveta Bilí-
ková – zástupkyňa pre MŠ 
pri ZŠ
Tel. číslo: 568 92 79

Materská škola, Trnavská 
2993/21 (Vlčince)
Kontakt: Mgr. Elena Ku-
balová
Tel. číslo: 525 31 03

Materská škola pri ZŠ, Do 
Stošky 5 (Bánová) 
Kontakt: Gabriela Pekárová 
– zástupkyňa MŠ pri ZŠ 
Tel. číslo: 763 47 33

Materská škola, Študentská 
15/3 (Považský Chlmec)
Kontakt: Marcela Čamate-
jová – riaditeľka
Kontakt: 566 76 97

Materská škola, Andreja 
Kmeťa 15 (elokované pra-
covisko)
Kontakt: Alena Pazderní-

ková – riaditeľka
Tel. číslo: 562 24 32

Materská škola, Predmest-
ská 27
Kontakt: Mária Martin-
čeková – riaditeľka
Tel. číslo: 723 28 67

Materská škola, Bajzova 9
Kontakt: Viera Jombíková 
– riaditeľka
Tel. číslo: 724 26 81

Materská škola, Suvorovo-
va 2797/20 (Hliny VIII)
Kontakt: PhDr. Renáta 
Migátová – riaditeľka
Tel. číslo: 724 47 40

Materská škola, Gemerská 
1772 (Vlčince)
Kontakt: Janka Krajčuško-
vá – riaditeľka
Tel. číslo: 525 20 44

Materská škola, Zádub-
nie 196, Kontakt: Blanka 
Šimčeková – riaditeľka
Tel. číslo: 557 58 40

Materská škola pri ZŠ, 
Brodno 110, Kontakt: Hele-
na Ščambová – zástupkyňa 
pre MŠ pri ZŠ
Tel. číslo: 0948 484 071

Materská škola pri ZŠ, J. 
Závodského 16 (Závodie)
Kontakt: Emília Huboča-
nová – zástupkyňa pre MŠ 
pri ZŠ
Tel. číslo: 763 46 80

Odbor školstva a mládeže 
Mestského úradu v Žiline 

Prevádzka materských škôl v Žiline počas letných prázdnin

Mestské školy sú pripravené na budúcich prváčikov 
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Zástupca primátora mesta Žilina Anton 
Trnovec odovzdával ocenenie športovcom 

Mesto Žilina opäť 
ocenilo najúspeš-
nejších športovcov 
mesta za uplynulý 
rok. Medzi naj-
úspešnejšími sa 
objavili športovci 
z rôznych športo-
vých odvetví, ktorí 
dosiahli skvelé úspe-
chy a reprezentujú 
nielen naše mesto, 
ale aj Slovensko. 

Mesto Žilina už po 
ôsmykrát oceni-
lo najúspešnejších 

športovcov mesta Žilina za 
uplynulý rok. Vyhlásenie 
výsledkov sa uskutočnilo 
za účasti zástupcu primá-
tora mesta Žilina Antona 
Trnovca a prednostu Mest-
ského úradu v Žiline Igora 
Lišku. Slávnostné podujatie 
sa konalo vo večerných ho-
dinách v pondelok 7. marca 
2016 v Mestskom divadle 
Žilina. Moderátorom veče-
ra bol zabávač Juraj Mokrý, 
ktorý sa rovnako postaral 
aj o spevácke vystúpenie. 
Kultúrny program spestrilo 
vystúpenie tanečnej skupiny 
Vivas dance group. 

Žilinské športové kluby 
mohli nominovať najúspeš-
nejších športovcov zo svo-
jich radov s podmienkou, 
že športovec pôsobil v roku 
2015 v žilinskom klube, a to 
v kategóriách: dospelý, 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 zložená 
z odborníkov na šport, ktorá 
následne vybrala tých najú-
spešnejších športovcov.

Najúspešnejšími športovca-
mi mesta Žilina za rok 2015 
sa v nasledujúcich kategó-
riách stali:

Kategória „Dospelý“:
1. miesto – Pečovský Vik-
tor (futbal) 

2. miesto – Cehlárik Peter 
a Rehák Dominik (hokej) 
3. miesto – Ladiver Milan 
a Beniač Milan (hokejbal)
4. miesto – Jurkovič Tomáš 
(plávanie) 
5. miesto – Čelko Tomáš 
(karate)
6. miesto – Pavlík Rastislav 
(plávanie) 
7. miesto – Tabačiar Tomáš 
(kulturistika) 
8. miesto – Hudek Marián 
(futsal) 

Kategória „Mládežník 
roka“:
1. miesto – Štoček Matúš 
(cestná cyklistika) 
2. miesto – Štefánik Vladi-
mír (plávanie) 
3. miesto – Macúš Richard 
(vodný slalom)
4. miesto – Michaličková 
Lucia (cestná cyklistika)
5. miesto – Rožánek Róbert 
(basketbal) 
6. miesto – Gerebenits Ro-
land (futbal) 
7. miesto – Dudjaková Sára 
(karate) 
8.miesto – Bartáky David 
(plávanie)
9. miesto – Šenkárová Ad-
riána (tenis) 

10. miesto – Hrubovčáková 
Vanessa (bikiny � tnes)

Kategória „Družstvo roka“:
• Grasshoppers AC UNIZA 
Žilina – Majstri Slovenska 
v extralige mužov vo � orbale

Kategória „Podujatie roka“: 
• Európsky pohár v cyklisti-
ke zdravotne postihnutých 
– organizoval Žilinský špor-
tový klub
• Jarná cena v plávaní – or-
ganizoval KPŠ Nereus Žilina 
• Majstrovstvá Česko Slo-
venska v cestnej cyklisti-
ke – organizoval Slovenský 
zväz cyklistiky v spolupráci 
s mestom Žilina 

Kategória „Funkcionár 
roka“:
Za celoživotný prínos v ži-
linskom športe:
• Marián Michalík – zakla-
dateľ žilinskej bežeckej ligy 
(34 ročníkov)

Kategória „Tréner roka“: 
• Ladislav Németh (ženský 
futbal)
• Ján Peteja (džudo)
 

REDAKCIA

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
mesta Žilina za rok 2015

Ocenení športovci mesta Žilina za rok 2015

Celkové výsledky: 
Nádeje dievčatá 7
Emily Scott 14. miesto

Nádeje dievčatá 8
Lucia Kubicová 10. miesto

Nádeje dievčatá 9
Vanesa Šelmeková 2. miesto

Nádeje dievčatá 10
Tereza Fuchsová 3. miesto

Staršie nádeje chlapci
Michal Fuchs 6. miesto
Marek Lokaj 11. miesto

Mladšie žiačky
Rebecca Kavecká 2. miesto
Linda Lengyelová 9. miesto

Mladší žiaci
Martin Lokaj 7. miesto

Staršie žiačky
Bianca Srbecká 5. miesto

Majstrovstvá Slovenskej republiky v krasokorčuľovaní

Začiatkom marca sa 10 krasokorčuliarov z Figure Skating Clubu Žilina, ktorí splnili no-
minačné kritériá pre postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky, vybrali do neďale-
kého Ružomberka. Svoje sily si zmerali s krasokorčuliarmi z celého Slovenska. Vrchol 
sezóny ukončili peknými výkonmi a veľmi dobre reprezentovali seba aj svoj klub. Vane-
sa Šelmeková a Rebecca Kavecká získali striebro a Tereza Fuchsová získala bronz. 

Diamond Gym Žilina 
a celý organizačný 
tím už pracuje na 
plné obrátky a 
pripravuje športové 
podujatie svetového 
formátu v bojových 
športoch. Dňa 
23. apríla sa žilinský 
zimný štadión môže 
tešiť na slušnú ná-
dielku zápasov 
a výbornú šou.

Už po tretíkrát zavíta 
holandská promo-
tion ENFUSION 

LIVE na Slovensko do Žili-
ny. Seriál 12 turnajov ročne 
si vo svete našiel stabilné 
miesto v kalendári bojo-
vých športov. Už 23. apríla 
sa fanúšikovia môžu tešiť 
na ďalšie pokračovanie. 
Holandsko,  ajsko, An-
glicko, Portugalsko, Bel-
gicko, Tenerife a v nepo-
slednom rade Žilina, to je 
ENFUSION LIVE. Každý 
mesiac môžu diváci po ce-
lom svete sledovať jednotli-
vé kolá svetovej série. Tur-
naj bude rozdelený do troch 
častí, ktoré bude prenášať 

viac ako 40 televízií sveta. 
Hlavnou kostrou galaveče-
ra bude 4-členná pyramída 
ENFUSION LIVE vo váhe 
nad 95 kg, kde bude obsa-
denie veľmi zaujímavé.

Program podujatia:

18.00 hod. – Boxing Gala 
Patrik Glézl (Diamond Gym 
Žilina), Mišo Šurin (BOX 
Sport Žilina), Michal Plesník 
a mnoho ďalších úspešných 
slovenských boxerov v pred-
turnaji venovanému olypijské-
mu boxu.

19.00 hod. – Kickboxing 
Talents 7 zápasov špičko-
vých bojovníkov zo Slovenska 
a Čiech. Vladimír Sklouz, Pa-
vol Garaj, Matouš Kohout, 
Jakub Benko,  Martin Gaňo, 
Marko Novák, za Diamond 
Gym vychádzajúca hviezda 
Michal Helbich a mnoho ďal-
ších.

21.00 hod. – ENFUSION 
LIVE 4-členná pyramída ťaž-
kých váh a víťazstvo a postup 
do svetovej série. Martin Pacas 
(SVK) vs. Hicham Achalhi, 

Tomáš Hron (CZ) vs. Geatan 
Sautron (B). Títo bojovníci 
sa pobijú o celkové víťazstvo. 
Veľmi zaujímavý súboj bude 
ženský zápas v podaní sloven-
skej jednotky Veroniky Petrí-
kovej proti svetovej jednotke 
vo svojej váhe Iman Barlow 
z Anglicka.

Žilinčan Milan Paleš (Dia-
mond Gym) prijal výzvu 
v podobe ostrieľaného ho-
landského bojovníka Wiliama 
Diendera. Tvrdý bojovník zo 
Žiliny Tomáš Šenkýr boxuje 
nekompromisne, takisto ne-
bude chýbať v hlavnej časti 
galavečera.

Vladimír Moravčík – niekoľko-
násobný majster Európy 
a sveta v thajskom boxe má 
na tomto podujatí pred sebou 
poriadnu výzvu. Titul najväč-
šej organizácie v thajskom 
boxe WMC a proti sebe thaj-
ského bojovníka Berneunga 
Kema, ktorý má na svojom 
konte vyše 300 zápasov, z toho 
250 výhier!

DIAMOND 
GYM ŽILINA

Svetová bojová šou ENFUSION LIVE  
zavíta už tretíkrát do Žiliny
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Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre 
zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4. 4. do 16. 5. 2016 je na 
území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných 
kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské 
kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, pneumatiky, 
akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora: 
zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta  (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu 
od 8.00 do 12.00 hod.). 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu: 
 

Od 4. 4. do 11. 4. 2016 – Vlčince a Hájik

Sídlisko Vlčince – Vlčince I (za Spoločenským pavilónom – pri výmenníkovej stanici, Ulica 
sv. Gorazda – koniec ulice pri garážach, Ulica sv. Svorada a Benedikta – oproti podchodu). Vlčin-
ce II (Dobšinského ulica – za lekárňou, za obchodom „Pačino“, za bývalým skautským domom, 
Moskovská ulica – pri obchodnom stánku). Vlčince III (Fatranská ulica – parkovisko oproti reštau-
rácii, Karpatská ulica – pri základnej škole, Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martinská ulica – na 
konci Prešovskej ulice). Vlčince IV (Ulica Eduarda Nécseya – nad Hlbokou cestou, Ulica Jána 
Vojtaššáka – za ŠMŠ a ŠZŠ, Ulica Karola Kmeťku – parkovisko). Sídlisko Hájik (Stodolova 
ulica – parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“, Ulica Jura Hronca – oproti „Večierke“, par-
kovisko pri COOP Jednota, Petzvalova ulica – oproti ihrisku MŠ, križovatka Ulice Mateja Bela 
a Kvačalovej ulice).

Od 11. 4. do 18. 4. 2016 – Hliny V, VI, VII, VIII, Staré mesto a Bôrik

Sídlisko Hliny – Hliny V (Ružová ulica – pri Spoločenskom pavilóne, Hečkova ulica – par-
kovisko, Kraskova ulica – pri križovatke s Hlinskou ulicou). Hliny VI (za reštauráciou „Máj“, pri 
objekte výmenníkovej stanice, Bajzova ulica – pri zdravotnom stredisku, Bajzova ulica – pri SOU 
odevnom). Hliny VII (Jarná ulica – pri pošte, Gabajova ulica – pri bývalej pekárni, Saleziánska 
ulica – oproti Byttermu). Hliny VIII (Lichardova ulica, Suvorovova ulica – parkovisko pri OD „Druž-
ba“, Rajecká ulica č. 1, Daxnerova ulica – začiatok ulice). Staré mesto (Veľká okružná ulica 
– pri obchode na Murgašovej ulici, Na Šefranici – v strede). Bôrik (Tulipánová ulica – nad SOU 
stavebným, Ulica Alexandra Rudnaya – pri obchode „Potraviny“, Kraskova ulica – križovatka s 
Ulicou Jána Kovalíka, Oravská ulica – oproti základnej škole, Nešporova ulica – parkovisko pri 
obchodnom dome BILLA).

Od 18. 4. do 25. 4. 2016 – Hliny I, II, III, IV, Staré mesto, Malá Praha a Strážov
 
Sídlisko Hliny – Hliny I (Ulica Antona Bernoláka – parkovisko za predajňou potravín). Hliny II 
(Ulica Antona Bernoláka – za predajňou „Očná optika“). Hliny III (Ulica Tomáša Ružičku, Puški-
nova ulica č. 5). Hliny IV (Čajakova ulica – začiatok ulice pri gymnáziu). Staré mesto (Na 
Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko Pod nemocnicou, Hollého ulica č. 25, Re-
volučná ulica – chodník vedľa výškových budov, Ulica Vojtecha Tvrdého č. 14, Klemensova ulica 
– začiatok, križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa – oproti „mraziarňam“). Malá Praha 
(križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej 
ulice, križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, Závodská cesta č. 60 – pri reštaurácii „Gastro 
Novum“). Strážov (Priehradná ulica – konečná MHD, Dedinská ulica – koniec ulice, Ulica Štefa-
na Furdeka – Nový Chlmec pri Rajčanke, Rajčanska ulica – v strede).

Od 25. 4. do 2. 5. 2016 – Solinky, Celulózka, Rosinky, Trnové, Žilinská Lehota a Vranie

Sídlisko Solinky (Smreková ulica – stred ulice, Javorová ulica – stred ulice, Borová ulica – 
stred ulice, Jaseňová ulica – stred ulice, Platanová ulica – stred ulice, Limbová ulica – stred ulice, 
Gaštanová ulica – stred ulice, Osiková ulica – stred ulice, Dubová ulica – stred ulice, Solinky – 
juh). Celulózka (Pri Celulózke – pri bytovom dome). Rosinky (Majerská ulica, Brezová ulica 
č. 56 – 59, spojnica Nigríniho ulice a Nábrežnej ulice). Trnové (Magočovská ulica – konečná 
MHD, Horná Trnovská ulica – zastávka MHD pri obchode, odbočka na Rakové – pri drevenom 
obchode, pri futbalovom ihrisku). Žilinská Lehota (pri kultúrnom dome). Vranie (pri lávke, pri 
MŠ, pri kultúrnom dome, Drozdia ulica – prvá zastávka MHD). 
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Slovenská republika 
má po parlament-
ných voľbách, ktoré 
so sebou priniesli 
mnohé prekvapenia. 
Volebný deň okrem 
množstva povinností 
spestrili aj zaujímavé 
príbehy. Prinášame 
vám pohľad zapiso-
vateľov okrskových 
volebných komisií, 
ktorým sme položili 
otázku: „Čo ste zažili 
počas volebného dňa 
a pri odovzdávaní 
výsledkov?“ 

Zapisovateľka Dana K.: „Keďže 
som sa volieb v pozícii zapi-
sovateľky zúčastnila prvý raz, 
prekvapila ma vysoká účasť, 
takmer stále boli vo volebnej 
miestnosti voliči. Väčšina ve-
dela, čo má robiť, ale našli sa aj 
takí, ktorým musel byť postup 
podrobne vysvetlený. Obdi-
vovala som starých a chorých, 
ktorých stálo veľa síl dostaviť 
sa a napriek tomu sami prišli 
a odvolili.“

Zapisovateľ Ľuboš S.: „Nega-
tívne vnímam znefunkčnenie 
elektronického systému IVIS, 
čo viedlo k predĺženiu doby 
na spracovávanie zápisníc. Ďa-
lej mám negatívnu skúsenosť 
s členmi jednotlivých komisií, 
ktorí neváhali prezentovať ve-
rejnosti svoj názor, resp. anti-
patiu k niektorým politickým 
stranám a snažili sa to apliko-
vať aj pri posudzovaní platnosti 
hlasov. To vnímam ako dosť 
odvážne a zároveň hanlivé 
voči princípu demokratických 
volieb, a tým aj k objektivite 
výsledkov. Člen komisie musí 
navonok zachovávať nestran-
nosť, aj keď je nominovaný za 
istú politickú stranu. Pozitívne 
vnímam pokojný priebeh vo-
lieb, ktorý sa v mojom okrsku 
zaobišiel bez komplikácií a vý-
tržníctva zo strany voličov.“

Zapisovateľka Dana M.: „V 
našom okrsku prebehli voľby 
v pokojnej atmosfére. Problém 
bol až na okresnom úrade pri 
odovzdávaní výsledkov vo-
lieb – neskutočne dlhé čakanie 
predsedov komisií a zapiso-
vateľov na overenie zápisnice. 
Pracovníci Štatistického úra-

du mohli aspoň jednou vetou 
informovať ľudí o poruche 
informačného systému, do-
zvedeli sme sa to až v nedeľu 
z médií, prečo sme tam tak 
dlho čakali.“

Zapisovateľka Monika S.: 
„Priebeh volieb bol bezpro-
blémový. Negatívny postreh 
– problémy pri prihlasovaní 
sa do systému IVIS. Pozitívny 
postreh – ústretovosť pracov-
níkov pri odovzdávaní zápis-
níc aj pri odovzdávaní mate-
riálov na mestskom úrade.“

O vyjadrenie k priebehu volieb 
sme požiadali vedúcu odboru 
vnútorných vecí Janu Bratho-
vú, ktorá bola zodpovedná za 
organizačno-technické zabez-
pečenie volieb za mesto Žilina.
„Z pohľadu organizačno-tech-
nického zabezpečenia volieb 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky môžem skonštato-
vať, že zo strany mesta, ako 
aj zo strany zamestnancov 
mesta Žilina bol priebeh vo-
lieb bezproblémový a dobre 
zorganizovaný. Mesto Žilina 
vytvorilo 79 okrskových voleb-
ných komisií. Do týchto komi-
sií politické strany delegovali 
1 247 členov, čo bol naozaj 
veľký počet ľudí. Komisie boli 
najviac 22-členné a najmenej 
8-členné.“ 

Zapisovatelia sa sťažovali na 
elektronický systém IVIS. Aký 
je váš pohľad na prácu zapiso-
vateľov a spoluprácu s okres-
ným úradom?
„Za zlyhanie elektronického 
systému IVIS nemôžu podľa 
môjho názoru zamestnanci 
Štatistického úradu v Žiline, 
ktorí vytvorili podmienky 
na plynulé odovzdávanie zá-
pisníc o priebehu a výsledku 
hlasovania v okrskových vo-
lebných komisiách. Myslím si, 
že predĺženie času odovzdá-
vania zápisníc bolo spôsobené 
medializovaným narušením 
elektronického systému IVIS 
a niektorí predsedovia okrs-
kových volebných komisií 
spolu so zapisovateľmi naozaj 
čakali na odovzdanie zápis-
níc aj tri hodiny. Zapisovatelia 
okrskových volebných komisií 
zodpovedne pristúpili k plne-
niu svojich úloh a povinností 

a odborne sa pripravili, čo 
využili vo volebný deň. Pozi-
tívne hodnotím aj spoluprácu 
s Okresným úradom v Žiline, 
,,Okresnou volebnou komisiou 
v Žiline a s Odborným suma-
rizačným útvarom Okresnej 
volebnej komisie v Žiline, ktorí 
promptne reagovali na naše 
otázky, ktorých bolo naozaj 
veľmi veľa. Touto cestou by 
som sa im chcela veľmi pekne 
poďakovať za spoluprácu.“ 

Zaznamenali ste v komisiách 
počas volieb nejaké problémy?
„Negatívne by som hodnoti-
la prístup niektorých členov 
okrskových volebných komi-
sií, ako napríklad tých, ktorí 
sa nedostavili vo volebný deň 
do komisií a skomplikova-
li tak ich fungovanie. Boli aj 
takí, ktorí v priebehu voleb-
ného dňa odišli a už sa do 
okrskových volebných komisií 
nevrátili alebo odišli ešte pred-
tým, ako predseda komisie 
oznámil ukončenie činnosti 
okrskovej volebnej komisie. 
V niektorých okrskových 
volebných komisiách boli 
členovia, ktorí svojím nea-
dekvátnym vystupovaním 
znepríjemňovali volebný deň 
ostatným členom okrskovej 
volebnej komisie, ako i samot-
ným voličom. Myslím si, že 
okamihom udelenia súhlasu 
na delegovanie občana ako 
člena okrskovej volebnej ko-
misie politickou stranou do 
okrskových volebných komi-
sií by sa mali členovia k tejto 
funkcii postaviť zodpovedne 
a svojím vystupovaním by mali 
reprezentovať politické strany, 
ktoré ich delegovali. Predsa aj 
členovia okrskovej volebnej 
komisie vytvárajú pre voli-
čov príjemnú atmosféru v tak 
dôležitý deň. Na druhej stra-
ne a bolo ich viac, boli aj takí 
členovia okrskových voleb-
ných komisií, ktorí si naozaj 
zodpovedne podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedo-
mia svoju funkciu zastali so 
cťou. Aj vďaka týmto členom 
okrskových volebných komisií 
bol priebeh volieb do Národ-
nej rady Slovenskej republiky 
v meste Žilina bezprob-
lémový.“ 

REDAKCIA

Parlamentné voľby 2016: Pohľad zapisovateľa 
okrskovej volebnej komisie na priebeh volieb

Pozývame Vás na stretnutie občanov s vedením mesta Žilina
28. apríl 2016 (štvrtok) o 17.00 hod. 

Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline 

Pozývame Vás na jarné čistenie Lesoparku Chrasť 
23. apríl 2016 (sobota) o 9.00 hod. 

Stretnutie pred bistrom pri detskom ihrisku.

Mesto Žilina oznamuje, že v zmysle novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov je možné, aby nájomcovia bytov, ktorí majú uzavretú nájomnú 
zmluvu s mestom Žilina na dobu neurčitú, požiadali  o prevod  bytu do osobného vlastníctva 
do 31. 12. 2016. Po doručení žiadosti po tomto termíne bude vlastník pokračovať i naďalej 
v odpredajoch bytov  v zmysle zákona, avšak  postup odpredaja  a stanovenie ceny bytu, 
pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku sa nebude dojednávať podľa § 18, 
§ 18a  ods. 1 a § 18b, ale dohodou predávajúceho a kupujúceho v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách.  V prípade ďalších otázok kontaktujte správcovskú spoločnosť 
ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, Žilina, osobne alebo telefonicky 041/5630049.

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje 
zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v Žiline, kat. úz. Bánová, a to: KN-C 
parc. č. 33/1, zast. pl. o výmere 1120 m² a stavba jedálne – školskej družiny súp. 
č. 802, postavenej na KN-C parc. č. 33/1 s príslušenstvom, ktoré sú evidované na LV č. 936, 
formou obchodnej verejnej súťaže – elektronickou aukciou.

Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk a na úradnej tabuli 
mesta.  


