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Mnoho slovenských detí trápi obezita, ktorá môže spustiť rôzne ochorenia a následne znepríjemňovať celý 
život. Vedenie mesta Žilina sa rozhodlo dať do boja s obezitou a podať deťom pomocnú ruku do budúceho 
života. Zmeny nastali v školských jedálňach, obmedzil sa sortiment školských bufetov a rozšírili sa pohy-
bové aktivity. 
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Položením vencov a kvetov si predstavitelia mesta Žilina pripomenuli 72. výročie 
oslobodenia mesta Žilina a uctili si pamiatku padlých vojakov, ktorí v roku 1945 
vybojovali mier a oslobodili Slovensko spod nacistického útlaku. 

Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru akreditovaní v Slovenskej 
republike, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, priami účastníci bo-
jov o Žilinu a jej okolie a ďalší vzácni hostia. Dňa 28. apríla 2017 sa konal spomienkový 
pietny akt pri Pomníku oslobodenia v Sade SNP v Žiline a na Vojenskom cintoríne (Cin-
torín vojakov Červenej armády) na Bôriku. Vo svojom príhovore Juraj Drotár za Oblastný 
výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline pripomenul odkaz generá-
cie, ktorá prežila hrôzy vojny a položila životy za našu slobodu. „Od oslobodenia Žiliny 
prebehlo už 72 rokov a mnohé rany z tých čias sa nezahojili dodnes. My všetci, ktorí sme 
si prišli uctiť padlých hrdinov, sa musíme stať zárukou toho, že vždy budeme presadzo-
vať mierové riešenia sporov, pri ktorých sa budeme usilovať dohodnúť tak, aby výsledok 
bol prínosom pre nás všetkých,“ zdôraznil vo svojom príhovore Igor Choma.

Vojenský cintorín na Bôriku s ústredným pamätníkom bol otvorený 30. apríla 1946 a je 
na ňom pochovaných 1 786 vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch pri prechode 
frontu v okolí Žiliny v roku 1945. Súsošie oslobodenia Žiliny bolo v Sade SNP odhalené 
v roku 1955 pri 10. výročí vstupu 1. československého armádneho zboru do mesta. 

Pripomenuli sme si 72. výročie 
oslobodenia mesta Žilina

Pozývame vás na Staromestské slávnosti 2017
od 25. do 27. mája na Námestí Andreja Hlinku 

a Mariánskom námestí. 
Viac informácií na str. č. 7  

Je obezita hrozbou pre budúcnosť detí? 

Dňa 11. apríla 2017 privítal na pôde mesta primátor vzácneho 
hosťa. Bol ním člen švajčiarskeho rádu Maltézskych rytierov, 
pán Guido Stöckli, ktorý sa zásadným spôsobom pričinil svo-
jou dobročinnou prácou o obnovu inventára v žilinskej fakultnej 
nemocnici. Jeho nezištné konanie prispelo k zlepšeniu pos- 
kytovaných služieb našim občanom a pacientom, ktorí spo-
mínanú nemocnicu navštevujú. Pri tejto príležitosti odovzdal 
primátor pánovi Stöcklimu ďakovný list a vyjadril srdečnú vďa-
ku i obdiv nad jeho prácou. 

Vďaka obetavému prístupu pána Guida Stöckliho pribudlo vo 
Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline viac ako 200 elek- 
tricky polohovateľných lôžok i ďalší inventár, ktorý zabezpečí 
pohodlie pre pacientov našej nemocnice. Ide predovšetkým  
o nemocničné zariadenie vo veľmi dobrom stave, ktoré aj na-
priek predchádzajúcemu používaniu vo Švajčiarsku prevyšuje 
náš domáci štandard.

POĎAKOVANIE

Mesto Žilina oznamuje obyvateľom, že voľne stojace kovové konštrukcie (prašiaky), staré 
kovové oplotenia a iné nebezpečne osadené predmety, ktoré sa nachádzajú na verej- 
ných priestranstvách, sa budú postupne počas roka likvidovať. Dôvodom je prevencia a bez- 
pečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Deti a mládež mnohokrát využívali spomínané 
predmety na hry a ohrozovali pri tom svoje zdravie. Vedenie mesta chce týmto krokom za-
medziť prípadnému nešťastiu. Ukotvené a nepoškodené konštrukcie (prašiaky) ostanú na 
svojich miestach, aby plnili doterajší účel. V prípade záujmu zanechania predmetov je vedenie 
mesta otvorené komunikácii.

Nebezpečné kovové konštrukcie sa budú likvidovať

Pri príležitosti Dňa Zeme 
vyčistili dobrovoľníci  
Lesopark Chrasť
V sobotu 22. apríla sa v Lesoparku 
Chrasť konalo už tradičné jarné čiste-
nie, ktoré organizuje mesto Žilina 
dvakrát ročne. Napriek chladnému 
počasiu sa ho zúčastnilo viac ako 100 
dobrovoľníkov a vyzbieralo sa viac 
ako 800 kg odpadu. Mesto Žilina pos-
kytlo účastníkom pracovné rukavice  
a vrecia na zber odpadu. Pre všetkých 
zúčastnených bolo pripravené drobné 
občerstvenie. Všetkým zúčastneným 
ďakujeme. 

Celý článok na strane č. 2

Mesto Žilina každoročne usporadúva podujatia ako Beh pre najmenších a Lyžiarske  
preteky o pohár primátora, ktorými sa snaží v deťoch pestovať radosť zo športu. 

Znečistenie ovzdušia bude možné
sledovať aj na smartfónoch
                                                 str. č. 3 

Čo sa v Žiline 
urobilo za mesiac apríl       
                                            str. č. 5

Žilinskí štvrtáci víťazom 
Minihokej tour                    str. č. 6
Otázky a odpovede 
k Parku Ľudovíta Štúra    str. č. 6
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Pri príležitosti Dňa 
Zeme organizovalo 
mesto Žilina už 
tradičné čistenie 
Lesoparku Chrasť. 
Chladné a premen-
livé aprílové poča-
sie neodradilo 
mnohých dobro-
voľníkov, ktorí prišli 
a priložili ruku  
k dielu, aby táto 
najväčšia oddy- 
chová zóna v našom 
meste bola čoraz 
čistejšia. Vyzbiera-
lo sa viac ako 
800 kg odpadu.

Napriek chladnému 
počasiu sa v sobo-
tu 22. apríla v Le-

soparku Chrasť konalo už 
tradičné jarné čistenie za 
účasti primátora Igora Cho-
mu, ktorého sa zúčastnilo 
viac ako 100 dobrovoľníkov. 
Iniciatívy sa chopili aj 
zástupcovia primátora Pat- 
rik Groma, Anton Trnovec  
a za mestský poslanecký 
zbor Ľudmila Chodelková, 
Iveta Martinková, Peter 
Cibulka, Ľubomír Bechný 
a Marián Zrník. S pred-
nostom úradu Igorom Liš-
kom sa zúčastnilo viac ako 
15 zamestnancov mesta. 
Čistenia sa zúčastnili aj čle-
novia združení GO SPACE, 
Nobis Prospere, členovia 
Atletickej Akadémie Žili-
na, Žilinského mládežníc-
keho parlamentu i členovia 
tanečnej country skupiny 
Ruty Šuty, ako aj mladí ho-
kejisti. Úrad poskytol účas- 
tníkom pracovné rukavice 
a vrecia na zber odpadu. 
Pre všetkých zúčastnených 
bolo pripravené drobné ob-
čerstvenie. 

„Úprimne sa chcem poďa-
kovať všetkým dobro-
voľníkom, ktorí sa čistenia 
zúčastnili. Vidieť, že im stav 
životného prostredia nie je 
ľahostajný. Svedčí o tom aj 
fakt, že vo svojom voľnom 
čase pomohli likvidovať ne-
poriadok, ktorý narobili ne-
zodpovední ľudia v tejto 
oddychovej zóne. Budem 
rád, ak sa aj v budúcnosti 
nájdu takí občania, ktorí sa 
zapoja do obdobných akcií 
pre čistotu v našom meste,“ 
poďakoval sa Igor Choma.

Čistenie prírody sa pri 
príležitosti Dňa Zeme usku-
točnilo aj v mestskej časti 
Bánová, v okolí Rajčianky. 
Túto akciu zorganizovali 
spolu s obyvateľmi Bánovej 
mestskí poslanci František 
Kosa a Branislav Delinčák.

Okrem už tradičného čiste-
nia Lesoparku Chrasť mesto 
Žilina spolu s Občianskym  
združením GO SPACE spo-
ločne zorganizovali aj čiste-
nie a zber odpadu na vod-
nom diele. Akcia sa konala   
v sobotu 8. apríla 2017. Ve-
denie mesta má záujem, aby 
sa environmentálne posol-
stvo čo najviac rozšírilo 
medzi ľudí. Na tento účel 
využilo aj netradičnú formu 
propagácie (guerilla marke-
ting) a vyzbieraný odpad 
bol v pondelok 10. apríla 
2017 umiestnený na Náme-
stí Andreja Hlinku ako pod-
net na zamyslenie pre 
obyvateľov, ktorí by sa mali 
začať viac zaujímať o dianie 
okolo seba, ekológiu  
a zbytočne neznečisťovali 
verejné priestranstvá. 

REDAKCIA

Pri príležitosti  
Dňa Zeme vyčistili  
dobrovoľníci  
Lesopark Chrasť

Vznikne nadácia na pomoc pre 
zdravotne postihnutých

Na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa rozhodlo okrem iného aj o zalo-
žení nadácie mesta Žilina pod názvom „Nadácia Mesta Žilina“. Cieľom nadácie bude 
podpora občanov mesta Žilina so zdravotným postihnutím a tých, ktorí sa ocitli v núdzi 
alebo sú dlhodobo odkázaní na pomoc druhých. S myšlienkou na založenie nadácie 
prišli mestskí poslanci Jana Filipová a Patrik Groma. Ich nápad podporili aj primátor 
Igor Choma a ostatní poslanci mestského zastupiteľstva. Nadácia bude sídliť na Mest- 
skom úrade v Žiline. Cieľom nadácie bude poskytovanie darov alebo finančných 
príspevkov zdravotne postihnutým, starým, chorým a bezmocným občanom, deťom  
a mládeži, ktorí sa ocitli v núdzi alebo sú odkázaní na pomoc druhých (zdravotná re-
habilitácia, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky). Nadácia bude pomáhať aj 
organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť o starých, chorých  
a bezmocných občanov a občanov v núdzi. V odôvodnených prípadoch aj zákonným 
zástupcom detí a mládeže odkázaných na zdravotnú rehabilitáciu. V prípade živelných 
pohrôm alebo iných mimoriadnych situácií môže zabezpečiť dotknutým občanom aj hu-
manitárnu pomoc. Nadačné imanie vo výške 6 638 eur bude tvorené peňažným vkla-
dom mesta Žilina, ktorý uhradí zo svojho rozpočtu. 

Kroky súčasného 
vedenia mesta 
Žilina, ktoré sa chce 
korektne dohodnúť  
s vlastníkom Športo-
vej haly na Bôriku, 
stále nie sú úspešné. 
Mesto si myslí, že na 
ťahu je teraz druhá 
strana a očakáva 
riešenie.  

Aby sa totiž mesto aj 
poslanci mohli zod-
povedne rozhodnúť, je 

potrebné mať úplné, nezávislé 
a objektívne informácie. Pre-
to mesto požiadalo vlastníka 
haly o jej sprístupnenie ne-
závislým znalcom za účelom 
vyhotovenia nezávislého 
posúdenia aktuálneho stavu 
objektu, ktorý je už dlhé roky 
nevyužívaný. Vlastník haly 
však prostredníctvom stano-
viska Georgea Trabelssieho 
podmieňuje takéto sprístup- 

nenie uzavretím zmluvy  
o budúcej kúpnej zmluve, 
podľa ktorej by v prípade 
záveru o akceptovateľnom 
stave objektu mala priamo 
vzniknúť povinnosť mesta 
športovú halu odkúpiť uza-
vretím riadnej kúpnej zmlu-
vy. Takýto postup však podľa 
nášho názoru spôsobí práve 
zdržanie celého procesu roko-
vaní, pretože zatiaľ čo teraz už 
mohli byť nezávislé posudky 
robené, namiesto toho by sme 
museli ako prvé najprv doha-
dovať podmienky zmluvy. 
Nemyslíme si pritom, že je to 
v tejto fáze potrebné a nevyh-
nutné. Ak nie je čo skrývať, 
posudky by sa urobili a až na 
základe nich by sa aj poslanci 
mohli slobodne a zodpoved-
ne rozhodovať, ako ďalej.

„Trvám na tom, že bez odbor-
ných posudkov spracovaných 
nezávislými inštitúciami ne-

vieme dať poslancom mest-
ského zastupiteľstva k dispo-
zícii relevantné údaje k ich 
korektnému rozhodnutiu  
a uzatvárať v tejto fáze 
akékoľvek zmluvy s tak 
závažným dosahom. Ide 
predsa o milióny eur,“ kon-
štatoval primátor. Je tiež 
otázne, koľko by naozaj stálo 
opätovné sprevádzkovanie 
športovej haly a jej prevádzka.

Zároveň by sme chceli vyzvať 
organizátora petície za zách- 
ranu Športovej haly na Bôri-
ku, aby ju adresoval súčasné-
mu majiteľovi tohto objektu, 
keďže mesto Žilina nie je jej 
vlastníkom. A práve jej aktu-
álny vlastník má všetky mož-
nosti na to, aby opätovne slú-
žila svojmu účelu tak, ako aj 
organizátori petície žiadajú.

REDAKCIA

Sprístupnenie Športovej haly na 
Bôriku je zatiaľ v nedohľadne

Jedným z dôvodov 
zrušenia Základnej 
školy na Hollého ulici 
bola najmä integrá-
cia žiakov, ktorá je  
z pohľadu odbor-
níkov na danú proble-
matiku najlepším 
spôsobom, ako 
zlepšiť ich vzdelanie 
i sociálne návyky. 
Žiaci, ktorí navšte-
vujú spomínanú 
základnú školu, budú 
v novom školskom 
roku prerozdelení do 
ostatných škôl na 
území Žiliny.

V súčasnosti je plán 
umiestniť 79 žiakov 
zo ZŠ Hollého do  

9 základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Žili-
na. Oslovené boli aj cirkevné 
a súkromné základné školy, 
na ich vyjadrenie však odbor 
školstva a mládeže Mestské-
ho úradu v Žiline ešte čaká. 
Podľa najnovších informácií 
sa rodičia týchto detí infor-
mujú na príslušných základ-
ných školách o možnostiach 
zápisu žiakov v školskom 

roku 2017/2018. Sedem detí 
je prihlásených od nového 
školského roka do špeciálnej 
základnej školy, o umiestnení 
ďalších mesto zatiaľ nemá po-
drobné informácie. 

„Presnejšie sa k tejto situácii 
vieme vyjadriť až po 15. máji, 
kedy by sme už mali mať rele-
vantné informácie o tom, do 
ktorých škôl rodičia svoje deti 
prihlásili. Avšak je na rodičoch 
a ich slobodnom rozhodnutí, 
ktorú základnú školu budú 
navštevovať ich deti. Mesto im 
môže len odporučiť školy, kde 
môžu žiakov zapísať, nemôže 
im to však nariadiť,“ vyjadril 
sa k danej téme primátor me-
sta Žilina Igor Choma.

V marci prebehlo stretnutie 
zástupcov mesta s rodičmi 
žiakov zo Základnej školy 
Hollého, na ktorom sa prero-
koval organizačný postup za-
členenia žiakov do nových 
škôl. Žiaci budú do tried 
umiestnení po jednom, 
maximálne dvoch žiakoch. 
Do úvahy sa bral aj spôsob do-
pravy žiakov do škôl, vzdiale-
nosť od miesta bydliska či ro-

dinné vzťahy medzi žiakmi 
(nerozdeľovať súrodencov, 
radšej ich umiestniť do rovna-
kej školy). So vzniknutou si-
tuáciou sú oboznámení riadi-
telia i pedagógovia škôl, ktorí 
sú na príchod nových žiakov 
pripravení. V procese integrá-
cie žiakov ponúkli mestu po-
moc a podporu predstaviteľka 
Centra pre výskum etnicity  
a kultúry, pani Jarmila Laj-
čáková, a hlavná školská in-
špektorka, pani Viera 
Kalmárová. 

Mesto Žilina má v rámci pro-
cesu integrácie pripravených 
viacero opatrení, ktoré by 
proces začlenenia žiakov mali 
značne uľahčiť. Do úvahy tak-
tiež pripadá možnosť zabez- 
pečiť dopravu žiakov do 
nových škôl prostredníctvom 
školského autobusu. Avšak  
o zavedení takéhoto opatrenia 
bude vedenie mesta spoločne 
s mestským zastupiteľstvom 
môcť rokovať až po nástupe 
žiakov do škôl, kedy bude mať 
viac informácií a podkladov  
na zhodnotenie.

REDAKCIA

Deti zo ZŠ Hollého budú prerozdelené 
do deviatich základných škôl

Rosenfeldov palác patrí 
pod Mestské divadlo Žilina 
a ako reprezentatívna bu-
dova mesta Žilina hostil už 
niekoľko slávnostných 
odovzdávaní ocenení  
a niekoľko zahraničných 
návštev. Vedúcou Rosenfel-
dovho paláca som od sep-
tembra 2016, od jeho otvo-
renia a  sprístupnenia 
verejnosti a spolu s tímom 
kolegov – Davidom Reit- 
špísom, Simonou Doma-
nickou, Marekom Jančú- 
chom a Danou Žuchovou 
sa staráme o jeho každo-
denný chod a zabezpečenie 
akcií, ktoré organizujeme. 
Našou pracovnou náplňou 
je tvorba programu, ktorý 
je zameraný najmä na 
históriu a súčasnosť mesta 
formou prednášok, diskusií, 
výstav, koncertov a iných po-
dujatí. V programe pripravu-
jeme cyklus hudobných  
večerov prezentujúcich kla-
sickú, jazzovú a súčasnú 
hudbu v spolupráci s Kon-
zervatóriom Žilina, ŠKO, 
ZUŠ Ladislava Árvaya, ako 
aj hudobnými telesami 
pôsobiacimi nielen v meste 
Žilina, ale aj v rámci Slo-
venska.  V rámci modero-
vaných večerov dostávajú 
priestor významné osobnos- 
ti Žiliny pôsobiace v oblasti 
kultúry, ktoré predstavujú 
svoju tvorbu. Jedným  
z pravidelných podujatí je 
cyklus diskusií „Genius 
Loci Žilina“, ktorého cieľom 
je predstaviť a nahliadnuť 
do zákulisia najrôznejších 
spolkov, inštitúcií, klubov, 
organizácií či podujatí, 
ktoré tvorili a doteraz tvoria 
kultúrny a spoločenský ži-
vot v Žiline. Ťažiskom je 
vlastná výskumná činnosť 
smerujúca k zachovaniu 
faktov, pamätí a vytváranie 
archívu.  Kurátorom výstav 
je Palo Choma, uznávaný 
grafický dizajnér, pedagóg  
a autor mnohých výstavných 
expozícií. Z doterajších 
výstav mali veľkú odozvu 
výstava – Typografia  
a dizajn písma na Slovensku 
v 20. storočí  a prebiehajúca 
výstava – Farm Security 
Administration 1935 – 
1943, ktorá je výsledkom 
projektu pod vedením Roya 
Emersona Strykera. Projekt 
zaznamenáva a propaguje  
program pomoci farmárom 
po hospodárskej kríze  
v Spojených štátoch ame-
rických a je legendou a vzo-
rom pre systematickú foto-
grafickú dokumentáciu 
sociálneho charakteru. 

Ing. Ivica Šošková, 
vedúca Rosenfeldovho 
paláca

Čistenia sa zúčastnili aj mladí hokejisti. 

Chladné a premenlivé aprílové počasie neodradilo mnohých 
dobrovoľníkov, ktorí prišli a priložili ruku k dielu.
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Znečistenie ovzdu-
šia nepozná štátne 
hranice. Okrem 
miestnych zdrojov 
znečisťovania na 
Žilinu a jej okolie 
nepriaznivo 
vplývajú aj diaľkovo 
prenášané emisie 
znečisťovateľov  
z priemyselných 
aglomerácií z Poľ- 
ska (oblasť Ka-
tovíc) a Českej 
republiky (oblasť 
Ostravy).

Opatrenia zamerané 
na elimináciu zne-
čistenia ovzdušia 

preto vyžadujú spoluprá-
cu na nadnárodnej úrovni. 
Mesto Žilina v snahe efek-
tívne riešiť túto problema-
tiku sa spolu s partnermi  
z Moravskosliezskeho kra-
ja, Sliezskeho a Opolské-
ho vojvodstva a Žilinskou 
univerzitou zapojilo do 
riešenia projektu s názvom 
Jednotný prístup k manaž- 
mentu znečistenia ovzdu-
šia vo funkčných mest- 
ských oblastiach regiónu 
TRITIA.

Hlavnými výstupmi projek-
tu budú manažérsky systém 
kvality ovzdušia, prognos- 
tický výstražný systém  

a návrhy stratégií pre zlep-
šenie kvality ovzdušia a re-
dukciu emisií z rôznych 
zdrojov na sledovanom 
území. Výstupy projektu 
majú jednotlivým mestám 
a krajom poskytnúť jedno-
duché a jasné podklady pre 
ich strategické rozhodnutia 
zamerané na zlepšovanie 
kvality ovzdušia. Manažér-
sky systém kvality ovzdušia 
bude vychádzať z vytvore-
nej informačnej databázy, 
bude využívať interaktívne 
mapy a bude určený pre dve 
skupiny užívateľov – verejnú 
správu a širokú verejnosť. 
Prognostický výstražný 
systém bude dostupný cez 
internet aj ako aplikácia pre 
smartfóny. Na základe me-
teorologických dát a moni-
torovania ovzdušia bude 
systém poskytovať infor-
mácie o znečistení na nasle-
dujúcich 48 hodín. Zároveň 
navrhne vhodné opatrenia 
za účelom eliminácie zdra-
votných rizík. 

Kvalita ovzdušia má zásad-
ný vplyv na kvalitu života  
i zdravie populácie. Kon-
centrácie jemných pra- 
chových častíc PM2,5  
a PM10 a taktiež NO2 (oxid 
dusičitý) presahujú i v Žili-
ne európske limity. Jemné 
prachové častice PM2,5  

v ovzduší pritom znižujú 
priemernú štatistickú dĺžku 
života v Európskej únii  
o viac než osem mesiacov. 
Dlhodobé vystavenie ľudskej 
populácie týmto látkam 
môže viesť k zdravotným 
komplikáciám v každom 
veku, obzvlášť ohrozené sú 
však osoby so srdcovými  
a dýchacími problémami. 
Zdravotné riziká budú hod-
notené v rámci stratégií spo-
lu s možnými scenármi pre 
zníženie emisií. Zohľadňo-
vané budú i ekonomické  
a sociálne aspekty týchto 
opatrení.

Predpokladaný termín zača-
tia projektu je naplánovaný 
na jar 2018 a trvať by mal tri 
roky. Projekt podporuje pro-
gram Európskej únie – In-
terreg Central Europe vo 
výške 27 160 eur. Mesto Žili-
na sa na projekte bude fi-
nančne podieľať sumou  
1 430 eur. S cieľom zvýšiť in-
formovanosť obyvateľstva 
mesto zakúpi informačný 
panel, ktorý bude prezento-
vať aktuálne výsledky me-
raní. Znečistenie ovzdušia 
bude monitorované rôz- 
nymi spôsobmi, cezhranične  
i za pomoci bezpilotnej  
vzducholode.

REDAKCIA

Znečistenie ovzdušia bude možné
sledovať aj na smartfónoch

Za účelom zdravšej 
stravy detí a žiakov 
sa všetky školské 
jedálne zapojili  
do programov  
s názvom: Mliečny 
školský program  
a Program školské-
ho ovocia  
a zeleniny. 

V rámci boja proti obe-
zite sa mesto snaží 
vybaviť školské jedál-

ne konvektomatmi, vďaka 
ktorým sa norma spotreby 
na použitie olejov a tukov 
znižuje až o 40 %. Podávajú 
sa väčšie množstvá šalátov 
a zeleniny, okrem odporú-
čaných nápojov sa k jedlu 
podáva čistá voda. Za pos- 
ledné 4 roky evidujú jedál-
ne nárast stravníkov o ne-
celých 6 %. Lákadlom pre 
deti sa stali školské bufety, 
ktoré mnohokrát disponujú 
nezdravými pochúťkami.  
V tomto prípade má riaditeľ 
možnosť ovplyvňovať sorti-
ment pri uzatváraní zmlúv 
na prenájom priestorov pre 
bufet. Je potrebné dbať naj-
mä o vylúčenie sladkostí, 
sladkých nápojov a prefero-
vať dodávateľov pekárenské-
ho sortimentu, ovocia, ze-
leniny, mliečnych výrobkov  
z miestnych zdrojov.

V materských školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina sa zaviedli v rámci 
boja proti obezite tieto  
aktivity: 
• pohybové aktivity v rámci 
zdravotných cvičení s využi-
tím telovýchovného náradia 
a náčinia,
• realizácia pobytov detí von-
ku so zaraďovaním pohy-
bových hier, hier na preliez-

kach, riadené i voľné 
pohybové aktivity detí,
• jesenné i zimné branné vy-
chádzky,
• tvorivé dielne na tému 
zdravá výživa spojené  
s ochutnávkou,
• príprava ovocných šalátov  
a zdravých nápojov s deťmi,
• osveta smerom k deťom  
a rodičom (okienko pre rodi-
čov, edukačné aktivity zame-
rané na prevenciu obezity),
• detské tancovačky,
• zimné a letné športové hry  
s rodičmi a deťmi,
• využívanie dopravného 
ihriska k pohybovým a edu-
kačným aktivitám,
• turistické vychádzky do 
prírody.

V základných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina funguje 124 športo- 
vých krúžkov, v ktorých sa 
do pohybových aktivít zapája 
1 920 žiakov. Počet detí, ktoré 
sú oslobodené od telesnej vý-
chovy, mierne stúpa, mo-
mentálne ich je 82. Prevencii 
obezity a zdravému životné-
mu štýlu sa venujú učitelia na 
hodinách biológie, hlavne 
diskusiami, rozhovormi, 
tvorbou plagátov, projektov  
a prezentácií. Vyhlasujú sa 

tematické týždne pri príleži-
tosti Svetového dňa výživy, 
Svetového dňa zdravia a Sve-
tového dňa mlieka, zame-
rané na podporu zvýšenia 
spotreby mlieka a mliečnych 
výrobkov a zvýšenia konzu-
mácie ovocia a zeleniny. Deti 
sa pravidelne zapájajú do 
športových súťaží organizo-
vaných Ministerstvom škol-
stva SR ako: florbal, vybíjaná, 
basketbal, volejbal, futbal, 
futsal, bedminton, stolný te-
nis či atletika – cezpoľný beh.  
 
Mesto Žilina organizuje 
rôzne športové súťaže počas 
celého roka. Príkladom sú 
Lyžiarske preteky o pohár 
primátora, Beh nádeje, Žilin-
ská plavecká štafeta a Školská 
športová liga. Každým ro-
kom je väčší záujem detí  
o športové podujatia.

Okrem športovísk a telocvič-
ní sa v priestoroch budov  
a areálov škôl nachádzajú 
stolnotenisové stoly, ktoré sa 
využívajú na turnaje žiakov  
a krátenie chvíľ čakajúc na 
hodiny. V prípade kapacitnej 
možnosti sú navyšované ho-
diny telesnej výchovy. 

REDAKCIA

Mesto sa pustilo do boja s obezitou 
detí na základných školách

Milí Žilinčania,
s príchodom jari  
a lepšieho počasia 
sa v Žiline pokraču-
je na pilotných 
projektoch, ktoré 
sa rozbehli v uply- 
nulých mesiacoch.

V apríli sme si na Vojen-
skom cintoríne na Bôriku  
a pri Pamätníku vojakov  
1. československého ar-
mádneho zboru v Sade SNP 
dôstojne pripomenuli už  
v poradí 72. výročie oslobo-
denia mesta Žilina a koniec 
druhej svetovej vojny. Aj 
týmto spôsobom naďalej 
považujme za dôležité, aby 
sa čoraz väčšmi kládol 
dôraz na zachovanie slo-
body a ochrany demokra-
tických hodnôt. 

Po celom meste sa vo 
veľkom rozbehlo jarné 
upratovanie. Od apríla až 
do konca mája môžu obča-
nia bezplatne odovzdávať 
nadrozmerný odpad do 
veľkokapacitných kontajne-
rov, ktoré sú pristavené kaž-
dý týždeň na rôznych sta-

novištiach. Čistenia sa 
dočkal i Lesopark Chrasť, 
ktorý si vzali do rúk dobro-
voľníci spolu s vedením 
mesta. Okrem čistenia ulíc 
či revitalizácie zelene sa 
vyčistilo aj okolie Vodného 
diela pri Žiline. Aj touto 
formou by som rád apeloval 
na to, aby sme sa k tradícii 
čistenia nezapájali len po-
čas jarných mesiacov, ale  
i celého roka. Práve čistota 
mesta a verejných pries- 
transtiev je zrkadlom kul-
túry národa, ktorý v meste 
žije.

Koniec apríla priniesol do 
nášho mesta i trocha kultúry 
– žilinským devám sme spo-
ločne postavili na Námestí 
Andreja Hlinku žilinský máj, 
pri ktorom nechýbalo ani 
vystúpenie FS Rozsutec. Kul-
túrnym životom budeme po-
kračovať i v mesiaci máj, 
kedy Žilina ožije najväčším 
kultúrno-spoločenským roz-
machom. V posledný májový 
víkend, od 25. do 27. mája, sa 
budú na oboch žilin- 
ských námestiach konať tra-
dičné Staromestské slávnosti. 

Organizátori si pre návštev-
níkov a domácich nadšencov 
tohto jedinečného podujatia 
pripravili bohatý program  
s množstvom účinkujúcich. 
Centrum Žiliny sa za chodu 
skvelej hudby a vône jedla za-
plní stánkami s ukážkami 
tvorby práce ľudových reme-
selníkov. 

Milí Žilinčania, želám vám 
príjemné prežitie mesiaca 
máj – lásky čas, ktorý je pre 
mnohých z vás najkrajší me-
siac v roku.  

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline

Efektívne hospodáre-
nie mesta Žilina 
počas roka 2016 
prinieslo želané 
výsledky. Do mest-
skej pokladnice tak 
pribudlo viac ako  
5 miliónov eur, ktoré 
bude môcť vedenie 
mesta i poslanci 
použiť na realizova-
nie plánovaných 
projektov. 

Po nástupe Igora Chomu 
do funkcie primátora 
Žiliny v roku 2011 sa 

mesto nachádzalo v zlej fi-
nančnej situácii. Dlh mesta sa 
v tomto období vyšplhal až na 
130,29 % a zostatok financií na 
ďalšie fungovanie mesta bol 
minimálny. Pod nevyhovujú-
cu ekonomickú situáciu sa 
podpísali záväzky predošlého 
vedenia mesta, pričom nie- 
ktoré z nich ešte stále platia,  
a to aj do budúcna. Dôvodom 
nevypovedania uzavretých 
zmlúv (bývalým vedením) 
bola ich právna stránka, ktorá 
vo viacerých prípadoch vylu-
čovala akékoľvek odstúpe-
nie od zmluvy alebo len za 
extrémnych zmluvných po-
kút. Najväčšie zaťaženie eko-
nomiky mesta predstavoval 
dlh za vybudovanie obytné-
ho súboru v Krasňanoch, na 
ktorý štát v roku 2005 poskytol 
mestu Žilina peniaze vo výške 

presahujúcej 17 miliónov eur. 
Od roku 2011 vedenie mesta 
viackrát rokovalo so štátom čo 
sa týka spôsobu vysporiadania 
dlhu za vybudovanie obytné-
ho súboru v Krasňanoch. To 
v konečnom dôsledku prinie-
slo pozitívnu odozvu v podo-
be vysporiadania tohto dlhu 
práve na konci roku 2016. 

„Po 6 rokoch, ktoré som 
strávil vo funkcii primátora, 
môžem konštatovať, že sa 
naša snaha o oddlženie mesta 
Žilina vyplatila a podarilo sa 
vyriešiť mnoho nevýhodných 
zmlúv. V tomto smere pracu-
jeme na zrušení a naplnení 
ďalších zmlúv, aby do budúc- 
na ekonomika mesta mohla 
rásť,“ dodal Choma. Žilina sa 
v roku 2017 aj vďaka týmto 
opatreniam nezaradí medzi 
najzadlženejšie mestá na Slo-
vensku. Súčasná zadlženosť 
mesta sa pohybuje na úrovni 

okolo 23 %. Konsolidácia ve-
rejných financií i ozdravenie 
ekonomiky mesta bolo 
úspešné. Priaznivé hospo-
dárenie mesta prináša dosta-
tok financií na realizáciu in-
vestícií v rôznych oblastiach. 
Tieto investície sa pohybujú 
na úrovni miliónov až desia-
tok miliónov eur. Mesto sa 
naďalej bude uchádzať aj  
o finančné zdroje z eurofon-
dov, ktoré by sa v najbližšej 
dobe mali použiť na celkovú 
výmenu vozidlového parku 
mestskej hromadnej dopravy 
(trolejbusov a autobusov)  
i zásadnú rekonštrukciu via-
cerých škôl a škôlok, revitali-
záciu zelených plôch, sídlis- 
kových vnútroblokov, rekon-
štrukciu parkov, ale  
i na postupnú rekonštrukciu 
chodníkov a verejného  
osvetlenia. 

REDAKCIA

Zadlženosť mesta v minulom 
roku rapídne klesla

Za posledné 4 roky evidujú jedálne 
nárast stravníkov o necelých 6 %.
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Čo sa v Žiline urobilo 
za mesiac apríl

Vážení spoluobčania,
náš volebný obvod 
č. 5 Hájik opäť 
dostáva priestor  
v Radničných no-
vinách a my by sme 
vás chceli informo-
vať o tom, v akom 
štádiu sa nachá- 
dzajú riešenia 
našich požiadaviek 
a problémov, čo sa 
týka zvyšovania 
životnej úrovne na 
sídlisku Hájik.

Priority pre sídlisko Hájik  
v nadchádzajúcom období:
• Parkovací dom na Baničo-
vej s ihriskom na streche – 
je hotová štúdia a v ro- 
ku 2017 bude mesto pokra-
čovať v realizácii projekto-
vej dokumentácie.
• Vybudovanie parkovacích 
plôch pred kostolom a ZŠ, 
za garážami pri Korze a na 
Dadanovej.
• Vybudovanie osvetlenia 
na Lanurienovej ulici. 
• Dobudovanie športovísk 
na pozemku pri Korze, 
úprava terénu, zatrávnenie 
a vybudovanie a osadenie 
športovísk.

Parkovanie
Najpálčivejšia téma, ktorá 
každodenne sužuje obyva-
teľov Hájika. Mesto prein-
vestovalo z rozpočtu na 
vypracovanie štúdie a geo-
logického prieskumu pre 
Parkovací dom s ihriskom 
na streche s kapacitou cca 
200 parkovacích miest na 
Baničovej ulici v roku 2016 
sumu do 27 000 eur. V sú-
časnej dobe sa spracováva 
realizačný stupeň projekto-
vej dokumentácie. Celkové 
náklady na výstavbu Parko-
vacieho domu na Baničovej 
ulici sa odhadujú na cca 4,3 
mil. eur. Ďalšie parkovacie 
miesta sa plánujú vybudovať 
následovne.  V súčasnos- 
ti je spracovaný projekt na 
28 nových parkovacích  
miest pred kostolom pri ZŠ, 
mali by sa vybudovať v roku 
2017. Ďalšie vytipované lo-
kality. Nad Dadanovou uli-
cou, kde začína poľná cesta 
smerom k vodárni, by sa 
mohlo vybudovať provizór-
ne parkovisko pre cca 50 
áut. Autá tam parkujú aj te-
raz, ale nesystémovo. Vybu-
dovaním parkoviska by sa 
zvýšil počet parkovacích 
miest a ujasnil systém par-
kovania. Mesto na to vyčle-
nilo zmenou v rozpočte 
sumu 80 000 eur, čo pred-
stavuje cca 40 parkovacích 
miest. Realizácia je pláno-
vaná v roku 2018. Na konci 
Korza za garážami vedie 
cesta k priestranstvu, na kto-
rom by mohlo byť vybudo-
vané provizórne parkovis- 
ko pre cca 30 áut. Mesto sa  
s touto myšlienkou stotožni-
lo a požiadavku eviduje. 
Riešime aj provizórne par-
kovisko na Baničovej, po 
odvezení stavebnej sute by 

malo mesto upraviť povrch 
frézovaným asfaltom. 

Športoviská
Vedľa Korza sa nachádza ze-
lený pás, na ktorom sa uva-
žuje výstavba ďalšieho par-
kovacieho domu so 
športoviskami na streche. 
Keďže výstavba parkovacie-
ho domu je v nedohľadne, 
poslanci a pracovníci MsÚ sa 
zhodli na tom, že plochu 
upravia a na upravenej  
ploche vybudujú trávnatú 
plochu na športovanie. Tento 
rok bolo v rámci tohto ze-
leného pásu už vybudované 
workoutové ihrisko a pokra-
čuje sa na zrovnaní plochy  
a bude nasledovať výsadba 
trávnika. Na ploche mesto 
vybuduje bikrosovú dráhu  
a športové ihriská. Na jeseň 
bolo pozdĺž ulice Korzo na 
okraji pozemku vysadené 
stromoradie listnatých stro-
mov v počte 20 kusov.  
A pozdĺž ulice Korzo 1 stro-
moradie sakúr v počte 15 
kusov. Práce na rekultivácii  
a zatrávnení ihrísk začnú 
hneď, ako sa ustáli počasie. 

Oprava chodníkov
Aj na Hájiku sa začala kon-
com minulého roka rekon-
štrukcia chodníkov. Rekon-
štrukcie budú pokračovať aj 
tento rok v celkovej sume 
viac ako 80 000 eur. V rámci 
opráv boli na Slnečnom ná-
mestí opravené steny  
a podhľad podchodu.

Vyčistime si Hradisko
S takouto výzvou prišli  
v mesiaci marec 2017 pos- 
lanci za Hájik. V dvoch eta-
pách hŕstka statočných 
vyzbierala cca 140 kusov 
120-litrových vriec odpadu  
a cca 50 pneumatík. Hradis-
ko nebolo čistené dlhé roky  
a zďaleka ešte nie je čisté, ak-
ciu bude treba ešte zopako-
vať. Vyzývam aj touto cestou 
ľudí, aby boli k prírode a ži-

votnému prostrediu šetrní  
a aby si to, čo do lesa prinesú 
plné, aj prázdne odniesli 
späť!

Poslanecký fond 2017 
Poslanci majú pre rok 2017 
možnosť investovať vo svo-
jom volebnom obvode fi-
nančné prostriedky z pohoto-
vostného fondu nasledovne:
a) 16 000 eur – kapitálové 
výdavky. V spolupráci s me-
stom sa budeme snažiť čo 
najúčelnejšie naplánovať 
využitie pridelených pros- 
triedkov, na vybrané väčšie/
menšie projekty.
b) 4 000 eur – bežné výdavky:
• Podpora nadácií so zame-
raním na podporu kultúry, 
športu a sociálny program.
• Podpora kultúrno-spolo-
čenských aktivít.
• Podpora športových ak-
tivít.
• Podpora komunitných ak-
tivít.

Šport pre všetkých 
Aj tento rok sme pripravení 
doplniť ihriská na Hájiku  
o nové futbalové bránky,  
6 kusov malých bránok a 2 
kusy veľkých bránok a 4 vo-
lejbalové tyče so sieťami, 
ktoré sme zakúpili v spo-
lupráci s OZ Hájik Deťom 
pre posilnenie možnosti 
športovania všetkých detí  
a mládeže na Hájiku.

Veríme, že občania sú s prá-
cou poslancov spokojní.  
V prípade akýchkoľvek pod-
netov a návrhov na zlepše-
nie životnej úrovne na Háji-
ku sme vám k dispozícii. 
Stretnutie občanov s poslan-
cami sa koná každú prvú 
stredu v mesiaci o 17.00 
hod. v ZŠ na Hájiku.

Poslanci za obvod č. 5: 
Ing. Ján Ničík 

Ing. Marián Janušek 
Ing. Ľuboš Plešinger

Volebný obvod č. 5 informuje Volebný obvod č. 6 informuje
Poslanci Mgr. Anton 
Trnovec a Jozef 
Juriš naďalej aktív-
ne zapájajú obča-
nov, za volebný 
obvod č. 6, do 
kultúrno-spoločen-
ského diania vo 
svojej obci.

V mesiaci február sme si pri-
pomenuli fašiangové tradí-
cie, kde v spolupráci s DHZ 
Bytčica a obyvateľmi Tr-
nového, ako každý rok, sa 
usporiadali fašiangové 
sprievody. Plesové obdobie 
sme  ukončili tradičným po-
chovaním basy, pričom  
v mestskej časti Trnové sa  
o zábavu postaral novovzni-
kajúci Klub seniorov a v mest- 
skej časti Bytčica sa ako každý 
rok podujali zorganizovať 
túto peknú akciu členovia 
JAS (Jednota aktívnych seni-
orov).

 „Všetkým, ktorí pomohli 
pri organizácii týchto po-
dujatí, veľmi pekne ďakuje-
me.“

Príchodom jarných dní sme 
spolu s JAS a TJ Tatran Bytči-
ca zorganizovali brigádu 
„Vyčistime si našu obec“. 
Vyčistili sme okolie kultúrne-
ho domu v Bytčici, kde sme 
nazbierali 35 vriec odpadu. 
Ďalej sme sa pustili do čiste-
nia areálu ihriska a malých 
opráv oplotenia areálu. Jarné 
čistenie prebehlo aj v Mojšo-
vej Lúčke, kde sme spolu  
s dobrovoľníkmi vyčistili oko-
lie detského ihriska, ako  
i  areál miestneho cintorína. 
Rovnako sme priložili ruku k 
dielu a za pomoci DHZ Moj-
šova Lúčka podporili akciu 
OZ GO SPACE a prispeli tak 
k vyčisteniu vodného diela. 
V Trnovom sa za veľkej po-
moci EKO FARMY Trnové 
podarilo vyzbierať cez 2 tony 
rôzneho odpadu. Nadväzne, 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa Zeme, sme za po-
moci ZŠ s MŠ Trnové a MŠ 
Mojšova Lúčka od skorého 
rána zbierali odpadky na 
úsekoch, ktoré sú najviac 
znečistené. Na konci akcie 
čakalo naše ratolesti sladké  
a osviežujúce prekvapenie. 

V mestskej časti Bytčica by  
v priebehu tohto roka mala 
byť ukončená prvá etapa bu-
dovania urnových stien na 
katolíckom i evanjelickom 
cintoríne. Ďalšou dôležitou 
investíciou, ktorú pripravuje-
me v spolupráci s mestom, je 
regulácia miestneho potoka. 
Do budúcna taktiež plánuje-
me vyčleniť finančné pros- 
triedky na projektovú doku-
mentáciu a následnú 
rekonštrukciu kultúrneho 
domu v tejto mestskej časti.

V mestskej časti Mojšova 
Lúčka plánujeme tento rok 
dokončiť úpravy na miest-
nom cintoríne, dome smútku 
a zabezpečiť prípravné práce 
pre vznik novej pietnej časti  
s vybudovaním kolumbária. 
Rovnako plánujeme podporiť 
výstavbu workoutového ihris- 
ka a pomôcť pri dobudovaní 
spoločenskej miestnosti nad 
bývalým pohostinstvom. Sme 
radi, že v Trnovom už čosko-
ro „uzrie svetlo“ nové Denné 
centrum pre seniorov, ktoré 
sa bude nachádzať v miest-
nom Dome ovocinárov. Verí-
me, že aktívnou spoluprácou 
s vedením mesta začneme už 

tento rok s výstavbou prvej 
etapy chodníkov  a z pohoto-
vostného fondu vyčleníme fi-
nančné prostriedky na pod-
poru projektu trnovského 
parku.     

Predposledný aprílový víkend 
sa v Trnovom uskutočnil  
IX. ročník Trnovských hodov, 
ktorý aj napriek nepriazni po-
časia mal bohatý program. 
Počas trojdňovej akcie sa na 
pódiách vystriedalo množ- 
stvo umelcov a hudobných 
kapiel: Kasava, Krasňanci, 
Štefan Hruštinec, Alfa, Ti-
mex, Dave Brannigan, Pollux 
či Heľenine oči... 

3. júna sa uskutoční už piaty 
ročník Bytčického juniálesu, 
ktorý bude spojený s oslavou 
MDD. Pripravený je bohatý 
celodenný program pre deti aj 
dospelých, rôzne súťaže, 
vystúpenia a deň sa ukončí 
tanečnou zábavou. Vystupo-
vať bude aj známa skupina 
Arzén, žilinské mažoretky 
Diana, miestna dychová hud-
ba a mnoho ďalších.

„Touto cestou všetkých sr-
dečne pozývame“! 

Oprava oplotenia na futbalovom ihrisku v Bytčici 

Brigáda v areáli cintorína v Mojšovej Lúčke 
Ihriská na Hájiku sa tento rok doplnia o nové 
futbalové bránky a volejbalové tyče so sieťami. 

V marci prišli poslanci za Hájik s výzvou „Vyčistime si 
Hradisko“ a vyzbieralo sa cca 140 kusov vriec odpadu.

Trnovské hody spríjemnili svojím vystúpením detí zo ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36.  
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Stavebné práce prebiehajú aj na sídlisku Vlčince.  
Na Ulici Matice slovenskej bol vybudovaný nový 
chodník medzi zastávkami MHD. Práce pokračujú aj  
na budovaní ovocného sadu na Dobšinského ulici. 

Pokračujú aj rekonštukcie cintorínov  
a domov smútku. V apríli sa ukončila  
rekonštrukcia elektroinštalácie  
v Dome smútku na Starom cintoríne. 

Čo sa v Žiline urobilo 
za mesiac apríl

Vedenie mesta nezaháľa, čoho dôkazom je 
postupné zveľaďovanie a obnova verejných 

priestranstiev a mestského majetku. 

Práce v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku sú v plnom 
prúde, okrem iného sa v ňom vybuduje aj wifi sieť. 

Zrekonštruované osvetlenie  
v telocvični na ZŠ Karpatská

Na elokovanom pracovisku Materskej školy 
Trnavská sfunkčnili kuchyňu, momentálne sa 
čaká na jej kolaudáciu. 

Filozofia a ciele
Centrum voľného času Kuzmányho 105, Žilina (CVČ v Žili-
ne) už štvrtý školský rok prostredníctvom svojho športového 
oddelenia vedeného Mgr. Evou Mjartan a v spolupráci so 
svojimi partnermi zo žilinského športového prostredia reali-
zuje množstvo športových aktivít pre deti od najútlejšieho 
veku, s prioritným zameraním na deti predškolského a škol-
ského veku. Projekt vypracovaný a zavedený do praxe v sep-
tembri 2013 vychádza z filozofie „Šport pre všetkých“, kla-
die si za cieľ vyhľadávať a podporovať nové talenty a odborne 
zabezpečovať pohybové aktivity pre zmysluplné trávenie 
voľného času detí a mládeže pri minimálnych nákladoch 
vynakladaných rodičmi. Hlavným zámerom všetkých aktivít 
pravidelného či príležitostného charakteru je poskytnúť mlá-
deži veľmi dôležitú telovýchovnú a športovú činnosť, priblí-
žiť deťom možnosti športového vyžitia v rôznych športových 
odvetviach, rozvíjať v nich správne pohybové návyky či prv-
ky súťaživosti, naučiť ich zodpovednosti voči sebe a okoliu. 
Cieľom všetkých odborných garantov je priviesť už v rannom 
veku chlapcov aj dievčatá k pravidelnému športovaniu, bez 
ohľadu na to, akému športu sa budú nakoniec bližšie veno-
vať. Deti sa pod vedením kvalifikovaných trénerov zozna-
mujú s veľkým množstvom pohybových činností tak, aby sa 
čo najviac rozvíjala detská motorika, koordinácia, obratnosť 
a všeobecná pohybová kultúra. Deti sú vedené k tvorivosti, 
pozitívnemu prístupu, zameraniu sa na riešenia a prekonáva-
nie prekážok, so snahou dať im súčasne priestor prejaviť ich 
vlastnú osobnosť, nadanie a motiváciu. Cieľom je mať na 
každom tréningu veľa spokojných detí tešiacich sa na každý 
ďalší tréning.

Rastúci počet športov a športových krúžkov
Do športu v CVČ v Žiline sa od začiatku zapojili najpopulár-
nejšie športy, pričom táto paleta športov sa postupne rozširu-
je a v budúcnosti aj naďalej môže rozširovať, samozrejme  
v závislosti od materiálnych podmienok vytváraných me-
stom a samotným CVČ v Žiline. Napriek tomu, že v súčasnos- 
ti je najväčším problémom nedostatok vhodných športovísk  
v meste, pod vedením odborníkov s trénerskými licenciami 
národných športových zväzov SR sa v školskom roku 
2016/2017 reálne vykonávajú športové krúžky a tréningy 
pravidelného charakteru v 16 športových odvetviach: ATLE-
TIKA, BASKETBAL, BEDMINTON, DŽUDO, FLORBAL, 
FUTBAL, FUTSAL, HOKEJBAL, KARATE, VOLEJBAL, 
PLÁVANIE, POTÁPANIE, SQUASH, STOLNÝ TENIS, 
THAJSKÝ BOX a v 3 prípravných aktivitách: ODBORNÁ 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA, VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ 
PRÍPRAVA DETÍ, TURISTIKA.

V súčasnosti je do športového oddelenia CVČ v Žiline zapo-
jených 2 299 členov s trvalým pobytom v Žiline (1 554 chlap-
cov a 744 dievčat), z toho je 1 557 členov do 15 rokov. Je tu 
reálny predpoklad aj ďalšieho systematického nárastu. 

Vývoj športových krúžkov v CVČ od septembra 2013

Problémy s miestami a termínmi realizácie 
športových krúžkov

Hlavným športovým a koordinačným centrom športových 
krúžkov CVČ v Žiline sa stala športová hala pri ZŠ V. Javor-
ku, Hliny 5, Žilina, ktorá je počas školského roka denne 
maximálne vyťažená množstvom aktivít. Keďže pre športový 
projekt dlhodobo nie je tento priestor ani zďaleka dostačujú-
ci, súčasne je podľa potreby využívaných aj mnoho ďalších 
športových objektov, najmä pri školských zariadeniach  
v celej Žiline – okrem základných škôl, kde využívame mož-
nosť bezodplatného prenájmu, aj mnoho ďalších, ktoré nás 
však stoja nemalé finančné prostriedky. Veľkým problémom 
je každoročné zabezpečenie dostatočných kapacít a dôstoj-
ných priestorov pre výkon jednotlivých športov. S potešením 
možno konštatovať, že halu pri ZŠ V. Javorku, Hliny 5, Žili-
na môžeme dnes využívať nielen na futsal, futbal a florbal, 
ale aj na volejbal a bedminton, kde sme v spolupráci so ZŠ 
vytvorili vhodné podmienky aj pre tieto športy. Hala si však 
nevyhnutne vyžaduje vybudovať ďalšie technické zázemie, 
ktoré je v súčasnosti nedostatočné, či už z pohľadu kapacity 
technického vybavenia, ale i z pohľadu kapacity návštevnosti 
pri organizácii najmä detských podujatí, na ktorých sa zúčast- 
ňujú s deťmi aj ich rodičia či starí rodičia.

Veľkým problémom je každoročne aj časové nastavenie výko-
nu športových krúžkov, keď najväčší záujem o realizáciu 
krúžkov je cca v čase medzi 15.00 – 18.00 hod., čo však pri 
súčasných kapacitách športovísk je len veľmi ťažko možné rea-
lizovať. Športové krúžky sú počas pracovných dní realizo-
vané od skorého popoludnia do večerných hodín, mnohé 
športové aktivity sú vykonávané aj počas víkendových dní, 
kedy je navyše na programe množstvo rôznych príležitost-
ných športových súťaží a turnajov. Rozpis činností krúžkov, 
ich jednotlivé označenia, určenie vedúcich, ako aj ďalšie špor-
tové aktuality je možné nájsť na www.cvczilina.sk.

Významnými aktivitami doplňujúcimi vyššie uvedené 
športové projekty sú od počiatku športového projektu  
v CVČ aj školské športové ligy pre žiakov ZŠ a SŠ a mestské 
športové ligy pre dospelých, ktoré boli v školskom roku 
2013/14 organizované CVČ v Žiline a od školského roku 
2014/15 sú organizované Základnou školou V. Javorku:
• Školská športová liga – ZŠ (súťaž pre 7. – 9. ročník základných 
škôl, ktoré sú prepojené výsledkovým hodnotením s projektom mesta 
Žilina „Školská športová liga 1. – 6.ročník“),
• Školská športová liga – SŠ (súťaže pre žilinské stredné školy),
• Mestská futsalová liga (futsalová súťaž pre „sídliskové“, pra-
covné či „uličné“ kolektívy, amatérsky organizované mužstvá či par-
tie).
Každoročne sa do týchto celoročných súťaží zapojí veľké 
množstvo detí, mládeže i dospelých. Aj všetky tieto súťaže sa 
hrajú pod metodickou a odbornou garanciou športových zvä-
zov a športových klubov.

Odborná garancia
Všetky športové aktivity sú odborne zastrešené úspešnými 
športovcami a úspešnými športovými kolektívmi zo Žiliny. 
Najlepší jednotlivci z krúžkov CVČ Žilina tak získavajú reálnu 
možnosť následne sa venovať príslušnému športovému odvet- 
viu aj v podmienkach žilinských mládežníckych športových 
klubov a ich centier talentovanej mládeže certifikovaných 
príslušnými národnými športovými zväzmi. Deti a mládež za-
pojené do športu v CVČ v Žiline súťažia v regionálnych  
a miestnych súťažiach pod hlavičkou CVČ a mnohí sa v  
zastúpení športových klubov svojich odborných garantov pre- 
sadzujú v republikových i medzinárodných súťažiach, čím re-
prezentujú nielen CVČ v Žiline, ale aj samotné mesto Žilina. 
CVČ rozširuje postupe spoluprácu aj priamo s národnými 
športovými zväzmi. Touto spoluprácou dosahujeme, aby 
športové krúžky a súťaže boli skutočne vedené odborníkmi, 
ktorí pre CVČ i ZŠ bez nároku na odmenu zabezpečujú kom-
pletnú metodickú, rozhodcovskú, zdravotnú či vzdelávaciu 
funkciu.

Vedúca športu – Mgr. Eva Mjartan
„Do športových krúžkov sa nám od počiatku projektu podarilo zapojiť 
viac detí, než malo CVČ dovtedy v iných oblastiach, cez športové 
súťaže sme pritiahli na športoviská ďalšie desiatky ľudí širokej veko-
vej škály. Mňa teší, že v úzkej súčinnosti s mestom Žilina sme vytvo-
rili priestor pre tú skupinu detí a mládeže, ktorá sa z rôznych dôvodov 
ešte nemohla alebo už nemôže presadiť v športových kluboch. Naším 
spoločným cieľom je motivovať aj túto skupinu k pravidelnej športo-
vej činnosti a som šťastná, že výsledky v tomto smere sú viditeľné. 
Verím, že sme aj tých najväčších odporcov presvedčili samotnou prá-
cou a budeme môcť nielen v pokoji pokračovať v rozvoji začatého, ale 
prinesieme na svet aj nové myšlienky.“

Na záver
Samotná existencia Centra voľného času  a jeho každodenné 
pôsobenie v meste je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi 
sociálno-patologickými vplyvmi súčasného života. V školskom 
roku 2015/16 v pravidelnej záujmovej činnosti pracovalo 3 385 
členov a na príležitostných aktivitách sa zúčastnilo spolu 33 081 
účastníkov. Aj z tohto počtu je vidieť, že o našu činnosť je veľký 
záujem. Centrum voľného času sa snaží aktívnou činnosťou preu-
kázať svoju opodstatnenosť, svoje poslanie a miesto pri skvalitňo-
vaní života ľudí v meste Žilina.

Mariana Bohačiaková – riaditeľka CVČ

Šport v CVČ Kuzmányho 105, Žilina

Školský rok Počet zapojených 
športov

Počet športových 
krúžkov

Počet 
detí

2013/2014 10 49 959
2014/2015 12 78 1162
2015/2016 15 91 1659
2016/2017 18 107 2299

Žiaci z CVČ Kuzmányho 105, Žilina
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Rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra priniesla mnoho otázok od 
občanov, ktoré sa týkali najmä výrubu stromov, absencie zelene, 
nedostatku lavičiek, stále prebiehajúcich prác, uzávierok parku  
a iných. Na základe týchto podnetov vám prinášame odpovede 
v našich novinách.

Naposledy nás kontaktovala mamička Martina P., ktorá taktiež 
mala pár výhrad voči prebiehajúcej rekonštrukcii. Pôjdeme však 
poporiadku, k prácam v parku sa vyjadria kompetentní zamest-
nanci Mestského úradu v Žiline.

Zrezané stromy a menej zelene
S prácami sa začalo už v roku 2015, kedy sa vykonali ozdravné 
rezy i výrub stromov so zlým zdravotným stavom v počte 235 
kusov drevín a 2 520 m2 krovitého porastu. Aktuálne je výrub aj 
orezávanie dokončené. Ďalšia etapa revitalizácie prebehne v naj-
bližších 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 
rekonštrukciou. Niekomu sa môžu zdať zásahy do drevín rozsia-
hle, no bolo to nevyhnutné, keďže v minulosti sa niektoré po-
trebné činnosti nezrealizovali z dôvodu nedostatku financií.

Uzavretie parku a stavenisko
Najčastejšie otázky sú: prečo park vyzerá tak, ako vyzerá, prečo 
sú tam cudzie a nebezpečné predmety a prečo je vôbec otvorený, 
keď to je stavenisko? Momentálne v Parku Ľudovíta Štúra pre-
bieha rekonštrukcia, a preto sa v jeho areáli môžu nachádzať 
predmety, ktoré by tam za bežných okolností neboli. Snahou 
mesta je,  aby sa predchádzalo ich výskytu. 

V súvislosti s uzatvorením celého parku z dôvodu jeho rekon-
štrukcie vyjadrujeme názor, že by to väčšine obyvateľov preká-
žalo. Park bol v minulom roku uzatváraný  a sprístupňovaný na 
niekoľko etáp, zakaždým dochádzalo k zásadnému porušovaniu 
zákazu vstupu do uzatvorených zón. Reakcie ľudí boli až po-
dráždené a najčastejší argument bol, že nemajú kadiaľ chodiť. 
Mnohokrát si ľudia sami otvárali oplotenie, aby si skrátili cestu 
alebo sa dostali, napríklad aj s deťmi, k rozmiestneným detským 
prvkom, pričom šlo vtedy naozaj o stavenisko. Dokonca sa cez 
stavenisko pokúšal prejsť aj doprovod so skupinkou malých detí, 
pravdepodobne z nejakej materskej školy. Na základe uvedených  
skúseností si myslíme, že za súčasného stavu parku by bolo nao-
zaj neadekvátne ho celý uzavrieť. Obyvateľov, ktorým by takéto 
riešenie vadilo, by bolo niekoľkonásobne viac ako tých, ktorí by 
takúto iniciatívu privítali. Pokiaľ by mal byť park kompletne uza-
vretý, potrebovali by sme na každý vstup strážnika, ktorý by ľudí 
otáčal späť. Keďže fyzické oplotenie neprináša želaný efekt, bu-
deme sa zaoberať myšlienkou osadenia oznamovacích tabúľ  
informujúcich o zákaze vstupu. Prínos takéhoto riešenia je však 
otázny.

Chýbajúce lavičky
O chýbajúcich lavičkách konštatujeme, že pri rozostavanej stav-
be je absencia niektorých prvkov prirodzená. Pôvodné lavičky  
a smetné nádoby bolo nutné pri rekonštrukcii chodníkov od-
strániť, nové budú osadené v letných mesiacoch. Okrem mobi-
liáru sa v tomto roku budú realizovať sadové úpravy,  zavedenie 
wi-fi siete a taktiež nová fontána.

Je nám ľúto, hoci ešte prebieha rekonštrukcia, ľudia k nej pri-
stupujú veľmi kriticky. Prosíme o trpezlivosť, vynakladáme 
veľké úsilie pre úspech veci a veríme, že kompletne zrekonštruo-
vaný park sa stane miestom, kam budú obyvatelia i návštevníci 
mesta radi chodievať.

REDAKCIA

Otázky a odpovede 
k Parku Ľudovíta Štúra

V kádri bronzového 
celku MsHK 
DOXXbet Žilina sa 
presadili aj mladí 
odchovanci hokeja 
pod Dubňom. Bran-
kár Maroš Mikoláš, 
obranca Jakub Emil 
Mendrej, útočníci 
Patrik Rogoň a Filip 
Ondruš neskrývali 
radosť z veľkého 
úspechu.

Do povedomia sa dos- 
tali najmä v play-
off. Brankár Maroš 

Mikoláš dostal v druhom 
zápase semifinále šancu  
a výkonom nesklamal. „Mali 
sme to postavené tak, že 
Tomáš Tomek je jasnou jed-
notkou. Celú sezónu som sa 
od neho veľa naučil a verím, 
že to zužitkujem do ďalšieho 
obdobia,“ vyslovil. V obrane 
si prvý presný zásah v se- 
niorskom tíme pripísal Jakub 
Emil Mendrej, ten však do 
play-off nezasiahol. „Zau- 
jímavá sezóna a z pohľadu 
zisku medaily aj vydarená. 
Som rád, že som mohol byť 

členom tejto úžasnej partie,“ 
vychválil mladý bek svojich 
spoluhráčov. Najviac vidi-
teľnou dvojicou počas celej 
sezóny z radov domácich 
odchovancov boli Patrik Ro-
goň a Filip Ondruš. Rogoň sa 
v play-off rozohral k výbor-
ným výkonom a svojou vir-
tuozitou neraz zamotal hlavu 
súperovým obranám. „Vážim 
si priestor na ľade a dôveru 
od trénera. Hlavne v play-
off sa mi hralo veľmi dobre, 
každý jeden hráč šiel naplno 
a nemáme sa za čo hanbiť,“ 
doplnil hráč s číslom 7 na 
drese a k nemu sa pridal aj 
Filip Ondruš, strelec jedné-
ho gólu vo vyraďovacej fáze. 
„Padol v Nitre počas druhé-
ho zápasu, vtedy bola veľká 
škoda, že sme to nevyrovnali 
a prehrali. Možno to znie 
ako klišé, no my mladí sme 
sa túto sezónu veľa naučili. 
Špeciálne ma teší, že fanú-
šikovia nás hnali dopredu 
a počas play-off som cítil, 
akoby s nami žilo celé mesto. 
Zo srdca všetkým ľudom ďa-
kujeme.“ 

MsHKM Žilina

Žilinskí mladíci sa tešia  
z cenného bronzu: Toto sme 
ani vo sne nečakali

Fantastický úspech 
si z ľadu košickej 
Crow arény odviezli 
hráči štvrtého 
ročníka MsHKM 
Žilina. Vo finálovom 
turnaji Orange 
minihokej tour 
nenašli premožiteľa 
a po zásluhe sa 
tešili zo zisku  
zlatých medailí  
a neoficiálneho 
titulu majstra Slo-
venska.

Žilinský tím sa pod 
vedením trénerskej 
dvojice Marek Maj-

tán – Alexander Gašparovič 
dokázal presadiť v konku-
rencii tých najlepších tímov 
na Slovensku. V základnej 
skupine dokázali poraziť 
silné tímy Dukly Tren-
čín a HC Košice, po čom 
bolo jasné, že budú bojovať  
o najcennejší kov vo finále 
tohto prestížneho poduja-
tia. Tam ich čakal súper  

z ďalšej hokejovej bašty Slo-
venska, Slovan Bratislava. 
Mladí Žilinčania sa svojho 
súpera nezľakli a po kolek-
tívnom výkone sa tešili zo  
zisku zlatých medailí na 
tomto podujatí.

Skvelý úspech mladých Žilin-
čanov je premiérovým na 
tomto prestížnom podujatí,  
z čoho sa teší celý klub, ale 
hlavne kolektív 4. HP, ktorého 
tréner Marek Majtán povedal: 
„Chlapci ukázali a svojimi 
výkonmi aj potvrdili, že sme 
sa právom stali neoficiálnym 
majstrom Slovenska v tejto 
kategórii. V každom zo zápa-
sov sme boli lepší ako súperi  
a sme odmenení za tvrdú  
a poctivú prácu zlatou medai-
lou. Všetkým chlapcom patrí 
obrovská vďaka aj za vzornú 
reprezentáciu nás trénerov  
a celého klubu MsHKM Žili-
na. Bolo to pre nás všetkých 
skvelé zakončenie sezóny. “

MsHKM Žilina

Žilinskí štvrtáci víťazom 
Minihokej tour

Mladí hokejisti navštívili aj žilinskú radnicu, kde im  
k úspechu zagratuloval aj primátor Igor Choma. 

Park Ľudovíta Štúra na Bôriku 

Počas celého play-off boli práve zápasy  
Žiliny najviac vybičované a emotívne. 

Presvedčili sa o tom aj žiaci ôsmych tried Základnej školy  
v Závodí, ktorí sa koncom marca 2017 vydali na exkurziu 
do nášho hlavného mesta ─ Bratislavy. Ich prvé kroky vied-
li k budove Národnej rady Slovenskej republiky. Tam sa 
rozdelili na dve skupiny, ktoré si neskôr vymenili svoje po-
zície. Prvá skupina zamierila do budovy parlamentu, v kto-
rej práve zasadali poslanci na rokovaní. Po celý čas im 
exkurziu oživovala svojím pútavým výkladom sprie-
vodkyňa. Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií o parlamen-
te, vláde, premiérovi, politikoch a histórii novej budovy 
NRSR. Druhá skupina v tom čase obdivovala krásy Bra-
tislavského hradu a kochala sa nádherným výhľadom na 
Dunaj, dunajské mosty a mesto. Účastníci exkurzie absol- 
vovali v kinosále NRSR príjemné stretnutie s primátorom 
Žiliny a poslancom NRSR, ktorý im zodpovedal všetky 
otázky. Vysvetlil im aj to, ako vznikajú zákony. Z exkurzie si 
každý žiak mohol odniesť nielen nové poznatky a zážitky, 
ale našiel sa čas aj na nákup suvenírov a občerstvenie 
pred spiatočnou cestou plnou zážitkov a veselých príhod. 
Bola to zároveň skvelá príležitosť na vytváranie a utužova-
nie priateľstiev medzi triedami aj žiakmi. Ktovie, či niektorý 
z nich v budúcnosti nebude sedieť práve v NRSR ako  
poslanec? 

Katarína Ješková, žiačka 8.A

Práca v Národnej rade Slovenskej 
republiky môže byť zaujímavá

Žiline pribudne ďalšie partnerské 
mesto bieloruské Grodno

Mesto Žilina sa neustále usiluje rozvíjať svoje vzťahy so za-
hraničím. Vďaka partnerskej spolupráci so zahraničnými 
mestami sa zvyšuje povedomie o našom meste medzi 
ľuďmi v Európe i vo svete. Okrem toho ponúka takáto spo-
lupráca nielen výmenu názorov a skúseností v oblastiach 
spoločného záujmu, ale i podnikateľských partnerstiev, kul-
túrnych či športových podujatí. Primátor mesta Grodno Me-
čislav Goj sa na stretnutí zaujímal o fungovanie Mestského 
úradu v Žiline, mestských spoločností, ekonomicky úspor-
nom verejnom obstarávaní, benefitoch bezplatnej dopravy, 
zámere vybudovania moderného areálu žilinských športov, 
prácu s mládežou, podpore vedy či vzdelávania.  

Spolu so zástupcom primátora Patrikom Gromom a Ma-
riánom Murínom, honorárnym konzulom Bieloruska na Slo-
vensku a zároveň starostom obce Mútne, sa dohodli na ďal-
šej spolupráci a podpise zmluvy, ktorá bola schválená 
mestským zastupiteľstvom. V najbližšom období sa tak Žili-
na rozšíri o ďalšie partnerské mesto. V súčasnosti má Žilina 
aktívnu spoluprácu s 11 partnerskými mestami v rôznych 
kútoch sveta. Spolupráca prebieha na úrovni kultúrnej, špor-
tovej, vedeckej, vzdelávacej a pod. Zvyčajne ide o účasť 
umeleckých súborov, športovcov a zástupcov mesta na fes- 
tivaloch, podujatiach, súťažiach, Vzájomná spolupráca par-
tnerských miest zároveň prináša možnosť zapojiť sa do 
rôznych projektov týkajúcich sa výmenných pobytov, škol-
ských akcií, dopravnej mobility i vedeckej spolupráce. Stret-
nutia partnerských miest na pôde mesta Žilina sa v minulosti 
konali zvyčajne pri príležitosti Dňa európskej kultúry, avšak v 
tomto roku navštívia delegácie z partnerských miest Žilinu 
počas Staromestských slávností. Budú tak mať príležitosť 
zažiť najväčšie kultúrne podujatie roka a bližšie spoznať 
našu kultúru, zvyky, tradície i pohostinnosť Žilinčanov. 

REDAKCIA
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Žiline pribudne ďalšie partnerské 
mesto bieloruské Grodno

SIBÍR VO SVOJEJ PÔVODNEJ KRÁSE
ALEXANDER KAMAKAJEV

RADNICA MESTA 
otvorené v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod. 

Výstva fotografií

Výstava potrvá do 19. mája 2017

Pozývame vás na dva nedeľné koncerty v Mestskom divadle Žilina
Na prvý z nich sa môžete tešiť v nedeľu 7. mája o 19.00 hod. Triango je unikátny projekt známeho slovenského klaviristu, skladateľa a dirigenta, 
Petra Breinera, fantastického jazzového huslistu Stana Palúcha a vzácne všestranného akordeonistu Borisa Lenka. V druhú májovú nedeľu, 14. mája  
o 18.00 hod. uvedie Mestské divadlo Žilina výnimočný hudobný projekt, koncertné uvedenie hudby z muzikálu Cyrano z predmestia v naštudovaní 
Mgr. art. Mareka Bielika. V podaní 25-členného Art Music Orchestra so sólistami  Divadla Novej scény a v spolupráci so Speváckym zborom Lúčnica,  
odznejú piesne, ktoré budú veľkolepou hudobnou poctou “prvej slovenskej rockovej opere“.
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RÔZNE MÁJ  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac máj 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 odo- 
vzdať do zberného dvora 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 9. 5. do 14. 5. 2017 – Hájik, Bánová, Závodie, Strážov a Žilinská Lehota

Sídlisko Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica Jura 
Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednota, Petzvalova ulica (oproti ihrisku 
MŠ), križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice. Bánová: Námestie svätého Jána 
Bosca („Vyhňa“), Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovat-
ke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej škole), križovatka Malinovej ulice a Záhrad-
níckej ulice. Závodie: Školská ulica (pri základnej škole), križovatka ulíc Pod sadom a 
Hôreckej cesty, Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke), Cesta na štadión (vedľa futbalo- 
vého ihriska), Pod sadom (pri betónových zábranách). Strážov: Priehradná ulica (konečná 
MHD), Dedinská ulica (koniec ulice), Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke), 
Rajčanska ulica (v strede). Žilinská Lehota: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome). 

Od 16. 5. do 21. 5. 2017 – Budatín, Zádubnie, Zástranie a Vranie 

Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Na starej hradskej (odbočka k Budatín-
skemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať, Radová ulica (začiatok ulice), križovatka 
Dolnej ulice a Závoz, Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín). Zádubnie: Zádubanská 
ulica (začiatok mestskej časti), Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome), Zadubanská ulica 
(pri cintoríne), Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice), Richtárska ulica (stred mest-
skej časti). Zástranie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná ulica (pri obchode 
„Mineza“), Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti), Stará 
dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom), Ulica Jána Mičicu (pri poľnohos-
podárskom družstve), Hore humnami (pri cintoríne). Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Ste-
hličia ulica (pri bývalej MŠ), Vrania ulica (pri kultúrnom dome), Drozdia ulica (prvá zastávka 
MHD). 

Od 23. 5. do 28. 5. 2017 – Brodno, Považský Chlmec, Rosinky a Trnové 

Brodno: Zaroháčovská ulica, Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na 
iné stojisko, Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica (pri rodinnom dome 
„Drábik“) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko, Zábrežná ulica (pri pohostinstve 
u „Moravca“), Zábrežná ulica (v strede ulice), Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr 
presun Na Tobolky. Považský Chlmec: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), Na 
Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu, Pri Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Me- 
dzierky, križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice. Rosinky: Majerská ulica, Brezová uli-
ca č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice. Trnové: Magočovská 
ulica (konečná MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode), Nový Domov 
(zástavka MHD Rakové), Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica 
(pri cintoríne). 

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

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

1992
1. 5. štátny podnik ZVL 
(Závody na výrobu ložísk) 
sa stal akciovou spoloč-
nosťou. V tom čase mal je-
den z najväčších podnikov v 
Žiline 1 400 zamestnancov, 
hrubý obrat 553 mil. Kčs  
a zisk 51 mil. Kčs.

3. 5. v Považskej galérii ume-
nia bola otvorená výstava 
španielskeho maliara Salva-
dora Dalího s názvom – Dalí  
a knihy. Vystavené boli 
umelcove ilustrácie ku 
knihám.

1997
2. 5. v Športovej hale na 
Bôriku začal prvý z tur-
najov festivalu Basketbalu 
detí a mládeže – BADEM. 
Bol to už šiesty ročník naj-
väčšieho podujatia mládeže 
v tomto športe. Do 8. júna 
odohrali svoje zápasy pos- 
tupne každý víkend žiaci  
4. až 8. ročníka základných 
škôl. Dovedna sa súťaží zú-
častnilo 148 družstiev,  
72 chlapčenských a 76 diev-
čenských z celého Sloven-
ska.

24. 5. sa konal tretí ročník 
Memoriálu Jozefa Gabčíka. 
Cezpoľného behu, ktorý 
mal štart v Poluvsií pri rod-
nom dome J. Gabčíka, sa 
zúčastnilo 74 bežcov. Zo ži-
linských športovcov bol 
najúspešnejší Stanislav Svi-
ták, ktorý zvíťazil v ka-
tegórii nad 40 rokov.

2002
15. 5. a 16. 5. si Mestské di-
vadlo Žilina pripomenulo  
10. výročie svojho založenia. 
Divadlo vzniklo z rozhodnu-
tia Mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Bolo to prvé profe- 
sionálne, neštátne divadlo na 
Slovensku. Za tieto dva dni  
si mohli diváci pozrieť 
niekoľko predstavení a na 
záver herci predviedli hru 
Pani Rafiková a tí druhí od 
Janka Jesenského.

29. 5. Staromestské slávnosti 
sa začali slávnostnou 
akadémiou Zboru Žilincov  
s udeľovaním prestížnych 
cien Genius loci Solnensis. 
Tieto ocenenia obdržali dlho-
ročný ekonomický námes- 
tník vo firme Váhostav Ing. 
Vladimír Chmelár a bývalý 
riaditeľ podniku ZVL Žilina 
Ing. Ján Tabaček. V tomto 
roku sa slávnosti konali na 
Námestí Andreja Hlinku  
a prvý raz aj na Mariánskom 
námestí. Na oboch námes- 
tiach boli postavené tribúny, 
na ktorých prebiehal bohatý 
kultúrny program.

2007
9. 5. bolo oznámené, že  
v mestskej časti Vlčince na 
Ulici vysokoškolákov vyras- 
tie druhá viac ako 20-pod-
lažná budova v Žiline. Deve-
loperská spoločnosť SSIM, 
s.r.o., položila nedávno 
základný kameň budúceho 
polyfunkčného komplexu  
s názvom Europalace. 

21. 5. primátor mesta Žilina 
Ivan Harman prijal na radni-
ci mesta futbalistov MŠK Ži-
lina, ktorí sa stali opätovne, 
už štvrtý raz majstrami Slo-
venskej republiky, s veľkým 
náskokom pred Artmediou 
Bratislava. Hlavným tréne-
rom družstva bol Pavel Vrba 
a kapitánom tímu bol Zdeno 
Štrba. Majiteľom MŠK Žilina 
je Jozef Antošík. Po prijatí sa 
futbalisti stretli so svojimi 
fanúšikmi na Mariánskom 
námestí. 

2012
1. 5. Konfederácia odbo- 
rových zväzov (KOZ) uspo-
riadala na Mariánskom ná-
mestí celoslovenský míting, 
ktorého sa zúčastnilo 
niekoľko tisíc odborárov. Od-
borári upozorňovali na ťa-
živú situáciu pracujúcich  
v dobe súčasnej hospodárskej 
krízy. Prítomným sa prihovo-
rili predseda KOZ Emil Ma-
chyna, predseda strany 
SMER-SD Robert Fico, 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma a ďalší.

27. 5. na Zimnom štadióne 
vystúpil súbor Alexandrovci 
z Ruskej federácie. Pred  
úplne zaplneným hľadiskom 
predviedli svoje umenie – 
vynikajúci spev i tanec. Sólis- 
tom bol Majster Kalinka Va-
dim Ananev. Špeciálnym 
hosťom bola česká speváčka 
Bára Basiková.

RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta Žilina 

Krásne jubileum 100 rokov oslávil pán Alojz Závodský 
Gratulujeme!

Alojz Závodský zo Žiliny oslávil 
27. marca 2017 krásnych 100 
rokov. Na svoj vek tento jubilant 
ale rozhodne nevyzerá. Dobré 
zdravie i myseľ mu môžu závi-
dieť aj omnoho mladšie ročníky. 
Aby sa zvečnila táto výnimočná 
chvíľa, pán Závodský sa pod-
písal do Pamätnej knihy mesta 
Žilina. Oslávencovi prišli osob-
ne zablahoželať primátor Igor 
Choma, poslanec Branislav Delinčák a Dana Nagyová z odboru vnútorných vecí Mestského 
úradu v Žiline. Alojz Závodský je hrdým otcom 5 detí, od ktorých sa dočkal 8 vnúčat  
a 10 pravnúčat. Dlhé roky pracoval v závode Elektrovod Slovakia, s.r.o. v Žiline. 

Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa síl a zdravia.

Poďakovanie Denného centra v Strážove mestu Žilina

Vďaka ústretovosti vedenia mesta Žilina boli koncom roka 2016 zrealizované v zariadení 
sociálnych služieb mesta Žilina – Denné centrum, Dedinská 1, Strážov – opravy, ktoré pris-
peli k ďalšiemu skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb pre osoby, ktoré dovŕšili dô- 
chodkový vek, pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravot-
ným stavom. Členovia denného centra touto cestou chcú poďakovať vedeniu mesta, 
osobitne primátorovi Igorovi Chomovi.

Ing. Zuzana Miháliková

Žilina už po šiestykrát hostila v dňoch 30. marca – 1. apríla 2017 konferenciu ZAMUN 
– akademickú simuláciu zasadnutia Organizácie Spojených národov. Toto podujatie 
každoročne organizuje  Gymnázium bilingválne Žilina v spolupráci s mestom Žilina, 
Radou mládeže Žilinského kraja, Informačným centrom OSN (UNIS) a Francúzsko 
-slovenskou asociáciou (FRASK). 

Konferencia ZAMUN je určená pre stredoškolákov, počas ktorej diskutujú na rôzne témy 
rezonujúce v súčasnom svete, hľadajú riešenia týchto problémov a zároveň zlepšujú svo-
je komunikačné schopnosti, keďže celé podujatie prebieha v cudzom jazyku. Šiesty ročník 
hostil 136 delegátov zo 16 krajín sveta, a to z: Indie, Izraela, Palestíny, Ruska, Francúzska, 
Španielska, Fínska, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Srbska, 
Belgicka, Českej republiky a Slovenska. Podujatia sa za mesto Žilina zúčastnil aj zástupca 
primátora Anton Trnovec, ktorý všetkých zúčastnených privítal na pôde mesta. „Pre mesto 
Žilina je veľkou cťou, že sa tu stretli študenti a profesori z viacerých štátov, nielen  
z Európy. Počas modelových rokovaní máte možnosť vymeniť si nové poznatky, bližšie 
spoznať jednotlivé kultúry a nájsť riešenia na problémy, ktoré trápia súčasnú spoločnosť. 
Verím, že si zo Žiliny odnesiete najlepšie dojmy, uzatvoríte nové priateľstvá a práca  
v medzinárodnom kolektíve prispeje k vášmu osobnostnému rozvoju.“  

Študenti aj tento rok rokovali 
o závažných témach v súčasnom svete


