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Žilinská zvonkohra 
prešla generálnou 
opravou
Zvony žilinskej zvonkohry majú 
za sebou niekoľko rokov fungova-
nia, prvé zvuky začala vydávať od 
18. 11. 1994. „Zvony odlial Ing. Du-
naj z Považskej Bystrice, bicie me-
chanizmy a elektronické ovláda-
nie urobila firma ELSPO a melódie 
pre zvonce robí Božidar Vongrej  
z Martina,” uviedol vtedajší a aj súča-
sný kronikár mesta Žilina Ján Štofko 
vo svojej kronike z roku 1994. 

Celý článok na strane č. 2 Mesto Žilina vyriešilo 
niekoľkomiliónový záväzok voči štátu

Primátorovi Igorovi Chomovi sa po náročných rokovaniach so štátom podarilo vysporiadať dlh, ktorý 
vznikol ešte v roku 2005 v súvislosti s vybudovaním obytného súboru v Krasňanoch. 

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

V minulom roku mesto začalo renovovať chodníky na sídliskách Hájik, Hliny,  
Solinky a Vlčince. Rekonštrukcie chodníkov postupujú podľa plánu a už čoskoro 
by mali byť úplne dokončené. K dokončeniu prác došlo na Hlinách I-III a do konca 
roku sa podarilo opraviť aj chodníky na Hlinách V-VIII. Na Solinkách a Hájiku boli 
odstránené staré povrchy chodníkov, osadili sa nové obrubníky a pod. V súčasnosti 
prebiehajú práce na sídlisku Vlčince, kde bol ukončený najmä chodník pri Obchod-
nej ulici a Poštovej ulici. Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. máj 2017.  
Do rekonštrukcie chodníkov bolo investovaných približne 462 000 eur. 

Na žilinských sídliskách prebieha 
renovácia chodníkov

V mestskej časti Bytčica dochádza k úprave potoka
Mesto Žilina sa zapojilo do Operačného programu Kvalita životného prostredia na pre-
ventívne opatrenia na ochranu pred povodňami so žiadosťou o nenávratný finančný 
príspevok v sume približne 400 000 eur na projekt „Žilina, Bytčica – Revitalizácia potoka 
Bytčica“. Mesto by sa tak na projekte podieľalo len piatimi percentami, čo predstavuje 
sumu 20 000 eur. 

Hlavným cieľom tohto projektu je výrazne znížiť škody spôsobené povodňa-
mi zabezpečením protipovodňovej ochrany intravilánu mestskej časti Bytči-
ca a jeho ochrana pred zvýšenými hladinami vody na Bytčickom potoku. Navr-
hovaná stavba sa nachádza v mestskej časti Bytčica a priamo nadväzuje na 
premostenie na ceste Rajec – Žilina. Tok v tejto časti nebol nikdy upravovaný  
a v súčasnosti nevyhovuje prietokovým pomerom. Po oboch stranách toku sú 
trasované miestne komunikácie a k nim priľahlé rodinné domy, ktorých ochra-
nu pred vybrežením toku rieši navrhovaná úprava, a to rozšírením dna koryta  
a spevnením koryta na oboch brehoch.

Obytný súbor Krasňany 

Volebný obvod č. 6 informuje
                                            str. č. 4 

Žilinské a krasnojarské deti spoznávali 
svoje vianočné tradície

Podstatou spolupráce medzi partnerskými mestami sú priateľské vzťahy, vzájomná 
podpora, výmena skúseností a kultúrnych tradícií. Pri príležitosti vianočných sviat-
kov uskutočnilo mesto Žilina videohovor cez Skype s partnerským mestom Krasno-
jarsk z Ruska. 

Žilina má jedenásť partnerských miest a jedným z nich je aj mesto Kra-
snojarsk v Rusku. Ani 5 500-kilometrová vzdialenosť nie je prekážkou 
pre intenzívnu spoluprácu miest.  Vo štvrtok 15. decembra sa na Radni-
ci mesta Žilina uskutočnil videohovor cez Skype, ktorý sa niesol vo vianočnej 
atmosfére. Cieľom videohovoru bolo vzájomné spoznávanie vianočných tradícií  
a národných zvykov. Slovenské vianočné koledy prišli našim ruským susedom 
predstaviť deti z Detského folklórneho súboru Lieska z Centra voľného času Kuz-
mányho 105, Žilina. Deti zo Základnej školy Jarná v Žiline, ktoré sa tohto milého 
stretnutia zúčastnili, mali možnosť naučiť sa od svojich ruských rovesníkov vyrábať 
vianočné ozdoby a spoznať ruské vianočné koledy i tradičnú detskú hru v podaní 
folklórneho súboru Verba z Krasnojarska.

Takáto forma spolupráce medzi našimi mestami nie je nová. Podobné online stret-
nutie sa konalo 27. novembra 2015, kedy deti zo Základnej školy Jarná naučili 
svojich krasnojarských kamarátov nové výtvarné techniky, ako sú suchá ihla, linoryt 
či odkrývacia technika.

Krasnojarsk je tretie najväčšie mesto na Sibíri a administratívne centrum Krasno-
jarského kraja v Rusku. Žije tu približne 909-tisíc obyvateľov. Leží na rieke Jenisej 
a je dôležitou stanicou na Transsibírskej magistrále. Partnerským mestom Žiliny je 
od roku 2011.
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Lide Mlichovej osobne poprial veľa úspechov  
v nových priestoroch aj primáror Igor Choma

Zvonkohra, ktorá 
znie každý deň zo 
žilinskej radnice, 
je neodmysliteľnou 
súčasťou nielen 
vianočného obdo-
bia, ale aj atmosféry 
samotného Marián-
skeho námestia. 
Od septembra 2016 
bola z dôvodu bez- 
pečnosti a ne- 
vyhnutnej opravy 
komponentov de-
montovaná.

Zvonkohra sa de-
montovala v sep-
tembri 2016, a to  

z dôvodu generálnej opravy 
mechanických častí, pod 
ktoré sa podpísala únava 
materiálu. Počas nasledu-
júcich troch mesiacov sa 
opravovala a začiatkom 
decembra sa opäť namon-
tovala do podkrovia jednej  
z najznámejších žilinských  
budov – Radnice mesta Ži-
lina. 

Opravu, ktorej náklady 
predstavovali 12 399 eur, 
realizovala vysúťažená fir-
ma. Samotná generálna 
oprava zvonkohry netrvala 
dlho. Veľký problém bolo 
zohnať spoločnosť, ktorá 
sa zaoberá zvonkohra-
mi, resp. ich opravami.  
V najbližších mesiacoch 
sa plánuje doladenie nie- 
ktorých zvonov. 

Zvony žilinskej zvonkohry 
majú za sebou niekoľko 
rokov fungovania, prvé 
zvuky začala vydávať od 
18. 11. 1994. „Zvony od-
lial Ing. Dunaj z Považskej 
Bystrice, bicie mechaniz-
my a elektronické ovláda-
nie urobila firma ELSPO 
a melódie pre zvonce robí 
Božidar Vongrej z Marti-
na,” uviedol vtedajší a aj 
súčasný kronikár mesta 
Žilina Ján Štofko vo svojej 
kronike z roku 1994. 

REDAKCIA 

S príchodom zim- 
ných mesiacov je 
nutná aj údržba 
mestských komu-
nikácií. Tú v zmysle 
Operačného plánu 
zimnej údržby zabez- 
pečuje spoločnosť 
Žilinské komuniká-
cie, a. s., ktorá 
vykonáva podľa 
potreby posypanie 
povrchu vozoviek 
interným a chemic-
kým materiálom, 
zhŕňanie, pluhova-
nie a odvoz snehu. 

Prednostne sa zabez- 
pečuje zjazdnosť hlav-
ných križovatiek, vý-

padových ciest a frekven-
tovaných ulíc s premávkou 
mestskej hromadnej do-
pravy. V tomto roku bude 
mať mesto na skládke po-
sypového materiálu v areáli 
firmy Žilinské komunikácie 
k dispozícii približne 700 
ton inertného posypového 
materiálu a 950 ton (+ 500 
ton v zálohe) chemického 
posypového materiálu. 

Zimná údržba ciest je zabez- 
pečená pre cesty v celkovej 
dĺžke 255 km a pešie ko-
munikácie v celkovej dĺžke 

63 km. Pre občanov bude 
opäť k dispozícii nepretrži-
tá dispečersko-spravodaj-
ská služba (041/565 23 71),  
ktorej môžu nahlasovať 
problémy s prejazdnosťou 
ciest alebo chodníkov.

Upozorňujeme zároveň 
na dodržiavanie Všeobec- 
ne záväzného nariadenia  
č. 15/2009. Zimnú údrž- 
bu chodníkov a ostatných 
verejných priestranstiev 
priľahlých k nehnuteľno-
stiam, ktoré nie sú zahr-
nuté v Operačnom pláne, 
sú v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia  
č. 15/2009 povinní zabezpe-
čiť vlastníci, správcovia ale-

bo užívatelia nehnuteľností. 
Zimnú údržbu parkovísk sú 
povinní zabezpečiť príslušní 
zmluvní nájomcovia. Zjazd-
nosťou a schodnosťou ko-
munikácií sa rozumie taký 
stav povrchu komunikácie, 
aby bola možná bezpeč-
ná premávka na komuni- 
káciách a chôdza na chod-
níkoch pre peších pri zvýše-
nej opatrnosti, s ohľadom na 
okamžitú poveternostnú si-
tuáciu a technicko-stavebný 
stav komunikácie, pričom 
vodič aj chodec by mali byť 
patrične vybavení na pohyb 
v zimnom období, hlavne 
však vhodnou obuvou.

REDAKCIA

Zimná údržba ciest a chodníkov 
prebieha podľa operačného plánu

Žilinská zvonkohra 
prešla generálnou 
opravou

Mgr. Mariana Bohačiaková
riaditeľka Centra voľného času, 
Kuzmányho 105, Žilina 

V CVČ realizujeme činnosti  
v celej škále záujmov a neu-
stále ju prispôsobujeme po-
žiadavkám verejnosti. V este-
ticko-vednej oblasti máme 
úspešné tanečné divadlá 
EXTAD a Diana, vynikajú-
ce detské folklórne súbory 
Lieska a Cipovička, tanečnú 
skupinu Argonnath, záujem 
je aj o gitarové krúžky či hru 
na zobcovej flaute. Naše Ži-
linské mažoretky Diana sú 
viacnásobné majsterky repu-
bliky, Európy aj sveta a sme 
veľmi radi, že sa im tak darí 
a robia dobré meno nášmu 
centru, ako aj mestu Žilina. 
Priestor majú vytvorený aj 
rôzne výtvarné a keramické 
krúžky. Máme početnú skupi-
nu členov záujmových útva-
rov so zameraním na aero- 
bik, ako aj vynikajúcich  
a veľmi úspešných šachistov. 
V oblasti športu sa otvorila 
škála športových záujmových 
útvarov ako futsal, flor-
bal, futbal, hokej, tenis, vo-
lejbal, basketbal, squash a 
mnohé iné pre deti, mládež a  
dospelých. Oblasť techniky 
poskytuje priestor záujem-
com o letecké, lodné, železnič-
né modelárstvo, o výpočtovú 
techniku a programovanie,  
v Stanici mladých chovateľov 
sa záujemcovia zoznamujú 
so životom rôznych dru-
hov živočíchov i exotických, 
Stanica mladých chovateľov 
rozvíja ekologickú výchovu  
i prostredníctvom expedícií 
do prírody. Ďalej organizu-
jeme tvorivé dielne, v „mini-
centre Slniečko“ ponúkame 
aktivity pre rodičov s deťmi, 
usporadúvame galaprogramy, 
karnevaly, vystúpenia, vý- 
chovné koncerty, podujatia 
pri rôznych príležitostiach 
ako vianočné, Mikulášske 
besiedky, hľadanie veľko-
nočných vajíčok a iné. Dlho-
dobo organizujeme súťaže 
vyhlásené MŠVVaŠ SR na 
okresnej úrovni. Organizu-
jeme prázdninové tábory  
a sústredenia. Vo výchove  
a vzdelávaní kladieme dôraz 
na celkový rozvoj osobnosti 
dieťaťa, permanentnú huma-
nizáciu výchovy, na rozvíjanie 
a zdokonaľovanie praktických 
zručností. Preferujeme aktív-
ne a zmysluplné využívanie 
voľného času. Chcem poďa-
kovať všetkým mojim ko-
legom, či už bývalým alebo 
tým súčasným, s ktorými 
som mala tú česť spolupraco-
vať. Ďakujem im za všetko to  
dobré, ale aj to zlé, ktoré sme 
spolu prežili a ktoré nás posúva  
v činnosti našej organizácie 
dopredu, lebo budúcnosť pa-
trí tým, ktorí veria kráse svo-
jich snov.  

Knihárska dielňa 
Lidy Mlichovej, 
jediná svojho druhu 
na Slovensku, zme-
nila svoje priestory. 
Ešte donedávna 
pôsobila v maleb-
nom stredovekom 
dome vedľa  
Mestského divadla 
Žilina na Hornom 
vale 5. Od polovice 
decembra je možné 
unikátnu tvorbu 
Lidy Mlichovej obdi-
vovať v priestoroch 
Rosenfeldovho palá-
ca na  Ulici Jozefa 
Miloslava Hurbana. 

Rodinná knihárska 
tradícia začala v Ži-
line v roku 1928 

príchodom Jána Vrtílka 
do Žiliny. Ján Vrtílek bol 
významnou osobnosťou 
umeleckej knižnej väzby  
v druhej polovici 20. sto-
ročia. V tradícii knihárskej 
dielne pokračuje jeho dcéra, 
Lida Mlichová. Pri príle-
žitosti otvorenia knihár-
skej dielne Lidy Mlichovej  
v Rosenfeldovom palá-
ci bola odhalená Jánovi 
Vrtílkovi pamätná tabuľa 
na Spojenej škole na Ulici  
J. M. Hurbana. Knihy z diel-
ne Lidy Mlichovej pochá- 
dzajú z rôzneho materiálu 
(drevo, kov, kameň, koža 
a i.) a môžu dosahovať 
ľubovoľné rozmery. Ide  

o stopercentnú ručnú prá-
cu. Knihárska dielňa sa 
zaoberá kníhtlačiarstvom, 
knihárstvom, tvorí knižné 
väzby pre bibliografie, au-
torské knihy či netradič-
né väzby, obaly kníh a i.  
V dielni sa vytvárajú väzby 
časopisov, obradné dosky, 
zápisníky, denníky, ale aj 
celokožené poťahy na rámy  
k obrazom. U Lidy Mlicho-
vej možno viazať aj bakalár-
ske a diplomové práce. 

Lida Mlichová svoju tvor-
bu predstavila na mnohých 
výstavách doma i v zahra-
ničí. Pravidelne vystavo-
vala v rámci Bienále kniž- 
ného umenia v Martine  
a Trienále knižného ume-
nia v Kroměříži, kde sa 
prezentovala samostatnou 
autorskou výstavou. Získala 
niekoľko významných oce-

není nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí. Za celo-
životnú tvorbu a jedinečný 
umelecký prínos v oblasti 
práce s knihou bola Lida 
Mlichova v roku 2009 oce-
nená aj mestom Žilina. 

„Pociťujem hrdosť, že je-
diná knihárska dielňa svoj-
ho druhu na Slovensku  
s dlhoročnou tradíciou sa 
nachádza práve v Žiline. 
Sám som vyvíjal nemalé 
úsilie v snahe pomôcť Lide 
Mlichovej, keď som sa do-
zvedel, v akých priestoroch  
sa jedinečná knihárska 
dielňa nachádza. Myslím si, 
že nádherné prostredie Ro-
senfeldovho paláca je skve-
lou alternatívou,“ povedal 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma. 

REDAKCIA

V Rosenfeldovom paláci bola slávnostne 
otvorená Knihárska dielňa Lidy Mlichovej

K zlučovaniu dochádza na základe súčasného stavu škôl  
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina. Svoju úlohu zohráva počet detí v jednotlivých ma-
terských školách a finančné prostriedky zasielané Mini-
sterstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
republiky. 

Mesto plánuje zlúčiť: 
1. Materská škola, Rybné nám. 1/1 bude súčasťou ZŠ  
s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1. V sieti škôl a školských zariadení 
bude zaradená ako elokované pracovisko.
2. Materská škola, Dedinská 1/1 bude súčasťou MŠ,  
A. Kmeťa 15. V sieti škôl a školských zariadení bude zara-
dená ako elokované pracovisko.

Dôvodom zlúčení materských škôl je, že ide o MŠ iba  
s jednou triedou. Pre rodičov škôlkarov sa však okrem inej 
vzdialenosti nič viac nemení. V elokovanom pracovisku na 
Základnej škole s materskou školou Do stošky na Hollého 
66 bude zastavená výchovno-vzdelávacia činnosť. Žiaci 
budú rozdelení do ostatných základných škôl podľa škol-
ských obvodov. Počet žiakov totiž v tejto škole každým ro-
kom klesá. Zároveň dochádzalo k segregácii. Tým, že budú 
deti z rómskej komunity navštevovať školu s deťmi majority, 
budú mať väčšiu šancu integrovať sa. Elokovaným praco-
viskom sa rozumie to, ktoré bolo zriadené mimo sídla inšti-
túcie (t. j. detašované) alebo premiestnené na iné miesto. 

V septembri 2017 dôjde 
k zlučovaniu školských 

zariadení v pôsobnosti mesta

Radnica mesta Žilina  

Ilustračné foto 



Primátorovi Igo-
rovi Chomovi sa 
po náročných, ale 
korektných roko-
vaniach so štátom 
podarilo definitív-
ne vysporiadať 
niekoľkomiliónový 
záväzok mesta spo-
jený s vybudovaním 
obytného súboru 
v Krasňanoch. 
Takzvanú „kórej-
skú dedinu“ odkúpi 
štátna spoločnosť 
MH Invest II, s.r.o., 
patriaca pod Mini-
sterstvo hospodár-
stva SR.

Ešte v roku 2005  
v súvislosti s prícho-
dom novej automo-

bilky do nášho regiónu po-
skytol štát mestu návratnú 
finančnú výpomoc v sume 
presahujúcej 17 miliónov 
eur, ktorá bola určená na 
výstavbu obytného súbo-
ru v Krasňanoch pre za-
mestnancov spoločnosti 
KIA Motors Corporation 
(dnes KIA Motors Slova-
kia, s.r.o.).  Celá suma bola 
splatná najneskôr do 31. 
júna 2009. Obytný súbor 
v Krasňanoch vybudovala  
v rokoch 2005 – 2006 100  % 
dcérska spoločnosť mesta, 
Obytný súbor Krasňany, 
s.r.o., ktorá aj v súčasnosti 
tento majetok prevádzkuje.

Pôvodne sa počítalo s tým, 
že v roku 2009 sa obytný 

súbor odpredá kórejskému 
investorovi a výnos z neho 
bude použitý na úhradu 
záväzku mesta voči štátu. 
Pretože sa nepodarilo od-
predať obytný súbor v Kras- 
ňanoch spoločnosti Kia 
Motors Slovakia, nebolo 
možné vrátiť uvedenú sumu 
štátu v určenom termíne. 
Následne došlo k posunu 
splatnosti do 31. decem-
bra 2014, čím sa povinnosť 
mesta vrátiť poskytnuté 
prostriedky len oddialila. 
Mesto pristúpilo v roku 
2014 a 2015 k verejnej ob-
chodnej súťaži, cieľom kto-
rej bolo odpredať majetok 
spoločnosti Obytný súbor 
Krasňany, s.r.o., čo sa však 
nepodarilo, pretože nikto 
neprejavil záujem. Kon-
com roku 2014 sa podarilo 
vyrokovať odpustenie časti 
záväzku v sume 5 840 000 
eur a súčasne došlo k po-
sunu splatnosti záväzku do 
31. decembra 2016.

Súčasné vedenie mesta 
opätovne zasadlo za „roko-
vací stôl“ s ministerstvom 
financií. Výsledkom roko-

vaní je dohoda, vďaka kto-
rej sa mesto zbavilo celého 
svojho mnohomiliónového 
záväzku voči štátu, a to ešte 
do konca roku 2016. 

Pozitívny vplyv na dlh 
mesta
Čiastočným splatením  
a následným odpustením 
zostávajúcej časti záväzku 
mesta dôjde k zásadnému 
oddlženiu mesta, čo má 
významne pozitívny vplyv 
na rozvojové možnosti mes- 
ta, ako aj na posudzovanie 
mesta z pohľadu rizikovosti. 
Nejde pritom o klasický dlh 
z dôvodu zlého hospodáre-
nia mesta, ale o racionál-
ne vzájomné usporiadanie 
majetku. Taktiež recipročne 
štát získa od mesta majetok 
– celý obytný súbor, v hod-
note presahujúcej 10 mi-
liónov eur.

Konkrétny vplyv na zadl-
ženosť mesta je zobrazený 
v nasledujúcich grafoch  
(* údaje za rok 2016 sú od-
hadované):

REDAKCIA 
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Prevzatie obytného súboru 
Krasňany štátom bude mať pozitívny 
vplyv na hospodárenie mesta 

Obľúbené miesto re-
kreácie, oddychu a 
športu dostáva novú 
tvár. Ešte minulý rok 
mesto Žilina  
v spolupráci  
s Nadáciou Kia Mo-
tors Slovakia  
a krajinnými archi- 
tektmi pripravili spo-
ločný projekt rekon-
štrukcie Parku Ľu-
dovíta Štúra, ktorý 
má zmodernizovať 
celkový vzhľad par-
ku a zároveň rešpek-
tovať jeho pôvodný 
charakter. 

V prvej fáze rekon-
štrukcie Parku Ľu-
dovíta Štúra na 

Bôriku bolo vybudované 
gabionové oplotenie od 
Tajovského ulice, zrekon-
štruovali sa a vybudovali 
nové spevnené plochy, pre-
miestnilo sa detské ihri-
sko a vybudovali sa nové 
dopadové plochy. Počas 
rekonštrukcie boli vybu-
dované  nové vodovodné  
a kanalizačné prípojky, zre-
konštruované verejné osve-
tlenie a elektrické prípojky. 
Cez potok Všivák vedú 
novovybudované lávky.  
V tomto roku mesto spoloč-
ne s Nadáciou Kia Motors 
Slovakia plánuje dokonče-
nie spevnenej plochy okolo 
fontány, vybudovanie sa-
motnej fontány, stolov, la-

vičiek, odpadkových košov, 
osadenie nového mobiliáru 
a zrealizovanie vegetačnej 
úpravy. 

Mesto do prvej fázy rekon-
štrukcie parku investova-
lo približne 350 000 eur  
a Nadácia Kia Motors Slo-
vakia 486 000 eur. Kom-
pletnou rekonštrukciou sa 
rozšíria možnosti aktív-
neho  oddychu pre všetky 

vekové kategórie Žilinča-
nov a návštevníkov mes- 
ta. Pribudnú aj príležito-
sti na relax vďaka novým 
piknikovým trávnikom. 
Rekonštrukcia Parku Ľu-
dovíta Štúra je rozdelená do  
troch etáp. Ukončenie po-
slednej fázy je naplánované 
na september 2017. 

REDAKCIA

Prebehla prvá fáza rekonštrukcie 
Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Milí Žilinčania, 
nachádzame sa 
v prvom mesiaci 
nového roka, v kto-
rom si často dáva-
me rôzne predsa- 
vzatia a stanovuje-
me nové ciele.  
Ani mesto Žilina  
nezaháľa. 

Rok 2016 bol rokom 
rôznych opráv, začalo 
sa s veľkou opravou 

chodníkov na sídliskách, 
pokračuje sa vo zveľaďovaní 
všetkých mestských častí  
a riešili sa nové podnety 
priamo od občanov. Toto 
všetko nepochybne zlepšu-
je život v našom meste. Za 
zmienku určite stojí dokon-
čenie prvej fázy rekonštruk-
cie Parku Ľudovíta Štúra na 
Bôriku či otvorenie zrekon-
štruovaného Rosenfeldovho 
paláca, do ktorého sa presťa-
hovala jedinečná knihárska 
dielňa Lidy Mlichovej. Pev-
ne verím, že sa Rosenfeldov 
palác stane novým centrom 
kultúry, v ktorom budú pre-
biehať rôzne výstavy, komor-
né koncerty a iné kultúrno- 
spoločenské podujatia.

Veľkým úspechom primáto-
ra mesta Igora Chomu  
v roku 2016 bolo finanč-
né vysporiadanie obytné-
ho súboru Krasňany, ktoré 
schválila v decembri vláda 
Slovenskej republiky. Je to 

veľmi dobrá správa, preto-
že to umožní výrazné od- 
dlženie nášho mesta – vyše 
11 mil. eur. Treba povedať, 
že štát nie úplne odpustil 
Žiline dlhy – štát získal ma-
jetok. Dôležité je, že sa táto 
situácia dala do poriad- 
ku, ako to malo byť už na 
začiatku výstavby automo-
bilky. Samozrejme, vzťahy 
medzi mestom Žilina  
a spoločnosťou Kia Mo-
tors Slovakia sú nanajvýš 
korektné a spoločnosť Kia 
veľmi pomáha nášmu mestu  
v mnohých oblastiach. 
Vďaka tomuto vysporia-
daniu starých záväzkov 
má Žilina otvorené dvere 
na väčšie investície, ako 
napríklad dokončenie re-
konštrukcie verejného 
osvetlenia v celom meste, 
ukončenie opravy chod-
níkov a výstavba nových, 
príprava výstavby nových 
športovísk a tak ďalej. 

V tomto roku plánujeme 
naďalej Žilinu rozvíjať. Za-
vedie sa bezplatná MHD 
pre žiakov a študentov, pri-
pravujeme veľkú obnovu 
zastávok MHD, pribudnú 
ďalšie nové trolejbusy, bude 
sa pokračovať v postupnej 
obnove chodníkov, takisto 
sa vybuduje nový chodník  
a cyklochodník popri ulici 
Na Veľký Diel od Žilinskej 
univerzity smerom na Vlčin-
ce, čím sa dobuduje bezpeč-

né prepojenie medzi sídliska-
mi Solinky a Vlčince. Taktiež 
budeme pokračovať v mo-
dernizácii verejného osve-
tlenia a miestnych rozhlasov  
v ďalších mestských čas- 
tiach, pribudnú nové okrsky 
mestskej polície, čím sa zvýši 
bezpečnosť občanov a verím, 
že to napomôže aj boju proti 
vandalizmu na mestskom či 
súkromnom majetku. 

Po dvoch rokoch revitalizá-
cie bude jedna z najväčších 
oddychových zón v Žili-
ne – Park Ľudovíta Štúra 
na Bôriku, kompletne zre-
konštruovaná, čím vznikne 
moderné priestranstvo plné 
zelene, preliezačiek, ihrísk 
a športovísk na rekreáciu  
a oddych Žilinčanov všet- 
kých generácií.

Na záver prajem všetkým 
občanom Žiliny i ostatným 
čitateľom Radničných novín 
všetko dobré v novom roku 
2017.

Ing. Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline

V prvej fáze rekonštrukcie sa vybudovali nové spevnené plochy. 

Prvá fáza rekonštrukcie parku sa  
ukončila počas mesiaca december.

Primátor Choma radikálne znížil dlh mesta 

Obytný súbor Krasňany 

Graf. č. 1. Vplyv vysporiadania návratnej finančnej výpomoci spojenej s vybudovaním 
obytného súboru v Krásňanoch na dlhovú službu. 

Graf. č. 2. Vplyv vysporiadania návratnej finančnej výpomoci spojenej s vybudovaním 
obytného súboru v Krásňanoch na celkovú sumu dlhu mesta. 
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Opekačka počas vatry na počesť SNP 

 Príhovor pána primátora počas mikulášskeho posedenia pri punči

Máme za sebou ďalší rok, 
rok, v ktorom sa nám poda-
rilo zrealizovať mnoho za- 
ujímavých akcií v mestskej 
časti Bytčica v spolupráci  
s Jednotou aktívnych senio-
rov, DHZ Bytčica, TJ Tatran 
Bytčica a Maticou sloven-
skou. Rok sme začali oži-
vením tradícií, a to fašian- 
govým sprievodom spo-
jeným s tradičnou zabíjač-
kou a pochovávaním basy. 
Začiatkom jari sme zor-
ganizovali jarnú brigádu s 
názvom „Vyčistíme si svoju 
obec“, ktorej sa zúčastnil aj 
pán primátor Igor Choma, 
ktorý ide ako príklad pre 
iných občanov. Akcie sa zú-
častnili aj zástupcovia jed-
notlivých organizácií a spolu 
s občanmi sme sa postarali  
o krajšie a čistejšie prostre-
die pre náš život. V mesiaci 
jún sme organizovali MDD 
spojené s juniálesom, bol to 
už 4. ročník a dovolíme si 
tvrdiť, že rok čo rok je lepší 
a získava si čoraz viac priaz- 
nivcov. Občania sa okrem 
zábavy môžu aj porozprávať 
a utužovať tak vzťahy a pria-
teľstvá pri hudbe a dobrom 
občerstvení. V spolupráci  
s Jednotou aktívnych senio-
rov a DHZ Bytčica sme ten-
to rok po prvýkrát zorgani-
zovali vatru na počesť SNP  
v areáli TJ Tatran, zabezpe-
čili sme ako poslanci občer-
stvenie a sladkosti pre našich 
najmenších. Večer spríjem- 
nilo vystúpenie súboru 
„Bytčické ženy“. Prioritou 
je pre nás mládež a predo- 
všetkým podpora športu,  
a preto sme veľmi radi, že sa 
nám v minulom roku po-
darilo vysporiadať a dostať 
do majetku mesta aj druhú 
polovicu ihriska. V tom-
to roku naše ženy z DHZ 
Bytčica dosiahli úspech  
a získali titul vicemajsteriek 
Slovenska. V decembri sme 
si predvianočný čas spríjem- 
nili s našimi seniormi  
a usporiadali sme posede-
nie pri punči spojené s ná- 
vštevou Mikuláša. Koncom 
minulého roka sme začali  
s pripravovaním projek-
tu na urnové steny, ktoré 
budú na katolíckom aj eva- 
njelickom cintoríne. S bu-
dovaním by sa malo začať  
v jarných mesiacoch, hneď 
ako to počasie dovolí.  Aj 
budúci rok plánujeme or-
ganizovať všetky pre nás už 
tradičné akcie, ktoré si už 
získali u ľudí obľúbenosť. 
Všetkých už teraz srdečne 
pozývame.  

Naša aktivita bola viditeľná 
aj v Trnovom. Vo februári 
dostal DHZ v Trnovom do 
užívania protipovodňový 
vozík prvej pomoci, ktorý 
odovzdal štátny tajomník 
Ministerstva vnútra SR Ma-
rián Saloň. Po viacerých 
podnetoch občanov sa začal 
aspoň čiastočne riešiť dlho-
dobý problém s trnovským 
„esíčkom“ na Dolnej Trnov-
skej ulici. Z dôvodu, že na 
tomto mieste sa za posled-

né dva roky stalo takmer 
20 nehôd, pri ktorých autá 
skončili v potoku, vydal ODI 
v Žiline povolenie na osade-
nie merača rýchlosti – sta-
tického radaru. Mesto dalo 
na základe tohto rozhod-
nutia radar následne osadiť. 
Tak ako aj po iné roky, sme  
v mesiaci apríl pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa 
Zeme usporiadali verejnú 
brigádu, na ktorej sa po-
dieľali žiaci ZŠ s MŠ Trnové 
a aj obyvatelia Trnového. 
Už tradične koniec apríla 
bol venovaný Hodom sv. 
Juraja. Aj napriek zlému 
počasiu bola na uvedenej 
akcii pekná účasť a už dnes 
vieme povedať, že budú-
ci rok budeme v Trnovom 
hodovať 4 dni, lebo 1. máj 
pripadol na pondelok. Rov-
nako sa veľkej účasti tešilo 
podujatie Stavanie mája  
a stretnutie seniorov v mie- 
stnom Dome ovocinárov.  
V týchto priestoroch v me- 
siaci január 2017 vznikne 
Denné centrum seniorov, 
ktoré až do dnešného dňa v 
našej mestskej časti chýbalo.  
V mesiaci máj sa v Kostolíku 
sv. Juraja uskutočnila eku-
menická bohoslužba členov 
Európskeho Vinárskeho 
Rytierskeho Stavu. Koniec 
roka sme našim občanom  
z Trnového, Bytčice  
a Mojšovej Lúčky spríjem- 
nili výletom do Poľska  
a na Kysuce. Naďalej však 
vnímame potrebu za-
traktívnenia priestoru 
pred Kostolom sv. Juraja,  
a preto naše budúcoročné 
aktivity budú cielené na za-
čatie prác súvisiacich s rea-
lizáciou trnovského parku. 
Rovnakou prioritou naďalej 
ostáva realizácia chodníka,  
a preto budeme naďalej 
apelovať na vedenie mesta 
Žilina, nielen na realizáciu 
tohto, ale aj iných projektov 
v našej obci. 

Aj občanom Mojšovej Lúč-
ky sa snažíme dokázať, že sú 
súčasťou nášho mesta. Teší 

nás dohoda s podnikom 
Vodohospodárska výstav-
ba š.p., ktorý nám prenajal 
podkrovie nad miestnym 
pohostinstvom a už dnes 
jedna časť priestoru slú-
ži miestnym športovcom.  
V budúcom roku sa bu-
deme snažiť dobudovať 
aj zvyšnú časť priestoru, 
ktorý by mohol následne 
slúžiť na spoločenské po-
sedenia. Rovnako ako aj  
v Bytčici a v Trnovom, sme 
aj v Mojšovej Lúčke zorga-
nizovali verejnú brigádu, 
na ktorej sme skrášlili prie-
stor pri miestnom cintoríne 
a detskom ihrisku. Práve 
na miestnom cintoríne sa 
budeme budúci rok snažiť 
vypracovať štúdiu pietnej 
plochy s osadením urnovej 
steny, lavíc a kríža. Jedným 
z najpálčivejších problémov 
však naďalej ostáva nedo-
stavaná budova Kultúrneho 
domu. Tu sa budeme snažiť 
apelovať na Úrad vlády, aby 
naplnil uznesenie z výjaz-
dového zasadnutia vlády 
SR a vyčlenil finančné pro-
striedky na dokončenie tejto 
stavby.  Taktiež sa budeme 
snažiť dostať pod správu bu-
dovu, v ktorej sídli ZŠI Jam- 
ník. Uvedená budova a k nej 
patriaca telocvičňa by ná-
sledne mohli byť využívané 
na voľnočasové aktivity   
a šport. V mesiaci ok-
tóber sme si na spoloč-
nom posedení v Mojšo-
vej Lúčke pripomenuli  
mesiac úcty k starším, pričom  
o pekný program sa po-
starali naši najmenší  
z miestnej materskej školy.  
Už dnes vieme, že podobné 
posedenia majú svoj význam, 
preto sa dňa 18. 12. 2016 orga-
nizovalo vianočné posedenie.

Všetkým občanom Žiliny, 
týmto chceme popriať do 
nového roku veľa zdravia, 
šťastia, lásky a vzájomného 
porozumenia. PF 2017. Vaši 
poslanci za volebný obvod 
č. 6 – Mgr. Anton Trnovec  
a Jozef Juriš. 

Volebný obvod č. 6 informuje
Vážení spoluobča-
nia, Hájik, v súčas- 
nosti najmladšie  
a najmenšie žilinské 
sídlisko, má tak ako 
ostatné mestské 
štvrte svoje pozitíva 
aj trápenia. V nasle-
dujúcich riadkoch by 
sme vás chceli infor-
movať o tom, v akom 
štádiu sa nachádzajú 
riešenia vašich po-
žiadaviek, podnetov 
a problémov, ktoré 
súvisia predovšet-
kým so zlepšovaním 
životných podmienok 
na sídlisku.

Parkovanie
Najpálčivejšia téma, ktorá 
každodenne sužuje väčšinu 
obyvateľov žilinských sídlisk, 
je parkovanie. Mesto vyčleni-
lo z rozpočtu na vypracova-
nie projektu Parkovací dom s 
ihriskom na streche na Bani-
čovej ulici pre rok 2016 sumu 
27 000 eur. Práce na projek-
tovej dokumentácii v zmysle 
štúdie plánovaného Parkova-
cieho domu na ul. Baničova 
finišujú, termín odovzdania 
dokumentácie bol december 
2016. V súčasnej dobe už za-
čal aj geologický prieskum 
stavebného územia. V tomto 
priestore existuje provizórne 
parkovisko, z ktorého me- 
sto odviezlo stavebný odpad  
a povrch spevnilo návozom 
frézovaného asfaltu. Ďalšie 
parkovacie miesta sa plánujú 
vybudovať nasledovne: v sú-
časnosti je spracovaný projekt 
na 28 nových parkovacích 
miest pri ZŠ. Po vybudovaní 
týchto parkovacích miest je 
možné sa zaoberať ďalšími 
lokalitami. Nad  Dadanovou 
ulicou, kde začína poľná ce- 
sta smerom k vodárni, by sa 
mohlo vybudovať provizór-
ne parkovisko pre cca 50 áut. 
Autá tam parkujú aj teraz, ale 
nesystémovo. Vybudovaním 
parkoviska by sa zvýšil počet 
parkovacích miest a ujasnil 
systém parkovania. Mesto 
vyčlenilo zmenou v rozpočte 
sumu 80 000 eur na vybu-
dovanie cca 40 parkovacích 
miest nad Dadanovou ulicou. 
Realizácia je plánovaná v roku 
2018. Na konci Korza za gará-
žami vedie cesta k priestran-
stvu, na ktorom by mohlo byť 
vybudované provizórne par-
kovisko pre cca 30 áut. Mesto 
sa s touto myšlienkou stotož-
nilo a požiadavku eviduje. 

Športoviská a zeleň
Vedľa Korza sa nachádza ze-
lený pás, na ktorom sa uvažuje 
s výstavbou ďalšieho parkova-
cieho domu so športoviskami 
na streche. Výstavba ďalšieho 
parkovacieho domu je v ne-
dohľadne, preto sa poslanci 
a pracovníci MÚ zhodli na 
tom, že plochu upravia a na 
upravenej ploche vybudujú 
trávnatú plochu na športova-
nie. Tento rok bolo v rámci 
tohto zeleného pásu už vybu-
dované workoutové ihrisko  
a pokračuje sa na zrovnaní 
plochy, nasledovať bude 

výsadba trávnika. Na ploche 
mesto vybuduje bikrosovú 
dráhu a športové ihriská.  
V súčasnosti je už pozdĺž uli-
ce Korzo 1 na okraji pozemku 
vysadené stromoradie list-
natých stromov v počte 20 ks, 
pozdĺž ulice Korzo 1 stromo-
radie sakúr v počte 15 ks. 

Chodníky
Aj na Hájiku sa začala rekon-
štrukcia chodníkov, ktorá by 
mala pokračovať aj na budúci 
rok, v celkovej sume viac ako  
80    000 eur. V rámci opráv boli  
na Slnečnom námestí opra-
vené steny a podhľad pod- 
chodu.

Výstavba na pozemku pod 
Jednotou
V priestore pod obchodným 
domom COOP Jednota, 
ktorý bol dlhé roky nezasta-
vaný, sa začala výstavba. Poze-
mok je v súkromných rukách 
a v súčasnosti je všeobecným 
stavebným úradom vydané 
právoplatné stavebné povole-
nie na vybudovanie bytového 
domu s 54 bytovými jednot-
kami. Obyvateľov bývajúcich 
v blízkosti stavby trápi sku-
točnosť, že investor oplotil 
v rámci stavby aj chodník  
k zastávke na Slnečnom ná-
mestí. Poslanci žiadali odde-
lenie dopravy na mestskom 
úrade o zriadenie dočasného 
prístupu k zastávke.  Z od-
povede p. Rolka, vedúceho 
odboru dopravy: „...Staveb-
ník chodník sprístupní opäť 
verejnosti po dokončení sta-
vebných prác a tento chod-
ník bude aj zrekonštruovaný. 
Predpokladaná doba realizá-
cie stavby je 15 mesiacov (do-
končenie leto 2017). Chod-
ník musel byť teda uzavretý  
z dôvodu bezpečnosti, preto-
že ide o stavenisko. Dovtedy 
budú musieť chodci využívať 
náhradnú trasu, ktorá je 
dlhšia. Stavebná firma ne-
budovala žiadny provizórny 
chodník, iba posunula svo-
je oplotenie tak, aby ľudia 
mohli ísť po tráve a nie po ce-
ste.  Na zvýšenie bezpečnosti 
chodcov požiadame Okres- 
ný dopravný inšpektorát  
v Žiline o umiestnenie dočas- 
ného dopravného značenia 
upozorňujúceho na zvýšený 
výskyt chodcov a po vydaní 
dopravného určenia osadíme 
schválené dopravné znač-
ky.  Urobili sme aj prvotnú  
obhliadku spomínaného mie-
sta, kde by bolo možné urobiť 
schody a chodník. Čo sa týka 
náhradného  chodníka, je 
problém, že pozemok, ktorý 
uvoľnil stavebník pri ceste, je 
ich a úpravy mesto na cudzom 

pozemku nemôže vykonávať. 
Vybudovať niečo len pro-
vizórne neplánujeme (ani 
chodník, ani schodište). Je 
potrebné, aby schodište (to by 
sa nachádzalo na mestskom 
pozemku) aj so zábradlím 
bolo vybudované podľa plat-
ných noriem a projektu. Cez 
zimu preveríme, či je možné 
po technickej stránke schody 
vybudovať. Ak áno, musíme 
spracovať projekt a vyčleniť 
finančné prostriedky na rea- 
lizáciu. Na jar 2017 sa roz-
hodneme, či takéto schodište 
vybudujeme alebo nie (podľa 
predpokladaného termínu 
sprístupnenia pôvodného 
chodníka). V tomto roku sa 
prípadné stavebné práce ne-
stihnú zrealizovať.“

Vianočný stromček
Dobudovaním Slnečných  
schodov získal Hájik pri-
rodzené námestie. Mesto 
na návrh poslancov ozdobi-
lo nad Slnečnými schodmi 
v centre Hájika vianočný 
stromček. Pod stromčekom 
sa 5. 12. 2016 zastavil so 
svojím kočom aj Mikuláš  
a rozdával deťom sladkosti  
a radosť. 

Použitie pohotovostného 
fondu
V roku 2016 sme podporili 
silového trojbojára p. Sa-
kalu, ktorý úspešne repre-
zentuje naše mesto a SR na 
medzinárodných súťažiach, 
a obyvateľov Hájika, ktorí 
sa rozhodli zveľadiť priestor 
pred bytovými domami for-
mou predzáhradky alebo 
skalky. V spolupráci s OZ 
Hájik deťom sme zabezpeči-
li kúpu futbalových bránok  
a volejbalových stĺpov so 
sieťami, ktoré osadíme na 
jar 2017 na ďalšie ihriská na 
Hájiku.

Podnety a návrhy na zlepše-
nie životnej úrovne na Hájiku 
nám môžete doručiť mailom 
alebo telefonicky, kontakty 
na jednotlivých poslancov 
sú uvedené na internetovej 
stránke mesta Žilina a na ta-
buliach pri zastávkach MHD 
Stodolova a Mateja Bela. 
Osobné stretnutie občanov 
s poslancami sa koná každú 
prvú stredu v mesiaci o 17.00 
hod. v priestoroch základ-
nej školy na Hájiku (okrem  
obdobia letných prázdnin).

Poslanci za volebný 
obvod č. 5 Hájik: 

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

Volebný obvod č. 5 informuje 

Korzo na sídlisku Hájik   
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Súčasťou rekonštrukcie Parku 
Ľudovíta Štúra je aj osadenie 
nových úsporných lámp. 

Zrekonštruované ihrisko vo 
vnútrobloku na sídlisku Solinky 

Fitpark pre seniorov v dennom centre Jána Borodáča 

Nová dlažba a stromoradie na Veľkej okružnej ulici 
zlepší pohyb chodcov.  Pribudli nové chodníky v Parku 

Ľudovíta Štúra

Zrekonštruované asfaltové ihrisko na sídlisku Vlčince

Čo sa v Žiline urobilo za mesiac december
Vedenie mesta nezaháľa, čoho dôkazom je postupné zveľaďovanie 

a obnova verejných priestorov a mestského majetku.  

Pilier starého mosta v Budatíne získal nové 
využitie, bude slúžiť ako výhľadňa. 

Mestské zastupi-
teľstvo v Žiline v 
pondelok 12. de-
cembra schválilo 
založenie nadácie 
s názvom „Fond na 
pomoc pre zdravot-
ne postihnutých“ 
so sídlom na Mest-
skom úrade v Žiline. 
S myšlienkou zalo-
žiť nadáciu prišla  
mestská poslan-
kyňa Jana Filipová. 

V meste Žilina sa na-
chádzajú občania  
a rodičia zdravotne 

postihnutých detí, ktorí ne-
majú finančné prostriedky 
alebo nemajú nárok na 
poskytnutie finančného 
príspevku. Mesto Žilina po-
skytuje sociálne služby ako 
denné centrá pre seniorov, 
opatrovanie, nocľaháreň, 
pobytovú formu v zariadení 
Úsmev, komunitné centrá  
a prepravnú službu. Avšak 
pre zdravotne postihnutých 
rôzneho alebo kombino-
vaného druhu neposkytuje 
sociálne služby. 

Mesto Žilina preto na mest-
skom zastupiteľstve v pon- 
delok 12. decembra 2016 
podalo návrh na založe-
nie nadácie, ktorej úče-
lom bude poskytovanie 
darov alebo finančných 
príspevkov zdravotne po-

stihnutým, starým, chorým 
a bezmocným občanom 
v núdzi, deťom a mláde-
ži, ktorí potrebujú pomoc, 
hlavne zdravotnú reha-
bilitáciu, kompenzačné 
pomôcky a špeciálne po-
môcky. Nadácia bude po-
máhať aj organizáciám  
a zariadeniam zabezpeču-
júcim liečbu a starostlivosť  
o starých, chorých a bezmoc- 
ných občanov a občanov 
v núdzi, v odôvodnených 
prípadoch aj podporu 
zákonným zástupcom detí  
a mládeže, ktoré sú odkázané 
na zdravotnú rehabilitáciu, 
ako aj plnenie individuálne 
určenej humanitnej pomoci 
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.  

Výška nadačného imania je  
5 000 eur, ktoré bude vytvo-
rené z prostriedkov me-
sta. Odhadované príjmy: 
– z poukázaného podielu  
z dane z príjmov (2 % alebo 
3 % dane) vo výške 5 000 
eur ročne – dary na zákla-
de darovacej zmluvy odha-
dujeme na 5 000 eur roč-
ne – projekty odhadujeme  
na 10 000 eur ročne.

REDAKCIA

V Žiline bola založená 
mestská nadácia pre 
zdravotne postihnutých

Mesto Žilina v spo-
lupráci s neziskovým 
združením právnic-
kých osôb ELEKOS 
umiestnilo v stredu 
14. decembra  
v priestoroch ve-
stibulu mestského 
úradu kontajner na 
elektroodpad. 

Separovanie odpadu 
nie je len moderným 
trendom, ale aj nevyh-

nutnosťou. Znižuje sa tým 
objem komunálneho odpa-
du, za ktorý obyvatelia Žiliny 
platia. Zároveň sa triedením 
odpadu chráni životné pro-
stredie okolo nás. Na mest-
skom úrade od polovice de-
cembra vo vestibule pribudol 
nový kontajner, ktorý slúži 

ako miesto spätného zberu 
na malý elektroodpad, elek-
troodpad zo svetelných zdro-
jov a použitých batérií. 

Zberný kontajner na elektro-
odpad mesto Žilina zabezpe-
čilo bezplatne v spolupráci 
s neziskovým združením 
právnických osôb ELEKOS. 
Od nedele 1. januára 2017 
sa združenie stalo mest-
skou zmluvnou organizá-
ciou, ktorá v zmysle zákona 
financuje triedený odpad 
na území mesta pre fyzické 
osoby. Neziskové združe-
nie ELEKOS bude rovnako 
bezplatne zabezpečovať aj 
vyprázdňovanie zbernej ná-
doby. 

REDAKCIA

Na Mestskom úrade v Žiline je 
nový kontajner na elektroodpad

Zberná nádoba na elektroodpad 

Zrekonštruovaním podkrovia na ZUŠ L. Árvaya 
vzniklo päť nových tried. 
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Aj v novom roku pokračujú  
na Radnici zaujímavé výstavy 

December patril výstave fotografií Vla-
da Baču. Išlo o cyklus fotografií pod 
názvom „Park 1977/2016“.  Bola to výsta-
va o ľuďoch, ktorí si užívajú svoj voľný čas 
v Sade SNP. Autor porovnáva súčasnosť  
s rokom 1977. Tento projekt  podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu umenia.

Nový rok otvorí v januári výstava umelca Jo-
zefa Zelného.  Jozef Zelný sa narodil 18. apríla 
1922 v Žiline a zomrel v roku 2006. Kresliť 
začal už ako 6-ročný.  Aj keď Jozef Zelný ge-
neračne patril k umelcom, ktorí svojou tvorbou 
manifestovali tesne po druhej svetovej vojne, 
v slovenskom krajinárstve má svoj nezastupi-
teľný podiel modernosťou a novosťou videnia 
krajiny. Až do dôchodku v roku 1984 pracoval 
vo výtvarnej dielni Parku kultúry a oddychu v 
Žiline. Preukaz profesionálnych výtvarníkov 
Slovenskej výtvarnej únie dostal v roku 1993. 
Veľkým medzníkom v jeho živote bol rok 1945, 
keď musel predčasne ukončiť štúdium medi-
cíny. Výtvarná činnosť totiž patrila medzi jeho 
najväčšie záľuby. 

Pozývame Vás na výstavu Jozefa Zelného, 
ktorá bude prístupná v priebehu januára 
2017 v časoch od 8.00 do 15.00 hod. 

Vlado Bača s manželkou Zdenkou 
a zástupca primátora Patrik Groma 

Z tvorby Jozefa Zelného 

V kolotoči inten-
zívnych príprav na 
druhú premiéru 
sezóny, inscená-
ciu hry Alessandra 
Baricca  Smith and 
Wesson,  nemali 
členovia tvorivé-
ho tímu veľa času 
nazvyš. 

Nová hra poskytla 
priestor dvom her-
com a dvom hereč-

kám. Preniesli podmanivý 
príbeh svojich postáv na 
javisko do podoby, v ktorej 
môžu začať žiť svoj život pre 
divákov v ďalšej a ďalšej re-
príze. Predstaviteľ Wessona, 
Braňo Bačo, je dlhoročným 
členom žilinského umelec-
kého súboru a  stvárnil ši-
roké spektrum charakterov 
a postáv, od naozaj „bizar-
nej“ babičky v hre Viliama 
Klimáčka Beat (každý má 
svoj rytmus) až po cynické-
ho Svidrigajlova v Zločine  
a treste.  Je rodený Košičan, 
ale profesionálne zakotvil 
v žilinskom divadle, kde 
pôsobí už šestnásť rokov a je 
teda „tvárou“ tohto divadla. 
O začiatkoch v Mestskom 
divadle Žilina hovorí: „Do 
mestského divadla som pri-
šiel v období, keď sa v ňom 

hrávali predstavenia pre 
deti a mládež. Žilinu ako 
mesto som vôbec nepoznal 
a ani členov divadla, ktorí  
v tom čase pôsobili v di-
vadle, ale časom som sa vžil  
s kolektívom aj s mestom. 
Zažil som aj prerod diva- 
dla a poviem to tak: bola 
to zaujímavá skúsenosť.“   
V hre Smith & Wesson hrá 
jedného z  hlavných pro-
tagonistov, „rybára“ We-
ssona. „Smith and Wesson 
je hra o získaní sebaúcty 
a miesta na zemi. Wesson  
žije život, v ktorom bol do 
istého času mŕtvy a vonkaj-
ším pričinením je nútený 
ho začať žiť. Celé je to za-
balené do akejsi rozprávky 
pre dospelých. Do Baricca,“ 
priblížil herec. Na otázku, 
či sa v postave Wessona 
cíti „pohodlne“, odpovedal: 
„Cítiť sa pohodlne v role je 
trochu nebezpečné. Lebo 
ak sa herec necíti pohodlne, 
divák vidí, že sa herec trá-
pi, a to nie je to, čo chceme. 
Naopak, prílišné pohodlie 
znamená, že veľa pre tú po-
stavu neurobil. Takže, kým 
môžem (počas skúšok) –
tak sa trápim a verím, že 
trápenie čoskoro vystrieda 
radosť z hry.“ Skúsený he-
rec vdýchol život postavám 

v divadelných dramatizá-
ciách románov F. M. Do-
stojevského, ktoré Mestské 
divadlo Žilina postupne in- 
scenovalo na svojom javisku 
– Idiot, Zločin a trest, Besy... 
jeho  Svidrigajlov v Zločine 
a treste, kapitán Lebiadkin 
v Besoch sú veľmi výrazní 
a presvedčiví. Dostojev-
ského témy sú podľa neho 
„vždy príbehy veľkej ľudskej 
vášne pre napredovanie..., 
tam zistíme, že sa ako ľudia 
v časovom posune oproti 
minulosti zásadne nelíši-
me“. Počas svojej kariéry 
spolupracoval s mnohými 
režisérmi, pričom ako herec 
si musel zachovávať svoj he-
recký rukopis, čo je „niečo, 
čo je určené výrazovými 
prostriedkami, ktorými he-
rec prirodzene disponuje, 
plus sa k nim dopracoval he-
reckou praxou. To sú man-
tinely, kde sa herec pohybu-
je.“ A ďalej pokračuje, „je to 
veľmi príjemné, keď režíruje 
režisér s veľkou mierou em-
patie a pomáha mi tie man-
tinely rozširovať. Zároveň, 
veľmi ma priťahujú režiséri 
s vyhranenou estetikou. 
Rád sa zúčastňujem na prá-
ci, ktorá rozviruje pokojné 
vody,“ uzatvára herec Braňo 
Bačo. 

Dagmar Košťanová
Mestské divadlo Žilina

Herecká stálica žilinského umeleckého súboru, 
Braňo Bačo, hovorí o sebe i svojej najnovšej  
divadelnej postave... 

Počas vianočného 
obdobia si v rámci 
programu mohli 
prísť na svoje malí i 
veľkí. Do mesta za-
vítal Mikuláš, ktorý 
spolu s primátorom 
rozsvietil na Ma-
riánskom námestí 
vianočný stromček, 
pripravené boli 
aj vianočné trhy, 
ktorých vôňa  
a atmosféra sa šíri-
la po celom centre 
mesta.

Niekoľko stoviek detí 
privítalo v pondelok 
5. decembra 2016 

dlho očakávaného Miku-
láša, ktorý so svojím sprie-
vodom prešiel po celom 
meste. Svoju púť zakončil 
priamo na Mariánskom 
námestí, kde naňho čakalo 
niekoľko stoviek detí. Ná-
sledne vianočná atmosféra 
odštartovala slávnostným 
rozsvietením vianočného 
stromčeka, na ktorom sa 
podieľal samotný primátor 
mesta Igor Choma. Aj na-
priek chladnému počasiu sa 
deti tešili bohatému kultúr-
nemu programu. Naplnilo 
sa i verejné klzisko, ktoré je 
každoročne neoddeliteľnou 
súčasťou Vianočných trhov 
v Žiline.

Vianočné trhy plné dobrého 
jedla, pitia a remeselných 
výrobkov, ktoré pre všetkých 
návštevníkov pripravilo me- 

sto Žilina, prebiehali od 
1. do piatka 23. decembra 
2016. Vianočné trhy mali 
aj charitatívny charakter, 
v jednom zo stánkov sa za 
dobrovoľnú cenu predával 
Primátorský punč. Žilinča-
nia a návštevníci mesta sa 

tak mohli osobne stretnúť 
s primátorom a predsta-
viteľmi Mestského úradu  
v Žiline. Uprostred trhov 
bol umiestnený i tradičný 
drevený betlehem.

Na svoje si mohli prísť  
i priaznivci zimných špor-
tov – snovbordingu a lyžo-
vania. Exhibícia Big Jump 
otvorila zimnú sezónu  
v piatok 9. decembra 2016 
na Námestí Andreja Hlin-
ku. Snovbord a freeski 
jazdci predviedli extrémne 
skoky do nafukovadla pria-
mo pod holým nebom. 
Tento projekt bol zreali-
zovaný v spolupráci s me-
stom Žilina, OOCR Malá 
Fatra, Universal Media  
a množstvo ďalších partne-
rov podujatia. 

REDAKCIA

V Žiline prebiehal vianočný program 
pre malých i veľkých

Primátor Igor Choma počas príchodu 
Mikuláša na  Mariánskom námestí 

Niekoľko stoviek detí prišlo na Mariánske námestie čakať Mikuláša. Zdroj foto: Mestské divadlo Žilina 

Zdroj foto: Mestské divadlo Žilina 

Vianočný beh 

Big Jump
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Na území mesta sa nachádza mnoho sôch a pamätníkov, 
ktoré vyžadujú neustálu údržbu. Medzi sochami, ktoré mesto 
v týchto dňoch očistilo, je aj dielo na Bajzovej ulici na sídli-
sku Hliny. 

Mesto Žilina dlhodobo realizuje viaceré úpravy okolia, ktoré sa zameriavajú 
aj na ošetrovanie umeleckých diel vo všetkých mestských častiach. Dielo 
na Bajzovej ulici na sídlisku Hliny bolo značne poškodené rôznymi grafitmi, 
kyslým dažďom a aj časom. Preto sa pristúpilo k jeho chemickému ošetre-
niu. Údržbu sochy mesto vykonalo na vlastné náklady. 

Socha je výtvorom akademického sochára doc. Alexandra Trizuliaka. Vzni-
kla a bola osadená koncom 60. rokov 20. storočia ako prejav sochárovej 
konštruktivistickej abstraktnej tvorby. 

Mesto zrekonštruovalo sochu
 na Bajzovej ulici na Hlinách

Mesto Žilina pod-
porilo podujatie 
„Červená stužka 
– celoslovenská 
kampaň boja proti 
AIDS“. Kampaň pri-
pravilo Gymnázium 
svätého Františka  
z Assisi v Žiline.  
Počas podujatia sa 
na Mestskom úrade  
v Žiline konali od-
borné prednášky  
o chorobe a preven-
cii HIV.

Celoročná kampaň 
Červená stužka, 
symbol boja proti 

AIDS, sa ukončila 1. de-
cembra na svetový deň boja 
proti AIDS. Mestský úrad 
v Žiline hostil odborný 
seminár o ochorení HIV  
a AIDS, ktorého sa zúčast-
nili zapojené stredné školy 
na čele s organizátorom 
Gymnáziom svätého Fran-
tiška z Assisi v Žiline. Kam-
paň je podporovaná Mini-
sterstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Ob-
vodným úradom v Žiline  
a mestom Žilina.

„Každá aktivita na zvýše-
nie bezpečnosti a podpory 
zdravia má zmysel, pretože 
nie je nič horšie ako premár-
nený mladý život. Mesto Ži-
lina bude vždy podporovať 
aktivity, ktoré napomáhajú 
k podpore života,“ pove-
dal v príhovore zástupca 
primátora Patrik Groma.

Acquired immunodefi-
ciency syndrome v pre-
klade znamená syndróm 
získanej imunitnej nedo-
statočnosti, ktorý je po-
sledným štádiom infekcie 
HIV. Prejavuje sa infekciou 
kože, infekciou vnútor-
ných orgánov, častým 
výskytom zhubných ná-
dorov a inými závažnými 
ochoreniami. V roku 2013 
sa na Slovensku infekcia 
HIV potvrdila u 83 osôb 
vo veku od 25 – 29 rokov. 
Prevažná časť pochádza  
z Bratislavského kraja.

„Akokoľvek, toto je môj ži-
vot s HIV. Rada tancujem, 
kreslím, spievam, čítam, 
plávam, riešim matema-
ticko-slovné problémy  
a píšem skladby. Chce-
la by som byť učiteľkou. 
Teraz, keď mám jedenásť 
rokov, dúfam, že budem 
dlho žiť. Mám veľa snov  

a chcem toho veľa spraviť, 
kým zomriem. Je tu toho 
tak veľa, pre čo sa oplatí žiť 
a toľko veľa priateľov, kto- 
rých sa oplatí stretnúť. Boh 
je tu pre mňa vždy a viem, 
že ma ochráni a pomôže mi 
žiť jeho plán. Som vďačná, 
že mi dal taký dlhý život  
a ľudí, ktorí mi každý deň 
pomáhajú žiť. HIV je sú-
časťou môjho života a ne-
viem, ako to celé skončí. 
Možno vás zaujíma, či sa 
bojím. Áno, niekedy áno. 
Keď niekedy ochoriem, 
rozmýšľam, čo sa deje. Vi-
dela som umierať veľa ľudí. 
Niektorí boli veľmi chorí –
trvalo to dlho, kým zomre-
li a veľa trpeli. Vďaka, že ste 
si prečítali alebo vypočuli 
kúsok z môjho príbehu,“ 
vyjadrilo sa dievča z Misie 
sv. Jána Barbetone – Juho-
africká republika.

REDAKCIA

Červené stužky – symbol 
boja proti AIDS

Symbolická červená stužka na Námestí Andreja Hlinku 

Pred údržbou Po údržbe

V rýchlom svete 
plnom masmédií  
a stresu sa potre-
buje človek zasta-
viť a oddýchnuť si. 
Hľadá miesta, kde 
je pokoj, čerstvý 
vzduch a krásna 
príroda. Žiaľ, sami 
si ničíme to naj-
cennejšie, čo máme. 
Našu prírodu. Medzi 
nami sú našťastie 
aj ľudia s opačným 
zmýšľaním, ktorí sa 
k prírode správajú 
ohľaduplne  
a s láskou. 

Pripravili sme pre vás rozho-
vor s Rastislavom Kruľom, 
ktorý sa snaží poukázať na 
znečistenie prírody a nášho 
okolia prostredníctvom pro-
jektu Wastebusters. Má na 
to jednoduchý spôsob. Jeho 
prechádzka sa totiž nezaobí-
de bez zbierania odpadkov. 
Následne sa odfotí a pridá 
to na sociálne siete. Takto 
upozorňuje okolie na to, že 
príroda je len jedna a sami sa 
o ňu musíme starať.

Viac o sebe prezradil sám 
Rastislav
Som čerstvý tridsiatnik pra-
cujúci ako finančný analytik. 
Odjakživa som mal pozi-
tívny vzťah k prírode, rád 
chodievam na ryby či túry. 
K nápadu založiť tento pro-
jekt, zameriavajúci sa na zber 
odpadu, som prišiel asi pred 
dvoma rokmi. Zapáčila sa 
mi aktivita Zelená hliadka, 
no vzhľadom na moju časo-
vo náročnú prácu audítora, 
spojenú s cestovaním, som 
si nenašiel priestor na or-
ganizované niekoľkohodi-
nové zbery. Jedno ráno som 
započul dvoch ľudí, ako sa 
rozprávajú o tom, koľko vecí 
je zahodených pred naším 
panelákom. Povedal som si, 
že keby každý človek žijúci  
v tom paneláku zdvihol as-
poň jedinú vec cestou do prá-
ce alebo do obchodu, okolie 
paneláku by bolo stále čisté. 
Ak by človek tých pár sekúnd 
obetoval každý deň, za celý 
rok by urobil obrovský kus 
práce. V tom spočívala moja 
úvodná myšlienka projektu. 
Začal som sa teda sám takto 
správať a pomaly som vymy-
slel logo a spôsob, ako túto 
myšlienku šíriť.

Kde ste prišli k nápadu zbie-
rania odpadkov pri vašich 
prechádzkach, túrach príro-
dou? Aké sú vaše najčastejšie 
lokality, ktoré navštevujete? 
Keď som už začal dvíhať od-
pad v meste, v prírode mi to 
prišlo ešte prirodzenejšie. Tu 
odpad vôbec nemá čo robiť, 
no predsa sa tam nachádza. 
Svoje lokality si však nijako 
špeciálne nevyberám. Všet-
ky moje príspevky z rôznych  
miest predstavujú moje 
trávenie voľného času. Dnes 
je to už spolu s manželkou 

Veronikou, obaja radi cho-
dievame na túry. Do po-
vinnej výbavy si však stále 
pribalíme vrece alebo aspoň 
tašku a zbierame odpad 
cestou v prírode. Z týchto 
zberov sme začali vytvárať 
príspevky a snažili sa me- 
dzi ľuďmi šíriť takýto indi-
viduálny zber. Nedávno sme 
napríklad strávili víkend  
v Terchovej, kde sme cestou 
na Rozsutec nazbierali skoro 
celé vrece. Ďalší víkend sme 
sa vybrali na Straník, lebo 
počasie na Orave už veľmi 
neprialo. Nedeľný výlet bol 
úplne náhodný, spomenul 
som si na článok o udeľovaní 
cien za architektúru CE.ZA.
AR, tak sme tam vyrazili. 
Toto je podstatou projektu 
Wastebusters. Myšlienkou 
nie je robiť nič organizovane 
alebo ísť na nejaké špeciálne 
miesto. Naopak, nech člo-
vek funguje v akomkoľvek 
prostredí, stačí, ak denne 
zodvihne aspoň jednu vec, 
nech si nájde aspoň pár 
sekúnd. Ďalším príkladom 
nášho spontánneho zberu 
bola situácia z marca toh-
to roku. Šli sme na východ 
Slovenska a pod Strečnom 
nás zastihla kolóna. Policajt 
nám oznámil, že to bude mi-
nimálne hodinka, tak sme 
vystúpili z auta, zobrali dve 
vrecia z kufra a vyčistili od-
počívadlo a okolie Váhu.

S akými reakciami okolia sa 
stretávate pri vašom dobro-
voľníctve? Pomohol vám 
niekedy niekto?
Reakcie ľudí sú rôzne, na Fa-
cebooku máme veľmi peknú 
spätnú väzbu, viacerí píšu, 
že to, čo robíme, je úžasné 
a že aj oni niečo nazbierali. 
Niektorých možno motivo-
vala naša stránka, iní to mali 
v sebe prirodzene. No reálne 
pri zberoch sú reakcie zatiaľ 
celkom vlažné. Napríklad 
pod spomínaným Strečnom 
nás sledovalo asi 20 áut, no 
nikto sa nepridal. Nám však 
stačilo, že sa možno aspoň 
zamysleli. Nabudúce mož-
no nič nezahodia, v lepšom 
prípade niečo aj zodvihnú.

Aký je váš názor na Slovákov 
a turistov? Myslíte si, že je 
problém v návštevníkoch 
alebo v samosprávach? Aké 
je podľa vás smerovanie? 
Myslíte si, že odpad pribúda 
alebo ubúda?

Problém vidím hlavne  
v návštevníkoch. Rozu-
miem, že ak po ruke nemáte 

kôš, ktorý mohla zabezpečiť 
obec, tak sa poriadok udr-
žiava ťažšie. No každý ur-
čite vie, že keď nemám po 
ruke spomínaný kôš, tak na 
zem odpad určite nepatrí. 
V horách zvlášť. Nechápem 
ľudí, ktorí vyhadzujú odpad 
v národných parkoch. Na čo 
sa do parku vôbec vybrali? 
Veď prírodu až tak radi mať 
nemôžu, keď za sebou zane-
chávajú plechovky či fľaše. 
Je ťažké povedať, čo by na 
týchto ľudí viac fungovalo, či 
exemplárne pokuty za zne-
čisťovanie, alebo osveta. My 
sa momentálne snažíme o to 
druhé. Osobne nedokážem 
posúdiť, či odpadu vo vše-
obecnosti pribúda, respek-
tíve ubúda. Asi skôr to prvé. 
Tvrdím tak na základe toho, 
že sme sa s manželkou vrátili 
už aj na miesta, kde sme všet-
ko vyzbierali a odpad tam bol 
znova. Slováci si musia uve-
domiť, že príroda, akú mame 
my, nie je samozrejmosťou,  
a preto sa o ňu musíme starať.

Hovorili ste, že o každom 
zbere, ak to tak môžeme 
nazvať, informujete ľudí na 
sociálnych sieťach. Ako na to 
reagujú?
Na šírenie nášho projektu 
využívame sociálne siete, 
hlavne Facebook, kde môže-
me osloviť okrem jednotliv-
cov aj rôzne záujmové sku-
piny ľudí na sieti, často krát 
priamo spojené s lokalitou, 
v ktorej sme realizovali zber. 
Ľudia si tak môžu náš projekt 
spojiť s miestom, ktoré po-
znajú. Ako príklad uvediem 
už spomínaný zber na Orave 
a Straníku, kde sme sa snažili 
osloviť skupiny na Facebo-
oku ako Naša Orava, Dolný 
Kubín alebo váš fanpage (Ži-
lina – mesto s tvárou). Reak-
cie v prípadne zverejnených 
postov, sú samozrejme vždy 
pozitívne. 

V prípade, že náš rozhovor 
osloví čitateľov, kde sa môžu 
dozvedieť o vašich aktivitách 
viac?
Určite na našej facebo-
okovej stránke – Wastebu-
sters. Môžu nám cez strán-
ku aj kedykoľvek napísať, 
radi všetkým odpovieme.  
V budúcnosti by mohla vznik- 
núť aj internetová stránka, za-
tiaľ máme iba doménu. Tým-
to chcem zároveň poďakovať 
všetkým za podporu a ob- 
zvlášť tým, ktorých sme as-
poň trochu inšpirovali.

REDAKCIA 

Aktivista o životnom prostredí: „Zdvihnite 
denne aspoň jeden kus odpadu“

Zdroj foto: archív Rastislava Kruľa 



RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA

RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA 
ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY

 Mesačník 
 ČÍSLO 23

JANUÁR 2017 
  ROČNÍK III

Šéfredaktor: PhDr. Pavol Čorba. 
Redaktori: Mgr. Erika Mikulová, Andrej Černek, Mgr. Karol Zahatlan,  
Mgr. Kristína Šimurdová, Mgr. Simona Šramová. 
Dizajn a grafická úprava: Mgr. Barbora Obertová. 
Jazykové korektúry: Mgr. Jana Matuškovičová.  

ČÍSLO 23 www.zilina.sk 

Vydáva: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žili- 
na, IČO 00 321 796. Redakcia: Odbor tlačový a zahraničných vecí 
Mestského úradu v Žiline, Radničná 1, 010 01 Žilina. tel.: +421 41 50 
73 216, e-mail: hovorca.zilina@zilina.sk. 

Tlač: DOLIS s.r.o., Bratislava. ISSN 1339-8830. EV 5119/15. 
Mesačný náklad: 35 900 ks. © Copyright: Mesto Žilina.

RÔZNE JANUÁR  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac január v kronike, ktorú nájdete aj na stránke 
www.zilina.sk v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo.“

Vzhľadom na to, že kapacita zariadení Detských jaslí Puškinova 14 a Veľká okruž-
ná 82, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, nie je naplnená, môžu rodičia, resp. zá-
konní zástupcovia s trvalým pobytom na území mesta Žilina alebo s trvalým pobytom 
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 sociálneho 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

Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú  
možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu  
a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať na stálu služ-
bu mestskej polície formou SMS správ na telefónne číslo  
0905 600 159, a to 24 hodín denne.

Nová služba Mestskej polície Žilina pre 
občanov s poruchou sluchu a reči

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer 
predaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Žiline, k. ú. Žilina, a to budovy dispečingu 
MHD bez súp. č. postavenej na parc. č. KN-C 5396/3, zast. pl. a nádvoria o výmere  
399 m2, zapísanej na LV č. 1100, formou obchodnej verejnej súťaže – elektronickou 
aukciou.

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

1992
1. 1. Hrad Strečno prešiel 
do majetku Považského 
múzea v Žiline s tým, že 
múzeum preberá aj in-
vestorskú činnosť rekon-
štrukcie hradu. Práce na 
hrade sa začali v roku 1978. 

11. 1. v Športovej hale na 
Bôriku bolo vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov 
Československa. V ankete 
zvíťazil Radomír Šimůnek 
(cyklokros), druhý bol Vác-
lav Chalupa (skif) a tretí 
Jozef Lohyňa (zápasenie). 

16. 1. sa konalo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Poslanci o. i. 
schválili zrušenie štátne-
ho podniku Reštaurácie 
ku dňu 31. 1. 1991 a jeho 
likvidáciu. V rámci rešti-
túcií boli už pôvodným 
vlastníkom vrátené viaceré 
prevádzkové jednotky, napr. 
hotel Slovan, reštaurácie 
Dubeň (Čičkánik), Pod 
brezou (Čapkovička), Win-
kler, vináreň Dubná skala.  

1997
8. 1. na Dome umenia Fatra 
boli odhalené dve pamät-
né tabule. Prvá pripomína 
premiéru prvého slovenské-
ho hraného filmu Jánošík  
v tomto niekdajšom kine (3. 
1. 1922) a druhá pripomína 
založenie Štátneho komor-
ného orchestra (1. 1. 1974).  
  
27. 1. vo veku 84 rokov 
zomrela Izabela Árvayová. 
Po skončení štúdií v roku 
1935 začala vyučovať hru 
na klavír na Mestskej hu-
dobnej škole. Zo Základ-
nej umeleckej školy odišla 
do dôchodku v roku 1989.  

31. 1. veliteľ 5. pluku špe-
ciálneho určenia Armády 
Slovenskej republiky pplk. 
Ing. Jozef Krištofiak prevzal 
z rúk ministra obrany Slo-
venskej republiky Jána Site-
ka bojovú zástavu s čestným 
nápisom Žilinský pluk Jo-
zefa Gabčíka. 

2002
2. 1. v meste i na celom Slo-
vensku pokračuje snehová 
nádielka. V uliciach sa po-
hybuje množstvo mecha- 
nizmov, ktoré odhŕňajú 
sneh, posypávajú cesty. 
Z križovatiek, parkovísk, 
zo stredu mesta sneh od-
vážajú nákladné vozidlá. 

15. 1. v žilinskej Nemocni-
ci s poliklinikou uviedli 
do prevádzky nový celo-
telový tomograf SOMA-
TOM Voleme Access, 
výrobok firmy Siemens  
v hodnote 30 miliónov Sk.  

2007
1. 1. na Radnici mesta Žili-
na sa konalo 1. zasadnutie 
novozvoleného Mestské-
ho zastupiteľstva v Žiline. 
Odstupujúci primátor Ján 
Slota odovzdal funkciu  
a insígnie mesta novému 
primátorovi, ktorým bol 
Ivan Harman. Na návrh 
primátora zvolili za jeho 
zástupcu Michala Horecké-
ho. Zvolení poslanci zložili 
zákonom predpísaný sľub.  

23. 1. firma Tento, a. s. zní-
žila svoje základné imanie 
o takmer pätinu na 1,829 
mld. Sk. Bol to dohodnutý 
krok pri prevode minorit-
ného podielu v spoločnosti 
zo skupiny SHP Group na 
fínsku firmu Metsä Tissue. 

23. 1. primátor mesta Žili-
na Ivan Harman a zástupca 
primátora Michal Horecký 
sa stretli v závode Kia Mo-
tors Slovakia s predstavi-
teľmi spoločnosti na čele  
s prezidentom In-Kyu Bae. 
Predstavitelia firmy vyja-
drili vôľu pomáhať rozvoju 
mesta i celého regiónu.  

2012
1. 1. mesto Žilina si 
v tomto roku pripomína 
významnú historickú uda-
losť, 700. výročie prvej 
písomnej zmienky o Žili-
ne ako o meste – od roku 
1312. V tomto duchu sa 
bude konať množstvo kul-
túrnych a spoločenských 
podujatí v našom meste.  

10. 1. mesto Žilina a via-
ceré obce a podnikateľské 
subjekty nášho okresu 
podpísali zakladateľskú 
zmluvu o založení Oblast- 
nej organizácie cestov-
ného ruchu (OOCR)  
s názvom „Malá Fatra“. 

21. 1. sa skončil zápis detí 
do 1. ročníkov základných 
škôl. Celkove bolo za-
písaných 684 budúcich žia-
kov.

23. 1. na Radnici mesta sa 
konalo 14. zasadnutie Me-
stského zastupiteľstva v Ži-
line. Poslanci okrem iného 
schválili zníženie nájomné-
ho za pozemky pod letnými 
terasami v meste Žilina. 
Schválená suma v historic-
kom centre bola 0,66 eura 
m2/deň. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol okrem iné-
ho schválený aj návrh poslankyne Jany Filipovej na vybudovanie bez-
bariérových prístupov na Základnej škole, Námestie mladosti 3467/1, 
predovšetkým úprava telocvične, aby sa zabezpečili priestory pre 
športujúce organizácie zdravotne postihnutých, ktoré využívajú šport 
ako záujmovú činnosť vo svojom voľnom čase, ako aj v rámci rôznych 
súťaží medzi špecifickými komunitami na území celej Slovenskej repu-
bliky. 

Výber telocvične bol konzultovaný s telesne postihnutými, konkrétne orga-
nizáciou FARFALLETTA, ktorá zabezpečuje športové súťaže pre telesne 
postihnutých a v súčasnosti nemajú v meste Žilina kde športovať kvôli bez-
bariérovosti, musia tak dochádzať do základnej školy v obci Turie, čím sa im 
zvyšuje časová náročnosť na dopravu. Základná škola, Námestie mladosti 
3467/1 má ideálne podmienky pre úpravu bezbariérovosti vzhľadom na to, 
že už bola rekonštruovaná prostredníctvom projektov. Je však  potrebné ešte 
zabezpečiť úpravu vonkajšieho terénu pre samostatný vstup do telocvične, 
konkrétne bezbariérový vstup a sociálne a hygienické zariadenie pre telesne 
postihnutých. 

Zdravotne postihnutým by sa tak vytvorili podmienky pre zmysluplné trávenie 
voľného času a trénovanie, znížili by sa náklady na dopravu, čas, financie  
a celkovo by sa im lepšie žilo v meste. Mesto bude telocvičňu poskyto-
vať podľa individuálnej potreby zdravotne postihnutým. Mesto Žilina má  
záujem vytvárať podmienky pre rozvoj športu pre spoluprácu všetkých su-
bjektov pôsobiacich v oblasti športu, ako aj pre podporu športu so zdravot-
ným znevýhodnením, preto sme veľmi radi, že sa tento návrh schválil. 

Základná škola Námestie mladosti 
na sídlisku Hájik bude bezbariérová

Detské jasle Veľká okružná Detské jasle Puškinova  

Mesto Žilina v súlade s ust. § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov  oznamuje zrušenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom majetku mesta, a to: 

• častí pozemkov na zastávkach MHD, každá časť o výmere 10 m2, pre účely vybudo-
vania zastávkových prístreškov,
• častí pozemkov, každá časť o výmere 2 m2, za účelom umiestnenia reklamných za-
riadení typu citylight,
• 4 existujúcich vitrín na Námestí Andreja Hlinku (parc. č. 5763 a 5713/1, k.ú. Žilina)

Oznámenie o zrušení  súťaže je zverejnené na internetovej stránke  
www.zilina.sk a na Úradnej tabuli mesta Žilina.


