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Mesto Žilina v tomto roku podporí aktivity občanov a občianskych združení, a to až vo 
výške 296 000 eur. Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu v týchto oblas- 
tiach: kultúra, vzdelávanie, sociálna a zdravotná oblasť a životné prostredie. Žiadosti na 
dotáciu aktivít z týchto oblastí si môžu záujemcovia pripraviť do 11. apríla 2017. Finančné 
prostriedky z grantovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku. 
Schválené projekty budú na internetových stránkach mesta Žilina zverejnené najneskôr 
do 16. mája 2017. Grantový systém má umožňovať a rozvíjať partnerskú spoluprácu 
mesta, občanov Žiliny, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych  
inštitúcií a podnikateľského sektora. Všetky informácie, podmienky, dokumenty na stiah-
nutie a výsledky schválených projektov nájdete na stránke mesta v sekcii Občan/Gran-
tový systém pre 2017. 

Ďalšie informácie získate na: e-mail: granty@zilina.sk, tel.: 0908 930 083,  
041/70 63 319 (do 11. apríla 2017 v pracovné dni do 15.00 hod.).

Aktivity občanov a občianskych združení 
sa opäť dočkajú podpory mesta

Projekt Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia zameraná na ochranu našej 
planéty Zem. Na Slovensku sa uskutočnila už po ôsmykrát a mesto Žilina sa opäť do 
projektu zapojilo tým, že v sobotu 25. marca 2017 zhaslo od 20.30 do 21.30 hod. osvet- 
lenie Katedrály Najsvätejšej Trojice (Farský kostol) a žilinskej balustrády. 

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia 
verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku 
spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, 
že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Podujatie sa začalo v roku 2007 ako miestna 
aktivita organizácie WWF (World Wide Fund for Nature) v austrálskom Sydney, ktorej 
poslaním je zastaviť ničenie prirodzeného prostredia a vytvoriť budúcnosť, kde ľudia 
budú môcť žiť v harmónii s prírodou. Táto myšlienka sa v priebehu 10 rokov rozšírila do 
celého sveta. 

Do projektu sa v minulom roku zapojilo viac ako 178 krajín sveta, medzi nimi aj Slo-
vensko s viac ako 40 mestami a obcami. Zapojilo sa aj mnoho pamiatok, firiem  
a 25 škôl po celom Slovensku. Podrobné informácie o projekte nájdete na webovej stránke:  
www.hodinazeme.svetelneznecistenie.sk. 

Mesto Žilina aj v roku 2017 podporilo 
projekt Hodina Zeme

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2017 aj 
tento rok organizuje v Žiline bezplatné právne poradenstvo pre občanov 

V stredu 26. apríla 2017 vás pozývame, v spolupráci s mestom Žilina, do priestorov 
Mestského úradu na Námestí obetí komunizmu 1 v Žiline, kde vám regionálni advokáti 
poradia v oblastiach pracovného, obchodného, civilného i trestného práva. 

Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Voľné miesta v detských jasliach

V posledných dňoch medzi občanmi 
mesta vzbudila rozruch informácia  
o zrušení základnej školy na Hollého ulici 
a presune jej žiakov do ostatných základ-
ných škôl v rámci Žiliny. Samospráva 
sa rozhodla pristúpiť k tomuto riešeniu  
z integračných i ekonomických dôvo-
dov. Poslanci mestského zastupiteľstva 
odsúhlasili vyradenie tejto školy zo siete 
škôl a školských zariadení z integračných 
i ekonomických dôvodov.

Celý článok na strane č. 2

Volebný obvod č. 4 informuje
                                            str. č. 4 

Aprílová pozvánka do
Mestského divadla Žilina
                                            str. č. 5

Čistenie Lesoparku Chrasť 
                                             str. č. 5

Nominujte osobnosti alebo 
kolektívy na udelenie ocenení 
mesta Žilina za rok 2016
                                                  str. č. 6

Vzhľadom na to, že kapacita zariadení Detských jaslí Puškinova 14 a Veľká okružná 82, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, nie je naplnená, môžu rodičia, resp. zákonní zás- 
tupcovia s trvalým pobytom na území mesta Žilina alebo s trvalým pobytom mimo me- 
sta Žilina písomne požiadať odbor sociálny a bytový Mestského úradu v Žiline o prijatie 
dieťaťa do detských jaslí. Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu záujemcovia 
vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Tlačivá nájdete aj na webovej 
stránke mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Občan/Klientske centrum/žiadosti, tlačivá/
odbor sociálny a bytový. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru sociálneho  
a bytového na tel. č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503 (Klientske centrum). Do det-
ských jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1. roka do 3 rokov veku.

Žilina sa po rokoch opäť stáva 
aj hokejovým mestom

Zdroj: MsHK DOXXbet Žilina, autor foto: Silvia Turcerová 

Mesto odmieta 
podnecovanie 
rasovej nenávisti
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Vlado Bača 
fotograf  

Mesto Žilina podporuje fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, do ktorej sa 
dostali z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Samospráva zabezpečuje sociálne 
služby ako opatrovateľská služba v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby, 
prepravná služba, sociálna podporná služba stravovania v jedálni alebo donáška obe-
dov a služby v denných centrách. Väčšia časť finančných výdavkov za poskytované 
služby je hradená z rozpočtu mesta Žilina. 

TABUĽKA: Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z plate-
nia úhrad prijímateľmi sociálnej služby poskytovanej mestom Žilina v roku 2016 

Samospráva zabezpečuje viaceré  
sociálne služby pre svojich občanov

Ambulantné  a terénne sociálne služby

Priemerné bežné 
výdavky  poskyto-

vanej sociálnej 
služby  na jednotku 
poskytovanej služ-

by za rok 2016

Priemerné sku-
točné dosiahnuté 

príjmy  
z platenia úhrad 
za sociálnu služ-
bu na jednotku 
poskytovanej 

služby  
v roku 2016

Opatrovateľská služba
Priemerné výdavky na 
1 hodinu poskytova-

nej služby
4,84 eura 0,48 eura

Prepravná služba Priemerné výdavky 
na 1 km 1,97 eura 0,21 eura

Jedáleň –
stravovanie

Priemerné výdavky na 
1 obed 2,22 eura 1,71 eura

Jedáleň – donáška 
obedov

Priemerné výdavky na 
1 obed 0,86 eura 0,40 eura

Denné centrá

Bežné výdavky na 1 
prijímateľa sociálnej 
služby v eurách za 

rok

191,09 eura 0,00 eura

Úspechy fotografa, žilinské-
ho rodáka, Vlada Baču sa na 
medzinárodnom poli foto-
grafie začali niekedy začiat-
kom 70. rokov 20. storočia, 
keď bola jeho prvá fotografia 
vystavená na medzinárod-
nom salóne umeleckej foto-
grafie v Sao Paolo v Brazílii. 
Odvtedy vídať jeho fotografie 
prakticky na celom svete –  
na viac ako 140 medzinárod-
ných výstavách, kde získal 
viacero ocenení. Stal sa čle-
nom Asociácie amerických 
fotografov – PSA a tiež aj 
členom Austrálskeho zväzu 
fotografov. Bol zakladajúcim 
členom Zväzu slovenských 
fotografov, ktorý ho za jeho 
tvorbu ocenil titulmi MZSF 
a AZSF. V roku 2004 obdržal 
medzinárodný titul AFIAP 
od svetovej fotografickej or-
ganizácie FIAP. Významným 
docenením jeho profesionál-
nej tvorby sa stalo získanie 
medzinárodného certifikátu 
QEP (Qualified European 
Professional Photographer) 
udeleného Európskou orga-
nizáciou  fotografov – FEP 
so sídlom v Bruseli ako pr-
vému držiteľovi tohto certi-
fikátu na Slovensku. Po roku 
1989 si založil vlastné foto-
grafické štúdio. V roku 2000 
boli jeho fotografie publiko-
vané v ročenkách PHOTO 
ANNUAL 2000 a NUDE 3 
v prestížnom vydavateľstve 
GRAPHIS (New York, USA). 
Bol nominovaný na cenu 
Henkel Art Awards vo Vied-
ni a  na ocenenie Osobnosť 
slovenskej fotografie. Foto-
graf Vlado Bača zo svojich 
predchádzajúcich pobytov  
v New Yorku pripravil výstav-
ný súbor New York. Od roku 
2010 úspešne vystavoval 
svoje fotografie figurálne-
ho charakteru pod názvom   
„Z intímneho denníka“  
v  Berlíne, PGU Žilina, Orav-
skej galérii Dolný Kubín a na-
posledy v roku 2013 v Mos-
kve. Vlado Bača sa prezentuje 
aj v publikáciách: Ľ. Hlaváč – 
Slovenská fotografia, J. Čiľjak 
– Slovak foto 3, Marián Pauer 
– Foto SK 2006, P. Hanáková/ 
A. Hrabušický – Stratený čas 
a ďalších. V rokoch 2009, 
2010 a 2014 získal ocenenia  
Gold Award a Silver Award 
na medzinárodnej súťaži 
profesionálnych fotografov 
v Bruseli pod patronátom 
FEP (Federácia európskych 
profesionálnych fotografov). 
V súčasnej dobe sa prevažne 
venuje voľnej tvorbe, a to naj-
mä krajinárskej fotografii. So 
svojimi fotografiami navštívil 
niekoľkokrát USA, naposledy 
v roku 2016. V Európe je jeho 
srdcu najmilšie Toskánsko  
a Bretónsko.

Dôležitou súčasťou 
bývania je aj verej-
ný priestor, ktorý 
od čias výstavby 
bytových domov 
neprešiel výraznou 
obmenou. Je prav-
da, že dreviny sa 
ošetrujú, trávnaté 
plochy sa kosia, par-
ky sa rekonštruujú, 
mobiliár sa v rámci 
možností udržu-
je, detské ihriská 
pribúdajú, ale kom-
plexne sa k dnešné-
mu dňu nepristúpilo 
k zásadnej zmene. 
To má však zmeniť 
iniciatíva samotné-
ho primátora Cho-
mu , ktorý plánuje 
úplne revitalizovať 
vnútrobloky  
obytných  
častí mesta. 

Zásluhou Igora Chomu  
sa Žilina zásadným 
spôsobom oddlžila  

a postupne sa vysporadúva 
so starými záväzkami, ktoré 
brzdili rozvoj nášho me-
sta. V súčasnosti je však sa-
mospráva v dobrej finančnej 
kondícii, preto sa otvárajú 
nové možnosti ďalším in-
vestíciám. Tie by podľa 
primátora i poslanca Petra 
Fiabaneho mali ísť do revi-
talizácie verejného priestoru, 
čím sa zlepší kvalita býva-
nia a života Žilinčanov. Už  
v roku 2015 sa vypracoval na 
mestskom úrade dokument, 
ktorý analyzuje potrebu 
rekonštrukcie a vybudova-

nia nových detských ihrísk. 
Od minulého roka sa pos- 
tupne opravujú chodníky 
na žilinských sídliskách  
a v dohľadnej dobre sa zre-
konštruuje aj verejné osvet- 
lenie. Tieto aktivity doplní 
nový strategický plán revita-
lizácie verejného priestoru vo 
vnútroblokoch, ktorý obyva-
telia využívajú aj na oddych  
a deti na hry, čo má veľký 
vplyv na kvalitu bývania. 
„Požiadal som prednostu 
úradu, aby si s vedúcimi 
odborov postupne preš-
li celé mesto a zamerali sa 
na verejný priestor. Som 
za to, aby zhodnotili cel-
kový stav vnútroblokov, stav 
parkovej zelene, cestičiek  
a chodníkov, detské ihriská, 
priestorové usporiadanie 
mobiláru, prípadne navrhli 
prvky, ktoré sú v súčasnos- 
ti trendom, ako napríklad 
workout parky. Stanovil som 
si za úlohu vypracovať doku-
ment – pasportizáciu stavu 

vnútroblokov na všetkých 
sídliskách a častiach mesta, 
čo prispeje ku komplexnej 
rekonštrukcii nášho mesta,“ 
navrhuje primátor Choma. 
Akonáhle bude spracovaný 
takýto dokument, primátor 
ho plánuje prerokovať aj 
so samotnými obyvateľmi 
mestských častí, aby aj oni 
predostreli svoje návrhy, čo 
by chceli mať zakompono-
vané pred svojimi domami.  
 
Po takomto spracovaní 
bude možné vyčísliť náklady 
na realizáciu. Primátor 
sa bude usilovať o to, aby 
mesto získalo čo najviac 
finančných prostriedkov 
z externých zdrojov, na-
príklad z Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu. Odhaduje sa, že 
už na budúci rok by sa za-
čalo s postupnou  obnovou 
spomínaných vnútroblokov. 
  
 REDAKCIA

Primátor predstavil novú koncepciu 
revitalizácie verejného priestoru

Vnútroblok na sídlisku Solinky 

Výstavba a rekon-
štrukcie peších 
komunikácií v Žiline 
napreduje aj v tom-
to roku. Chodníky 
uľahčujúce prístup 
a pohyb občanov po 
meste predstavujú 
jednu z hlavných 
oblastí, do ktorých 
mesto každoročne 
investuje nemalé 
finančné prostriedky.

Rovnako tomu má byť aj 
v prípade plánovanej 
výstavby chodníka na 

Obvodovej ulici na Solinkách. 
Pešia komunikácia by mala 
vzniknúť popri obchodnom 
centre MAX v dĺžke 76 me-
trov. Predpokladané náklady 
na výstavbu tohto úseku pred-

stavujú sumu 17 500 eur. Me-
sto plánuje začať s výstavbou 
chodníka v dohľadnej dobe, 
avšak spomínaná investícia 
zatiaľ nepozná presný ter-
mín začatia ani ukončenia 
výstavby, keďže k prebiehajú-
cemu stavebnému konaniu 
podalo námietky Združe-
nie domových samospráv.  
 
Na základe podaného odvo- 
lania je možné predpokladať, 
že sa celé stavebné konanie  
i samotná výstavba pešej ko-
munikácie predĺži. Vo vzni-
knutej situácii však najviac 
utrpia samotní obyvatelia, 
ktorí si na novú pešiu komu-
nikáciu budú musieť ešte istý  
čas počkať.
 

REDAKCIA

Výstavbu chodníka na  
Obvodovej ulici pozastavili 
námietky združenia

V posledných  
dňoch medzi ob-
čanmi mesta vzbu-
dila rozruch infor-
mácia o zrušení 
základnej školy na 
Hollého ulici a pre-
sune jej žiakov  
do ostatných 
základných škôl  
v rámci Žiliny. Sa-
mospráva sa roz-
hodla pristúpiť  
k tomuto riešeniu  
z integračných 
i ekonomických 
dôvodov.  

Poslanci mestského zas- 
tupiteľstva odsúhlasili 
vyradenie tejto školy 

zo siete škôl a školských za-
riadení z integračných i eko-
nomických dôvodov. Keďže 
školu navštevujú v posled-
ných rokoch najmä žiaci zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia a marginalizo-
vanej skupiny, dochádza  
k ich „vyčleneniu“ z bežné-
ho školského prostredia. 
Stráca sa u nich pozitívna 
motivácia k lepším výchov-
no-vzdelávacím výsledkom.  
V testovaní žiakov 9. roč-
níka žiaci tejto školy dosa-
hujú veľmi slabé výsledky. Aj  
z tohto dôvodu sa mesto 
snaží o začlenenie týchto 
žiakov do bežných tried  
v základných školách, čo 
je z pohľadu odborníkov 
na danú problematiku 
najlepšia cesta ako zlepšiť 
ich vzdelávacie výsledky, 
sociálne a hygienické 
návyky a znížiť kriminalitu. 

Kapacita školy nie je dlho-
dobo naplnená na 100 %,  
v súčasnosti navštevuje ško-
lu 70 žiakov, pričom celková 
kapacita školy je 250 miest. 
Vynaložené finančné pro-
striedky na prevádzku tohto 
zariadenia sú pri tak nízkom 
počte žiakov nepostačujúce.  
 
Žiaci majú byť umiestnení 
do 5 základných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti me-
sta Žilina, pričom viaceré 
z týchto škôl po avizovaní 
vzniknutej situácie zvolali 
rady škôl, aby sa k pred-
metnému návrhu vyjadrili 
všetky strany. Avšak mesto 
doteraz nemá informácie, 
že by reakcie rodičov alebo 
zamestnancov oslovených 
základných škôl boli ne-
gatívne. V marci bolo stret-
nutie zástupcov mesta s ro-
dičmi žiakov zo ZŠ Hollého, 
na ktorom sa prerokoval 
organizačný postup začlene-
nia žiakov do nových škôl.  
 
Žiaci budú do nových škôl 
umiestnení po jednom 
maximálne dvoch žiakoch  
do jednej triedy. Ak sa 
však rodičia rozhodnú pre 
inú ako ponúknutú školu, 
pôjde o ich slobodné roz-
hodnutie a nikto im v ňom 
nebude brániť. Predpokla-
dané ukončenie činnosti 
spomínaného školského za-
riadenia je stanovené na 30. 
jún 2017. Žiaci by mali začať 
školský rok 2017/2018 už  
v nových školách.
 
                           REDAKCIA

Mesto odmieta 
podnecovanie 
rasovej nenávisti

Ilustračné foto 
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Milí Žilinčania, 
mesiac marec nám 
priniesol viacero za- 
ujímavých udalostí 
a inak to nebude 
ani v apríli. Verej-
nosť spoznala naj-
lepších športovcov 
za rok 2016, oce-
není boli aj učitelia 
za svoju obetavú 
a prínosnú prácu, 
ktorú určite ocenia 
aj rodičia budúcich 
prváčikov. 

Zápis do 1. ročníka 
základných škôl absol- 
vujú predškoláci už za-

čiatkom mesiaca – od 5. do 7. 
apríla 2017. V súčasnej dobe 
materské školy v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta nav-
števuje 763 predškolákov, 
ktorí v novom školskom 
roku rozšíria rady dnešných 
žilinských školákov.

Spolu s príchodom jari je 
našou prioritou vyčistiť  
a skrášliť naše mesto. Počas 
apríla a mája sa na žilinských  
sídliskách a v jednotlivých 
mestských častiach umiest-
nia veľkokapacitné kontaj-
nery na zber odpadu. Keďže 
vo viacerých mestských čas- 
tiach býva často problém  
s umiestnením týchto 
zberných nádob, žiada-

me občanov o strpenie  
a zároveň o neprepĺňanie 
nádob nadrozmerným od-
padom, ktorý by mohol 
brániť v plynulosti cestnej 
premávky na dotknutých  
komunikáciách. Ďalšou  
z akcií zameraných na čistotu 
a ochranu prírody v našom 
meste bude jarné čistenie 
Lesoparku Chrasť, ktoré nás 
čaká 22. apríla 2017. 

Žiadatelia o finančné dotácie 
z grantového systému mesta 
Žilina mohli svoje žiadosti 
podať pre oblasť športu do 
27. marca, pre ďalšie oblasti 
je termín až do 11. apríla. 
Mesto chce aj takýmto 
spôsobom podporiť aktivi-
ty občanov a občianskych 
združení pôsobiacich v Ži-
line a prispieť tak ku skva-
litneniu kultúrneho, spolo-
čenského i športového života  
v našom meste. Pre tých, 
ktorí hľadajú právnu pomoc, 
je v tomto mesiaci pripravená 
služba bezplatného práv-
neho poradenstva, ktorá sa 
bude konať 26. apríla v prie-
storoch Mestského úradu  
v Žiline od 9.00 do 14.00 hod. 
Službu poskytuje Slovenská 
advokátska komora pri príle-
žitosti Dňa advokácie.

Rád by som pozval všetkých, 
ktorí majú záujem, na rôzne 

kultúrno-spoločenské po-
dujatia, ktorých organizáto-
rom je samotné mesto Ži-
lina. V posledný aprílový 
piatok 28. apríla 2017 si pri-
pomenieme už v poradí 72. 
výročie oslobodenia mesta 
Žilina pietnym aktom klade-
nia vencov. Zároveň sa bude  
v tento deň za chodu folklór-
neho kultúrneho programu 
stavať máj na Námestí An-
dreja Hlinku (pri Turistic-
kej informačnej kancelárii), 
ktorý sa stal tradičnou súčas- 
ťou žilinských kultúrnych 
podujatí. Všetci návštevníci 
sú srdečne vítaní. 

Na záver prajem všetkým 
pokojné prežitie Veľkonoč-
ných sviatkov v kruhu rodiny 
a najbližších. 

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline

Mesto sa usiluje získať externé 
finančné zdroje
Mimoriadne mest-
ské zastupiteľstvo 
prinieslo viaceré 
rozhodnutia v oblasti 
čerpania eurofondov 
na projekty mesta. 
Poslanci rokovali o 
návrhoch projektov, 
ktorými sa chce me-
sto Žilina uchádzať  
o nenávratné finan- 
čné príspevky z Re-
gionálneho integro-
vaného operačného 
programu. 

Na mestskom zas- 
tupiteľstve boli 
predložené štyri 

návrhy projektov týkajú-
cich sa materských škôl. 
Projekty sú prioritne zame-
rané na zvýšenie kapacity 
materských škôl, pretože 
práve nedostatok miest 
v materských školách je už 
dlhšiu dobu pretrvávajúci 
problém. V prípade schvále-
nia týchto projektov mesto 
vytvorí 148 nových miest  
v materských školách. Do-
plnkovými aktivitami pro-
jektov sú zateplenia budov, 
výmena plastových okien, 
výmena elektroinštalácie, 

bezbariérové úpravy, revita-
lizácia vonkajších areálov a 
ďalšie práce, ktoré zlepšia sú-
časné prostredie jednotlivých 
materských škôl.  Do výzvy sa  
v rámci Žiliny zapojili: Ma-
terská škola Trnavská, Závo-
die, Suvorovova a Čajakova. 
Z celkových plánovaných vý-
davkov na tieto rekonštruk-
cie 2 845 960,70 eura je zatiaľ 
z eurofondov vyčlenených  
2 032 145 eur, čiže 71,4 %,  
avšak reálnu sumu vygeneru-
je až verejná súťaž na zhotovi-
teľov stavebných prác, ktorá 
sumu spravidla ešte zníži.  
 
Ďalší návrh projektu, ktorým 
sa poslanci zaoberali, sa týkal 
zriadenia preferencie vo-
zidiel mestskej hromadnej 
dopravy na svetelných kri-
žovatkách v Žiline. Odhado-
vaná výška nákladov, ktoré 
uhradí mesto, predstavuje 
sumu 103 767,53 eura, pri-
čom z fondov Európskej únie 
získa príspevok vo výške tak-
mer 2 mil. eur. Projekt je pre 
mesto veľmi dôležitý, pretože 
zriadenie tejto preferencie je 
podmienkou pre čerpanie 
eurofondov na ďalšie doprav-
né projekty, ako napr. nákup 

autobusov. Upravených  
bude 9 križovatiek, čím 
sa skráti zdržanie vozidiel 
MHD na križovatkách, čo by 
malo prispieť k vyššej atrakti-
vite a spoľahlivosti MHD.

Posledným bodom rokova-
nia mestského zastupiteľstva 
bol návrh projektu na rekon-
štrukciu zastávok mestskej 
hromadnej dopravy. Rekon-
štrukcia bude prebiehať vo 
viacerých etapách, pričom  
v prvej etape rekonštrukciou 
prejde 26 zastávok. Plánované 
výdavky na ich rekonštrukciu 
sú takmer 2 mil. eur, mesto 
sa bude finančne podieľať 
na tomto projekte sumou 
103 743,07 eura. Cestujúci sa 
môžu tešiť na nové vybavenie 
zastávok – prístrešok, predaj-
ný automat alebo informačné 
zariadenie, osvetlenie zastáv-
ky, umiestnenie odpadkových 
košov či  dostatočný priestor 
na dopravné a tarifné infor-
mácie. Plánovanou rekon-
štrukciou sa tiež zabezpečí 
väčšia bezpečnosť cestujúcich 
a zavedie sa bezbariérovosť 
jednotlivých zastávok.

REDAKCIA

Vlci dosiahli historicky najlepší 
výsledok po základnej časti ligy
Žilinský hokej sa po 
rokoch, ktoré pred-
stavovali zachraňo-
vanie ligy v barážach 
a budovanie kádra, 
opäť postavil na 
nohy. Žilinskí Vlci 
po ťažkej sezóne 
obsadili výborné 4. 
miesto po základnej 
časti Tipsport ligy a 
zahrajú si tak druhý 
rok po sebe play-off.

Alfou a omegou 
úspechu je najviac 
zdôrazňovaný tí-

mový duch, ktorý vyzdvi-
hovali tréneri, funkcionári 
a aj samotní hráči. „Môžem 
povedať, že tento rok sa po-
skladal výborný kolektív. 
Tešíme sa na každý tréning, 
navzájom si prajeme a na 
ľade bojujeme jeden za 
druhého,“ povedal na mar-
go vnútornej sily Vlkov 
obranca Ján Ťavoda. 

Lídrom produktivity po 
základnej časti sa stal Marek 
Hovorka. Rodák z Dubni-
ce nad Váhom na začiatku 
sezóny skončil v Košiciach 
a klubové vedenie spravilo 
výborný ťah, keď hráčovi 
ponúklo zmluvu v Žiline. 
„Užívam si Žilinu, je to na 
mne vidieť. Myslím si, že 
táto partia má na výborný 
výsledok. Už teraz si budem 
dlho pamätať túto sezónu, 
Žilina mi prirástla k srdcu,“ 
prehovoril druhý najpro-
duktívnejší hráč základ-
nej časti celej Tipsport 
ligy Marek Hovorka.

Radosť prežíva aj vedenie 
Vlkov, ktoré poskladalo 
výborný káder a právom sa 
teší zo spomínaného histo-
rického úspechu v podobe 
4. miesta po základnej čas- 
ti. „Stavili sme na tímovú 
chémiu, vždy je to lotéria. 
Je skvelé vidieť hráčov, ako 
sa zomknú a bojujú jeden za 
druhého. A verte mi, nie je 
to fráza. Potom aj naša práca 
má v širšom kontexte opod-
statnenie i pozitívnu odozvu 
u verejnosti,“ dodal športový 
riaditeľ MsHK DOXXbet 
Žilina Imre Valášek. V po-
dobnom duchu sa vyjadril 
aj podpredseda predstaven-
stva Anton Trnovec: „Pre 
nás sú tieto výsledky výzvou 
do ďalších rokov, aby sme šli 
stále správnou cestou. Tak-
tiež aj zadosťučinením za 
nespočetné množstvo hodín 
vo dne v noci s jediným 
cieľom – pozdvihnúť hokej  
v našom krásnom meste. 
Som presvedčený, že pos- 
tupnými krokmi budem 
naďalej hovoriť o úspe-
choch našich hráčov.“ 

V aktuálnej sezóne pra-
covalo predstavenstvo  
v zložení Marián Tittl 
(predseda), Anton Trnovec 
(podpredseda) a Emanuel 
Lovíšek (člen predstaven-
stva), v dozornej rade bol 
predsedom Peter Durmis. 
Niekedy neviditeľná, no  
o to viac namáhavá prá-
ca týchto pánov si zaslúži 
uznanie a obdiv. Úspechy 
nie sú dielom náhody, to 
už Žilina dávno vie, a preto 
neprestáva tvrdo pracovať. 

Týmto sa chceme poďako-
vať všetkým, ktorí sa po-
dieľali na budovaní hokeja 
v meste Žilina od jeho vzni-
ku až po súčasnosť. Veľké 
ďakujem patrí aj sponzo-
rom a partnerom, s ktorými 
je fungovanie hokeja ľahšie,  
a v neposlednom rade ďaku-
jeme všetkým fanúšikom za 
vernosť a vytváranie skvelej 
atmosféry počas zápasov  
v celej sezóne. 

MsHK DOXXbet Žilina

Autor foto: Martin Hodoň 

Mesto Žilina vyhlá-
silo v januári 2017 
verejnú anonymnú 
urbanisticko-kra-
jinársku súťaž 
návrhov na riešenie 
Námestia Andreja 
Hlinku s parkom. 
Cieľom tejto súťa-
že bolo získanie 
návrhov najvhod-
nejšieho využitia 
tohto významného 
verejného mestské-
ho priestranstva ako 
zhromažďovacieho, 
tranzitného a po-
bytového priestoru. 

Do súťaže bolo zaslaných  
5 návrhov, z ktorých  
3 splnili kritériá účasti 

uvedené v súťažných pod-
mienkach. Tie boli následne 
koncom februára hodnotené 
odbornou porotou, ktorej 
predsedala dekanka fakulty 
architektúry v Bratislave doc. 
Ing. arch. Ľubica Vitková, 
PhD.

Na základe rozhodnutia po-
roty sa ako prvý v poradí 
umiestnil súťažný návrh ko-
lektívu autorov: Ing. arch. 
Matúš Antolík, Ing. Anna 
Kvasniaková, Ing. arch. Pe-
ter Lényi, Ing. Michal Mar-
cinov, Ing. Andrej Morávek 
a Bc. Katarína Stanislavová  
(Laboratórium architektúry 
krajiny – LABAK, s.r.o., 
Bratislava).  Porota skonšta-
tovala, že práve tento návrh 
sa najviac priblížil požiadav-
kám vyhlasovateľa a vytvára 

vhodné predpoklady pre 
jeho realizáciu. Vyzdvihla 
jednoznačnosť riešenia plo-
chy námestia, čím vhodne 
reaguje na tvar jeho vyme- 
dzenia a charakter okolitej 
zástavby. Ocenila prepoje-
nie parku s námestím tvo-
rené zeleným prstencom, 
ktorý logicky člení priestor 
na aktívnu plochu a možnú 
pobytovú plochu pod vzrast- 
lou zeleňou, ktorá i tým-
to spôsobom nadväzuje na 
relaxačný charakter parku. 
Zároveň včlenenie zelene do 
námestia predstavuje zlepše-
nie mikroklímy priestoru. 

Návrh vhodne pracuje  
s rôznorodým využitím ná-
mestia, s variabilitou funkč-
nej náplne plochy námestia 
počas jednotlivých ročných 
období. Úsporne narába  
s mobiliárom, umiestňuje ho 
logicky pod zeleným prsten-
com. Za pozitívum považuje 
umocnenie mestskej veduty 
– pohľadu na Katedrálu Naj-

svätejšej Trojice s balustrá-
dou ako významnou mest-
skou dominantou.

Následným krokom mesta 
bude, na základe výsledkov 
súťaže, odporúčania poroty 
a splnení ďalších zákonných  
postupov (rokovanie s víťa-
zom, podpísanie zmluvy...), 
spracovanie urbanistic-
ko-krajinárskej štúdie Námes- 
tia Andreja Hlinku s Far-
skými schodmi a Sadu SNP. 
V nej bude podrobne rozpra-
covaný súťažný návrh aj s pri-
pomienkami poroty, zároveň 
po jej odsúhlasení bude slúžiť 
ako podklad pre následnú 
projektovú dokumentáciu. 

Hodnotené návrhy budú  
v blízkej budúcnosti zve-
rejnené vo vstupných prie-
storoch Mestského úradu  
v Žiline. Ak však verejnosť 
tieto návrhy neprijme, mesto 
vypíše novú súťaž.  

REDAKCIA

Súťaž „Námestie Andreja Hlinku 
s parkom“ pozná víťazný návrh

Súčasný stav Námestia Andreja Hlinku
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Na základe prehľadu 
počtu obyvateľov  
v  meste Žilina bol  
v  januári 2017 
počet obyvateľov 
nášho sídliska   
18 486. Z toho na   
Vlčinciach I  to bolo  
1 758 obyvateľov,  
na Vlčinciach II   
7 284 obyvateľov, na 
Vlčinciach III  8 146 
a na Vlčinciach IV   
1 298 obyvateľov.  
Sme najväčším mest- 
ským sídliskom aj 
čo sa týka rozlohy.  
Pre obyvateľov sa 
snažíme zlepšovať 
životné podmienky 
do miery,  ako to je 
najviac možné. Verí-
me, že postupnými 
krokmi naše sídlisko 
opeknie a medzi 
občanmi sa rozvinie 
súdržnosť aj  pri 
jeho skrášľovaní  
a tiež pri udržiavaní 
čistoty. 

Začalo sa jarné upratova-
nie. Na naše sídlisko chodia 
pracovať aktivační pracov-
níci, ktorí tiež pomáhajú 
upratovať verejné priestory. 
V rámci očistenia sídliska 
a uvoľnenia parkovacích 
miest bolo v minulom roku 
zo sídliska odprataných je-
denásť  vrakov.  Prosíme  
o dodržiavanie čistoty vše- 
obecne a takisto o disci-
plínu u psíčkarov.  Je mno-
ho ľudí, ktorým záleží na 
čistote a poriadku. Zorgani-
zovali sme stretnutie s MP 
na okrsku Vlčince, kde sme 
sa zaoberali situáciou okolo 
znečisťovania sídliska psími 
exkrementami, ktoré robia 
zlé meno zodpovedným 
psíčkarom.  Dohodli sme 
sa na  osvete a na hľadaní 
ďalších a ďalších riešení, 
ako zlepšiť situáciu.  Ini-
ciovali sme realizáciu člán-
kov do médií s opísaním 
situácie a faktov. Žiadame 
rešpektovanie nariadení 
mesta. Taktiež žiadame 
občanov, aby vyčkali s vy-

hadzovaním viacrozmer-
ného odpadu do času, kedy 
bývajú pristavené veľko-
kapacitné kontajnery. Pri 
odpadových kontajneroch 
to aj vďaka vyhadzovaniu 
veľkorozmerného odpadu 
často vyzerá veľmi neeste-
ticky. Kontajnery budú na 
našom sídlisku pristavené 
od 25. 4. do 30. 4. 2017. 

V minulom roku sa podari-
lo rekonštruovať osvetlenie 
na Vlčinciach I.  Má novú 
technológiu a šetrí ener-
giu. Tento rok už na jar  sa 
budú rekonštruovať svetlá 
na Vlčinciach III a neskôr, 
zrejme na jeseň,  na Vlčin-
ciach IV.  Tiež sa začne s 
rekonštrukciou chodníkov. 
Pre seniorov a nielen pre 
seniorov je v ich Dennom 
centre na Nám. J. Borodá-
ča novo zriadená prvá 
vonkajšia posilňovňa v 
našom meste s uceleným 
systémom pre  precviče-
nie komplet celého tela. 
Oficiálne sa bude otvárať v 
jarných mesiacoch. Na cvi-
čenie vás všetkých srdečne 
pozývame.  Máme od mesta 
prísľub aj k zriadeniu zo-
stavy workout pre mládež.  

Z pohotovostných fondov 
minulý rok čerpala Špeciál-
na základná škola a špeciál-
na materská škola na Ul.  
J. Vojtašáka na projekt 
Zdravé hranie. Podporou 
zakúpenia  výtvarného ma-
teriálu  sme pomohli  ko-
munite Združenie mladých 
umelcov  na Martinskej  
ulici.  OZ Zdravko na Tr-
navskej ulici sme podporili 
finančnou čiastkou  na ko-
munitný projekt  pre rozvoj 
osobnosti detí,  ich sociál-
nej adaptácie, komunikácie  
a psychickej  pohody. Spo-
jená škola internátna na 
Fatranskej ulici si zakúpila 
bezpečnostné skrinky do te-
locvične. Kartotékové skrine 
s príslušenstvom si  z PF za-
bezpečila  Únia nevidiacich  
a slabozrakých so sídlom 
na Karpatskej ulici. Slo-

venská rada rodičovských  
združení pri MŠ Gemer-
ská si zakúpila preliezkovú 
zostavu  pre deti. Podporili 
sme aj Komunitné vzdeláva-
nie Kalimba, ktoré pracuje  
s deťmi v lesoparku. Za-
kúpili si elektroinštalačný  
a vodoinštalačný mate-
riál na zrekonštruovanie 
ich sídla. A napokon sme 
uvoľnili finančnú sumu pre  
OZ Rodičovské združenie 
pri ZŠ s MŠ na Gorazdovej 
ulici na zakúpenie hojda-
čiek.

Po zobojsmernení Obežnej 
ulice by sa mala opäť zredu-
kovať premávka na Slovan-
skej ceste prostredníctvom 
ďalšej  zmeny organizácie 
dopravy. Po mnohých roko-
vaniach s ODI a oddelením 
dopravy dopravní inžinieri 
naprojektovali zmenu do-
pravného značenia tak, aby 
si občania z Vlčiniec III ne-
skracovali cestu na Vlčince 
I cez Slovanskú cestu.  Pri-
klonili sa tak k pôvodnému 
urbanistickému plánu, kedy 
bola odbočka, kde je teraz 
zákaz vjazdu, len dočasným 
riešením.    Podrobná analý-
za údajov zo smerového 
dopravného prieskumu na 
Slovanskej ceste vykonaná 
Žilinskou univerzitou  sta-
novila podiel tranzitnej 
dopravy s priemernou hod-
notou 45 %. V dopravnej 
špičke to bolo až 75 %.  Po-
dľa STN 73 6110 je na tejto 
ulici vylúčený mestský tran-
zit. Jej hlavnou funkciou je 
možnosť obsluhy všetkých  
objektov. Uvedený stav, 
vyplývajúci z monitorin-
gu bol v rozpore s doprav-
ným významom miestnej 
komunikácie. Obyvatelia 
o elimináciu tranzitu Slo-
vanskou cestou žiadali vyše 
desať rokov.  Celý  priestor 
križovatky sa v budúcnosti 
obohatí aj potrebným pod-
svieteným priechodom pre 
chodcov. 

Poslanci volebného 
obvodu č. 4

Volebný obvod č. 4 
Vlčince informuje

Poslanci volebného 
obvodu č. 3 v zlo-
žení Miroslav Sokol, 
predseda, Ľubomír 
Bechný, sekretár, 
Peter Cibulka, Jozef 
Badžgoň a Martin 
Kapitulík sa pravi-
delne stretávajú  
s občanmi sídliska 
prvý utorok v mesia-
ci na ZŠ Gaštanová 
o 17.00 hod.

Na stretnutia prichádzajú 
občania v rôznom počte. 
Spoločne s poslancami rie-
šia vzniknuté problémy  
a prichádzajú s novými 
podnetmi. Napr. občan 
Matej Čiernik prišiel so za-
ujímavou myšlienkou pre-
pojenia Borovej ulice a Gaš- 
tanovej ulice. Borová ulica 
je totiž jednou z tých, ktorá 
nemá vnútorné prepojenie 
s inou ulicou vo vnútroblo-
ku. Ranné výjazdy z nej 
sa stávajú pre obyvateľov 
doslova utrpením. Mesto 
objednalo projekt na rie-
šenie kruhovej križovatky, 
ktorá by v budúcnosti mohla 
výjazd značne vylepšiť. Na 
stretnutia chodia občas aj 
zástupcovia mesta, pomer-
ne často kapitán Zemánek  
z Mestskej polície.  Obyvate-
lia sídliska oceňujú, že me-
sto zriadilo okrsok mestskej 
polície na Limbovej ulici.

Poslanci Peter Cibulka  
a Ľubomír Bechný mo-
mentálne vyvíjajú aktivity 
na odkúpenie pozemku 
na Platanovej ulici. Zna-
lecký posudok vyčíslil 
sumu 340 000 eur. Maji-
teľ, firma Tatrareal, a. s. 
z Bratislavy, však chce za 
pozemok vyššiu sumu. Po-
slanci preto napísali firme 
apelačný dopis s prosbou 
o ústretovosť. List pod-
porilo spolu 25 poslancov 

mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Priestor je mo-
mentálne spustnutý, zara-
stený, pričom automobily 
parkujú divoko na nespev-
nenom pozemku. Poslanci 
Soliniek majú záujem vyu-
žiť tento priestor na regu-
lárne parkovisko, najlepšie  
poschodové. Vyriešil by sa 
tak akútny nedostatok par-
kovacích miest, ktorý je práve  
v tejto oblasti alarmujúci.

V máji by sa mal konať 
workshop, ktorý organizuje 
odbor kultúry, na ktorom by 
sa mal zadefinovať budúci 
charakter lúky pod lesopar-
kom a jej využitie. Poslanec 
Peter Cibulka dlhodobo 
presadzuje, aby si táto lo-
kalita zachovala prírodný 
charakter a po citlivých  
a odborných úpravách 
slúžila obyvateľom ako 
prírodný park. Poslanci  
v spolupráci s MsÚ plánujú 
umiestniť nové prvky na 
hranie k pieskovisku na Ja-
vorovej ulici.

Je veľa vecí na Solinkách  
i v meste, ktoré by bolo po-
trebné urobiť. Veľmi dôležité 
sú ale aj tie, ktoré sa práve 
riešia a do ktorých môže-
te ako občania mesta za- 
siahnuť. Body pro-
gramu, ktoré sa budú 
schvaľovať na mest- 
skom zastupiteľstve (ďalej 
„MZ“), sa začínajú riešiť pre-
rokovávaním v komisiách asi 
mesiac pred zvolaním MZ. 
Poslanci už pred časom, na 
podnet poslanca Miroslava 
Sokola, schválili zverejnenie 
materiálov, ktoré sa budú 
prerokovávať v komisiách  
a následne pôjdu do rokova-
nia MZ. Všetky nájdete na 
adrese: http://www.zilina.sk/
materialy-na-rokovanie-ko-
misii/. Dátumy konania 
komisií sú tiež na stránke 

mesta. Občan má ešte dosť 
času, aby si pozrel, o čom 
sa ide rokovať, stretol sa  
a podebatoval s poslanca-
mi z obvodu, porozmýšľal 
nad bodmi programu a aby 
si utvoril vlastný názor. Po 
schválení na MZ budú mať 
tieto uznesenia vplyv na 
život celej Žiliny. Je dôleži-
té, milí spoluobčania, aby 
ste mali informácie včas  
a z prvej ruky. Často sa nám 
stáva, že prídete s návrhmi 
na riešenie prerokovávaných  
vecí tesne pred konaním 
MZ, pretože ste sa o tom 
dočítali v novinách. To 
už vaši poslanci nemajú  
takmer žiadny čas, aby váš 
návrh preštudovali s ostat-
nými poslancami a pripravi-
li pozmeňovací návrh, ktorý 
predložia na schválenie. Ak 
s podnetom prídete ešte  
v čase konania komisií, je 
dosť času na jeho prípravu 
do MZ. 

Najhoršia situácia ale na-
stane, ak žiadne informá-
cie nemáte a prečítate si až  
v tlači články, ktoré hodno-
tia to, čo už bolo odhlaso-
vané na MZ. Po hlasovaní 
už poslanci nedokážu narý-
chlo zmeniť nič. Tu je veľmi 
dôležité, aby ste čítali s po-
rozumením. Dá sa ľahko 
zistiť, že mnohé noviny si 
navzájom protirečia a majú 
opačné názory na rovnaké 
veci. Veľa napovie aj to, kto 
noviny vydáva, pretože žia-
den redaktor nepôjde proti 
názorom svojho zamest-
návateľa. Ak  napríklad text 
nie je podpísaný menom re-
daktora alebo je, ale len jeho 
pseudonymom, treba byť 
ostražitý pri osvojovaní si 
informácií z takéhoto člán-
ku..., o ohováraní a osočo-
vaní nehovoriac.
   

Poslanci za Solinkárov 

Volebný obvod č. 3 
Solinky informuje

Divoké parkovanie na Platanovej ulici. 
Zdroj foto: Volebný obvod č. 4

Na čistote nám záleží. Žilinčania podporili projekt EkoFriendly a čistia Vodné dielo. Prvé etapy už  
majú za sebou a budú aj naďalej neúnavne pokračovať. Chcú takto odkázať občanom mesta, že sú  
odhodlaní chrániť si svoje životné prostredie a želajú si čistú Žilinu. Občanom odkazujú, že každý  
kto sa chce pridať, je vítaný.

Najbližšie upratovanie sa uskutoční v sobotu 8. 4. 2017 o 9.00 hod. na Vodnom diele Žilina.
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Mesiac apríl prinesie do žilinského di-
vadla viaceré zaujímavé predstavenia. 
Pre milovníkov umenia sú pripravené 
podujatia slovenských i zahraničných 
autorov. Divadlo pre svojich návštev-
níkov pripravilo aj viaceré hudobné 
koncerty rôznych žánrov, ktoré si  
budú môcť vychutnať počas celého  
mesiaca.

Hlavným podujatím žilinského divadla v apríli 
bude premiéra divadelnej inscenácie hry Triedny 
nepriateľ. Divadelnú adaptáciu filmového príbehu 
slovinských autorov Nejca Gazvodu, Roka Bičeka  
a Janeza Lapajne napísala Michaela Zakuťanská na 
objednávku žilinského divadla a realizácia inscenácie 
prebieha pod taktovkou režisérky Júlie Razusovej. Hru 
Triedny nepriateľ žilinské divadlo predstaví divákom 
ako svoju v poradí 123. premiéru v sobotu 8. apríla vo 
Veľkej sále Mestského divadla Žilina. 

Námetom hry Triedny nepriateľ je vzbura študentov 
maturitnej triedy proti svojmu novému triednemu 
profesorovi, učiteľovi nemčiny. Dôvodom ich od-
poru je jeho prísny kódex autority a vysoké nároky na  
vzdelanie a vedomosti, ale nielen na ne. Jeho metódy 
ostro kontrastujú s benevolentným a kamarátskym 
prístupom predchádzajúcej triednej učiteľky. Zvyk  
a očakávania študentov, že budú rešpektovaní a pocho-
pení, ale bez dôrazu na vlastnú zodpovednosť bádať po 
skutočných príčinách svojich emocionálnych výkyvov, 
extrémnych názorov, často až cynizmu, tu naráža na 
stoický pokoj nového učiteľa, ktorý uznáva iba pravdu, 
aj keď je škaredá alebo bolestná a ju pokladá za povinnú 
výbavu pre študenta, ktorý síce zmaturoval, ale v živote 
zostáva študentom i naďalej. Text slovinských autorov 
preložila do slovenčiny Miriam Kičiňová a v adaptácii 
Michaely Zakuťanskej je upravený na slovenský „roz-
mer“ a naplno zasiahne svojím odkazom. Naliehavým 
posolstvom, že podhubím, z ktorého rastie nenávisť  
a nevraživosť, je vlastne nevedomosť a skutočná ne-
poznanosť seba samého. Jasne naznačuje nutnosť klásť 
dôraz na príčiny a nie na následok. Na okamihy v ľud-
skom živote, keď sa utvára alebo ustaľuje osobný životný 
názor, filozofia. Spravidla to býva obdobie dospievania,  
a preto má táto hra ambíciu osloviť svojím obsahom 
hlavne mladých ľudí. No, samozrejme, nielen ich.

Obľúbená talkshow žilinského divadla, v ktorej hostí 
Soňa Műllerová zaujímavé herecké osobnosti,  pokra-
čuje aj v mesiaci apríl. Hosťom večera bude Ady Hajdu, 
herec divadla Astorka Korzo ́ 90. Jeho dlhý zoznam di-
vadelných postáv dopĺňa bohatá a pestrá filmografia, 
ktorú tvoria televízne programy, inscenácie a filmy. 
Vďaka svojej osobnej charizme sa teší mimoriadnej 
priazni divákov, ako človek obdarený spontánnosťou, 
hravosťou a nespútaným nápaditým zmyslom pre hu-
mor, vyžarujúcim múdrosť a skromnosť. Ady Hajdu je 
výraznou hereckou individualitou a zároveň i mno-
hotvárnym hercom. Diváci sa môžu tešiť, že populár-
ny herec poodhalí viac z osobného archívu zážitkov  
a skúseností, a to nielen hereckých. Hudobným hosťom 
večera bude zoskupenie CVD Combo – Jelena Horvát-
hová, Peter Vaňouček, Matúš Dobeš. Soňa Műllerová 
usadí Adyho Hajdu do kresla pre hostí vo štvrtok  
27. apríla. 

Priaznivci koncertov v Mestskom divadle Žilina sa 
môžu tešiť na tri večery a zároveň tri vynikajúce 
hudobné podujatia. Do Žiliny prichádza legendár-
ny bubeník Poogie Bell a spolu so svojou skupinou  
POOGIE BELL BAND a Jurajom Griglakom pripravia 
pre jazzových nadšencov jedinečný hudobný zážitok 
(10. apríl), jarná verzia obľúbených Bratislavských jaz-
zových dní v Žiline predstaví na doskách žilinského 
divadla famózneho amerického saxofonistu Erica Ma-
rienthala (28. apríl) a Lucia Šoralová  a pôvodní čle-
novia skupiny Nerez,  Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský, 
ponúknu podmanivý šansón v koncertnom programe 
LUCIA ŠORALOVÁ & LA ALMA (24. apríl).  

Dagmar Košťánová, 
Mestské divadlo Žilina 

Aprílová pozvánka 
do Mestského divadla Žilina

Ľuboš Plešinger – FOTO MOSTY II 

Výstava fotografií Fotomosty Žiliny II. je pokračovaním prepájania fotopanorám súčasnej Žiliny s fotografiami  
z histórie Žiliny po stránke stavebnej, architektonickej ale aj empatickej. Výstava je prístupná do konca apríla 

2017 v Bulvaar restaurant v Dome odborov, v pondelok až piatok v čase od 10.00 do 16.00 hod. 
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Naša škola sa na-
chádza na sídlisku 
Solinky v Žiline.  Od 
šk. roku 2014/15 je 
našou súčasťou  
i alokované pra-
covisko v Bytčici 
a materská škola.  
Toho času navštevu-
je školu 660 žiakov 
vrátane detí mater-
skej školy.

Sme škola moderné-
ho typu s kvalitným 
školským vzdelávacím 

programom zameraná na 
výučbu jazykov, informatiky 
a športu. Naším cieľom je 
vychovať absolventa  vyba-
veného všetkými potreb-
nými kompetenciami, aby sa 
dokázal uplatniť v dnešnom 
digitalizovanom svete, ale tiež 
človeka so sociálnym cítením 
a humánnym postojom  
k zásadným otázkam dnešnej 
doby. Už 12 rokov organizu-
jeme  Čitateľský maratón 
Daniela Tupého, ktorý je za-
meraný proti rasovej nezná-
šanlivosti a intolerancii. 

V škole pracuje kolektív kvali-
fikovaných a zanietených uči-
teľov a vychovávateľov. Úzko 
spolupracujeme so  školským 
špeciálnym pedagógom, škol-
ským psychológom a  asistent- 
mi učiteľa, ktorí individuálne 
pracujú s  integrovanými žiak- 

mi. Zapájame sa do rôznych 
predmetových súťaží a pro-
jektov (napr. Comenius) na 
národnej i medzinárodnej 
úrovni, kde získavame vý- 
znamné ocenenia.  V Tes- 
tovaní 5 aj 9 dosahujeme vý-
sledky vysoko nad celoslo-
venským priemerom. Žiaci 
sa už od 1. ročníka začínajú 
učiť anglický jazyk, v 7. roč-
níku pribúda nemecký jazyk. 
Na výučbu cudzích jazykov 
si prizývame zahraničných 
lektorov. Informatika sa tak-
tiež vyučuje od 1. ročníka  
v 3 počítačových učebniach.  
Každý rok žiaci absol- 
vujú kurz korčuľovania, 
plávania, lyžovania, školy 
v prírode, výlety a exkur-
zie. Svoj talent môžu roz- 
víjať v 27 záujmových  
krúžkoch rôzneho zamera-
nia. Na rozvoj športových 
aktivít máme k dispozícii 
telocvičňu, posilňovňu, mul-

tifunkčný športový areál  
s hokejbalovým ihriskom  
a atletickou dráhou. V škole 
máme tiež školskú jedáleň  
s čipovým systémom objed-
návania stravy, pobočku 
krajskej knižnice a poboč-
ku súkromnej ZUŠ – odbor 
hudobný a tanečný. Školský 
klub detí pracuje v raňajších 
hodinách od 6.15 hod. a v po-
poludňajších do 17. 00 hod.

Organizujeme rôzne poduja-
tia pre žiakov i rodičov ako: 
športové podujatie Gaštaniá-
da, vianočné akadémie, via-
nočné workshopy, karnevaly, 
spoločenské posedenia. Zápis 
do 1. ročníka sa uskutoční  
v dňoch 5. – 7. apríla 2017 
od 14.00 hod. do 18.00 hod. 
Viac informácií o škole mô-
žete získať  na našej webovej 
stránke: www.zsgastanova.
eu.sk.    

ZŠ s MŠ Gaštanová 

Základná škola s materskou školou 
Gaštanová 56 v Žiline

V školskom roku 
2017/2018 opäť 
otvárame v 1. ročníku 
triedu s rozšíreným 
vyučovaním  anglic-
kého jazyka. V nej 
sa v rámci vyučova-
cieho procesu bude 
uplatňovať metóda 
CLIL podporujúca 
svojimi aktivitami  
nielen hovorenie, ale 
aj myslenie v cu- 
dzom jazyku. 

Spolu s predmetom  
anglický jazyk a záuj-
movou činnosťou  

v školskom klube v anglickom 
jazyku budú deti v kontakte  
s týmto jazykom 8 hodín 
týždenne.  Naša škola sa za-
pojila do projektu Erasmus 
+ a vybraní pedagógovia sa 
zúčastnili vo Veľkej Británii 
odborných kurzov s témou 
Inovácia výučby anglického 
jazyka a práce so žiakmi so 
zdravotným znevýhodnením.

Pri vyučovaní matematiky 
využívame prvky Hejného 
metódy, ktoré umožňujú 
deťom vlastnou činnosťou 
získavať poznatky a zručnosti 
z matematiky a rozvíjať svoje 
logické myslenie. Chceme, 
aby naši žiaci boli úspeš-
ní nielen v celoslovenských  
a medzinárodných meraniach 
v matematike, ale aj v ďalšom 

živote.      Modernizácia a 
vytvorenie príjemného pra-
covného prostredia pre žiakov 
sú jedným z cieľov vedenia 
školy.  Všetky kmeňové triedy 
sú vybavené dataprojektorom 
a počítačom pripojeným na 
vysokorýchlostný internet. 
Žiaci majú k dispozícii špe-
ciálne učebne fyziky, biológie, 
geografie,  ateliér výtvarnej 
výchovy, jazykové a počíta-
čové učebne, učebňu labo-
ratórnych prác, dielne, cvičný 
byt, malú a veľkú telocvičňu.  
Zakladáme školský pozemok, 
kde deti môžu pestovať úžit-
kové rastliny. Vytvárame aj 
relaxačné zóny pre naše deti. 

V čajovni Šáločka a v škol-
skej čitárni vybavenej kni-
hami vhodnými pre školský 
vek prebiehajú vyučovacie aj 
záujmové aktivity.  Aj vďaka 
pomoci rodičov sa podarilo 
úspešne zrekonštruovať terasy 
pred triedami 1. a 2. ročníka 
a osadiť lavičky s bezpečnou 
konštrukciou. Vypracovali 
sme projekt Fit Park „Limba“, 
ktorý nám umožní realizovať 
areál s exteriérovými cvičia-
cimi strojmi. Vytvárame pre 
deti v spolupráci s rodičmi  
v priestoroch školského átria 
mini zoo, aby deti mali mož-
nosť starať sa o domáce zvie-
ratká, pre ktoré dokážeme 
pripraviť vhodné podmienky. 
Snažíme sa vytvoriť takéto 

prostredie pre deti z MŠ Lim-
bová a anglickej škôlky Sunri-
se, ktoré majú triedy v pries- 
toroch našej školy, a tiež pre 
zážitkové vyučovanie pred-
metov prvouka a prírodove-
da na 1. stupni. Vedieme deti  
k ochrane prírody a životné-
ho prostredia. Vytvorili sme 
projekt Limba separuje, ktorý 
učí žiakov separovať odpad. 
Venujeme sa deťom aj v ich 
voľnom čase, ponúkame 21 
záujmových útvarov. Naša 
školská jedáleň je zrekon-
štruovaná, esteticky zariadená  
s elektronickým čipovým 
systémom. Podstatné je, že 
ponúka výbornú a zdravú 
stravu.  Sme otvorenou školou. 
Zaujímajú nás vaše nápady 
a názory, o ktorých môžeme 
hovoriť na spoločných po-
dujatiach, ktoré organizuje-
me, a tiež radi komunikujeme  
s vami formou elektronickej 
žiackej knižky.

Naším spoločným cieľom je 
vytvoriť najlepšie podmien-
ky  priaznivej atmosféry pre  
pracovnú a tvorivú činnosť 
detí, aby sme z nich vychova-
li  šťastných a úspešných ľudí.  
Srdečne vás pozývame na 
zápis prváčikov, ktorý  bude  
5., 6. a 7. apríla 2017. Ďalšie 
informácie nájdete na: www.
zslimbovaza.edupage.sk.

ZŠ Limbová 

ZŠ Limbová 30 v Žiline –  
škola s pridanou hodnotou

Zdroj foto: ZŠ s MŠ Gaštanová 

Stav zelene v Parku 
Ľudovíta Štúra bol 
už dlhší čas nevy-
hovujúci. Dlhodobo 
chýbajú výchovné 
a revitalizačné rezy 
porastov, ktoré by 
zlepšili ich zdravotný 
stav. 

Neodborným zásahom 
do drevín a zlým ore-
závaním v minulosti 

vznikli hlavne na stromoch 
druhotné koruny, ktoré sú 
oveľa náchylnejšie na výskyt 
parazitov a hubových chorôb. 
Druhové zloženie i vek jedno-
tlivých porastov predstavujú 
ďalší z problémov, ktorý je po-
trebné vyriešiť. Revitalizácia 
zelene i drevín je teda nevyh-
nutná. Ozdravné zásahy po-
môžu obnoviť vekovú i dru-
hovú rôznorodosť parku, ako 
aj zdravotný stav jednotlivých 
druhov vegetácie. Zároveň 
sa predíde vznikom úrazov, 
ktoré hrozili návštevníkom  
v dôsledku zlého zdravotného 
stavu drevín. 

S niektorými prácami sa za-
čalo už v roku 2016, kedy 
sa vykonali ozdravné rezy  
i výrub stromov so zlým 
zdravotným stavom. Aktuál-

ne sú už všetky výruby aj ore-
závanie zrealizované. Ďalšia 
etapa revitalizácie prebehne  
v najbližších mesiacoch, kedy 
sa začne s výsadbou nových 
druhov rastlín. Pribudnúť 
by tak malo 191 stromov  
a viac ako 1 900 kríkov, ktoré 
oživia priestranstvo parku  
v súlade s plánovanou re-
konštrukciou. Niekomu sa 
môžu zdať zásahy do drevín 
v tomto parku rozsiahle, no 
bolo to nevyhnutné, keďže  
v minulosti sa niektoré po-
trebné činnosti nezrealizovali 
z dôvodu nedostatku financií.  

O mestskú zeleň sa v súčas- 
nosti starajú dve zmluvné 
spoločnosti. Medzi ich po-
vinnosti spadá kosenie tráv-
nikov, hrabanie lístia, výsad-
ba letničiek, údržba drevín či 
výsadba rastlín.  Rozsah prác 
týkajúcich sa údržby zele-

ne závisí od výšky financií, 
ktoré mesto na tieto činnosti 
vyčlenilo zo svojho rozpoč- 
tu.   V najbližších mesiacoch 
sa začne s úpravou vegetácie  
v parku. Odstránia sa vyko-
pané pne zrezaných stromov, 
začne sa s navážaním orni-
ce, substrátov a terénnymi 
úpravami. Park oživia nové 
kvetinové záhony a pribudne 
aj nový trávnik. Úpravy sa 
vykonajú aj v okolí sochy Ľu-
dovíta Štúra, pri ktorej bude 
prebiehať realizácia fontány. 
Počas jesene mesto začne 
s výsadbou nových drevín, 
ktoré dotvoria celkový ráz  
a podporia obnovu vegetácie 
v parku. Definitívne ukon-
čenie revitalizačných a re-
konštrukčných prác v parku 
je stanovené na koniec ok-
tóbra 2017.

REDAKCIA

V Parku Ľudovíta Štúra pribudne 
takmer 200 nových stromov 

Ďalšia etapa revitalizácie prebehne v najbližších mesiacoch, kedy 
sa začne s výsadbou nových druhov rastlín.
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Žilina má ďalšiu majsterku Slovenska 
v krasokorčuľovaní

Počas prvého marcového víkendu sa v Novom Meste nad Váhom konali maj-
strovstvá Slovenskej republiky mladšieho žiactva a nádejí v krasokorčuľovaní, 
na ktorých malo zastúpenie aj mesto Žilina. 

Krasokorčuliari museli počas sezóny splniť potrebné kritériá a prebojovať sa medzi 
12 najlepších, ktorí postúpili na majstrovstvá. Z Figure Skating Clubu Žilina sa na toto 
podujatie prebojovalo 11 korčuliarov. Majsterkou Slovenskej republiky sa v kategórii – 
Nádeje dievčatá (10 rokov) stala Žilinčanka, Vaneska Šelmeková, ktorá si za celú sezónu 
vybojovala viaceré medailové umiestnenia na domácich i medzinárodných súťažiach. 
Všetci krasokorčuliari zo žilinského klubu predviedli pekné výkony, ktorými potvrdili, že 
právom patria ku krasokorčuliarskej špičke. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme.

Bibiána Srbecká, Figure Skating Club Žilina

Vyhlásenie vý-
sledkov ankety Špor-
tovec mesta Žilina 
za rok 2016 prinieslo 
ocenenia do rôznych 
športových  
odvetví. Ocenení 
boli najúspešnejší 
športovci, kolek-
tívy i tréneri mesta, 
ktorí dosiahli skvelé 
úspechy a vzorne re-
prezentovali nielen 
naše mesto, ale aj 
Slovensko. 

Mesto Žilina už po 
ôsmykrát oceni-
lo najúspešnejších  

športovcov pôsobiacich v Ži-
line za uplynulý rok. Vyhlá-
senie výsledkov za účasti 
primátora Žiliny sa usku-
točnilo v Mestskom divad-
le Žilina v utorok 7. marca  
o 18.00 hod. Kultúrny pro-
gram spestril folklórny súbor 
Rozsutec i speváčka Renáta 
Čonková s dcérou. Hostí 
sprevádzal programom mo-
derátor Tomáš Ďutka. 

Športovcov mohli nomino-
vať športové kluby i široká 
verejnosť do 13. februára 
2017, a to v kategóriách: dos- 
pelý, mládežník, družstvo, 
športové podujatie, špor-
tový tréner-funkcionár. 
Podmienkou okrem iného 
bolo, že športovec pôsobil  
v roku 2016 v športovom klu-
be na území Žiliny. Zoznam 
nominovaných športovcov 
posudzovala komisia zlo-
žená z odborníkov na šport.   
Žilinčanov vo svete minulý 
rok výborne reprezentovali 

aj naši športovci pôsobiaci  
v zahraničných kluboch 
(bez uvedenia poradia): Pe-
ter Sagan, Juraj Sagan, Pe-
ter Pekarík, Dušan Kuciak  
a Peter Cehlárik.

Najúspešnejšími športov-
cami mesta Žilina za rok 
2016 sa v nasledujúcich ka-
tegóriách stali:

Dospelí
• 1. miesto – Andrej Mo-
zoláni – kulturistika
• 2. miesto – Eva Bániková 
– fitnes
• 3. miesto – Viktor Pečov-
ský – futbal
• 4.  miesto – Eva Nováková 
– karate
• 5. miesto – Róbert Rožá-
nek – basketbal
• 6. miesto – Tomáš Jurko-
vič – triatlon
• 7. miesto – Martin Grlický 
– florbal
• 8. miesto – Norbert Zajac 
– kulturistika

Mládež
• 1. miesto – Matúš Štoček 
– cyklistika
• 2. miesto – Vladimír 
Štefánik – plávanie

• 3.  miesto – Roland Gerebe-
nits – futbal
• 4. miesto – Štefan Michalič-
ka – cyklistika
• 5. miesto – Jerguš Pecháč – 
šach
• 6. miesto – Laura Benková 
– plávanie
• 7. miesto – Adriana Šen-
kárová – tenis
• 8. miesto – Jakub Chupek – 
orientačný beh
• 9. miesto – Sarah Hrnková 
– karate
• 10. miesto – Matúš Kurjak 
– atletika

Družstvo
• MŠK Žilina – futbal U17

Podujatie
• Bežecká liga
• Slovakia cup – hokej

Tréner, funkcionár
• Juraj Petráš – tenis

Všetkým oceneným srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa 
ďalších športových úspe- 
chov. Ďalšie informácie a fo-
togalériu nájdete na stránke 
www.sport.zilina.sk.

REDAKCIA

Žilina pozná najúspešnejších
športovcov za rok 2016

Po úspešnom priebe-
hu posledných troch 
ročníkov celonárod-
nej kampane „Do 
práce na bicykli“ sa 
jej autori rozhodli po-
kračovať aj v tomto 
roku. Projekt, ktorý 
podporuje zdravý 
životný štýl, chráni 
životné prostredie, 
šetrí financie účast- 
níkov na dopravu 
a podporuje udrža-
teľnú mobilitu v me-
stách, sa opäť vráti 
do ulíc Žiliny. 

Novinkou tohto roč-
níka je tvár kampane 
– Peter Sagan, ktorý 

prebral záštitu nad touto ak-
ciou a svojimi cyklistickými 
výkonmi doma i vo svete 
motivuje mnoho ďalších ľudí  
k aktívnemu životnému štýlu. 

Súťaž sa uskutoční v období 
od 1. do 31. mája 2017, kedy 
budú súťažiaci dochádzať 
do práce na bicykli a svoje 
údaje o jazdách si budú prie-
bežne evidovať do systému. 
Po skončení tohto obdobia 
bude prebiehať vyhodnotenie 
údajov zo systému. Účast-
níci súťaže s najlepšími vý-
sledkami budú ocenení počas 
slávnostného vyhodnotenia 
spojeného s odovzdávaním 
cien pre jednotlivé kategórie 
na lokálnej i národnej úrov-
ni.  Záujemcovia, ktorí sa do 
súťaže chcú zapojiť, musia 
vytvoriť 2 – 4-členné tímy  
z rovnakej firmy/organizácie/
inštitúcie sídliacej na území 
mesta Žilina. Za danú fir-
mu/organizáciu/inštitúciu 
sa môže zúčastniť neobme- 
dzený počet tímov. V tomto 
roku majú možnosť zapojiť sa 
do súťaže aj tímy študentov, 
ktorí budú na bicykli dochá- 

dzať do svojich škôl. Každý 
zo zúčastnených študentov 
však  musí v deň začatia súťa-
že dosiahnuť vek minimálne  
15 rokov.

Registrácia tímov prebie-
ha v období od 1. 3. do 5. 5. 
2017, pričom súťaž začína už  
1. mája 2017. Súťažiť sa bude 
v 3 kategóriách, a to: 
• celkový počet najazdených 
kilometrov – tím a jednotli-
vec,
• celkový počet jázd – tím 
a jednotlivec, 
• bonus – vyžrebovanie  
1 súťažiaceho, ktorý odjazdil 
aspoň 2/3 ciest do a z práce 
na bicykli.

Tohtoročná, v poradí štvrtá 
celonárodná akcia bude pro-
pagovať výhody, ktoré so 
sebou prináša cestovanie do 
práce na bicykli. Zároveň chce 
poukázať na negatívne do-
sahy individuálnej automobi-
lovej dopravy na celkovú kva-
litu života v našich mestách.  
Vyhlasovateľom súťaže je 
národný cyklokoordinátor 
a organizačným a odbor-
ným garantom je Občianska 
cykloiniciatíva Banská Bystri-
ca. Lokálnym koordinátorom 
súťaže za mesto Žilina je Mgr. 
Ľuboš Slebodník, vedúci 
oddelenia mobility, e-mail:  
lubos.slebodnik@zilina.sk. 

Registrácia, koordinácia, 
evidencia a propagácia bude 
zabezpečená prostredníc- 
tvom webového portálu 
www.dopracenabicykli.eu. 
Viac informácií o pravidlách 
a priebehu súťaže sa dočíta-
te na webovej stránke www.
dopracenabicykli.eu alebo 
na stránke www.mindop.sk v 
sekcii – aktuality ministerstva.

REDAKCIA 

Prihláste sa do súťaže 
„Do práce na bicykli“

Folklórny súbor Rozsutec

Všetci ocenení v ankete Športovec mesta Žilina za rok 2016 so
zástupcami primátora Patrikom Gromom a Antonom Trnovcom

ZAUJALO NÁS

Aj vy máte pred 
svojou bytovkou 
či domom nejaký 
autovrak, ktorý 
každý deň blokuje 
parkovacie miesto 
a neviete, čo s ním 
a ako ho nahlásiť? 
Prinášame vám 
informácie, ako 
postupovať pri 
nahlasovaní, ako 
konajú samotné 
orgány a kde na-
koniec autá kon-
čia.

Aj v meste Žilina sa 
na verejných par-
koviskách nachá- 

dzajú autovraky, ktoré 
blokujú miesta pre ak-
tívne využívané autá, 
ktorých majitelia majú 
mnohokrát problém za-
parkovať v blízkosti ich 
obydlia. Prosíme obyva-
teľov mesta, aby nepo-
jazdné dlho odparkované 
autá nahlasovali. Na výber 
majú tri spôsoby,  a to te-
lefonicky: + 421 41 56 21 
166, e-mailom operacne@
mpza.sk alebo osobne na 
príslušnom okrsku Mest-
skej polície Žilina.

Pri nahlasovaní je po-
trebné uviesť adresu, na 
ktorej sa autovrak na-
chádza, typ, farbu a po-
znávaciu značku vozidla, 
ak ju má. Nahlásené auto 
musí byť bez platnej tech-
nickej a emisnej kontroly.  
V prípade, ak má vozidlo 
štátne poznávacie značky, 
úrady upovedomia maji-
teľa, aby si ho odtiahol.  
V opačnom prípade, keď 
je autovrak bez poznáva-
cích značiek, bude auto-
maticky odtiahnutý.

Správca komunikácie au-
tovraky odťahuje na par-
kovisko určené Okresným 
úradom Žilina, kde sú od-
stavené minimálne 1 rok 
(areál Dopravného pod-
niku mesta Žiliny). Ak si 
ich majiteľ neprevezme, 
berie si ich na výcvik 
stredná hasičská škola  
a následne idú na zo- 
šrotovanie. Momentálne 
máme v riešení 15 kusov 
autovrakov a za minulý 
rok ich bolo odtiahnutých 
33. Náklady na odtiahnu-
tie nesie majiteľ vozidla, 
ak sa nezistí, je to hradené  
z rozpočtu mesta.

V minulosti bol tento 
problém oveľa rozsiahlej-
ší, zlepšenie nastalo po 
tom, keď okresný úrad 
začal dávať pokuty za 
nedodržiavanie pravidel-
ných technických a emis- 
ných kontrol majiteľom  
vozidiel. 

REDAKCIA

Pomôžte pri 
nahlasovaní 
autovrakov
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RÔZNE APRÍL  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac apríl v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4. 4. do 28. 5. 2017 je na 
území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Termín umiestnenia 
veľkokapacitných kontajnerov je vždy od utorka do nedele, lebo v pondelok prebieha mani-
pulačný presun na jednotlivé stojiská podľa zverejneného harmonogramu. 

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové 
jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chlad-
ničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovz-
dať na zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke 
odpadu (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneu- 
matiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu: 

Od 4. 4. do 9. 4. 2017 – Solinky a Bytčica 
Sídlisko Solinky: Smreková ulica č. 8, Javorová ulica (garáže), Borová ulica (stred ulice) 
– neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, Jaseňová ulica, Platanová ulica (oproti „Zámočku“), 
Limbová ulica, Gaštanová ulica, Osiková ulica, Dubová ulica, Solinky – Juh. Bytčica: Na 
Záchrastí č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenov-
ský dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka Chalúpkovej ulice a Na Záchrastí, Matúškova 
ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23, križovatka ulice Pažite a Ulice Antona 
Bielka (pri evanjelickom cintoríne).

Od 18. 4. do 23. 4. 2017 – Hliny I – VIII 
Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín), Hliny II: Ulica 
Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“), Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, 
Puškinova ulica č. 5, Hliny IV: Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu), Hliny V: Ru-
žová ulica (pri Spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (parkovisko), 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 „Družba“), 
Rajecká ulica č. 1, Daxnerova ulica (začiatok ulice).

Od 25. 4. do 30. 4. 2017 – Vlčince a Mojšova Lúčka
Vlčince I: Černovská ulica (za Zeppelin Pubom), Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach), 
Námestie Ľudovíta Fullu, Vlčince II: Dobšinského ulica (za lekárňou), Varšavská ulica (za 
obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11, Ústecká č. 5, Moskovská 
ulica – oproti Tulskej ulici č. 6, Vlčince III: Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii), 
Karpatská ulica (pri základnej škole), Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martinská ulica 
(na konci Prešovskej ulice), neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7, Vlčince IV: Ulica Edu-
arda Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ), Ulica Karola 
Kmeťku (parkovisko). Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, Stará Mojšova 
Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu.

Od 2. 5. do 7. 5. 2017 – Staré mesto, Celulózka, Malá Praha a Bôrik 
Staré mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici), križovatka Ulice Da-
niela Krmana a Na Šefranici, Na Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod 
nemocnicou“, Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10, Revolučná 
ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána 
Milca, Ulica republiky č. 25 – neskôr presun na Ulicu Vojtecha Tvrdého č. 14, Klemensova 
ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“). 
Celulózka: Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu. 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“). Bôrik: Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica 
Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny”), Ulica Jána Kovalíka č. 21, Oravská ulica 
(oproti základnej škole), Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA), Na 
Malý Diel. 

Celý harmonogram nájdete na www.zilina.sk/triedime-odpad/.

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov
pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Žilinská radnica sa aj tento rok zapojila do Operačného programu potravinovej a mate-
riálnej pomoci. V spolupráci s Diecéznou charitou Žilina a Ústredím práce, sociálnych 
vecí a rodiny  sa mesto snaží pomáhať občanom v núdzi aj takýmto spôsobom. Balíčky 
potravinovej pomoci si oprávnení poberatelia vyzdvihli v bývalej Sociálnej výdajni po-
travín Plamienok. Počet ľudí, ktorí sú odkázaní na takúto formu pomoci, sa z roka na 
rok zvyšuje. Potravinová pomoc bola v I. kole  operačného programu pripravená pre 
215 prijímateľov. O konaní ďalšieho kola potravinovej a materiálnej pomoci budeme 
občanov včas informovať.

Mesto sa aj v tomto roku zapojilo 
do potravinovej pomoci

Scrabblisti súťažili v Žiline
Začiatkom marca sa v Žiline stretlo 37 hráčov na kvalifikačnom turnaji pre Maj-
strovstvá Slovenska v scrabble. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch hotela 
Slovakia pod záštitou primátora mesta Žiliny.

Prvé miesto si vybojoval Jozef Poremba z Prešova, zo striebra sa tešil Ivan Pastucha 
z Ružomberka a tretí bol Patrik Pinter zo Zlatých Moraviec. Svojím výkonom príjem- 
ne prekvapil domáci nováčik Miroslav Štrba, ktorý obsadil šiestu priečku. Turnaj or-
ganizoval Slovenský spolok scrabble, ktorý už devätnásty rok umožňuje nadšen-
com najznámejšej slovnej hry na svete – či skôr mentálneho športu – merať si sily  
a bojovať o titul Majstra Slovenska. Viac na www.hramescrabble.sk.

V Žiline sa stretlo 37 hráčov na kvalifikačnom turnaji.
Zdroj foto: Slovenský spolok scrabble 

1992
8. 4. primátor mesta Ján 
Slota a riaditeľ š.p. Váhostav 
Vojtech Belčák podpísali 
zmluvu o diele na stavbu 
„Výstavba trolejbusovej 
dopravy I. stavba, I. etapa“.  
V tejto etape išlo o vybudo-
vanie linky z Vlčiniec cez 
železničnú stanicu do depa 
v Závodí (linka č. 1). Cel-
kový rozpočtový náklad bol 
300 miliónov Kčs.

9. 4. zomrel historik PhDr. 
Marián Klapita, dlhoročný 
pracovník Považského mú-
zea v Žiline,  v minulosti bol 
aj kronikárom mesta Žilina.

12. 4. navštívil Žilinu Ján 
Chryzostom Korec, sídelný 
biskup nitriansky. Odslú-
žil svätú omšu na nádvorí  
Saleziánskeho domu.

1997
15. 4. na Radnici mesta Ži-
lina sa konala inaugurácia 
slovenskej poštovej známky 
s nominálnou hodnotou  
9 Sk. Na známke sú zobra-
zené veže farského kosto-
la, typické pre naše mesto. 
Autorom známky, prítlače 
na obálku a obálky prvého 
dňa bol výtvarník Marián 
Čapka zo Žiliny. Rytcom 
známky bol František Hor-
niak z Bratislavy. 

27. 4. zomrela pani Jozefína 
Bartizalová, najstaršia 
obyvateľka Žiliny a Slo-
venskej republiky. 10. mája  
v tom roku by sa bola dožila 
109 rokov.

28. 4. na ulici Veľká 
okružná pri evanjelickom 
kostole vybuchol pod osob-
ným vozidlom Tatra 613 
nástražný systém. Pri výbu-
chu zahynul majiteľ vozidla, 
28-ročný príslušník Poli-

cajného zboru Slovenskej 
republiky.

2002
6. 4. v Senici boli majstrov-
stvá Slovenska v silovom 
trojboji. Žilinčan Aladár 
Uherík zvíťazil v hmot-
nostnej kategórii do 110 
kg výkonom 862,5 kg a stal 
sa majstrom Slovenska už  
šiesty raz po sebe.

22. 4. v priestoroch rad-
nice mesta sa konalo 26. 
zasadnutie Mestského zas- 
tupiteľstva v Žiline. Poslan-
ci schválili o. i. aj zmenu 
územného plánu pre do-
pravné prepojenie medzi 
sídliskami Vlčince a Solin-
ky (dnes ulice Pod hájom  
a Na Veľký Diel). Zastupi-
teľstvo schválilo aj vzatie 
úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania vo výške 
50,992 mil. Sk na výstavbu 
bytov na Hájiku 2.

2007
20. 4. bol otvorený 
štvorhviezdičkový hotel 
Holiday Inn, ktorý sa na-
chádza neďaleko centra 
s blízkym napojením na 
hlavný cestný ťah Bratisla-
va – Poprad – Košice. Hotel 
poskytuje ubytovanie v 133 
izbách. Táto investícia bola 
vo výške cca 600 miliónov 
korún.

24. 4. automobilka Kia 
Motors Slovakia oficiál-
ne otvorila svoj závod  
v Žiline. Juhokórejská au-
tomobilka investovala do 
nového závodu približne  
1 mld. eur. Od nového roku 
už vyrobila v závode viac 
ako 35-tisíc automobilov. 
Na otvorení sa zúčastnil aj 
predseda vlády Slovenskej 
republiky Robert Fico.

2012
4. 4. v Mestskom divadle 
Žilina bolo pri príležitosti 
Dňa učiteľov oceňovanie 
pedagogických pracov-
níkov škôl a školských za-
riadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Žilina. 
Mimoriadne ocenenie 
prevzali Pavol Schronk, 
ktorý ako učiteľ a riadi-
teľ pôsobil na mnohých  
školách v Žiline a Mária 
Zagatová, ktorá pôsobila  
v ZUŠ Ladislava Árvaya 
ako učiteľka a zástupkyňa 
riaditeľa školy.

13. 4. na Radnici mesta Ži-
lina sa konala diamantová 
svadba. Manželia Miluše  
a Vladimír Melzerovci ob-
novili svoj manželský sľub 
po 60 rokoch. 

23. 4. mesto Žilina si  
v tomto roku pripomína 
700. výročie prvej písom- 
nej zmienky o Žiline ako 
o meste. Primátor mesta 
Žilina Igor Choma odhalil 
tabuľu v priestoroch vesti-
bulu Radnice mesta Žilina 
s názvom „Richtári, staros- 
tovia a primátori mesta  
Žilina. “

30. 4. mesto Žilina si pripo-
menulo 67. výročie oslobo-
denia mesta. Vyvrcholenie 
osláv bolo na Vojenskom 
cintoríne na Bôriku. Pietne-
ho zhromaždenia sa zúčast-
nili primátor mesta Žilina 
Igor Choma, veľvyslanec 
Ruskej federácie v Sloven-
skej republike Pavel Kuzne-
cov, veľvyslanec Bieloruskej 
republiky Vladimír Serpi-
kov a ďalší hostia.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 


