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Mesto vytvára dostatok priestoru na to, aby sa občania mohli zbaviť svojho odpadu eko-
logicky. Vyskytujú sa však aj prípady, kedy sa ľudia zbavujú odpadu nezodpovedne  
a vytvárajú takzvané čierne skládky.Takéto situácie sa v našom meste vyskytujú najmä  
v jeho okrajových častiach. Posledným príkladom je čierna skládka, ktorá sa vytvorila  
v okolí rieky Rajčanka (celý breh zo strany od Kamennej ulice). Po jej nahlásení sa mesto 
okamžite pustilo pomocou verejno-prospešných pracovníkov a zmluvnej spoločnosti do 
prác na jej odstránení. V okolí rieky Rajčanky sa nachádza aj mnoho pozemkov, ktoré sú 
v súkromných rukách. Z tohto dôvodu mesto nie je povinné ich vyčistiť. Mesto však  
v takýchto prípadoch postupuje výzvu majiteľom takýchto nehnuteľností, aby si dané 
pozemky vyčistili, prípadne zabezpečili pred nezákonným umiestňovaním odpadu. Záro-
veň žiadame všetkých občanov, aby v prípade podozrenia na vznik čiernych skládok na 
území mesta neodkladne informovali Mestskú políciu Žilina na tel. č. 159. 

Odstránila sa čierna skládka v okolí 
rieky Rajčanka 

Nová cyklotrasa prepojí sídliská 
Solinky a Vlčince

K už existujúcim cyklotrasám v rámci mesta by mala čoskoro pribudnúť ďalšia. Mesto 
plánuje prepojiť Lesopark Chrasť so sídliskom Solinky a Vlčince. Financie na realizáciu 
tejto cyklotrasy chce vedenie mesta získať prostredníctvom operačného programu IROP. 
Časť nákladov však bude musieť uhradiť aj z mestského rozpočtu.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v apríli, poslanci rokovali aj na 
tému cyklotrás. Rozhodovali o realizácii projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste 
Žilina“, ktorý nakoniec schválili. Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v dvoch 
úsekoch, a to od hlavného vstupu Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku 
Vlčince a pokračovanie na Centrálnu ulicu po pešiu lávku na sídlisku Solinky. Úsek na 
sídlisku Solinky sa plánuje riešiť formou spoločného chodníka pre chodcov i cyklistov, 
ktorý bude oddelený opticky i dopravným značením. V tejto časti mesta sa vybuduje úsek  
o celkovej dĺžke 231,43 metra. Cyklotrasa v úseku na sídlisko Vlčince bude dlhá 476,10 
metra. Celkové náklady na výstavbu novej cyklotrasy predstavujú 262 685,89 eura, pri-
čom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 249 551,59 eura.  
Mesto Žilina sa bude na projekte finančne podieľať sumou 13 134,29 eura. 

Osoby s ťažkým 
zdravotným 
postihnutím budú mať  
zľavnené cestovné
Po 1. júni 2017 budú mať osoby  
s ťažkým zdravotným postihnutím 
možnosť zakúpiť si predplatný zľav-
nený základný lístok na neobmedzený 
počet ciest (platnosť 365 dní) za 15 eur 
alebo môžu taktiež naďalej využívať 
zľavnený jednorazový cestovný lístok, 
pri ktorom podmienky ostávajú ne- 
zmenené, zľavnené cestovné platí pre 
občanov ŤZP a ŤZP-S s trvalým po-
bytom v meste Žilina. 

Celý článok na strane č. 2 Chrániť historickú časť mesta 
od vozidiel sa zatiaľ nedarí

Mariánske námestie

Bytčický Juniáles – 3. jún,  od 8.30 hod., futbalový štadión v Bytčici 
DENS (Dni energie) – 5. jún, od 10.00 hod., Námestie Andreja Hlinku

Sever proti Juhu – 22. – 23. jún, futbalový štadión Závodie 

Ponuka krúžkov CVČ 
Kuzmányho 105, Žilina 
na leto 2017                         str. č. 8

V júni vás pozývame na tieto podujatia

Viac info na strane č. 7

Vzhľadom na dlhotrvajúce mínusové teploty počas tohtoročnej zimy sa vytvorilo na 
komunikáciách v Žiline veľké množstvo výtlkov. Klimatické podmienky však dovolili až 
v posledných dňoch naplno rozbehnúť opravu miestnych komunikácií. V rámci rozpoč- 
tu sa vykonáva kompletná letná i zimná údržba a pre rok 2017 bolo vyčlenených  
1 500 000 eur. V prvom rade sa opravili poruchy z hľadiska bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky na komunikáciách, kde je zvýšená frekvencia výskytu mestskej hro-
madnej dopravy. Následne sa pokračovalo s opravami na ostatných komunikáciách.  
V priebehu mesiaca máj sa opravovali komunikácie i v jednotlivých mestských častiach. 
Bežná údržba cestných komunikácií naďalej prebieha až do začiatku ďalšej zimnej 
údržby, čo je približne do 1. novembra. Vodičov preto prosíme o zvýšenú pozornosť, 
keďže práce prebiehajú na frekventovaných cestách. Práce môže ovplyvniť len  
nepriaznivé počasie. 

Mesto postupne opravilo výtlky 
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Štefan Pelikán, 
akademický sochár 

Držiteľ medaily Milana Ras- 
tislava Štefánika a od roku 
2009 aj prestížnej Ceny Eu-
rópskej únie umenia – Zlatej 
Europey. Majster dláta a pa-
lety Štefan Pelikán dodnes – 
a ako vraví, „už navždy“ – 
žije v rodičovskom domci  
v Lietavskej Lúčke, kde sa 
16. februára 1935 narodil, 
prežil tu detské letá a takmer 
celý vek dospelosti. Svoje 
štúdium začal na meštiackej 
škole v Závodí v Žiline, po-
tom študoval na strednej ke-
ramickej škole v Tepliciach. 
Vysokoškolské štúdium  
v rokoch 1951 – 1956 absol- 
voval na povestnej Akadémii 
výtvarných umení v Prahe. 
Štefan Pelikán je umelec ši-
rokého autorského záberu. 
Svoje tvorivé úsilie rozdelil 
medzi sochársku prácu, 
ktorá je dominantou jeho 
umeleckej aktivity, a maliar-
sku tvorbu. Maľuje krajinu, 
portréty i zátišia, venuje sa 
grafike. Dominantou je však 
uňho sochárska práca. Jeho 
tvorivý sochársky rozlet os-
ciluje od veľkých monu-
mentálnych, takpovediac 
pamätníkových tém svets- 
kého i sakrálneho charakte-
ru až k subtílnemu prejavu  
v komorných žánroch, ako 
je drobná plastika či pamät-
né medaily a plakety. Ale 
doménou jeho technicky 
univerzalistickej sochárskej 
tvorby je predsa len portrét 
ako jedinečný a špecifický 
záznam ľudskej podoby. 
Pracuje s hlinou, drevom, 
kameňom, bronzom, mosa- 
dzou, meďou, betónom. Kaž-
dý materiál však používa  
a tvárni tak, aby výsledná 
štúdia ľudskej fyziognómie 
bola reflexom hlbokej  
a dôvernej autorovej sondy 
do duše, ponoru do psychi- 
ky a letory spodobňovaného 
modelu. Na tento atribút 
svojej tvorby kladie Štefan 
Pelikán, tento robotník 
umenia, dôraz v každom 
prípade, či už zvečňuje so-
chársku podobizeň jednodu-
chého vidiečana, význam- 
ného vedca, známeho kul-
túrneho dejateľa, účastníka 
antifašistického odboja, či 
niektorého z velikánov slo-
venskej histórie. Zrozumi-
teľnosť a výrečnosť sú určujú-
cimi atribútmi krajinár- 
skych celkov, portrétnych 
štúdií i sochárskych diel 
majstra Pelikána. Zane-
chávajú na jeho tvorbe pe-
čať silnej tvorivej osobnosti 
a zároveň výsostnej časovej 
aktuálnosti.

FEDOR MIKOVIČ

Od 1. júna 2017 
dochádza k zmene 
tarify mestskej 
hromadnej dopravy 
v Žiline. Výhodnej-
šie cestovné odhla-
sovali mestskí 
poslanci na 23. 
mestskom zastupi-
teľstve pre osoby  
s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. 

V súčasnosti majú tie-
to osoby 2 varianty 
zľavneného cestov-

ného v mestskej hromadnej 
doprave, a to: obmedzené 
cestovné prostredníctvom 
čipovej karty (ČK-ŤZP, do 
360 ciest ročne) alebo zľav-
nený jednorazový cestov-
ný lístok. Po 1. júni 2017 
budú mať osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím 
možnosť zakúpiť si pred-
platný zľavnený základný 
lístok na neobmedzený po-
čet ciest (platnosť 365 dní) 
za 15 eur alebo môžu tak-
tiež naďalej využívať zľav-
nený jednorazový cestovný 
lístok, pri ktorom podmien-
ky ostávajú nezmenené, 
zľavnené cestovné platí 
pre občanov ŤZP a ŤZP-S  
s trvalým pobytom v meste 
Žilina.

Osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím sa  
v prípade kontroly vo vo-
zidlách MHD preukážu 
platnou čipovou kartou 
(ČK-ŤZP), ktorú vydáva 
Dopravný podnik mesta 
Žiliny, s fotografiou, v ktorej 
má cestujúci nabité neob-
medzené cesty na 1 rok – 
predplatný lístok. Nárok na 

novozavedený typ predplat-
ného lístka si môžu občania 
uplatniť až po ukončení 
platnosti, resp. vyčerpaní 
pôvodných predplatených 
ciest na čipovej karte. Ak má 
cestujúci v karte zapísané 
cesty podľa pôvodných pod-
mienok, tak tieto musia byť 
vyčerpané. DPMŽ nebude 
predčasne ukončovať plat-
nosť už zakúpených ciest  
a ani nebude vyplácať zos- 
tatkovú hodnotu. 

Pre používanie novozave-
deného predplatného lístka 
platia v plnom rozsahu 
zásady používania predplat-
ných lístkov s neob- 
medzeným počtom ciest 
uvedené v Článku XIII. Ta-
rify MHD v Žiline.

Keďže tieto osoby využívajú 
MHD častejšie ako zdraví 
ľudia, najmä z dôvodu 
nevyhnutných návštev zdra-
votníckych zariadení či pri 
vybavovaní úradných zále-
žitostí, mesto Žilina sa roz-
hodlo uľahčiť im týmto 
spôsobom už aj tak dosť 

náročnú životnú situáciu. 
Celkový odhadovaný počet 
občanov ŤZP a ŤZP-S je  
5 656, kde od januára 2015 
do augusta 2016 využívali 
cestovanie mestskou hro-
madnou dopravou 886 904- 
krát, z toho cestovalo čipo-
vými kartami 3 676 občanov 
a ďalší cestujúci nepoužívali 
čipovú kartu, ale papierový 
zľavnený cestovný lístok. 

Dosah zmeny na rozpočet 
mesta nie je možné v súčas- 
nosti presne vyčísliť, lebo 
počet cestujúcich sa môže 
zvýšiť. Predpokladá sa však, 
že tržby z predaja cestovných 
čipových kariet po zavedení 
zmeny pre ŤZP a ŤZP-S 
stúpnu. Cestovanie za vý-
hodnejších podmienok pre 
osoby s ŤZP a ŤZP-S majú  
v súčasnosti zavedené via-
ceré slovenské mestá, napr.  
v Bratislave bezplatne, v Ko-
šiciach a Prešove platia len 
za čipovú kartu raz ročne, 
bez ohľadu na počet jázd.

REDAKCIA

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
budú mať zľavnené cestovné

Výber parkovného  
v platenej zóne 
parkovania v na-
šom meste má na 
starosti Žilinská 
parkovacia spoloč-
nosť, s.r.o. (ŽPS). 
Mesto Žilina v nej 
má väčšinový 
majetkový podiel, 
avšak nemá väčši-
nové rozhodovacie 
právomoci (tak to 
bolo v minulosti 
nastavené). Predse-
dom dozornej rady 
ŽPS je Ing. George 
Trabelssie.  
Druhým spoloč-
níkom (ktorý má aj 
manažérsku kontro-
lu) je spoločnosť 
SIRS - Develop-
ment, a. s.

ŽPS v roku 2015 od-
predala parkova-
cí dom pod OC 

MIRAGE svojmu uve-
denému druhému spo-
ločníkovi – SIRS – Deve-
lopment, a. s., a to za cenu  
5 825 000 eur bez DPH. 
Výnos, ktorý takto ŽPS 
získala, však spoločníkom 
ŽPS nebol rozdelený. 

V správe o výsledkoch kon-
trol predkladanej hlavným 
kontrolórom mesta na ro-
kovanie Mestského zastupi-
teľstva v Žiline dňa 24. 4. 
2017 (dostupné na webovej 
stránke mesta) sa na str. 10 
a nasl.  uvádza, že:

Predajom parkovacieho 
domu získala spoloč-
nosť disponibilné pros- 
triedky, ktoré mali byť 
použité za účelom inves- 
tície v súlade s obchod-
no–finančným plánom 
na rok 2015. Vykonanou 
kontrolou bolo preuká-
zané, že spoločnosť pos- 
kytla finančnú pôžičku 
spoločnosti ŠPORT 
PARK, s. r. o. v celkovej 
sume 5 700 000 eur aj na-
priek tomu, že v čase pos- 
kytnutia evidovala voči 
ŠPORT PARK, s. r. o. 
pohľadávky po lehote 
splatnosti v celkovej 
výške 964 623,40 eura. 
Spoločnosť ŠPORT 
PARK, s. r. o. hospo-
dárila minimálne od 
roku 2009 so záporným 
vlastným imaním.  
Z tohto dôvodu bolo 
pred poskytnutím pô-
žičky potrebné uvažo-
vať o možnej predlženos- 
ti tejto spoločnosti, lebo 
za predlženú sa všeobec- 
ne považuje spoločnosť, 
ktorá je povinná viesť 
účtovníctvo, má viac 
ako jedného veriteľa  
a hodnota jeho záväzkov 
presiahla hodnotu jeho 
majetku (má záporné 
vlastné imanie).

Chceli sme preto ako spo-
ločník ŽPS s väčšinovým 
podielom na základnom 
imaní získať uvedenú zmlu-
vu o pôžičke, pretože ako 
spoločník máme podľa náš-
ho názoru právo vedieť, čo 
sa v spoločnosti deje a čo sa 
za ňu podpisuje a kam od-
chádzajú peniaze a kedy sa 
vrátia (tým viac, že spoloč-
níkom je mesto, teda verej-
noprávny subjekt). Tým 
viac, že podľa návrhu  
niektorých poslancov sa 
malo nadobudnutie športo-
vej haly mestom zaplatiť za-
počítaním z výnosu z pre-
daja parkovacieho domu. 
Žiaľ, uvedená zmluva bola 
poskytnutá len na nahliad-
nutie, resp. teraz už len  
s odkazom, že „len na val-
nom zhromaždení“. Keď sa 
konateľ spoločnosti za me-
sto (spoločnosť má dvoch 
konateľov, jedného nomi-
nuje mesto) domáhal pos- 
kytnutia kópie tejto zmluvy, 
bolo mu umožnené do 
zmluvy len nahliadnuť,  
avšak na to, aby získal jej 
kópiu, by musel podpísať 
Dohodu o dôvernosti  
a utajení so zmluvnou 
pokutou vo výške  
10 000 eur za porušenie 
ktorejkoľvek povinnosti  
z tejto dohody. Veľmi 
zvláštny postup, keď kona-
teľovi ako najvyššiemu 
predstaviteľovi spoločnosti 
je podmieňované vydanie 
informácie (nielen nahliad-
nutím) podpísaním utaje-
nia aj s poriadne mastnou 
sankciou.

Parkovací dom bol predaný, 
výnos z toho ale mesto 
nemá žiaden. Naopak, ešte 
stále spláca a nejaký ten čas 
ešte bude splácať úver, ktorý 
si vtedajší vlastník parkova-
cieho domu na jeho výstav-
bu zobral. O to intenzívnej-
šia a pochopiteľnejšia je 
preto naša snaha dostať sa  
k základným informáciám. 
Prečo existuje snaha nes- 
prístupniť a utajiť? Je v tej 
zmluve o pôžičke niečo, čo 
by mesto ako väčšinový 
spoločník parkovacej spo-
ločnosti nemalo vidieť?  
O to viac nás to preto teraz 
všetkých zaujíma. Určite sa 
budeme pýtať aj ďalej, hoci 
možno niekomu naša snaha 
bude nepríjemná. Sme ale 
presvedčení, že nežiadame 
nič nelegitímne.

Perlička na záver – hoci 
spoločnosť tvrdí, že infor-
mácie si máme žiadať pros- 
tredníctvom valného zhro-
maždenia, keď sme tak 
minulý rok urobili a výslov-
ne sme si kópiu zmluvy  
o pôžičke vyžiadali, spoloč-
nosť nám k tomu akurát od-
písala dvomi vetami a žiad-
nu kópiu nám  neposkytla.

REDAKCIA 

Čo sa deje v Žilinskej 
parkovacej spoločnosti?

Žilinské pešie 
komunikácie sa  
v najbližších rokoch 
dočkajú opravy. 
Mesto Žilina zverej-
nilo v máji 2017 
výzvu na výstavbu  
a rekonštrukciu 
povrchov chodníkov 
v častiach Staré 
mesto, Malá Praha 
a Bôrik. Zhotovi-
teľské práce by 
mali byť ukončené 
do troch rokov od 
podpisu zmluvy. 

Celkovo radnica plánu-
je zrekonštruovať 116 
chodníkov pre peších, 

pričom väčšina z nich je 
umiestnená v centrálnej 
časti mesta. Celková pred-
pokladaná hodnota zákazky 
predstavuje sumu vo výške 
974 472,64 eura bez DPH.  

Predmetné chodníky tvoria 
dôležité pešie trasy pre chod-
cov, ktorí ich vo veľkom poč- 
te často využívajú počas celé-

ho dňa. Ide o hlavné pešie 
komunikácie v rámci rie-
šených troch lokalít  
a prístup k jednotlivým 
obytným domom a občian-
skej vybavenosti.
 
Odvodnenie peších komu-
nikácií sa zlepší voči pôvod-
nému vďaka vybudovaniu 
priečneho sklonu. Povr- 
chová voda bude zo všetkých 
chodníkov vedená do okoli-
tej zelene, respektíve na 
okolité komunikácie  
a odtiaľ do existujúcej ve-

rejnej dažďovej kanalizácie. 
V miestach priechodu pre 
chodcov sú navrhnuté vo-
diace línie pre nevidiacich.
 
Vyhodnotenie a výber najvý-
hodnejšej ponuky sa usku-
toční 16. júna 2017. O ďal-
šom postupe, začatí 
rekonštrukčných prác či 
prípadných obmedzeniach 
spojených s týmito prácami 
vás budeme včas informovať. 

REDAKCIA

Chodníky v centrálnej časti  
mesta sa budú opravovať

Po 1. júni 2017 budú mať osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
zľavnené cestovné. 

Rekonštrukcia chodníkov prebehne 
v častiach Staré mesto, Malá Praha a Bôrik.
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Milí Žilinčania,
máme za sebou 
mesiac máj, kedy 
naše mesto rozkvitlo 
do krásy a slnečnej 
pohody. S prichá- 
dzajúcimi teplými 
dňami sa v meste 
začali práce na 
cestných komuniká-
ciách, do prevádzky 
sme spustili všetky 
fontány, začali sme 
práce na kosení  
v parkoch a na 
sídliskách a mnohé 
ďalšie. 

Určite vám neunikli ani 
Staromestské sláv-
nosti, ktoré koncom 

mesiaca naplnili naše obe 
najväčšie námestia. Verím, že 
v tradícii, akou sú tieto sláv-
nosti, sa bude pokračovať  
a každým rokom k nám za-
víta viac a viac návštevníkov.  
V kultúrnom vyžití sa bude 
ďalej pokračovať – pre Žilin-
čanov a návštevníkov si me-
sto Žilina pripravilo bohatý 
program v rámci Žilinského 
kultúrneho leta 2017, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou kul-
túrno-spoločenského života  

v Žiline. Pre deti i dospelých 
sú pripravené dni plné zábavy, 
tanca a hudby. O Žilinskom 
kultúrnom lete sa dočítate na: 
www.kulturneleto.eu. 

V meste je aktuálna i bytová 
otázka. Problém vyriešiť býva-
nie najmä u mladých rodín 
môže práve výstavba bytového 
domu na Ulici Daniela Dlaba-
ča. V súčasnosti prebieha na 
výstavbu bytového domu ve-
rejné obstarávanie, pričom 
predpokladaná čiastka na jeho 
vybudovanie je 2 050 000 eur 
bez DPH. Predbežný termín 
realizácie jej výstavby je máj 
2018. Naplánovaná je aj 
výstavba bytov v lokalite za 
Vuralom, ktorá je v súčasnej 
dobe v štádiu príprav pro- 
jektovej dokumentácie.  
V tomto roku bolo pri- 
delených 21 bytov.

Aktuálna je v našom meste  
i otázka investícií, ktorá sa pre-
berala na aprílovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Roz-
hodnutie poslancov nám 
skomplikovalo situáciu v  
investičných akciách, ktoré 
sme mali pripravené na reali-
záciu. Žiaľ, s niektorými musí-

me počkať. Slnečné júnové 
počasie môžete zužitkovať 
prechádzkou v Lesoparku 
Chrasť, okolí Vodného diela 
Žilina či využiť bicykel a prejsť 
žilinskými cyklotrasami, 
ktorých je na území mesta 
vybudovaných v dĺžke 8 kilo-
metrov. Milovníci bicyklova-
nia sa môžu tešiť na nové 
cyklotrasy, ktoré sa plánujú 
vybudovať na sídlisku Solinky. 
Taktiež sa dokončí prepojenie 
medzi sídliskami Solinky  
a Vlčince.

Zároveň želám všetkým  
žiakom a študentom ús- 
pešné ukončenie školského 
roka 2016/2017 a úspešný  
začiatok tohtoročných  
letných prázdnin. 

Igor Liška, prednosta 
Mestského úradu v Žiline 

Na mimoriadnom 
zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva  
v Žiline, ktoré sa 
konalo 15. mája 
2017, poslanci 
rokovali o zmenách 
mestského rozpočtu. 

Navrhovanými zme-
nami sa rozpočet 
mesta navýši zo 

súčasných 59 990 070 eur 
(schválený dňa 20. 2. 2017) 
na 67 197 179 eur, pričom 
ide o vyrovnaný rozpočet  
v príjmovej i výdavkovej 
časti. Finančné opatrenia 
prijaté v rámci mestského 
rozpočtu budú viesť k skva-
litneniu a zlepšeniu života 
občanov v meste.
 
Mesto sa aj naďalej bude 
uchádzať o finančnú pod-
poru z prostriedkov Európ-
skej únie na viaceré projekty 
týkajúce sa dopravy, školstva 
či sociálnej pomoci, pričom 
sa bude finančne spolu- 
podieľať na týchto projek- 
toch. Podporia sa športové  
i kultúrne podujatia. Dobu-
dujú sa aj pešie komunikácie 
na miestnych cintorínoch  
a taktiež sa posilní verejný 
poriadok a bezpečnosť v uli-
ciach mesta obstaraním ka-
merového systému na 
Národnej ulici v časti – pod-
chod k železničnej stanici. 

Prijaté zmeny v rozpočte boli 
schválené až na druhýkrát. 
Dôvodom bolo stiahnutie 
pôvodného návrhu na zme-
nu rozpočtu,  ktorý poslanci 
pripomienkovali  na 23. za-
sadnutí mestského zastupi-
teľstva dňa 24. apríla.  

Poslanci hlasovali za stia- 
hnutie návrhu nasledovne: 
za: Peter Bačinský, Jozef 
Badžgoň, Martin Barčík, Ľu-
bomír Bechný, Peter Dur-
mis, Peter Fiabáne, Ľudmila 
Chodelková, Jozef Juriš, 
Martin Kapitulík, Dušan 
Maňák, Iveta Martinková, 
Ján  Ničík, Ľuboš Plešinger, 
Miroslav Sokol, Emília Tala-
fová, Marián Zrník, 

proti: Dušan Dobšovič, Pa-
trik Groma, František Kosa, 
Anton Trnovec, 

zdržali sa: Peter Cibulka, 
Branislav Delinčák, Jana Fili-
pová, Miroslav Kolenčiak, 
Ján Pažický, Juraj Popluhár, 
Ján Púček, Štefan Zelník. 

Mesto  pripravilo a predloži-
lo na tomto rokovaní kom-
plexný a z pohľadu jedno-
tlivých mestských častí 
vyvážený rozpočet. Avšak 
poslanci nakoniec nepod-
porili viaceré podstatné in-
vestície, napr. vybudovanie 
nových parkovacích miest, 

opravy a údržba mestského 
mobiliáru, vybudovanie láv-
ky medzi Brodnom  
a Vraním, rekonštrukcie 
chodníkov v mestských čas- 
tiach, vysporiadanie územia 
a búracie práce v lokalite za 
Vuralom, rekonštrukciu 
parku v Závodí, revitalizáciu 
vnútrobloku na Vlčincoch – 
Dobšinského ulica a iné.   

Návrh uznesenia mestského 
úradu bol upravený na pra-
covnom stretnutí mestských 
poslancov  a pracovníkov 
úradu  do podoby, ktorá 
bola predložená a schválená 
na mimoriadnom mest-
skom zastupiteľstve začiat-
kom mája.   

Poslanci sa zároveň dohodli 
na ďalšom pracovnom stret-
nutí, ktorého sa zúčastnili 
predsedovia poslaneckých 
klubov i vedúci odboru eko-
nomického Mestského úra-
du v Žiline, pán Krutek  
a spoločne hľadali možnosti 
na uvoľnenie ďalších finan- 
čných prostriedkov z rozpoč- 
tu mesta, ktorými by sa pod-
porili nedoriešené a nevyh-
nutné aktivity, resp. projek-
ty. Výsledky tohto rokovania 
sa prerokujú na najbližšom 
mestskom zastupiteľstve. 

REDAKCIA 

Navýšenie mestského rozpočtu 
poslanci schválili až na druhýkrát

Obyvatelia, ako aj 
turisti dnes berú 
obmedzenie dyna-
mickej dopravy  
v centrách miest 
ako prirodzenú 
súčasť a zároveň aj 
gastronomické 
prevádzky nehlásia 
žiadne problémy.   
Toto opatrenie len 
posilnilo cestovný 
ruch, pretože verej-
nosť tak nemusí 
„kľučkovať“ po- 
medzi idúce autá  
a zároveň je zacho-
vaná aj estetická 
tvár budov, keďže 
pred nimi nie sú 
verejné parkoviská.

Mariánske námestie, 
ktoré je vyhlá-
sené za mestskú 

pamiatkovú rezerváciu, je 
najnavštevovanejšie naj-
mä v letných mesiacoch. 
Nielen my Žilinčania, ale aj 
návštevníci nášho mesta tu 
hľadajú pri káve či osviežu-
júcom nápoji oázu pokoja 
pri pohľade na meštianske 
domy, ktoré sú skutoč-
ne výnimočné. Zvýšeným 
výskytom áut je spôsobený 
hluk, prach a emisné za-
ťaženie, ktoré neprospieva 
pešej zóne v historickom 
jadre mesta.

Úlohou samosprávy je nájsť 
také riešenie, ktoré by na 
jednej strane reflektovalo 
požiadavky verejnosti, no 
na druhej strane chránilo 
historickú časť mesta aj za 
účelom zvýšenia návštev-
nosti zo strany turistov. Ide 
o tzv. nepopulárne kroky, 
ktoré predchádzajúci 
primátori riešili len okrajo-
vo, aby nestratili na „poli-
tickej prestíži“. Až za 
primátora Chomu sa od 
roku 2011 začali hľadať rie-
šenia, ktoré vo vyspelých 
mestách sú už desaťročia 
prirodzenou súčasťou živo-
ta.  V súčasnosti platí Vše- 
obecne záväzné nariadenie 
(VZN), ktoré reguluje 
vstupy a dopravu v pešej 
zóne, avšak neefektívne. 
Prax ukázala,  že systém sa 
ľahko zneužíva. Je preto 
neekonomické, aby práve 
kvôli neohľaduplným vodi-
čom sa zásadne zvýšil počet 
mestských policajtov, ktorí 
by ich neustále sankciono-
vali.  Mesto preto v roku 
2012 prišlo s iniciatívou re-
gulovať tieto vstupy do cen-
tra mesta prostredníctvom 
mechanického zabezpeče-
nia, ktoré pozostáva  
z výsuvných stĺpikov a soft- 
vérového zabezpečenia. Ne-
chalo si vypracovať projek-
tovú dokumentáciu na to, 
akým spôsobom by to 
mohlo fungovať a koľko by 
to stálo mestskú pokladni-
cu. Následne v roku 2015 sa 
táto dokumentácia musela 
upraviť v závislosti od nových  
trendov a technických mož-

ností. V roku 2016, keď už 
bolo všetko pripravené, 
rozhodlo sa mesto pripraviť 
poslancom VZN, ktoré by 
riešilo nové pravidlá pre 
vydávanie povolení na 
vstup do historickej časti 
mesta. Tento zámer bol 
oznámený poslancom me-
sta a tiež verejnosti, resp. 
obyvateľom dotknutej oblas- 
ti. Na základe podnetu od 
občanov zástupcovia mesta 
zorganizovali stretnutie, na 
ktorom obyvatelia, ale aj 
poslanci mali možnosť 
predniesť svoje pripomien-
ky, výhrady, príp. návrhy. 
Tieto pripomienky mesto 
vyhodnotilo a opodstat-
nené návrhy zapracovalo 
do navrhovaného VZN tak, 
aby účel zavádzania nového 
systému bol zachovaný. 

Viacnásobné pracovné 
stretnutia s poslancami  
a verejnosťou priniesli výs- 
ledok v podobe spoločného 
návrhu VZN, ktorý 
zohľadňuje záujmy podni-
kateľov, majiteľov nehnu-
teľností, obyvateľov, návš-
tevníkov a obchodníkov. Je 
pochopiteľné, že nie všetci  
s týmto návrhom súhlasili  
a boli ochotní sa s ním sto-
tožniť. Mesto sa snaží v tejto 
otázke riešiť narastajúci po-
čet vozidiel v historickej čas- 
ti mesta, čím rieši estetické 
ponímanie centra ako celku 
a rovnako sa usiluje chrániť 
mestskú pamiatkovú rezer-
váciu pre generácie, ktoré 
prídu po nás. Rovnako 
rešpektuje stav zásobovania 
prevádzok a tých, ktorí 
bývajú v tejto časti mesta. 
Pravdepodobne však osob-
né záujmy podnikateľov  
a obchodníkov prevyšujú 
verejno-prospešný zámer. 
To sa stalo dôvodom, prečo 
istí podnikatelia z pešej 
zóny tento zámer odsudzo-
vali a zalarmovali takmer 
všetkých obyvateľov pešej 
zóny, aby sa ohradili voči 
tomuto návrhu. Na ich ná-
tlak poslanci, ktorí sa s ma-
teriálom stotožnili a ktorí 
sú sami presvedčení, že 
takýto spôsob regulácie je 
vhodný, ho razom odmietli 
schváliť. 

Fakty o návrhu VZN:
- je prispôsobený systému, 
ktorý bol pripravovaný od-
borníkmi takmer 2 roky
- prináša zníženie poplat-

kov za povolenia
- zavádza nové možnosti 
vstupu v závislosti od štruk-
túry žiadateľov – je flexibil-
ný
- vyhradzuje čas zásobova-
nia od 5.00 – do 9.30 hod. +  
mimoriadne zásobovanie 
počas celého dňa
- primerane spoplatňuje 
kuriérske a zásobovacie vo-
zidlá, ktoré PZ zaťažujú naj-
viac
- umožňuje vstup vozidlám 
bez príslušného povolenia 
ako mimoriadny vjazd
- obmedzuje vozidlá, ktoré 
majú emisné zaťaženie 
vysoké

Fakty o novom systéme:
- je umiestnený na dvoch 
vstupoch (Sládkovičova uli-
ca a Čepieľ)
- pozostáva z 2 automatických 
výsuvných stĺpikov 
- kamerový systém pozo-
stáva z RFID kamery (pre 
čip) a ANPR kamery (pre 
EČV)
- súčasťou systému je aj do-
plňujúca GSM brána
- je vybavený aplikáciou pre 
ubytovacie zariadenia a za-
riadenia, ktoré prijímajú 
vysoký počet hostí
- eliminuje možnosť ne- 
oprávneného prejazdu
 - hrozba poškodenia vo-
zidla
- 24-hodinový dohľad nad 
systémom
- rozpoznáva vozidlo ozna-
čené kartičkou ŤZP
- z legislatívneho hľadiska 
najvhodnejší systém na za-
vádzanie regulácie.

V súčasnosti sa na znení 
VZN opäť pracuje. Treba si 
uvedomiť, že ak sa-
mospráva neprijme žiadne 
opatrenie na reguláciu vo-
zidiel v historickej časti 
mesta, neubránime sa na-
rastajúcemu počtu áut. 

Bolo by smutné, keby sme 
si nechránili to, čo by sme 
chrániť mali. Bolo by smut-
né, keby sme zabudli aj na 
tých obyvateľov historickej 
zóny, ktorí sa z nového 
VZN tešili. Bolo by smut-
né, keby sme sa nechali vy-
dierať tými, ktorí by naj-
radšej parkovali až na 
balkóne svojho bytu... 

REDAKCIA

Rokovania o zavedení nízkoemisnej 
zóny v centre mesta naďalej prebiehajú 

Odbor životného prostredia Mestského úradu v Žiline pokračuje v starostlivosti o vegetáciu aj 
v najbližších mesiacoch. Naplánované sú bežné štandardné práce údržby zelene (kosenie, 
ošetrovanie drevín a porastov, výsadba nových rastlín atď.). S kosením trávnikov sa na sídlis- 
kách a v centre mesta začalo v 17. týždni tohto roka, hneď ako to dovolilo počasie. Interval 
kosenia sa v tomto roku navýši, keďže z mestského rozpočtu boli na túto aktivitu vyčlenené 
vyššie finančné prostriedky. Starostlivosť o mestskú zeleň vykonávajú v súčasnosti dve spo-
ločnosti (T+T, a.s. a MGM, s.r.o.) v rozsahu zmlúv, ktoré majú uzatvorené s mestom Žilina.

O zeleň v meste bude postarané aj počas leta 

Mariánske námestie, ktoré je vyhlásené za mestskú pamiatkovú 
rezerváciu, je najnavštevovanejšie najmä v letných mesiacoch. 
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Mesto Žilina pripra-
vuje tento rok veľké 
investičné akcie  
a tie neobídu ani náš 
volebný obvod č. 7.  

Veľká vec, ktorá, dúfajme, 
prejde zastupiteľstvom, je 
vybudovanie priechodu pre 
chodcov a súvisiacich chod-
níkov z obytného súboru 
Kvačalova do Závodia okolo 
cintorína.  Všetci Závodčania, 
keď chcú ísť na cintorín, mu-
sia prejsť cez veľmi nebezpeč-
nú križovatku bez priechodu 
a osvetlenia.  Často sú to  
najmä starší ľudia, ktorí sa po-
hybujú už pomalšie a nevedia 
promptne reagovať na rútiace 
sa autá.  Nezriedka bývajú 
oblečení v čiernom, čo zase 
sťažuje ich viditeľnosť v noci.  
Rovnako mamičky s kočíkmi 
dnes musia ísť po ceste a ris- 
kujú život seba a svojich detí, 
keď sa chcú ísť prejsť do Závo-
dia a parku.  Kvačalova je plná 
mladých rodín a kočíkujúcich 
rodičov, ktorí sa radi chodia 
prechádzať do Závodia.  Súčas- 
ťou rekonštrukcie, ak sa to tak 
dá nazvať, bude aj presunutie 
zastávky pre autobusy sme-
rujúce na Hájik tak, aby ľudia 
nevystupovali do udupaného 
štrku uprostred ničoho a bez 
priechodu, ako je tomu teraz.  
Nová zastávka vyrastie hneď 
vedľa cintorína oproti obytné-
mu súboru Kvačalova.  Trvalo 
to síce dva roky, ale podarilo 
sa nám nájsť riešenie, ktoré je 
realizovateľné prakticky hneď.  

Závodský park, ktorý sme už 
spomínali, je ďalší, ktorý čaká 
veľká zmena.  Po tom, čo  
zastupiteľstvo odsúhlasilo 
prenájom pozemkov od  
miestneho urbariátu, je pripra-
vený projekt jeho revitalizácie.  

Miestni, obyvatelia Kvačalo-
vej a Hájičania sa môžu tešiť 
na príjemný park, kde nájdu 
svoje vyžitie deti, dospievajú-
ca mládež a rovnako aj všetci, 
ktorí si budú chcieť len tak 
posedieť v tieni robustných 
gaštanov.  V rámci parku 
vznikne detské ihrisko, čo ur-
čite využijú všetky mladé ro-
diny z okolia, lebo jediné dos- 
tupné ihrisko je pri malom 
„kruháči“ v Závodí a mnoho 
rodičov sa tam bojí chodiť, 
pretože je priamo pri rušnej 
križovatke.  Ihrisko bude 
umiestnené hneď pri škôlke.  
Po obrube parku vzniknú 
nové parkovacie miesta a cez 
park povedie chodník, takže 
chodci už nebudú riskovať 
stret s autami na vozovke.  
Nové lavičky umožnia 
stretávanie sa priateľov  
a známych v parku – možno 
banalita pre mnohých zo 
sídlisk, prípadne mesta,  
v Závodí však takáto mož-
nosť doteraz chýbala.  V ne-
poslednom rade dôjde  
k vzniku mini námestíčka, 
ktoré umožní do budúcna 
organizovanie rôznych  
miestnych podujatí  
a stretnutí.  Aj na toto sa 
pamätalo pri návrhoch na 

revitalizáciu parku.  Ďalšia 
investícia, ktorá je už aj 
schválená, je oprava a rekon-
štrukcia vnútorných priesto-
rov v MŠ v Strážove.  Táto in-
vestícia prichádza tak- 
povediac v hodine dvanástej.  
Rekonštruovať sa budú  
vnútorné rozvody vody,  
elektroinštalácia a svetlá.   Na 
rekonštrukciu je vyčlenených 
predbežne  100 000 eur a pev-
ne veríme, že od septembra 
nastúpia deti do už vyno- 
vených priestorov.  Určite si to 
zaslúžia.  

V Bánovej je v pláne projekt 
chodníka na cintorín – po-
dobne ako v Závodí sa poda-
rilo nájsť pozemky, cez ktoré 
by mesto vedelo chodník 
vybudovať až na cintorín, 
čím vznikne súvislý peší ťah 
cez celú Bánovú.  Absencia 
chodníka je jedna z najčastej-
šie sa opakujúcich sťažností 
miestnych občanov.  Z inves- 
tičnej nádielky sa minulý rok 
mohli tešiť obyvatelia Žilin-
skej Lehoty, kde sa vymenili 
všetky okná na kultúrnom 
dome.  Veľmi to pomohlo 
najmä počas tuhých mrazov, 
kedy prestala budova 
premŕzať.  Najviac obyva-
teľov tejto časti čoskoro po-
teší aj nové značenie ulíc, aby 
uľahčilo návštevníkom 
orientáciu v tejto peknej časti 
mesta Žilina.  

Poslanci za volebný 
obvod č. 7

Volebný obvod  č. 7 informuje

Žiaci ZŠ s MŠ sv. Gorazda 
diskutovali s americkým 

diplomatom

Keďže v posledných 
mesiacoch sme boli 
svedkami toho, že 
na zasadnutiach 
Mestského zastupi-
teľstva v Žiline sa 
podľa nás neriešili 
tie zásadné 
problémy, ktoré by 
zastupiteľstvá 
riešiť mali, ale boli 
sme naopak 
svedkami vybavova-
nia si vzájomných 
účtov a „starých 
hriechov minulosti“ 
medzi niektorými 
poslancami, rozhod-
li sme sa tento 
článok napísať nie 
tak ako tradične, 
ale apelovaním na 
kolegov poslancov 
Mestského zastupi-
teľstva v Žiline  
a vedenie mesta 
Žilina.

V mestských častiach (ďalej 
len „MČ“) poslanci podľa 
nášho názoru plnia pod-
statne viac povinností  
a drobných požiadaviek ob-
čanov-voličov, takých,  
o ktorých sa poslancom 
centrálnych častí mesta čas- 
to ani „nesníva“. 

Denne sme kontaktovaní 
občanmi s otázkami: „Čo to 
tam vy poslanci vlastne 
robíte, handrkujete sa ako 
malé deti, politikárčite, je 
nedôstojné pozerať záznamy 
z rokovaní zastupiteľstiev. 
Nevenujete sa tomu, čo obča-
nov denne trápi. Mamičky  
s deťmi tlačia kočíky nie po 
chodníkoch, ale po frekven-
tovaných cestách. Po ces- 
tách, často skôr neces- 
tách, kde je adekvátny skôr 
názov – „sama jama“, ktoré 
ešte asfalt nikdy nevideli. 
Po cestách, kde krajom  
ciest denne tečú splašky  
a fekálie, lebo kanalizácia  
a vodovod je tu ešte stále 
len snom/vidinou a nie rea-
litou“.

Ďalší okruh problémov  
v MČ je spojený s tým, že  
v minulosti došlo k odpre-
daju kultúrnych domov  
v niektorých MČ, čím došlo 
k tomu, že spoločenský  
a kultúrny život obyvateľov 
týchto MČ „zhasol“. 

Žijeme v MČ, kde počas 
zimy musia občania čakať 
často aj 48 hodín na spo-
jazdnenie ciest, lebo sme 
zaradení do III. pásma, 
kedy sa musia najskôr spo-
jazdniť centrálne časti me-
sta. V MČ, kde je tráva ko-
sená 2x, max. 3x ročne, 
pretože v MČ tráva vie, že 
tu má rásť pomalšie ako  
v centre, ktoré sa kosí napr. 
aj 6-krát do roka. A mohli 
by sme vo výpočte výhod 
života v mestských častiach 
mesta Žiliny ďalej pokračo-
vať, avšak nasleduje už len 
výzva, aby sa už niečo ko-
nečne pohlo v MČ dopredu 

a aby sa občania týchto MČ 
mohli cítiť byť plnohodnot-
nými občanmi mesta Žili-
na.

Výzva poslancov a obča-
nov mestských častí voleb-
ného obvodu č. 8: 

Poslanci a občania mest-
ských častí volebného ob-
vodu č. 8 vyzývajú  
poslancov Mestského zas- 
tupiteľstva v Žiline a vede-
nie mesta Žilina, aby aktív-
ne začali  prijímať také 
rozhodnutia a opatrenia, 
ktoré budú smerovať k pos- 
tupnému rozvoju/dobudo-
vaniu/dorovnaniu úrovne 
vybavenosti mestských čas- 
tí (bývalých samostatných 
obcí) na úroveň centrálnych 
častí mesta Žilina. Aby aj 
pri nedostatku finančných 
prostriedkov boli prijímané 
také opatrenia a rozhodnu-
tia, aby v mestských častiach, 
kde doteraz mesto dávalo 
minimum finančných pros- 
triedkov a v podstate skoro 
žiadne investície, dochá- 
dzalo postupne k dobudo-
vaniu infraštruktúry, najmä 
ciest, vodovodu a kanalizá-
cie tak, aby aj občania mest-
ských častí mali prístup  
k takým životným pod-
mienkam a potrebám a ta-
kej občianskej vybavenosti, 
aké majú a ktoré sú pre ob-
čanov centrálnych častí me-
sta Žilina už dlhé roky  
úplnou samozrejmosťou. 
Dane v mestských častiach 
občania aj podnikatelia pla-
tia rovnaké ako občania v 
centre, životné podmienky  
v mestských častiach – 
kedysi samostatných  
obciach – sú  však podstat-
ne horšie a často nedôstoj-
né 21. storočia. V prípade, 

ak nedôjde k napĺňaniu tej-
to výzvy, poslanci obvodu 
budú navrhovať zmenu 
daňového zaťaženia obča-
nov a podnikateľov v týchto 
mestských častiach.

Napriek všetkým vyššie 
uvedeným problémom pos- 
lanci a občania obvodu č. 8 
nerezignujú. Denne pracu-
jú, plnia si povinnosti voči 
mestu, organizujú oslavy 
MDD, Mikuláša, športové 
súťaže, súťaže DHZ, spoloč-
né organizované brigády, 
spomínajú a uctievajú si 
padlých vojakov vo vojnách 
pri pietnych aktoch, pripo-
mínajú si Deň otcov, 
vzdávajú česť starším obča-
nom. 

Nezabúdajú ani na také ele-
mentárne veci, ako spo-
menúť si a uctiť si svoje 
mamy a staré mamy pri 
príležitosti Dňa matiek. Na 
oslave Dňa matiek v Brod-
ne (pozri priložené fotogra-
fie) sa stretli všetci poslanci 
výboru č. 8 a z mesta Žilina 
prišli oslávenkyne pozdraviť 
dokonca obaja páni vice- 
primátori. Oslavy sa usku-
točnili aj v ďalších MČ,  
a to v Zástraní a vo Vraní. 
Treba vedieť nielen praco-
vať, treba sa vedieť aj zaba-
viť, ale je potrebné vedieť aj 
prejaviť vďaku, úctu, tole-
ranciu a niekedy povýšiť 
spoločné záujmy nad  
záujmy jednotlivca, prípad-
ne poslaneckého klubu.  

Poslanci volebného 
obvodu č. 8  

Ing. Ján Pažický
Mgr. Emília Talafová

Ján Púček

Volebný obvod  č. 8 informuje

Pri príležitosti Dňa matiek v Brodne sa stretli všetci poslanci 
výboru č. 8 a za mesto Žilina prišli akciu podporiť obaja 
zástupcovia primátora.  

Pre mamičky si  pripravili program aj tí najmenší.  

Pozdĺž Kvačalovej ulice pribudne nový chodník a priechod pre chodcov.  
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Veľa emócií, sĺz 
dojatia aj sklama-
nia zažili naše 
mažoretky DIANA  
z CVČ Žilina na 
Majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa 
konali v máji  
v Spišskej Novej 
Vsi. Podpora rodi-
čov umocňovala 
tieto emócie  
a vytrvalosť a tvrdá 
príprava priniesli 
svoje ovocie.  

Titul MAJSTER SLO-
VENSKA si odniesli 
dievčatá v kategórii 

junior baton veľká for-
mácia. Ďalší veľmi vzác- 
ny titul MAJSTER SLO-
VENSKA  si odniesli do 
Žiliny aj seniorky, ktoré 
prvýkrát štartovali v ka-
tegórii flag veľká formácia.  
Ukázali, že žiadnej discip- 
líny sa neboja a popasu-
jú sa s novými nápadmi 
a výzvami.  Aj naše ďalšie 
sóloformácie neobišli na-
prázdno.  MAJSTERKOU 
SLOVENSKA v kategórii 
sólo dva batony senior sa 
stala Anetka Šumpíková, 
6. miesto vo veľkej konku-
rencii  sólo baton senior  
získala Simonka Bollová  
a 6. miesto v sóle baton 
junior Terezka Schrollová. 
Titul I. VICEMAJSTER SR 
mini baton kadet si našiel 
svoje majiteľky u Kristín-
ky Kuchárovej, Angeliky 
Kušnieríkovej, Barborky 
Krčovej, Emky Ballovej, 
Simonky Polkovej a Nelky 
Bezákovej. Titul II. VICE-

MAJSTER SR mini baton 
junior má doma Emka Ji-
ríčková, Vanda Hederová, 
Natália Kušnieríková, Sarah 
Straková, Nikola Kubicová, 
Michaela Synaková a Lucia 
Štibraná. II. VICEMAJ-
STERKY SR v disciplíne 
trio baton senior sa stali Ka-
tarína Lancová, Dominika 
Mičechová, Lenka Sabová 
a krásne 4. miesto mini-
mix senior obsadili Vero-
nika Hodasová, Marianna 
Smolková, Simona Kače-
riaková, Sára Gašpieríková, 
Aneta Šumpíková a Simona 
Bollová.

Úspech našich dievčat spo-
číva nielen v tréningoch, ale 
aj veľkej podpore nášho 
zriaďovateľa mesta Žiliny, 
CVČ Žilina, rodičov, 
mnohých nových nápadov 
a času tréneriek Ľudky 
Štefkovej, Lucky Ľuptáko-
vej, Andrejky Funtikovej  
a Ivanky Matejíkovej. Veľká 
vďaka patrí aj vodičovi 
DPMŽ, ktorý to celý víkend 
nemal ľahké. 

A ak aj vy chcete mať  
nespočetné množstvo zážit-
kov so svojou dcérkou a za-
žiť spolu nezabudnuteľný 
adrenalín, prihláste svoju 
princeznú do tohto výni-
močného kolektívu. 

Do konca školského roku 
môžete prihlásiť dievčatá 
vo veku 5 až 13 rokov. In-
formácie na: zilinskemazo-
retkydiana@gmail.com.

CVČ Žilina 

Žilinské mažoretky 
opäť na stupni víťazov

V dňoch 9. až 11. 
mája sa v Mestskej 
časti Praha 15 
uskutočnil už  
4. ročník celopraž-
skej speváckej 
súťaže Bubble Star, 
na ktorej malo 
svoje zastúpenie aj 
mesto Žilina. 

Pätica Žilinčaniek 
úspešne reprezen-
tovala svoje mesto  

i krajinu a v náročnej kon-
kurencii dosiahli výborné 
výsledky. Dve z dievčat sa 
v kategórii 5. – 7. ročník 
umiestnili v prvej desiatke 
a zúčastnili sa slávnostného 
koncertu víťazov, ktorý sa 
konal 21. mája opäť v Pra-
he. Výprava zo Žiliny mala 
zastúpenie zo ZŠ V. Javorku 
na Hlinách, ZŠ Námestie 
mladosti a Centra voľného 
času, Kuzmányho 105. Štyri 
dievčatá súťažili v stredu 10. 
mája v kategórii 5. – 7. roč-
ník základných škôl, pričom 
Vivien Čonková (ZŠ V. Ja-
vorku) s piesňou „All About 
That Bass“ obsadila krásne 

6. miesto a Tetyana Novak 
(ZŠ V. Javorku) skončila  
s piesňou „The Unforgiven“ 
na výbornom 9. mieste.  
V druhej desiatke sa umiest- 
nili aj dievčatá Tamara Žia-
ková s piesňou „Madona  
s dieťatom„  a Alexandra 
Vavríková s piesňou „Ta ne“. 
Obe dievčatá reprezentova-
li Centrum voľného času, 
Kuzmányho 105. 

Vo štvrtok 11. mája sa na 
súťaži predstavila Mária 
Jurgová (ZŠ Námestie mla-
dosti), ktorá úspešne repre-
zentovala Žilinu s piesňou 
„Vyznanie„ od Mariky 
Gombitovej. Súťažiace pod-
poril aj fanklub spolužiakov 
zo ZŠ Námestie mladosti, 
ktorí vytvorili skvelú 
atmosféru. Umiestnenia 
mladých nádejných spevá-
čok sú cennejšie o to viac, 
že sa dokázali predviesť  
v silnej konkurencii viac 
ako 60 účinkujúcich. 
Spevácku súťaž Bubble Star 
organizuje už niekoľko ro-
kov Mestská časť Praha 15  
v spolupráci so ZŠ Nad Pře-

hradou. Účinkujúcich hod-
notí odborná porota zlo-
žená zo spevákov, hercov  
i muzikantov, čo pre mladé 
talenty predstavuje vhodnú 
spätnú väzbu a motiváciu  
v ich ďalšom profesijnom 
smerovaní.  Žilinská de-
legácia sa zúčastnila aj sláv-
nostného prijatia na Radni-
ci Mestskej časti Praha 15, 
kde sa zástupcovia oboch 
miest rozprávali najmä  
o vzájomnej spolupráci na 
kultúrnej úrovni a hodnoti-
li toto úspešné podujatie. 
Mestská časť Praha 15 je 

partnerské mesto Žiliny od 
roku 2008 a obaja partneri 
sa aj prostredníctvom  
takýchto projektov snažia  
o rozvíjanie spolupráce. 

Do budúcna mesto Žilina 
uvažuje zorganizovať v spo-
lupráci so Žilinským mlá-
dežníckym parlamentom 
podobnú akciu aj na žilin-
skej pôde, kde by sa okrem 
domácich súťažiacich pred-
stavili aj súťažiaci z partner-
ských miest Žiliny. 

REDAKCIA

Mladé Žilinčanky uspeli v celopražskej speváckej súťažiAni vzdialenosť nie je 
prekážkou spolupráce
Do Žiliny zavítali 
vzácni hostia  
z partnerského 
mesta Krasnojarsk. 
Toto tretie najväčšie 
mesto na Sibíri je od 
Žiliny vzdialené  
5 500 kilometrov, ale 
ani takáto diaľka 
nezabráni intenzív-
nej spolupráci 
našich miest. 
Primátor Igor Choma 
privítal krasnojarskú 
delegáciu 27. apríla 
na Radnici mesta 
Žilina.

Výsledkom spolupráce 
Žiliny a Krasnojarska 
bola výstava umelec-

kých obrazov a fotografií au-
torov pochádzajúcich práve  
z Krasnojarského kraja, ktorá 
sa konala od 28. 4. – 19. 5. 
2017 na Radnici mesta Žilina  
a v SOHO1 Gallery.  Výsta-
va pod názvom „Sibír vo 
svojej pôvodnej kráse“ po-
núkala dych berúce scenérie 
z divokej sibírskej prírody 
a pohľad do života ľudí 
obývajúcich toto krásne, ale 
drsné prostredie. Slávnost-
nej vernisáže sa zúčastnili 

Inna Dozortseva – vedúca 
zahraničných vzťahov me-
sta Krasnojarsk, Valentína 
Romanová – majiteľka 
Art-galérie Romanových  
v Krasnojarsku a foto-
graf Alexander Kamakajev  
s manželkou Oxanou. Pri tej-
to príležitosti ocenila delegá-
cia z Krasnojarska aj deti zo 
žilinských základných škôl za 
účasť v projekte Deti deťom. 

Oceňovanie sa konalo 27. 
apríla na žilinskej radnici  
a žiaci si odniesli diplomy  
a malé suveníry z Krasnojar-
ska i knižky venované 
Veľvyslanectvom Ruskej fe-
derácie na Slovensku. Okrem 
toho prijali aj pozvanie na 
oslavy 72. výročia oslobode-
nia mesta, ktoré sa konali 28. 
apríla 2017 na Vojenskom cin-
toríne na Bôriku. Symbolic- 
kým položením venca si uctili 
padlých vojakov Červenej ar-
mády, ktorí sú po- 
chovaní v Žiline. Obe mestá 
sú rozhodnuté rozvíjať spo-
luprácu i v nových projektoch, 
ktoré budú obohacujúce  
pre oba spriatelené národy.

REDAKCIA

Na Základnej škole s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 
1 na sídlisku Vlčince si 20. apríla 2017 žiaci 6. až 9. roč-
níka otestovali svoju znalosť angličtiny v praxi. Na besedu 
s nimi prišiel pán Richard Fitzmaurice – vedúci politického 
oddelenia Veľvyslanectva Spojených štátov amerických 
na Slovensku. Vybraní žiaci z jednotlivých tried si vypoču-
li zaujímavú prednášku nielen o jeho rodnom meste New 
Yorku, ale aj o jeho práci a pobyte na Slovensku. Hlavnou 
témou diskusie bol New York. Nadaní mladí angličtinári sa 
dozvedeli viac o histórii, prítomnosti, umení, kultúre, špor-
te a najmä hudbe tohto kozmopolitného veľkomesta,  
k čomu si vypočuli ukážky rôznych svetoznámych hudob-
ných štýlov. Deti sa aktívne zapájali do besedy a mali 
mnoho otázok. Diskutovalo sa aj o životnom prostredí  
a jeho znečistení a žiaci preukázali, že sa dobre vyznajú 
aj v zemepise Spojených štátov a v histórii. Na záver naši 
mladí angličtinári diskutovali o práci diplomata, o jeho 
obľúbených športoch, jedlách či zákutiach New Yorku,  
z ktorého pán Fitzmaurice pochádza. 

Žiaci ZŠ s MŠ sv. Gorazda 
diskutovali s americkým 

diplomatom

Položením vencov  
a kvetov si predsta-
vitelia Národnej 
rady Slovenskej 
republiky, mesta 
Žilina a členovia 
Slovenského zväzu 
protifašistických 
bojovníkov uctili 
pamiatku padlých 
vojakov, ktorí bojo-
vali za mier  
v 2. svetovej vojne. 

Pietneho zhromažde-
nia sa pri Pomníku 
padlých hrdinov pr-

vej a druhej svetovej vojny 
v Budatíne zúčastnil pos- 
lanec Národnej rady Slo-
venskej republiky Anton 
Hrnko, zástupca primátora 
mesta Žilina Patrik Groma, 

poslankyňa mestského zas- 
tupiteľstva v Žiline Emília 
Talafová a predseda Oblast- 
ného výboru Slovenské-
ho zväzu protifašistických 
bojovníkov v Žiline Juraj 
Drotár.

Zúčastnení sa prihovorili 
deťom zo Základnej školy 
Slovenských dobrovoľníkov 
a zdôraznili to, aká je dôleži-
tá sloboda i aké utrpenia 
prináša vojna. Týmto piet-
nym aktom chce mesto  
najmä u mladých ľudí vzbu-
diť záujem o históriu, aby sa 
poučili z chybných krokov  
a v budúcnosti sa vyvarovali 
podobnému konaniu. 

REDAKCIA

Žilina si uctila padlých 
vojakov v Budatíne

Pre mamičky si  pripravili program aj tí najmenší.  

Zľava: Inna Dozortseva, Valentína Romanová, Igor Choma, Oxana 
Kamakajev a Alexander Kamakajev počas prijatia na radnici.

Prijatie žilinských detí na Radnici Mestskej časti Praha 15 

Pietne zhromaždenie pri Pomníku padlých hrdinov 
prvej a druhej svetovej vojny v Budatíne
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V dnešnej modernej spoločnosti je už samozrej-
mosťou, že sa mnoho vecí dá vybaviť pomocou in-
ternetu. Mesto Žilina ide s dobou a snaží sa rozvíjať 
svoje služby aj v tomto sektore. Zamestnanci Mest-
ského úradu v Žiline komunikujú a informujú obča-
nov pomocou internetových stránok, sociálnych 
sietí, aplikácií či e-mailov. Prinášame vám stručný 
prehľad stránok, kde sa môžete obrátiť na mesto Ži-
lina a jeho inštitúcie.

Mesto Žilina
Internetová stránka: www.zilina.sk
Internetová stránka: www.e-sluzby.zilina.sk
Facebook: Žilina - mesto s tvárou
Instagram: zilina_mesto_s_tvarou
YouTube: Mesto Žilina - Mesto s tvárou
Google+: Mesto Žilina mesto s tvárou
Aplikácia: City monitor

Tik mesta Žilina
Internetová stránka: www.tikzilina.eu
Facebook: TIK mesta Žilina
Instagram: tikzilina
YouTube: Turistická informačná kancelária mesta Žilina

Mestské divadlo Žilina
Internetová stránka: www.divadlozilina.eu
Facebook: Mestské divadlo Žilina
YouTube: Mestské divadlo Žilina

Rosenfeldov palác
Internetová stránka: rosenfeldovpalac.sk
Facebook: Rosenfeldov palác
Instagram - rosenfeldovpalac
YouTube - Rosenfeldov Palac

MsHK Žilina
Internetová stránka - mshkzilina.tipsportextraliga.sk
Facebook: MsHK Žilina
Instagram: mshkzilina
Aplikácia: MsHK Žilina

CVČ Kuzmányho 105, Žilina
Internetová stránka: www.cvczilina.sk
Facebook: Centrum voľného času Kuzmányho Žilina

Mestská krytá plaváreň Žilina
Internetová stránka: www.plavarenzilina.sk

Dopravný podnik mesta Žiliny
Internetová stránka: www.dpmz.sk

Žilbyt, s.r.o. 
Internetová stránka: www.zilbyt.sk

Mestská polícia Žilina
Internetová stránka: www.mpza.sk

Sociálne služby mesta Žilina
Internetová stránka: www.socialne.zilina.sk

Odbor školstva a mládeže MSÚ v Žiline
Internetová stránka: www.skolstvo.zilina.sk

Šport v meste Žilina
Internetová stránka: www.sport.zilina.sk

Staromestské slávnosti mesta Žilina
Internetová stránka: www.staromestske-slavnosti.sk

Žilinské kultúrne leto
Internetová stránka: www.kulturneleto.eu

Granty mesta Žilina
Internetová stránka: www.granty.zilina.sk

Okrem uvedených internetových stránok a sociálnych 
sietí majú svoje stránky všetky základné a materské 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Taktiež 
rôzne organizácie, rady, parlamenty či krúžky. 

Všetky informácie a linky viete nájsť na 
internetovej stránke www.zilina.sk.

Žilina je online mesto

Oblastná organizá-
cia cestovného 
ruchu Malá Fatra 
pôsobí na území 
Žilinského kraja už 
od roku 2012. Vznik 
organizácie inicio-
valo mesto Žilina 
spoločne s ďalšími 
subjektmi pôsobia-
cimi v cestovnom 
ruchu. 

Aktuálne má oblast-
ná organizácia 33 
členov, keď sa jej 

rady rozšírili v roku 2016 
o obec Krasňany. Hlavným 
cieľom tejto organizácie 
je spoločná propagácia  
a marketing regiónu Malá 
Fatra, tvorba produktov, 
spoločné budovanie siete 
cyklotrás a realizácia no- 
vých projektov, ktoré sú- 
visia s cestovným ruchom.  
 
V minulom roku orga-
nizácia podporila viaceré 
aktivity, čím zvýšila kon-
kurencieschopnosť regiónu 
v oblasti cestovného ruchu 
i rozvoja turizmu. Svedčí  
o tom aj nárast počtu tu-
ristov, ktorí strávili svoju 
dovolenku aj na území ži-
linského regiónu. Význam- 
nými projektmi, ktoré 

mali za úlohu zviditeľniť 
a spropagovať náš re-
gión, boli určite: natáča-
nie televízneho programu 
Cyklopotulky (cyklotrasy  
v oblasti Kysuckej vrchoviny  
a Malej Fatry, prepojenie 
na Bystrickú dolinu) aj do-
končenie projektu lávky a 
prístrešku na vrchu Straník.  
 
Organizácia sa počas mi-
nulého roku venovala aj 
údržbe týchto cyklotrás, 
ktorá prebiehala od jari do 
jesene. Išlo predovšetkým  
o technickú údržbu (kose-
nie, odvodnenia, premos- 
tenia) a tzv. ľahkú údrž- 
bu, ktorá sa týkala najmä 
značenia a jeho obnovy 
na cyklotrasách v našom 
regióne. Taktiež sa realizo-
vala výstavba mosta, ktorý 
prepojí centrum obce Stará 
Bystrica na Kysuckú cyklo-
magistrálu a k chodníku 
na vrch Bobovec. Rovnako 
bola zabezpečená aj údrž- 
ba turistických chodníkov. 
Počas minulého roka sa 
realizovali viaceré znače-
nia turistických trás, úpra-
va drevín na jednotlivých 
turistických chodníkoch  
i úpravy vyhliadok a orien-
tačných máp. Vo svojej 
činnosti bude organizá-

cia pokračovať aj v roku 
2017. V prospech turizmu 
plánuje preinvestovať pri-
bližne 400 000 eur. „Plánu-
jeme najmä pokračovať  
v rozpracovaných pro- 
jektoch – výstavba vyhliad- 
kovej veže na Dubni, výstav-
ba premostenia na cyklotra-
se pri Belej, údržba cyklotrás  
a turistických chodníkov 
podľa potrieb, zároveň budú 
označené nové cyklotrasy  
v okolí Lietavy a smerom na 
Vážsku magistrálu. V pláne 
máme aj obnovu náuč-
ného chodníka – Fojtov 
potok a, samozrejme, po-

kračujeme v príprave pod- 
kladov k výstavbe cykloma-
gistrály Vodné dielo Žilina 
– Terchová s prepojením 
na Tepličku nad Váhom.  
V zimnej sezóne bude-
me zabezpečovať údržbu 
bežkárskych trás v regióne 
podľa snehových podmie-
nok,“ vyjadril sa k plánom 
organizácie jej riaditeľ, pán 
Peter Šimčák. Počas celého 
roka bude ponuka regiónu 
propagovaná na veľtrhoch  
a výstavách najmä v okolitých 
štátoch. 

REDAKCIA

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Malá Fatra a jej aktivity

V rámci dlhoročnej 
spolupráce partner-
ských miest mesta 
Žilina sa aj v tomto 
roku konalo pria-
teľské stretnutie 
členov žilinského 
klubu seniorov so 
seniormi v Mestskej 
časti Praha 15. 

Mestská časť Praha 
15, ktorá je žilin-
ským partner-

ským mestom, hostila pri 
príležitosti Dňa seniorov 
17. mája 2017 tanečníčky 
zo žilinského klubu seni-
orov – Žilinské Babenky. 
Žilinské Babenky pod ve-

dením pani Márie Zagátovej  
navštívili priestory Domova 
s opatrovateľskou službou 
v Mestskej časti Praha 15 
a osobne sa stretli s miest- 
nymi seniormi. Priebeh 
celého dňa sprevádzalo 
príjemné horúce počasie, 
na záver ktorého členky 
klubu seniorov vystúpi-
li a vyčarili tým úsmev na 
tvári tak seniorom, ako aj 
rodinným príslušníkom.  
 
Za reprezentáciu mesta Ži-
lina v partnerskom meste 
Praha 15 im patrí veľké po-
ďakovanie. 

REDAKCIA

Žilinu reprezentoval klub 
seniorov – Žilinské Babenky

Európsky tanečný 
festival štvorylka 
(European Quadrille 
Dance Festival) opäť 
roztancoval Žilinu. 
Talentovaní tanečníci 
sa 19. mája 2017 
presne o 12.00 hod. 
pustili do synchronizo-
vaného tanca  
s názvom „štvorylka“ 
(quadrille). Mesto 
Žilina a Tanečná škola 
Peter Cieker organizo-
vali podujatie už po 
ôsmykrát. Záštitu nad 
touto kultúrnou 
akciou prevzal 
primátor mesta Žilina 
Igor Choma.

Európsky tanečný 
festival štvorylky 
zaregistrovala or-

ganizácia Tanečný zväz 
Slovinska (Plesna zveza 
Slovenije). Synchronizo-
vané tancovanie štvoryl-

ky v rôznych európskych  
mestách sa koná vždy  
v štvrtý piatok v máji, pres- 
ne o 12.00 hod. na význam- 
ných verejných miestach.  
 
Na Námestí Andreja Hlinku 
v Žiline tento rok tancovalo 
štvorylku skoro 1 300 za-
registrovaných účastníkov, 
od žiakov základných a štu-
dentov stredných škôl až po 
dôchodcov. Všetci účastníci 
prešli prípravným kurzom 
za pomoci učiteľov tanca. 
Satelitný signál zabezpe-
čil synchronizovaný štart 
s ostatnými zúčastnenými 
mestami, pričom hudba 
bola prenášaná priamo zo 
slovinského organizátorské-
ho mesta Maribor. Akciu za 
mesto Žilina prišiel pod-
poriť zástupca primátora 
Anton Trnovec. 

REDAKCIA

Námestie Andreja Hlinku 
v máji ožilo tancom

Klub seniorov – Žilinské Babenky v MČ Praha 15 Štvorylku tento rok tancovalo takmer 1 300 účastníkov

Dokončenie projektu lávky a prístrešku na vrchu Straník
Zdroj foto: OOCR Malá Fatra 



Aj v tomto roku bude mať Žilinské kultúrne leto bohatý program, ktorý pre návštevníkov všetkých 
vekových kategórií pripravilo mesto Žilina. Zaujímavé hudobné, tanečné a historické podujatia budú 
prebiehať najmä na Mariánskom námestí, na Námestí Andreja Hlinku a v Sade SNP. 

Žilinské kultúrne leto odštartuje medzinárodný festival animácie filmov – Fest Anča. Ako jediný na 
Slovensku prináša každý rok krátke a celovečerné animované filmy pre dospelého diváka, ako aj pre 
deti. Opäť budete mať možnosť v Žiline stretnúť filmárov, hudobníkov či umelcov, ktorí patria k špič-
ke súčasného tvorivého sveta. Tento rok budeme oslavovať vo veľkom. Príde totiž kráľ animovaného 
hororu, držiteľ prestížneho ocenenia BAFTA, Robert Morgan. Počas prázdninových mesiacov môže-
te tráviť čas priamo v centre mesta a o zábavu sa vám postará Žilinské kultúrne leto. Na Mariánskom 
námestí na letných terasách pri počúvaní sobotných koncertov rôznych žánrov v rámci cyklu Ma-
riánske leto. Tento rok znova v Sade SNP počas celého kultúrneho leta budú znieť príjemné tóny dy-
chovej hudby  každú stredu a piatkové a sobotné večery vám spríjemní premietanie filmov v Letnom 
kine na Námestí Andreja Hlinku.  Koncom júla sa na Mariánske námestie vrátia remeselníci a počas 
Tvorivých remeselných dielní budú mať Žilinčania ako aj návštevníci mesta možnosť si jednotlivé 
remeslá vyskúšať pod vedením profesionálov. Fanúšikovia slovenského a českého filmu si prídu na 

svoje začiatkom augusta, kedy ku nám zavíta premietací autobus Bažant kinematograf.  Závan histórie prinesú 
podujatia ako Stredoveký deň, ktorý sa stal už tradičnou súčasťou Žilinského kultúrneho leta a v tomto roku sa 
ponoríme do jubilejného ročníka v piatok 11. augusta. Rovnako nebudú chýbať ani Dni zdravia, Primátorská 
kvapka krvi, Festival seniorov či Primátorský deň. Koncom septembra prebehne medzinárodná súťaž mladých 
jazzových interpretov jedinečná svojho druhu na Slovensku s názvom Žilina International Jazz Contest. Fanúši-
kovia športu sa môžu tešiť na Žilinský triatlon, Beh na Dubeň, Žilinský mestský polmaratón, ktorý vás prevedie 
aj historickým centrom mesta či Žilinskú plaveckú štafetu.  

„Milí Žilinčania a návštevníci nášho mesta, prajem vám všetkým chvíle plné pohody, dobrej nálady a nezabud-
nuteľných zážitkov. Verím, že pripravený program, ktorý je naozaj nabitý rozmanitým obsahom, priláka do 
centra diania množstvo divákov,“ hovorí primátor Igor Choma.   

Zmena programu je vyhradená. 
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23.
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SEVER PROTI JUHU

Futbalovy stadión

ZÁVODIE

Zilincania sa bavia futbalom

Prihlásky: 
www.sport.zilina.sk

STARTOVNÉ

0€
Futbalové zápasy 

pre vsetkych:
SKOLY | ÚRADY | FIRMY | PARTIE

organizátori

partneri mediálni partneri

BYTČICKÝ

03.06. 
2017
o 14.00 hod.

futbalový štadión 
v Bytčici

Program
V. Športové hry seniorov 
s vnúčatami

Futbalový zápas Horní – Dolní  

Otvorenie Juniálesu 
príhovor primátora mesta Žilina Igora 
Chomu

08:30

14:00
Vyhlásenie výsledkov zápasu16:00

16:15

Bytčické speváčky16:20
DH Seniorčanka16:50
RUTY ŠUTY17:10
Mažoretky DIANA17:30
skupina ARZÉN17:50
PAPINO18:50

mestská časť Bytčica
Rosinky, Bytčica, Mojšová Lúčka

Už o mesiac začína Žilinské kultúrne leto 2017 
s programom pre všetky generácie

Stredoveký deň  

Futbalový turnaj – Sever proti Juhu  

Bažant Kinematograf   Mariánske leto 

Tvorivé remeselné dielne 
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RÔZNE JÚN  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac jún v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Aj túto jar mali Žilinčania možnosť zapojiť sa do jarného zberu odpadu prostredníctvom 
veľkokapacitných kontajnerov, ktorý v Žiline prebiehal od 4. apríla do 28. mája 2017. 
Kontajnery boli rozložené plošne na celom území mesta, kontajnery na odloženie odpa-
du ste tak mohli vidieť v centre mesta, na sídliskách, ako i v mestských častiach. Počas 
dvoch mesiacov sa na území mesta Žilina vyzbieralo spolu cca 1 700 ton odpadu.Okrem 
toho prebehol aj každoročný zber elektroodpadu kde sa vyzbieralo 17 ton odpadu.
Okrem jarného zberu nadrozmerného komunálneho odpadu sa každoročne organizuje 
aj jesenný zber objemného odpadu, o ktorom budú občania mesta včas informovaní 
prostredníctvom webovej stránky mesta Žilina: www.zilina.sk. Žilinčania môžu bezplatne 
odovzdať počas celého roka odpad, ako napr. chladničky, televízory, pneumatiky, aku-
mulátory, elektronika atď., do zberného dvora na Jánošíkovej ulici, ktorý sa nachádza  
v centre mesta (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Žilinčania naplnili počas jarného zberu  
odpadu desiatky kontajnerov!

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

DENNÝ SPOZNÁVACÍ TÁBOR  
Termín: 3.-7. júla 2017   Pre deti: 7 - 11 rokov  
Počet detí: max. 20       Cena: 40 eur
Kontakt: Mgr. Krkosková, PhD., 0911963483, krkoskova.maja@gmail.com

PRÍMESTSKÝ TÁBOR – CVČ Vlčince, Zvolenská 
Termín: 24. - 28. júla 2017     Pre deti: 7 - 11 rokov 
Počet detí: max. 20               Cena: 50 eur
Kontakt: Mgr. Krkosková, PhD., 0911963483, krkoskova.maja@gmail.com

DENNÝ TÁBOR –  Športová hala, V. Javorku 
Termín: 24. - 27. júla 2017   Pre deti: 7 - 15 rokov  
Počet detí: max. 20             Cena: 50 eur 
Kontakt: Mgr. Mjartan, 0918683079, esustrova@gmail.com

DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR – Športová hala, V. Javorku 
Termín: 7. - 10. augusta 2017   Pre deti: 7 - 11 rokov  
Počet detí: max. 20                   Cena: 50 eur 
Kontakt: Mgr. Mjartan, 0918683079, esustrova@gmail.com

PRÁZDNINOVÝ RAJ – CVČ Vlčince, Zvolenská 
Termín: 10. - 14. júla 2017  Pre deti: 6 - 19 rokov  
Počet detí: max. 25            Cena: 50 eur  
Kontakt: Bc. Veselá, 0905643514, vesela.janka@gmail.com

DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR – CVČ Vlčince, Zvolenská 
Termín: 10. - 14. júla 2017   Pre deti: 7 - 11 rokov 
Počet detí: max. 15             Cena: 25 eur
Kontakt: ivana@haviar.com, andrea@haviar.com

DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR SKIPY – CVČ Kuzmányho 
Termíny: 3. - 7. júla, 10. - 14. júla, 14. - 18. augusta a 21. - 25. augusta 2017 
Pre deti: od 6 rokov    Počet detí:  max. 25   
Cena: 100 eur             Kontakt: ivana@haviar.com, andrea@haviar.com

TVORIVÉ LETO I.  
Termín: 3. - 7. júla 2017  Pre deti: 5 - 12 rokov  
Počet detí: max. 20        Cena: 48 eur 
Kontakt: p. Malgotová, hana.malgotova@gmail.com

TVORIVÉ LETO II. 
Termín: 10. - 14. júla 2017  Pre deti: 7 - 12 rokov  
Počet detí: max. 20            Cena: 60 eur 
Kontakt: p. Malgotová, hana.malgotova@gmail.com

TÁBOR PRE DETI S PORUCHAMI UČENIA 
Termín: 17. - 21. júla 2017  Pre deti: 7  - 12 rokov  
Počet detí: max. 12            Cena: 20 eur/deň
Kontakt: p. Malgotová, hana.malgotova@gmail.com

Na tábory sa prihlasuje najneskôr do 15. 6. 2017!

Centrum voľného času,  
Kuzmányho 105, Žilina 010 01  

tel.: 041/562 11 78 
cvczilina@cvczilina.sk

Prihlášky, tlačivá a viac info nájdete na webe
www.cvczilina.sk.

LETO 20171992

1. 6. uplynulo 100 rokov od 
založenia podniku Hungaria. 
Od roku 1950 má podnik ná-
zov Považské chemické 
závody. 

1. 6. obchodný dom Prior sa 
stal majetkom spoločnosti 
K-mart z USA. Firma kúpila 
takmer všetky obchodné 
domy Prior na Slovensku. 
(POZN: neskôr Tesco, dnes 
Terno).

3. 6. bola v Považskom mú-
zeu vernisáž novej drotárskej 
expozície, ktorej návrh 
vypracovala Mgr. Katarína 
Kekelyová. Vernisáže sa zú-
častnil aj zakladateľ múzea 
Karol Guleja. 

5. 6. a 6. 6. sa konali v celom 
Československu parlament- 
né voľby. V okrese Žilina sa 
volieb zúčastnilo 111 529 vo-
ličov, t. j. 85,53 %. Najviac 
hlasov získalo HZDS (Hnu-
tie za demokratické Sloven-
sko) – do Slovenskej národ-
nej rady až 45,92 % hlasov. 
Nasledovala SDĽ a SNS. Za 
okres Žilina boli do Federál-
neho zhromaždenia zvolení 
Peter Beniač (SDSS), Jozef 
Pauko (HZDS), Viera Pavle-
chová (SDĽ) a Vladimír Šuc-
ha (HZDS). Do Slovenskej 
národnej rady boli zvolení: 
Ján Ďurana (HZDS), Ivan Ja-
roš (HZDS), Ján Slota (SNS) 
a Mária Vrábľová (HZDS).

1997
6. 6. sa začal 3. ročník Staro-
mestských slávností, prvý raz 
pod týmto názvom. Miesto 
konania slávnosti sa presťa-
hovalo z Námestia Ľudovíta 
Štúra na Námestie Andreja 
Hlinku. 

8. 6. bol v koncertnej sále 
Konzervatória slávnostný ve-
čer žilinských tvorcov. Pres- 
tížnou cenou Genius loci 
Solnensis boli ocenení prof. 
Ing. Jaroslav Jeřábek, dlhé 
roky pôsobiaci ako pedagóg 
na Žilinskej univerzite,  
z toho 18 rokov vo funkcii 
rektora.  Ocenení boli aj aka-
demický maliar Fero Kráľ  
a akademický maliar Mojmír 
Vlkoláček.

23. 6. zomrel vo veku 75 rokov 
žilinský rodák JUDr. Ján Kem-
pný, ktorý bol významným 
politikom Demokratickej 
strany. Do svojho zatknutia  
v roku 1947 bol jej tajom- 
níkom. Dr. Kempný zohral 
významnú úlohu pri vynikajú-
com volebnom víťazstve De-
mokratickej strany vo voľbách  
v roku 1946, keď táto strana 
získala na Slovensku 65 %  
hlasov.

28. 6. na žilinskom letisku  
v Dolnom Hričove bol letec-
ký deň spojený s vyhliad- 
kovými letmi. Návštevníci 
podujatia mali možnosť si 
pozrieť množstvo lietadiel  
i vrtuľníkov spolu s ukážkou 
ich činnosti.

2002
2. 6. v talianskom stredisku 
vodných športov Valsesia sa 
konali majstrovstvá sveta  
v zjazde na divokej vode.  
V kategórii C2 zlatú medailu 
už po štvrtýkrát vybojovali 
Jaroslav Slúčik a Vladimír 
Vala, striebornú získali Ži-
linčania Ján Šutek a Peter 
Grega. V štafete hliadok 
3xC2 zlato brali všetci spo-
mínaní Žilinčania spolu  
s ďalšími Žilinčanmi, súro-
dencami Ľubošom a Petrom 
Šoškovcami.

8. 6. futbalisti MŠK Žilina 
odohrali s Matadorom Pú- 
chov posledný zápas sezóny 
2001/2002. Prvý raz  
v histórii sa stali majstrami 
Slovenskej republiky.  
O skvelý úspech sa zaslúžili 
títo hráči: Branislav Rzeszo-
to, Marek Čech, Martin Ku-
ciak, Branislav Labant, Mi- 
chal Drahno, Cyril Špendla, 
Martin Laurinc, Jaroslav Tr-
hančík, Marián Klago, Sla-
vomír Zátek, Tomáš Ďurica, 
Martin Ďurica, Miroslav 
Barčík, Marek Bažík, Marek 
Mintál, Miroslav Nemec, 
Dušan Sninský, Richard Va-
radín, Ľubomír Reiter, Jozef 
Friga, Michal Filo, Pavol 
Kosík, Michal Gottwald, 
Juraj Dančík. Najúspešnejším 
zo súťaže bol Marek Mintál  
s 21 gólmi. Trénerom bol 
Leoš Kalvoda, ktorý vystrie-
dal po zimnej časti Ladislava 
Jurkemika.

13. 6. vo veku 108 rokov 
zomrela pani Anna Michul-
ková, najstaršia obyvateľka 
Žiliny a Slovenska. 

14. 6. – 16. 6. v Považskom 
múzeu v Budatínskom hrade 
sa konalo 12. stretnutie 
drotárskych majstrov. Zúčas- 
tnilo sa ho viac ako 20 drotár-
skych majstrov zo Slovenska 
a z Čiech. Podujatie sa usku-
točnilo v rámci osláv 60. 
výročia založenia múzea. 
Zúčastnil sa na ňom aj Karol 
Guleja, zakladateľ múzea.

2007
8. 6. na Štúrovom námestí  
v Žiline začali prvé výkopové 
práce pre budovu Auparku 
na základe čiastkového sta-
vebného povolenia na komu-
nikácie. Mesto Žilina na- 
padlo v apríli kúpno-predaj-
nú zmluvu o predaji Štúrov-
ho námestia pre nákupné 
centrum a žiada súd o jej 
zrušenie. Aupark čelí aj pod-
netu na Krajskom súde v Ži-
line. 

25. 6. Po stopách Juraja 
Jánošíka/Na wedrówkach 
śladami rozbójnika Klimczo-
ka, tak znie celý názov moto-
turistického sprievodcu, 
ktorý bol oficiálne predsta-
vený na spoločnej tlačovej 
konferencii mesta Žilina  
a Euroregiónu Beskydy.

2012
20. 6. mesto Žilina realizuje  
I. etapu projektu modernizá-
cie a doplnenia kamerového 
systému s cieľom prispieť  
k predchádzaniu kriminality  
v meste a zvýšiť podiel na od-
halení kriminálnej činnosti. 
Projekt je financovaný  
z rozpočtu mesta a dotáciou 
zo štátneho rozpočtu.

25. 6. na Radnici mesta Žili-
na sa konalo 20. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Poslanci schválili  
o. i. návrh na spojenie Centra 
voľného času Spektrum  
a Centra voľného času Horný 
val 24, Žilina (Žirafa) do jed-
ného právneho subjektu.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 


