
  

RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA  ŽILINA 

ROČNÍK III MAREC  2017

ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY 
www.zilina.sk       Facebook: Žilina – Mesto s tvárou

ISSN 1339-8830
EV 5119/15

SPRAVODAJSTVO

RÔZNE 

ČÍSLO 25

INFORMUJEME

Nórsky vietor osviežil 
fašiangy v Žiline                 str. č. 5

Revitalizácia a rekonštrukcia 
Parku Ľudovíta Štúra       str. č. 2

Volebný obvod č. 2 informuje
                                            str. č. 4 

Zápis do 1. ročníka mestských 
základných škôl bude 
od 5. do 7. apríla                str. č. 3 

Kronika mesta Žilina         str. č. 8

Na februárovom mestskom zastupiteľstve sa opäť hovorilo o tom, či majú, alebo nemajú mať poslanci 
vyššie odmeny. Návrh na zvýšenie odmien predložilo práve viacero samotných mestských poslancov. 
Odsúhlasili si zvýšenie platov.   

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

Uvádzame na správnu mieru
(reakcia na poslanca Kapitulíka)        
                                            str. č. 4 

KULTÚRA

Program Mestského divadla 
Žilina – marec 2017           str. č. 5

ŠPORT
Mestský hokejový klub Žilina 
prijal po incidente nové 
opatrenia                           str. č. 7

S výstavbou chodníka medzi mestskými časťami Budatín a Zádubnie chce mesto 
začať už v tomto roku. Pôjde o prvú etapu z plánovaných ôsmich, ktorá bude  
viesť od Lúčnej ulice po Bielu ulicu. 

Pred samotnou výstavbou objektu musela radnica vyriešiť viaceré otázky, ktoré sa týkali 
danej problematiky (financie, majetkovoprávne vysporiadanie, technická stránka pro-
jektu), čím sa celý stavebný proces predĺžil. V tomto roku by sa mal vybudovať úsek  
s celkovou dĺžkou 380 metrov. V budúcnosti pribudnú i ďalšie etapy, všetko však závisí 
od finančných možností samosprávy.

Výstavba chodníka medzi Budatínom a Zádubním

Niekoľko faktov o psoch, 
ich majiteľoch, venčení 
a čistote v meste 
Väčšina z nás chce, aby sme mali v mie- 
ste svojho bydliska poriadok, a tak je 
potrebné, aby sa dodržovali dané pra-
vidlá. Preto, ak majú občania vedo-
mosť o majiteľoch psov, ktorí si nepl-
nia svoje povinnosti (neplatenie daní, 
neodstraňovanie výkalov), môžu na to 
anonymne upozorniť mestskú políciu. 
Tá v súčinnosti s mestom vyvodí po-
trebné opatrenia. Dodržanie pravidiel 
zabezpečí čistejšie mesto i spokojnosť 
občanov, ktorí s prichádzajúcou jarou 
trávia čoraz viac času vonku.

Celý článok na strane č. 3

Začiatkom februára sa vo večer- 
ných hodinách na území mesta Žili-
na konala preventívno-bezpečnost-
ná akcia zameraná na kontrolu záka-
zu požívania alkoholických nápojov 
osobami mladšími ako 18 rokov  
a právnych predpisov v pôsobno-
sti zúčastnených subjektov. 

Príslušníci Mestskej polície Žilina 
v súčinnosti s Policajným zborom 
SR, Colným úradom Žilina a Inšpek-
torátom práce Žilina vykonali celkovo 49 dychových skúšok na zistenie prítomnosti 
alkoholu v dychu. Pozitívny výsledok dychovej skúšky sa preukázal u 14 mladistvých 
osôb v piatich prevádzkach. Príslušníci polície tiež zistili a prejednali 5 priestupkov 
osôb (obsluha prevádzok), ktoré umožnili požitie alkoholických nápojov mladistvým 
osobám. 

Hliadky Colného úradu Žilina a inšpektori práce zistili celkovo 7 porušení právnych 
predpisov podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a porušení 
pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákonníka práce. Zistené priestupky boli násled-
ne postúpené príslušným orgánom za účelom vyvodenia dôsledkov.

Polícia do budúcna nevylučuje opakovanie týchto akcií, preto apeluje na rodi-
čov, aby dohliadali na svoje deti, čím predídu zbytočným nepríjemnostiam. 

Preventívno-bezpečnostná akcia zameraná 
na alkohol u mladistvých osôb

Vážení nepočujúci občania,

dovoľujeme si vám oznámiť, že pri návšteve mestského úradu môžete komunikovať aj 
prostredníctvom služby „Online tlmočník“. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jedno-
ducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť 
Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 do 20.00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie  
o tom, ako používať službu, nájdete na: www.onlinetlmocnik.sk. 

Bezplatná služba „Online tlmočník“

Ilustračné foto 

V marci vás pozývame na tieto podujatia: 

• Športovec roka 2016 – Mestské divadlo Žilina, 7. marec 2017 o 18.00 hod.
• Výstava Jude osudy – Radnica mesta Žilina, do 10. marca 2017
• Program Mestského divadla Žilina – viac info na strane č. 5 

ZAUJALO NÁS 

Poslanci si odklepli zvýšenie 
vlastných odmien

Bude Rosenfeldov palác novým 
strediskom kultúry?         str. č. 6
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Marek Hovorka 
kapitán MsHK Žilina 

Mesto Žilina predložilo na Sprostredkovateľský orgán 
pre IROP projektové zámery na vytvorenie nových  
miest pre deti v materských školách za 2,8 milióna eur.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú 
dlhodobo kapacitne využívané na 100 % a mesto eviduje ne-
dostatok miest pre žilinské deti. Infraštruktúra mesta pre po-
treby predprimárneho vzdelávania pozostáva v súčasnos- 
ti z 26 subjektov, z čoho je 20 samostatných materských 
škôl a 6 materských škôl je súčasťou základných škôl. Vďa-
ka prostriedkom z eurofondov by sa mohli rozšíriť kapacity 
pre deti v štyroch žilinských materských školách – spolu  
o 148 nových miest. Nové triedy pre deti by mohli pribudnúť 
v materských školách na uliciach Čajakova, Suvorovova, 
Juraja Závodského a Trnavská. Tieto predškolské zaria-
denia sa nachádzajú na sídliskách a v mestských častiach 
Hliny, Závodie a Vlčince. V prípade schválenia projektov sa 
bude rozširovanie realizovať formou prístavby, nadstavby 
a rekonštrukcie existujúcich priestorov materských škôl. 
Pridanou hodnotou týchto projektov je zateplenie, výme-
na okien, elektrických rozvodov, inštalácia LED osvetlenia 
atď. Vzniknú nielen nové miesta pre deti, ale tieto materské 
školy budú aj výrazne šetriť energie. 

Mesto podalo žiadosť 
o eurofondy na zvýšenie kapacít 

materských škôl

Žilinská radnica 
hostila 31. januára 
2017 stretnutie 
zástupcov z oblasti 
dopravy, Európ-
skej komisie a tiež 
zástupcov regio- 
nálneho centra 
Jaspers vo Viedni 
za účelom podpory 
projektov, ktorými 
sa mesto Žilina  
a Dopravný podnik 
mesta Žiliny s.r.o. 
uchádza o ne- 
návratné dotácie  
z prostriedkov eu-
rópskych fondov.  

Hlavným bodom roko-
vania boli dopravné 
projekty zamerané 

na mobilitu, ktoré chce me-
sto v blízkej budúcnosti us-
kutočniť. Jaspers ako porad-
ný orgán Európskej komisie, 
Európskej investičnej banky 
a Európskej banky pre ob-
novu a rozvoj poskytuje eu-
rópskym regiónom nezávislú 
poradenskú činnosť s cieľom 
pripraviť vysokokvalitné 
projekty, ktoré sa následne 
financujú z prostriedkov Eu-
rópskej únie. 

Zástupcovia sa oboznámili  
s aktuálnym stavom prípravy 
strategických dopravných 
dokumentov mesta Žilina, 
ktoré sú nevyhnutné na po-
danie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok. Mesto 
plánuje podať tieto žiadosti  
v rámci výziev z Integrované-
ho regionálneho operačného 
programu a Operačného 
programu Integrovaná in-
fraštruktúra. 

Územný dopravný generel 
mesta Žilina, ktorý spra-
covala Žilinská univerzita, 
predstavil prof. Ján Čelko. 
Prítomní sa dozvedeli viac 
aj o výstupoch, ktoré sú vý-
sledkom vypracovania plánu 
udržateľnej mobility. Do-
pravný podnik mesta Žiliny 
s.r.o. (DPMŽ) predostrel in-
formácie o stave príprav jed-
notlivých dopravných pro-
jektov, ktoré nadväzujú na 
uvedený strategický doku-
ment. Zástupcovia Európskej 
komisie a projektu Jaspers 
boli s prípravnými prácami 
na dopravných projektoch 
žilinskej samosprávy spo-
kojní.  Pochvalu si vyslúžila 
i spolupráca mesta s doprav-

ným podnikom v príprave 
spomenutých dokumentov 
za predchádzajúci rok. 

Mesto Žilina sa chce v spo-
lupráci s DPMŽ už v tomto 
roku uchádzať o podporu 
z finančných nástrojov Eu-
rópskej únie projektmi pre 
zvýšenie atraktivity cestova-
nia verejnou dopravou, ako 
sú rekonštrukcia zastávok, 
obnova vozidlového parku 
autobusov a trolejbusov či 
vybudovanie informačného 
centra mobility. 

Do aktuálneho programové-
ho obdobia 2014 – 2020 má 
mesto Žilina a DPMŽ ďalej 
pripravené projekty zame-
rané na modernizáciu tro-
lejbusovej  infraštruktúry a 
ďalších potrebných činností, 
ktoré prinesú kvalitnej-
šie cestovanie pre občanov  
mesta.

REDAKCIA

Získavanie európskych fondov je 
pre naše mesto priorita

Park, ktorý sa na-
chádza v žilinskej 
mestskej časti Bôrik,  
v súčasnosti pod-
stupuje rekonštruk-
ciu. Okrem prác 
spojených s revitali-
záciou zelene, ktoré 
aktuálne prebiehajú, 
mesto plánuje inves- 
tovať aj do vodné-
ho prvku, mobiliára 
parku i vyhradeného 
priestoru pre maji-
teľov psov. 

Fontána ako hlavný vod-
ný prvok parku bude 
prispôsobená umiestne-

nej soche Ľudovíta Štúra. Mala 
by pozostávať z viacerých 
samostatne programova-
teľných trysiek, ktoré dokážu 
vypúšťať prerušované prúdy 
vody smerom do stredu. Po 
zotmení pripraví fontána pre 
návštevníkov parku svetel-
né predstavenie, keďže bude 
podsvietená. Rekonštrukcia 
neobíde ani mobiliár parku. 
Návštevníci sa už teraz môžu 
tešiť na nové lavičky, pribud-
nú stoly na prípadný piknik 
a zvýši sa i počet smetných 
košov. V celom areáli parku 
bude taktiež možnosť pripo-
jenia na bezplatnú wi-fi sieť.  
Svoje miesto v parku si náj-
du aj psíčkari, pre ktorých sa 
mesto rozhodlo vybudovať 

verejne prístupnú plochu  
s viacerými prvkami. Okrem 
prvkov určených pre špor-
tovanie a zábavu psov pri-
budnú na tejto ploche aj eko 
toalety pre psov. Mesto sa 
tak snaží predísť znečisťova-
niu verejných priestranstiev  
a prípadnému šíreniu 
nákazy.

Práce na rekonštrukcii parku 
sú rozdelené do viacerých 
etáp. Dokončenie týchto prác 
je naplánované na koniec ok-
tóbra 2017. Slávnostné otvo-
renie parku pre verejnosť 
by sa následne malo konať  
v polovici novembra 2017.  
Mesto Žilina oceňuje ústre-
tovosť a spoluprácu so 
spoločnosťou KIA Motors 
Slovakia, ktorá sa v značnej 
miere finančne podieľa na 
tejto rekonštrukcii.

Dobrá pešia a cyklistic-
ká dostupnosť parku, ako 
aj jeho veľkosť (najväčší 
park v meste) poskytujú 
obyvateľom Žiliny ideál-
ne miesto na oddych 
i rekreáciu v blízkosti ich 
obydlí. Do budúcna mesto 
plánuje využiť toto miesto 
aj na organizovanie rôznych 
kultúrnych podujatí.

REDAKCIA

Revitalizácia 
a rekonštrukcia 
Parku Ľudovíta Štúra Vlastniť psa zna-

mená pre mnohých 
ľudí mnoho radosti 
zo spoločne pre-
žitých chvíľ. Títo 
domáci miláčikovia 
vedia byť oddaní, 
poslušní a nerozluč-
ní priatelia. Vieme 
však, že inak sa žije 
psom v rodinných 
domoch a inak  
v bytoch. Rozdiel, 
o ktorom píšeme, 
je podstatný aj pre 
čistotu v meste. 

Práve  majitelia psov 
žijúcich v bytoch 
využívajú na vyko-

nanie potreby svojich mi-
láčikov verejný priestor. 
Tí, ktorí si skutočne vážia 
svojich psov a považujú 
ich za členov svojej rodiny, 
akceptujú aj povinnosti, 
ktoré im z tohto vzťahu 
vyplývajú. Pri venčení teda 
neznečisťujú verejný priestor  
a nezanechávajú psie exkre-
menty. Ale je mnoho ľudí, 
ktorí si povinnosť očistenia 
priestoru po venčení nespl-
nia. A tak sa často stáva, že 
sú naše sídliská znečistené. 
Nezodpovedné venčenie má 
nepriaznivý vplyv na život-
né prostredie. Psie exkre-
menty patria do kategórie 
infikovaného a alergénneho 

odpadu, z čoho vyplýva, 
že sú  zdraviu nebezpeč-
né. Prostredníctvom tohto 
článku by sme radi požia-
dali  všetkých občanov, aby 
bezodkladne odstraňovali 
výkaly po svojich psoch, 
čím predídu znečisťova-
niu verejných priestran-
stiev a rozšíreniu prípadnej 
nákazy. Tento druh odpadu 
môžu umiestniť do akej-
koľvek nádoby určenej na 
komunálny odpad alebo do 
nádoby na uličné smeti. 

Ďalšou povinnosťou drži-
teľov psov  je úhrada dane. 
Aktuálne mesto eviduje  vo 
svojej databáze 4 243 psov 
(počet k dátumu 27. 2. 2017) 
Evidencia psov chovaných  
v meste Žilina je prístupná 
na internetovej stránke 
www.zilina.sk, napravo  
v sekcii Transparentné me-
sto/eGov.  Tu je možné zi-
stiť, či sú psy riadne prihlá-
sené. Často sa totiž stáva, že 
vo vchode žije napríklad päť 
psov, ale prihlásených ich je 
menej.

Mestská polícia neustále 
rieši  v tomto zmysle pre-
dovšetkým prípady, ktoré sa 
týkajú voľného pohybu psov 
na nedovolených miestach, 
znečisťovania verejných 
priestranstiev psími výkal-

mi i neuhradenia dane za 
psa. Za minulý rok to bolo 
viac ako 600 priestupkov. V 
tomto roku polícia vyriešila 
už 91 takýchto priestupkov.

Väčšina z nás chce, aby 
sme mali v mieste svojho 
bydliska poriadok, a tak je 
potrebné, aby sa dodržo-
vali dané pravidlá. Preto, 
ak majú občania vedomosť  
o majiteľoch psov, ktorí si 
neplnia svoje povinnosti 
(neplatenie daní, neod-
straňovanie výkalov), môžu 
na to hoci aj anonymne 
upozorniť mestskú políciu. 
Tá v súčinnosti s mestom 
vyvodí potrebné opatre-
nia. Dodržanie pravidiel 
zabezpečí čistejšie mesto  
i spokojnosť občanov, ktorí  
s prichádzajúcou jarou 
trávia čoraz viac času vonku.

Pri tejto príležitosti by 
sme radi poďakovali drži-
teľom psov, ktorí pristupujú  
k svojim povinnostiam zod-
povedne, dbajú o čistotu 
verejných priestorov a robia 
dobré meno „psíčkarom“. 
Naopak, mrzí  nás, že ne-
zodpovední držitelia psov 
strpčujú občanom každo-
denný život na sídliskách 
a kazia renomé tým ostat-
ným.  

REDAKCIA

Niekoľko faktov o psoch, ich majiteľoch, 
venčení a čistote v meste 

Vizualizácia parku a fontány   

Rokovanie prebiehalo vo veľkej zasadačke na radnici.

K hokeju som sa dostal 
vďaka môjmu otcovi, ktorý 
bol aktívnym hráčom 
klubu z Dubnice nad Vá-
hom. Často ma brával na 
tréningy a zápasy, kde som 
nasával atmosféru tohto 
krásneho športu. Moja ka-
riéra sa teda začala v klu-
be, v ktorom otec hrával. 
Počas mojej doterajšej ka-
riéry som zažil množstvo 
vzostupov a pádov. Naj-
väčší úspech, ktorý som 
doteraz dosiahol a navždy 
sa vryje do mojej pamäti, 
je striebro z Majstrovstiev 
sveta v hokeji v roku 2012. 
Dúfam, že tých úspechov 
bude viac a veľmi by ma 
potešil extraligový titul. 

V Žiline sa mi veľmi páči, 
je to krásne mesto. Po dlh-
šej dobe mám radosť z ho-
keja aj vďaka výbornému 
kolektívu. V tejto sezóne 
som dostal na hruď kapi-
tánske céčko, čo ma veľmi 
zaviazalo a snažím sa v šat-
ni aj na ľade navodiť pravú 
hokejovú a tímovú atmos-
féru. Vedenie klubu na čele 
s predstavenstvom a ma-
nažmentom nám vytvára 
výborné podmienky na to, 
aby sme dosahovali poža-
dované výsledky a som rád, 
že sa nám túto sezónu darí. 
Naším cieľom je dosiahnuť 
čo najlepšie výsledky, re-
prezentovať mesto Žilina 
a potešiť oko žilinského 
diváka.

Medzi moje záľuby patrí 
veľa oddychu a strávený 
čas s mojím synčekom Ma-
rečkom. Vo voľnom čase 
sa rád zabávam, všetko ale  
v rámci noriem a pravidiel 
klubu. Mojimi obľúbenými 
nápojmi sú pivo, čistá voda 
a jedlo tatarák.

Dúfam, že táto sezóna  
v drese s VLKOM na hrudi 
nebude posledná.
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Žiaci zo ZŠ Limbová na Solinkách   

Zápis detí do  
1. ročníka všetkých 
základných škôl, 
ktoré sú v zriaďo-
vateľskej pôsob-
nosti mesta Žilina, 
sa pre školský rok 
2017/2018 uskutoč-
ní v zmysle Všeo-
becne záväzného 
nariadenia  
č. 12/2016 od 5. do 
7. apríla 2017. 

Vo všetkých základ-
ných školách v zria-
ďovateľskej pôsob-

nosti mesta bude od 5. do 7. 
apríla 2017 v čase od 14.00 
hod. do 18.00 hod. prebie-
hať zápis do prvého ročníka 
základnej školy. Bližšie in-
formácie sa dajú získať na 
webových stránkach jed-
notlivých škôl alebo ich 
priamo poskytnú riaditelia 
škôl, prípadne pracovníci 
odboru školstva a mládeže 
Mestského úradu v Žili-
ne na tel. č.: 0918 706 034. 
Zápis sa týka všetkých detí, 
ktoré do 31. augusta 2017 
dovŕšia šiesty rok veku.  
V súčasnej dobe materské 
školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta navštevuje 
763 predškolákov. 

Čo potrebuje rodič k zápisu?
Základná škola pri zápise 
dieťaťa vyžaduje jeho meno, 
priezvisko, dátum narode-
nia, rodné číslo, miesto na-
rodenia, národnosť, štátne 
občianstvo a trvalé bydli-
sko, ako aj meno, priezvi-

sko, adresu zamestnávateľa  
a trvalé bydlisko rodičov či 
iných zákonných zástup-
cov. Pre presnosť údajov je 
potrebné, aby si zákonní 
zástupcovia 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 pred-
ložiť súhlasné vyjadrenie 
príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva  
a prevencie a súhlasné vyja-
drenie všeobecného lekára 
pre deti a dorast. Deti s in-
telektovým nadaním majú 
možnosť navštevovať triedy 

pre intelektovo nadané deti 
(Základná škola s mater-
skou školou, Ulica sv. Go-
razda).

Odklad začiatku plnenia po-
vinnej školskej dochádzky
Ak dieťa ešte nedosiahlo 
školskú spôsobilosť, môže 
riaditeľ základnej školy 
rozhodnúť o odklade za-
čiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky o jeden 
školský rok na základe žia-
dosti rodiča alebo na návrh 
materskej školy, ktorú 
dieťa navštevuje, alebo na 
základe predchádzajúce-
ho odporučenia zariade-
nia výchovného poraden-
stva a prevencie, a to vždy  
s informovaným súhlasom 
rodiča. Súčasťou žiadosti 
rodiča je odporučenie vše-
obecného lekára pre deti  
a dorast a príslušného za-
riadenia výchovného pora-
denstva a prevencie.

REDAKCIA

Zápis do 1. ročníka mestských základných 
škôl bude od 5. do 7. apríla

Žilinská radnica hostila Radu seniorov mesta Žilina, ktorá si na svojom zasadnutí volila 
zloženie vedenia. Predsedníctvo po ukončení dvojročného mandátu obhájila Mária Ži-
deková. Po voľbe si určili plán činnosti a prebehla diskusia s vedením mesta.

Rada seniorov si zvolila svoje predsedníctvo a stanovila si svoj plán činnosti pre nad-
chádzajúce obdobie. Zasadnutie sa konalo na Radnici mesta Žilina a zúčastnili sa ho  
i primátor Igor Choma a vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žili-
ne Slavomíra Brezovská. Po voľbe členov rady si určili plán činnosti a pustili sa do dis-
kusie s vedením mesta. Seniori sa informovali o priestoroch slúžiacich na ich činnosť  
a o možnosti zaobstarania nového väčšieho miesta v centre mesta. Poďakovali sa za 
vybudovaný fit park v Dennom centre na Námestí J. Borodáča na Vlčinciach a za bez- 
platnú MHD v Žiline. „Poprosil som Radu seniorov, aby začali spolupracovať s Mládežníc-
kym parlamentom a hľadali spoločný cieľ, a to nápady na zlepšenie života v Žiline. Toto 
pomôže odbúrať generačný rozdiel. Chcem sa týmto rade poďakovať za jej činnosť  
a prínos verejnosti,“ dodal Igor Choma.

Internetová stránka Rady seniorov: www.radaseniorov.zilina.sk

Milí Žilinčania, 
máme za sebou me-
siac február, ktorý 
do nášho mesta 
priniesol viaceré 
kultúrne podujatia  
i zábavu. Fašian-
gový sprievod za-
plnil ulice hudbou, 
tradíciami i nevšed-
nými maskami. Už 
teraz však usilovne 
pracujeme na ďal- 
ších projektoch  
a podujatiach, 
ktoré nás čakajú  
v marci. 

Začiatkom tohto 
mesiaca spozná-
me najúspešnejších 

športovcov mesta Žilina za 
rok 2016. Týmto vás záro-
veň všetkých srdečne po-
zývame na slávnostný gala-
večer, ktorý sa bude konať 
v utorok 7. marca 2017  
o 18.00 hod. v Mestskom 
divadle Žilina. 

Nedávno prebehlo na rad-
nici stretnutie so zástup-
cami Európskej komisie, 
poradného orgánu Jaspers 
a Ministerstva dopravy  
a výstavby SR. Spracova-
teľ Územného generelu 
dopravy a Plánu udrža-
teľnej mestskej mobility 

prezentoval celý materiál 
v nadväznosti na pripra-
vované veľké projektové 
zámery mesta v oblasti 
dopravnej infraštruktúry – 
nákupu trolejbusov, auto-
busov a súvisiacich rekon-
štrukcií. Reakcie zástupcov 
EK boli pozitívne, čo dáva 
výborný základ pre reali-
záciu kvalitných projektov. 

Samospráva plánuje aj  
v tomto roku vykonať 
veľké jarné čistenie me-
sta. Prebehli koordinačné 
porady a v prípade, ak to 
počasie dovolí, začíname  
s čistením mesta po zimnej 
údržbe tak, aby do veľko-
nočných sviatkov bol všade 
poriadok. Koncom marca, 
začiatkom apríla budú mať 
občania mesta aj možnosť 
odovzdať nepotrebný elek-
troodpad do pripravených 
zberných nádob v jedno-
tlivých mestských častiach. 
Okrem upratovania sú 
naplánované aj viaceré re-
konštrukcie a nevyhnutné 
opravy, ktoré po sebe za-
nechalo nepriaznivé zimné 
počasie. 

Žilinskí predškoláci sa 
môžu tešiť na svoj prvý 
kontakt so školou, keď-
že mestské zastupiteľstvo 

schválilo termín zápisu do 
prvých ročníkov základ-
ných škôl, ktoré sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti 
mesta. V novom školskom 
roku by tak malo rady 
školákov rozšíriť približne 
760 prvákov. 

Autori zaujímavých pro-
jektov si môžu čoskoro 
pripraviť podklady pre 
žiadosti o granty z gran-
tového systému mesta 
Žilina pre rok 2017. Sa-
mospráva chce opäť pod-
poriť pilotné projekty, 
ktoré robia dobré meno 
mestu nielen na miestnej, 
ale aj na vnútroštátnej či 
medzinárodnej úrovni.

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žline 

Poslanec Miroslav 
Sokol, ktorý bol 
zodpovedný za vypra-
covanie materiálu, 
predniesol na zasad-
nutí požiadavku zvý-
šiť základnú odmenu 
poslanca mestské-
ho zastupiteľstva 
v Žiline na úroveň 
minimálnej mzdy v 
národnom hospodár-
stve, teda na 435 eur 
za mesiac.

Poslanci si tak sami zvýši-
li svoje základné „platy“  
o viac ako 100 %. Okrem 

základnej odmeny majú po-
slanci nárok aj na ďalšie zložky 
odmeny, napríklad za člen-
stvo v komisiách, v Mestskej 
rade, vo výbore mestskej časti, 
za výkon funkcie sobášiaceho 
alebo príspevok na mobilný 
telefón. Za vykonanie ďalších 
aktivít nad rámec ich pracov-
ných povinností sa pôvod-
ná výška odmien vyšplhala 
v priemere až na sumu 348 
eur, u niektorých poslancov aj 
vyššie. Po novom „prilepšení 
si“ bude ich príjem v značnej 
miere prevyšovať minimálnu 
mzdu tých, ktorí za takýto plat 
musia odpracovať štandardný 
pracovný čas. Predpokladá 
sa, že to bude 582 eur za me-
siac. Dokonca nový „základ-
ný plat“ poslanca Mest- 
ského zastupiteľstva v Žiline 
je rovnaký ako plat súčasné-
ho primátora Igora Chomu, 
ktorý poberá za výkon funk-
cie minimálnu mzdu. Avšak 
s tým rozdielom, že primátor 
dennodenne zodpovedá za 
chod krajského mesta, riadi 
ho, teda vykonáva riadnu prá-
cu ako aj tí, čo sú minimálne  
8 hod. denne v práci. Podrob-
ný prehľad odmien poslan-
cov mestského zastupiteľstva 
si môžu občania pozrieť na 
webovej stránke mesta Žilina 
v sekcii: Samospráva/poslan-
ci mestského zastupiteľstva/
odmeňovanie poslancov za 
výkon funkcie.

Podľa predkladateľov bolo 
cieľom tohto návrhu priblí-
žiť sa k adekvátnej odmene 
za výkon funkcie poslanca 
mestského zastupiteľstva  
v krajskom meste. Podľa usta-
novenia § 25 ods. 5 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení funkcia poslanca sa 
zásadne vykonáva bez pre-
rušenia pracovného alebo 
obdobného pomeru. Za jej 
výkon však môže obec pos- 
kytnúť odmenu. Poslancovi 
patrí náhrada skutočných vý-
davkov, ktoré mu v súvislosti 
s výkonom funkcie poslanca 
vznikli, podľa osobitných 
predpisov platných pre za-
mestnancov v pracovnom po-
mere. V tomto prípade však 
neexistuje možnosť vecne 
skontrolovať výsledok práce, 
ako napríklad u riadneho za-
mestnanca, ktorý pracuje na 
plný úväzok.   

Každému z nás by sa určite 
páčilo, aby mal moc rozhodo-
vať o svojom plate – poslanci 
mesta takú právomoc majú. 
Hoci do zastupiteľstva ich 
volia občania, tí však v koneč-
nom dôsledku nemajú mož-
nosť ovplyvniť „platy“ svojich 
volených zástupcov. Primátor 
Choma: „som presvedčený, že 
pozícia poslanca mestského 
zastupiteľstva je v prvom rade 
poslaním, nie zárobkovou 
činnosťou. Každý poslanec má 
predsa svoje civilné zamest- 
nanie aj plat.“ Je bežné, aby 
napríklad akýkoľvek zamest- 
nanec dostal z ničoho nič 
navýšenie svojho platu o viac 
ako 100 %, keď to sám uzná 
za vhodné? V praxi to bežnou 
rutinou pravdepodobne nie 
je. Položme si teda otázku, 
či je správne, aby si poslanci 
takto markantne zvýšili svoje 
platy?

Nie je tajomstvom, že veľa 
ľudí na Slovensku je odká-
zaných na minimálnu mzdu 
435 eur. Musia však tvrdo od-
pracovať 8 hodín denne počas 
celého mesiaca a nikto im ne-
garantuje, že o mesiac budú 
zamestnaní. Preto by bolo asi 
správne, keby platy navrho-
vali aj samotní občania, ktorí 
dokážu ohodnotiť, ako pre 
nich pracuje ich poslanec. 
Mesto však k dnešnému dňu 
nedostalo ani jeden podnet na 
to, aby niektorému z poslan-
cov bol zvýšený plat, pretože 
obyvatelia „cítia“ jeho prínos. 
Vo všeobecnosti majú poslan-
ci manažérsku pozíciu a reál-
ny výkon fungovania mesta 

zabezpečujú samotní zamest- 
nanci mestského úradu. Ak 
na stretnutí poslancov s ob-
čanmi vzíde požiadavka, že je 
potrebné napr. opraviť chod-
ník, poslanec takúto infor-
máciu odovzdá prednostovi 
úradu, ktorý so svojím tímom 
ľudí vyhovie občanom. Sa-
mozrejme, že sa nájdu aj také 
príklady, že poslanec bez po-
moci úradu vyrieši problém 
k spokojnosti občanov. Preto 
by bolo správne, aby poslanci 
vydokladovali reálne náklady 
na výkon svojej funkcie a po-
dľa toho by im bola následne 
vyčíslená ich odmena. Ďalší 
ich argument bol ten, že majú 
náklady na dopravu. Nikto 
im však neprikazuje, aby za 
občanmi chodievali osob-
nými autami, čo je podstatne 
drahšie, ako využiť služby ži-
linskej MHD. Je normálne, že 
každý Žilinčan má na vec svoj  
vlastný názor. Korektné by 
však bolo, aby súčasný zastu-
piteľský zbor rozhodol o výš-
ke poslaneckej odmeny pre 
tých, ktorí zasadnú na posla-
necké stoličky v ďalšom funk- 
čnom období. To znamená, 
že by sa tak predišlo egoizmu 
v tom zmysle, že „ja si určím, 
koľko budem zarábať“. Takúto 
možnosť by privítal každý z 
nás, no v reálnom svete to tak, 
žiaľ, nefunguje.

Poslanci mestského zastupi-
teľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14 poslancov (Jozef Badž-
goň, Mgr. Martin Barčík, Ing. 
Ľubomír Bechný, MUDr. Pe-
ter Durmis, PaedDr. Ľudmi-
la Chodelková, Ing. Marian 
Janušek, Jozef Juriš, Ing. arch. 
Dušan Maňák, Mgr. Iveta 
Martinková, Ing.  Ján  Ničík, 
Ing. Ján Pažický, Ing. Ľuboš 
Plešinger, Ing. Miroslav Sokol, 
Mgr. Emília Talafová),
Proti: 8 poslancov (Mgr. Bra-
nislav Delinčák, Ing. Dušan 
Dobšovič, MUDr. Robert Fi-
cek, Ing. Patrik Groma, Ing. 
Martin Kapitulík, František 
Kosa,  Ján Púček,  Mgr. Anton 
Trnovec), 
Zdržali sa: 2 poslanci (Mgr. 
Peter Fiabáne, Mgr. Jana Fili-
pová),
Nehlasovali: 0,
Prítomní: 24.

REDAKCIA 

Odmeny sa zvýšia o viac 
ako 100 percent 

Rada seniorov mesta Žilina si zvolila svoje predsedníctvo



RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINAČÍSLO 25 www.zilina.sk 

4INFORMUJEME MAREC 2017

Volebný obvod č. 2 informuje 

Ako poslanci vo-
lebného obvodu 
sme sa stretávali 
s občanmi, voličmi 
každú prvú stredu  
v mesiaci v jedálni 
ZŠ na Hlinách V 
o 17.00 hod. Pre 
malý záujem zo 
strany obyvateľov 
sme sa dohodli na 
stretnutiach každý 
druhý mesiac s tým, 
že v pôvodne pláno-
vaných dňoch, strie-
davo, každé dva me-
siace sa stretávame 
my poslanci  
a postupne fyzicky 
prechádzame náš 
volebný obvod. 

Rozhodli sme sa tak aj preto, 
že väčšina podnetov a sťaž-
ností zo strany obyvateľov 
smeruje k celkovému zlému 
a zanedbanému stavu verej-
ného priestoru. Pre objektív-
nosť treba povedať, že tento 
priestor, ktorým každý deň 
prechádzame, bol dlhodobo 
zo strany predchádzajúcich 
vedení mesta zanedbávaný, 
rovnako ako aj ostatné časti 
mesta. Súčasné vedenie me-
sta zároveň zdedilo veľký fi-
nančný dlh a v predchádzajú-
com volebnom období bolo 
nútené viacerými spôsobmi 
ozdraviť financie mesta. Táto 
skutočnosť sa následne pre-
javila aj tým, že v minulom 
roku bola konečne po dlhých 
rokoch realizovaná aspoň 
oprava a rekonštrukcia via-
cerých chodníkov a peších 
plôch v našom obvode. 

Ak hovoríme o verejnom 
priestore, ktorý nás obklo-
puje, myslíme tým celkový 
stav verejných komuniká-
cií, dostatok verejnej zelene, 
ihrísk pre viacero vekových 
kategórií, dostatok parkova-
cích a odstavných miest, stav 
peších plôch a peších komu-
nikácií, verejného osvetle-

nia a potrebného mobiliáru. 
Priestor, ktorý nás obklopuje, 
významným spôsobom for-
muje naše estetické mysle-
nie a cítenie a tým aj celkový 
vzťah k nemu, ale aj vzťah  
k nášmu mestu.  Preto by 
tieto skutočnosti nemali byť 
nikomu ľahostajné. 

Ak poukazujeme na tento 
stav, domnievame sa, že je aj 
možné lepšie riešenie oproti 
súčasnosti. Nemyslíme si, že 
my všetci obyvatelia a daňoví 
poplatníci mesta by sme 
mali opakovane upozorňo-
vať príslušné odbory mesta 
na bežné opravy, s ktorými 
sa stretávame prakticky kaž-
dý deň. Myslíme si, že oveľa 
účinnejší spôsob by bol, ak 
by organizácie, ktoré v zmy-
sle platnej zmluvy s mestom 
vykonávajú údržbu prísluš-
nej časti verejného priestoru, 
mali za povinnosť pravidel-
ne fyzicky kontrolovať jeho 
celkový stav. V praxi by to 
okrem iného znamenalo, že 
by jednotlivé odbory mesta 
nemuseli čakať na často opa-
kované podnety od občanov 
a v rámci bežnej údržby by 
bola aj  zjednaná okamžitá 
náprava.

Možné riešenie vidíme aj  
v tom, ak by z hľadiska orga-
nizačného bol celý verejný 
priestor mesta, všetky jeho 
zložky  v starostlivosti  jed-
ného odboru mesta, ktoré-
ho jednotlivé  odborné 
oddelenia pod spoločným 
vedením  by mali na starosti 
jeho všetky zložky. Následne 
by potom mohlo mesto  vo 
verejnej súťaži zadať aj jeho 
údržbu len jednej firme. 
Vybratá firma by sa potom 
mohla určité obdobie a hlav-
ne po celý rok komplexne 
starať o jeho údržbu. Zna-
menalo by to, že pre činnosti, 
ktoré je potrebné vykonávať 
v letných mesiacoch, by ne-
museli po skončení letnej se-

zóny hľadať pracovnú náplň 
pre svojich odborných pra-
covníkov. Títo by sa potom 
mohli napríklad  venovať aj 
iným činnostiam, ktoré by 
vo svojom výsledku zname-
nali komplexnú a celoročnú 
starostlivosť o všetky prvky 
verejného priestoru. Ak sme 
v tomto príspevku venovali 
pozornosť  tejto problemati-
ke, tak vás možno bude aj za-
ujímať, ktoré najvýznamnej-
šie investície, okrem bežnej 
údržby, môžeme v našom 
volebnom obvode v blízkej 
budúcnosti očakávať. 

Už spomínaná rekonštruk-
cia peších trás a chodníkov 
sa bude postupne realizovať 
aj v ďalších častiach náš-
ho mesta. V našom obvo-
de  môžeme očakávať v jar- 
ných mesiacoch dokončenie 
rekonštrukcie parku na Bôri-
ku, vizulizácia projektu je dos- 
tupná aj na webovej stránke 
mesta  na Youtube stránke 
Nadácie Kia Motors Slovakia, 
ďalej v priestore budúceho ob-
vodového centra na Hlinách, 
na mieste asanovaných 
tzv. švédskych domčekov 
za Vuralom, sa pripra-
vuje realizácia prvej čas- 
ti zóny, objektu nájom- 
ných bytov s podstavanou 
občianskou vybavenosťou.  
V II časti priestoru je rozpra-
covaná dokumentácia pre re-
alizáciu dlhodobo plánované-
ho obvodového centra, ktoré 
by malo svojou vybavenos-
ťou zabezpečovať chýbajúcu 
vybavenosť pre obyvateľov 
Bôrika, Hlín V, VI a VII  
a Soliniek zásadne iným ur-
banisticko-architektonickým 
konceptom riešenia, aký sa 
tam doteraz realizoval.
   

Poslanci volebného 
obvodu č. 2 

Peter Fiabáne
 Miroslav Kolenčiak

 Dušan Maňák
Peter Ničík     

Snúbenci budú mať 
možnosť civilného 
sobášu aj na iných 
miestach v Žiline. 

Páry, ktoré sa v budúc- 
nosti rozhodnú uza-
tvoriť civilný sobáš, si 

tak môžu svoje áno povedať 
okrem radnice aj na iných 
miestach. Mesto Žilina sa 
rozhodlo rozšíriť počet 
miest pre civilné sobáše na  
základe žiadostí snúben-
cov, ktorí prejavili záujem 
aj o iné miesta, ako sú tie 
súčasné. K Radnici me-
sta Žilina, Budatínskému 
parku či Ville Nečas by tak 
po novom mal pribudnúť 
i Rosenfeldov palác. Toto 
historické miesto ponúka 
jedinečnú svadobnú atmos-
féru, ktorú snúbenci určite 
ocenia. Verejnosť bude dos- 
tatočne včas informovaná 

o podmienkach organi-
zovania sobášov v týchto 
priestoroch. Poplatky za 
civilné sobáše ostávajú ne- 
zmenené a naďalej ich upra-
vuje zákon č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch. V 
minulom roku možnosť ci-
vilného sobáša využilo 233 
snúbencov, pričom najviac 
sobášov bolo uzavretých 

na radnici, v Budatínskom 
parku a vo Ville Nečas. 
Sobášny obrad dopĺňa tím 
účinkujúcich (hudobníci, 
spevák/čka, recitátor/ka). 
Sobášiť pri civilnom obrade 
môže primátor alebo po-
verení poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Žiline.

REDAKCIA

Nové miesta pre civilný sobáš v Žiline

Obradná miestnosť na radnici

Poslanec mestské-
ho zastupiteľstva 
Martin Kapitulík vo 
svojom príspevku 
na sociálnej sieti 
naznačuje nehos-
podárne konanie 
mesta v súvislosti 
so spätným odkú-
pením pozemku 
na plavárni, ktoré 
bolo schválené 
mestským zastupi-
teľstvom dňa 20. 2. 
2017. Jeho tvrdenia 
sú však subjektívne 
a nezodpovedajú 
skutočnému stavu. 

Na úvod treba pove-
dať, že ide o poze-
mok o výmere 700 

m², ktorý je v areáli plavár-
ne, ale v minulosti bol od-
predaný do súkromných 
rúk a o ktorého vrátenie 
sme sa dlhodobo usilovali. 
Dovolíme si reagovať pria-
mo na konkrétne tvrdenia 
poslanca Kapitulíka. 

„Na pondelkovom zastu-
piteľstve Chomovi verní 
schválili odkúpenie jedné-
ho z rohov kúpaliska (700 
m²) za cenu 157 eur/m². 
Tej istej osobe pritom me-
sto na Chomov návrh pre-
dalo pozemky na lukratív-
nom Bôriku (pár metrov 
od kúpaliska) za cenu iba 
38 eur/m². Realiťák Cho-
ma draho kupuje, lacno 
predáva. Veď z mestského 
krv netečie.“

Martin Kapitulík však ne-
povedal celú pravdu. Pokiaľ 
ide o pozemky, odpredané 
za cenu 38 eur/m², išlo  
o úplne iné pozemky. Sú 
to tri pozemky o výmere 
13 m², 11 m² a 3 m², ktoré 
tvorili pás pozemku pri ro-
dinnom dome žiadateľov. Je 
to prípad dovysporiadava-
nia pozemkov v rámci me-
sta, kedy sa takéto zvyškové 
pozemky odpredávajú 
priamo susediacim vlast-
níkom (napr. niekto zistí, 
že v malej časti mu zasahuje 
záhrada do mestského po-
zemku). Je teda vidieť, že 
ide rozmermi aj využitím 
o diametrálne odlišné po-
zemky, pretože pozemok na 
plavárni je scelená parcela  
s výmerou 700 m² (a je teda 
zrejmé, že vzhľadom na to 
bude aj ich cena pochopi-
teľne iná). Taktiež pokiaľ 
ide o cenu, samotní poslan-
ci mestského zastupiteľstva 
si odsúhlasili uznesením 
č. 9/2013, že v prípade po-
zemkov do výmery 50 m² 
v intraviláne sa cena neur-
čuje znaleckým posudkom 
(kedy náklady na posudok 
môžu niekedy tvoriť väč-
šiu časť kúpnej ceny), ale 
tzv. metodickou pomôckou 
(kvázi cenovou mapou) 
pre určité druhy pozem-
kov a lokalít. A presne aj 
toto bol ten prípad. Preto 

nie je možné oba pozemky 
porovnávať, ani pokiaľ 
ide o cenu, využitie alebo 
význam pre mesto. A hoci 
je teraz poslanec Kapitulík 
pohoršený, on osobne vtedy 
nehlasoval proti, ale sa len 
zdržal hlasovania, pričom 
ostatní členovia jeho klubu 
boli buď za, alebo sa tiež len 
zdržali, čiže taktiež neboli 
proti.

Odkúpenie pozemku na 
plavárni bol samozrejme 
iný prípad. Ide o poze-
mok s výmerou 700 m² v 
areáli plavárne (teda žiad-
ne malé kúsky v záhrade 
žiadateľa), a teda aj s iným 
potenciálom a využitím. 
Tento pozemok bude vy- 
užitý na rekonštrukciu zá-
zemia vonkajších bazénov 
– rekonštrukcia vstupu do 
letného areálu, rozšírenie 
spŕch, hygienických zaria-
dení, vybudovanie priesto-
rov na odkladanie bicyklov 
a prevádzkového zázemia 
slúžiaceho podľa letných 
mesiacov.

„Pred pár mesiacmi sme sa 
spolu s kolegami opakovane 
snažili o scelenie plážoviska 
Mestskej krytej plavárne. 
Naším návrhom by me-
sto získalo dva (dovtedy 
súkromné) rohy kúpaliska 
a pri volejbalových kurtoch 
by v zime vznikol priestor 
na nafukovaciu halu na 
plážový volejbal. Týchto 
842 m² priamo na kúpa-
lisku by mesto získalo za 
znalcom určenú cenu cca 
123 eur/m². Poslanci náš 
návrh opakovane schváli-
li, no primátor uznesenie 
nikdy nepodpísal, vraj bolo 
nevýhodné pre mesto. (...) 
Choma kúpil ten istý poze-
mok o 24-tisíc eur drahšie, 
ako sme dohodli a navrhli 
my.“

Opäť poslanec Kapitulík 
nepovedal celú pravdu. 
Týmto riešením by síce me-
sto získalo dva súkromné 
rohy areálu plavárne, avšak 
o tretí by zase prišlo, keďže 
návrhom pána Kapitulíka 
sa malo týmito vzájomnými 
zámenami 700 m² dote-
raz mestského pozemku 
odovzdať do súkromných 
rúk. A bez ohľadu na to, 

čo pán Kapitulík sľuboval  
o ihrisku, o týchto 700 m² 
by mesto jednoducho  
prišlo. 

Návrh mesta je čisto  
o vrátení tých pozemkov, 
ktoré boli v minulosti ne-
logicky odpredané, do rúk 
mesta. Teda získali by sme 
700 m² a taktiež bol oslo-
vený aj vlastník pozemku 
pod terasou a bufetom  
s výmerou 842 m² s ponu-
kou na odpredaj. Získali by 
sme teda spolu 1 542 m² po-
zemkov a mesto by neprišlo 
ani o jeden m² (na rozdiel 
od návrhu poslanca Kapitu-
líka, ktorý svojím návrhom 
chcel pustiť „na oplátku“ 
700 m² areálu našej plavár-
ne do súkromných rúk).  
A ak by sme použili cenu 
toho iného pozemku, uvá- 
dzanú pánom Kapitulíkom, 
teda 123 eur/m², tak pri vý-
mere 700 m² by mesto pusti-
lo súkromníkovi pozemok  
v hodnote 86 100 eur... návrh 
mesta tento pozemok pone-
cháva v mestských rukách. 

Áno, mesto kúpi 700 m² za 
cenu vyššiu ako podľa zna-
leckého posudku. Avšak na 
dohodu treba vždy dvoch a 
konečná cena sa kreuje vždy 
po uzavretí dohody oboch, 
znalecký posudok môže 
byť len vodidlom. Vlastník 
ustúpil zo svojej pôvod-
ne konečnej požiadavky 
180 eur/m² na 157 eur/m², 
pričom v tejto cene mestu 
odovzdá aj svoje dva bufety, 
ktoré taktiež blokujú ďalší 
rozvoj tohto územia a ktoré 
sa mesto neúspešne snažilo 
súdnou cestou odstrániť. 
Stále to však považujeme za 
lepšie riešenie, ako za cenu 
vzájomných zámen prísť  
o 700 m² (a nech už sa te-
raz sľubuje akékoľvek využi-
tie, pozemok by bol navždy 
súkromný a pre mesto stra-
tený).

A hoci poslanec Kapitulík 
tvrdí, že on a jeho klub sú 
pohoršení týmto rozhod-
nutím zastupiteľstva, ostatní 
členovia jeho poslanecké-
ho klubu nehlasovali jed-
noznačne proti, ale sa len 
zdržali. Proti však neboli.

Mesto Žilina 

Uvádzame na správnu mieru
(reakcia na poslanca Kapitulíka)

Areál žilinskej plavárne 



RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA ČÍSLO 25www.zilina.sk 

5MAREC  2017 KULTÚRA

Nórska nezávislá divadel-
ná skupina Stella Polaris 
bola založená v roku 1985 
a účinkuje po celej Euró-
pe, vrátane otváracieho 
ceremoniálu Zimných 
olympijských hier v Lille-
hammeri. Od pondelka 
20. februára do piatka 24. 
februára viedla v Mest- 
skom divadle v Žiline 
workshop zameraný na 
pouličné divadlo, pohyb 
a akrobaciu. S jeho vý-
sledkom sa predstavili  
v sprievode a v programe 
na Mariánskom námestí

Karnevalový sprievod 
masiek začal svoje puto-
vanie už tradične spred 
Mestského úradu v Ži-
line o 14.30 hod. Pokra-
čoval po zvyčajnej trase 
cez Mariánske námestie, 
Farské schody, Námestie 
Andreja Hlinku, Národ-
nú ulicu a naspäť na 
Mariánske námestie.  
K sprievodu sa opäť pripo-
jilo aj mnoho kreatívnych 
jednotlivcov a skupín. Pro-
gram na námestí sa začal  
o 15.30 hod. S fašiangovým 
programom sa predstavili 
detské folklórne súbory, 
hostia zo Stropkova a 
Dubnice nad Váhom. 
Tradičné pochovávanie 
basy sa uskutočnilo v po-
daní domáceho folklór-
neho súboru Rozsutec. 
Počas programu mohli 
návštevníci na Marián-
skom námestí ochutnať aj 
fašiangové dobroty, ktoré 
pripravil spolok ŽIVENA. 
Príjemnú bodku za kar-
nevalovým dňom urobila  
o 18.30 hod. skupina 
Funny fellows.

REDAKCIA

Nórsky vietor osviežil 
fašiangy v Žiline

Už po trinástykrát prešiel v piatok 24. februára 2017 žilinskými ulica-
mi karnevalový sprievod fašiangových masiek, do ktorého sa zapojilo 
vyše 400 rôznych masiek z celého Slovenska. Ako zahraničný hosť sa 
predstavila skupina Stella Polaris z Nórska.

Fašiangový sprievod ulicami mesta

Slávnostné otvorenie Carnevalu na Mariánskom námestí 

Kráľ a kráľovná Carnevalu na čele sprievodu 
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V zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
Žilina je v súčasno-
sti 8 základných 
škôl a 6 základných 
škôl s materskou 
školou. Jednou  
z najväčších v ce-
lom Žilinskom kraji 
je Základná škola 
Karpatská na sídlis- 
ku Vlčince a svoju 
históriu píše už  
32 rokov. 

V tomto školskom 
roku sa dvere školy 
otvorili pre 105 pra-

covníkov a 870 žiakov. Po-
čet žiakov však k 9. januáru 
2017 vzrástol ešte o 7. Žia-
kom sa denne venuje 58 pe-
dagógov, 14 vychovávateľov, 
5 asistentov učiteľa, školský 
psychológ i špeciálny pe-
dagóg. Tieto čísla svedčia 
o kvalitnom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Školský vzdeláva-
cí program je zameraný na 
vyučovanie cudzích jazykov 
(anglický jazyk už od 1. 

ročníka), informačných 
technológií (informatic-
ká výchova od 2. ročníka), 
programovania (9. ročník), 
vždy so zreteľom na ro-
zvoj a využitie potenciálu 
každého žiaka. Našim žia-
kom ponúkame jazykové 
laboratórium, gymnastic-
kú halu, multimediálnu 
učebňu, kuchynku, po-
čítačové učebne či multi- 
funkčné ihrisko.

Rozšírenie vedomostí  
a zručností pre žiakov je 
možné aj v popoludňajších 
hodinách v rámci krúžkov. 
Aktuálne ponúkame 38 
rôznych krúžkov a zapája-
me sa do zaujímavých pro-
jektov. Dlhodobo u nás fun-
guje projekt „Zelená škola“, 
medzi tie najnovšie patrí 
projekt s názvom „Jedlá 
zmena“, zameraný na rozvoj 
kritického myslenia žiakov 
a podporu činností sme-
rujúcich k zodpovedným 
zmenám v stravovaní. Šport 
a aktívny pohyb propagu-
je medzi deťmi a mladými 

ľuďmi projekt „Pohni kos- 
trou“. Súčasťou je aj školský 
klub detí (ŠKD). Popri kla-
sickej družine máme aj po-
hybový ŠKD s oddeleniami 
zameranými na gymnastiku 
či fitnes. 

Žiaci každoročne úspešne 
absolvujú veľké množstvo 
tanečných, gymnastických 
či fitnes pretekov, odkiaľ si 
odnášajú so sebou nielen 
nezabudnuteľné zážitky, ale 
aj vzácne ocenenia. Každo-
ročne sa zúčastňujeme ce-
loslovenskej školskej súťaže 
v gymnastickom 4-boji, kde 
patríme medzi slovenskú 
špičku. Dôkazom je aj po-
sledný získaný titul „majstri 
Slovenska“ v najstaršej ka-
tegórii dievčat 7. – 9. ročníka. 

Viac informácií o ško-
le, projektoch, aktivitách  
a úspechoch sa dozviete na 
stránke školy www.zskarpat-
ska.edu.sk. 

Eva Smolková
riaditeľka ZŠ Karpatská 

Základná škola Karpatská patrí medzi 
najväčšie ZŠ v Žilinskom kraji 

Cieľom vyučovacie-
ho procesu v našej 
škole je, aby si deti 
osvojili nielen vše-
obecné vedomosti, 
ale rozvíjali aj svoje 
talenty. Práca v ško-
le u nás nespočíva 
len v memorovaní 
vedomostí, ale i v 
praktickej príprave 
na budúci život. 

Medzi základné prio-
rity vzdelávania pa-
trí predovšetkým 

výučba cudzích jazykov.  Od 
1. ročníka prostredníctvom 
metódy CLIL na hodinách 
matematiky, prírodovedy 
a aj v iných predmetoch  
s využitím jazykového la-
boratória a interaktívnych 
tabúľ, s pokračovaním na 2. 
stupni. Kvalita vyučovacie-
ho procesu cudzích jazykov 
je podmienená aj kvalitou 
pedagogického zboru, ktorý 
absolvuje špeciálne školenia 
v zahraničí (projekt Eras- 
mus). Dôležitou súčasťou je 
aj podpora prírodovedných 
predmetov v odborných 
učebniach, ako sú chémia, 
biológia, fyzika a technika, 
kde si žiaci osvojujú vedo-
mosti prostredníctvom zá-
žitkového učenia, ktoré po-
máha približovať teoretické 
poznatky reálnemu životu.

Okrem vzdelávania dbáme 
aj na rozvoj fyzických (špor-
tových) zdatností detí, ktoré 
už niekoľko rokov rozvíjame 
v športových triedach zame-
raných na volejbal, v budú-
com školskom roku aj na 
basketbal, plávanie a kanoi-
stiku, využívaním školského 

bazéna na bezplatný základ-
ný a zdokonaľovací plavecký 
výcvik (zabezpečenie OTV 
– rehabilitačné plávanie  
a cvičenie v prípade zdra-
votných ťažkostí detí). Kva-
litné vyplnenie voľného času 
prostredníctvom bohatej 
škály mimoškolských ak-
tivít, práce v ŠKD a krúžko-
vej činnosti zameranej na 
niekoľko oblastí, ako je 
šport (vybíjaná, florbal, tu-
ristika, futbal, kanoistika), 
umelecko-kreatívne krúžky 
(gastronómia, žurnalisti-
ka, Svet krásna, Z každé-
ho rožka troška, Háčikom  
a ihlicami...), náučné krúžky 
(astronomický, šachový, le-
goprogramovanie, matema-
tika s úsmevom a iné). Ume-
lecké cítenie a kreativita sú 
ústredné piliere dramatic-
kého či výtvarného krúžku,  
v rámci ktorého žiaci navšte-
vujú divadlo v poobedňajších 
hodinách, a tak dostávajú aj 
lekciu z etikety a etiky.

V neposlednom rade sa ve-
nujeme aj environmentálnej 
výchove a podpore zdravé-
ho životného štýlu a nášho 

prostredia. Zapájame sa do 
rôznych zberových aktivít: 
projekt ALINO, v ktorom 
zbieraním hliníkových oba-
lov a plechoviek chránime 
našu planétu, v školskej  
jedálni ponúkame možnosť 
diétneho stravovania – ce-
liakia, podporujeme mlieč-
ny program a pitný režim.

Materiálno-technicky máme 
výborne vybavené odbor-
né učebne prírodovedných 
predmetov. V súčasnej dobe 
sa zapájame do projektu, 
ktorým chceme zmoder-
nizovať jazykové laborató- 
rium, počítačové učebne  
a knižnicu.  Sme zapojení 
do projektu Zdravo do 
života, ktorý nám pomô-
že zvýšiť kvalitu výučby  
v školskej kuchynke. Taktiež 
sme zapojení do projektu  
V základnej škole úspešnej-
ší, ktorého cieľom je skvalit-
niť  podporu inkluzívneho 
tímu v škole. Tvorí ho škol-
ská psychologička, špeciál-
na pedagogička a asistenti  
učiteľa.

Adriana Parížeková 
ZŠ Martinská

Počas leta prejde školská plaváreň rekonštrukciou. 
Zdroj foto: ZŠ Martinská

Základná škola Martinská – záruka 
aktivity, tvorivosti a pohybu

Rosenfeldov palác  
v Žiline prešiel kom-
pletnou rekon- 
štrukciou a jeho 
priestory ožili far-
bami, čo potešilo 
nejedno oko náv- 
števníka. Slávnost-
né otvorenie sa 
konalo v septem-
bri minulého roka, 
kedy sa otvorili jeho 
brány verejnosti. O 
budúcnosti paláca a 
kultúrnych poduja-
tiach konajúcich sa 
v jeho priestoroch 
sme sa porozprávali  
s Ivicou Šoškovou, 
vedúcou Rosenfel-
dovho paláca.  

Po rekonštrukcii dostal 
Rosenfeldov palác druhú 
šancu. Priblížte našim čita-
teľom, na čo slúži a ako bude 
využívaná táto budova.
Hlavnou úlohou Rosen-
feldovho paláca je kul-
túrno-osvetová činnosť 
zameraná na históriu a sú-
časnosť mesta. Palác bude 
slúžiť najmä na prezentáciu 
slovenského a zahraničné-
ho umenia, významných 
osobností, skupín, klubov, 
inštitúcií mesta Žilina. 
Plánujeme spolupracovať 
s inštitúciami pôsobiacimi 
v oblasti kultúry, histórie 
a vzdelávania, spoluorga-
nizovať kultúrne aktivi-
ty v súčinnosti s mestom.  
V súčasnej dobe sa pri-
pravuje stála expozícia di-
vadelných bábok. Okrem 
pravidelných výstav, kon-
certov, prednášok a disku-
sií sú návštevníkom paláca 
sprístupnené aj priestory 
v rámci pravidelných ko-
mentovaných prehliadok. 
Zamerať sa chceme aj na 
spoluprácu so školami a or-
ganizovať tematické work- 
shopy. Okrem kultúrnych a 
edukatívnych podujatí bude 
palác slúžiť ako priestor pre 
reprezentatívne účely me-
sta.
  
Vieme, že Rosenfeldov 
palác funguje od septem-
bra 2016 a už ste stihli roz-
behnúť rôzne podujatia. O 
aké ide a čo nové prinesiete  
v tomto roku?
Tesne po zrekonštruovaní 
Rosenfeldovho paláca sme 
ho sprístupnili širokej ve-
rejnosti sériou prehliadok  

a prednášok o jeho histórii. 
V decembri sme pokrstili 
knihu Bohumíra Bachraté-
ho: Laco Berger: život, 
tvorba, súvislosti. Od 15. 
decembra 2016 sa súčasťou 
Rosenfeldovho paláca sta-
la Knihárska dielňa Lidy 
Mlichovej, ktorú oficiálne 
otvoril primátor Žiliny. V 
rámci výstavného programu 
pod kurátorským vedením 
Pala Chomu v januári za-
čala prvá výstava – „Písmo 
a typografia na Slovensku 
v 20. storočí. Začalo sa 
to Cyrilom a Metodom“, 
ktorú je možné vidieť do 
10. marca. Výber fotogra-
fií z legendárneho projektu 
FARM SECURITY ADMI-
NISTRATION,  mapujúce-
ho život amerického juhu 
počas hospodárskej krízy  
v rokoch 1935 – 1943, bude 
ďalšou výstavou v tomto 
roku. Spolu s Palom Cho-
mom ju otvorí autor kon-
cepcie a kurátor výberu 
fotografií Radovan Kodera  
dňa 20. marca o 17.00 hod. 

V aktuálnom programe 
pripravujeme cyklus hu-
dobných večerov prezen-
tujúcich klasickú, jazzovú  
a súčasnú hudbu v spo-
lupráci s konzervatóriom, 
Štátnym komorným orches- 
trom, základnými umelec-
kými školami, ako aj hudob-
nými telesami pôsobiacimi 
nielen v meste Žilina, ale aj 
v rámci Slovenska. Ďalšou 
nosnou témou sú odbor-
né prednášky dotýkajúce 
sa histórie mesta. V rám-
ci moderovaných večerov 
dostanú priestor význam- 
né osobnosti pôsobiace  
v oblasti kultúry – výtvar-
níci, fotografi, dokumen-
taristi, filmári, hudobníci  
a pod., aby predstavili svo-
ju tvorbu. V súčasnej dobe 

pripravujeme projekt Ge-
nius Loci Žilina. Ide najmä 
o výskumnú činnosť sme-
rujúcu k zachovaniu faktov 
o činnosti inštitúcií, ktoré v 
meste pôsobili alebo pôso-
bia, ústami ľudí, ktorí boli 
s ich činnosťou priamo 
spojení – Klub amatérske-
ho filmu, Divadlo Maják, 
založenie Ľudovej školy 
umenia Árvaya, Klub mlá-
deže, divadelný a  drama-
tický odbor Ľudovej školy 
umenia, Bábkové divadlo  
a pod. Touto činnosťou bu-
deme vytvárať filmový ar-
chív, kde sa budeme snažiť 
zachovať všetky dostupné 
informácie, fotodokumen-
táciu, prípadne dobové au-
diovizuálne záznamy, ktoré 
si budú môcť návštevníci 
paláca pozrieť. Prvé poduja-
tie Genius Loci Žilina sa us-
kutočnilo 22. februára 2017 
s témou – Žilinský festival 
fašiangových masiek.

Prejavuje verejnosť zá- 
ujem navštíviť Rosenfeldov 
palác? Aké sú najčastejšie 
otázky a čo vás vie prípadne 
zaskočiť?
Od otvorenia sa stretáva-
me s veľkým záujmom  
o prednášky a komentované 
prehliadky v denných, ako 
aj večerných hodinách. Teší 
nás aj plná sála pri koncer-
toch. Medzi návštevníkmi 
boli pamätníci, ktorí sa v 
paláci narodili, žili tu ur-
čitú dobu alebo trávili svoj 
voľný čas. Je pre nás zaují-
mavé počúvať ich príbehy  
v spojitosti s touto budo-
vou, ktoré dokresľujú me-
niacu sa funkciu paláca  
a využívanie jeho priestorov 
v rozličných obdobiach.
 
V dnešnej dobe je veľa ci-
vilných sobášov, je možnosť 
zosobášenia sa v paláci? Ak 
áno, v čom by to bolo výni-
močné?
Možnosť organizovania 
sobášov v Rosenfeldovom 
paláci je vo fáze prípravy, po 
doriešení organizačno-te-
chnického zabezpečenia 
bude verejnosť včas infor-
movaná o podmienkach. 
Myslíme si, že táto možnosť 
bude snúbencami vítaná, 
pretože už evidujeme zá- 
ujem o sobáš v krásnych se-
cesných priestoroch.

REDAKCIA

Bude Rosenfeldov palác novým 
strediskom kultúry?

Autor foto: Marek Jančúch

Autor foto: Marek Jančúch
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Začiatkom februára sa v Košiciach ko-
nalo vrcholové podujatie v krasokorču-
liarskom športe pre kategórie juniorov 
a staršieho žiactva, a to Majstrovstvá 
Slovenskej republiky. Po namáhavej 
ceste nominačných kritérií, ktoré mu-
sia pretekári zvládnuť počas sezóny, 
aby sa kvalifikovali na túto súťaž, sa 
pretekárka Figure Skating Clubu Ži-
lina – staršia žiačka Bianca Srbecká, 
dostala na 5.  priečku v postupovom 
rebríčku.
 
Po vydarených a snaživých jazdách 
spomedzi 18 pretekárok z celého Slo-
venska nakoniec potvrdila svoje kvali-
ty. Po technickej stránke skočila jediná 
náročný skok v čistom prevedení, a to dvojitého axla a po stránke estetickej získala naj-
vyššie hodnotenie od rozhodcov. Tým si zabezpečila presvedčivé 1. miesto po krátkom 
programe a následne na druhý deň to predviedla aj vo voľnej jazde a získala titul Maj-
sterky Slovenskej republiky starších žiačok v sezóne 2016/2017. Zároveň si celkovým 
bodovým hodnotením 77,73 bodu splnila i reprezentačné kritérium.
 
Pred dvoma rokmi prišla o titul práve pre nepodarený axlov skok. Tento rok sa jej to 
podarilo na výbornú, k čomu jej vedenie klubu srdečne gratuluje.  
 
Ďakujeme všetkým sympatizantom, trénerkám a sponzorom za podporu. 

Bibiána Srbecká
Figure Skating Club Žilina

V Žiline máme novú majsterku Slovenska

  Majsterka SR 2017 – Bianca Srbecká

Žilinský hokejový 
klub zaujal stano-
visko k incidentu, 
ktorý sa odohral na 
hokejovom zápase 
MsHK Žilina a MHC 
Martin dňa  
27. januára 2017. 
Tvrdo a verejne 
odsúdil udalosti, ku 
ktorým došlo medzi 
fanklubmi oboch 
tímov. Vyvodili sa 
okamžité dôsledky 
a prijali nové opa-
trenia, ktoré miest-
nemu hokeju vrátia 
opäť kultúrny  
aspekt.  

Vedenie MsHK Žilina 
malo stretnutie so 
všetkými zložkami 

polície, ktorého sa zúčastnil 
aj Peter Zánický z referátu 
športu Mestského úradu  
v Žiline. Na stretnutí sa do-
hodli opatrenia a postupy 
v prípade budúcich kon-
fliktov. Polícia prisľúbila 
maximálnu nápomocnosť  
a ústretovosť. Medzi okam-
žité opatrenia patrí vybu-
dovanie mreže na úplné 
separovanie priaznivcov 

hosťujúceho mužstva, obsta-
ranie kamerového systému, 
čo priamo ukladá za po-
vinnosť zákon o organizo-
vaní športových podujatí (z. 
č. 1/2014). Klub bude ape-
lovať na poslancov mests- 
kého zastupiteľstva v Žiline 
spoločne s políciou, aby pos- 
kytli financie potrebné na 
zabezpečenie vybudovania 
kamerového systému. 

„V posledných týždňoch 
prebiehajú intenzívne ro-
kovania vedenia klubu  
s predsedom bezpečnost-
nej komisie zväzu Ma-
rekom Bednárikom, ako 
aj s príslušníkmi polície  
a bezpečnostných zložiek. 
Chceme spoločne pripraviť 
projekt pre celé Slovensko 
týkajúci sa bezpečnosti 
na zimných štadiónoch,“ 
informoval Imre Valášek, 
športový riaditeľ MsHK 
Žilina.

Uskutočnilo sa mimoriad-
ne stretnutie so zástupcami 
usporiadateľskej služby, kde 
sa dohodlo na zintenzív-
není prehliadok a opatrení, 
ako aj prísne hodnotenie 

jednotlivých usporiada-
teľov a ich vyhodnocovanie 
po každom zápase. Vždy 
deň pred zápasom sa absol- 
vuje modelovaný zápas  
a prebehne nácvik rozlože-
nia jednotlivých usporia-
dateľov.

Imre Valašek inicioval 
stretnutie klubov za úče-
lom vytvorenia jednotné-
ho celoslovenského systé-
mu registrácie fanklubov 
a ich členov, čo sa stretlo 
so všeobecným súhlasom 
a na najbližšej športovej 
rade PRO-HOKEJa sa bude 
týmto zaoberať.

Treba si však uvedomiť, že 
akékoľvek verejné podujatie 
má v sebe istú mieru rizika, 
pretože žiadny organizátor 
nedokáže čítať myšlienky 
„skrytých provokatérov“, 
ktorým, žiaľ, nejde o záži-
tok zo športu. Žilinský ho-
kejový klub však pracuje na 
tom, aby štadión bol opäť 
bezpečným miestom, ako 
to bolo samozrejmosťou 
pred zápasom z 27. januára. 

REDAKCIA

Mestský hokejový klub Žilina 
prijal po incidente nové opatrenia

Lyžiarske stredisko 
Oščadnica sa vo 
štvrtok 16. februára 
2017 stalo opäť 
miestom, kde deti 
zo žilinských základ-
ných škôl súťažili 
o Pohár primátora 
mesta Žilina.

Preteky prilákali viac 
ako 216 lyžiarov a 33 
snowbordistov zo 14 

žilinských základných škôl. 
Počas celého športového 
dňa sa súťažilo v 12 rôznych 
kategóriách. Ceny víťazom 
odovzdala vedúca odbo-
ru kultúry, športu, cestov-
ného ruchu a miestneho 
rozvoja Ingrid Dolníková, 
ktorá poďakovala všetkým 
zúčastneným lyžiarom  
a snowbordistom za ich 
športové výkony. 

Víťazky slalom dievčatá:
1. – 2. ročník, Šubjaková 
Anna, ZŠ Javorku, 0:33.51
3. – 4. ročník, Pecková Lili, 
ZŠ Karpatská, 0:28.59
5. – 6. ročník, Flašíková 

Ema, ZŠ Karpatská, 0:26.90
7. – 9. ročník, Vantárová 
Rebeka, ZŠ Oravská, 
0:24.02

Víťazi slalom chlapci:
1. – 2. ročník, Uličný 
Adam, ZŠ Závodie, 0:30.96
3. – 4. ročník, Hrbáň Oli-
ver, ZŠ Zaymusa, 0:28.37
5. – 6. ročník, Pecko Miro-
slav, ZŠ Karpatská, 0:26.15
7. – 9. ročník, Bugáň Mar-
tin, ZŠ Hájik, 0:24.42

Víťazky snowbord dievčatá:
1. – 4. ročník, Kaizerová 
Nela, ZŠ Gaštanová, 1:26.64
5. – 9. ročník, Rajčanová 
Natália, ZŠ Zaymusa, 
0:40.11

Víťazi snowbord chlapci:
1. – 4. ročník, Dvořák Ri- 
chard, ZŠ Karpatská, 0:53.20 
5. – 9. ročník, Vrabec Patrik, 
ZŠ Karpatská, 0:39.32

REDAKCIA

V lyžiarskom stredisku Oščadnica 
sa súťažilo o pohár primátora

V sobotu 18. februára 2017 sa v priestoroch telocvične Hotela Bôrik konal Sloven-
ský pohár v lukostreľbe s názvom Žilinská halová – Pohár primátora mesta Žilina. 
Organizátorom bol klub LK Reflex Žilina, záštitu nad detským pretekom prevzalo 
mesto Žilina. 

Podujatie prišli otvoriť zástupca primátora Anton Trnovec a predseda klubu Reflex Ži-
lina Miroslav Pobijak. „Každá športová aktivita, ktorá je určená aj pre mládež, nás teší 
a mesto bude takéto podujatia naďalej podporovať,“ dodal Anton Trnovec. Športového 
podujatia sa zúčastnilo 122 strelcov z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch divíziách, 
a to: olympijský luk, kladkový luk a holý luk a v 30 kategóriách od detí do 10 rokov cez 
mladších žiakov, starších žiakov, kadetov, juniorov, dospelých až po seniorov. Najmlad-
šou účastníčkou bola 7-ročná Veronika Hanuliaková z domáceho klubu. Pretekov sa zú-
častnil náš olympionik z Olympijských hier v Riu 2016 Boris Baláž, ktorý sa už vo svojich 
18 rokoch prebojoval na takéto vrcholové podujatie. Potvrdil svoje kvality v tomto kole 
Slovenského pohára a bez zaváhania vyhral v divízii olympijský luk. 

V Žiline sa konala lukostrelecká súťaž

Preteky prilákali viac ako 216 
lyžiarov a 33 snowbordistov. 
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Stretnutie dobrovoľných 
hasičov v meste Žilina 

Zber elektroodpadu
Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre 
recykláciu – Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber starého 
elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, 
varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne pri- 
niesť v určenom čase na uvedené stojisko.
 

V sobotu 25. marca 2017 pre mestské časti:

• Považský Chlmec, Bytčica, Vranie, Bánová, Brodno, Závodie, Budatín, Rosinky, 
Zádubnie, Trnové, Zástranie, Strážov, Mojšova Lúčka a Žilinská Lehota.

V sobotu 1. apríla 2017 pre mestské časti:

• Vlčince, Hliny, Staré mesto, Malá Praha, Celulózka, Solinky, Bôrik a Hájik.

Presný časový harmonogram s umiestnením jednotlivých 
stojísk bude zverejnený na stránke mesta Žilina www.zilina.sk. 

Vo februári sa kona-
la na Mestskom úra-
de v Žiline výročná 
schôdza dobro-
voľných hasičských 
zborov mesta Žilina 
a mestských častí.  

Zúčastnili sa jej kpt. 
Milan Konárik – 
riaditeľ Okresného 

riaditeľstva hasičského  
a záchranného zboru Ži-
lina, František Štefánik 
–  veliteľ Územného obvo-
du dobrovoľnej požiarnej 
ochrany, Monika Šullová – 
referát krízového riadenia, 
CO, OPP a BOZP Mestské-
ho úradu v Žiline a Ivana 
Gajdošíková –  tajomníčka 
Dobrovoľného hasičského 
zboru Hliník nad Váhom, 
Bytča.

Dňa 10. februára 2017 sa 
konala výročná schôdza do-
brovoľných hasičských zbo-
rov mesta Žilina z mests- 
kých častí Brodno, Bytčica, 
Mojšová Lúčka, Trnové, 
Vranie, Zádubnie, Zástranie 
a DHZ Žilinská univerzita. 
Predmetom stretnutia bolo 
určenie hlavných úloh na 
rok 2017: príprava hasičov 
vo forme účasti na škole-
niach, a to základná prípra-
va členov hasičských jed-
notiek, školenia na obsluhu 
motorových píl, školenia 
na obsluhu rádiostaníc  

a školenia na funkciu veliteľa 
Dobrovoľného hasičské-
ho zboru. Naplánovaná 
bola aj účasť na taktických 
cvičeniach zameraných 
na diaľkovú dodávku vody  
a použitie protipovodňových 
zábran a techniky z protipo-
vodňových vozíkov.

Dôležitým bodom progra-
mu bol návrh spoločných 
taktických cvičení s profe-
sionálnymi hasičmi z Ha-
sičského a záchranného 
zboru v Žiline. Ďalším bo-
dom bolo riešenie použitia 
finančných prostriedkov 
poskytnutých z mesta Ži-
lina a aj z dotácií Dobro-
voľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky na 
zmodernizovanie zásaho-
vej hasičskej techniky, na 
osobné ochranné pracov-
né prostriedky hasičov, na 

technické vybavenie, na 
školenia a samotnú činnosť 
dobrovoľných hasičských 
zborov.

Na záver stretnutia sa zhod-
notili vykonané preventív-
ne protipožiarne kontroly 
v nehnuteľnostiach mesta 
Žilina, ktoré boli v počte  
1 050 kusov. Zamerané boli 
na ochranu pred požiarmi 
a zamedzenie následných 
možných vzniknutých 
škôd.

Hlavným cieľom činnosti 
členov dobrovoľných ha-
sičských zborov mesta Ži-
lina je pomáhať občanom 
Žiliny pri zdolávaní mimo-
riadnych udalostí a znižo-
vaní ich následkov. 

REDAKCIA

Dobrovoľní hasiči sa zišli na 
Mestskom úrade v Žiline

1992

16. 3. začala rekonštrukcia 
Národnej ulice. Celkové 
náklady na rekonštrukciu 
boli 10,3 mil. Kčs. Hlavným 
dodávateľom stavby bol 
Doprastav, štátny podnik 
Žilina.

19. 3. v Dome umenia Fa-
tra bol koncert Štátneho 
komorného orchestra, na 
ktorom ako sólisti vystúpi-
li huslista Václav Hudeček  
a klavirista Marián Lapšan-
ský.

20. 3. vo výklade Poštovej 
novinovej služby na križo-
vatke ulíc Veľká okružná  
a Antona Bernoláka (oproti 
Domu odborov) bol inšta-
lovaný prvý verejne kontro-
lovateľný merač na nepre- 
tržité meranie obsahu SO2 
a oxidov dusíka vo vzduchu. 

1997

2. 3. vo Švédsku sa konal 73. 
ročník masových lyžiarskych 
pretekov s názvom Vasov 
beh (Vasaloppet). Zúčast-
nili sa ho a aj dokončili Ži-
linčania Alojz Ďurčanský, 
Vladimír Marendiak, Peter 
Valent a Jaroslav Šíro. Na 
štarte pretekov dlhých 80 
kilometrov bolo viac ako  
13 000 športovcov. 

7. 3. v blízkosti Mestskej 
krytej plavárne bola otvo-
rená prvá krytá strelnica 
na Slovensku (dnes pre-
dajňa Mountfield). Záu-
jemcovia mohli v objekte 
nacvičovať ostrú streľbu  
i využívať laserové strelec-
ké simulátory. Na otvorení 
boli prítomní primátor 
mesta Ján Slota a minister 
obrany Ján Sitek.

13. 3. v Dome techniky začal 
6. ročník medzinárodného 
turistického veľtrhu Expo-
tour  Slovakia. Prvý raz 
vo svojej histórii sa konal 
aj v priestoroch Športovej 
haly. Na veľtrhu sa zúčast- 
nilo 120 vystavovateľov.

15. 3. v priestoroch Žilin-
skej univerzity prebiehal  

3. ročník prehliadky filmo-
vej tvorby Vysoké hory ´97. 
Zastúpení boli aj žilinskí 
autori – Slávo Chmela s fil-
mom Medailón Arna Puš-
káša, Peter Čaplický a Fero 
Lonc s filmom Annapurna 
– slnečný treking.

2002

3. 3. ThDr. Ing. Ladislav 
Stromček, SF prevzal úrad 
farára vo farnosti Žili-
na-mesto. Prítomný bol  
nitriansky pomocný biskup 
a generálny vikár Nitrian-
skeho biskupstva Mons. 
František Rábek. 

14. 3. v Mníchove sa začal 
53. ročník Medzinárod-
ného veľtrhu reme-
siel (I.H.M.). Na ploche  
146 000 m2 sa predstavilo 
2 000 vystavovateľov z 50 
krajín. Medzi účastníkmi 
boli aj mesto Žilina, Ži-
linský kraj a Živnostenské 
spoločenstvo Žilina. 

21. 3. v krajskej štátnej 
knižnici bola uvedená kni-
ha Žilinský rínok, ktorá sa 
zaoberá históriou a súčas- 
nosťou Mariánskeho ná-
mestia. Autormi 100 strán-
kovej monografie sú Mgr. 
Jozef Moravčík, Mgr. Peter 
Štanský a Ing. arch. Viliam 
Šlopek.

27. 3. bol do prevádzky 
daný posledný z troch tro-
lejbusov, ktoré zakúpilo 
mesto Žilina pre Doprav-
ný podnik mesta Žilina. 
Trolejbusy sú kĺbové vo-
zidlá o dĺžke 19 metrov, 
sú výrobkom firmy Škoda 
Ostrov v Českej republike. 
Cena trolejbusov je viac ako 
40 miliónov Sk.

2007

9. 3. netypické teplé zimné 
obdobie umožnilo začať 
komplexné čistenie mesta 
skôr ako po minulé roky. 
Čistenie zabezpečovali 
firmy T+T, a. s. Žilina, Ži-
linské komunikácie, a. s.  
a Agát Žilina. Ich prácu  
koordinoval Mestský úrad 
v Žiline. 

26. 3. v budove Radni-
ce mesta Žilina sa konalo 
tretie zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Žiline. 
Poslanci schválili o. i. pri-
jatie úveru vo výške 150 
miliónov od Tatrabanky. 
Vzali na vedomie zmeny 
vo vedení Mestskej krytej 
plavárne – Dušana Ku-
chárika nahradil Marian 
Brezáni. Poslanci odvo-
lali z funkcie náčelníka  
Mestskej polície v Žiline 
mjr. Miloša Michelčíka. 

2012

10. 3. v celej Sloven-
skej republike sa kona-
li predčasné voľby do 
Národnej rady Slovenskej 
republiky, v ktorých kan-
didovalo 26 politických 
strán. Žilinčania volili  
v 77 volebných okrskoch. 
Zaregistrovaných bolo 
70 414 oprávnených vo-
ličov. Vo voľbách spolu 
odovzdali 43 871 platných 
hlasov. Najviac hlasov 
získala strana Smer-SD 
(44,31%). Najviac prefe-
renčných hlasov v Žiline 
získali  Robert Fico (12 
711), Robert Kaliňák (7 
337), Juraj Blanár (5 237)  
a primátor mesta Igor 
Choma získal 3 912 hlasov.

19. 3. na Radnici mesta Žili-
na sa konalo 16. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 
v Žiline. Poslanci vzali 
na vedomie informáciu  
o poverení Slavomíry Bre-
zovskej vykonávať funkciu  
1. zástupkyne primáto-
ra. Predošlý zástupca 
primátora Štefan Zelník 
bude zastávať funkciu  
2. zástupcu primátora.

22. 3. na Radnici mesta 
Žilina sa konalo prvé za-
sadnutie Žilinského mlá-
dežníckeho parlamentu. 
Na prvom zasadnutí si 
členovia Žilinského mlá-
dežníckeho parlamentu 
prevzali menovacie de-
kréty spolu s poslaneckými 
preukazmi. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina

Staromestské slávnosti 2017 – trhy

Mesto Žilina oznamuje svojim občanom možnosť využiť bezplatné právne poradenstvo, 
ktoré poskytuje Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie. 

Obyvatelia mesta môžu túto službu využiť dňa 26. apríla 2017 v čase od 9.00 do 
14.00 hod. v malej zasadačke a v zasadačke PP na Mestskom úrade v Žiline. 

Bezplatné právne poradenstvo

Od marca sa budú môcť prihlasovať remeselníci a predajcovia potravín medzi  
účastníkov trhov a taktiež predajcovia občerstvenia do elektronickej aukcie.

Všetky pokyny a informácie spolu s prihláškami k Staromestským slávnostiam 
2017 budú zverejnené na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk.


