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Prázdniny, teplé letné mesiace a absencia školských povinností sú pre niektorých mla-
dých ľudí príležitosťou posedieť si pri „poháriku“ alebo cigarete. Mestskí policajti budú 
preto v Žiline vo zvýšenej miere kontrolovať pohostinstvá, reštaurácie, herne a iné 
zariadenia, kde sú podávané alkoholické nápoje.

Mestská polícia Žilina upozorňuje, že v zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov sa maloletá osoba do 15 rokov nesmie zdržiavať bez dozoru 
svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých 
sa podávajú alkoholické nápoje. Zároveň platí, že neplnoleté osoby nesmú požívať 
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. V opačnom prípade môže obec uložiť 
zákonnému zástupcovi maloletého finančnú sankciu až do výšky 33 eur a mladistvé-
mu obec uloží pokarhanie. V odôvodnených prípadoch je možné zakázať navštevo-
vať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.  
V zmysle tohto zákona môžu byť postihnuté aj osoby, ktoré umožnia neplnoletým požiť 
alkoholické nápoje a iné psychotropné látky.

Polícia si posvieti na mládež pod vplyvom alkoholu 
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Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. upozorňuje cestujúcich, že aj v mesiaci august 
2015 platí prázdninový cestovný poriadok liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). 
To znamená, že v pracovných dňoch počas celých letných prázdnin sú niektoré od-
chody spojov jednotlivých liniek odlišné od odchodov platných počas školského roka. 
V cestovnom poriadku, či už na zastávkach alebo na internetovej stránke, sú tieto 
odchody zobrazené v stĺpci „Prázdniny“. 

Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. sa obracajú na cestujúcich s pros-
bou, aby boli v linkách MHD a na zastávkach k sebe ohľaduplní. Mladých prosíme, aby 
starších ľudí pustili si sadnúť, na dvoj, troj a štvor-sedadlách si cestujúci sadali tak, 
aby voľné sedadlá mohli využiť aj ďalší cestujúci, a aby príručná batožina (napr. ka-
belka, igelitová taška atď.) zbytočne nezaberala voľné miesto na sedenie, ktoré môže 
využiť ďalší cestujúci. Ohľaduplným cestujúcim vopred ďakujeme.

Prevádzka MHD počas letných prázdnin

Viac informácií na www.dpmz.sk

Leto v Žiline opäť patrí kultúre 

Mesto Žilina aj v tomto roku pripravilo pre Žilinčanov a návštevníkov mesta bohaté kultúrne leto, 
ktoré sa nesie v duchu spevu, dobrej muziky a tanca. Takmer všetky akcie prebiehajú na Marián-
skom námestí, na Námestí Andreja Hlinku a v Sade SNP. Spríjemnite si dovolenkové obdobie alebo 
prázdninové chvíle programom, v ktorom si každá generácia nájde to svoje.

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA STRANE Č. 3. 

Žilinské kultúrne leto pokračuje aj v auguste 
Ilustračné foto: skupina Blue - Time 
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Unikátny projekt 
elektronizácie 
služieb poskytova-
ných mestom pre 
občanov a podnika-
teľov vstupuje do 
svojej záverečnej 
fázy. Do konca roka 
2015 bude cez 
Informačný portál 
mesta dostupných 
celkom 143 služieb, 
čo predstavuje pri-
bližne 90 % všet-
kých služieb, ktoré 
môžu občania vy-
baviť na mestskom 
úrade. 

Konzorcium dodá-
vateľov po zana-
lyzovaní procesov  

a spracovaní návrhu rieše-
nia elektronizácie, dodaní 
nevyhnutného technické-
ho a softvérového vyba-
venia aktuálne pripravilo 
formuláre pre elektronické 
vybavovanie služieb, ná-
vrh informačného portálu, 
dohody o prepojení systé-
mu na registre a elektro-
nické služby na národnej 
úrovni a pod. Nasledovať 
bude podrobné testovanie 
jednotlivých komponen-
tov informačného systému  
a ich funkčnosti a nasadenie 

finálneho IS do prevádzky 
tak, aby už ku koncu tohto 
roka mohli občania naplno 
využívať sprístupnené služ-
by úradu mesta Žilina bez 
potreby návštevy úradu. 
Vybavovanie formalít sa tak 
zrýchli, zvýši sa dostupnosť 
služieb, zníži sa admini- 
stratívne zaťaženie občanov  
a podnikateľských subjek-
tov a zefektívni sa práca na 
mestskom úrade.

Jednotlivé elektronizované 
služby mesta budú roztrie-
dené podľa oblastí tak, aby 
bola orientácia pre užíva-
teľov prehľadná a rýchla. 

Elektronizované služby 
budú:
• informačné – informova-
nie jednostranne zo strany 
mesta, 
• transakčné – obojstranná 
komunikácia s úradom (ty-
pické podanie žiadosti cez 
elektronickú podateľňu). 

Elektronické služby budú 
zoskupené do niekoľkých 
základných oblastí pre 
lepšie vyhľadávanie, ako 
napr.:
• miestne dane, alebo
• žiadosti a povolenia  
a pod.

Pre plné využívanie všet-
kých služieb potrebuje 
občan či podnikateľ zaru-
čený elektronický podpis  
a elektronický identifi-
kačný doklad (napr. eID  
karta – elektronický  
občiansky preukaz s čí-

tačkou). Viac sa dozviete  
v ďalších vydaniach Rad-
ničných novín, ako i z le-
táka a brožúry, ktoré budú 
pred spustením služieb 
distribuované do každej 
domácnosti. Mesto pri-
pravuje informačnú kam-

paň, ktorej cieľom bude 
poskytnúť všetkým obča-
nom možnosť sa bližšie 
oboznámiť s možnosťami 
elektronickej komunikácie 
s úradom.

REDAKCIA 

Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline v plnom prúde

Ukážka webovej stránky Informačného 
portálu a loga partnerov projektu 

Za prvý polrok 
tohto roka ušetrila 
činnosť verejného 
obstarávania mesta 
finančné prostried-
ky mesta vo výške  
1 142 005,20 eura.  
V prvom polroku 
2015 boli prostred-
níctvom elektro-
nického kontrak-
tačného systému 
ušetrené finančné 
prostriedky mesta 
vo výške  
31 073,80 eur.

Činnosť v roku 2015

Mesto Žilina počas prvého 
polroka 2015 realizovalo  
v oblasti verejného obstará-
vania celkovo 88 súťaží, pri-
čom sa predpokladá, že do 
konca roka 2015 počet súťa-
ží narastie na 200. Celková 
predpokladaná hodnota 
zákaziek bola stanovená 

na základe rozpočtovaných 
cien stavieb a cien tovarov  
a služieb na trhu na hodno-
tu pred zadaním zákaziek na  
4 827 078,72 eura bez DPH 
a 5 792 494,46 eura s DPH. 
Konečná cena po realizácii 
procesov verejného obstará-
vania bola 3 875 407,72 eura 
bez DPH a 4 650 489,26 eura 
s DPH. Ušetrené finan- 
čné prostriedky za prvý 
polrok 2015 predstavujú  
1 142 005,20 eura.

„Elektronické trhovisko“

Prostredníctvom elektro-
nického kontraktačného 
systému („elektronické 
trhovisko“) sa zrealizo-
valo v prvom polroku 
tohto roka 11 zákaziek  
v hodnote 65 076,67 eura 
bez DPH (78 092,00 eura  
s DPH). Skutočné čerpa-
nie po ukončení verejného  
obstarávania bolo 39 181,83 

eura bez DPH (47 018,19 
eura s DPH). 

K úspore financií od roku 
2011 do roku 2015 do-
chádzalo postupne na zá-
klade týchto faktorov: 

• úspešne sa aplikovali ele- 
ktronické aukcie (nákup 
vybavenia v školstve, nákup 
učebníc, prenájom trhových 
miest, predaj majetku mesta, 
pri stavebných prácach – re-
konštrukcia Národnej ulice, 
rekonštrukcia Rosenfeldo-
vho paláca, či modernizácia 
verejného osvetlenia), 
• zaviedlo sa centrálne verej-
né obstarávanie (elektrická 
energia, oprava plochých 
striech), 
• transparentnosť proce-
su verejného obstarávania 
(mesto od roku 2011 zve-
rejňuje na webovej strán-
ke mesta www.zilina.sk 
až 90 %  jednoduchých 

zákaziek od 1 000 eur 
pre všetkých uchádza-
čov nad rámec zákona), 
 • zamedzenie konfliktu zá-
ujmov a etický kódex,
• zriadenie oddelenia verej-
ného obstarávania,
• mesto pristúpilo k transpa-
rentnému súťaženiu služieb, 
ktoré v jeho histórii neprešli 
procesom verejného obsta-
rávania,
• od 1. marca 2015 pre-
šlo mesto na obstarávanie 
všetkých bežne dostupných 
tovarov a služieb na elektro-
nické trhovisko (realizujú sa 
len elektronické aukcie).
Oddelenie verejného obsta-

rávania Mestského úradu  
v Žiline od svojho vzniku  
v roku 2011 zrealizovalo  
491 verejných obstarávaní. 
Taktiež sa podieľa na zvy-
šovaní príjmov do rozpoč-
tu mesta prostredníctvom 
elektronických aukcií na 
prenájom a predaj nehnuteľ-
ného a hnuteľného majetku. 
Mesto ako verejný obsta-
rávateľ od 1. marca 2015 
fakticky vykonáva činnosti 
ako Centrálna obstarávacia 
organizácia pre všetky orga- 
nizácie v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Žilina. 

REDAKCIA 

Mesto ušetrilo v prvom polroku verejným  
obstarávaním vyše 1 milióna eur

Mgr. Michaela Kubíková  
vedúca odboru bytového 
Mestského úradu v Žiline 

Každý odbor je svojím 
spôsobom jedinečný, pre-
tože je svojou činnosťou 
špecifický, so svojimi vlast-
nými problémami a po-
hľadom na budúci vývoj. 
Odbor bytový Mestského 
úradu v Žiline zabezpe-
čuje a rieši problematiku 
bývania, vedie a aktualizu-
je poradovník žiadateľov  
o nájomný byt a tiež vyho- 
dnocuje spĺňanie podmie- 
nok žiadostí žiadateľov 
o nájomný byt v súlade  
s predpismi týkajúcimi sa 
nájomného bývania. Ďa-
lej spracováva žiadosti 
nájomníkov o opakova-
né uzavretie nájomných 
zmlúv, zaoberá sa rieše-
ním podnetov súvisia-
cich s náplňou odboru  
a podieľa sa aj na príprave 
koncepčných materiálov 
v oblasti bytovej politiky. 
Mesto Žilina prostred- 
níctvom svojho správcu 
bytového fondu ŽILBYT 
s. r. o. obhospodaruje vyše  
1 200 bytov, ktoré sú vo vlast-
níctve mesta. Väčší podiel 
bytov tvoria nájomné byty, 
na výstavbu ktorých boli 
použité prostriedky zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania  
a dotácie z Ministerstva  
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR. Dvadsiatim  
ôsmim rodinám z reštituo-
vaných domov bol priznaný 
nárok na poskytnutie ná-
hradného nájomného bytu. 
Z toho na kúpu dvadsiatich 
siedmich náhradných ná-
jomných bytov zatiaľ získa-
lo mesto Žilina 100 % dotá-
ciu z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a tiež dotácií. 
V súčasnej dobe prebieha 
spolupráca s Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR na vyba- 
venie poslednej žiadosti na 
poskytnutie dotácie.
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Primátor objektívne informuje verejnosť 

Mesto Žilina od ná-
stupu súčasného ve-
denia, teda od roku 
2011, hospodári 
maximálne úsporne  
a s dôrazom na 
rozumné využívanie 
verejných financií, 
o čom svedčia aj 
výsledky za toto 
obdobie. 

Kým výsledok hos-
podárenia v roku 
2010 bol prebytok  

v sume 791 000 eur, za  rok 
2014 už prebytok hospodá-
renia, a to aj napriek voleb-
nému roku, dosiahol hod-
notu 2 170 000 eur (graf 1.). 

Cieľom vedenia mesta bolo 
postupne vytvárať finančné 
rezervy na budúce inves-
tičné a rozvojové aktivity 
mesta určené predovšetkým 
na rekonštrukciu a výstavbu 
nových chodníkov, verej-
ného osvetlenia v parkoch  
a na obnovu a modernizá-
ciu vozidlového parku Do-
pravného podniku mesta 
Žiliny s. r. o. Vďaka práve 
takémuto zodpovednému 
prístupu súčasného vedenia 
mesta môžu dnes poslanci 
Mestského zastupiteľstva  
v Žiline riešiť financovanie 
napríklad spomínaných 
chodníkov, ale aj komu- 
nitných záhrad a podob-

ne. Mestské zastupiteľstvo  
v Žiline na svojom posled-
nom zasadnutí jednohlasne 
schválilo predložený zá-
verečný účet mesta za rok 
2014 a prevod prebytku 
hospodárenia za rok 2014 
do rezervného fondu mesta. 
Vývoj všetkých peňažných 
fondov mesta vrátane re-
zervného fondu mesta vyja-
druje (graf 2). 

Po štyroch rokoch fungo-
vania súčasného vedenia 
mesta sa podarilo dosiahnuť 
významné ozdravenie verej-

ných financií mesta Žilina. 
Napriek tomu sa ešte stále 
musí mesto pasovať  s význa- 
mnými rizikami pretrvá- 
vajúcimi z čias predošlých 
primátorov. Tieto riziká mô- 
žu v prípade zlého vývoja zá-
sadne ovplyvniť hospodáre-
nie mesta. Vďaka zodpoved- 
nému hospodáreniu sa vede- 
nie mesta Žilina môže pustiť 
do plánovaných investícií, 
ako je napríklad rozsiahla re- 
konštrukcia chodníkov, naj- 
mä na žilinských sídliskách.

REDAKCIA 

Hospodárenie mesta je v plusových číslach
Graf 1. Vývoj výsledku hospodárenia 
mesta za roky 2010 – 2014 v tis. eur

Graf 2. Vývoj všetkých peňažných 
fondov mesta vrátane rezervného 
fondu mesta

Tohtoročné kultúrne 
leto končí až  
2. októbra Primátor-
skym dňom, ktorého 
súčasťou je naprí-
klad aj Beh pre naj-
menších. Hlavnými 
partnermi Žilinského 
kultúrneho leta 2015 
sú Kia Motors Slova-
kia a Nadácia Pontis.

Žilinské kultúrne leto  
v mesiaci august pri-
nesie podujatia, ktoré 

už dávno prekročili hranice 
pozornosti nášho mesta. 
Začiatkom mesiaca pritia-
hne najväčšiu pozornosť 
Pohár silných mužov, ktorý 
sa bude konať 7. augusta na 
Námestí Andreja Hlinku. 
Tradičným sprievodným 
podujatím silákov z celej 
Európy je aj Deň európskej 
kultúry. Žilina sa aj tento rok 
14. augusta vráti do minu-
losti v podobe Stredovekého 

dňa. Historický Pony Expre-
ss, ktorého jazdci v minulos-
ti prepravovali na koňoch 
poštové zásielky, zavíta do 
Žiliny 22. augusta; 70. výro-
čie ukončenie druhej sveto-
vej vojny si pripomenieme aj 
výnimočnými modelmi vo-
jenskej techniky na Vodnom 
diele Žilina tiež 22. augusta. 
Nenechajte si ujsť hudob-
né stredy, alebo letné kino 
Telky v meste alebo Stanici-
Záriečie. S letnými prázd-
ninami sa rozlúčime 28. 
augusta Záverečnou V. „Aj  
v auguste sme pre Žilinčanov  

a návštevníkov nášho mesta 
pripravili bohatý kultúrny  
a športový program. Po-
dujatia sme sa snažili  
navrhnúť tak, aby si každý 
vybral to, čo mu je blízke. 
Verím, že aj vďaka Žilinské-
mu kultúrnemu letu 2015 
budú pre vás prázdninové 
mesiace nezabudnuteľným 
zážitkom a mesto Žilina sa 
stane obľúbeným miestom 
na trávenie voľných chvíľ,“ 
odkazuje primátor mesta 
Žilina Igor Choma.

REDAKCIA 

Žilinské kultúrne leto až do októbra 

Počas celého leta bude na Mariánskom námestí 
a aj na Námestí Andreja Hlinku bohatý program

Milí moji Žilinčania, 
v súčasnosti žijeme 
všetci v toku infor-
mácií, ktoré ovplyv-
ňujú naše myslenie 
a niekedy aj naše 
rozhodovanie. Určite 
ste si položili otázku, 
či to, čo čítate alebo 
počujete v súvislosti 
s naším mestom, je 
pravda. Ako primátor 
mesta Žilina som 
vždy dbal na to, aby 
informácie z mesta 
boli vždy pravdivé. 
Zároveň by som si 
nikdy nedovolil pred 
občanmi nášho mes-
ta vedome zatajovať 
alebo skresľovať 
akékoľvek informá-
cie. Žiaľ, nie všetci 
novinári, platení 
lobistami, sú rovna-
kého názoru ako ja. 
A priestor v jednom 
žilinskom týždenníku 
využívajú neko- 
rektným spôsobom. 
Ale taký je už život.

Myslím, že každý 
novinár by sa mal 
pri výkone svojho 

povolania riadiť Etickým kó-
dexom novinára, ktorý prijal 
Slovenský syndikát noviná-
rov. Ten jasne definuje hlavné 
zásady, ktorými sa novinár 
riadi vo svojej práci a ktorými 
sú: nestrannosť, vyváženosť, 
objektivita, poctivosť, čest-
nosť, pravdivosť, zodpoved-
nosť a dôsledné overovanie 
faktov. Etický kódex noviná-
ra teda jasne určuje pravidlá, 
ktoré by mal novinár dodržia-
vať, aby sa nedostal do kon-
fliktu záujmov či prekrúcania 
informácií. Novinár je povin-
ný dôsledne si overiť každú 
informáciu, ktorú zverejní. 
Informácie si spravidla overí 
aspoň z dvoch od seba na-
vzájom nezávislých zdrojov. 
Preto pokladám za potrebné 
vám v tomto článku uviesť 
pravdivé skutočnosti týkajúce 
sa nášho mesta. 

Viacerým Žilinčanom boli 
nedávno poskytnuté skresle-
né alebo nie celkom pravdivé 
informácie. Verejnosť sa po 
x-tý raz „dozvedela“, že pri-
mátor zrušil Centrum voľné-
ho času Žirafa, pritom pravda 
je taká, že poslanci mestského 
zastupiteľstva schválili spo-
jenie činnosti dvoch centier 
voľného času do jedného. 

Hlavným dôvodom bolo  
a naďalej je šetrenie finanč-
ných prostriedkov mesta,  
a teda všetkých nás – Žilinča-
nov. Preto sme mohli viac 
peňazí vyčleniť na činnosť 
množstva záujmových útva-
rov a krúžkov. Okrem tohto 
ste sa mohli „dozvedieť“, že 
deti, ale i zamestnanci nemali 
možnosť ďalej vyvíjať všetky 
svoje doterajšie aktivity a čin-
nosti v Centre voľného času 
na Kuzmányho 105. Opak je 
pravdou, všetky deti, mládež 
a zamestnanci mohli prejsť 
pod Centrum voľného času 
na Kuzmányho 105 v Žili- 
ne, čo som verejne viackrát 
deklaroval. Toto centrum voľ-
ného času dnes riadne fungu-
je, i keď má svoje problémy 
spojené s novými činnosťami. 
Tie však postupne doriešime, 
zároveň neustále pracujeme 
na jeho efektívnejšej činnosti.

Vždy presadzujem otvorenú 
komunikáciu s občanmi,   
a preto aktívne komunikujem 
s občanmi osobne, poštou či 
e-mailmi. Určite si spomína-
te, že zámerom mesta bolo 
spoplatniť parkovanie na síd-
liskách, čím sa mohli postaviť 
nové parkovacie domy a re-
gulovať parkovanie na sídlis-
kách. Rozpočet bol postave-
ný tak, že rodina by za jedno 
auto zaplatila 0,50 eura za 
kalendárny mesiac a mala by 
zaručené parkovacie miesto. 
Na túto tému som otvorene  
a na rovinu hovoril na stretnu-
tiach s občanmi, aj na sídlisku 
Solinky  a rešpektovali sme 
vôľu občanov – parkoviská 
na sídliskách nie sú spoplat-
nené. Zároveň však problém 
parkovania nie je doriešený. 
Nekorektné sú aj informácie, 
že som vylúčil odbornú ve-
rejnosť z mestských komisií.  
V minulom funkčnom obdo-
bí poslanci mestského zastupi-
teľstva na svojich riadnych za-
sadnutiach nevyjadrili takúto 
požiadavku, preto informácia  
o „odstránení“ odborníkov sa 

nezakladá na pravde. Odbor-
ná verejnosť bola prizývaná 
ku každému závažnejšiemu 
riešeniu. Teraz máme v kaž- 
dej komisii mnoho členov 
z radov odbornej verejnosti 
zvolených zastupiteľstvom.

Ďalej určite viete, že mesto 
dlhodobo plánuje zástavbu  
v lokalite Rudiny II medzi síd-
liskami Hliny a Solinky, ktorá 
bola vždy určená pre tento 
zámer. V tomto prípade je 
dôležité poznať Územný plán 
mesta Žilina, o ktorom v ko-
nečnom dôsledku rozhodujú 
samotní mestskí poslanci na 
svojich zasadnutiach, takže 
nejde o moju subjektívnu 
iniciatívu. Rovnako som ne-
zaznamenal žiadne protesty 
občanov k výstavbe medzi 
sídliskami Hliny a Solinky 
tak, ako to bolo medializova-
né. Proces územného riešenia 
prebiehal riadne. A verejne. 

Nepokladám preto nepravdi-
vé útoky zo strany niektorých 
novinárov (česť výnimkám, 
ktorých je stále našťastie dosť) 
za správne a nemyslím si, že je 
dobré, aby boli občania Žiliny 
prostredníctvom možno sub-
jektívnych a politicky lade-
ných dezinformácií klamaní  
a zavádzaní.  Príčinu tohto sta-
vu treba vidieť za tým, že sme 
ako mesto prestali objedná-
vať platenú inzerciu v perio- 
dikách. Začali sme vydávať 
tieto naše Radničné noviny.  
A šetríme tým prostriedky 
mesta, pretože sú oveľa lac-
nejšie ako inzercia.

Vážení Žilinčania, pevne 
verím, že si utvoríte o všet-
kých vyššie uvedených sku-
točnostiach svoj vlastný ob-
jektívny názor. Mojou snahou 
bude aj naďalej vás pravidelne 
a pravdivo informovať a pri-
nášať korektný pohľad na veci 
verejné.

Igor Choma 
PRIMÁTOR MESTA 

ŽILINA
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INFORMUJEME

Výbory v mestských častiach informujú 

Volebný obvod č. 6 a jeho poslanci

Tak, ako aj na 
iných žilinských 
sídliskách je naj-
väčším problémom 
Hájika parkovanie  
a doprava. Už na 
prvom stretnutí po-
slaneckého výboru 
sme sa ako poslan-
ci dohodli, že budú 
našou prioritou. 

V spolupráci s mestom 
hľadáme riešenia, jedným  
z najlepších je vybudova-
nie parkovacieho domu  
s cca 200 parkovacími mie-
stami a so športoviskom na 
jeho streche medzi ulicami 
Baničova a Petzalova, pre-
tože Hájik by potreboval 
dobudovať aj športovú in-
fraštruktúru. Na sídlisku je 
telocvičňa (poslanecký vý-
bor už druhýkrát podporil  
v nej organizovaný fut-
salový turnaj Hájik cup), 
niekoľko ihrísk s tvrdým 
povrchom, pribudol out-
doorový stolnotenisový 
stôl osadený vo vnútro- 
bloku na Kempelenovej 
ulici (druhý bude čoskoro 
osadený v átriu ZŠ Hájik), 
poslanci iniciovali výmenu 
zničenej dosky na basket-
balovom koši na ihrisku 
vo vnútrobloku na Baničo-
vej ulici, stále však chýba 
verejne prístupné ihrisko  
s mäkkým povrchom.  Prí-
nosom pre sídlisko by bolo 
aj vybudovanie outdooro-
vej posilňovne. Poslanci 
rokovali s workoutovou 
komunitou a prisľúbili po-
moc pri realizovaní tohto 
zámeru. 

Prvá etapa výstavby pe-
šieho ťahu zo Slnečného 
námestia k základnej škole 
priniesla výrazné zlepšenie 
kvality verejného priesto-
ru, úlohou pre mesto do 
budúcnosti zostáva jej do-
budovanie.

Príjemným osviežením 
športového života na Há-
jiku boli napriek obmedze- 
niam v doprave nedáv-
no organizované Majst-
rovstvá Česko-Slovenska 

v cyklistike s dojazdom 
práve na našom sídlisku. 
Poslanecký výbor venuje 
svoju pozornosť aj stavu 
detských ihrísk na sídlisku. 
Ihrisko Opavia vo vnútro- 
bloku na Stodolovej  ulici 
bolo zrekonštruované a už 
opäť slúži deťom, mesto 
prisľúbilo rekonštrukciu 
detského ihriska na Bani-
čovej, ktoré vykazuje znač-
ný stupeň opotrebovania. 
Poslanci iniciovali doplne-
nie pieskovísk pieskom, 
v najbližšej dobe by mal byť 
doplnený piesok do pies-
kovísk za obytnými blokmi 
H3 a H11. Po rokovaniach 
mesta s Nadáciou spoločne 
pre región detské ihrisko 
na Ulici Juraja Hronca pre-
chádza darovacou zmluvou 
do majetku a správy mesta 
a naďalej bude slúžiť našim 
najmenším obyvateľom.

V mesiaci máj 2015 bola 
za účasti poslancov pra-
covníkmi mestského úradu 
vykonaná obhliadka stavu 
chodníkov na sídlisku za 
účelom zistenia miest po-
škodenia a naplánovaním 
ich opravy. Podobne bola 
vykonaná aj pasportizácia 
lavičiek na Hájiku. Na sídli- 
sku sa nachádza 270 kusov 
lavičiek a z toho je 120 ku-
sov nefunkčných. Na zákla-
de žiadosti poslancov mes-
to zadalo do výroby nové 
hranoly a v blízkej dobe za 
pomoci VPP pracovníkov 
by sa malo začať s rekon-
štrukciou. Poslanci ini- 

ciovali odstránenie dvoch 
nefunkčných elektrických 
rozvádzačov na Jedlíko-
vej ulici. Poslanci majú aj  
v roku 2015 k dispozícii 
3 000 eur – pohotovostný 
zdroj na podporu aktivít 
obyvateľov mestskej časti, 
ktoré prispievajú k zveľaďo-
vaniu mestskej časti a rozvo-
ju potenciálu jej obyvateľov 
vo vzdelávacej, športovej  
a kultúrnej oblasti, príp. 
na odstránenie havarijnej 
situácie malého rozsahu.

Vážení spoluobčania, 
stretnutia poslancov za 
VO č. 5 Hájik s občanmi sa 
konajú vždy v prvú stredu 
v mesiaci o 17.00 hod. na 
Základnej škole Námes-
tie Mladosti 1 na sídlisku 
Hájik (okrem obdobia 
školských prázdnin). Naj-
bližšie sa stretneme 2. sep-
tembra 2015. 

Kontaktovať nás môže-
te aj priamo. Telefonický 
kontakt na nás nájdete na 
webovej stránke mesta Ži-
lina: www.zilina.sk. Ďalšou 
možnosťou je facebooko-
vá skupina Hájik – Žilina, 
kde tiež hľadáme riešenia 
našich problémov. Veríme, 
že sa spoločne pričiníme  
o rast životnej úrovne na na-
šom sídlisku, ako aj celkovo  
v našom meste.

POSLANCI:
Ing. Ján Ničík

Ing. Marián Janušek 
Ing. Ľuboš Plešinger

Volebný obvod č. 5 Hájik je najmladším  
žilinským sídliskom s cca 8 000 obyvateľmi

Detské hrisko Hájik – nový stav
zdroj: volebný obvod č. 5 Poslanci volebného obvodu č.6. 

zľava: Jozef Juriš a Anton Trnovec

Volebný obvod č. 6 
zahŕňa obce Trno-
vé, Bytčica a Moj-
šova Lúčka, ktoré 
zastupujú v MZ  
v Žiline poslanci 
Anton Trnovec  
a Jozef Juriš.

Za pomerene krátky čas 
poslanci zrealizovali v pro-
spech občanov niekoľko 
akcií. V apríli 2015 bola 
slávnostne otvorená nová 
poslanecká miestnosť  
v Trnovom s kapacitou 16 
ľudí. Mladým futbalistom 
boli dané do užívania novo- 
zrekonštruované šatne, 
pričom časť investície bola 
hradená z poslaneckého 
fondu. Na podnet poslan-
cov bolo schválené odkú-
penie detského ihriska na 
Rosinkách a onedlho bude 
ihrisko prístupné našim 
najmenším. Na poslednom 
zasadnutí MZ bol na ná-
vrh poslancov Jozefa Juriša  
a Antona Trnovca schválený 
doplnok k územnému plá-
nu, ktorý súvisel s pripra-
vovanou výstavbou novej 
Trnovskej zvonice. Pri prí-
ležitosti Dňa Zeme si žiaci 
ZŠ s MŠ v Trnovom v spo-
lupráci s poslancami zorga- 
nizovali čistenie Trnového 
a okolia od odpadkov.  
V budove ZŠ s MŠ v súčas-
nosti prebieha rekonštruk-
cia priestorov. Po ukon-
čení sa rozšíria kapacitné 
možnosti umiestnenia detí  
v materskej škole. 

Vláda Slovenskej republiky 
na svojom výjazdovom za-
sadnutí 8. októbra 2014 pre-
rokovala objekt v Mojšovej 
Lúčke, ktorý by mal slúžiť 
verejnosti. Objekt je vo 
vlastníctve štátu a po jeho 
rekonštrukcii by na návrh 
mesta prízemie slúžilo ako 
kultúrny dom a priľahlý 
priestor by plne využíval 
miestny DHZ. Horné pod-
lažie by mohlo byť vyu-
žívané pre nájomné byty. 
Aktivitou súčasných po-
slancov za volebný obvod  
č. 6 sa práve v mestskej časti 
Mojšova Lúčka zrealizovalo 
množstvo podnetov. Ob-
čania sa dočkali vytúžené-

ho obchodu s potravinami  
a pohostinstva. Podkrovné 
priestory nad uvedenými 
prevádzkami bude onedlho 
športovo a kultúrne využí- 
vať občianske združenie 
Športcentrum Žilina. Vďaka 
aktivite poslancov sa 
v Mojšovej Lúčke začalo  
s opravou ulice Hlavátková, 
vymenila sa rozhlasová 
ústredňa a zabezpečila sa 
úprava miestneho ihriska. 
Poslanci z poslaneckého 
pohotovostného fondu pod- 
porili usporiadanie Dňa detí 
a nákup poličiek pre Mater-
skú školu Mojšova Lúčka. 

Členovia Rady seniorov, 
dobrovoľníci z Denného 
centra Bytčica a ZO, JDS Ži-
lina/Bytčica sa na spoluprá-
cu s poslancami za volebný 
obvod č. 6 nemôžu sťažovať. 
Stretnutia bývajú každý me-
siac v Dennom centre By-
tčica. Poslanci si pravidel- 
ne vedú záznamy podne- 
tov občanov a na ďalšom 
stretnutí informujú o ich 
riešení.

Seniori v mestskej časti 
Bytčica organizovali toh-
to roku už tretí ročník  
Výzvy – Vyčistíme si Bytči-
cu. V rámci podujatia si tiež 
dobrovoľne odpracovali  
a vyčistili pridelený úsek aj 
poslanci za volebný obvod  
a primátor mesta Žilina Igor 
Choma. Seniorom sa poda-
ril zorganizovať i tretí ročník 
Športových hier seniorov 

s vnúčatami, ktorý slávnos- 
tne otvoril primátor mesta 
Žilina spolu s poslancami  
z obvodu. Program pokra-
čoval tradičným futbalo-
vým zápasom Horní – Dolní  
a nemohol chýbať ani obľú-
bený Bytčický Juniáles. 
Veríme, že sa nám spo-
ločnými silami za obvod 
podarí zorganizovať osla-
vy SNP a vatru slobody  
v miestnej časti Brezová. 
Začali sa prípravy na rekon-
štrukciu Hasičskej zbrojnice  
v Bytčici, kde bola schvá-
lená mestským zastupi-
teľstvom v Žiline suma na 
rekonštrukciu vo výške  
30 000 eur. Denné centrum 
Dlhá v Bytčici bude v pre-
vádzke od 13.00 do 17.00 
hod. každý pracovný deň. 

„Vaše podnety riešime nie- 
len na stretnutiach s občan-
mi, ale i priamo na Mest-
skom úrade v Žiline. Spolu 
s vedúcimi jednotlivých 
odborov hľadáme riešenia 
a veríme, že vďaka podne-
tom a nápadom zo strany 
občanov skvalitníme život 
v Žiline.“

Zároveň sa tešíme na ďal-
šie stretnutia s vami v Moj-
šovej Lúčke – 8. septembra 
2015, Bytčici – 16. septem-
bra 2015 a v Trnovom –  
22. septembra 2015.

VAŠI POSLANCI  
 Anton Trnovec

Jozef Juriš  
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piatok 7. augusta 2015
Mariánske námestie

www.zilina.sk
www.kulturneleto.eu

organizátor partneri mediálni partneri

7. Medzinárodný festival prezentujúci kultúru 
a umenie partnerských miest mesta Žilina
Žilina | Praha 15 | Bielsko-Biala | Plzeň | Frýdek-Místek | Essen

deň
európskej
kultúry

 

 

 

15.30 hod. 

16.00 hod. 

17.50 hod. 

19.00 hod. 

20.00 hod. 

sprievodný program
ochutnávky národných špecialít partnerských miest { Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC, Ryba Žilina }

Otvorenie | Oficiálne otvorenie a predstavenie 
  jednotlivých partnerských miest

Praha 15    
Dechový orchestr JUNIOR, Pěvecký sbor seniorů Akademie, 
Taneční kroužek Obce baráčnické Horní Měcholupy, Taneční skupina TK Calipso Praha

Frýdek Místek        
Skupina moderního tance DANCEPOINT, Tanečný workshop s SMT DANCEPOINT

Plzeň
Malá dudácka muzika z Plzně

Žilina
3Drive

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2015

www.kulturneleto.eu

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA MARIÁNSKE LETO 
A HUDOBNÁ STREDA KONAŤ NEBUDÚ.

Organizátor Hlavný partner

Partneri

Mediálni partneri

Občianske združenie

Námestie A. HlinkuLETNÉ KINO 2015

2015

RAJECKÁ BALÓNOVÁ FIESTA

1.8.  |  17:30
1.8.  |  20:00 
 

7.8.  |  20:00
8.8.  |  17:30
8.8.  |  20:00 
 

14.8.  |  20:00 
15.8.  |  17:30 
15.8.  |  20:00 

Lorax (deti)
5. Pluk - Misia Afganistan (dospelí)
    

Nehanební bastardi (dospelí)
Rango (deti)
Nehanebni bastardi (dospelí)
    

Schindlerov zoznam (dospelí)
Norman a duchovia (deti)
Schindlerov zoznam (dospelí)

SKvelý Fest 1.8.
o 19:30 hod. OFF, Šleha, Bod Omylu

Mariánske námestie

Biutiful 
- Alexandro Gonzales Innaritu

4.8.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

DH Dubňanka5.8.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

Deň Európskej kultúry 7.8.
Mariánske námestie

Pohár silných mužov7.8.
Nám. A. Hlinku

Chanson friends, Denis 
Gerhardt Trio

8.8.
o 19:30 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

Streetball proti rakovine8.8.
Nám. A. Hlinku

Imaginárne lásky 
- Xavier Dolan

11.8.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

DH Senioranka12.8.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

Stredoveký deň 14.8.
Mariánske námestie

Balónová fiesta 201514.-15.8.
o 18:00 hod.

Vodné dielo Žilina

ADHoc Orchestra, 
ZVA 12-28

15.8.
o 19:30 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

Cyril a Metod15.8.
Mariánske námestie

Žilinský triatlon15.8.
Vodné dielo Žilina

Iluzionista - Sylvain Chomet18.8.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

DH Predmierčanka19.8.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

Ľudové umelecké 
remeslá 

21.-22. Mariánske námestie

8.
Pony express22.8.

Mariánske námestie

Bitka o Bastogne22.8.
vylodenie v Normandii

Vodné dielo Žilina

Osvietenie 
- Stanley Kubrick

25.8.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

DH Fatranka26.8.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

Záverečná V.28.8.
o 18:00 hod.

Mariánske námestie

Beh na Dubeň29.8.
Budatín - Námestie hrdinov

21.8.  |  20:00 
22.8.  |  17:30 
22.8.  |  20:00 
 

28.8.  |  20:00 
29.8.  |  17:30 
29.8.  |  20:00

Rýchlo a zbesilo 7 (dospelí)
Hugo a jeho veľký objav (deti)
Rýchlo a zbesilo 7 (dospelí)
    

Art of flight (dospelí)
Škatuliaci (deti)
Art of flight (dospelí)
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Mestské divadlo Ži-
lina sa usiluje otvo- 
riť svoje priestory 
pre všetkých ľudí 
zo Žiliny a okolia.
Jedným z naj- 
väčších hendikepov 
historickej budovy 
divadla bolo, že 
neumožňuje bezba-
riérový prístup.

Keďže je budova di-
vadla kultúrnou pa- 
miatkou, nebolo  

v nej možné robiť zásahy do 
architektúry (vrátane vý-
stavby výťahu či bezbariéro-
vej rampy).Vďaka podpore 
mesta Žilina a Nadačného 

fondu Kia Motors Slovakia  
v Nadácii Pontis má Mestské 
divadlo Žilina k dispozícii 
unikátny pásový schodolez, 
ktorý je určený na zaiste-
nie mobility návštevníkov 
s obmedzenou pohybovou 
schopnosťou či starších, 
imobilnejších divákov. 
Schodolez dokáže vďaka 
patentovanému riešeniu  
a jednoduchej manipulácii 
prekonať všetky problema-
tické prekážky v interiéri aj 
exteriéri divadla. Do novej 
sezóny tak žilinské divadlo 
vstupuje konečne bez bariér.

MESTSKÉ DIVADLO  
ŽILINA 

Divadlo bez bariér

zdroj: Mestské divadlo Žilina

Čestný predseda Zboru Žilincov 
Ing. Štefan Massányi je 90-ročný

Stručne zo životopisu Ing. 
Štefana Massányiho: naro-
dil sa 2. júla 1925 v Žiline, 
chemik, vynálezca – výs-
kumník, autor množstva 
patentov, vynikajúci orga-
nizátor, bývalý člen Česko-
slovenskej vedecko-technic-
kej spoločnosti, publicista, 
autor koncepcie vytvorenia 
vedecko-výskumnej základ-
ne textilného priemyslu na 
Slovensku a iniciátor zalo-
ženia troch takýchto výskumných ústavov, medzi nimi 
Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline. Organizá-
tor verejných tribún v rokoch 1967 – 1968 o spoločenskej 
situácii v Žiline, spoluzakladateľ Zboru Žilincov a jeho 
dlhoročný predseda, v súčasnosti čestný predseda. Ini- 
ciátor Staromestských slávností v Žiline a vzniku EKU-
ZY, držiteľ ocenenia Žilinského samosprávneho kraja za 
vedeckú činnosť a Prestížnej ceny Zboru Žilincov Genius 
loci Solnensis. Pred piatimi rokmi odovzdal predsedníc-
ke žezlo Ing. Miroslavovi Pfliegelovi, CSc.

Zbor Žilincov Ing. Štefanovi Massányimu k jedineč-
nému jubileu, ktorého sa dožil vo štvrtok 2. júla, želá, 
veľa pevného zdravia, šťastia a ďakuje mu za dlhoroč-
nú prácu v zbore, ako aj za stály záujem o dianie v na-
šom meste. 

Za ZBOR ŽILINCOV 
Mgr. Ján Blahovec

Mesto Essen sa 
nachádza  v sever-
nej časti Belgicka 
– vo Flámsku (pro-
vincia Antverpy).  
Často sa zamieňa 
s veľkým mestom 
Essen v Nemecku.  

V meste žije asi  
17 000 obyvateľov. 
Primátorom mes-

ta je Gaston Van Tichelt. 
Vzdialenosť zo Žiliny je 
cca 1 350 km. Priamo cez 
mesto i ulice ide štátna 
hranica medzi Belgickom 
a Holandskom.  Partner-
ské mestá Essenu sú: Essen 
Oldenburg (Nemecko), 
Hradištsko (Česká repu- 
blika), Witzenberg (Južná 
Afrika) a Žilina. Dohodu 
o spolupráci medzi našimi 
mestami podpísal v roku 
2003 za Essen bývalý pri-
mátor Frans Schrauwen. 

Na okraji mesta bol v roku 
2011 odhalený pamätník, 
ktorý zobrazuje partnerské 
mestá. 

Priateľstvo medzi Žilinou 
a Essenom začalo na ob-
čianskej báze už v roku 
1988. Vtedy na festivale  
v belgickom meste Neer-
pelt  vystupoval Detský 
spevácky zbor Odborárik 
pod vedením Zlatoňa Bábi-
ka. Zástupcov Essenu zbor 
veľmi zaujal a Odborárik  
v Belgicku potom vystu-
poval veľakrát. Spolupráca 
medzi mestami je najmä 
v kultúre. V Essene vy-
stupovali tiež Folklórny 
súbor Stavbár či DH Fa-
ranka. Svoju výstavu tam 
mali i žilinskí výtvarníci. 
Veľkú perspektívu majú  
v budúcnosti spoločné eu-
roprojekty. 

REDAKCIA

Partnerské mestá Žiliny  
Predstavujeme belgické mesto Essen 

Essen – pamätník partnerských miest

Hranica dvoch štátov: chodník je  
v Holandsku a dom je v Belgicku 

V júli navštívili Rad-
nicu mesta Žilina 
študenti Žilinskej 
detskej univerzity. 
Deti pozdravili prvý 
zástupca primátora 
Patrik Groma a dru-
hý zástupca primá-
tora Anton Trnovec, 
ktorí sa zúčastnili aj 
na oficiálnom otvo-
rení a ukončení 11. 
ročníka univerzity. 

Prednášku o histórii 
mesta Žilina a radnice 
pripravil pre študentov 

odbor tlačový a zahranič-
ných vecí Mestského úradu 
v Žiline. Študenti Žilinskej 
detskej univerzity, ktorej 
usporiadateľom je Žilinská 
univerzita v Žiline, v rámci 

svojho vzdelávacieho pro-
gramu navštívili aj Radnicu 
mesta Žilina. Vypočuli si 
prednášku o histórii mesta 
a radnice. Zamestnanci od-
boru pripravili modelové 
rokovanie mestského zastu-
piteľstva a deti  hlasovali aj  
o tom, či treba alebo netreba 
predĺžiť letné prázdniny. Po-
čas exkurzie žiakov najviac 
zaujala pivnica, ktorá sa na-
chádza v útrobách radnice. 

Žilinská detská univerzi-
ta úspešne ukončila svoj 
11. ročník. Mesto Žilina 
podporilo a bude podpo-
rovať jej ďalšie fungovanie  
v budúcich ročníkoch  
v rámci svojich možností. 

REDAKCIA

Radnica mesta podporila 
detskú univerzitu

Malí študenti počas  
prehliadky na Radnici

Pozývame vás na 
augustovú potul-
ku „Socialistická 
Žilina“, ktorá bude 
venovaná archi-
tektúre a umeniu 
socialistického 
realizmu.

V nedeľu 23. augusta  
o 15.00 hod. sa 
stretneme pred Do-

mom odborov na Ulici An-
tona Bernoláka 51. Prejdeme 
sa po bývalom Námestí Ľu-
dovíta Štúra, ktoré pôvodne 
bolo pomenované ako Le-
ninovo námestie so sochou  
V. I. Lenina, ktorá bola po 
roku 1989 odstránená. Povi-
eme si niečo o Dome odbo-
rov, kde sa konali pravidelné 
„Randezvous mladých“ 
o piatej a sobotné večery 
boli vyhradené progra-
mu „Tancujeme do druhej  
v noci“. Zasmejeme sa na 
vtipnej príhode o budova-
ní Hotela Slovakia. Prejde-
me Bulvárom od F. Čapku 
(Hliny I a II), kde uprostred 
jednosmerných komuni-
kácií je parková úprava, na 
ktorej boli v minulosti vy-
sadené palmy a pozrieme si 
tzv. Liate betóny (Hliny III 
a IV). Navštívime Schee-

rovu kolóniu na Hlinách 
(pri Vurale) a povieme si 
o jej budúcnosti z pohľadu 
socialistického plánovania.  
V závere prehliadky  navští-
vime pomník padlých vo-
jakov sovietskej armády na 
Bôriku, na tomto pietnom 
mieste sú pochovaní voja-
ci Červenej armády, ktorí 
padli pri oslobodzovaní se-
verozápadného Slovenska  
v apríli a máji 1945.  Na Hli-
nách V  pohľadáme plastiky 
od A. Berákovej, ktorá sa 
venovala komornému so-
chárstvu a monumentálnej 
tvorbe. 

Na potulku mestom je 
potrebné sa vopred prihlá-
siť v Turistickej infor- 
mačnej kancelárii mesta 
Žilina telefonicky na čís-
lach: +421(0)41/723 31 86, 
+421(0)907 845 567 alebo 
e-mailom na info@tikzili-
na.eu. 

Vstupné je 2 eurá na osobu.  
Platba bude prebiehať 
pred prehliadkou priamo  
u sprievodcu.

TURISTICKÁ INFOR-
MAČNÁ KANCELÁRIA 

MESTA ŽILINA 

SOCIALISTICKÁ ŽILINA  
Pozvánka na potulku mestom Žilina
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Deti zo žilinského 
sídliska Solinky 
potešili športové po-
treby a dresy, ktoré 
im zabezpečili dvaja 
obyvatelia Soliniek, 
pani Mária Markovi-
čová a Ľuboš Majer 
v spolupráci s prvým 
zástupcom primáto-
ra Patrikom Gromom 
a športovým riadi-
teľom MsHK Žilina 
Imrem Valáškom. 
Deti tak môžu zmys-
luplne využiť voľný 
čas počas letných 
prázdnin a vyradené 
hokejky budú naďa-
lej plniť svoju funk-
ciu.

Letné obdobie je pre 
mnohých rodičov ná-
ročné, pretože si kladú 

otázku, ako vyplniť svojim 
deťom množstvo voľného 
času. Pre správny vývoj detí 
je dôležité, aby sa venovali 
vhodnej voľno-časovej ak-
tivite. Ideálnym riešením 
je pestovať v deťoch vzťah  
k akémukoľvek druhu špor-
tu, ktorý ich baví a v ktorom 
vynikajú. 

Na žilinskom sídlisku 
Solinky strávia deti let-

né prázdniny s hokejkou  
v ruke. S takýmto nápadom 
prišli dvaja obyvatelia Soli-
niek, pani Mária Markovičová  
a občiansky aktivista Ľuboš 
Majer, ktorí zabezpečili de-
ťom zo sídliska športové po-
treby a dresy. Tento dar sa po-
darilo vybaviť vďaka pomoci 
a podpore prvého zástupcu 
primátora Patrika Gromu  
a športového riaditeľa MsHK 
Žilina Imre Valáška, ktorý je 
zhodou okolností tiež „Solin-
kár“.

Toto riešenie prinieslo aj 
ďalšie výhody: „Spojili sme 
hneď viacero ušľachtilých 
myšlienok, a to naplnenie 
voľného času mládeže, špor-
tové vyžitie na Solinkách  
a dali sme vyradeným veciam 
nový zmysel, pretože po re-
pasácii poškodených hokejok 
a dresov budú tieto naďalej 

slúžiť našim malým spoluo-
bčanom,“ vyjadril sa prvý 
zástupca primátora Patrik 
Groma.

Deti s úsmevom na tvárach 
privítali takýto darček na 
začiatku prázdnin. „Detvá-
ky nám sľúbili, že sa budú 
svedomito pripravovať, aby 
z nich raz vyrástli hokejo-
vé legendy,“ povedal Ľuboš 
Majer. Začínajúcim ma-
lým hokejistom sa potešil 
aj športový riaditeľ MsHK 
Žilina Imre Valášek: „Žilin-
skí vlci veľmi radi privítajú 
vo svojich radoch nového 
Šatana, Bondru či Lintne-
ra.“ Nové dresy a športové 
potreby tak môžu ešte pl-
niť svoju úlohu a viesť deti  
k tomuto krásnemu ko-
lektívnemu športu. 

REDAKCIA

Leto na Solinkách s hokejkou v ruke

Viceprimátor Patrik Groma (v strede),  
Ľuboš Majer a šťastné deti zo sídliska 
Solinky v Žiline

Európsky pohár silných mužov

7.8.2015
o 14:00 hod. Námestie A. Hlinku

www.kulturneleto.eu
www.slovakstrongman.sk

Pohár Slovanov 
 

ukrajina

poľsko

Česko

Slovensko

slovinsko

Chorvátsko

Bosna a gercegovina

bulharsko

bielorusko

srbsko

organizátori generálny partner hlavný partner partneri mediálni partneri

www.sbspegas.sk

Ku koncu školského 
roka sa žilo mládež-
níckym športom.  
V Bánovej sa konal 
Medzinárodný fut-
balový turnaj detí, 
ktorý pripravil MŠK 
Žilina v spolupráci  
s TJ Jednota  
Bánová. 

V sobotu 20. júna 
2015 sa v Báno-
vej predstavilo  

10 futbalových tímov – 
MŠK Žilina, FC Baník 
Horná Nitra, FC Spartak 
Trnava, AS Trenčín, MFK 
Ružomberok, TJ Jednota 
Bánová, FC Attack Vrútky, 
1. FC Tatran Prešov, FK 
Pohronie a poľský celok 
Górnik Zabrze. Fanúšikov 
z Bánovej potešil najmä 
výsledok domácich športo-
vých talentov.

„Som hrdý na to, že v dneš-
nej počítačovej dobe sa 
zvyšuje počet detí v Žili-

ne, ktoré sa aktívne venu-
jú športom, ako je futbal  
a hokej. Pevne verím, že 
títo mladí športovci získajú   
v budúcnosti bohaté úspe-
chy a nebudú reprezentovať 
len seba, ale aj naše mesto,“ 
povedal primátor mesta Ži-
lina Igor Choma.

Starší žiaci A (9. ŠHT) 
poriadne bojovali v stre-
doslovenskom regióne  
v boji o postup do nad-
stavbovej časti stred-
západ, kde skonči-
li za Duklou Trenčín  
a Slovanom Bratislava na 
tretej priečke. 

Medzi šesť najlepších tí-
mov Slovenska sa zaradili 
po vydarenej sezóne aj ži-
linskí ôsmaci – Starší žiaci  
B (8. ŠHT), ktorí v nad-
stavbovej časti skončili 
na 3. mieste. Prvú priečku 
obsadil bratislavský Slovan  
a druhú priečku Dukla 
Trenčín. 

Mladší žiaci A (7. ŠHT) 
zo základnej skupiny stre-
doslovenského regiónu  
v konečnom výsledku 
získali po siedmich ví-
ťazstvách, jednej remíze  
a dvoch prehrách zaslú-
žené 2. miesto. Mladších 
žiakov druhá priečka za-
radila medzi top štyri tímy 
Slovenska.

REDAKCIA 

Aj v Žiline rastú mladé športové talenty

Malí futbalisti a ich radosť  
z víťazstva

K workout parku 
v Parku Ľudovíta 
Štúra na Bôriku 
pribudla ďalšia von-
kajšia posilňovňa. 
Nový workout park 
na Borovej ulici 
na sídlisku Solin-
ky. Mesto Žilina aj 
týmto spôsobom 
podporuje aktívnu 
mládež, ktorá chce 
plnohodnotne tráviť 
svoj voľný čas  
a zacvičiť si na čer-
stvom vzduchu.
 

Celkové náklady 
na vybudovanie 
druhého workout 

parku v Žiline boli 2 200 
eur, na ktorých sa mesto 
Žilina podieľalo sumou  
1 200 eur, a to z grantu 
„Cesta mládeže k zdravému 
životnému štýlu“. Z fondov 
Európskej únie bolo na vy-
budovanie predmetného 
parku vyčlenených 800 eur 

a 200 eur na revitalizáciu 
asfaltového ihriska, ktoré je 
v blízkosti parku, poskytol 
sponzor.

Druhý žilinský workout 
park tvorí komplex sta-
tických cvičebných kom-
ponentov, ktoré budú 
slúžiť všetkým záujemcom  
o športové aktivity a umož-
nia im zacvičiť v parku na 
čerstvom vzduchu. Tento 
typ cvičenia je v súčasnosti 
obľúbený a podobné parky 

sa stávajú súčasťou mnohých 
miest na Slovensku. Cvičenie 
pod šírym nebom je zadar-
mo a je dostupné pre každé-
ho.
 
Prosíme verejnosť, ak by bola 
svedkom devastovania aké-
hokoľvek verejného majetku, 
v tomto príde workout par-
kov, aby neodkladne konta- 
ktovali Mestskú políciu Ži-
lina na známom telefónom 
čísle 159.

REDAKCIA 

V Žiline si môžete zacvičiť už  
v dvoch workout parkoch

Primátor Igor Choma (v strede) s mláde-
žou, ktorá na Solinkách plnohodnotne trávi 
svoj voľný čas športom
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Mesto Žilina odkúpi jeden 1-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Žilina.   
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 041/70 63 253.

Kronika mesta Žilina 
V tejto rubrike priblížime minulosť nášho mesta. Skôr narodení 
čitatelia si môžu obnoviť spomienky, mladší čitatelia sa dozvedia 
pre nich možno neznáme skutočnosti a fakty. 
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Mestská polícia Žilina informuje 

Mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bánová v súlade s ustanovením § 283 
Obchodného zákonníka  časti A bod 10  písmena b) oznámenia o vyhlásení  ob-
chodnej verejnej súťaže zo dňa  2. júna 2015 ruší obchodnú verejnú súťaž 
na predaj nehnuteľností, a to KN-C parcely č. 33/1, zast. pl.s výmerou 1120 m²  
a stavby jedáleň – školská družina súpisné č. 802 postavenej na KN-C parcely  
č. 33/1, ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 936 pre katastrálne územie 
Bánová.

1990  
6. augusta došlo k závažnej 
havárii v Považských che-
mických závodoch. Únik 
kaprolaktámu spôsobil vý-
buch a následný požiar. Ha-
vária si vyžiadala jeden ľud-
ský život a 13 pracovníkov 
bolo zranených. 

4. – 12. augusta sa v pričle-
nených mestských častiach 
Žiliny konalo referendum 
o ich odčlenení. Odčleniť 
sa rozhodli obyvatelia obcí: 
Lietavská Lúčka, Rosina, 
Teplička nad Váhom, Turie  
a Višňové. Obyvatelia Porúb-
ky síce chceli ostať súčasťou 
Žiliny, avšak vzhľadom na 
odčlenenie  Lietavskej Lúč-
ky to nebolo možné. Samo-
statnosť obcí platila prvým 
dňom komunálnych volieb, 
ktoré sa konali 23. novembra 
1990.

1995 
2. augusta  začali   práce  na   
stavbe  „Žilina – Pešia zóna 
– Rekonštrukcia Mariánske-
ho  námestia  a rekonštrukcia 
komunikácií  Mestskej pa- 
miatkovej  rezervácie“.  Au-
tormi projektu boli  Ing.  arch. 
Pavol  Visczor  a  Ing. arch. 
Peter Nezval. Rozpočtový 
náklad  na stavbu bol  cca 60   
miliónov Sk. 

27. augusta  dosiahol  vynika-
júci  úspech  Žilinčan  Jaroslav  
Slúčik.  V mestečku  Bala  vo 
Walese sa  konali  majstrovs-
tvá   sveta vo vodnom  zjazde  
na  divokej  vode.  V  kategórii  
C – 2  zvíťazil  so svojím dlho-
ročným   partnerom  Vladi-
mírom  Valom zo Zvolena. 

2000
7. augusta  naše mesto  na-
vštívil  Frans Schrauwen, 
primátor mesta Essen v Bel-
gicku, ktorého na Radnici 
mesta Žilina prijal primátor 
mesta Žilina Ing. Ján Slota. 
Primátor Essenu je v Žili-
ne na oslavách 30. výročia 
vzniku Detského spevácke-
ho zboru Odborárik, ktorý  
často vystupuje v Belgicku.

15. augusta bolo na Radni-
ci mesta Žilina rokovanie 
predstaviteľov štátnej sprá-
vy, samosprávy, poslancov 
Národnej rady Slovenskej 
republiky, mimovládnych 
organizácií a podnikateľov 
z Turca, Liptova, Oravy  
a Žiliny. Prítomní nesúhlasili  
s novonavrhnutým Žilin-
ským krajom, ktorý mali 
tvoriť iba okresy Bytča, Čad-
ca, Kysucké Nové Mesto  
a Žilina (toto členenie Slo-
venska napokon nebolo 
schválené).

29. augusta  sa výprava fol-
klórneho súboru Rozsutec 
vrátila z umeleckého zájazdu 
v Brazílii. Terchovská muzi-
ka pod vedením Vincenta 
Krkošku vystúpila na dvoch 
medzinárodných festivaloch 
v prímorskom kúpeľnom 

meste Praia Grande a v São 
Bernardo do Campo, ktoré je 
časťou takmer 20 miliónové-
ho veľkomesta São Paulo. 

2005
11. augusta bola v Považ-
skej galérii umenia ver-
nisáž  výstavy s názvom 
„Fotografia & Fotografia“. 
Svoje umenie  vystavujú 
umeleckí   fotografi Jaroslav 
Horečný, Stanislav Hatala  
a Jaroslav Hulka. Vystavujú 
nielen svoje  súčasné práce, 
ale aj tvorbu z  rokov 1974 
– 1979, kedy spolu s Vla-
dimírom Bačom a Jurajom 
Schramekom  tvorili skupi-
nu  Generácia ’74. 

22. augusta začala generál-
na oprava podchodu pod 
kruhovým objazdom na-
zývaným „Rondel“. Viac 
ako 2 000 ľudí prispelo do 
zbierky „Tehla k tehle“, 
ktorú koncom mája zača-
li členovia Občianskeho 
združenia Truc sphérique  
a zakladatelia kultúrneho 
centra Stanica v Žiline-
Záriečie. Tento objekt sa 
nachádza v tesnej blízkosti 
podchodu.

REDAKCIA 

 
Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje 
zámer prenechať do nájmu na dobu neurčitú časti pozemkov 
vo vlastníctve mesta Žilina, parc. č.: KN-C 5713/1, KN-C 5763  
a KN-C 5774/1, nachádzajúce sa v kat. úz. Žilina (každá časť s výmerou cca  
1 m² ) s cieľom umiestnenia troch kusov dotykových panelov formou obchod-
nej verejnej súťaže.

Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk  
a na úradnej tabuli mesta Žilina.  

Dňa 18. 6. 2015 o 15.50 hod. bola na ulici Rajecká 
cesta hliadkou Mestskej polície Žilina spozorovaná doprav-
ná nehoda motorového vozidla, ktorého vodič zrazil cyklis-
tu, ktorý prechádzal cez priechod zabezpečený svetelnou 
signalizáciou údajne na červenú. Do príchodu RZP a PZ SR 
ODI bolo miesto nehody zabezpečované hliadkou mestskej 
polície a taktiež poskytnutá predlekárska pomoc zranenému 
cyklistovi (zlomená panva a stehenná kosť, odreniny), ktorý 
bol pri vedomí. Poškodený bicykel bol po dohode s príto- 
mnou hliadkou ODI prevezený na stálu službu mestskej polície.

Dňa 9. 6. 2015 o 1.30 hod. bolo vyhlásené orgánom PZ SR pátranie po pá-
chateľovi trestného činu lúpežného prepadnutia. V čase 1.45 hod. bol podozrivý 
muž  hliadkou mestskej polície zadržaný v priestoroch PJ Vix na ulici P. O. Hviez-
doslava. Menovaného si po príchode na miesto prevzala hliadka PZ SR. Rozsutec v Mexiku 

V piatok 25. septembra sa aj vy môžete stať 
súčasťou verejnej zbierky Biela pastelka,  
ktorej cieľom je pomoc nevidiacim a slabozra-
kým. Prispejte dobrovoľníkom v uliciach, ktorí 
vás odmenia spinkou v tvare pastelky, alebo 
pošlite SMS s ľubovoľným textom v hodnote  
2 € na číslo 820. 
 
Ďakujeme. 

Pomôžme nevidiacim vrátiť sa do života

www.bielapastelka.sk

Voľné nebytové priestory: 
• v lokalite Hájik na ulici Petzvalova 3374/41 s výmerou 49,81m2  
(nebytový priestor),
• v lokalite Hájik na ulici Korzo 8434/31 s výmerou 51,81 m2  
(nebytový priestor),
• v lokalite mesta Žilina na ulici Bratislavská 0279/3 s výmerou 41,39 m2  
(nebytový priestor).

Voľné garážové státie v LOGI PARKU na Segnerovej 19, Žilina:
• v lokalite Hájik, Segnerova – 15 parkovacích státí s rozmermi:  
d 5 000 x š 2 050 x v 1 500 do 2 300 kg
• v lokalite Hájik, Segnerova – 1 parkovacie státie s rozmermi:  
d 5 000 x š 2 050 x v 1 700 do 2 300 kg 

V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na  
čísle: +421 41/56 53 134 alebo mailom: info@zilbyt.sk. 

Ponuka voľných nebytových priestorov na prenájom


