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Matričný úrad v Žiline v roku 2017 evidoval 1 547 novorodencov. Oproti minulému roku to prinieslo nárast 
o 137 detí. Naposledy sa toľko detí narodilo v roku 2012. Chlapci majú menšiu prevahu, narodilo sa ich  
o 23 viac ako dievčat.
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Snahou mesta je dennodenne udržiavať poriadok a bezpečnosť v celom meste. 
Nie vždy však k takémuto postoju pristupujú i jeho samotní obyvatelia. Takýmto 
prípadom je i podchod na sídlisku Hájik (medzi Slnečnými schodmi smerom do 
Závodia), ktorý je čoraz častejšie znečistený odpadom. 

Na spomínanom mieste sa často stretáva mládež, a to najmä počas víkendov, kedy sa 
presúva z centra mesta. Uvedenú lokalitu monitorujú hliadky Mestskej polície Žilina, 
ktoré v prípade zistenia znečistenia verejného priestranstva môžu páchateľov priestup-
kov postihnúť v zmysle zákona o priestupkoch. V tomto prípade pomôže i nainštalovaná 
kamera, ktorá bude monitorovať priestor podchodu.

Sídlisko Hájik má kamerový systém od roku 2014. Na tento účel tam slúžia dve kamery. 
Pre zabezpečenie poriadku a bezpečnosti mesto nainštalovalo ku koncu roka 2017 
ďalšie kamery na: Ulici Mateja Bela, obratisku trolejbusov, budove SBD, novej budove 
pri podchode na Slnečnom námestí, križovatke Hôreckej cesty s Ulicou Mateja Bela  
a v Závodí (malý kruhový objazd na križovatke ulíc Priemyselná, Škultétyho, Závodská 
cesta a Ulici Juraja Závodského). Momentálne prebieha ich pripájanie do optickej siete.

Buďme ohľaduplní voči 
životnému prostrediu!

Yesim, Bennett – aj takéto netradičné 
mená boli zapísané na žilinskej matrike

NOMINUJTE NA OCENENIE
Osobnosti mesta Žilina za rok 2017

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ŽILINA

CENA MESTA ŽILINA  

UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ 
A REPREZENTÁCIU MESTA ŽILINA

Uvedené ocenenia je možné udeliť žijúcim osobnostiam, ako aj „in memoriam“. 
Návrhy so stručnými informáciami o nominovanej osobnosti môžete 

posielať do 28. 2. 2018. 

Nominácie môžete posielať poštou na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie 
obetí komunizmu 1, 011 13 Žilina (na obálku napíšte heslo „OSOBNOSTI“) 

alebo e-mailom na osobnosti@zilina.sk. 

• Carneval 2018 – 9. február 2018 od 14.30 hod. 
• Lyžiarske preteky o pohár primátora – 15. feburár 2018 
• Vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017 – 12. marec 2018 o 18.00 hod. 
• Február v Mestskom divadle Žilina – 1. – 28. február 2018 

Vo februári vás pozývame na tieto podujatia: 

Viac info na strane č. 7 

Mesto ušetrilo verejným 
obstarávaním v roku 
2017 vyše 2 milióny eur

V  roku 2017 bolo prostredníctvom 
elektronického kontraktačného systé-
mu (elektronické trhovisko) realizo-
vaných 115 zákaziek v predpokladanej 
hodnote 1 241 707 eur s DPH, pričom 
hodnota zákaziek  1 040 691 eur s DPH 
bolo skutočné čerpanie po ukončení ve-
rejného obstarávania. Ušetrené finan- 
čné prostriedky cez elektronické trhovis- 
ko predstavujú sumu 201 016 eur. 

Celý článok na str. č. 2

Ako je na tom Žilina 
s demografickým vývojom?    
                                            str. č. 2

Volebný obvod č. 8 informuje  
                                                 str. č. 4

Uvítanie detí do života v priestoroch radnice 
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Žilinčania, zamest-
nanci Mestského 
úradu v Žiline  
a primátor Igor 
Choma prispeli 
svojimi aktivitami  
k dobrej veci. 

V p r e d v i a n o č n o m 
období od 20. de-
cembra do 22. de-

cembra 2017 sa na Via-
nočných trhoch konala 
dobročinná akcia s názvom 
„Primátorský punč“, ktorá 
priniesla výťažok 1 420,74 
eura. Okrem punču prispe-
li zamestnanci Mestského 
úradu v Žiline výťažkom  
z Vianočnej tomboly vo 
výške 684 eur. Výťažok 
z oboch akcií putuje do 
Nadácie Mesta Žilina, 
ktorá pomáha zdravotne 
postihnutým, seniorom, 
chorým a bezmocným 
občanom v núdzi, deťom  
a mládeži, ktorí potrebujú 
predovšetkým zdravotnú 

rehabilitáciu, kompenzačné 
pomôcky a špeciálne pomôc-
ky. Získané financie budú 
rozdelené medzi žiadateľov  
o pomoc na zlepšenie ich 
neľahkej životnej situácie. 
Oproti minulému roku sa 
podarilo vyzbierať o 103,86 
eura viac, vďaka čomu sa 
budú môcť uspokojiť požia-
davky viacerých žiadateľov.
 
„Chcem poďakovať zamest-
nancom mesta, ale aj Žilin-
čanom a návštevníkom me-
sta, že sa zapojili do 
dobročinného podujatia 
Primátorský punč. Teší ma, 
že sa zapojilo mnoho ľudí  
a už tradičné podujatie na-
berá na svojej popularite. 
Ešte raz ďakujem za peknú 
finančnú zbierku vo výške  
2 104,74 eura a verím, že tie-
to peniaze pomôžu mnohým 
ľuďom,“ dodal primátor me-
sta Žilina Igor Choma.

REDAKCIA

Zbierka „Primátorského 
punču“ aj v tomto roku 
putuje na dobročinné účely

Oddelenie verejné-
ho obstarávania 
Mestského úradu  
v Žiline malo v roku 
2017 plné ruky 
práce. Prostred- 
níctvom verejného 
obstarávania reali-
zovalo za obdobie 
od 1. 1. do 31. 12. 
2017 celkovo 348 
súťaží, vďaka čomu 
sa v mestskej kase 
ušetrilo viac ako  
2 milióny eur. 

Predpokladaná hodno-
ta všetkých zákaziek 
v roku 2017 predsta-

vovala sumu 12 022 529,68 
eura s DPH. Celková za-
zmluvnená, teda finálna 
hodnota všetkých vysúťa-
žených zákaziek skončila 
na sume 9 895 368,64 eura  
s DPH. Mesto tak ušetrilo 
vo svojej pokladnici finan- 
čné prostriedky vo výške  
2 127 161,04 eura s DPH.

Zo všetkých 348 súťaží 
predstavovalo 217 jedno-
duchých zákaziek, 115 
zákaziek prostredníctvom 
elektronického trhoviska, 9 
podlimitných zákaziek, 5 
nadlimitných zákaziek, 1 sa 
realizovala prostredníc- 
tvom priameho rokovacie-
ho konania a 1 bola súťaž 
návrhov. Celková pred-
pokladaná hodnota všet- 
kých zákaziek (vrátane 
elektronického trhoviska) 
bola stanovená na základe 
rozpočtovaných cien sta-
vieb a cien tovarov a služieb 
na trhu na hodnotu pred 
zadaním zákaziek.

V  roku 2017 bolo prostred-
níctvom elektronického kon-
traktačného systému (elek-
tronické trhovisko) rea- 
lizovaných 115 zákaziek  
v predpokladanej hodnote 
1 241 707 eur s DPH, pri-
čom hodnota zákaziek   
1 040 691 eur s DPH bolo 

skutočné čerpanie po ukon-
čení verejného obstarávania. 
Ušetrené finančné pros- 
triedky cez elektronické tr-
hovisko predstavujú sumu 
201 016 eur. 

Najväčšími zákazkami  
v roku 2017 boli: Mecha-
nické zabezpečenie vstupu 
do pešej zóny, Dodávka 
kompostérov pre domác- 
nosti, Poskytovanie služieb 
pre prevádzku a údržbu in-
formačných systémov, Ob-
nova prihlášky Microsoft 
Enterprise Agreement, Poi-
stenie majetku mesta, No-
vostavba polyfunkčného 
domu na Ulici Daniela Dla-
bača v Žiline, Chodník  
popri ceste Budatín – Zá-
dubnie či Výstavba a rekon-
štrukcia povrchov chod-
níkov v meste Žilina – Staré 
Mesto, Malá Praha, Bôrik.

REDAKCIA

Mesto ušetrilo verejným obstarávaním 
v roku 2017 vyše 2 milióny eur

Vzhľadom na to, že kapacita zariadení Detských 
jaslí, Puškinova 14 a Veľká okružná 82, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Žilina, nie je naplnená, 
môžu rodičia, resp. zákonní zástupcovia s trvalým 
pobytom na území mesta Žilina alebo s trvalým po-
bytom mimo mesta Žilina písomne požiadať odbor 
sociálny a bytový Mestského úradu v Žiline o prijatie 
dieťaťa do detských jaslí. Žiadosť o prijatie dieťaťa 
do detských jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť  
v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline.

Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina 
www.zilina.sk v sekcii Občan / Klientske centrum  
/ žiadosti, tlačivá / odbor sociálny a bytový. 

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru so-
ciálneho a bytového na tel. č.: 041/70 63 407, 
041/70 63 503 (Klientske centrum). Do detských 
jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1. roka 
do 3 rokov veku.

Voľné miesta v detských jasliach 

Detské jasle Veľká okružná 

Detské jasle Puškinova  

Kedysi raz jeden hovor-
ca napísal, že len tie sa-
mosprávy, o ktorých je 
počuť a ktoré je vidieť, 
komunikujú efektívne. 
Podstatou „public rela- 
tions“, teda vzťahov s ve-
rejnosťou predsa nie je 
dobro konať, to by malo 
byť samozrejmosťou, 
dôležité je však informo-
vať o tom, čo samospráva 
vykonáva a robí pre svo-
jich obyvateľov.  Verím, 
že sa mi v spolupráci  
s kolegami z tlačového 
odboru podarí prinášať 
čo najviac informácií  
o dianí v našom meste  
a o zásadných aktivitách, 
ktoré nás čakajú. Často 
sa stáva, že Žilinčania 
ani nevedia, čo sa v ich 
okolí deje, čo mesto pre 
nich robí a mnohí ani 
nemajú čas a priestor 
získavať tieto informá-
cie. Preto je úlohou náš-
ho odboru zabezpečiť 
vám ľahko dostupné  
a včasné informácie aj 
prostredníctvom Rad-
ničných novín, ktoré 
môžete nájsť vo svojich 
schránkach každý me-
siac. Horúce aktuality 
zverejňujeme na webo-
vej stránke Žiliny, foto-
grafie, pozvánky a pla-
gáty zdieľame tiež na 
facebookovej stránke 
mesta Žilina a na našom 
Instagrame. Som pres- 
vedčená, že ak budú mať 
ľudia k dispozícii všetky 
dôležité fakty a informá-
cie o dianí v našom me-
ste, vytvoria si vlastný 
názor a nebude priestor 
pre šírenie dezinformá-
cií a poloprávd. Žilinu 
čaká náročný rok. Do-
končenie verejného 
osvetlenia a rekonštruk-
cia chodníkov v mest-
ských častiach, spustenie 
výstavby mestských 
nájomných bytov na 
Dlabačovej ulici, vybu-
dovanie zvieracieho cin-
torína, bezplatná mest-
ská hromadná doprava 
pre Žilinčanov... Plánov 
v meste Žilina je pre 
nadchádzajúce obdobie 
skutočne veľa a dúfam, 
že aj tieto témy budú  
v pozitívnom duchu re-
zonovať v médiách a vy 
budete o nás počuť a bu-
dete nás vidieť. Teším sa 
na stretnutia a komu-
nikáciu s vami. 

Mgr. Barbora Zigová 
hovorkyňa mesta Žilina 

S nástupom nového 
roka prichádza 
zhodnotenie  
v oblasti demogra-
fického vývoja 
obyvateľov za 
predchádzajúci rok.

Z     údajov evidencie 
obyvateľstva, ktorú 
vedie mesto Žilina, sa 

k 31. decembru 2017 evi-
doval trvalý pobyt spolu 
83 276 občanov Slovenskej 
republiky, pričom z toho 
43 041 bolo žien a 40 235  
mužov. Oproti roku 2016, 
kedy sa evidovalo v eviden-
cii mesta Žilina na konci 
roka 83 432 občanov, nastal 
úbytok o 156 osôb. 

ZAUJALO NÁS (údaje sú 
uvedené k 9. januáru 2018): 
Najvyšší počet obyvateľov 
má v Žiline Gaštanová ulica, 
kde je prihlásených na trvalý 
pobyt 2 225 obyvateľov. Po 
nej nasleduje Borová ulica, 
na  ktorej má trvalý pobyt  
2 130 obyvateľov. Z hľadiska 
mestských častí má najvyšší 
počet obyvateľov sídlisko 
Vlčince, a to 18 569 obyva-
teľov k dnešnému dňu. Naj-
vyšší počet obyvateľov Žiliny 

je vo veku 38 rokov, a to  
1 576 občanov. Medzi naj-
starších obyvateľov patria 
občania, ktorí majú vek 105 
rokov (1 občianka), 104 ro-
kov (1 občianka), 102 rokov  
(3 občania).  Z hľadiska krst-
ných mien dominuje v Žiline 
u mužov meno Peter, ktoré 
má 2 726 občanov. Po ňom 
nasleduje Jozef (1 972), Ján  
(1 899), Michal, Martin  
a Miroslav. U žien dominuje 
meno Mária, ktoré má 2 472 
žien. Ďalej je najčastejšie 
„noseným“ menom Anna  
(2 246), Katarína (1 695), Zu-
zana, Jana a Eva. Najčastej-
ším priezviskom je u mužov 
priezvisko Baláž a u žien 
priezvisko Kováčová.

Podľa dňa narodenia sa naj-
viac Žilinčanov (mužov) na-
rodilo dňa 19. marca – 147 
občanov. Žilinčaniek (žien) 
sa najviac narodilo dňa 10. 
apríla – 160 občianok. Naj- 
nižší počet narodení pripadá 
u občanov Žiliny na 29.  
február. Informácie o evi-
dencii obyvateľov mesta Ži-
lina nájdete na: www.egov.
zilina.sk.

REDAKCIA

Ako je na tom Žilina 
s demografickým vývojom?

Oproti minulému roku sa podarilo vyzbierať o 103,86 eura viac.

zákaziek v EUR 
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Občanovi, ktorý sa 
ocitne v zložitej 
životnej situácii a je 
poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi, 
môže mesto Žilina 
poskytnúť jednora-
zovú dávku v hmot-
nej núdzi (ďalej len 
JDHN). Ide o jedno-
razový finančný 
príspevok v peňažnej 
forme, ktorý slúži na 
čiastočnú úhradu 
mimoriadnych výdav-
kov členov domác- 
nosti, ktorým sa 
poskytuje pomoc  
v hmotnej núdzi.  

Táto dávka je určená 
najmä na zabezpečenie 
nevyhnutného oša-

tenia, bielizne, obuvi, nevy- 
hnutného vybavenia domác- 
nosti (posteľ, stôl, stoličky, 
domáce spotrebiče, periny, 
posteľná bielizeň, vykurova-
cie teleso, palivo, bežný ku-
chynský riad), mimoriadnych 
liečebných nákladov alebo 
školských potrieb. JDHN 
možno poskytnúť občanovi 
s trvalým pobytom na území 
mesta Žilina, ktorý nemá voči 
mestu finančné záväzky.

Pri poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi 
(,,JDHN“) mesto Žilina pos- 
tupuje v zmysle zákona  

č. 417/2013 Z. z. o pomoci  
v hmotnej núdzi a o zmene  
a doplnení niektorých záko-
nov, zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákona 
č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších 
predpisov (Správny poria-
dok).

Žiadosť o JDHN a prílohy si 
žiadateľ môže vyzdvihnúť  
v Klientskom centre Mestské-
ho úradu v Žiline, v pracov-
ných dňoch a v pracovných 
hodinách. Žiadosť o JDHN 
spolu s potrebnými prílohami 
je zverejnená aj na webovej 
stránke mesta Žilina –  
www.zilina.sk. JDHN je fa-
kultatívnou dávkou, na ktorú 
nie je právny nárok a mesto ju 
poskytuje zo svojho rozpočtu. 
Nárok na poskytnutie JDHN 
vzniká splnením všetkých 
stanovených podmienok. 

Po doručení žiadosti vecne 
príslušný organizačný útvar 
Mestského úradu v Žiline 
(odbor sociálny a bytový) po-
súdi splnenie podmienok pre 
priznanie JDHN, zrealizuje 
overenie skutočností uve-
dených v žiadosti o poskytnu-
tie JDHN. Pokiaľ žiadosť 
nemá predpísané náležitosti, 

správny orgán – mesto Žilina, 
vecne príslušný organizačný 
útvar pomôže žiadateľovi ne-
dostatky podania odstrániť, 
prípadne ho vyzve, aby ich  
v určenej lehote odstránil, sú-
časne ho poučí, že inak kona-
nie zastaví. Následne po 
odovzdaní riadne vyplnenej 
žiadosti vecne príslušný orga-
nizačný útvar Mestského úra-
du v Žiline predloží členom 
Komisie sociálnej, zdravotnej 
a bytovej Mestského zastupi-
teľstva v Žiline na najbližšie 
zasadnutie skompletizovanú 
žiadosť s prílohami, s písom- 
ným stanoviskom na poskyt-
nutie/neposkytnutie JDHN 
žiadateľovi, ktorý si uplatnil 
nárok a ktorý splnil/nesplnil 
podmienky pre vznik nároku 
JDHN. Stanovisko Komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytovej 
Mestského zastupiteľstva v Ži-
line má odporúčací charakter. 
O priznaní/nepriznaní JDHN 
rozhoduje primátor mesta Ži-
lina.

Bližšie informácie nájdete na 
internetovej stránke: 
www.socia lne.zi l ina.sk  
v sekcii Mestský úrad Žilina / 
Jednorazová dávka v hmotnej 
núdzi a jednorazová dávka  
v socialnej núdzi  alebo na te-
lefónnom čísle: 041/7063 407.

REDAKCIA 

Mesto pomáha občanom v hmotnej núdzi 

Najpoužívanejším dievčenským menom 
je Ema a chlapčenským opäť Jakub
V matričnom obvode 
Žilina dlhodobo  
u chlapcov kraľuje 
meno Jakub.  
U dievčat je to Ema, 
Nina a Sofia. V 
poslednom roku sa 
do popredia vracajú 
tradičné mená 
nášho regiónu.

Top 10 mien evidovaných 
na žilinskej matrike:

Okrem tradičných mien ne-
chýbali ani tie, ktoré sú pre 
náš región exotickejšie.  
Z tých dievčenských sú to 
napríklad Hannah, Anisia, 
Amaya, Yesim, Chanell, 
Rose, Samara, Chloe, Taja-
na, Mila, Larisa, Lia a chlap-
čenské Edwin, Zoran, Alec, 
Joel, Nino, Matteo, Santiago, 

Elian Dan, Bennett, John, 
Roderic, Goran. 

Už niekoľko rokov sa na 
Radnici mesta Žilina a Mest- 
skom úrade v Žiline koná 
podujatie Uvítanie detí do 
života, na ktorom primátor 
osobne víta malých Žilinča-
nov a Žilinčanky do života. 
V minulom roku sa usku-
točnilo 10 týchto podujatí, 
na ktorých sa zúčastnilo 
spolu 210 detí. 

Žilinská matrika vedie evi-
denciu osôb, ktoré sa naro-
dili, uzavreli manželstvo ale-

bo zomreli v matričnom 
obvode Žilina. Do tohto ob-
vodu okrem Žiliny patria 
obce Kotrčiná Lúčka, Lie-
tavská Lúčka, Lietavská 
Svinná – Babkov, Mojš, Po-
rúbka, Rosina, Turie, Teplič-
ka nad Váhom a Višňové. 
Počet sobášov v územnom 
obvode Matričného úradu 
Žilina v roku 2017 bol 540,  
z toho 277 bolo cirkevných  
a 263 civilných. V matrič- 
ných knihách bolo v roku 
2017 zapísaných 1 411 
úmrtí.

REDAKCIA

Dievčatá Chlapci
Ema Jakub

Viktória Michal
Sofia Adam

Laura Martin
Kristína Tomáš

Dominika Matej
Vanesa Matúš

Sára Peter
Lucia Samuel

Alexandra Dávid

Rok Dievča Chlapec
2012 Nela Jakub
2013 Natália Matej
2014 Ema Jakub
2015 Sofia a Nina Jakub
2016 Nina Jakub
2017 Ema Jakub

Rok Počet 
evidencií Dievčatá Chlapci

2012 1 528 825 703
2013 1 440 715 725
2014 1 397 689 708
2015 1 463 683 780
2016 1 410 670 740
2017 1 547 762 785

Výpadovka zo Žiliny 
v smere na Strečno 
je už takmer bez 
reklamného smogu. 
Začiatkom januára  
v tejto časti odpílili 
ďalších šesť ne-
legálnych bilbordov.

Mesto Žilina tak 
úspešne pokraču-
je v odstraňovaní 

nepovolených reklam- 
ných pútačov. Prvé bil-
bordy odstránilo mesto už  
v roku 2015. „Dnešných šesť 
spílených reklamných púta-
čov dokazuje, že v nastole-
nom trende nepoľavujeme  
a v politike likvidácie ne-
legálnych reklamných  
plôch pokračujeme aj v tomto 
roku,“ informoval primátor 
Igor Choma. „Do konca 
januára odstránime ďal- 
ších 15 reklamných stavieb  
a v dohľadnej dobe počíta-
me s likvidáciou ostatných,“ 
spresnil žilinský primátor 
s tým, že 37 bilbordových 
stavieb sa nachádza v od-
volacom konaní na Okres- 
nom úrade v Žiline.  Re-
klamné pútače zbytočne 
odpútavajú pozornosť vodi- 
čov a často prekážajú vo 
výhľade, čo býva v mno- 
hých prípadoch príčinou 
dopravných nehôd. „Ne-
chceme bojovať proti re-
klame, našou snahou je 
však zaviesť istú kultúru 

a stanoviť jasné pravidlá  
v umiestňovaní vonkajších 
reklamných plôch,“ zdôraz- 
nil Igor Choma. Pripome-
nul, že od 1. januára 2017 
platí legislatíva, v zmysle 
ktorej nemôžu byť bilbordy 
umiestnené v stometro-
vom ochrannom pásme od 
ciest prvej a druhej triedy. 
Demontované bilbordy sa 
odvážajú do areálu Doprav-
ného podniku mesta Žiliny, 

kde si ich môže vlastník po 
dobu 6 týždňov a vyplatení 
všetkých nákladov spojených  
s odstránením vyzdvihnúť. 
Ak sa v tejto zákonom stano-
venej lehote majiteľ neprihlá-
si, bilbordy sa zlikvidujú. 
Všetky náklady spojené s ich 
odstránením hradí mesto zo 
svojich vlastných finančných 
prostriedkov.

REDAKCIA

Popri ceste do Strečna zmizli ďalšie bilbordy

Rok 2017

Rok 2018

Milí Žilinčania, 
práce v našom 
meste a na samot-
nom mestskom 
úrade pokračujú.  
Na rok 2018 máme 
pripravených mnoho 
investícií, ktoré opäť 
prispejú ku skvalit-
neniu života v našom 
meste. Budeme 
pokračovať v rekon-
štrukcii verejného 
osvetlenia, chod-
níkov,  máme v pláne 
zrevitalizovať  
a vybudovať  nové 
parky. Okrem práce 
nás vo februári čaká 
aj zábava, ktorú do 
nášho mesta prine-
sie už každoročný 
fašiangový sprievod.  

Do fungovania me-
sta Žilina sme  
v roku 2018 vykročili 

s rozpočtom, ktorý schváli-
li poslanci vo výške zhruba 
72,29 mil. eur, pričom rozpo-
čet na tento rok bol zostavený 
ako vyrovnaný. Financie sa 
investujú do nášho mesta,  
a to najmä na zlepšenie a ro-
zvoj životnej úrovne v Žiline. 
S príchodom nového roka 
sme si dali za cieľ rozpraco-
vať, ale i dokončiť množstvo 
investičných akcií. Bude-
me pokračovať v ďalšej fáze 
rekonštrukcie verejného 
osvetlenia  v mestských čas- 
tiach Hliny, Bôrik, Staré 
mesto, Solinky, Hájik a pri 
vybraných hlavných ces- 
tách. Náklady na rekonštruk-

ciu predstavujú sumu cca 6 
mil. eur s DPH. Pokračovať 
sa bude vo výstavbe a rekon-
štrukcii chodníkov a ciest  
v celom meste. Na pláne sú 
aj ďalšie investície týkajúce sa 
dopravy v meste a mestských 
častiach. Na správu a údržbu 
pozemných komunikácií 
bolo v rozpočte vyčlene- 
ných takmer 650 tis. eur. 
Nový bezdrôtový rozhlas 
bude zrealizovaný v mest-
ských častiach Mojšova Lúč-
ka, Zástranie a Strážov a tým 
bude rekonštrukcia rozhlasu 
v Žiline dokončená.  Samo- 
zrejme, aj tento rok sa bude in-
vestovať do zveľaďovania ze-
lene v našom meste. V mest- 
skej časti Závodie  máme 
v pláne revitalizovať park 
a obyvatelia mestskej časti 
Brodno sa môžu tešiť na úpl-
ne nový park, ktorý chce me-
sto vybudovať v tejto lokalite. 

Investície poputujú i do mest- 
skej hromadnej dopravy, a to 
na kúpu nových trolejbusov  
a autobusov. Rekonštrukciou 
prejdú aj zastávky MHD. Fi-
nančnú podporu získa aj 
oblasť školstva, pod ktoré 
spadá v meste Žilina osem 
základných škôl, šesť základ-
ných škôl s materskými ško-
lami, dvadsať materských 
škôl, dve základné umelecké 
školy i Centrum voľného 
času, Kuzmányho 105, Žili-
na. Hlavnými investíciami 
budú  rekonštrukcie a nad-
stavby materských škôl  
v zmysle schválených uzne-
sení mestského zastupi-

teľstva, ktoré budú hradené   
z európskych projektov.  Fi-
nancovať sa budú i služby  
v sociálnej oblasti. Z rozpoč- 
tu mesta na rok 2018 sa bude 
naďalej financovať činnosť 
mestskej polície, mestského 
divadla a mestskej krytej 
plavárne. Všetky informácie 
týkajúce sa rozpočtu mesta 
nájdete zverejnené na webo-
vej stránke mesta www.zili-
na.sk v sekcii Mesto / Hospo-
dárenie mesta / Rozpočet 
mesta. 

S príchodom fašiangového 
obdobia zároveň pozývam  
v piatok 9. februára všetkých 
Žilinčanov a návštevníkov na 
fašiangový sprievod masiek, 
ktorý tak ako každý rok prej-
de od mestského úradu cez 
Mariánske námestie na 
Národnú ulicu a späť na Ma-
riánske námestie. Pripravený 
je bohatý kultúrny program, 
preto verím, že vás program 
osloví a zavítate do historic-
kého centra nášho mesta.  

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline
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Na úvod nášho 
príspevku želáme 
spoluobčanom 
v novom roku najmä 
veľa zdravia, šťas- 
tia, spokojnosti  
a úspechov v osob-
nom aj v pracovnom 
živote, kolegom 
poslancom mnoho 
múdrych rozhodnutí 
a vedeniu mesta 
Žilina veľa síl na 
realizáciu požiada-
viek občanov.

Rok 2017 bol úspeš-
ný pre rozvoj mest- 
ských častí voleb-

ného obvodu č. 8 (ďalej 
len „obvod“), za čo chce-
me vyjadriť poďakovanie 
jednak vedeniu mesta, ale 
aj kolegom poslancom za 
podporu investičných zá-
merov, ktoré sú predkla-
dané na základe požiada-
viek občanov obvodu.

Vo Vraní bolo v roku 2017 
realizované spevnenie sva-
hov pred zosuvom v časti 
Drozdej ulice, bol vybudo-
vaný bezdrôtový rozhlas,  
v rámci údržby sa opravili 
miestne komunikácie. Za 
hlavný úspech však možno 
označiť, že vďaka aktívnej 
podpore primátora Chomu 
a vtedajšieho župana 
Blanára sa na 3 a pol roka 
naďalej zachováva most 
ponad rieku Kysuca. Chce-
me poďakovať poslancom 
VÚC aj MZ Žilina za pod-
poru tohto návrhu, ktorý 
jednohlasne schválili. Prio-
ritnou úlohou na rok 2018 
je výstavba lávky Brod-
no-Vranie, ktorá pôvodne 
mala byť ukončená  
v 11/2017 a na ktorú už  
v rozpočte roka 2017 aj 
boli vyčlenené finančné 
prostriedky. Z technických 
dôvodov sa realizácia pre-
sunula na začiatok roka 
2018.

V Považskom Chlmci sa po 
desiatkach rokov občania 
dočkali vybudovania 1. 
etapy kanalizácie, v súčas- 
nosti už prebieha aj prípra-
va dokumentácie a prísluš-
ných povolení na 2. etapu, 
za čo patrí poďakovanie 
spoločnostiam SEVAK  
a EUROVIA. Boli vybudo-
vané chodníky na miest-
nom cintoríne, bezdrôtový 
rozhlas, zrekonštruovalo 
sa detské ihrisko, upravil sa 
park a miestne komuniká-
cie.  

V Brodne koncom 10/2017 
došlo konečne k rozsiahlej 
oprave výtlkov na  komu-
nikáciách, vybudoval sa  
bezdrôtový rozhlas, zre-
konštruovaná bola  komu-
nikácia na Cezpoľnej ulici. 

Občania žijúci na Snežnic-
kej ceste dostali tesne pred 
Vianocami darček vo for-
me doplnenia niekoľkých 
svietidiel verejného osve-
tlenia. Na miestnom cin-
toríne bol po roku dokon-
čený prístrešok a zábradlie. 
Čo sa týka najviac sledova-
nej akcie v Brodne, ktorou 
je dlho pripravovaná re-
konštrukcia potoka Brod-
nianka, koncom decembra 
2017 boli zo strany Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku š. p. na príslušné 
úrady zaslané materiály po-
trebné na vydanie stavebné-
ho povolenia. S prípravou 
súvisiacej stavby úprava  
miestnej komunikácie + 
premostenie potoka v Brod-
ne sa v súčasnej dobe zo 
strany mesta Žilina  finalizu-
jú dokumenty potrebné  
k žiadosti o vydanie staveb-
ného povolenia.

V Zádubní po niekoľkých 
rokoch bola vyslyšaná po-
žiadavka občanov a bolo 
zrezaných niekoľko tují na 
miestnom cintoríne, lebo 
tieto špatili okolie a korene 
poškodzovali susediace 
pomníky. Vzniklo tak aj 
niekoľko nových hrobo- 
vých miest. Vybudovali sa  
parkovacie miesta pri cin-
toríne smerom k Domu 
smútku, vyasfaltovala sa 
Pustá ulica. Krátko pred 
začiatkom zimy bol vyba-
grovaný odvodňovací rigol 
na Zádubanskej ulici, vyčis- 
til sa aj odvodňovací rigol 
popri hlavnej ceste, upravi-
la sa plocha pri autobusovej 
zastávke Údolná. Na stret-
nutí s občanmi v 10/2017 
prítomní zástupcovia  inves- 
tičného odboru a odboru 
právneho a majetkového 
poskytli občanom aktuálne 
informácie o príprave 
výstavby chodníka v Zá-
dubní a oboznámili ich  
o ďalších krokoch. Prebehlo 
aj  prvotné rokovanie s vlast- 
níkom pozemku pod futba-
lovým ihriskom o možnosti 
odkúpenia pozemku  me-
stom.

Po 40 rokoch snaženia sa 
po ukončení zimnej údrž- 
by (po 15. apríli 2018)  
v Budatíne začne  
s výstavbou chodníka Bu-
datín-Zádubnie, konkrét-
ne časť v Budatíne. Kon-
com roka 2017 prebehlo 
viacero rokovaní vo veci 
prevádzkovania vysielača 
mobilného operátora 
umiestneného na streche 
ZŠ. I po ukončení nájom- 
nej zmluvy operátor 
využíva zriadené vecné 
bremeno a napriek ne-
súhlasu občanov a mesta 
Žilina bude prevádzkovať  
i naďalej tento vysielač, a to 

až do doby, kým nevybu-
duje náhradnú základňovú 
stanicu v blízkosti jestvujú-
cej, aby túto nahradila. Na 
základe požiadavky obča-
nov mesto Žilina nepredĺ-
žilo  prenájom hospodár-
skej budovy na Železničnej 
ulici (bývalé maštale/ko-
niareň).  Občania poža-
dujú, aby v budúcnosti po-
zemok nachádzajúci sa 
pod touto hospodárskou 
budovou zostal aj naďalej 
vo vlastníctve mesta  a ne-
bol odpredaný. Občania 
navrhujú, aby tento poze-
mok do budúcnosti slúžil 
pre využitie obyvateľov Bu-
datína, a to na výstavbu 
viacúčelového zariadenia, 
ktoré by nahradilo v minu-
losti odpredaný kultúrny 
dom.

V Zástraní sa napriek sna-
he poslancov nepodarilo 
presadiť položenie asfal-
tového koberca na ulici 
Stará dedina ani  vybudo-
vanie osvetlenia na 
miestnom cintoríne. Obe 
tieto požiadavky sú však 
navrhnuté do investičného 
plánu mesta na roky 2018 
– 2021. V riešení je aj vo-
dovodná prípojka a vybu-
dovanie WC v Dome náde-
je, ako aj prípravné práce 
na začatie spracovania pro-
jektovej dokumentácie po-
trebnej na vybudovanie 
verejnej kanalizácie.  
V tomto roku sa zasadíme 
o opravu strechy na MŠ   
a zateplenie budovy.

V októbri sme si v obvode 
spolu s členmi ZO JDS 
uctili starších spoluobča-
nov pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším, a na toto 
podujatie boli pozvaní aj 
najstarší občania z jedno-
tlivých MČ. Títo boli vďač-
ní, že si na nich zástupco-
via mesta a poslanci 
spomenuli a zároveň aj 
prišli medzi nich ich pri 
tejto príležitosti pozdraviť.

Koncom roka v MČ obvo-
du začali prebiehať výroč-
né schôdze DHZ, na  
ktorých dobrovoľní hasiči 
bilancovali rok 2017 a pri-
pravovali plán na rok 2018. 
Zástupcovia mesta aj pos- 
lancov poďakovali dobro-
voľným hasičom za ich 
obetavú prácu.

Na záver ešte raz ďakujeme 
vedeniu mesta Žilina a ko-
legom poslancom za reali-
záciu   požiadaviek obča-
nov obvodu. 

Poslanci volebného 
obvodu č. 8:

Ing. Ján Pažický, Mgr. 
Emília Talafová, Ján Púček

Volebný obvod č. 8 informuje 
Budatín, Považský Chlmec, Vranie, 
Brodno, Zádubnie, ZástranieĽudia, ktorí žijú  

v Strážove, Závodí, 
Bánovej a Žilinskej 
Lehote, teda  
v našom volebnom 
obvode, majú rov-
naké problémy ako 
všetci ostatní Žilin-
čania, ba ešte 
väčšie, pretože  
v minulosti sa na 
tzv. okrajové časti 
mesta zabúdalo. 

Staronovým, ale nanaj-
výš aktuálnym problé-
mom sú pre nás diviaky. 

Ryjú v záhradách, na cin-
torínoch, medzi domami, 
chodia si po chodníkoch, 
ničia ploty, úrodu a ostatný 
majetok, špacírujú sa, kade 
sa im chce. Bezprostredne 
ohrozujú deti i dospelých  
a ľudia nás právom žiadajú, 
aby sme im pomohli. Stalo 
sa. Na sklonku minulého 
roka poslanec Delinčák ini-
cioval na pôde občianskeho 
združenia Proti korupcii 
verejnú diskusiu o tomto 
probléme, na ktorú pozval 
kompetentných – zástupcov 
poľovníkov, mesta i štátu. 
Tí najskôr pozvanie prijali, 
no potom sa ospravedlnili 
– vraj nechceli, aby im ľu-
dia nadávali – a tak diviačí 
problém ostal na pleciach 
ľudí a nás poslancov. 

Pokiaľ ide o diviaky v našom 
meste, budeme iniciovať 
uznesenie do najbližšieho 
mestského zastupiteľstva, 
ktorým budeme apelovať na 
príslušné úrady, aby v tejto 
veci konali a rovnako bude-
me za mesto žiadať o ob-
medzenie stavu diviačej 
zveri.  Zároveň by sme  
chceli vyzvať všetkých ľudí, 
ktorí žijú v dotknutých 
oblastiach, aby nekŕmili di-
viačiu zver, pretože toto je 
jeden z dôvodov jej zvý-
šeného výskytu pri našich 
obydliach.

Ale nielen diviakmi žije naša 
sedmička. Po rokoch snaže-
nia sa nám podarilo dosia- 
hnuť  lepšiu kvalitu komu-
nikácie s občanmi – v Báno-
vej a Závodí sme inštalovali 
úplne nové mestské rozhla-
sy.  Stále prebieha úprava ich 
hlasitosti, preto budeme 
vďační za vaše podnety.  Po-

kiaľ je rozhlasové hniezdo 
príliš nahlas alebo potichu, 
dajte nám, prosím, vedieť, 
aby sme mohli nastaviť 
správnu hlasitosť.

Po dlhých rokoch sa nám 
konečne podarilo vybudo-
vať  prechod pre peších zo 
Závodia na cintorín a spojiť 
aj obytný súbor Kvačalova 
so Závodím.  Majetkovo 
sme vysporiadali pozemky 
za zvodidlom v tejto lokali-
te a veríme, že tento rok sa 
podarí dobudovať aj chod-
ník, ktorý bez prechodu 
bude spájať OS Kvačalova 
so Závodím.  Správca cin-
torínov začal postupne  
s obnovou a rozsiahlejšou 
údržbou, čo ocenili mnohí 
ľudia.  Všetky cintoríny pos- 
tupne prejdú väčšou obno-
vou, aby sa priblížili k štan-
dardu, ktorý by sme si pred-
stavovali v 21. storočí.  Na 
cintorínoch nás často trápia 
stromy, ktorých korene  
ničia hroby, prípadne pa-
dajú konáre.  Dlhodobo 
apelujeme na mesto, aby  
v tejto veci konalo a určite 
budeme tlačiť ďalej.  Ak 
máte podnety, čo konkrétne 
by ste chceli, pošlite nám 
ich a my ich budeme tlmo-
čiť správcovi.  Koniec roka 
sme sa snažili spríjemniť 
najmä našim najmenším 
drobnými mikulášskymi 
darčekmi a vianočnými po-
sedeniami.  Veľkú radosť 
máme z už druhého roč-
níka Mikulášskej zabíjačky 
v Žilinskej Lehote, ktorá 
mala medzi miestnymi 
veľký úspech.  Celý výťažok 
išiel na podporu Červeného 
kríža, ktorý spolu s nami 
túto akciu organizoval.  
Týmto by sme chceli poďa-
kovať všetkým, ktorí prilo-

žili ruku k dielu a pomohli 
vytvoriť príjemnú at- 
mosféru.  Dobrou správou 
pre Lehotu je tiež vybudova-
nie osvetlenia smerom na 
cintorín, čo zvýši bezpeč-
nosť ľudí – často tu totiž ša-
rapatí diviačia zver.  Tento 
rok vyčleníme aj finančné 
prostriedky na opravu det-
ského ihriska.   

V Strážove tesne pred reali-
záciou miestni odmietli 
úpravu križovatky pred 
denným centrom a spísali 
svoje požiadavky.  Tie sú ro-
zumné, a teda mesto vypíše 
novú súťaž na projekt, ktorý 
ich bude zohľadňovať.  
Chceme, aby bol Strážov 
bezpečnejší a robíme preto 
všetko. Podarilo sa nám 
presadiť zákaz vjazdu áut 
nad 3,5 tony do miestnej 
časti Lúčky, čo ľudia kvi-
tujú.  V Strážove funguje 
fantasticky denné centrum 
pod vedením pani Miháli-
kovej, ktorá robí úžasnú ro-
botu pre miestnych ľudí.  
Sme radi, že sme spolu s ňou 
mohli spoluorganizovať po-
sedenie pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším a aj via-
nočné posedenie pri ľudovej 
muzike. Páčilo sa všetkým.

Našou politikou je zmyslupl-
ná robota pre ľudí, našich 
voličov, ktorým prajeme 
úspešný a šťastný rok 2018. 
Pretože ľudia žijú s ľuďmi 
(často aj s diviakmi) a hory  
s horami! A ak má niečo  
v živote človeka zmysel, tak 
je to robota a pocit, že je 
niekomu užitočný.

Poslanci za VO č. 7:
Branislav Delinčák

František Kosa

Volebný obvod č. 7 informuje 
Sedmička žije robotou 

 Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina, oznamuje voľné 
pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

 
MESTSKÝ POLICAJT 

 
Predpokladaný termín nástupu je 5. 3. 2018. 
Základné požiadavky: úplné stredoškolské vzdelanie, 
vodičský preukaz skupiny B, bezúhonnosť, telesná 
a duševná spôsobilosť a vek minimálne 21 rokov.
 
Stručná charakteristika práce: zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku na 
území mesta Žilina v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Žiadosti spolu 
so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 
2. februára 2018 na adresu: Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina alebo 
e-mail: karak@mpza.sk

Mikulášska zabíjačka v Žilinskej Lehote, ktorá 
mala medzi miestnymi veľký úspech.
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Mesto prísne dodržiava pravidlá prideľovania mestských nájomných bytov. Kontrola dodržiavania pravidiel 
vyplývajúcich zo zmluvy o nájme medzi mestom a nájomcom nastáva taktiež aj pri samotnom užívaní bytu. 
Kontrola bytov sa vykonáva najmä na základe podnetov od občanov. 

Pravidelné kontroly mestských nájomných bytov vykonávajú kompetentní zamestnanci odboru sociálneho a bytového 
Mestského úradu v Žiline, Mestskej polície Žilina a spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. Naposledy prešli kontrolou byty na Ko-
šickej ulici č. 8392/2, kde sa nachádza 30 bytových jednotiek. Počas kontroly bolo zistené, že  niektorí nájomcovia si  
neplnia  povinnosti spojené s nájmom bytu, taktiež sa zistil problém s porušovaním domového poriadku, nočného 
kľudu a občianskeho spolunažívania. Jedným z najzávažnejších problémov je prenajímanie mestského nájomného 
bytu ďalším subjektom, čiže tretím osobám. V prípade závažných zistení, ako sú hrubé porušovanie povinností 
vyplývajúcich z nájmu, hrubé poškodzovanie prenajatého bytu, príslušenstva, spoločných priestorov alebo zariadení, 
neplatenie nájomného či využívanie na iný účel, tieto môžu viesť k výpovedi nájmu bytu zo strany prenajímateľa,  
v tomto prípade mesta.  K 31. decembru 2017 je v poradovníku žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu spo-
lu 220 čakateľov. Žiadosti a tlačivá, poradovník žiadostí o pridelenie bytu a rovnako i podmienky pridelenia nájomného 
bytu sú zverejnené na webovej stránke mesta Žilina: www.zilina.sk v sekcii OBČAN / ODDELENIE BYTOVÉ.

Pre nájomcov mestských nájomných 
bytov platia jasné pravidlá!

Históriu dôb minu-
lých, odvahu, pre-
svedčenie, zaniete-
nosť pre dobrú vec 
či ochranu slabších 
nám nepripomínajú 
iba pamätníky 
alebo sochy ľudí, 
ktorí padli v boji za 
lepšie zajtrajšky. 
Často toto dianie 
pripomínajú i vojen-
ské hroby, v ktorých 
našli večný odpoči-
nok odvážni ľudia 
bojujúci za svoju 
vlasť.

Keďže oblasť Žiliny 
a Strečna zohráva-
la najmä počas SNP 

dôležitú úlohu v boji pro-
ti nemeckým okupačným 
vojskám, množstvo vo-
jenských hrobov je možné  
nájsť aj na našom území. 
Mesto Žilina dbá o zacho- 
vanie týchto pietnych  
miest, s čím súvisí ich pra-
videlná údržba a často aj 
potrebná obnova vzhľadom 
na ich vek. 

Obnovou prešiel v minu-
lom roku aj vojenský hrob  
z II. svet. vojny na cintoríne 
v Považskom Chlmci. Na 
hrobe vojaka Ujváryho  
a ďalších neznámych voja-
kov sa opravila obruba, 
vyčistil sa povrch, 

vybetónovala sa stredná 
priečka a na ňu sa položila 
opracovaná žulová náhrob-
ná doska. Nakoniec sa hrob 
vysypal okrasnými kamien-
kami. Celkové náklady na 
rekonštrukciu predstavujú 
sumu 996 eur, ktorá bola 
hradená z rozpočtu mesta. 

Ďalšie obnovy vojenských 
hrobov pokračujú naďalej  
a aktuálne sa dokončuje ob-
nova vojnových hrobov na 
cintoríne v Bánovej (9-hrob 
neznámych vojakov z II. svet. 
vojny), na Starom cintoríne 
(1-hrob Rudolfa Martinku, 
ktorý padol v SNP, viac-hrob 
z II. svet. vojny, 1-hrob nad-
poručíka Svätopluka Písecké-
ho a hrob Františka Švihálka  
z I. svet. vojny). S obnovami 
vojenských hrobov sa pokra-
čuje aj na Vojenskom cin-
toríne na Bôriku, kde sa re-
konštruujú hroby partizánov 
Ondreja Bradáča, 2-hrob 
Murárika a 1-hrob Jozefa Fur-
ka, ktorý padol v SNP.

V súčasnosti má mesto Žilina 
v zmysle zákona o vojnových 
hroboch č. 130/2005 Z. z. zae-
vidovaných 103 vojnových 
hrobov z II. svet. vojny (jed-
notlivých aj skupinových), 
najviac na Vojenskom cin-
toríne na Bôriku, ďalej 23 
hrobov z I. svet. vojny, 15 
pamätníkov a 17 pamätných 

Obnova vojenských hrobov v Žiline napreduje

PO OBNOVEPRED OBNOVOU

Vojak František Ujváry sa naro-
dil 23. marca 1923 v Šoporni. 
Po skončení štúdií a práce ro-
botníka narukoval v roku 1943 
na Základnú vojenskú službu do 
posádky v Žiline. V roku 1944 sa 
žilinská posádka zapojila do 
vypuknutého Slovenského 
národného povstania a s ňou aj 
Ujváry. 

Poslednú informáciu o jeho po-
byte a pôsobení ako partizána 
dostali jeho rodičia zo Starej 
Bystrice (okr. Čadca), kde sa 
vtedy nachádzal. Po skončení vojny začiatkom roku 
1945 sa Františka na základe článku v novinách „Deň“ 
(článok z 31. mája 1945 – „Kto leží v Chlumeckých hro-
boch“ Pomáhajte zistiť obete nacistických okupantov) 
rozhodol vypátrať jeho brat Alexander Ujváry, čo sa mu 
nakoniec aj podarilo. Františka Ujváryho spoločne  
s ďalšími partizánmi mučili a následne zastrelili v Chlu-
meckom kameňolome. Osobné veci Františka vzal jeho 
brat Alexander späť do Šoporne, kde boli uložené do 
hrobu jeho rodiny. Na jeho vojenský hrob v Považskom 
Chlmci zavítal Alexander spolu s rodičmi v roku 1969  
a so svojím synom a vnukom v roku 2015.

František Ujváry

tabúľ. Mesto taktiež spo-
lupracuje so Židovskou 
náboženskou obcou na zae-
vidovaní ďalších 92 po-
mníkov, ktoré sa nachá- 
dzajú na židovskom cin-
toríne v Žiline a sú veno-

vané pamiatke obetí, ktoré 
zahynuli v koncentračných 
táboroch alebo v bojoch po-
čas II. svet. vojny. 

REDAKCIA

Jarný zber odpadov
Mesto Žilina každo-
ročne organizuje  
v jarnom aj je-
sennom období na 
území mesta zber 
elektroodpadu, ako 
aj rozmiestnenie 
veľkokapacitných 
kontajnerov pre 
zber objemných 
komunálnych odpa-
dov. Počas minulo-
ročného zberu bolo 
vyzbieraných 26,56 
ton elektroodpadu  
a 2 930,23 ton 
objemných komunál-
nych odpadov. 
Náklady na jarný  
a jesenný zber tento 
rok boli vo výške 
cca 212 860,86 
eura. 

Mesto Žilina v spo-
lupráci so zdru-
žením výrobcov 

elektrospotrebičov pre re-
cykláciu Envidom zabez- 
pečuje každoročne na jar 
a jeseň v mestských čas- 
tiach zber starého elektro-
odpadu (chladničky, práčky, 
televízory, rádiá, počítače, 
monitory, varné kanvice  
a iný elektroodpad), ktorý 
môžu občania bezplatne 
priniesť v určenom čase na 
uvedené stojisko. Občania 
môžu elektroodpad bez- 
platne odovzdať aj distri-
bútorom prostredníctvom 
spätného odberu priamo 
v predajni elektrospotre-

bičov alebo  do zberného 
dvora na Jánošíkovej uli-
ci a pri skládke odpadu 
v Považskom Chlmci. Je 
zakázané zmiešavať elek-
troodpad z domácnosti  
s inými zložkami komu-
nálneho odpadu, rozoberať 
či inak doň zasahovať pred 
jeho odovzdaním osobe 
oprávnenej na prípravu na 
opätovné použitie elektro-
odpadu alebo spracova-
teľovi elektroodpadu, ďalej 
ukladať ho do iných nádob 
alebo vedľa nich a na ve-
rejné priestranstvá obce. 
Dvakrát do roka mesto Ži-
lina zabezpečuje aj rozmies- 
tnenie veľkokapacitných 
kontajnerov pre zber ob- 
jemných komunál- 
nych odpadov na účely ich 
zhodnotenia alebo zneš-
kodnenia (napr. koberce, 
podlahoviny, nábytok, šat-
stvo, bytové jadrá, matra-
ce, detské kočíky a pod.).  
Objemový odpad môžu ob-
čania (fyzické osoby) – po-
platníci s trvalým pobytom 
na území mesta, odovzdať 
bezplatne do zberného dvora  
v Žiline na Jánošíkovej ulici 
a pri skládke komunálneho 
odpadu v Považskom Chlm-
ci, a to na základe predlože-
nia občianskeho preukazu. 
Zberné dvory sú otvorené 
v pracovné dni od 10.00 do 
18.00 hod. a v sobotu od 
8.00 do 12.00 hod. 

REDAKCIA

Tento rok jarný zber veľkokapacitného odpadu bude 
prebiehať v mesiacoch marec – apríl, o presných ter-

mínoch budeme informovať v ďalšom čísle. 

Prvý termín zberu elektroodpadu bude 17. februára 
podrobný rozpis nájdete na www.zilina.sk 

Mesto Žilina má  
v pláne na tento rok 
realizovať opatrenia, 
ktoré výrazne pri- 
spejú k zlepšeniu 
situácie v oblasti 
udržateľnej mobility. 

Opatrenia sa budú 
týkať všetkých dru-
hov dopravy, to zna-

mená pešej, cyklistickej, 
ako aj verejnej hromadnej 
dopravy či parkovania. Pi-
lotne sa bude riešiť aj otázka 
podpory elektromobility  
v meste.

Plánované opatrenia na pod-
poru mobility v roku 2018:
• rekonštrukcia chodníkov  
a ich debarierizácia – pokra-
čovanie,
• upokojovanie dopravy – 
pilotné zavedenie Zóny 30, 
• dobudovanie cyklotrasy 
V6 na ulici Veľký diel v sme-
re na Vlčince a na Centrálnej 
ulici,
• zavedenie systému poži-

čovne verejných bicyklov – 
bikesharing systém,
• dobudovanie pump trac-
kovej dráhy na Vodnom 
diele Žilina – BIKE PARK,
• zavedenie preferencie vozi-
diel MHD na významných 
križovatkách v meste,
• rekonštrukcia zastávok 
MHD v meste,
• pokračovanie obnovy vo-
zidlového parku DPMŽ (au-
tobusy, elektrobusy), 
• pilotné zavedenie inteli-
gentného monitorovania 
obsadenosti parkovacích 
miest v centre mesta,
• osadenie verejnej nabíjacej 
stanice pre elektromobily  
a elektrobicykle v centre me-
sta,
• bezplatná MHD pre všet-
kých občanov mesta s tr-
valým pobytom v Žiline,
• úprava organizácie do-
pravy v pešej zóne a zavede-
nie regulácie vstupov do pe-
šej zóny. 

REDAKCIA

Mesto Žilina chce v roku 
2018 výrazne podporiť 
udržateľnú mobilitu
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Na jeseň sme začali 
s výstavbou vyhliad- 
kovej veže na Dubni. 
V súčasnosti sa 
stavebné práce 
pomaly ukončujú, 
momentálne sa 
pracuje na úprave 
okolia. Verejnosti 
bude však rozhľadňa 
prístupná až po 
vydaní kolaudačného 
rozhodnutia, pred-
pokladáme, že  
v marci tohto roka. 

V roku 2016 Oblastná 
organizácia cestov-
ného ruchu Malá 

Fatra vyhlásila verejnú 
anonymnú architektonickú 
súťaž návrhov „Vyhliadková 
veža na Dubni,“ do ktorej 
sa zapojilo viac ako 40 súťa-
žiacich.  Stavba by mala byť 
dokončená koncom januára 
tohto roka a verejnosti bude 
prístupná až po vydaní 

právoplatného kolaudačné-
ho rozhodnutia, čo by malo 
byť v marci 2018. Vzhľadom 
na to, že veža je stále stave-
niskom, vstup do jej priesto-
rov i okolia je z bezpečnost-
ného hľadiska zakázaný. Aj 
napriek tomu však dostáva-
me upozornenia, že turisti 
tieto zákazy nerešpektujú. 
Hoci je stavenisko oplotené, 
ploty a bezpečnostné pásky 
ľudia odsúvajú a na vlastné 
riziko do týchto priestorov 
vstupujú. Chceli by sme 
vás touto cestou vyzvať, aby 
ste nelikvidovali ochranné 
oplotenia a nevstupovali do 
priestorov staveniska, preto-
že ohrozujete vlastné zdra-
vie. Zároveň prosíme o tr-
pezlivosť, vyhliadková veža 
otvorí svoje brány už v mar-
ci a návštevníci si tak budú 
môcť bezpečne vychutnať 
neopakovateľné výhľady.  

Vyhliadková veža na Dubni 
bude prístupná v marci 

Počas januára tohto 
roku pribudla na 
bočnej fasáde domu 
č. 9 na Mariánskom 
námestí v Žiline 
pamätná tabuľa 
venovaná JUDr. 
Antonovi Vavrincovi 
Ottmayerovi. Umiest- 
nenie tejto tabule 
inicioval Zbor Žilin-
cov v spolupráci  
s mestom Žilina. 
Tabuľu slávnostne 
odhalil zástupca 
primátora Anton 
Trnovec spoločne  
s podpredsedom 
Zboru Žilincov 
Gustávom Krušin-
ským a autorom 
reliéfu Ondrejom 
Liptákom.

Slovenský národovec, 
prekladateľ, spisovateľ  
a univerzitný profesor – 

Anton Vavrinec Ottmayer, sa 
narodil 23. augusta 1796 v Ži-
line. Po skončení štúdia práva 
v Pešti začal pracovať ako 
advokátsky osnovník v Žiline 
a od roku 1822 pôsobil ako 
profesor Právnickej fakulty na 
Pazmányho univerzite v Pešti. 
Prednášal štatistiku a banské 
právo, neskôr zastával aj funk-
ciu dekana fakulty. Okrem 
práva sa aktívne venoval aj 
literatúre, pričom ako cenzor 
kníh priaznivo posudzoval 
slovenské vydanie literárnych 
diel. Ako člen Pešť-budín-
skeho kruhu slovenských 
vzdelancov sa aktívne zapájal 
do rôznych kultúrnych, or-
ganizačných i vydavateľských 
aktivít a podujatí. Inicioval 
myšlienku založenia Spolku 
milovníkov reči a literatúry 
slovenskej v Budíne, ktorý  
v roku 1834 založil spoločne 

s Martinom Hanuljakom. 
Spolok sa snažil o podporu 
materinského, teda sloven-
ského jazyka a jeho cieľom 
bolo zbližovať nielen zástan-
cov češtiny – kollárovcov  
s bernolákovcami na jazyko-
vej úrovni, ale taktiež aj na 
náboženskej úrovni, teda 
spojiť katolíkov a evanjeli-
kov v slovenskom národ-
nom hnutí proti vtedajšej 
vzmáhajúcej sa maďarizácii 
v Uhorsku.  Ottmayer ako 
spisovateľ vydal viacero práv-
nických diel, štúdií v latinči-
ne a nemčine i umeleckých 
diel. V rokoch 1835 – 1840 
vydal spolok almanach Zora,  
v ktorom Ottmayer publi-
koval svoj román „Krajina  
šťesťá, welikosťi a umeňá“. 
Autor bernolákovskou slo-
venčinou opisoval krásy Vrát-
nej doliny a v almanachu vyš-
li taktiež jeho novely: Mina, 
Mathilda, Žofka a Václav.  
V roku 1839 zastával funkciu 
predsedu Spolku milovníkov 
reči a literatúry slovenskej. 
Anton Vavrinec Ottmayer 
bol uznávaným odborníkom  
v oblasti hospodárskych  
a právnických vzťahov v ob-
chode, predovšetkým uhor-
ského zmenkového práva. 
Do nemčiny preložil uhorský 
zmenkový zákon. Bol čle-
nom najvyššej súdnej stolice 
a naďalej pôsobil v Pešti ako 
advokát. Jeho ďalší osud po 
roku 1849 žiaľ nepoznáme. 
V roku 2016 bola Antono-
vi Vavrincovi Ottmayerovi 
udelená cena Genius loci Sol-
nensis – in memoriam, ktorú 
udeľuje Zbor Žilincov význa-
mným rodákom a obyva-
teľom mesta za celoživotnú 
tvorivosť a zásluhy o rozvoj 
Žiliny. 

REDAKCIA

V meste odhalili pamätnú 
tabuľu venovanú ďalšiemu 
významnému Žilinčanovi

Predchádzajúci rok 
2017 priniesol 
zaujímavé projekty 
v rámci zahraničnej 
spolupráce mesta 
Žilina. V partner- 
ských mestách, 
ktoré sú v rôznych 
kútoch sveta, náš-
mu mestu i Sloven-
sku robia dobrú 
reklamu žilinské 
tanečné a ľudové 
súbory, hudobné 
kapely, športovci  
i deti zo žilinských 
škôl. Ponúkame 
vám prehľad vystú-
pení a rôznych 
projektov, ktoré sa 
konali na pôde 
nášho mesta  
i v zahraničí. 

Zahraniční hostia v Žiline

• V spolupráci s partnerským 
mestom Krasnojarsk (RF) sa 
na Radnici mesta Žilina ko-
nala jedinečná výstava pod 
názvom „Sibír vo svojej 
pôvodnej kráse“, ktorá pri-
niesla na Slovensko kúsok 
ruskej prírody a tradícií. 
Výstava trvala od 28. 4. – 19. 
5. 2017.

• Počas Staromestských sláv-
ností navštívili Žilinu zástup-
covia viacerých partnerských 
miest z Česka, Bieloruska  
a Poľska. Primátor Igor Cho-
ma prijal všetky delegácie  
v Rosenfeldovom paláci. 

• Prijatie silákov zástupcom 
primátora Patrikom Gro-
mom. Na deviatom ročníku 
Európskeho pohára silných 
mužov – Pohára Slovanov, 
ktorý je tradične súčasťou Ži-
linského kultúrneho leta, sa 
4. augusta na Námestí An-
dreja Hlinku v Žiline zišli 
dvanásti súťažiaci z ôsmich 
krajín.

• V novembri navštívili Žili-
nu prezident Andrej Kiska  

a prezident Spolkovej repu-
bliky Nemecko Frank-Wal-
ter Steinmeier. V Novej syna-
góge sa zúčastnili diskusie na 
tému „Budúcnosť demokra-
cie v Európe“. Následne ich 
privítal v Rosenfeldovom 
paláci primátor Igor Choma.

Okrem týchto významných 
zahraničných hostí zavítali 
do Žiliny aj iní, ako napr. 
veľvyslanec Izraela Zvi Aviner 
Vapni, primátor bielorus- 
kého partnerského mesta 
Grodno Mečislav Goj či pred-
stavitelia samospráv z Bavor-
ska, ktorí sa zúčastnili se-
minára „Príklady fungovania 
verejnej správy v Slovenskej 
republike“.

Žilina v zahraničí

• V dňoch 9. až 11. mája 2017 
sa v Mestskej časti Praha 15 
uskutočnil už 4. ročník celo-
pražskej speváckej súťaže 
Bubble Star, na ktorej mesto 
Žilina reprezentovali Vivien 
Čonková (ZŠ V. Javorku), 
Tetyana Novak (ZŠ V. Javor-
ku), Tamara Žiaková  
a Alexandra Vavríková 
(CVČ, Kuzmányho 105)  
a Mária Jurgová (ZŠ Námes- 
tie mladosti). Pätica Žilinča-
niek úspešne reprezentovala 
svoje mesto i krajinu, pretože 
v náročnej konkurencii do-
siahli výborné výsledky. Dve 
z dievčat sa v kategórii 5. – 7. 
ročník umiestnili v prvej de-
siatke a zúčastnili sa sláv-
nostného koncertu víťazov, 
ktorý sa konal 21. mája opäť 
v Prahe. Umiestnenia mla- 
dých nádejných speváčok sú 
cennejšie o to viac, že sa 
dokázali predviesť v silnej 
konkurencii viac ako 60 
účinkujúcich. Spevácku 
súťaž Bubble Star organizuje 
už niekoľko rokov Mestská 
časť Praha 15 v spolupráci so 
ZŠ Nad Přehradou. 

• V našom partnerskom me-
ste Essen v Belgicku sa  

13. augusta konala závereč-
ná 7. etapa BinckBank Tour 
2017 (predtým známa ako 
Eneco Tour), ktorej sa zúčas- 
tnil aj svetoznámy Žilinčan 
Peter Sagan. Pri tejto príleži-
tosti sa v Essene stretli aj 
primátori oboch partner-
ských miest Gaston Van  
Tichelt a Igor Choma, aby 
spoločne zasadili „strom 
priateľstva“, a potom sláv-
nostne odhalili tabuľu s 
názvom „Žilinská ulica“ (Zi-
linastraat), ktorá sa pridala k 
okolitým uliciam pomeno-
vaným po všetkých partner-
ských mestách Essenu.

• Žilinské tradície a osobnos- 
ti predstavila v partnerskom 
meste Grodno (Bielorusko) 
výstava fotografií pod 
názvom „Mesto Žilina na fo-
tografiách“, ktorá bola v au-
guste 2017 inštalovaná v lu-
teránskom kostole v Grodne. 
Program vernisáže spestril 
organový koncert Žilinčana 
Mariána Mušku. Na výstavu 
poskytli svoje fotografie Mi-
roslav Pfliegel, Lajo Kupko-
vič a Vlado Bača. 

• Vianočná besiedka s Kras- 
nojarskom. V predvianoč-
nom období sme v Základnej 
škole Jarná usporiadali via-
nočnú besiedku, ktorá bola 
niečím výnimočná. Pomo-
cou videohovoru cez skype 
sme sa spojili s deťmi v na-
šom partnerskom meste 
Krasnojarsk. Rovesníci sa 
navzájom zoznámili s via-
nočnými tradíciami. Za Žili-
nu vystúpili deti zo ZŠ Jarná 
pod vedením učiteľky Janky 
Ozaniakovej a riaditeľa školy 
Jána Kotmana, skupina Ci-
povička pod vedením Janky 
Veselej a dievčatá zo skupiny 
Spievanky. Deti spoločne 
predstavili krásne slovenské 
vianočné vinše, koledovanie 
či tradíciu priadok. Ani  
vzdialenosť 5 000 km nie je  
v dnešnej dobe prekážkou. 
Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme.

• Aj žilinské kapely a súbory 
reprezentovali svoje mesto  
v zahraničí: kapela The Blue-
beat vystupovala 9. júna 2017 

na Festivale partnerských 
miest v Bielsko-Biala, Detský 
folklórny súbor Cipovička a 
Dievčenská spevácka skupi-
na Spievanky z Centra voľné-
ho času, Kuzmányho 105, 
vystúpili na podujatí „Pře-
hlídka národnostních men-
šin“ 20. júna v Třinci, skupina 
aktívnych senioriek Žilinské 
babenky pod vedením Márie 
Zagatovej potešila divákov  
v Mestskej časti Praha 15 na 
„Festivale seniorov“, súbor 
Rozsutec predstavil svoje 
umenie v Plzni na  
Medzinárodnom folklórnom 
festivale.  

Úspešná spolupráca Žiliny s partnermi zo zahraničia v roku 2017

Prijatie zástupcov partnerských miest počas 
Staromestských slávností 2017 v Rosenfeldovom paláci 

Výstava „Mesto Žilina na fotografiách“ v meste 
Grodno sa konala v auguste minulého roka. 

Prijatie silákov zástupcom primátora Patrikom Gromom

Výstava pod názvom „Sibír vo svojej pôvodnej kráse“ 
v spolupráci s partnerským mestom Krasnojarsk REDAKCIA

Súčasné partnerské 
mestá Žiliny

Mesto Žilina sa neustále 
usiluje rozvíjať svoje vzťahy 
so zahraničím. Výsledkom 
sú zmluvy o vzájomnej 
partnerskej spolupráci  
s viacerými mestami  
z rôznych kútov sveta. 
Okrem pravidelných návš-
tev vedenia miest sa spo-
lupráca odohráva na úrov-
ni kultúrnej, športovej, 
vedeckej, vzdelávacej  
a podobne. Najdlhšie spo-
lupracujúcim partner-
ským mestom Žiliny je 
francúzske mesto Nan-
terre – už od roku 1972, 
postupne sa k nemu pri-
dali ďalšie mestá. Mesto 
Žilina v súčasnosti spo-
lupracuje s nasledujúcimi 
12 partnerskými mestami:
• Bielsko-Biała (Poľsko)
• Dnipropetrovsk (Ukraji-
na)
• Essen (Belgicko)
• Frýdek-Místek (Česko)
• Grodno (Bielorusko)
• Chang-Chun (Čína)
• Kikinda (Srbsko)
• Krasnojarsk (Rusko)
• Nanterre (Francúzsko)
• Plzeň (Česko)
•Městská část Praha 15  
(Česko)
• Třinec (Česko)

Informácie o partnerských 
mestách Žiliny nájdete na 
stránkach mesta: www.zili-
na.sk v rubrike Mesto.

REDAKCIA
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V prvom februárovom týždni to budú hry Zločin a trest (1. 2.), Holuby (2. 2.) a hudobná 
inscenácia Hana (Hommage à Hegerová) (3. 2.), v ktorej si môžete vypočuť krásne piesne 
Hany Hegerovej v podaní výnimočnej slovenskej herečky a speváčky Lucie Lužinskej. Nás- 
ledne bude odohrané predstavenie Smith & Wesson (7. 2.), v ktorej dvaja menovci slávnych 
výrobcov zbraní žijú utiahnuto pred svetom v blízkosti mohutných Niagarských vodopádov. 
Okolnosti ich však donútia podstúpiť riziko a zažiť najväčšie dobrodružstvo, v ktorom ide  
o ľudský život. V druhej polovici mesiaca máme pre vás pripravenú  reprízu novej divadelnej 
hry Smrť sa volá Engelchen (15. 2.), ale aj provokatívnu komédiu Sexuálna perverzita  
v Chicagu (16. 2.) a komédiu Vzkriesenie (17. 2.), ktorá prináša inteligentný humor, miestami 
možno trochu drsný a suchý. Ku koncu mesiaca sa môžete tešiť aj na predstavenia Ilúzie  
(21. 2.), Konfety (22. 2.), Neznesiteľne dlhé objatia (24. 2.) či  Triedny nepriateľ (28. 2.). 

Fašiangami sa nazýva obdobie, ktoré začína tesne po sviatku Troch kráľov a končí v utorok 
pred Popolcovou stredou, ktorou sa začína štyridsaťdňový predveľkonočný pôst. V posled-
nom možnom okamihu pred  Popolcovou stredou sa zvykne pochovávať basa ako symbol 
končiacej sa zábavy. Príďte sa veseliť v sobotu 10. 2. s Folklórnym súborom Rozsutec a jeho 
hosťom Folklórnym súborom Jurošík z Michaloviec v ich programe Roztancované fašiangy.

Soňa Müllerová tentokrát  uvíta v talkshow Vitajte doma s šarmantnú divadelnú a filmovú 
herečku s veľkým srdcom, Zuzanu Mauréry, ktorá svoju kariéru začala v Radošinskom naiv-
nom divadle, neskôr účinkovala v mnohých divadelných a muzikálových projektoch nielen 
na Slovensku, ale aj v Čechách. Jej herecké umenie môžeme obdivovať aj na filmovom plátne. 
Do kresla hudobného hosťa prijal pozvanie všestranný umelec Róbert Mankovecký, drama-
turg SKD Martin a úspešný autor scénickej hudby. Talkshow sa uskutoční v nedeľu 11. 2.

Tešiť sa môžete aj na hosťujúce predstavenia. V nedeľu 18. 2. to bude predstavenie Starí Maj-
stri, v ktorom uvidíte výnimočných hercov Milana Lasicu a Martina Hubu zo Štúdia L + S. 
Dvaja bratia De Manovci sú poslednými potomkami slávnej divadelnej rodiny. Majú úplne 
odlišný charakter, talent aj úspech. Hoci dosiahli divadelnú slávu (každý po svojom), nachá- 
dzajú sa v období, keď už nie sú zasypaní toľkými ponukami a ich peňaženky sú desivo prázd-
ne. Preto sú nútení prijať ponuku: hrať spolu v divadelnej hre o dvoch bratoch, ktorí sa 
nenávidia. Môžeme sledovať dvojicu počas prípravy hry, pred premiérou,  počas nekonečnej 
šnúry až k poslednému uvedeniu. Bez toho, aby si to uvedomovali, sa dvaja bratia zbližujú.   
V utorok 27. 2. odohrajú herci Slovenského národného divadla inscenáciu Leni. V hlavnej úlohe 
so Zdenou Studenkovou. Divadelná hra o kontroverznej, výnimočne talentovanej Leni Riefen-
stahlovej, ktorá radšej zostala v Nemecku a stala sa režisérkou. Začala natáčať filmy pre Hitlera 
a naplno si užívala úspech a slávu, avšak s porážkou Tretej ríše prichádza aj jej osobný pád. 

  Janka Hubočanová, Mestské divadlo Žilina

Február v Mestskom divadle Žilina
V Mestskom divadle Žilina sme aj v mesiaci február pre vás pripravili bohatú 
ponuku domácich aj hosťujúcich predstavení. Môžete sa tešiť na zaujímavé 

inscenácie z repertoáru Mestského divadla.
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RÔZNE FEBRUÁR  20188
Kronika mesta Žilina  
Mesiac február v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Prvé dni nového 
roka patrili na 
Zimnom štadióne  
v Žiline novej tradí-
cii. Hokejový turnaj 
5. ŠHT SWAN CUP 
privítal tímy zo 
všetkých kútov 
Slovenska, no na 
radosť domácich 
priaznivcov trofej 
pre víťaza zostala 
doma pod Dubňom.

Výborný hokej 
a perfektná organizácia 
Tri dni výborného mlá-
dežníckeho hokeja, veľa 
krásnych gólov, skvelé indi-
viduálne výkony, ale hlavne 
perfektná organizácia 
domácich usporiadateľov. 
To je krátky výpočet toho, 
čo bolo možné vidieť na ži-
linskom zimnom štadióne 
počas troch dní. „Z celkové-
ho pohľadu a organizácie 
môžeme vyjadriť spokojnosť 
s premiérovým ročníkom 
turnaja SWAN CUP. 
Družstvá vyjadrili po turnaji 
veľkú spokojnosť a prísľub 
do ďalších ročníkov tohto 
3-dňového podujatia,“ začal 
svoje hodnotenie riaditeľ 
turnaja Jozef Urdák a pokra-
čoval: „Touto cestou by som 
veľmi rád poďakoval všet-
kým zainteresovaným, či už 
to boli rodičia, sponzori, roz-
hodcovia, časomiera, réžia, 
ktorá riadila veľkoplošnú 
obrazovku, kde si mohli všet-
ci diváci pozrieť aj opako-
vané gólové situácie s por-
trétom strelca, čo bolo určite 
veľkým spestrením turnaja. 
Vydarené boli aj individuál-
ne súťaže počas druhého dňa 
turnaja, kde sa chlapci pred-
viedli v jednotlivých zruč-
nostných súťažiach.“

Zaslúžené víťazstvo 
domácich „vlkov“ 
Ku skvelej organizácii turna-
ja prispeli svojimi výkonmi 
aj domáci hráči, ktorí sa 
predviedli v tom najlepšom 

svetle a zaslúžene si pripísali 
na svoje konto premiérový 
triumf. „Chlapci odohrali za 
tri dni celkovo päť zápasov, 
čo určite nie je málo. V kaž-
dom jednom podali veľmi 
solídne a spoľahlivé výkony, 
čo sa v konečnom hodnotení 
ukázalo aj v tabuľke a naši 
chlapci zaslúžene vyhrali 
premiérový ročník SWAN 
CUPu 2018. Určite im patrí 
veľká pochvala a pevne verí-
me, že budú pokračovať  
v takýchto výkonoch pod ve-
dením trénerskej dvojice 
Martin Petný a Juraj Chovan 
aj naďalej,“ pochválil výkony 
mladých „vlkov “Jozef Urdák 
a dodal: „Moje osobné poďa-
kovanie patrí aj konateľovi 
MsHKM Žilina, Danielovi 
Rančákovi, za skvelú spo-
luprácu a pomoc pri organi-
zovaní premiérového turnaja 
SWAN CUPu 2018, ako aj 
Lukášovi Lizákovi a Jožkovi 
Valáškovi za organizáciu  
a pohostenie v priestoroch 
VIP.“

Pripravení pokračovať 
v tradícii 
Keď hovoríme o prvom roč-
níku SWAN CUPu, je to 

síce v minulom čase, no 
prísľub organizátorov znie 
celkom jasne. „Po úspeš-
nom zvládnutí prvého roč-
níka turnaja SWAN CUP 
2018 sme pripravení pokra-
čovať a založiť tradíciu no-
voročného turnaja žiakov  
5. ročníka organizovaného 
v Žiline. Ďakujeme za pod-
poru spoločnosti SWAN, 
IMPA, mestu Žilina a, sa-
mozrejme, rodičom hráčov 
5. ŠHT zo Žiliny, ktorí pris-
peli k usporiadaniu turna-
ja,“ poďakoval všetkým za-
interesovaným konateľ 
MsHKM Daniel Rančák.

„Mládež je pre nás veľmi 
dôležitá a snažíme sa jej 
ukázať možnosti aktivít  
a športu v meste. Teší ma, 
že klub pomáha chlapcom  
v rozvoji a ukazuje im tú 
správnu cestu. Prvé miesto 
na turnaji je pre nich mo-
tivácia do budúcnosti, aby 
nezaháľali a pracovali na 
sebe,“ dodal zástupca 
primátora Anton Trnovec.

Ing. Daniel Rančák
MsHKM Žilina

Návrat k SWAN CUPu
Premiérový ročník na výbornú!

Konečné poradie: 1. MsHKM Žilina, 2.  MMHK 
Nitra, 3.  HK Gladiators Trnava, 4.  HK Poprad,  
5.  MHKM Skalica, 6.  HK Mládež Michalovce

Individuálne ocenenia (súťaže zručností): Filip 
Kraľovanský – najlepší zakončovateľ, Adam Bar-
čiak – najlepší brankár, Michal Valášek, Tomáš 
Mindek, Daniel Čepela, Lukáš Dudáš – víťazi 
štafety na 4 x jedno kolo za tím MsHKM Žilina

Individuálne ocenenia turnaja: Michal Svrček – 
najproduktívnejší hráč turnaja

Zostava: Barčiak, Klbík – Marčan, Mindek, Duľa, 
Čepela, Pataj, Macek – Húževka, Svrček, Du-
bravík – Olejník, Dudáš, Valášek – Raška, Krištof, 
Kralovanský.

Výsledky a zostava1993
5. a 6. 2. sa konala I. husľová 
dielňa, stretnutie mladých 
huslistov základných umelec-
kých škôl z celého Slovenska. 
Podujatia sa zúčastnil aj 
husľový virtuóz Jindřich Paz-
dera, rodák zo Žiliny, ktorý 
pôsobí ako pedagóg na 
Akadémii muzických umení 
v Prahe. 

26. 2. bola vo výstavnej sále 
Považského múzea otvorená 
expozícia Priemyselná výsta-
va Žilina – 1903, ktorá pripo-
menula 90. výročie konania 
tejto významnej výstavy.

1998
2. 2. vo veku 75 rokov pri do-
pravnej nehode tragicky za-
hynul páter Jozef Baťo, M.SS.
CC., misionár Kongregácie 
Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša 
a Panny Márie. Po pôsobení  
v Uruguaji a v Argentíne sa  
v roku 1994 vrátil na Sloven-
sko do Žiliny, kde založil mi-
sijný dom tejto kongregácie. 

13. 2. bola slávnostne otvo-
rená nová trasa trolejbusov 
po otočku trolejbusov na síd-
lisku Vlčince pri Lesoparku 
Chrasť. Týmto linky č. 4  
a č. 5 idúce na toto sídlisko 
končia na Fatranskej ulici.  

13. 2. vyvrcholil 3. ročník ce-
loslovenskej akcie Slovenské-
ho Červeného kríža pod 
názvom Valentínska kvapka 
krvi. Od 26. januára prišlo na 
Hematologicko-transfúzne 
oddelenie Nemocnice s poli-
klinikou v Žiline darovať krv 
dovedna 556 bezpríspev-
kových darcov.

2003
11. 2. na žilinskej radnici sa 
uskutočnilo zasadnutie 
primátorov a starostov Regio-
nálneho združenia miest  
a obcí Horného Považia. Za 
predsedu bol na ďalšie 

štvorročné obdobie zvolený 
Ján Slota, primátor mesta Žili-
na.

17. 2. na trati Žilina – Rajec 
bola obnovená osobná pre-
prava na základe dohody Že-
lezničnej spoločnosti Sloven-
sko so Slovenskou investičnou 
a realitnou spoločnosťou Žili-
na. Preprava bola pozasta-
vená 2. februára. 

23. 2. vo veku 75 rokov zomrel 
Ing. arch. Ivan Meliš, rodák zo 
Žiliny, významný urbanista, 
architekt i športovec. V roku 
1954 vypracoval prvý smerný 
plán Žiliny a bol autorom 
mnohých urbanistických 
projektov v našom meste  
i v iných mestách Slovenska.

28. 2. na Radnici mesta Žilina 
sa stretli starostovia obcí  
z okolia a podpísali dohodu  
o zriadení spoločných obec- 
ných úradov. Náplňou práce 
úradov boli dohodnuté so-
ciálne služby, stavebný úrad  
a územné plánovanie a sta-
vebný poriadok. Na zriadení 
úradov sa podieľajú tieto 
obce: Bitarová, Brezany, Divi-
na, Divinka, Dlhé Pole, Dolný 
Hričov, Hôrky, Hričovské  
Podhradie, Lietava, Lietavská 
Lúčka, Lietavská Svinná –  
Babkov, Ovčiarsko, Paština 
Závada, Podhorie, Porúbka, 
Rosina, Stráňavy, Strečno, 
Svederník, Turie, Višňové,  
a samozrejme mesto Žilina.  
Zriadenie úradov vyplýva  
z prenosu kompetencií zo 
štátu na samosprávu.

2008
27. 2. v mestskom divadle sa 
uskutočnilo vyhlásenie 
najúspešnejších žilinských 
športovcov. Titul najúspeš-
nejšieho športovca v kategórii 
dospelých získala dvojica 
vodných zjazdárov Vladimír 
Vala – Jaroslav Slúčik, druhý 
bol futbalista MŠK Žilina 

Zdeno Štrba a tretia atlétka 
(skok do diaľky) Lenka Ga-
jarská. Najlepším družstvom 
sa stali futbalisti MŠK Žilina 
a v kategórii mládeže zvíťazil 
cyklista Peter Sagan.

27. 2. mesto Žilina zakúpilo 
pre potreby Mestskej polície 
päť nových automobilov Kia 
Cee´d. Obnova vozidlového 
parku bola už nutná, pretože 
policajti používali autá z ro-
kov 2000 – 2002.

2013
8. 2. v meste Žilina sa konal 
9. ročník Žilinského festivalu 
fašiangových masiek – Car-
neval Slovakia Žilina. Žilin-
čania aj návštevníci nášho 
mesta si pozreli karnevalový 
sprievod, ktorý prechádzal 
ulicami mesta. V úlohe 
kráľovnej festivalu sa pred-
stavila herečka a speváčka 
Barbora Švidraňová a ako 
kráľ bol herec a improvizátor 
Lukáš „Pucho“ Puchovský. 
Osobnosťou tohto ročníka fe-
stivalu bol folklorista a dlho-
ročný „Rozsutčiar“ Tibor 
Mahút.

26. 2. najstaršia žijúca občian-
ka mesta Žilina, pani Žofia 
Holešová, oslávila svoje 103. 
narodeniny. Jubilantke bol za-
blahoželať aj primátor Igor 
Choma.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár 

Víťazi turnaja
Mladí hokejisti z MsHKM Žilina 

Otvorenie výstavy s názvom „Maľba” autor Zolo Kéry
 

Radnica mesta Žilina 
5. február 2018 o 16.30 hod. 

Zolo Kéry 
Venuje sa prevažne maľbe. V minulosti tvoril aj v oblasti grafiky. Základ-
ným nositeľom vizuálneho vnemu jeho komorne ladených obrazov je línia, 
ktorá lapidárnou formou naznačuje ľudské postavy, konkrétnosti prírodných 
artefaktov a javov. V poslednom období napätie vo svojich obrazoch hľadá  
v kombinácii malieb s kolážou. Vytvára tak variácie imaginatívnych obrazov, 
ktoré hovoria o živote, ktorý ho obklopuje. 

Pavol Muška, akad. mal. 


