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Prečo bol potrebný 
výrub stromov 
v Lesoparku Chrasť?
Lesný porast v tejto časti lesoparku 
dosahoval výšku na úrovni 28 – 32 m. 
S ohľadom na vek stromov (približne 
90 rokov) strácali tieto dreviny 
schopnosť odolávať stále častejšie sa 
vyskytujúcim veterným a hmyzovým 
kalamitám. Stromy boli v posledných 
rokoch opakovane poškodené, časť  
z nich vyvrátil vietor, čím sa postupne 
znižovala stabilita celého porastu. 

Celý článok na str. č. 2

Staré televízory, časti elektrospo-
trebičov, stavebný materiál, vrecia 
odpadu či záchodové misy. Takto 
vyzerá okolie pred a najmä za 
zberným dvorom na Jánošíkovej 
ulici v Žiline. Hoci tieto miesta sa-
mospráva pravidelne čistí, neporia-
dok sa tvorí neustále. Spôsobujú 
ho neprispôsobiví obyvatelia, ktorí 
sa v tejto lokalite pohybujú a berú 
od ľudí odpad ešte predtým, ako ho 
odovzdajú v zbernom dvore. „Rád 
by som poprosil všetkých zodpovedných Žilinčanov, ktorí sem dovážajú nepotrebný od-
pad, aby ho odovzdali priamo v zbernom dvore a neprenechávali ho osobám z ulice. Tí 
potom odpad, ktorý nemôžu speňažiť, ponechajú na mieste a tým znečisťujú okolie,“ 
vysvetlil žilinský primátor Igor Choma. Problémom je podľa jeho slov najmä elektrood-
pad, ktorý rozoberú a nechajú pohodený v okolí, čo je v rozpore s platnou legislatívou. 
Vznikajú tak čierne skládky, ktoré musí mesto odstraňovať na vlastné náklady. 

Na odovzdanie objemového odpadu slúži Žilinčanom okrem zberného dvora v Po-
važskom Chlmci aj zberný dvor na Jánošíkovej ulici. Na základe predloženého občian-
skeho preukazu, ktorým občan dokladuje svoj trvalý pobyt, môžu obyvatelia Žiliny každý 
rok odovzdať odpad v objeme 500 kg na osobu. Zberné dvory prijímajú nepotrebný od-
pad, ako sú bytové jadrá, nábytok, koberce, stavebný odpad a tiež elektroodpad, teda 
chladničky, práčky, televízory či počítače. Zberný dvor je otvorený v pondelok až piatok 
od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Nepotrebný odpad patrí priamo 
do zberného dvora

Mestský úrad v Žiline oznamuje chovateľom psov a mačiek, že v dňoch 5. a 19. mája 
2018 sa uskutoční pravidelné hromadné očkovanie psov a mačiek proti besnote.  

Očkovanie sa bude konať nasledovne: 

5. mája 2018 (sobota): 
• Mojšova Lúčka od 11.00 do 11.15 hod. (na konečnej zastávke MHD)
• Trnové od 11.30 do 12.30 hod. (na konečnej zastávke MHD)
• Vlčince od 14.30 do 15.00 hod. (na Slovanskej ceste pri Večierke – bývalé trhovisko)
• Budatín od 13.00 do 15.00 hod. (Námestie hrdinov)

19. mája  2018 (sobota): 
• Žilinská Lehota od 12.30 do 13.30 hod. (na konečnej zastávke MHD)
• Strážov od 14.00 do 15.30 hod. (na konečnej zastávke MHD)

Žiadame chovateľov psov a mačiek v uvedených mestských častiach, aby zaočko-
vaním psov a mačiek predchádzali vzniku a šíreniu nebezpečnej nákazy – besnoty. 
Poplatok za očkovanie je 9 eur.

Oznámenie o hromadnom očkovaní 
psov a mačiek proti besnote

• Deň svätého Floriána: 5. máj, Námestie Andreja Hlinku 
• Profesia days Žilina: 17. máj, Event House Žilina 
• Staromestské slávnosti: 31. máj – 2. jún, Mariánske námestie, Námestie Andreja Hlinku 

Ani tento rok nebudú v Žiline 
chýbať obľúbené letné terasy 

Ako sa dostať na Dubeň?          
                                                 str. č. 5
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Jana Filipová 
správkyňa nadácie 
„Nadácia Mesta Žilina“  

Prečo bol potrebný výrub stromov 
v Lesoparku Chrasť?

Viac ako 40 vriec odpadu 
vyzbierali v sobotu 21. 
apríla 2018 účastníci 
tradičného jarného 
čistenia Lesoparku 
Chrasť, ktoré každoroč-
ne pripravuje mesto 
Žilina už niekoľko rokov. 

Viac ako 60 ekologicky zmýšľa- 
júcich Žilinčanov sa tak postaralo, 
aby sa toto obľúbené miesto pre 
oddych a relax vyčistilo od nepo-
riadku. Medzi dobrovoľníkmi ne-
chýbal ani žilinský primátor Igor 
Choma, zástupca primátora Patrik 
Groma, mestskí poslanci Martin 

Barčík, Peter Fiabáne a zames- 
tnanci mestského úradu. Usi-
lovným zberačom mesto poskyt- 
lo pracovné rukavice a vrecia na 
odpad, po brigáde ich čakalo 
občerstvenie v podobe bagiet  
a teplého čaju.

 „Dvadsiateho druhého apríla si 
na celom svete pripomíname 
Deň zeme. Pri tejto príležitosti 
už tradične organizujeme čiste-
nie lesoparku. Mňa osobne 
veľmi teší, že sa vždy nájdu do-
brovoľníci, ktorým záleží na čis- 
tom okolí a ktorí neváhajú aj na 
úkor svojho voľného času prísť 

a priložiť ruku k dielu. Všetkým pa-
trí veľká vďaka,“ uviedol primátor 
Žiliny. Táto brigáda ma podľa jeho 
slov aj výchovný a preventívny 
zmysel. „Ľudia si potom dávajú 
väčší pozor na ochranu životného 
prostredia a k prírode sa správajú 
ekologickejšie. Z roka na rok 
evidujeme čoraz menej odpadu,“ 
doplnil Igor Choma. Môžu za to 
podľa neho jednak osadené od-
padkové koše v priestoroch leso-
parku a rovnako i fakt, že čistenie 
sa koná pravidelne niekoľko ro-
kov. 

REDAKCIA

Žilinčania vyčistili Lesopark Chrasť

Príroda nám neu-
stále dokazuje svoju 
silu v podobe rôz- 
nych kalamít. Povod-
ne, požiare či silný 
vietor a následne 
vyvrátené, resp. 
popadané stromy už 
nie sú ničím výni-
močným ani v našich 
končinách. Napo-
sledy vietor narobil 
veľké problémy v 
decembri minulého 
roka v úseku ulice 
Na Veľký Diel, 
spájajúcej sídlisko 
Solinky a Vlčince, 
kde v dôsledku 
veternej smršte 
popadali viaceré 
stromy na trakčné 
trolejové vedenie 
MHD a dopravu v 
tomto úseku odsta-
vili z prevádzky na 
niekoľko hodín. 

Práve v tejto lokalite pre-
biehal v uplynulých me-
siacoch výrub drevín, 

ktorý u viacerých obyvateľov 
vzbudil negatívne ohlasy. 
Pri výstavbe  ulice Na Veľký 
Diel, na ktorej sa predpokla-
dal pohyb niekoľkých tisícok 
áut denne, nebolo v minulos- 
ti zabezpečené jej ochranné 
pásmo a postupom času ju 
začal ohrozovať lesný po-
rast v tesnej blízkosti, ktorý 
najmä pri silných náporoch 
vetra viackrát priamo ohro-
zil zdravie a život obyvateľov 
pohybujúcich sa po tejto 
ceste. Aby sa v budúcnosti 
predišlo vzniku podobných 
kolíznych situácií, začalo me-
sto Žilina na žiadosť DPMŽ  
s odstraňovaním odumre- 
tých, poškodených stromov, 
ktoré ohrozovali bezpečnosť 
cestnej premávky v tomto 
úseku. Výrub prebiehal aj  
v centrálnej časti lesoparku, 
aby nebol ohrozený život  
a zdravie návštevníkov tejto 
rekreačnej lokality. Odstráni-
li sa výlučne stromy, ktoré by 
v prípade dopadu ohrozili 
priľahlú cestnú komunikáciu, 

resp. pešie trasy v lesoparku. 
Lesný porast v tejto časti le-
soparku dosahoval výšku na 
úrovni 28 – 32 m. S ohľadom 
na vek stromov (približ- 
ne 90 rokov) strácali tieto 
dreviny schopnosť odolávať 
stále častejšie sa vyskytujú-
cim veterným a hmyzovým 
kalamitám. Stromy boli  
v posledných rokoch opa-
kovane poškodené, časť  
z nich vyvrátil vietor, čím sa 
postupne znižovala stabilita 
celého porastu. Práve z tohto 
dôvodu sa výrub uskutočnil 
v takom rozsahu, aby riziko 
pádu stromov na troleje bolo 
čo najmenšie. Významným 
rizikovým faktorom pri po-
sudzovaní nutnosti a rozsahu 
výrubu je aj skutočnosť, že  
v prípade tejto lokality ide  
o značne podmočený terén, 
v ktorom sú stromy oveľa 
náchylnejšie na vyvrátenie 
vetrom. 

Starú zeleň nahradí nová 
výsadba vhodná pre danú 
lokalitu
Pracovníci v rizikovom úse-
ku vyťažili zhruba 131 stro-
mov, najmä smreky, ale aj 
viaceré druhy listnatých 
drevín – topoľ, javor, vŕba, 
jelša. Výrub sa realizoval pre-
dovšetkým v ochrannom 
pásme cesty, ktorá spája sídlis- 
ko Solinky a Vlčince, i vo via-
cerých častiach lesoparku – 
medzi detským ihriskom a ces- 
tou, v okrajovom porastovom 
plášti smerom ku križovatke na 
Vlčincoch. Po ukončení ťažby 
a odstránení vyrúbaných 
stromov sa pristúpi k zales- 
neniu týchto miest vhod-
nými drevinami v súlade  
s predpisom Plánu starostli-
vosti o les pre dotknutý lesný 
porast. S ohľadom na poža-
dovanú odolnosť voči vetru  
sa uprednostnia listnaté dre-
viny ako buk či dub s príme-
sou vetru odolnejšej borovi-
ce. Výsadba bude v závislosti 
od poveternostných pod-
mienok uskutočnená najne-
skôr v jarných mesiacoch 
roka 2019.

Lesopark Chrasť ako celok 
spadá do kategórie lesných 
pozemkov, ktoré primárne 
plnia funkciu lesov. Lesný 
porast v Lesoparku Chrasť 
plní okrem  drevoprodukč-
nej funkcie najmä funkciu 
rekreačnú. Obe funkcie, ako 
aj hospodárenie v lesoparku 
upravuje platný Plán staros-
tlivosti o les, ktorý je vypra-
covaný spravidla na obdobie 
10 rokov a zohľadňuje via-
ceré faktory spojené s funk-
ciami týchto lesov. 

Mesto Žilina je však zo 
zákona (zákon č. 326/2005 
Z. z.  o lesoch) ako obhospo-
darovateľ lesného pozemku 
povinné hospodáriť tak, aby 
boli dodržané princípy 
ochrany lesa, čo so sebou 
prináša povinnosť spra-
covávať kalamitu, ktorá  
v lese vzniká v dôsledku 
pôsobenia škodlivých čini-
teľov, predovšetkým hmyzu, 
vetra, snehu, aj bez ohľadu na 
účel, ktorému lesné poras- 
ty v Lesoparku Chrasť 
primárne slúžia. 

Z uvedeného dôvodu je vo 
všetkých porastoch lesopar-
ku celoročne spracovávaná 
kalamita, pričom dochádza 
k odstraňovaniu stromov 
odumretých, poškodených  
a taktiež stromov ohrozujú- 
cich bezpečnosť návštev-
níkov tejto oddychovej zóny,  
ktoré boli poškodené vplyvom 
nepriaznivého počasia. 

Aj napriek viacerým ne-
gatívnym reakciám občanov 
vedeniu mesta záleží na za- 
chovaní rekreačnej lokality, 
akou je Lesopark Chrasť  
a úmyselnú ťažbu zdravých 
stromov zásadne odmieta. 
Primárnym cieľom realizo-
vaného výrubu preto nebola 
ťažba dreva, ako bolo viac-
krát prezentované, ale zabez- 
pečenie bezpečnosti cestnej 
premávky a ochrana zdravia 
a života obyvateľov.

REDAKCIA

Po rokoch snaženia 
sa v Žiline konečne 
podarilo vyčistiť 
výpadovku na 
Martin od nelegál-
nych reklamných 
pútačov. 

Na vyčistení tejto ces- 
ty pracovali zamest- 
nanci mesta už od 

roku 2015. Od začiatku 
tohto roka odstránilo mesto 
Žilina v spolupráci s Aso-
ciáciou vonkajších reklám 
na tejto komunikácii 49 bil- 
bordov, pričom posledné  
z nich demontovali v marci. 
„Cesta na Strečno je akousi 
prvou lastovičkou, no nezos- 
távame len pri nej. Už dnes 
máme vytypované ďalšie 
časti mesta, kde pokraču-
jeme v boji s reklamným 
smogom,“ uviedol žilin-
ský primátor Igor Choma. 
Na najbližšom aprílovom 
zastupiteľstve plánujú po-
dľa neho vyčleniť ďalších 
zhruba 20 000 eur na od-
stránenie týchto čiernych 
stavieb. Spílenie a odprata-
nie jedného bilbordu stojí 
približne 250 eur. Všetky 
náklady spojené s ich od-
stránením hradí mesto zo 
svojich vlastných finan- 
čných prostriedkov. 

Po vyčistení úseku cesty na 
Martin pokračuje mesto  
v odstraňovaní reklamných 
pútačov pri cestách v smere 
na Strážov a na Kysucké 
Nové Mesto. „Vizuálny 
smog nie je len problémom 
Žiliny, s rovnakým problé-
mom bojujú všetky sa-
mosprávy na Slovensku. 
Bilbordy nielen že doslova 
hyzdia naše prostredie, 
prinášajú tiež mnohé bez- 
pečnostné riziká,“ upozor-
nil primátor. Reklamné 
pútače odpútavajú pozor-
nosť vodičov a často preká-
žajú vo výhľade, čo býva  
v mnohých prípadoch 
príčinou dopravných 
nehôd. Snahou mesta je po-
dľa primátora zaviesť istú 
kultúru a stanoviť jasné 
pravidlá v umiestňovaní 
vonkajších reklamných  
plôch. Efektívnejšie od-
straňovanie reklamných 
pútačov umožňuje legis- 
latíva, v zmysle ktorej 
nemôžu byť bilbordy umiest- 
nené v stometrovom 
ochrannom pásme od ciest 
prvej a druhej triedy. Na od-
pílenie bilbordu potrebuje 
mesto súdny príkaz.

REDAKCIA

Cesta na Strečno 
už bez bilbordov

Na vyčistení úseku cesty I/18 pracovali 
zamestnanci mesta už od roku 2015.

Niečo o mne... narodila 
som sa v Žiline, vyrastala 
som v Žiline a vzhľadom 
na to, že v útlom detstve mi 
zistili poruchu sluchu, mu-
sela som každodenne bojo-
vať s komunikáciou, či už 
na škole, alebo medzi ka-
marátmi. Postupom času 
som sa začlenila medzi ko-
munitu nepočujúcich a od 
svojich 13 rokov im pomá-
ham. Tak som sa aj naučila 
posunkovú reč, reč – ktorá 
mi dala nesmierne veľa.

Vyštudovala som Strednú 
priemyselnú školu odevnú, 
Vysokú školu manažmentu 
vo verejnej správe  a v súčas- 
nosti končím posledný roč-
ník  na VŠ sv. Alžbety, od-
bor sociálna práca. Vediem 
o. z. Krajské centrum ne-
počujúcich Žilina, kde aj 
pracujem a zároveň  som 
poslankyňa MZ v Žiline. 
Práve vďaka tomu, že ma 
ľudia poznajú – hlavne tí 
najzraniteľnejší občania 
nášho mesta a obracajú sa 
na mňa  s prosbou o po-
moc, som v spolupráci  
s odborom sociálnym dlho 
rozmýšľala nad tým, ako by 
sa dalo týmto ľuďom po-
môcť. A tak sa zrodila myš-
lienka „Nadácie Mesta Žili-
na“. Žilina je mesto, ktoré 
má čo ponúknuť, som nes- 
mierne vďačná všetkým –  
p. primátorovi, poslancom 
MZ, ako aj zamestnancom 
MsÚ, tiež všetkým obča-
nom, ktorí sa snažia pomá-
hať v rámci svojich mož-
ností. Nadácia mesta Žilina 
vznikla v roku 2017  
a vzhľadom na to, že pre-
chádzame organizačnými 
zmenami, pevne dúfam, že 
sa dostane do dôveryhod-
nej pozície a postupne sa 
rozbehne. Naším plánom 
je rozšíriť verejnoprospeš-
ný účel poskytovania pod-
pory, zriadiť kancelárske 
priestory pre komunikáciu 
s verejnosťou, spolupraco-
vať s rôznymi subjektmi   
a doplniť zamestnancov, 
ktorí budú mať na starosti 
agendu, projekty, admini-
stratívu a budú tak môcť 
byť k dispozícii ľuďom, 
ktorí to potrebujú. 

Všetkým čitateľom, ako aj 
občanom chcem odkázať:  
Majme úctu k ľuďom, k ži-
votu a rešpektujme sa všet-
ci navzájom, pretože čas 
plynie a človek sa neustále 
učí, ale „pokora “ je to, čo 
nám chýba. 
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Letné terasy v meste aj tento rok
S príchodom slneč-
ného počasia sa 
vrátili do mesta  
a najmä jeho centra 
prvé letné terasy. 
Doposiaľ uzatvorilo 
mesto Žilina 13 
nájomných zmlúv 
na pozemky pre 
účely zriadenia 
letných terás. 

 

Zriadenie letnej terasy 
podlieha viacerým 
pravidlám. Mesto 

Žilina dáva do užívania 
časti pozemkov pod let-
nými terasami nájomnými 
zmluvami. „Letné terasy 
sú neodmysliteľnou súčas- 
ťou každého mesta, a to  
i nášho. Je však nevyhnutné, 
aby prevádzkovatelia dodr-
žiavali ustanovenia zmlúv 
a VZN č. 11/2011 o pod-
mienkach umiestňovania, 
povoľovania a prevádzko-
vania sezónnych vonkaj- 
ších obslužných zariadení 
na území mesta Žilina  
v znení neskorších úprav,“ 
pripomína primátor Cho-
ma. 
 
Mesto apeluje i na vizuálnu 
stránku letných terás na 
Mariánskom námestí. Na 
základe dohody mesta  
s prevádzkovateľmi reštau-
račných, kaviarenských  
a pohostinských zariadení 
na Mariánskom námestí  
a Krajským pamiatkovým 
úradom v Žiline budú sl-
nečníky v jednotnej farbe, a 
to smotanovej. V ostatných 
častiach mesta nie je určené 
farebné ladenie slnečníkov 

a k ich celkovej vizualizácii 
sa vyjadruje odbor staveb-
ný, oddelenie architektúry 
mesta a územného plánu 
Mestského úradu v Žiline.

Prevádzkový čas letných 
terás v zmysle VZN  
č. 5/2016 na Mariánskom 
námestí a z neho vychádza- 
júcich ulíc (Bottova, Štúro-
va, Jozefa Vuruma, Hodžo-
va, Sládkovičova a Náme-
stie Andreja Hlinku) je do 
2.00 hod. Ostatné časti me-
sta majú prevádzkový čas 
do 22.00 hod. Kontrolu do-
držiavania nočného pokoja 
priebežne vykonávajú hliad- 
ky Mestskej polície Žilina.
 
Minimálna výška nájomné-
ho za pozemky pod letnými 
terasami v meste Žilina je 
schválená Uznesením  
č. 56/2012 Mestského zas- 
tupiteľstva v Žiline. Cena 
nájmu za meter štvorcový sa 
pohybuje od 0,15 eura na 
jeden deň až po 0,53 eura. 
Cena za plochu letnej terasy 
na Mariánskom námestí 
ostáva aj v tomto roku nez-
menená, to znamená, že 
plocha v rozsahu letnej tera-
sy výmerou zodpovedajúca 
pozemku pod „laubňami“ 
pred konkrétnym domom,  
v ktorom sídli stála prevádz- 
ka a s ktorou je terasa  
v priamej väzbe, je za cenu  
1 euro počas celej doby náj-
mu. Každý ďalší začatý 
štvorcový meter je za cenu 
0,53 eura/m2/deň. Na sídlis- 
kách Hájik, Solinky, Vlčin-
ce, Hliny,  v Sade SNP, na 
Ulici J. M. Hurbana a na uli-
ci Jána Milca je nájom za 

cenu 0,31 eura/m2/deň. Na 
ostatnom území mesta sa 
platí nájom za cenu 0,15 
eura/m2/deň.

S príchodom sedenia pri sl-
nečnom počasí sa mesto 
stretáva i s negatívnymi si-
tuáciami ako neporiadok po 
návštevníkoch, vizuálny 
smog, neprimerané rozmie-
stnenie stolov a stoličiek či 
nedodržiavanie otváracích 
hodín. V minulom roku sa 
udelili štyri pokuty v zmysle 
nájomných zmlúv, a to kaž-
dá vo výške 1 000 eur. Upo-
zornenia a následné pokuty 
sa týkali napríklad nepri-
meranej reklamy na slneč- 
níkoch, na ktorú upozornil 
Krajský pamiatkový úrad  
v Žiline. Druhý podnet bol 
zameraný na neprimerané 
rozmiestnenie stolov a stoli-
čiek, ktoré sa nachádzali 
mimo vyhradenej terasy  
a obmedzovali tak pohyb 
okoloidúcich chodcov. Se-
denia letných terás boli 
umiestnené pod „laubňa-
mi“ a pohyb bol výrazne  
obmedzený.

 „Mesto Žilina rieši v tejto 
oblasti mnoho podnetov  
a problémov, pri rozsiahlej-
šom a opakovanom poru-
šení zmluvy môžeme uložiť 
pokuty, v najhoršom prípa-
de odstúpiť od nájomnej 
zmluvy. Verím však, že si-
tuácia bude v tomto roku 
oveľa lepšia,“ konštatuje 
primátor Choma. 

REDAKCIA

S myšlienkou zalo-
žiť mestskú nadá-
ciu prišli poslanci 
Jana Filipová  
a Patrik Groma.  
Ich nápad podporili 
aj primátor Igor 
Choma a ostatní 
poslanci mestského 
zastupiteľstva. Na 
minuloročnom 
aprílovom zasadnutí 
poslancov bola táto 
myšlienka 
schválená a mohlo 
sa začať s prípra-
vou.

V októbri 2017 bola 
nadácia zapísaná 
do registra nadácií 

a mohla tak oficiálne začať 
svoju činnosť pod názvom 
„Nadácia Mesta Žilina“. Jej 
hlavným poslaním je po-
máhať zdravotne postih-
nutým, seniorom, chorým 
a bezmocným občanom  
v núdzi, deťom a mládeži, 
ktorí potrebujú predovšet-
kým zdravotnú rehabilitá-
ciu, kompenzačné a špe-
ciálne pomôcky. 

Nadácia spolupracuje s or-
ganizáciami a zariadeniami 
zabezpečujúcimi liečbu  
a starostlivosť o starých, 
chorých a bezmocných ob-
čanov a občanov v núdzi.  
V rámci svojej činnosti pos- 
kytuje plnenie individuálne 
určenej humanitnej pomo-
ci pre jednotlivca alebo sku-
pinu osôb, ktoré sa ocitli  
v ohrození života alebo po-
trebujú naliehavú pomoc 
pri postihnutí živelnou po-
hromou na území mesta 
Žilina.  Nadácia funguje  
6 mesiacov. Za minulý rok 
zaevidovala celkovo 78 žia-

dostí, z ktorých podporila 
22 žiadostí a prerozdelila 
takmer 14 000 eur. Väčši-
nou išlo o ťažko zdravotne 
postihnutých, deti a ľudí, 
ktorí sa ocitli v zložitej ži-
votnej situácii. Bolo im za-
kúpené jedlo, zdravotné  
a hygienické pomôcky, 
lieky, ošatenie a mnoho ďal-
šieho. Začiatkom roka 
nadácia odovzdala Zariade-
niu seniorov v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Červeného 
kríža v Žiline polohova-
teľné lôžko a mušľové kreslo 
s podnosom, ktoré bude 
využívať trinásť seniorov  
s rôznymi zdravotnými  
a pohybovými  ťažkosťami. 

Nadácia venovala  v januári  
časť z vyzbieraných peňazí  
z primátorského punču 
chlapcovi, ktorému zomrel 
otec a nemal peniaze na 
odkúpenie popola z po-
hrebnej služby. „V januári 
sme dostali žiadosť o po-
moc pre mladého chlapca 
(študenta), ktorý žije iba  
s matkou. Chlapec nemal 
peniaze, aby zaplatil za 
urnu zosnulého otca. V mi-
nulosti bol chlapec šikano-
vaný spolužiakmi, rodina 
žije len z invalidného dô- 

chodku matky a celkovo je 
rodina vo veľmi zlej situácii. 
Hneď v ten deň som rodinu 
kontaktovala a stretla som 
sa s nimi. Po overení tejto 
situácie som kontaktovala 
členov správnej rady a na 
základe súhlasu všetkých 
členov sa urna zaplatila po-
hrebnej službe. Vo februári 
bola odovzdaná rodine,“ 
vysvetlila situáciu správ-
kyňa nadácie a poslankyňa 
Jana Filipová.  

V súčasnosti nadácia mesta 
Žilina z dôvodu organizač-
ných zmien nemôže podľa 
§ 22 ods. 2 zákona  
č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, 
prijať žiadne rozhodnutie 
až do momentu, kedy bude 
mať 3 členov správnej rady. 
Iným žiadostiam nemohla 
doposiaľ od začiatku roka 
vyhovieť. Do dnešného dňa 
eviduje nadácia celkovo  
10 žiadostí. Po vykonaní 
zmien v správnej rade je  
v pláne rozšíriť  účel pomo-
ci nadácie. Všetky potrebné 
informácie týkajúce sa 
nadácie nájdete na stránke 
nadacia.zilina.sk.  

REDAKCIA

Nadácia Mesta Žilina prerozdelila 
už takmer 14 000 eur

Milí Žilinčania,  
s príchodom jari  
a lepšieho počasia sa 
v Žiline pokračuje na 
dôležitých projek- 
toch, ktoré sa rozbeh- 
li v uplynulých mesia-
coch. 

Po celom meste a aj  
v mestských častia-
ch sa vo veľkom roz-

behlo jarné upratovanie.  
V priebehu apríla mohli ob-
čania bezplatne odovzdávať 
nadrozmerný odpad do 
veľkokapacitných kontajne-
rov. Čistenia sa dočkal i Le-
sopark Chrasť, ktorý si vzali 
do rúk dobrovoľníci spolu 
s vedením mesta. Okrem 
čistenia ulíc či revitalizácie 
zelene sa v máji pustíme 
do výsadby letničiek, ktoré 
budú skrášľovať naše mesto 
počas celého leta. Aj touto 
formou by som rád apeloval 
na to, aby sme sa k tradícii 
čistenia nezapájali len počas 
jarných mesiacov, ale i celé-
ho roka. Práve čistota mesta 
a verejných priestranstiev je 

zrkadlom kultúry národa, 
ktorý v meste žije. 

S teplým a slnečným poča-
sím sa v mnohých z nás 
prebúdza aj chuť viac športo-
vať a tráviť čas na čerstvom 
vzduchu. Chcel by som všet-
kých nadšencov behu pozvať 
na podujatie „Wings for Life 
World Run“, do ktorého sa 
tento rok zapojilo aj mesto 
Žilina. Ide o celosvetovú ak-
ciu a beh sa uskutoční prvú 
májovú nedeľu.  Zapálení 
cyklisti sa opäť môžu zapojiť 
do projektu „Do práce na bi-
cykli“. Prihlášky je možné 
poslať do 5. mája. Tak nevá-
hajte! Veľmi nás teší záujem 
Žilinčanov, ale aj cezpoľných 
o vyhliadku na Dubni. Tým-
to však chceme vyzvať návš-
tevníkov, aby v okolí veže 
udržiavali poriadok a čistotu. 

Koncom mája Žilina opäť 
ožije najväčším kultúr-
no-spoločenským podu- 
jatím. Na prelome mája  
a júna  (od 31. mája do  
2. júna) sa budú na oboch 

hlavných žilinských námes- 
tiach konať tradičné Staro-
mestské slávnosti. Orga-
nizátori si pre návštevníkov  
a domácich nadšencov tohto 
jedinečného podujatia pri-
pravili bohatý program  
s množstvom účinkujúcich. 
Centrum Žiliny sa za chodu 
skvelej hudby a vône jedla za-
plní stánkami s ukážkami 
tvorby práce ľudových reme-
selníkov. 

Milí Žilinčania, želám vám 
príjemné prežitie mesiaca 
máj, ktorý je pre mnohých  
z vás najkrajší mesiac v roku. 

Igor Liška, prednosta 
Mestského úradu v Žiline 

Začiatkom roka nadácia odovzdala Zariadeniu seniorov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Červeného kríža v Žiline  
polohovateľné lôžko a mušľové kreslo s podnosom.

Mesto Žilina prispe-
je aj v tomto roku 
na činnosť miest- 
nych športových 
klubov. Z mestské-
ho rozpočtu vyčle-
nilo sumu 350 000 
eur, ktorú si rozde-
lia úspešní uchá- 
dzači o športové  
dotácie. 

Koncom februára 
vyhlásilo mesto 
výzvy na pridelenie 

dotácií a v apríli zverejni-
lo výsledky. Žiadosť o fi-
nančnú podporu cez tento 
systém doručilo viac ako 
60 klubov, ktoré predložili 
celkovo 77 žiadostí, pričom 
úspešných bolo 70 projek-
tov. Zvyšných 7 žiadostí 
bolo vylúčených, pretože 
nevyhoveli podmienkam. 
„Športové dotácie mož-
no udeliť len tým klubom, 
ktoré spĺňajú náležitosti 
športovej organizácie po-
dľa platnej legislatívy a sú 
zaregistrované v Registri 
právnických osôb v špor-

te,“ vysvetlil primátor Ži-
liny Igor Choma. Ako ďalej 
doplnil, ďalšími kritériami 
bolo pôsobenie klubu na 
území Žiliny či vysporia-
dané finančné vzťahy s me-
stom. O podporu sa naopak 
nemohli uchádzať orga-
nizácie, ktoré sú financo-
vané z mestského rozpočtu 
alebo sú zriadené mestom.

Úspešné športové kluby dos- 
tanú od 1 250 do 14 150 eur. 
Výška dotácie sa odvíjala od 
vopred stanovených kritérií, 
ktoré zohľadňovali členskú 
základňu klubu, jeho úspe-
chy, neolympijský a olym-
pijský šport, spoluprácu  
s mestom a filantropiu, 
trénerskú odbornosť a ka-
tegórie. Správnosť podkla-
dov predložených žiadostí 
overovala odborná komisia 
zložená z radov mestských 
poslancov poverená žilin-
ským primátorom. Medzi 
úspešnými uchádzačmi bol 
napríklad Klub plaveckých 
športov Nereus, ktorému 
mesto poskytlo najvyššiu 

dotáciu 14 150 eur na pláva-
nie, ďalších približne 5 600 
eur získal klub na triatlon  
a vodné pólo. Združenie 
Gymnastika a fitness Žilina 
dostalo takmer 12 000 eur 
na podporu gymnastiky  
a 3 000 eur na fitness. Na 
podporu futbalu získala 
Akadémia Juventus Žilina 
dotáciu  13 000 eur a pre TJ 
Jednota Bánová bolo vyčle-
nených takmer 8 000 eur. 
Naprázdno neobišla ani 
cyklistika – Akadémia Pe-
tra Sagana získala grant vo 
výške viac ako 9 000 eur. 
„Som rád, že sa nám každý 
rok darí podporovať žilin-
ských športovcov prostred-
níctvom športových dotá-
cií. Verím, že vyčlenených 
350 000 eur využijú špor-
tové kluby efektívne a aj 
vďaka nim sa podarí kolek-
tívnym a individuálnym 
športom v našom meste na-
predovať,“ uzavrel žilinský 
primátor.

REDAKCIA

Mesto vyhodnotilo športové dotácie 
350  000 pôjde na žilinský šport
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Volebný obvod č. 6 informuje Volebný obvod č. 5 informuje 
Vážení 
spoluobčania,

Hájik je, v súčas- 
nosti najmladšie  
a najmenšie žilin-
ské sídlisko, má tak 
ako ostatné mest-
ské štvrte svoje 
pozitíva aj trápenia. 
Vaše každodenné 
podnety na zlepše-
nie života na Hájiku 
riešime priebežne. 
V nasledujúcich 
riadkoch by sme 
vás chceli informo-
vať o našich priori-
tách, ktoré sme si 
vytýčili na rok 
2018.

 
1. Parkovací  dom na 
Baničovej ulici
Koncom roku 2017 bol 
spracovaný zámer pre po-
sudzovanie stavby na život-
né prostredie EIA. Po 
schválení EIA by mesto 
malo začať inžiniersku 
činnosť s cieľom vydania 
územného rozhodnutia. 
Následne by sa mal začať 
projektovať projekt pre sta-
vebné povolenie.

2. Športový areál pri Korze
V spolupráci s MsÚ  
a dodávateľom prác sa 
snažíme urýchliť dobudo-
vanie Športového areálu pri 
Korze. V predošlom období 
bolo postavené v tejto časti 
Hájika workoutové ihrisko 
pre deti a mládež. Následne 
sa začalo s prípravou úze-
mia: odvoz stavebnej sute, 
návoz hliny a humusu a te-
renné úpravy pod ihriská. 
Na okraji pozemku špor-
tovísk bolo vysadených  
25 listnatých stromov, aby 
bol športový areál oddelený 
od obytnej zóny zeleňou. 
Na jar 2018 bude areál za-
trávnený, následne budú 
osadené futbalové bránky, 
aby ihrisko mohlo slúžiť 
športovaniu. 

3. Osvetlenie chodníka na 
Baničovej ulici 
Žiadame MsÚ v roku 2018 
vybudovať osvetlenie chod-
níka na Baničovej ulici od 
končenej smerom k základ-
nej škole.

4. Parkovisko na severnom 
okraji sídliska
Žiadame vedenie MsÚ za-
radiť do zmeny č. 6 platné-
ho územného plánu plochy 
– časť parcely 1472/207 
KNC k.ú. Závodie cca 2 000 
m2 – v blízkosti križovatky 
Ulice Mateja Bela tak, aby 
sa na ploche mohlo vybu-
dovať záchytné parkovisko, 
ktoré by plnilo funkciu al-
ternatívneho parkoviska pri 
výstavbe parkovacieho 
domu na Baničovej ulici. 

5. Parkovisko pred ZŠ  
a kostolom

Žiadame MsÚ, aby v roku 
2018 došlo k realizácii  
28 parkovacích miest pred 
ZŠ a kostolom na Hájiku 
podľa spracovaného pro-
jektu.

6. Riešenie nedostačujúce-
ho súčasneho stavu 
napojenia automobilovej 
dopravy z Hájika na mesto 
Žilina
Žiadame vedenie mesta, 
aby v spolupráci s odbor- 
níkmi na dopravu riešili 
napojenie automobilovej 
dopravy z Hájika na cen-
trum mesta a ostatnú cest-
nú sieť Žiliny s prihliad-
nutím na vybudovanie 
ďalších prepojení.

7. Vyznačenie vodorovné-
ho značenia parkovacích 
miest na sídlisku
Žiadame vedenie mesta, aby 
vyčlenilo finančné pros- 
triedky na vyznačenie vodo-
rovného značenia  parkova-
cích miest na sídlisku. 

8. Oprava – rekonštrukcia 
havarijného stavu južného 
schodiska do ZŠ
Žiadame v roku 2018 vyko-
nať rekonštrukciu havarij-
ného stavu južného scho- 
diska a vytvorenie bez- 
bariérového vstupu do ZŠ. 

 9.  Oprava CO krytu pod 
ZŠ
Žiadame v roku 2018 vyčle-
niť finančné prostriedky na 
projektovú dokumentáciu  
a na postupnú rekonštruk-
ciu CO krytu, ktorého civil-
ná, ale aj vojenská časť by 
mohli slúžiť potrebám žia-
kov ZŠ, ale aj obyvateľom 
sídliska.

10. Realizácia vzorového 
vnútroblokového priestoru
Žiadame vedenie MsÚ, aby 
bol projekt zrealizovaný  
v roku 2018 vo vnútrobloku 
medzi Baničovou a Stodo-
lovou ulicou.

11.  Kryté stojiská na 
kontajnery
Poslanecký výbor za sídlis- 
ko Hájik jednomyseľne 
schválil použitie investičnej 
časti poslaneckého pohoto-
vostného fondu vo výške  
16 000 eur na vybudovanie 
nadzemných/polopodzem- 
ných kontajnerových stojísk 
na triedený komunálny od-
pad. Uzatvárateľné kontaj-
nerové stojiská zabránia 
prístupu najmä diviačej 
zveri k odpadkom.

12. Cyklistické a pešie 
napojenie na mesto
Žiadame vedenie mesta, 
aby riešilo zlepšenie cyklis- 
tického a pešieho napojenia 
sídliska na centrum mesta  
s využitím existujúcich trás.

13. Oprava a výmena 
poškodených a zničených 
lavičiek na sídlisku

Žiadame vedenie mesta  
v rámci údržby mestského 
mobiliáru o opravu alebo 
výmenu poškodených  
a zničených lavičiek na síd-
lisku. Výmenu piesku v pies- 
koviskách a jarnú údržbu 
mobiliáru detských ihrísk, 
hojdačiek  a preliezok.

14.  Vyčistenie lesíka vo 
východnej časti Hájika
Žiadame vedenie mesta  
o preriezku a vyčistenie le-
síka tvoreného z náletových 
drevín od zhnitých a spad-
nutých stromov na severnej 
časti Hájika vedľa cesty 
vedúcej na Kvačalovú. 

15. Vyčistenie Hradiska od 
odpadkov 
V roku 2017 sa uskutočnili 
dve dobrovoľné brigády na 
vyčistenie územia zelene od 
sídliska Hájik až na Hradis-
ko. Bolo vyzbieraných cca 
120 ks 120 l vriec odpadu  
a 50 pneumatík. V roku 
2018 chcú poslanci opäť 
vyhlásiť dobrovoľnú brigá-
du s cieľom dočistenia do-
posiaľ nečistených plôch 
Hradiska, ktoré tvorí od- 
dychovú zónu a zelené pľú-
ca nielen pre obyvateľov 
Hájika.

16. Žiadame MsÚ, aby 
vypracoval Štúdiu revitali-
zácie sídliska Hájik, ktorá 
by definovala skutkový stav, 
nedostatky a potreby, čo sa 
týka infraštruktúry, do-
pravy, parkovania, živ. pros- 
tredia, zelene a iných krite-
rií. 

Ďalšie informácie
Od 1. 4. 2018 je v služobni 
Mestskej polície na Hájiku 
počas pracovných dní  
v čase cca 8.00 – 14.00 hod. 
trvalo prítomná zamest-
nankyňa mestskej polície, 
čo dúfame, že v budúcnosti 
zlepší spoluprácu verejnosti 
s mestskou políciou. Pozi-
tívom je aj novo namonto-
vaná kamera monitorujúca 
priestor podchodu na Sl-
nečnom námestí.

Podnety a návrhy na zlep-
šenie životnej úrovne na 
Hájiku nám môžete doručiť 
mailom alebo telefonicky, 
kontakty na jednotlivých 
poslancov sú uvedené na 
internetovej stránke mesta 
Žilina a na tabuliach pri  
zastávkach MHD Stodolo-
va a Mateja Bela. Osobné 
stretnutie občanov s pos- 
lancami sa koná každú prvú 
stredu v mesiaci  
o 17.00 hod. v priestoroch 
základnej školy na Hájiku 
(okrem obdobia letných 
prázdnin).

Poslanci za volebný 
obvod č. 5 Hájik: 

Ing. Ján Ničík 
Ing. Marián Janušek 
Ing. Ľuboš Plešinger

S príchodom jarných 
dní sme sa spolu  
s DHZ Bytčica, JAS,  
a dobrovoľníkmi pustili 
do čistenia našej obce 
a zorganizovali už 
tradičnú brigádu. 
Vyčistili sme vstup do 
obce a okolie. Vyzbie-
rali sme takmer 8 vriec 
odpadu a vyviezli sme 
5 prívesných vozíkov 
drevnej hmoty. Týmto 
sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí prišli  
a priložili ruku k dielu. 
Skrášlili sme tak 
spoločne okolie,  
v ktorom žijeme.

Touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili na aprílovej verejnej brigá-
de v Mojšovej Lúčke, kde sa nám podarilo vyčistiť areál miestneho cintorína i detského 
ihriska. Pri príležitosti Medzinárodného dňa zeme sme spolu s MŠ Mojšova Lúčka vyčis- 
tili okolie. Deti po skončení dostali sladkú odmenu. Naďalej pokračujeme v rekonštrukcii 
novej spoločenskej miestnosti, pribudne nové vybavenie kuchynky a vymenia sa okná. 
Aby bolo možné využívať podkrovné priestory aj v zime, vyčlenili sme v rozpočte časť 
finančných prostriedkov na zhotovenie kúrenia. Na základe požiadaviek občanov za-
číname pracovať na štúdii zhotovenia nového pietneho miesta na miestnom cintoríne 
(urnová stena, lavičky, kríž atď.).  Taktiež sme začali rokovať s VPP o možnosti prenaja-
tia priestorov s cieľom založenia denného centra, v ktorom by mohli starší občania spo-
ločne tráviť svoj voľný čas. Z poslaneckého fondu sme vyčlenili  finančné prostriedky na 
vybudovanie workoutového ihriska. Spoločne so Športcentrom chceme v tomto roku 
vybudovať plážové volejbalové ihrisko a miestnym DHZ pomáhame pri vybudovaní no-
vej štartovacej plochy. 

Trnové
V marci sa seniori z Trnového zúčastnili zájazdu do Poľska, ktorý bol spojený s kúpaním 
v termálnom kúpalisku Chocholowie Termy. Hoc bol mrazivý deň, výlet bol plný zážitkov.  
Ako poslanci za mestskú časť Trnové dlhodobo vnímame problém súvisiaci s nevybudo-
vanými chodníkmi. Preto sa usilujeme, aby táto akcia bola vykonaná v čo najkratšom 
čase. Žiaľ, stále nie sú majetkovoprávne vysporiadané pozemky pod pripravovanou 
stavbou, takže s výstavbou sa stále nemôže začať. Preto chceme požiadať občanov, ak 
budú vyzvaní k odpredaju pozemkov pod pripravovanými chodníkmi, aby na výzvu rea-
govali, prípadne kontaktovali nás poslancov. Sme radi, že sa nám podarilo vyčleniť fi-
nančné prostriedky na realizáciu  Parku sv. Juraja. Zároveň pripravujeme projektovú 
dokumentáciu pre výstavbu nového domu smútku. Súčasťou tejto stavby je vybudova-
nie parkovísk, chodníka na ceste pri cintoríne a oprava Cintorínskej ulice, ktorá je na-
plánovaná na koniec mesiaca máj. Zároveň nás teší, že po niekoľkých rokoch sa nám 
podarilo vyčleniť prostriedky na opravu asfaltového povrchu na školskom ihrisku a vďaka 
finančnému výťažku z plesu, ktorý organizovalo ZRŠ, veríme, že v tomto roku vybuduje-
me z tejto plochy nielen športové, ale aj dopravné ihrisko. Časť finančných prostriedkov 
bola vyčlenená na opravu schodiska do Kultúrneho domu.   

Aj tento rok sa uskutoční začiatkom júna už šiesty ročník Bytčického juniálesu, ktorý 
bude spojený s oslavou MDD. Pripravený je bohatý celodenný program pre deti aj 
dospelých, rôzne súťaže, atrakcie a vystúpenia. Deň ukončí tanečná zábava. Orga-
nizačne podujatie zabezpečia JAS a TJ Tatran Bytčica.  
Touto cestou všetkých srdečne pozývame!

Bytčica

Mojšova Lúčka

Poslanci za volebný obvod č. 6
Mgr. Anton Trnovec a Bc. Jozef Juriš  
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Ocenených bolo spolu 11 vodičov DPMŽ 

Už po tretíkrát 
Dopravný podnik 
mesta Žiliny 
odovzdáva ocene-
nie „Najpresnejší 
vodič DPMŽ“, aby 
poďakoval vodičom 
za zodpovedný 
prístup k práci pri 
dodržiavaní cestov-
ného poriadku, 
ktorý patrí medzi 
najdôležitejšie 
parametre kvality 
prepravy. Cestujúca 
verejnosť sa môže 
tešiť, lebo oproti 
roku 2016 sa ich 
počet rozrástol  
z ôsmich na je-
denásť. 

Do kategórie „Najpres- 
nejší vodič DPMŽ“ 
je možné zaradiť 

sa po splnení dvoch pod-
mienok:  odjazdiť 12 me-
siacov v roku a  nemať ani 
v jednom mesiaci zazna-
menaný žiaden neodôvod-
nený oneskorený odchod 
z východiskovej zastávky a 
zároveň predčasný odchod 
z okruhu ôsmich nosných 
kontrolovaných zastávok. 
Keďže až 11 vodičov malo 
„čistý štít“, t.j., že súčet získa- 
ných penalizačných bodov 
za 12 mesiacov bol nulový, 
o konečnom víťazovi roz-
hodoval počet odpraco-
vaných hodín v roku 2017. 
V obidvoch prevádzkach 
obhájili prvé miesto minu-
loroční ocenení vodiči:

V autobusovej prevádzke 
je „Najpresnejší vodič 
DPMŽ“ pán: 
 
Jozef KOHÚT, jazdil na lin-
kách č. 21, 22, v podniku 
pracuje 5 rokov.
 
Ďalšie poradie v autobu-
sovej prevádzke:

Rudolf Kubian, jazdil na 
linkách č. 21, 22, v podniku 
pracuje 33 rokov,
Michal Čišeský, jazdil na 
linke č. 26, v podniku pra-
cuje 20 rokov,
Karol Chovanculiak, jazdil 
na linke č. 22, v podniku 
pracuje 21 rokov,
Miroslav Charbuliak, jazdil 
na linkách č. 29, 31, v pod-
niku pracuje 44 rokov,
Vladimír Mazanec, jazdil 
na linke č. 21, v podniku 
pracuje 6 rokov.

V trolejbusovej prevádzke 
je „Najpresnejší vodič 
DPMŽ“ pán:
 
Miroslav KMECZ, jazdil na 
linkách č. 6, 7, 16, v podni-
ku pracuje 6 rokov.
 
Ďalšie poradie v trolejbu-
sovej prevádzke:

Miroslav Jacko, jazdil na 
linkách č. 3, 5, v podniku 
pracuje 28 rokov,
Ľubomír Fulier, jazdil na 
linkách č. 3, 5, v podniku 
pracuje 11 rokov,
Miroslav Labák, jazdil na 
linkách č. 4, 6, v podniku 
pracuje 36 rokov,
Roman Trnovec, jazdil na 
linkách č. 4, 6, v podniku 
pracuje 22 rokov.
 
Nie každý sa môže prezen-
tovať tým, že odchádza zo 

zastávky presne podľa ces- 
tovného poriadku. Doprav-
ný podnik je hrdý, že má 
práve takýchto „pres- 
ných vodičov“. Vykonáva-
nie mestskej hromadnej do-
pravy nie je samoúčelné, ale 
ide o službu verejnosti. 
Kým iní ľudia ešte spia, vo-
dič MHD je hore už okolo  
4.00 hod., aby stihol prísť 
načas do vozovne a zabez- 
pečiť prvé ranné spoje. Kým 
ďalší si už líhajú spať, on 
ešte jazdí a domov sa dosta-
ne až po polnoci. Počas pra-
covnej služby sa svojou pres- 
nou jazdou podieľa na skvalit- 
ňovaní poskytovaných slu-
žieb cestujúcim, kde presnosť 
odchodov spojov zo zas- 
távok je kritériom č. 1 pri 
hodnotení kvality prepravy.

REDAKCIA

Ocenenie „Najpresnejší vodič DPMŽ“ za rok 2017

Krásu bieloruského 
mesta Grodno majú 
Žilinčania možnosť 
obdivovať do 10. 
mája 2018. Výsta-
vu, ktorá prebieha 
na Radnici mesta 
Žilina, v apríli 
slávnostne otvorili 
primátor Igor Cho-
ma a predseda 
fotoklubu „GROD-
NO“ Alexander 
Losminskij. 

Návštevníkom po-
núka výnimočné 
zábery skúsených 

fotografov, ktorým sa poda-
rilo zachytiť jedinečné oka-
mihy zo života v jednom 
z najstarších a najväčších 
bieloruských miest a jeho 
okolia. Zbierka fotogra-
fií uvedených na výstave 
vznikla pri príležitosti 45. 
výročia založenia fotoklu-
bu GRODNO. Úchvatné 

zábery zachytené citlivým 
pohľadom fotografov mali 
možnosť vidieť návštevní-
ci v Poľsku, Izraeli, Rusku 
či Nórsku a aktuálne za-
vítala aj do nášho mesta.  
Fotoklub „GRODNO“ za-
ložili nadšenci pre umelec-
kú  fotografiu v roku 1972.  
V 80. rokoch klub zorgani-
zoval 3 fotografické výstavy, 
ktorými si získal uznanie  
v celom bývalom Soviet-
skom zväze. Počas dote-
rajšej aktivity sa členovia 
klubu zúčastnili viac ako 
380tich súťaží a výstav 
doma i v zahraničí. Spo-
lupráca s partnerským me-
stom Grodno (Bielorusko) 
bola začatá v máji 2017  
a prináša možnosť  zapo-
jiť sa do rôznych projektov 
týkajúcich sa oblasti kul-
túry, športu, školstva, do-
pravy i vedeckej spolupráce. 
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Mestská radnica hostí 
výstavu fotografií 
z bieloruského Grodna

Medzinárodná 
študentská konferencia 
ZAMUN sa konala 
už po siedmykrát

Do Zádubnia sa dostanete spojom č. 27 zo zastáv-
ky Hurbanova (za bývalým Priorom/Starým Tes-
com). Vystúpite na 8. zastávke v poradí s názvom 
Spojná. Kúsok od zastávky MHD sa nachádza pa-
nelová cesta, na konci ktorej je zásobáreň vody pre 
mestskú časť. Nasleduje chôdza po lúke na vrch 
Dubeň, a potom prechod cez les. Celá trasa má  
z uvedeného miesta dĺžku približne 1,4 kilometra. 

Prvá trasa vedie zo Zádubnia

Ako sa dostať na Dubeň? 

Ďalšia možnosť prístupu je po turistickom chod-
níku z mestskej časti Budatín. Do Budatína sa 
dostanete zo zastávky Železničná stanica pria-
mo pri stanici. Odtiaľ premávajú autobusy číslo 
22 a 30. Taktiež sa tam môžete dostať zo zastáv-
ky Hurbanova autobusom číslo 21 a 27. Násled-
ne vystúpite na druhej zastávke v poradí  
s názvom Námestie hrdinov. Hneď po vystúpení 
z MHD uvidíte na kovovom stĺpiku označenia trás 
a pokračujete po červenej značke až k rozhľadni.   

Druhá trasa vedie z Budatína

Zbierka fotografií uvedených na výstave vznikla pri 
príležitosti 45. výročia založenia fotoklubu GRODNO. 

Na fotografii odborná porota (vpravo) a víťazky v kategórii poézia

V sobotu 7. apríla 2018 hostila žilinská radnica 
súťažiacich 51. ročníka okresného kola Vanso-
vej Lomničky.

Na okresnom kole 51. ročníka festivalu umeleckého pred-
nesu v poézii a v próze žien Vansovej Lomnička sa zúčast-
nilo viac ako 20 súťažiacich. Súťaž zorganizovala Krajská 
organizácia Únie žien Slovenska a Dom Matice slovenskej 
Žilina. Tradičná súťaž v poézii a próze žien sa každoročne 
koná na počesť slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej.
Víťazky 51. ročníka Vansovej Lomničky, ktoré postupujú do 
celoslovenského kola, sú: Katarína Králiková (poézia do  
25 rokov), Mária Bechná (próza do 25 rokov), Mgr. Mária 
Vrábliková (poézia od 25 – 40 rokov), Mgr. Dana Sobolová 
(poézia do 25 rokov) a RNDr. Antónia Muchová (próza nad 
40 rokov). Alena Kuniaková, predsedníčka ÚŽS, a Ing. Ka-
tarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žili-
ne, prajú víťazkám veľa úspechov v reprezentácii Žilinského 
kraja na celoslovenskej súťaži. Mnoho úspechov želá i re-
dakcia Radničných novín.    

Na Vansovej Lomničke 
sa predstavili mnohé talenty

Upozorňujeme návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dub-
ni, aby neparkovali na priľahlých lúkach a v záhradkár-
skej oblasti na Dubni. Svojím konaním znehodnocujú 
súkromné pozemky a blokujú vstup záhradkárom do ich 
záhradam. Za porozumenie ďakujeme.

Upozornenie

Bytčica

Pod záštitou mesta 
Žilina a United 
Nation Information 
Service Viedeň sa  
v dňoch 19. – 21. 4. 
2018 uskutočnil 7. 
ročník medzinárod-
nej študentskej 
konferencie Žilina 
Model United Nati-
ons - ZAMUN. Po-
dujatie každoročne 
organizuje Gymná- 
zium bilingválne,  
T. Ružičku v Žiline.

ZAMUN je medzi- 
národná konferencia, 
ktorá je akademickou 

simuláciou zasadnutia Or-
ganizácie spojených náro-
dov. Konferencia je určená 
pre študentov stredných 
škôl. Zúčastnení delegáti 
diskutujú o rôznych spo-
ločenských témach, ktoré 
rezonujú v súčasnom sve-
te. Cieľom konferencie 

je vzdelávať účastníkov  
o aktuálnych udalostiach  
a témach v medzinárod- 
ných vzťahoch a agende 
OSN. Študenti hľadajú rie-
šenia celosvetových problé-
mov, rozvíjajú komunikač-
né schopnosti, jazykové  
a argumentačné zručnosti. 
Tento rok sa na konferencii 
zúčastnili študenti z Indie, 
Ruskej federácie, Palestíny, 
Španielska, Švédska, Bel-
gicka, Luxemburska, Ne-
mecka, Poľska, Rakúska, 
Ukrajiny, Fínska a Sloven-
ska. Rokovali v anglickom, 
španielskom a francúzskom 
jazyku o témach ako je 
kríza v Južnom Sudáne, 
ohrozovanie ľudských práv 
technológiami, či využíva-
nie polárnych oblastí. Na 
koniec konferencie si orga-
nizátori aj delegáti právom 
zaslúžili „standing ovation“. 

REDAKCIA
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Mesto Žilina sa 
vlani ako prvé 
partnerské mesto 
na Slovensku zapo-
jilo do charitatívne-
ho projektu čes- 
kých susedov  
s názvom Kolo pro 
Afriku. Cieľom tejto 
kampane je zozbie-
rať používané 
bicykle, poslať ich 
do Afriky a pomôcť 
tak deťom v Gam-
bii, ktoré denne 
dochádzajú do škôl 
niekoľko kilometrov 
peši. 

Projekt realizuje spo-
ločnosť Kola pro 
Afriku, ktorá bola za-

ložená v roku 2012 v Ostra-
ve. „Táto kampaň slúži na 
dobročinný účel pre africké 
deti, ktoré sa snažia dostať 
za vzdelaním do školy. Tie 
sú často vzdialené od do-
movov aj 5 až 8 kilometrov. 
Bicykel deťom slúži na rých- 
lejšie a bezpečnejšie preko-
nanie tejto vzdialenosti,“ 
vysvetlil hlavnú myšlienku 
projektu jeho žilinský koor- 
dinátor Ľuboš Slebodník  
z Mestského úradu v Žiline. 

Minulý rok v novembri sa  
v Žiline uskutočnila prvá 
nakládka približne 80 zoz-

bieraných bicyklov, ktoré 
putovali do centrálneho 
skladu v Ostrave. Odtiaľ sa 
koncom marca slávnostne 
naložili spolu  s ďalšími bi-
cyklami do kontajnera  
a spoločne putujú do Ham-
burgu, odkiaľ sa loďou pre-
sunú do africkej Gambie. 

Cestu bicyklov v Afrike ďa-
lej monitoruje a riadi 
systém. „Nie je to tak, že sa 
loď s bicyklami odstaví 
niekde v hlavnom meste  
a hocikto ich rozoberie. Bi-
cykle sa dodajú priamo do 
škôl zapojených do projek-
tu,“ vysvetlil Ľuboš Slebod-
ník. Doplnil, že bicykel dos- 
tanú za dobré správanie deti 
z rodín, ktoré sa snažia zod-
povedne pristupovať  
k vzdelaniu. „Žilinčania da-
rovaním svojho bicykla 
prejavili obrovskú solidár-
nosť. Pre nás už boli tieto 
bicykle možno nepotrebné, 
no africkým deťom urobia 
radosť a pomôžu im pri 
zvyšovaní ich gramotnosti. 
Chcel by som poďakovať 
všetkým, ktorí darovali svoj 
bicykel do zbierky, a tak po-
mohli tým, ktorí to skutoč-
ne potrebujú,“ uzavrel ži-
linský primátor Igor 
Choma.  

REDAKCIA

Bicykle Žilinčanov 
už cestujú do Afriky

Cesta bicykla  

Mesto Žilina má vo 
svojej správe  
9 fontán, ktoré 
každú letnú sezónu 
osviežujú svoje 
okolie. V tomto roku 
boli spustené na 
začiatku mesiaca 
máj a predpokla-
dané ukončenie 
prevádzky je na-
plánované na koniec 
októbra. Počas 
sezóny sa môžu 
obyvatelia, ale i 
návštevníci mesta 
kochať ich krásou  
a dopriať si v horú- 
cich letných dňoch 
príjemné osvieženie. 

Údržbu fontán má na 
starosti firma ERPOS, 
spol. s r. o. Od spus- 

tenia fontán sa uskutočňujú 
denné obhliadky a čistenia. 
Raz za mesiac sa kompletne 
vypustia a vyčistia. Počas se-
zóny sa robia len najnutnejšie 
opravy, aby boli fontány v ne-
pretržitej prevádzke. Vodné  
a stočné za sezónu 2017 pred-
stavovalo sumu 5 473,332 
eura. Oprava a údržba fontán 
bola v sume 34 245,66 eura, 

pričom najväčšia položka 
bola na fontáne na Námestí 
Jána Pavla II. vo výške 11 000 
eur.

Fontána v Parku 
Ľudovíta Štúra 
Park Ľudovíta Štúra prešiel 
kompletnou rekonštrukciou a 
slávnostné otvorenie sa kona-
lo v novembri 2017. Súčasťou 
rekonštrukcie bolo vybudo-
vanie novej fontány, ktorá je 
najmodernejšia na území me-
sta. Pozostáva z viacerých sa-
mostatne programovateľných 
trysiek, ktoré dokážu vypúšťať 
prerušované prúdy vody. 
Fontána je podsvietená, takže 
po zotmení prináša návštev-
níkom parku svetelné divadlo.

Fontána Žilinské panny 
Je umiestnená v Sade SNP, 
ktorý sa nachádza v blízkosti 
Námestia Andreja Hlinku. 
Autorom fontány je sloven-
ský výtvarník Vladimír 
Kompánek. 

Fontána na Mariánskom 
námestí 
Autorom je sochárka Dra-
homíra Beráková. Slávnost-
né odhalenie sa konalo  

v roku 2006 na Mariánskom 
námestí. Podľa sochárky fon-
tána dodáva historický 
vzhľad námestiu. 

Fontána v Sade 
na Studničkách 
Sad na Studničkách prešiel 
kompletnou rekonštrukciou 
a v roku 2014 bol dokončený. 
Počas rekonštrukcie vybudo-
vali v strede parku malú fon-
tánu, ktorá dodáva okoliu 
príjemnú atmosféru. 

Spievajúca fontána 
Nachádza sa na Námestí An-
dreja Hlinku a vybudoval ju 
tím akademických maliarov 

na čele s Jozefom Haščíkom. 
Dominantu tvorí vymodelo-
vané srdce ako prameň,  
z ktorého vyteká voda.

Fontána Horný val 
Malá fontánka vybudovaná 
vedľa Burianovej veže na Ka-
tedrálnom námestí.

Fontána na Námestí Jána 
Pavla II. 
Zrekonštruované Námestie 
Jána Pavla II. na žilinskom 
sídlisku Vlčince slávnostne 
otvorili v roku 2006. Spolu  
s námestím bola vybudovaná 
nová fontána. 

Obelisk na Národnej ulici 
Fontána bola postavená  
v rámci rekonštrukcie Národ-
nej ulice v roku 2013. Rekon-
štrukciu ulice hradilo mesto 
Žilina a 53 darcov. Ich mená sú 
zvečnené priamo na obelisku.

Fontána na Slnečných 
schodoch
Fontána sa nachádza na Sl-
nečných schodoch na sídlisku 
Hájik. Bola vybudovaná  
v roku 2015, kedy sa konala 
rekonštrukcia prvej etapy Sl-
nečných schodov. 
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Fontány v Žiline prinesú osvieženie aj toto leto 

Fontána v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku  

Fontána Žilinské panny v Sade SNP

Nakládka bicyklov v centrálnom sklade v Ostrave 

Príchod jari a prvých slnečných lúčov postupne prebudil 
prírodu okolo nás. Vhodné počasie umožňuje realizovať 
obnovu a výsadbu rastlín, ktoré skrášľujú naše mesto.  
V mesiaci máj prebehne v žilinských uliciach výsadba let-
ničiek a pravidelná starostlivosť o zeleň. Letničky sa osa-
dia do nádob na mobilnú zeleň, ktoré sa nachádzajú na 
Mariánskom námestí a v centrálnej mestskej zóne. Tak-
tiež sa osadia závesné kvetináče na stĺpy verejného  
osvetlenia. Naďalej bude pokračovať sezónna údržba ze-
lene, ktorou sa zabezpečí čistenie a vyhrabávanie trávni-
kov, zber nečistôt a kameňov, rozhŕňanie krtincov, plošné 
ošetrovanie drevín, opravy kolovania, dosadby drevín  
a krov, odstránenie pňov po výruboch a havarijné výruby.

Jarná výsadba rastlín 

Mimoriadny zber 
objemného odpadu  

Začiatkom júna sa v meste Žilina bude vykonávať mimo-
riadny zber objemného odpadu v mestských častiach: 
Budatín, Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno, Považský 
Chlmec, Rosinky, Bytčica, Trnové, Mojšova Lúčka, 
Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota. V termínoch 
od 5. do 16. júna. O presnom rozmiestnení veľkokapacit-
ných kontajnerov budeme informovať v ďalšom čísle.  

Wings 
for 
life

Podujatie „Wings for life“ je určené každému, kto si chce  tro-
chu zašportovať  a zároveň chce pomôcť dobrej veci. Výťažok 
zo štartovného totiž poputuje na výskum ochorení miechy. 
Zaregistrovať sa môžete cez aplikáciu Wings for Life World 
Run, ktorú nájdete na www.wingsforlifeworldrun.com. 
 
Spoločný beh sa začne v Budatínskom parku a bude pokra-
čovať popri Váhu, kam chodím veľmi rád behávať aj ja. Toto 
podujatie je výnimočné tým, že spája ľudí z celého sveta, 
podporuje u nich vzťah k pohybu a poskytuje pomoc tým, 
ktorí, žiaľ, túto možnosť nemajú.

Stretneme sa v nedeľu 6. mája 2018 o 13.00 hod.
Príďte si zabehať, bežci aj „nebežci“!  Podporíme tak spoloč-
ne dobrú vec a pomôžeme ľuďom, ktorí si to zaslúžia. 
Tešíme sa na vás!‘‘

Žilinský ambasádor Juraj Vitko – bývalý slovenský 
reprezentant v maratóne  
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NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA IGORA CHOMU

2. 6. 2018 / DEŇ DETÍ 
v Sade SNP o 10.00 - 14.00 hod.

4. 6. 2018 / BÁBKY V PODKROVÍ
Rosenfeldov palác / stála expozícia

30. 5. 2018 / XXIII. SLÁVNOSTNÁ 
AKADÉMIA ZBORU ŽILINCOV 

Stará radnica  

www.rosenfeldovpalac.sk
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RÔZNE MÁJ  20188
Kronika mesta Žilina  
Mesiac máj v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

V termíne od 30. apríla do 4. mája 2018 bude vo všetkých materských školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa pre 
školský rok 2018/2019. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť píso-
mnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  
a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že ide o dieťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave 
dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Vzhľadom na to, že evidujeme zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské 
školy, do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa prednostne pri-
jímajú deti, ktoré: dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s trvalým bydliskom v meste Žilina. 
Každá materská škola si určuje konkrétne podmienky, ktoré riaditeľ/ka zverejní na budove školy 
od 4. apríla 2018. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť 
na stránke mesta v sekcii Občan/žiadosti a tlačivá/odbor školstva (formát RTF, formát PDF). 
Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci odboru školstva a mládeže na tel. č. 0918 706 034.

Prijímanie detí do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

1993
10. 5. pani Jozefína Bartiza-
lová sa dožila 105 rokov. 

18. 5. prof. Ing. Miroslav Ko-
pecký prevzal z rúk ministra 
školstva menovací dekrét do 
funkcie rektora Vysokej školy 
dopravy a spojov.

22. 5. Žilinu navštívil prezi-
dent Slovenskej republiky Mi-
chal Kováč. 

29. 5. v piatich pričlenených 
obciach sa konalo referen-
dum o zotrvaní obcí v meste 
Žilina. Obyvatelia Brodna, 
Zádubnia, Zástrania, Vrania  
a Žilinskej Lehoty sa rozhodli 
zostať súčasťou nášho mesta.

1998
2. 5. vo veku 69 rokov zomrel 
významný slovenský spisova-
teľ Ján Papp, nositeľ Literárnej 
ceny mesta Žilina za rok 1997.

9. 5. Ján Chryzostom kardinál 
Korec posvätil stavbu rím-
sko-katolíckeho kostola na 
Solinkách. Základný kameň 
kostola farnosti Dobrého pas- 
tiera posvätil pápež Ján Pavol 
II. pri svojej návšteve Sloven-
ska v roku 1990.

11. 5. Štátny komorný orches- 
ter v Žiline sa vrátil z umelec-
kého zájazdu v Brazílii. Ako 
jediný orchester z Európy sa 
zúčastnil 2. ročníka Festivalu 
v Manaus, ktorý je najväčším 
festivalom vážnej hudby  
v Južnej Amerike.

23. 5. a 24. 5. v nemeckom 
meste Garmisch-Partenkir- 
chen sa konali 21. majstrov-

stvá sveta v zjazde na divokej 
vode. V hliadkach v kategórii 
3 x C2 zvíťazili slovenskí re-
prezentanti Jaroslav Slúčik – 
Vladimír Vala, Ján Šutek – 
Štefan Grega (všetci zo Žiliny) 
spolu s Petrom a Pavlom  
Hochschornerovcami.

2003
6. 5. začali sa práce na rekon-
štrukcii stanice Žilina-Zárie-
čie, kde v budúcnosti vznikne 
otvorený kultúrny priestor. 
Rekonštrukciu stanice robilo 
Občianske združenie Truc 
Sphérique.

16. 5. a 17. 5. bolo v Slovenskej 
republike referendum o vstu-
pe Slovenska do Európskej 
únie. Zúčastnilo sa na ňom  
2 176 990 oprávnených voli-
čov, čo predstavuje 52,15 % 
celkového počtu. V Žiline zo 
68 475 oprávnených voličov 
prišlo k urnám 34 780, z nich 
32 787 voličov vyznačilo 
„áno“.

29. 5. až 1. 6. sa v meste Koper 
(Slovinsko) konal 10. ročník 
výstavy Primorski Sejem. Zú-
častnilo sa ho 132 vystavova-
teľov. Zo Slovenska bolo zas- 
túpené mesto Žilina. Našu 
expozíciu navštívil aj prezi-
dent Slovinskej republiky Ja-
nez Drnovšek.   

2008
12. 5. Krajský stavebný úrad  
v Žiline zrušil opätovné roz-
hodnutie mesta Žilina o zas- 
tavení stavebných prác na 
základe odvolania spoloč- 
nosti Aupark Holding, a. s. 

15. 5. v Považskej galérii 

umenia bola dnes otvorená 
zaujímavá výstava. Ľudovít 
Kupkovič vystavoval svoje 
fotografie z knihy pod 
názvom „Žilinčania po 800 
rokoch“. Úvod ku knihe na-
písali Ján Lenčo a Ľubomír 
Feldek.

2013
2. 5. na mimoriadnom za-
sadnutí Správnej a Dozornej 
rady Olympijského klubu Ži-
lina športovci Libor Hodoň, 
Alexander Keppert, Juraj 
Straka, Igor Sitár a Milan No-
vosad prevzali vyznamena-
nie Plaketa SOV. Ján Peteja 
prevzal Čestné uznanie SOV.   

27. 5. na budove bývalého 
obchodného domu Eva, ne-
skôr Jánošík, na Národnej 
ulici bola odhalená pamätná 
tabuľa na počesť architekta 
Michala Maximilána Scheera.

30. 5. začal sa 19. ročník Sta-
romestských slávností.  
Medzi hlavné ťaháky patrili 
skupiny I.M.T. Smile, Horký-
že Slíže, Desmod či Hana Za-
gorová.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár 

Vedenie mesta myslí na 
svojich občanov a dbá o ich 
bezpečnosť. Preto pokračuje 
v projektoch, ktoré zlepšujú 
životnú úroveň Žilinčanov. 

Jedným z nich je aj chodník medzi 
mestskými časťami Budatín a Zádub-
nie, ktorý sa začal budovať v priebe-
hu mesiaca apríl. Práce bude 
vykonávať spoločnosť EUROVIA SK, 
a.s. v celkovej výške 150 000 eur.

Pôjde o prvú etapu z plánovaných 
ôsmich, ktorá bude viesť od Lúčnej 
ulice po Žltú ulicu. Pred samotnou 
výstavbou objektu musel mestský 
úrad vyriešiť viaceré otázky, ktoré sa týkali danej problematiky (financie, majetkovo-
právne vyrovnanie, technická stránka projektu), čím sa celý stavebný proces predĺžil. 
V tomto roku by sa mal vybudovať úsek s celkovou dĺžkou 380 metrov. V budúcnosti 
pribudnú aj ďalšie etapy, všetko však závisí od finančných možností samosprávy.

Výstavba chodníka medzi Budatínom 
a Zádubním napreduje

Portál ENERGIE PRE VÁS prináša

DNI ENERGIE A EKOLÓGIE
NA SLOVENSKU

2018

Žilina Nám. A. Hlinku

Bratislava OC IKEA

10:00-17:00

2.6.2018

6.6.2018

Banská Bystrica Nám. SNP
8.6.2018

Viete ako znížiť výdavky na energie?

Zaujímajú Vás dotácie na solárne
systémy, fotovoltiku, tepelné čerpadlá
či kotly na biomasu?

Príďte na DENS 2018
a dozviete sa viac.

Triedite odpad správne?

Chcete aj Vy bývať lacnejšie? Počuli ste
už o zvýhodnenom úvere ŠFRB či príspevku
na zateplenie rodinného domu?

DENS 2018 sa uskutoční pod záštitou Ladislava 
Mika, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku a primátorov Bratislavy – Iva Nesrovala 
a Žiliny – Igora Chomu

Vyhrajte bicykel či let vrtulníkom

EKO informácie pre deti
hravou formou


