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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu k Radničným novinám mesta Žilina. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V záujme informovanosti občanov mesta Žilina v čo najväčšej miere navrhuje Odbor tlačový 

a zahraničných vecí obnoviť printové periodiku s názvom „RADNIČNÉ NOVINY MESTA 

ŽILINA“ (ďalej len „Radničné noviny“). Toto periodikum bude so svojím dosahom 

informovanosti pokrývať mesto Žilina a všetky jeho mestské časti. Z uvedeného dôvodu 

považujeme toto periodikum za jeden z najlepších komunikačných nástrojov samosprávy, 

ktorým sa riadi i niekoľko iných miest na Slovensku. 

 

Pre zlepšenie informovanosti sa v každom čísle vydania Radničných novín občania dočítajú 

o aktualitách, činnostiach a informáciach Mestského úradu v Žiline, o kultúrnom, športovom a 

spoločenskom dianí v meste ako aj realizovaných projektoch.  

 

Radničné noviny budú objektívnym a transparentným informačným zdrojom, ktoré budú 

svojim obyvateľom poskytovať čo najviac informácií bez akejkoľvek dominancie v oblasti 

politiky, inzercie a reklamy.  

 

Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou 

životného prostredia, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou dopravy a komisiou 

územného plánovania a výstavby. Všetky komisie odporúčajú mestskému zastupiteľstvu 

predložený návrh prerokovať a zobrať na vedomie. Komisia územného plánovania a výstavby 

zároveň odporúča v počiatočnom období sledovať aj remitendu týchto novín, ktorá by mala 

potvrdiť zmysel ich vydávania a tým aj oprávnenosť potrebných financií pre takéto médium. 

 

MATERIÁL 

 

Špecifikácia Radničných novín: 

 periodicita: mesačná (12 vydaní/ročne), prvý výtlačok v mesiaci december 2019 a nasl., 

 počet výtlačkov: 40 000 kusov/1 vydanie (podľa aktuálneho počtu domácností), 

 počet strán: 8 (plnofarebná tlač), možnosť použitia recyklovateľného papiera 

v budúcnosti, 

 formát: cca 289 x 390 mm,  
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 grafický vizuál novín (Príloha č. 1), 

 doručenie: zdarma do každej poštovej schránky (domácnosti) na území mesta Žilina 

prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., s možnosťou odhlásiť sa z odberu, 

 územný rozsah rozširovania: regionálny, mesto Žilina, 

 vydávateľ: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 011 31, IČO 

00321796, 

 tvorba obsahu: Redakčná rada: Odbor tlačový a zahraničných vecí Mestského úradu 

v Žiline, zamestnanci Mestského úradu v Žiline, vedúci komisie kultúry cestovného 

ruchu a miestneho rozvoja, regionálny aktívny novinár, 

 jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský jazyk, 

 publikovanie: elektronická verzia v pdf formáte na internetovej stránke mesta Žiliny.  

V odôvodnených prípadoch môže byť rozsah a náklad upravený na návrh redakčnej rady.  

 

Evidenčné číslo pre periodickú tlač s názvom „Radničné noviny“ je EV 5837/19.  

 

Povinností vyplývajúce zo: 

- zákona č. 167/2008 Z. z., a to najmä: 

Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače okrem 

iného obsahovalo názov, periodicitu vydávania, údaje o vydavateľovi (názov, sídlo a IČO) 

dátum vydania (napr. 1.12.2019 alebo december 2019), poradové číslo (v kalendárnom roku 

napr. 1/2019), ročník vydávania (napr. 1. ročník, I. ročník), ISSN, ak bolo pridelené a evidenčné 

číslo periodickej tlače. 

 

Vydavateľ periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných 

údajov alebo ukončenie vydávania, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. 

 

Ministerstvo vykoná výmaz zápisu zo zoznamu z vlastného podnetu, ak sa zápis vykonal na 

základe nepravdivých údajov, ak sa vydávanie periodickej tlače nezačalo do šiestich mesiacov 

od zápisu do zoznamu, ak vydavateľ periodickej tlače v príslušnom kalendárnom roku nedoručil 

ministerstvu povinný výtlačok aspoň z dvoch vydaní periodickej tlače evidovanej v zozname 

najmenej celý príslušný kalendárny rok, ak vydavateľ periodickej tlače, ktorý je právnickou 

osobou, zanikol bez právneho nástupcu a ak vydavateľ periodickej tlače, ktorý je fyzickou 

osobou, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. 

 

- zákona č. 212/1997 Z. z., a to najmä: 

Vydavateľ periodickej publikácie je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do troch dní 

od začatia rozširovania periodickej tlače povinné výtlačky v zmysle v prílohy č. 1 uvedeného 

zákona. 

 

Radničné noviny budú obsahovať:  

 aktuality zo samosprávy, 

 informácie spravodajského charakteru týkajúce sa mesta, mestských 

inštitúcii/spoločností a uznesení mestského zastupiteľstva, volebných obvodov 

 informácie o kultúrnych, športových, vzdelávacích a spoločenských podujatiach 

organizovaných mestom (príp. s participáciou mesta), 

 oznamy a pozvánky na podujatia organizované mestom (príp. s participáciou mesta), 

 ďalšie (interview, rozhovory na rôzne témy a pod.). 
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Financovanie tlače a distribúcie Radničných novín bude hradené z rozpočtu mesta a podliehať 

schváleniu mestským zastupiteľstvom, odhadovaná suma: 

 tlač: 2 500 €/mesačne (30 000 €/ročne), 

 distribúcia: 1 800 €/mesačne (21 600 €/ročne), 

 celkový rozpočet: 51 000 €/ročne vrátane DPH.  

Redakčná rada Radničných novín sa podieľa na riadení a tvorbe Radničných novín, a to najmä: 

 na tvorbe a jazykových korekciách textov,  

 výberu a úprave fotografií, 

 grafického spracovania finálneho vizuálu, 

 navrhuje rozpočet novín, 

 schvaľuje koncepciu novín, 

 rozhoduje o obsahu a ďalšie, 

 pripravuje obsah vydania mimoriadneho čísla novín v prípade potreby. 

 

Harmonogram prípravy Radničných novín v rozsahu jedného kalendárneho mesiaca: 

 príprava obsahového zamerania čísla na nasledujúci mesiac, 

 návrh štruktúry čísla, výber tém na články a stanovenie rozsahu jednotlivých článkov, 

rozloženie a počet fotografií k danému článku, 

 príprava článkov a zhotovenie fotografií, 

 autorizácia článkov, 

 zalamovanie článkov do grafickej mustri, ktorej grafika sa bude spracovávať interne na 

odbore tlačovom a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline,   

 externa korekcia a zapracovanie zmien,  

 predloženie finálneho spracovania novín vedeniu mesta,  

 tlač a distribúcia.  

 

Časový harmonogram prípravy 1. čísla Radničných novín (publikácia prvého čísla 

Radničných novín: december 2019, realizácia prípravy: november 2019):  

2019 

August: registrácia Radničných novín v zozname periodickej tlače 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

August – September: grafické spracovanie nového vizuálu Radničných novín, zapracovanie 

pripomienok 

September – Október:  príprava a realizovanie verejného obstarávania dodávateľa tlače 

Október – November:  možnosť prípravy štatútu alebo Všeobecne záväzného nariadenia  

  Radničných novín 

2020 

Apríl – Jún: Prieskum zameraný na získanie spätnej väzby k čitateľnosti 

Radničných novín  

 

 4. – 5. novembra príprava obsahového zamerania decembrového vydania, štruktúra 

a navrh tém na články, rozsah článkov, rozvrhnutie a počet fotografií k danému článku 
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 6. – 12. novembra začne sa s prípravou článkov, zhotovovaním fotografií, ktoré budú 

pripravovať zamestnanci odboru tlačového a zahraničných vecí, resp. iných odborov 

Mestského úradu v Žiline  

 13. – 18. novembra zalamovanie článkov do grafickej mustry, grafika sa bude 

pripravovať interne na odbore tlačovom a zahraničných vecí   

 19. – 21. novembra externá korektúra textov 

 22. – 25. novembra zapracovanie pripomienok 

 25. novembra zaslanie finálnych novín vedeniu mesta  

 26. novembra odoslanie do tlače   

 

December:  distribúcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

PRÍLOHY  

 

Príloha č. 1: Grafický návrh vizuálu Radničných novín 
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RADNIČNÉ NOVINY RN MESTA ŽILINA

Žilina už tretí mesiac reguluje vjazd 
áut do pešej zóny
Vstup do pešej zóny v Žiline je už tretí mesiac regulovaný stĺpikmi. Po zavedení regulácie sa počet vozidiel vchádzajúcich do histo-
rickej časti mesta znížil o 30 %...                                                                                          

  pokračovanie na str. č. 3. 

Ročník  I   Číslo 1 ZADARMO www.zilina.sk Mesto Žilinado každej schránkyJún 2019

str.2 str.3
AKTUÁLNA TÉMA: Žilinský 
bikesharing fungujeuž tri mesiace 
a zaznamenáva rekordné výpožičky

str.5
Systém zdieľaných bicyklov v Žiline BikeKIA je 
obyvateľom a verejnosti k dispozícii už od konca 
marca tohto roku. Za prvé tri mesiace sa bikes-
haring stal obľúbenou súčasťou verejnej pre-
pravy a zaznamenal prvé rekordy. Cyklisti usku-
točnili ku koncu júna takmer 135-tisíc jázd.

Na Rondli sa začína s odstraňovaním 
podpornej konštrukcie

Na Rondli sa začína s odstraňovaním pod-
pornej konštrukcie. Analýza nepreukázala 
závažné poškodenie. Po májovom požiari, 
ktorý zasiahol piliere kruhovej križovatky 
Rondel, zabezpečila žilinská samospráva 
statiku mostného objektu podpornou kon-
štrukciou. 

Modernizácia škôlky 
na Petzvalovej ulici

So stavebnými úpravami sa začne budúci 
týždeň. Cieľom rekonštrukcie je zníženie 
energetickej náročnosti, úspora v spotrebe 
energií a zabezpečenie bezbariérovosti 
budovy. Na modernizáciu materskej školy 
získalo mesto peniazez eurofondov. 



SPRAVODAJSTVO 2 RADNIČNÉ NOVINY

Mesto Žilina

Žilinský bikesharing funguje už tri mesiace 
za zaznamenáva rekordné výpožičky

Bikesharnig môžu obyvatelia a návštevníci mesta Žilina využívať od 
29. marca 2019. Doteraz sa do systému zaregistrovalo prostrední-
ctvom aplikácie alebo webovej stránky viac ako 17-tisíc užíva-
teľov, pričom takmer 10-tisíc z nich využíva bicykle aktívne. Naj-
vyťaženejšie stanice sa nachádzajú na Námestí Andreja Hlinku, pri 
vysokoškolských internátoch na Hlinách a na Polomskej ulici. Za 
nimi nasledujú dokovacie stanice pri Obchodnom centre Aupark, 
pri internátoch Veľký diel a na Štefánikovom ná-
mestí. Z Námestia Andreja Hlinku sa mesačne po-
žičia bicykel v priemere 4 300-krát. Obľúbené 
medzi užívateľmi sú tiež dokovacie stanice v okolí 
Žilinskej univerzity a vysokoškolských internátov, čo 
svedčí o vysokom záujme najmä zo strany študen-
tov. Od spustenia systému si užívatelia prenajali 
bicykle viac ako 130 000-krát, pričom priemerná 
dĺžka jedného nájmu je približne 17 minút. Najviac 
výpožičiek za deň – až 2543 – zaevidovala Žilina 
26. apríla 2019. „Žilinskému bikesharingu sa poda-
rilo v tak krátkom čase zaznamenať dokonca sve-
tový rekord v rámci systémov nextbike, keď si 
cyklisti prenajali v priebehu 24 hodín jeden bicykel 
až 25-krát. Čísla sú neuveriteľné, čo nás nesmierne teší. Je to dôka-
zom toho, že Žilinčania majú záujem využívať alternatívne formy 
prepravy,“ zhodnotil žilinský primátor Peter Fiabáne. Pozitívnym vý-
sledkom projektu Bikesharing sa taktiež teší Nadácia Kia Motoros 
Slovakia. „Vďaka spolupráci a profesionalite všetkých partnerov 
tohto projektu sa nám podarilo priniesť do mesta Žilina modernú a 
atraktívnu formu dopravy, ktorá sa stala každodennou súčasťou 
života ľudí cestujúcich do práce, študentov, ale aj ostatnej širokej 
verejnosti,“ dodal Branislav Hadár, správca Nadácie Kia Motors 
Slovakia. „Verili sme, že projekt bude úspešný a zdieľané bicykle si 
obyvatelia Žiliny a jej návštevníci rýchlo obľúbia,“ povedal László 
Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. „Teší nás, 
že Žilinčanom zdieľané bicykle BikeKIA nie sú ľahostajné a chceme 
ich pochváliť za to, že nám oznamujú nevhodné zaobchádzanie s 
bicyklami,“ doplnil L. Ivan.

ARRIVA podľa jeho slov napríklad dostala fotografie s dvoma aj 
troma pasažiermi na jednom bicykli, ktorí budú musieť vzniknutú 
škodu uhradiť. Firma sa tiež stretáva s tým, že užívatelia vrátia bi-
cykel mimo oficiálneho stanovišťa, dokonca aj mimo mesta Žili-
na, za čo sa účtuje technický poplatok vo výške 25 eur. „S inve-
storom a partnerom projektu v nasledujúcom období 
prehodnotíme výšku technických poplatkov a ak to bude nevyh-

nutné, poplatky zvýšime, aby sme tak zabezpeči-
li dostatok bicyklov pre disciplinovaných užíva-
teľov,“ vysvetlil L. Ivan. 

Žilinčania majú k dispozícii 120 bicyklov v 20 do-
kovacích staniciach. Cyklisti si môžu požičať ve-
rejný bicykel bezplatne na jednu hodinu, pričom 
si ho môžu prenajať aj viackrát za deň. „Záme-
rom mesta je do konca roka ešte rozšíriť počet 
dokov v niektorých existujúcich staniciach, za 
účelom navýšenia ich kapacity. Doky sa doplnia 
tam, kde je to technicky a priestorovo možné. 
Zároveň sa budeme usilovať v ďalších rokoch 
navýšiť aj počet staníc a bicyklov, keďže je  

o službu mimoriadny záujem aj v mestských častiach a v ďalších 
strategických bodoch v meste,“ doplnil Ľuboš Slebodník, vedúci 
oddelenia mobility z Mestského úradu v Žiline. Žilinská samospráva 
úzko spolupracuje s Mestskou políciou v Žiline, ktorá či už v teréne 
alebo prostredníctvom kamerového systému pravidelne monito-
ruje zaobchádzanie užívateľov s bicyklami a staničkami.

Systém zdieľania bicyklov prevádzkuje mesto Žilina v spolupráci  
s Nadáciou Kia Motors Slovakia a spoločnosťou ARRIVA. Hlavným 
investorom systému BikeKIA je Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá 
zakúpila hardvér a softvér vo výške 320 000 eur. Mesto Žilina za-
bezpečuje prevádzku systému, na ktorú prispieva aj Nadácia Kia 
Motors Slovakia. Spoločnosť ARRIVA dodala plne funkčný a od-
skúšaný systém a zabezpečuje denne jeho plynulú prevádzku. 

č. 1

V priebehu 24 hodín 
sa jeden bicykel 

vypožičal až 25-krát. 

Systém zdieľaných bicyklov v Žiline BikeKIA je obyvateľom a verejnosti k dispozícii už od konca marca tohto roku. Za prvé 
tri mesiace sa bikesharing stal obľúbenou súčasťou verejnej prepravy a zaznamenal prvé rekordy. Cyklisti uskutočnili ku 
koncu júna takmer 135-tisíc jázd.
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Peter Fiabáne
primátor

A Administração da Ci-
dade de Zilina entende 
completamente esse pro-
blema para os motoristas 
e, portanto, decidiu mu-
dar isso. Há poucos que 
entrou em uma situação 
que está em algum lugar 
pressa e antes de seu 
carro está estacionado 
outro carro que eles 
bloqueado na saída. Às 
vezes, esse é o caso e, as-
sim, os cidadãos recorre-
ram à liderança da cida-
de se essa situação 
pudesse ser resolvida 
com efi A Administração 
da Cidade de Zilina en-
tende completamente 
esse problema para os 
motoristas e, portanto, 
decidiu mudar isso. Há 
poucos que entrou em 
uma situação que está 
em algum lugar pressa e 
antes de seu carro está 
estacionado outro carro 
que eles bloqueado na 
saída. Às vezes, esse é o 
caso e, assim, os ci-
dadãos recorreram à li-
derança da cidade se 
essa situação pudesse A 
Administração da Cida-
de de Zilina entende 
completamente esse pro-
blema para os motoristas 
e, portanto, decidiu mu-
dar isso. Há poucos que 
entrou em uma situação 
que está em algum lugar 
pressa e antes de seu 
carro está estacionado 
outro carro que eles 
bloqueado na saída. Às 
vezes, esse é o caso e, as-
sim, os cidadãos recorre-
ram à liderança da cida-
de seo carro que eles 
bloqueado na saída. Às 
vezes, esse é o caso e, as-
sim, os cidadãos recorre-
ram à liderança da cida-
de semente esse 
problema para os motori-
stas e, a situação pudesse 
ser resolvida com efi. stas 
e, a situação pudesse ser 
resolvida com efi.

Úvodník



  

1

RADNIČNÉ NOVINY 3 SPRAVODAJSTVO 

Žilina už tretí mesiac reguluje vjazd 
áut do pešej zóny

V súčasnosti sa počet 
vjazdov stabilizoval na 
priemer cca 900 vjazdov. 
Nižší počet vozidiel sa od-
zrkadlil na intenzite do-
pravy a na počte odsta-
vených vozidiel mimo 
parkovacích miest. Tak-
tiež sa znížil hluk, prašnosť 

a zároveň sa zvýšil komfort 
pohybu chodcov. Pozitív-
ny pohľad na vec evidu-
jeme i zo strany obyva-
teľov historickej časti 
mesta.

Spustenie regulácie sa re-
alizovalo v dvoch etapá-
ch. Najskôr sa spustil vstup 
na ulici Čepieľ, následne 
na ulici Sládkovičova. Po 
spustení došlo ku doprav-
ným komplikáciám naj-
mä na výjazde z ulice 

Sládkovičova, ktorý si vy-
žiadal zmenu organizácie 
dopravy a zmenu spôso-
bu parkovania na ulici Na 
priekope. Po týchto 
zmenách (zjednosmerne-
nie oboch častí ulice Na 
priekope a zmena smeru 
jednosmernej Mydlárskej 

ulice) sa dopravná situá-
cia stabilizovala. Problém, 
ktorý naďalej pretrváva je, 
že vodiči, ktorí vo väčšine 
prípadov vstupujú na pre-
nosné potvrdenie (preno-
sný UHF tag) nepoznajú 
spôsob jeho načítavania. 
Je to z dôvodu, že majite-
lia povolení ich nedosta-
točne informujú, pričom 
pracovníci klientskeho 
centra MsÚ pri vydávaní 
potvrdení o zaplatení 
dane prikladajú k vydaní 

tagu aj informačný ma-
nuál. Ide napríklad o situá-
cie ako zabudnutý tag 
mimo vozidla či ukrytie 
tagu v inom priestore vo 
vozidle (znemožňuje ko-
munikáciu s čítačkou). To 
spôsobuje, že vozidlo na 
vjazde stojí pridlho alebo 

mu je prejazd zakázaný. 
Aj touto cestou vyzývame 
vodičov s platným potvr-
dením, ktorí vchádzajú na 
UHF tag, aby mysleli na to, 
že systém načítava tag je-
dine na viditeľnom mie-
ste. Taktiež žiadame vodi-
čov o rešpektovanie 
dopravného značenia a 
signalizácie, a zároveň 
upozorňujeme, že povole-
nie vjazdu do pešej zóny 
telefonovaním na ope-
račné stredisko mestskej 

polície je určené najmä 
pre ŤZP.

Systém umožňuje vjazd 
na základe týchto sku-
točností: UHF tag, ktorý 
je neprenosný – viazaný 
na EČV, UHF tag nevia-
zaný na EČV, odčítava-
nie EČV, ktoré je za-
dané na klientskom 
centre alebo manuál-
ne na webovom portáli 
výhradne pre majiteľov 
parkovacích miest či 
manuálnym prejazdom 
len v prípade opráv-
nených ŤZP, vykonáva 
mestská polícia.

Samotný systém počas 
spustenia prechádzal 
mnohými vylepšeniami, 
aktualizovali sa programy, 
ktoré snímajú EČV, čítanie 
UHF tagov, časové inten-
zity sa prispôsobovali reži-
mu, ktorým pešia zóna 
žije. Poďakovanie patrí 
tímu ľudí dodávateľa 
systému, ktorí sa od za-
čiatku v maximálnej miere 
snažil eliminovať problémy 
a k problematike pristupo-
val zodpovedne.    

Pokračovanie zo str. 1

Na Rondli sa začína 
s odstraňovaním 
podpornej konštrukcie

Na Rondli sa začína s odstraňovaním podpor-
nej konštrukcie. Analýza nepreukázala závažné 
poškodenie.

Po májovom požiari, 
ktorý zasiahol piliere kru-
hovej križovatky Rondel, 
zabezpečila žilinská sa-
mospráva statiku most-
ného objektu podpornou 
konštrukciou. Dopravu 
cez túto frekventovanú 
križovatku spustili začiat-
kom júna, no mesto stále 
čakalo na výsledky 
analýzy stavu mosta po 
požiari. Tie má k dispozícii 
od minulého týždňa a 
dnes začína s postupným 
odstraňovaním podpor-
nej konštrukcie. S tech-
nickým zabezpečením 
poškodenej časti Rondla 
sa začalo 21. mája 2019. 
Robotníci postupne za-
čali otryskávať zasiah-
nuté časti mosta vodou, 
čím sa plochy vyčistili a 
mohol sa zistiť rozsah 
poškodení. Následne sa 
odobrali vzorky betónu, 
urobili sa sondy a mesto 
dalo vypracovať analýzu 

týchto vzoriek. Mesto 
muselo pritom podľa 
jeho slov investovať aj 
do prenosného doprav-
ného značenia. „Hoci 
sme už do zastabilizova-
nia situácie investovali 
značnú sumu financií, 
stále zostávajú otázkou 
nedoriešené vlastnícke 
vzťahy. Doposiaľ nemá-
me k dispozícii žiadne 
dokumenty, ktoré by po-
tvrdzovali, kto v skutoč-
nosti prebral Rondel po 
výstavbe a kto je teda aj 
jeho vlastníkom. Mimo-
riadnu situáciu vyhlásilo 
mesto 19. mája 2019 po 
nočnom požiari, ktorý 
vznikol na železničnej za-
stávke Žilina – Záriečie a 
rozšíril sa na priľahlý mo-
stný objekt a jeho piliere.  
Platila do pondelka 3. 
júna 2019,  pričom od 1. 
júna bola premávka cez 
Rondel spustená v pl-
nom režime.  

Mesto Žilina

č. 1

Aj v tomto roku ocení mesto Žilina verejnými 
uznaniami výnimočné osobnosti, ktoré sa svo-
jou snahou a tvrdou prácou dennodenne po-
dieľajú na šírení dobrého mena Žiliny doma i v 
zahraničí. Návrhy na nominácie môže opäť 
posielať široká verejnosť. Ak vo svojom okolí 
poznáte niekoho, kto si za svoj prínos zaslúži 
uznanie, neváhajte a dajte nám o ňom ve-
dieť! 

   
      Viac info na: www.zilina.sk

Žilina hľadá výnimočné osobnosti 
mesta - nominujte ich aj vy 2 3Počas prvého prázdninového dňa sprístupnilo 

mesto Žilina deťom z okolia Bratislavskej ulice 
nový priestor voľnočasovej Klubovne. Klubovňa 
bude počas leta slúžiť pre aktivity viacerých 
občianskych združení, ktoré v lokalite dobro-
voľnícky pracujú s deťmi a mládežou a ktoré 
deťom pomáhajú rozvíjať ich talent pri vz-
delávacích a voľnočasových aktivitách.

   

          Viac info na: www.zilina.sk 

Mesto sprístupnilo nový priestor 
voľnočasovej Klubovne

V týchto dňoch sa začína s opravou štyroch 
detských ihrísk, ktoré muselo mesto pre zlý tech-
nický stav a chýbajúce dopadové plochy uza-
vrieť. Uzatvorené sú dve ihriská na sídlisku Vlčin-
ce – na Nanterskej a Nitrianskej ulici, jedno na 
Limbovej ulici na Solinkách a ďalšie na Ulici 
Juraja Hronca na Hájiku. Minulý týždeň pod-
písalo mesto zmluvu. 

  

 
           Viac ino na: www.zilina.sk

Štyri uzavreté detské ihriská 
čoskoro otvoria

Po zavedení 
regulácie sa 

počet vozidiel 
vchádzajúcich 
do historickej 
časti mesta  
znížil o 30 %.

V súčasnosti sa počet vjazdov stabilizoval na priemer cca 900 vjazdov.

Od 1. júna bola premávka cez Rondel spustená v plnom režime.  

Autor

Autor
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Jedno z novovzniknutých námestí, ktoré je ohrani-
čené Ulicou republiky, Ulicou 1. mája a Sadom na 
Studničkách, bude pomenované podľa Tomáša 
Garrigue Masaryka, prvého prezidenta Českosloven-
skej republiky. Ďalšie nové námestie pribudne v me-
stskej časti Bôrik a bude niesť meno žilinského rodáka, 
básnika a prekladateľa Jána Frátrika. Budúce cen-
trálne námestie je vymedzené uli-
cami Nešporova, Čulenova, Kra-
skova a Alexandra Rudnaya. Po 
novom bude mať svoje pomeno-
vanie aj existujúce schodisko, 
ktoré spája Františkánske námestie 
a Ulicu Andreja Kmeťa, poslanci 
schválili jeho názov ako Františkán-
ske schody. Na sídlisku Hájik pri-
budne Lannurienovo námestie. 
Ide o vnútroblok medzi Baničovou 
a Stodolovou ulicou. Budatínske 
farebné ulice po novom doplní 
novovybudovaná Strieborná uli-
ca, ktorá smeruje z ulice Na lány 
východne od Bielej ulice. Pribudne 
tu tiež Budatínska ulica, ktorá vzni-
kla premenovaním východnej časti ulice Na lány v 
úseku medzi ulicami Biela a Hnedá. Novovzniknutá 
ulica v Brodne, ktorá odbočuje z ulice Na Tobolky 
medzi ulicami Cezpoľná a Orčiešová sa bude po no-
vom volať Levanduľová ulica. V Bytčici ponesie nové 
označenie viacero ulíc. Pribudne tu ulica Do Rosiny, 
Figurova ulica, Hallonova ulica a Révaiovská ulica. V 
Trnovom pribudne Park svätého Juraja, ulica Pri ihri-
sku a Slnečnicová ulica. Na sídlisku Hliny sa pomeno-
vala existujúca ulica, ktorá odbočuje z Hlinskej ulice 
medzi ulicami Bajzova a Centrálna smerom na výc-
hod a bude niesť názov Lenčova ulica.V ďalšom 

bode programu sa poslanci venovali návrhom na 
obmedzenie používania jednorazových plastových 
výrobkov na akciách mesta. Dohodli sa na používaní 
papierového alebo kompostovateľného riadu ako 
náhrady plastovej verzie. 

Odsúhlasili tiež vstup mesta do Smart cities klubu, čo  
v praxi znamená, že sa Žilina stane 
členom originálnej neformálnej 
platformy slúžiacej na výmenu skú-
senosti a spoluprácu medzi ve-
dením miest a expertmi pri prípra-
ve stratégií a programov na ceste 
k Smart City. „Analýzy, ktoré sú pre-
pojené s realizáciou musia byť za-
ložené na odbornosti a rozvážnej 
príprave. Preto má mesto záujem 
byť členom silného zoskupenia od-
borníkov, výrobcov, vývojárov či 
predstaviteľov moderných a inteli-
gentných miest,“ vysvetlil primátor 
Žiliny Peter Fiabáne.

Mestský zastupiteľský zbor schválil 
rovnako aj správu o činnosti Mestskej polície v Žiline a 
vzal na vedomie koncepciu jej rozvoja do roku 2022. 
Mestská polícia chce podľa slov jej náčelníka Petra Mi-
šejku do štyroch rokov navýšiť personálny stav o 20 po-
licajtov a otvoriť druhú budovu na sídlisku Vlčince. 
„Mohlo by tu vzniknúť nové oddelenie pre časť sídliska 
Vlčince, sídlisko Solinky, mestské časti Mojšova Lúčka, 
Rosinky a okolie Vodného diela Žilina. Výkon služby me-
stských policajtov by sa teda preniesol aj do týchto ča-
stí. Ale taktiež chceme zvýšiť bezpečnosť v centre me-
sta, hlavne počas nočných hodín v piatky a soboty,“ 
uzavrel náčelník Mestskej polície v Žiline.

V žilinských mestských častiach pribudnú onedlho nové adresy. Rozhodli o tom žilinskí 
mestskí poslanci na svojom včerajšom zasadnutí schválením nového všeobecne záväzné-
ho nariadenia. V Žiline tak vznikne desať nových ulíc, tri námestia, jeden park a jedno  
schodisko.

Ďalšie dva milióny eur na 
investície v meste

Výraznou obnovou prej-
dú materské a základné 
školy. V Základnej škole na 
Limbovej ulici sa za sumu 
20 tisíc zrekonštruujú so-
ciálne zariadenia. Toalety 
sa budú modernizovať aj 
v Základnej škole s mater-
skou školou na ulici sv. Go-
razda, kde je pre tieto 
účely vyčlenených 5 tisíc 
eur. Ďalších 104 tisíc eur 
dostala škola na kom-
plexnú rekonštrukciu vz-
duchotechniky, elektroin-
štalácie a elektrických 
rozvodov a rekonštrukciu 
strechy v školskej jedálni. 
Obnovou vzduchotech-
niky si prejdú aj školské 
jedálne pri Základnej ško-
le Martinská a Základnej 
škole s materskou školou 
Trnové. Rekonštrukčné 
práce čakajú aj Základnú 
školu s materskou školou 
Dolná Trnovská. Za 16 tisíc 
eur zateplia budovu školy 
a zmodernizujú sociálne 
zariadenia v priestoroch 
materskej školy. Základná 
škola na Námestí mladosti 
plánuje za 20 tisíc eur 
upraviť schodisko do bu-
dovy. V Materskej škole 
Zádubnie sa zateplí budo-
va, na čo bolo schválený-
ch 225 tisíc eur. 

Ďalším významným inve-
stičným projektom, na 
ktorý poslanci schválili fi-
nančnú podporu vo výš-
ke 110 tisíc eur je rekon-
štrukcia budovy Mestskej 
polície v Žiline za účelom  
zníženia energetickej 
náročnosti. 95 tisíc eur je 
vyčlenených na úpravu 
križovatky pri Drevenej 

krave na Solinkách, 107 
tisíc eur bude použitých 
na parkovisko v Bytčici 
medzi materskou školou a 
bytovým domom a ďalší-
ch takmer 139 tisíc eur po-
putuje na chodník vedúci 
na cintorín v Bánovej. 
Vďaka úprave rozpočtu 
sa taktiež vybudujú toa-
lety v Parku Ľudovíta 
Štúra, pričom sa počíta s 
investíciou vo výške 25 
tisíc eur. 

Rekonštruovať sa budú aj 
detské ihriská a športovi-
ská. Za sumu 4 tisíc eur sa 
zmodernizuje detské pie-
skovisko na Smrekovej uli-
ci, 17,5 tisíc eur sa použije 
na asfaltovanie ihrísk a 
osadenie hokejbalových 
bránok na Smrekovej a 
Limbovej ulici a takmer 
174 tisíc bolo vyčlenených 
na 1. etapu vybudovania 
tartanovej dráhy pri 
Základnej škole na Orav-
skej ceste. “Aj vďaka tým-
to projektom sa zlepšia 
podmienky deťom v ma-
terských a základných 
školách a zrekonštruujú sa 
cesty a chodníky, čo po-
teší najmä chodcov a vo-
dičov,“ uviedol primátor 
Žiliny Peter Fiabáne.

Poslanci na svojom včerajšom mimoriadnom 
zasadnutí schválili v poradí už štvrtú úpravu 
rozpočtu. Žilinu tak čakajú nové rekonštrukcie, 
investičné akcie a modernizácie 
za viac ako dva milióny eur. 

4 

Preto má 
mesto záujem byť 

členom silného zosku-
penia odborníkov, 

výrobcov, vývojárov či 
predstaviteľov moder-
ných a inteligentných 

miest.

Aj vďaka 
týmto projektom sa 
zlepšia podmienky 

deťom v materských 
a základných 

školách.

Ďalšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline je naplánované na 17. septembra. 

V Žiline pribudnú nové názvy ulíc. Rozhodli 
o tom mestskí poslanci

Autor

Autor

V Parku Ľudovíta Štúra pribudnú toalety
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Investíciu financuje sa-
mospráva z Operačné-
ho programu Kvalita ži-
votného pro-stredia. Na 
projekt získala finančný 
príspevok vo výške 548 
675 eur. V rámci rekon-
štrukcie sa zateplí obvo-
dový plášť a základy bu-
dovy, vymenia sa okná 
či dvere a vytvoria sa 
bezbariérové vstupy. 
Okrem toho sa dobudu-
je časť elektroinštalácie 
so svietidlami a kaze-
tovými stropmi, zateplí sa 
stropná konštrukcia a vy-
mení sa strešná hydroi-
zolácia. Projekt rovnako 
počíta aj s vybudovaním 
núteného vetrania a hy-
drostatickou reguláciou 
vykurovacieho systému. 
Rekonštrukčné práce by 
mali trvať do februára 
budúceho roka. 

V súčasnosti navštevuje 
materskú školu 117 detí v 
šiestich triedach. „Mo-
dernizácia sa bude reali-
zovať za plnej prevádzky 
s tým, že sa budú prie-
bežne uvoľňovať triedy. 
S rodičmi predškolákov 
sme sa dohodli, že na 
nevyhnutný čas umiest-
nime tieto deti do prie-
storov elokovaného pra-
coviska v Základnej škole 

na Námestí mladosti, 
ktorá sa nachádza tiež 
na Hájiku,“ vysvetlila Vie-
ra Popluhárová, vedúca 
odboru školstva a mlá-
deže na Mestskom úra-
de v Žiline. Doplnila, že v 
tejto veci rokovalo me-
sto aj s Regionálnym úra-
dom verejného zdravot-
níctva, ktorý túto 
možnosť povolil. „Verím, 
že rekonštrukcia bude 
zasahovať do výchov-
no-vzdelávacieho pro-
cesu škôlkarov len mi-
nimálne. Škôlka bude po 
modernizácii vynovená, 
deti i učiteľky budú mať 
kvalitnejšie podmienky a 
v neposlednom rade 
materská škola ušetrí na 
energiách,“ doplnil 
primátor Žiliny Peter Fia-
báne.                         

SAMOSPRÁVA 

Pojazdné predajne kávy 
od leta zavítajú aj do Žiliny

Dopriať si osvieženie počas nadchádzajúceho leta bez 
potreby návštevy cukrárne alebo kaviarne a osviežiť sa 
espressom, ľadovou kávou, kapučínom alebo limoná-
dou. Takúto možnosť budú môcť využiť Žilinčania a náv-
števníci mesta počas nasledujúcich mesiacov. Žilinská 
radnica totiž plánuje spustiť v meste pilotný projekt pre-
daja kávy a nealko nápojov z pojazdných predajní. V 
praxi to znamená, že vo vytipovaných lokalitách, pre-
važne v centre mesta by mohli obyvatelia a návštevní-
ci mesta počas leta stretnúť predajcov, ktorí budú po-
núkať občerstvenie priamo z pojazdných predajných 
stánkov. Samospráva v súčasnosti vytipovala 5 lokalít, v 
ktorých by mohla takáto forma predaja občerstvenia 
pre obyvateľov fungovať. Pojazdné stánky budú na 
Mariánskom námestí, Námestí Andreja Hlinku, v Parku 
Ľudovíta Štúra, na Bulvári a na ulici Na bráne. Záujem-
covia, ktorí prejavili záujem o prevádzkovanie takejto 
služby, si aktuálne vybavujú potrebné povolenia, aby 
mohli svoje prevádzky spustiť už v priebehu júna.

Do nového školského 
roka si CVČ pripravilo 
pestrú ponuku krúžkov

V novom školskom roku 2019/2020 si Cen-
trum voľného času na Kuzmányho ulici pri-
pravilo pre deti a mládež viac ako 100 
krúžkov. Z bohatej ponuky si určite vyberie 
každý záujemca. Na výber sú tanečné, po-
hybové, folklórne, tvorivé, športové či hu-
dobné krúžky.  

Krúžky možno absolvovať 
priamo v centre mesta na 
Kuzmányho ulici alebo v 
elokovaných pracoviská-
ch na sídlisku Vlčince 
(Zvolenská ulica 20) a v 
športovej hale na Ulici 
Vendelína Javorku 32 na 
Hlinách. Presný harmono-
gram krúžkov CVČ zverej-
ní v septembri po zápise 
všetkých záujemcov. Ro-
dičia môžu svoje deti 
prihlásiť najneskôr do 15. 
septembra 2019. Vypl-
nenú prihlášku je potreb-
né priniesť osobne alebo 
zaslať e-mailom. Poplatok 
sa uhrádza až po zara-
dení dieťaťa do krúžkovej 
činnosti. 

Deti si tak budú môcť 
vybrať zo širokej palety 
aktivít. Priamo v sídle CVČ 
na Kuzmányho ulici budú 
k dispozícii krúžky vz-
delávacie, tanečné, 

športové i pohybové, 
mladí tvorcovia a výtvar-
níci si zase prídu na svoje v 
tvorivých, keramických či 
výtvarných krúžkoch a 
pre hudobne nadané 
deti je pripravená hra na 
gitaru a flautu. Na svoje si 

tu prídu aj nádejní budúci 
technici a modelári. Svoje 
záľuby môžu rozvíjať v 
elektrotechnickom krúžku 
a v krúžkoch lodného, le-
teckého, plastového či 

železničného modelára. 
Obľúbenými medzi 
mladými sú tiež folklórne 
krúžky, ktoré ani tento rok 
nebudú chýbať v ponuke 
CVČ. 

V elokovanom pracovi-
sku CVČ na Zvolenskej 
ulici 20 budú môcť deti 
absolvovať krúžky ta-
nečné, pohybové aj 
výtvarné. Z ponuky 
športových krúžkov 
bude na výber aerobik, 
Tai-Ji či BMX klub. Rodi-
čia s deťmi si prídu na 
svoje v Minicentre Sl-
niečko, pripravené sú 
tiež cvičenia pre rodi-
čov s deťmi a zábavné 
dopoludnia. Bohatý vý-

ber krúžkov uzatvára Klub 
priateľov MiniZOO a vz-
delávací krúžok. V športo-
vej hale pri Základnej ško-
le Vendelína Javorku sa 
budú v novom školskom 

roku otvárať športové 
krúžky. K dispozícii bude 
okrem pohybovej, kon-
dičnej a športovej 
prípravy aj krúžok futsalu, 
florbalu, futbalu, volejba-
lu, hokejbalu, hádzanej či 
basketbalu. Na svoje si 
však prídu aj plavci, hráči 
bedmintonu, pingpongu  
a squashu. Širokú ponuku 
pohybových aktivít do-
pĺňajú krúžky zamerané 
na karate, džudo, thajský 
box, fitklub, gymnastiku, 
cyklistiku, turistiku a atleti-
ku. 

Prihlášky a viac informá-
cií o predpokladaných 
počtoch prijímaných 
detí na jednotlivé krúžky, 
poplatkoch, ako i 
vekových kategóriách 
krúžkov nájdete na we-
bovej stránke Centra 
voľného času: www.cvc-
zilina.sk.

5 
Modernizácia škôlky
na Petzvalovej ulici

So stavebnými úpravami sa začne budúci týž-
deň. Cieľom rekonštrukcie je zníženie energe-
tickej náročnosti, úspora v spotrebe energií a 
zabezpečenie bezbariérovosti budovy. Na mo-
dernizáciu materskej školy získalo mesto pe-
niaze z eurofondov. 

Modernizácia 
sa bude 

realizovať za 
plnej prevádzky 

s tým, že sa budú 
priebežne 
uvoľňovať 

triedy.

Deti si 
budú môcť 

vybrať zo širokej
 palety aktivít.

Dievčatá z tanečného divadla Centra voľného času

Materská škola Petzvalova prejde rekonštrukciou.

Autor

Autor

Autor
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RADNIČNÉ NOVINY ZAUJÍMAVOSTI č. 1

Mesto Žilina

M A R E K  A D A M O V 
riaditeľ kultúrnej inštitúcie Stanica Žilina-Záriečie

Pán Adamov, čo Vás viedlo k tomu, že ste sa nezištne 
podujali rekonštruovať Synagógu?

Na začiatku bola architektúra tejto významnej mo-
dernistickej stavby a zodpovednosť za jej záchranu. 
Vedeli sme o nej dávno, vďaka našim priateľom arc-
hitektom, ale nikdy by nás nenapadlo, že to budeme 
práve my zo Stanice Žilina-Záriečie, kto ju bude rekon-
štruovať a sprístupňovať verejnosti. Mysleli sme si, že to 
bude “väčšia ryba“ - mesto alebo kraj. Ale situácia sa 
vyvinula tak, že silnejšieho správcu nebolo a keď za 
nami prišiel pán Frankl zo Židovskej náboženskej obce 
v Žiline s ponukou, nemohli sme odmietnuť. Hoci sme 
sa veľmi báli, že to nezvládneme. Pustili sme sa do 
toho začiatkom roku 2011 a takmer rok sme robili po-
tichu, báli sme sa zlyhania. Na začiatku teda naozaj 
bola skôr zodpovednosť voči architektúre a histórii, a 
bolo to extrémne ťažké, až neskôr sa ukázalo, že tento 
projekt je aj veľkou príležitosťou a že sa snáď aj podarí.
 
Ako vnímate Vy Synagógu v našom meste?

Strávil som týmto projektom viac než 5 rokov a stále je 
čo objavovať. Nielen v architektúre Petra Behrensa, 
jej nemeckého autora. Stavba Novej synagógy je v 
prvom rade obrazom doby, v ktorej vznikla. Obrazom 
vyspelej a demokratickej západnej krajiny - medzivoj-
nového Československa. Samozrejme obrazom židov-
skej komunity, ktorá tvorila dvadsať percent obyva-
teľov nášho mesta. Obrazom rozvíjajúcej sa ekonomiky 
priemyselného a dopravného uzla. Nová synagóga 
(originálne Neologická synagóga) stojí na mieste star-
šej synagógy z 19. storočia, ktorú sa Židia rozhodli 
zbúrať a pre rastúcu obec postaviť novú, väčšiu - so 
750 miestami na sedenie. Na jej návrh vypísali med-
zinárodnú architektonickú súťaž a vybrali si dokonca 
nežidovského architekta - to sa nedeje ani dnes. A 
hoci v tom čase už v meste stavali moderní architekti 

funkcionalistické domy, v rámci cirkevných sta-
vieb takúto architektúru ťažko nájdete v Euró-
pe. 
 
Ako hodnotíte potenciál tejto stavby pre budú-
ce generácie?

V našom projekte sa stretáva niekoľko cieľov a 
sú rovnocenné. Pre niekoho je dôležité, že sa v 
podobe zrekonštruovanej Novej synagógy zac-
hová pamäť miesta a spomienka na židovský-
ch obyvateľov nášho mesta, ktorí tu spokojne 
žili a pracovali do holokaustu, …a tých, ktorí ne-
skončili v koncetračných táboroch, “vyhnali” 
po vojne komunisti. Pre iného môže byť cieľom 
architektúra Petra Behrensa, pretože je výni-
močná a na Slovensku máme v 20. storočí veľmi 
málo stavieb od svetových architektov. Pre ďal-
šieho môže byť najdôležitejšie to, že krásny prie-
stor bude slúžiť širokej verejnosti, že vznikne nové 
kultúrne miesto, kde sa môžu Žilinčania i návš-
tevníci mesta stretávať. 
 

Zaujímajú sa o rekonštrukciu aj Žilinčania, či iba akti-
visti?

Ako prvé sme povedali, že budova 
sa musí vrátiť k pôvodnému názvu 
podľa funkcie - Synagóga, hoci 
väčšina ju poznala ako kino Cen-
trum alebo aulu Vysokej školy do-
pravnej. Na začiatku sme zažili, že 
ľudia stáli pred budovou a rozpráva-
li sa, že počuli, že tu niekde by mala 
byť Synagóga. Netušili, že stoja rov-
no pred ňou. Ale dnes, po piatich 
rokoch, už žiadny turista nemá 
problém s navigáciou, keď sa Žilin-
čanov na ulici spýta, kde je tu Syna-
góga. Aj podľa toho vidíme, že sa 
nám vďaka našej aktivite aj vďaka 
médiám podarilo ľudí zaujať. Sledu-
jú nás, všetko robíme verejne a 
dennodenne o tom informujeme. Vďaka pravidel-
ným akciám ale aj pomimo sme mali na stavenisku už 
20-tisíc ľudí a to stále nie sme otvorení. Dennodenne 
sa stretávame s ľuďmi a to je rozdiel oproti väčšine 
iných rekonštrukcií a stavieb.
 
Aká je Vaša predstava o tom, na čo by mala Synagó-
ga po rekonštrukcii slúžiť?

Keďže my sami pochádzame z umeleckého prostre-
dia Stanice Žilina-Záriečie, aj Nová synagóga bude v 
prvom rade slúžiť kultúre a umeniu. Nebude to isté 
ako na Stanici, ale nebude to ani úplne odlišné. V tom 
sme doma a to nám dáva zmysel. Nebudú to len 
výstavy súčasného umenia, ako sme si mysleli na za-
čiatku, keď sme plánovali koncept tzv. kunsthalle. Na-
koniec nám tento formát prišiel pritesný a chceme ho 
otvoriť do podoby kultúrneho centra, kde sa okrem 

výstav budú diať aj ďalšie podujatia - umelecké, ko-
munitné, spoločenské. Je to krásny priestor a počas 
tzv. pootvorení sme si už vyskúšali, na čo všetko môže 
slúžiť. Nebudeme múzeum, ale samozrejme malá 
časť bude venovaná aj histórii. Nebránime sa ani ini-
ciatíve zvonku, ale na druhej strane - chceme, aby 
Nová synagóga mala jasné smerovanie. Aby to ne-
bol nejaký štadión, kde sa robí akcia za akciou bez 
dramaturgie.

Ako by Vám mohli Žilinčania ešte pomôcť, aby bola 
stavba dokončená?
Najjednoduchšie je prispieť do verejnej zbierky, ktorá 
stále pokračuje a v ktorej predávame nesmrteľnosť- 
Každé meno darcu zostane zachované v dokonče-
nej budove a stane sa tak nesmrteľné. Darovanie fun-
guje online na www.novasynagoga.sk/zbierka. 
Chýba nám ešte minimálne 150-tisíc eur. Ale pomôcť 
sa dá samozrejme aj dobrovoľníckou prácou, mate-
riálovým darom a inak. A tiež, veľmi nám pomáha, 
keď vidíme záujem a plnú sálu na podujatiach. 
Dúfam, že Nová synagóga nebude pre Žilinčanov 
sviatočné miesto, kam vyrazia, keď budú mať doma 
návštevu zďaleka, naopak - chceme byť pravidelnou 
zastávkou, kde je každý týždeň dôvod ísť.
 

Mohli by ste vymenovať tých, ktorí 
Vám pomohli pri rekonštrukcii?

Čo sa týka financií, tak prvú polovi-
cu rekonštrukcie sme zvládli vďaka 
dvom tisícom ľudí, ktorí darovali do 
verejnej zbierky alebo poslali svoje 
dve percentá, podpore desiatok 
menších väčších súkromných spon-
zorov a grantov EÚ, ministerstva kul-
túry a židovskej obce, druhá polovi-
ca je najmä z tzv. nórskych fondov 
a podpore Nadácie Kia Motors Slo-
vakia. Pomohlo nám aj mesto Žilina. 
Náš projekt má ale aj svoju “tretiu 
polovicu” - a to sú všetky veci, ktoré 
urobili ľudia alebo firmy zadarmo, 

ako dobrovoľníci alebo darcovia. Nebyť ich, rekon-
štrukcia by stála minimálne dva milióny eur. Architekti, 
projektanti, historici, reštaurátori, stavbári, výrobcovia 
stavebných materiálov, umelci, ale aj desiatky dobro-
voľníkov priamo na stavbe, najmä v úvode ušetrili 
možno aj niekoľko sto tisíc eur. Tím ľudí okolo Novej 
synagógy prirodzene vznikal a naďalej vzniká rovnako 
ako komunita podporovateľov, divákov, priaznivcov 
a myslím si, že ľudia sú najväčšou výhrou tohto príbe-
hu. 

Naša redakcia, ako aj zamestnanci mesta, vyjadrujú 
poďakovanie Marekovi Adamovi a jeho tímu ľudí, 
ktorí rekonštruujú túto jedinečnú pamiatku pre ďalšie 
generácie a veríme, že Žilinčania ocenia ich námahu 
a ochotu, s ktorou vstúpili do náročného projektu.

Pán Adamov, ďakujeme za rozhovor a držíme palce!
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Naša redakcia oslovila Mareka Adamova, aktívnu osobnosť žilinskej kultúry - riaditeľ kultúrnej inštitúcie Stanica Žilina-Záriečie, ktorý prijal 
priam životnú výzvu a pustil sa do výnimočného projektu Novej synagógy. Výsledkom bude zrekonštruovaný ďalší architektonický skvost 
Neologická Synagóga, ktorú zaraďujeme do obdobia slovenskej moderny. Samotná stavba bola realizovaná v rokoch 1929 – 1931, ktorú 
projektoval nemecký architekt prof. Dr. Peter Behrens.

Ale dnes, po 
piatich rokoch, už 

žiadny turista nemá 
problém s navigá-

ciou, keď sa Žilinča-
nov na ulici spýta, 

kde je tu 
Synagóga.
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Pozývame vás, na stretnutie k plánovanej 
revitalizácii na sídlisku Hliny VI. s občanmi mesta, 
ktoré sa uskutoční priamo na mieste v parku na 

Rudinách II. v stredu 26. júna 2019 o 18.30 hod. Na 
stretnutí bude prítomný viceprimátor mesta a 
mestskí poslanci za príslušný volebný obvod.

Záleží nám na názore Vás občanov, príďte si 
vypočuť naše návrhy a vyjadrite svoje 

názory na danú vec.

RADNIČNÉ NOVINY 
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V Žiline funguje 
špecializované 
poradenstvo pre 
obete trestných činov

Jeden z kontaktných bodov vznikol aj v Žiline. Sídli 
v budove Okresného úradu na Ulici Janka Kráľa. 
Pomoc tu nájdu všetci občania, ktorí sa s podob-
ným konaním stretli a potrebujú poradiť. Obetiam 
trestných činov je v kontaktnom bode k dispozícii 
koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja jeho asi-
stenti, ktorí sú verejnosti k dispozícii v pracovné dni 
od 8.00 do 14.00 hod. Jednou z najohrozenejších 
skupín sú práve seniori, ktorí sú dôverčiví a ča-
stokrát prídu vinou podvodníkov o  všetky svoje fi-
nančné úspory. Najčastejšou príčinou je, že im na-
letia na ich vymyslené príbehy či obchody. Aj pre 
tieto potenciálne obete informačné centrum fun-
guje a pripravuje počas roka viacero preventívny-
ch aktivít. 

Žilinský kontaktný bod pomoci pre obete trestných 
činov úzko spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré 
poskytujú poradenstvo obetiam násilia. Spolupra-
cujúcimi organizáciami sú napríklad aj Detské 
advokačné centrum Náruč a Rodinné centrum 
pomoci. Rodinné centrum pomoci vzniklo pri 
Nadácii Žilinského samosprávneho kraja a od 
apríla 2019 ponúka klientom bezplatné právne 
poradenstvo, ale aj sociálne poradenstvo a po-
moc ľuďom v núdzi. Rodinné centrum pomoci sa 
nachádza v budove Považskej galérie umenia na 
Ulici republiky a otvorené je v pracovných dňoch 
od 8.00 do 15.00 hod.

V Žiline vznikla informačná kancelária, 
ktorá má za cieľ pomáhať obetiam trestný-
ch činov a poskytnúť im viaceré služby. Ide 
o špecializované poradenstvo, sprevádza-
nie obetí počas trestného konania voči 
páchateľovi, právnu pomoc 
a právne zastupovanie či sociálne 
a ekonomické poradenstvo. Vytvorenie 
kontaktného bodu iniciovalo Ministerstvo 
vnútra SR prostredníctvom odboru preven-
cie kriminality v rámci celonárodného 
projektu.
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Pozývame vás,
 na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Žiline, ktoré sa uskutoční v utorok  25. júna 

2019 o 9.00 hod. na Radnici mesta Žilina. 

Materiály nájdete na: www.zilina.sk 

Autor

Projekt je zameraný na tri cieľové 
skupiny: 

       seniorov, 

       obete nenávistných trestných činov, 

       extrémizmu a obete obchodovania 
        s ľuďmi. 

POZVÁNKA 


