	pre oblasť kultúry


predseda:  Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ a divadelný režisér

členovia:     Ing. Ľubomír Bechný, poslanec a fotograf

                      Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický dizajnér, 
pedagóg VŠVU v Bratislave

doc. Pavol Choma akad.mal. vedúci katedry VŠVU Bratislava

Mgr. art. Kamil Mihalov, klavirista, interpret, 
pedagóg na Katedre hudby v Žiline

                      Monika Janigová, žurnalistka

	pre oblasť vzdelávania 

                      predseda:  Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec


členovia:     Mgr. Tomáš Milata, riaditeľ súkromnej obchodnej akadémie v Žiline

       PhDr. Soňa Řeháková, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska

       Ing. Rozália Beníkovská, personalistka a mzdová účtovníčka 
Bilingválne gymnázium v Žiline 

       Mgr. Dušan Grúň, riaditeľ 
       Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline

pre oblasť športu

predseda:  Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho futbalu v Žiline

členovia:     Marián  Meluš, športový novinár v žilinskom týždenníku

                      Mgr. Michal Kolárik, športový novinár v žilinskom týždenníku

                      Karel Vlasák, športový pedagóg

                      Roman Budke, poslanec, športový cvičiteľ

                      Peter Tichý, atlét – olympionik

	pre zdravotnú a sociálnu oblasť  


        predseda:  MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec a lekár

členovia:     MUDr. Juraj Vyletelka, poslanec a lekár

                      Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa a enviropracovník NP Malá Fatra
                                               
                                             Bc. Mária Vargová, ved. odd. posudkových činností Úradu práce

                                             MUDr. Karol Orlovský, lekár

                                             MUDr. Jozef Hudcovský, lekár

                               MUDr. Štefan Köhler, lekár

                         	Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Žilinskej diecéznej charity

	pre oblasť prostredie mesta a zeleň 


predseda:    Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt
 
členovia:      Ing. arch. Juraj Gallo, poslanec a architekt

                                             Ing. Blanka Malá, architektka

  Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka

  Ing. Milan Veliký, riaditeľ divízie doprav. technológie

	pre schvaľovanie inštitucionálnej podpory  


                        		Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho futbalu v Žiline
                        
                        		Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec
                                  
Mgr. Anton Šulík, poslanec a divadelný režisér

Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt

Michal Horecký, poslanec a viceprimátor    

MUDr. Štefan Zelník, poslanec

Patrik Groma, poslanec

Mgr. Emília Talafová, poslankyňa

akad. mal. Stanislav Lajda, poslanec

Ing. Ľubomír Bechný, poslanec

Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa



