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MANAGEMENT, a.s. Verejnosti sú tieto súdne konania z médií pravdepodobne viac známe ako „kauza  
Aupark“, ktorá má korene ešte za čias predchádzajúcich primátorov. 
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Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré 
bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: mestský policajt. Predpokladaný  
termín nástupu je 1. 3. 2017.  
 
Základné požiadavky: 
• úplné stredoškolské vzdelanie • vodičský preukaz skupiny B, 
• bezúhonnosť • telesná a duševná spôsobilosť,
• vek minimálne 21 rokov.

Stručná charakteristika práce: zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku na 
území mesta Žilina v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektro-
nickou formou do 6. februára 2017 na adresu: 
Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina alebo na e-mail: karak@mpza.sk. 
 
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť súhlas na spracovanie osobných úda-
jov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Mestská polícia Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

v

Vznikne nadácia na pomoc 
pre zdravotne postihnutých

Mesto Žilina zakladá novú nadáciu pod názvom „Fond na pomoc pre 
zdravotne postihnutých“. Cieľom nadácie bude podpora občanov me-
sta Žilina so zdravotným postihnutím a tých, ktorí sa ocitli v núdzi 
alebo sú dlhodobo odkázaní na pomoc druhých

S myšlienkou na založenie nadácie prišli mestskí poslanci Jana Filipová a Patrik Gro-
ma a ich nápad podporili aj primátor Igor Choma a ostatní poslanci na zasadnutí me-
stského zastupiteľstva 12. decembra 2016. Nadácia bude sídliť na Mestskom úrade 
v Žiline. 

Cieľom nadácie bude poskytovanie darov alebo finančných príspevkov zdra-
votne postihnutým, starým, chorým a bezmocným občanom, deťom a mlá-
deži, ktorí sa ocitli v núdzi alebo sú odkázaní na pomoc druhých (zdravot-
ná rehabilitácia, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky). Nadácia bude 
pomáhať aj organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť  
o starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi. V odôvodne- 
ných prípadoch aj zákonným zástupcom detí a mládeže odkázaných na zdravotnú 
rehabilitáciu. V prípade živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych situácií môže za-
bezpečiť dotknutým občanom aj humanitnú pomoc. Nadačné imania vo výške 5 000 
eur uhradí mesto Žilina zo svojho rozpočtu.

Mesto Žilina poskytuje aj iné sociálne služby, ako sú denné centrá pre seniorov, opa-
trovanie, nocľaháreň, pobytová forma v zariadení Úsmev, komunitné centrá a preprav-
ná služba. 

Pozývame vás na tieto podujatia: 
• Lyžiarske preteky o pohár primátora mesta Žilina – 16. február
• Carneval Slovakia Žilina 2017 – 24. február
• Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2016 – 8. marec
• Výstava: Písmo a typografia na Slovensku v 20. storočí – do 10. marec

Viac informácií na strane č. 5 

Za vzniknutú situáciu, v dôsledku kto-
rej premáva žilinská MHD v prázdni-
novom režime, sa cestujúcim ospra-
vedlňujeme. Ubezpečujeme tých, ktorí 
sa zaujímajú o dianie v Dopravnom 
podniku mesta Žiliny s.r.o., že dôsled-
ne dodržiava legislatívu pri organizá-
cii pracovného času vodičov. Podnik 
odmieta tvrdenie, že núti vodičov, aby 
nedodržiavali povinné prestávky alebo 
že iným spôsobom porušuje sociálnu 
legislatívu platnú pre organizovanie 
pracovného času. 

Celý článok na strane č. 2

POZÝVAME

Program Mestského divadla 
Žilina – február 2017        str. č. 6

ŠPORT
Pozvánka na 8. ročník
Žilinskej piruetky 2017    str. č. 7

Mesto vyhralo súdny spor 
v kauze „Aupark“ 

Ako je to naozaj 
s vodičmi MHD?
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Mgr. Peter Štanský,
historik 

V žilinskej matri-
ke sa za rok 2016 
eviduje 1 410 no-
vonarodených detí. 
Najobľúbenejšie 
mená, ktoré dali ro-
dičia pre svoje deti, 
boli Sofia, Ema, Vik-
tória pre dievčatá 
a Jakub, Adam, 
Matúš pre chlap-
cov. Niektorí rodičia 
siahli aj po netradič-
ných menách, 
ako napríklad No-
emi, Melissa, Elin, 
Radana, Markus, 
Darius, Mateo, Lu-
cas či Nathaniel.

Žilinská matrika vedie 
evidenciu osôb, ktoré 
sa narodili, uzavreli 

manželstvo alebo zomre-
li na území mesta Žilina.  
V roku 2016 sa v územnom 
obvode Matričného úradu 
v Žiline narodilo 1 410 detí, 
pričom v roku 2015 to bolo 
1 463 detí. 

Už niekoľko rokov sa 
na Radnici mesta Žilina  
a Mestskom úrade v Žiline 

konajú uvítania detí do ži-
vota, na ktorých primátor 
Igor Choma osobne 
víta malých Žilinčanov  
a Žilinčanky do života. 

V minulom roku sa usku-
točnilo 6 týchto podujatí, 
na ktorých sa zúčastni-
lo spolu 303 detí. V roku 
2016 sa konali aj tradič-
né stretnutia žilinských 
jubilantov, ktorí oslávili 
okrúhle životné jubileum 
– 70, 75, 80, 85, 90 a viac 
rokov. Primátor osobne 
zablahoželal na žilinskej 
Radnici počas 5 takýchto 
akcií spolu 620 jubilan-
tom. Konala sa aj jedna 
osobná návšteva 101-roč-
nej jubilantky.

Najčastejšie používané 
mená detí v roku 2016 boli 
pre dievčatá Sofia, Ema 
Viktória a pre chlapcov Ja-
kub, Adam, Matúš.

Počet sobášov v územnom 
obvode Matričného úradu 
Žilina v roku 2016 bol 498, 
z toho 265 bolo cirkevných 
a 233 civilných. Zároveň 
bolo v roku 2016 zazna-
menaných 223 rozvodov,  
v roku 2015 to bolo 201  
rozvodov. 

V matričných knihách bolo 
v roku 2016 zapísaných  
1 447 úmrtí, z toho 705 žien 
a 742 mužov. 

REDAKCIA 

Štatistika žilinskej matriky za rok 2016

Rok Počet narodení Z toho dievčat Z toho chlapcov 
2012 1 528 825 703
2013 1 440 715 725
2014 1 397 689 708
2015 1 463 683 780
2016 1 410 670 740

Rok Najčastejšie 
ženské meno 

Najčastejšie 
mužské meno

2012 Nela Jakub 
2013 Natália Matej 
2014 Ema Jakub
2015 Sofia a Nina Jakub 
2016 Nina Jakub

Žilinčania, zamest-
nanci Mestského 
úradu v Žiline  
a primátor Igor Cho-
ma prispeli svojou 
dobročinnosťou  
k zlepšeniu vybave-
nosti Detských jaslí 
Veľká okružná  
a Jedálne na  
Lichardovej ulici. 

V predvianočnom ob-
dobí od 19. decem-
bra do 23. decem-

bra 2016 sa na Vianočných 
trhoch konala dobročinná 
akcia s názvom „Primátor-
ský punč“, ktorá prinie-
sla výťažok 1 367,38 eura. 
Okrem punču prispeli za-
mestnanci Mestského úra-
du v Žiline výťažkom z Via-
nočnej tomboly vo výške 
633,50 eura. Výťažok z obo-
ch akcií putuje do Detských 
jaslí Veľká okružná 82 na za-
kúpenie detských matracov  
a do jedálne pre seniorov 
na Lichardovej ulici na za-
kúpenie strúhacej komory  
k robotu. 

„Chcem poďakovať zame-
stnancom mesta, ale aj Ži-
linčanom a návštevníkom 
mesta, že sa zapojili do 
dobročinného podujatia 

Primátorský punč. Teší ma, 
že sa zapojilo mnoho ľudí 
a už tradičné podujatie na-
berá na svojej popularite. 
Ešte raz ďakujem za peknú 
finančnú zbierku vo výške  
2 000,88 eura a verím, 

že tieto peniaze pomôžu 
vybraným zariadeniam,“ 
dodal pri odovzdávaní 
zbierky primátor mesta Ži-
lina Igor Choma.
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Zbierka „Primátorského punču“ opäť 
poslúži na dobročinné účely

Z dôvodu vysokej 
chorobnosti vodi-
čov dopravného 
podniku po via-
nočných sviatkoch 
premávajú autobusy 
a trolejbusy v prázd-
ninovom režime. Na 
tejto krízovej situá-
cii sa snažia profito-
vať niektoré regio-
nálne médiá, ktoré 
si asi stanovili za 
cieľ vniesť pochyb-
nosti a rozhorčenie 
do spoločnosti. 
Preto vám prináša-
me tie informácie, 
ktoré neboli uve-
rejnené alebo boli 
uverejnené neúplne.

Za vzniknutú situáciu,  
v dôsledku ktorej premáva 
žilinská MHD v prázdnino-
vom režime, sa cestujúcim 
ospravedlňujeme. Ubezpe-
čujeme tých, ktorí sa zau-
jímajú o dianie v Doprav-
nom podniku mesta Žiliny 
s.r.o., že dôsledne dodržiava 
legislatívu pri organizácii 
pracovného času vodičov. 
Podnik odmieta tvrdenie, 
že núti vodičov, aby nedo-
držiavali povinné prestávky 
alebo že iným spôsobom 
porušuje sociálnu legi-
slatívu platnú pre organi-
zovanie pracovného času. 
Poznáte z praxe, že ak by 
takáto situácia nastala, tak 
už dávno by bol verejnosti 
známy štrajk, ktorý sa do-
posiaľ ani raz nestal. 

Platové podmienky vodičov 
v žilinskej MHD sú fakt za-
ujímavé. Priemerná hrubá 
mzda vodiča za rok 2016 
bola 1 011 eur, čo je urči-
te  najviac zo všetkých do-
pravcov v regióne. Preto sú 
ich platy jedny z najvyšších 
oproti ostatným dopravcom 
v SR. Všetci zamestnanci sú 
odmeňovaní v súlade s legi-
slatívou, platnými predpis- 
mi a platnou kolektívnou 
zmluvou. Nikdy sa nestalo, 
že vodičom meškala výpla-
ta alebo by nedostali toľko, 
koľko majú dostať v zmysle 
pracovnej zmluvy. Kiež by 
každý zamestnávateľ pri-
stupoval takto korektne  
k svojim zamestnancom na 
Slovensku ako Dopravný 
podnik mesta Žiliny s.r.o.  
V rámci združenia prevá- 
dzkovateľov hromad-
nej dopravy v mestských 
aglomeráciách SR, ktoré-
ho členmi sú dopravcovia 
prevádzkujúci MHD, vráta-
ne súkromných spoločností, 
je výška priemerného platu 
vodiča v našom dopravnom 
podniku dlhodobo na dru-
hom mieste v rámci celej re-
publiky. Pred nami je už len 
Dopravný podnik Bratisla-
va. Taktiež toto porovnanie 
platí pre takmer všetkých 
dopravcov verejnej osobnej 
dopravy  v kategórii vodič  

v prímestskej doprave. 
Takáto je pravda o platoch 
vodičov žilinskej MHD.

Dopravný podnik každo-
ročne a počas celého roku 
spolupracuje s odborovým 
združením, ktoré vníma 
ako sociálneho partnera 
a zároveň aj ako dôsledný 
„dohľad“ zástupcov zame-
stnancov voči zamestnáva-
teľovi. Ukázalo sa, že v Žiline 
sa stalo pravidlom prizývať  
k rozhovorom niektoré mé-
diá, ktoré ďalej podsúvajú 
svojim čitateľom nepravdivé 
a zavádzajúce informácie. 
V súčasnosti prebiehajú ko-
lektívne rokovania, ktoré 
narúšajú práve médiá ako 
Večerník a Žilinec svojimi 
neobjektívnymi informá-
ciami. Položme si otázku: 
prečo? Preto, aby vodiči ne-
boli spokojní, to je asi cieľ 
niektorých periodík, škodiť 
nášmu mestu vo všetkých 
oblastiach života v Žiline.

Druhý problém, ktorý 
zásadne ovplyvňuje mimo-
riadnu situáciu v doprav-
nom podniku, je celkový  
nedostatok vodičov  v rámci 
celej SR a v regióne Žiliny 
je situácia ešte komplikova-
nejšia. Dlhodobo hľadáme 
nových vodičov a ponúka-
me im výhodné podmienky, 
ktoré sú podrobne zverej-
nené aj na webovej stránke: 
www.dpmz.sk. Spolupra-
cujeme s autoškolami, sta-
vovskými organizáciami  
a združeniami v doprave. 
Dopravný podnik hľadá 
všetky dostupné možnosti 
vrátane možnosti ubytova-
nia pre vodičov. Vodič, ktorý 
sa zamestná v dopravnom 
podniku, bude zaradený do 
platovej tarify, v ktorej bola 
dosiahnutá priemerná mzda 
až 980 eur. Následne bude 
zaradený do vyšších tried. Je 
pravdepodobné, že po ukon-
čení prebiehajúceho kolek-
tívneho vyjednávania bude 
priemerná mzda ďalej rásť. 

Na záver sa ešte raz chceme 
dôrazne ohradiť proti  za-
vádzajúcim informáciám  
o podmienkach práce vo-
dičov v Dopravnom podni-
ku mesta Žiliny s.r.o., ako aj  
o ich odmeňovaní. V prípade 
takto zverejnených informá-
cií sa dopravný  podnik  ani 
nemôže účinne brániť, keďže 
ide o zovšeobecnené alebo 
neúplné informácie. Veríme 
však, že Žilinčania majú svoj 
názor a na vec sa pozerajú 
pragmatickými očami. 

Prázdninový režim snáď dlho 
nepotrvá a mestská hromad-
ná doprava bude opäť fun-
govať štandardným spôso-
bom. Za vzniknutú situáciu 
spôsobenú vyššou mocou sa 
cestujúcim ospravedlňujeme. 
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Ako je to naozaj 
s vodičmi MHD?

Po ukončení pracovného 
pomeru v Štátnom archíve 
v Žiline, kde som praco-
val v rokoch 1969 – 2015, 
chcem dokončiť niektoré 
rozpracované témy týkajú-
ce sa najmä histórie Žiliny. 
V súčasnosti spolu s Pa-
trikom Gromom a Mirom 
Pflieglom dokončujeme 
prvú časť knihy Stratená 
Žilina.  Tu opisujeme  
a fotografiami doplňujeme 
to, čo sme mali v meste  
a už „stratili“ v priebehu 
rokov. Má to byť istý odkaz 
našim potomkom, ale i sú-
časníkom, ktorí si na tieto 
veci ešte pamätajú. Medzi  
straty patria legendy, ako 
bol Bufet u Kráľa,  Reštau-
rácia Marína, Cukráreň 
lietadlo či Drevený Tuzex 
a iné. Kniha by mala byť  
k dispozícii všetkým Ži-
linčanom v marci. Záro-
veň pripravujeme aj 
druhý diel tejto knihy,  
verím, že sa obe stretnú  
s priaznivou odozvou. Ne-
chceme však, aby to boli 
len nostalgické spomien-
ky pre pamätníkov, ale aj 
istým poučením súčasnej 
i budúcej generácii Ži-
linčanov, ktorí majú radi 
naše krásne mesto. Pre 
nich uverejňujem na mo-
jej facebookovej stránke  
i staré fotografie mesta  
a okolia. Som rád, že mnohí 
moji priatelia – vyše 800 – 
dopĺňajú moje fotografie  
o svoje poznatky, svoje 
fotky a občas, keď som ne-
presný, opravujú. Som za 
to veľmi vďačný. V súča-
snosti v spolupráci s me-
stom chodím prednášať do 
Rosenfeldovho paláca, kde  
v úžasnej atmosfére krásne 
obnovenej pamiatky sa 
vytvorilo ďalšie kultúrne 
a spoločenské centrum. 
Koncom minulého roka 
som dokončil i ďalšie QR-
kódy pre popis pamiatok  
a významných budov 
mesta. Takto má Žilina  
ako jedno z mála miest 
na Slovensku  pre náv-
števníkov a  Žilinčanov 
k dispozícii faktografiu  
a fotografie k pamiat-
kam  na internete. Ako 
nestranícky občan mesta 
a historik sledujem dia-
nie v našom meste, jeho 
problémy, úspechy, budo-
vanie, straty a sledujem aj 
internetovú stránku mesta. 
Vyjadril som sa i k prevodu 
„Korytnačky“ a dúfam, že 
poslanci a vedenie mesta  
s rozumom jej osud  
vyriešia. 

Detské jasle Veľká okružná  

Jedáleň pre seniorov na Lichardovej ulici  
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Od januára 2017 sa 
opäť pristúpilo k 
rozširovaniu okrskov 
Mestskej polície 
Žilina o ďalšie dva. 
Prvý osobitný okr-
sok mestskej polície 
začal svoju činnosť 
ešte v júni 2016 na 
sídlisku Vlčince. 

Okrem okrsku mestskej 
polície na sídlisku 
Vlčince sa od nového 

roka zriadili na území mesta 
ďalšie dva okrsky, ktoré budú 
slúžiť svojmu účelu – okrsok 
na sídlisku Solinky a Hájik. 
Administratívy okrskov Me-
stskej polície Žilina sú tak 
dostupné na sídliskách:

• Solinky (v Základnej škole 
Gaštanová),
• Vlčince (vedľa detského do-
pravného ihriska – budova 
spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.),
• Hájik (v komerčnom objek-
te pri Základnej škole Náme-
stie mladosti).

Od nového roka prešla Me-
stská polícia Žilina na nový 
systém, a to rozdelenie 
činnosti mestskej polície 
do 4 okrskov: mesto – cen-
trum, sídlisko Vlčince, So-
linky a Hájik. Hlavnou vý-
hodou nového rozdelenia 
činností mestskej polície 
do okrskov bude značné 
posilnenie výkonu služby 
v centre mesta i na jeho 

sídliskách. V každom sí- 
dliskovom okrsku pracu-
je 8 mestských policajtov.  
K tomuto kroku sa pri-
stúpilo najmä na žiadosť 
samotných občanov a tiež 
mestských poslancov.

Účinok okrskov od svoj-
ho zriadenia na žilinských 
sídliskách bol citeľný vo 
viacerých prípadoch, ktoré 
príslušníci doteraz riešili 
– najčastejšie zasahujú pri 
rušení nočného pokoja, pri 
problémoch občianskeho 
spolunažívania, pri ne-
správnom parkovaní alebo 
pri sťažnostiach na „psíč-
karov“. 
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Mestská polícia Žilina má 
od nového roka štyri okrsky

Dovoľujeme si  
reagovať na článok, 
ktorý si mohli Ži-
linčania prečítať 
v jedných schrán-
kových novinách.  
V ich decembrovom 
vydaní na tretej 
strane uvádza autor 
fikciu, ktorá má 
naozaj ďaleko od 
skutočnosti. 

Preto pokladáme za 
dôležité reagovať na 
tento nepravdivý  

a klamlivý článok, aby žilin-
ská verejnosť nebola tými-
to výmyslami uvedená do 
omylu alebo celkom okla-
maná. Zároveň veríme, že 
si každý súdny človek urobí 
vlastný názor na to, pre 
ktoré dôvody tento zavá- 
dzajúci článok vznikol.

Tento článok je natoľko 
„mimo pravdy“, že zame-
nil dokonca aj skutočných 
vlastníkov spomínaných 
pozemkov a nehnuteľností 
a akoby zrkadlovo prekrútil 
skutočný stav spomínaných 
problémov so Športovou 
halou na Bôriku. Článok sa 
ako vtipný zrejme javí len 
samotnému autorovi či ko-

lektívu autorov, ktorí si zrej-
me pri jeho písaní skutočne 
museli dať viac vianočného 
punču, ako by sa patrilo na 
profesionálnych novinárov.

Autor v nej uvádza nejaké-
ho zlého draka Chomauga, 
ktorý vlastní dóm Bôrikus 
pripomínajúci korytnačku. 
Tento drak nielenže dóm 
vlastní, on ho nechce ani 
sprístupniť verejnosti, ktorá 
túži športovať. 

Pravda je taká, že „drak 
Chomaug“, čiže primátor 
Igor Choma, ani mesto Žili-
na NIE JE vlastníkom Špor-
tovej haly na Bôriku, a teda 
nemôže v súčasnosti rozho-
dovať o jej využití. Skutoč-
ným majiteľom je žilinský 
podnikateľ George Trabel-
ssie, ktorý dnes, keď hala 
začína byť v havarijnom sta-
ve, skúša prostredníctvom 
niektorých mestských po-
slancov spustnutú športovú 
halu predať. 

Dlhodobou snahou súča-
sného primátora Igora Cho-
mu bolo a je vrátiť Športovú 
halu na Bôriku naspäť do 
mestského majetku, avšak 
nie za takých podmienok, 

aké jej súčasný majiteľ po-
núka. Možno v inej fikcii by 
nejaký záujemca kúpil svoj 
predchádzajúci majetok za 
väčšiu sumu, ako ho pre-
dal, i keď ten jeho niekdajší 
majetok má už podstatne 
nižšiu hodnotu z dôvodu 
dlhoročného zanedbávania.  

To, že by ľudia odkúpením 
športovej haly mestom pre-
stali mať záujem o pláno-
vaný areál žilinského športu 
pod Dubňom, považujeme 
za irelevantné. V iných me-
stách je absolútne bežné, že 
mesto nemá len jedno špor-
tové stredisko. Z rôznych 
športových akcií na území 
mesta, ktoré sa tešia popula-
rite, je zrejmé, že Žilinčania 
majú o pohyb a šport zá- 
ujem. 

K hlasovaniam žilinských 
mestských poslancov snáď 
len toľko, že každý poslanec 
by mal hlasovať slobodne, 
bez nátlaku a podľa svojho 
vedomia a svedomia. Na-
koniec sa predsa len bude 
zodpovedať svojim voličom 
v najbližších komunálnych 
voľbách.

REDAKCIA

Reakcia na nepravdivý článok  
z kategórie „fikcia“

S ľuďmi bez domova sa v centre nášho mesta a jeho okolí stretávame dennodenne. 
Množstvo skúseností s ľuďmi bez domova majú v Žiline práve príslušníci Mestskej po-
lície Žilina, ktorí im počas celého roka poskytujú potrebnú pomoc i mnohokrát sociálne 
poradenstvo. Najmä počas mrazivých a chladných dní sú príslušníkmi mestskej polície 
odporúčaní na využitie služieb Charity sv. Vincenta, ktorá sa nachádza blízko centra 
mesta na Predmestskej ulici č. 12 v Žiline. 

V nocľahárni sa poskytuje nocľah osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpe-
čené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Toto prístrešie ďalej utvára 
podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy či 
výdaj stravy, resp. výdaj potravín. Mesto Žilina prispieva Charite sv. Vincenta ročne su-
mou 30 000 eur, z ktorej je zabezpečená aj práve spomínaná nocľaháreň.

Ako pomôcť ľuďom bez domova?

Milí Žilinčania,

práca v našom me-
ste a na samotnom 
mestskom úrade 
je v plnom prúde. 
Aj v tomto mesiaci 
máme plné ruky 
práce so zimnou 
údržbou ciest  
a chodníkov. Po-
kračujeme podľa 
Operačného plánu 
zimnej údržby, ktorý 
je zabezpečený pre 
cesty v celkovej 
dĺžke 255 km  
a pešie komuniká-
cie v celkovej dĺžke 
63 km. Občania 
majú k dispozícii  
i nepretržitú dispe-
čersko-spravodaj-
skú službu (041/565 
23 71), na ktorej 
môžu nahlasovať 
problémy s prejazd-
nosťou ciest alebo 
chodníkov. Voči 
zmluvnej spoločno-
sti sme však museli 
uplatniť sankciu za 
nedodržanie zmluv-
ných podmienok. 

Do fungovania cho-
du úradu sme v 
roku 2017 vykročili  

s rozpočtom, ktorý schváli-
li poslanci vo výške zhruba 
58,79 mil. eura, pričom 
rozpočet na tento rok bol 
zostavený ako vyrovnaný. 
Financie budú investované 
do nášho mesta, a to najmä 
na rozvoj a zlepšenie život-

nej úrovne v Žiline. S prí-
chodom nového roka sme 
si dali za cieľ rozpracovať, 
ale i dokončiť množstvo 
investičných akcií. Rekon-
štrukčné práce v parku na 
Bôriku sa plánujú dokon-
čiť v mesiaci október 2017. 
Aktuálne prebieha i verej-
ná anonymná urbanistic-
ko-krajinská súťaž návrhov 
Námestia Andreja Hlinku 
s parkom, ktorej cieľom je 
vybrať najvhodnejšiu alter-
natívu využitia verejného 
mestského priestranstva – 
Námestia Andreja Hlinku 
s Farskými schodmi a Sa-
dom SNP. 

Investície poputujú i do 
mestskej hromadnej do-
pravy, a to na kúpu nových 
trolejbusov a autobusov. 
Neobíde sa ani školstvo, 
pod ktoré spadá v meste 
Žilina osem základných 
škôl, šesť základných škôl  
s materskými školami, 
dvadsať materských škôl, 
takisto základné umelecké 
školy, ktoré sú dve, i Cen-
trum voľného času na Kuz-
mányho 105. 

Pokračovať sa bude vo 
výstavbe a rekonštrukcii 
chodníkov a ciest v celom 
meste, na ktorú sa vyčle-
nilo vyše 500 tis. eur. Fi-
nancovať sa budú i služby 
v oblasti sociálnej, a to 
poskytovanie stravy našim 
dôchodcom, odkázaným 
osobám či denných sta-
cionárov. Z rozpočtu me-

sta na rok 2017 sa bude 
naďalej financovať činnosť 
Mestskej polície Žilina, 
Mestského divadla Žilina 
a Mestskej krytej plavárne. 
Všetky informácie týkajú-
ce sa rozpočtu mesta náj-
dete zverejnené na webovej 
stránke mesta www.zilina.
sk v sekcii Mesto – Hospo-
dárenie mesta – Rozpočet 
mesta. 

S príchodom fašiangového 
obdobia zároveň pozývam 
v piatok 24. februára všet-
kých Žilinčanov a návštev-
níkov na fašiangový sprie-
vod masiek, ktorý tak ako 
každý rok prejde od mest-
ského úradu cez Marián-
ske námestie na Národnú 
ulicu a späť na Mariánske 
námestie. Pripravený je 
bohatý kultúrny program, 
preto verím, že vás pro-
gram osloví a zavítate do 
historického centra nášho 
mesta.

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline

Primátor Choma: Verím, že sa definitívne 
ukončila „kauza Aupark“, mesto tak nepríde 
o viac ako 17 mil. eur 
Mesto sa dočkalo 
pozitívneho vývoja 
súdnych konaní pre-
biehajúcich medzi 
ním a spoločnosťou 
GETWAY MANAGE-
MENT, a.s. Verejno-
sti sú tieto súdne 
konania z médií 
pravdepodobne viac 
známe ako „kauza 
Aupark“, ktorá má 
korene ešte v časoch 
predchádzajúcich 
primátorov. 

V skutočnosti ide o dve 
súdne konania a do-
brá správa sa týka 

zatiaľ jedného, avšak oveľa 
významnejšieho. V ňom 
ako žalovaný vystupuje pria-
mo mesto Žilina. Predme-
tom sporu je náhrada škody 
vo výške neuveriteľných  
17 560 914, 55 eura, ktorú malo 
mesto Žilina žalobcovi údajne 
spôsobiť tým, že vyvolalo spor 
o určenie vlastníckeho práva 
k pozemkom pod nákupným 
centrom Aupark po tom, ako 
sa za primátora Jána Slotu 
odpredalo vtedajšie Námestie  
Ľ. Štúra. Podľa tvrdenia žalo-
bcu tým malo dôjsť k omeš-
kaniu výstavby obchodného 
centra a aj k vzniku škody. 

V druhom súdnom konaní je 
žalovaným Slovenská republi-
ka v zastúpení Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionál-

neho rozvoja. Predmetom ko-
nania je náhrada škody vo výš-
ke „len“ 1 324 955,90 eura, a to 
rovnako v súvislosti s údajným 
omeškaním výstavby obchod-
ného centra Aupark v Žiline 
v dôsledku nesprávneho roz-
hodnutia stavebného úradu.

Mesto Žilina vždy zastávalo 
názor, že investorovi v súvislo-
sti s výstavbou obchodného 
centra nespôsobilo žiadnu 
škodu a tento názor viackrát 
tlmočilo tak žalobcovi, ako 
aj verejnosti. Túto pozíciu 
sa mestu podarilo na súde 
úspešne obhájiť za spolupráce 
s advokátskymi kanceláriami 
HADBÁBNA & spol., s.r.o. a 
DZIACKY LEGAL, s.r.o.

Okresný súd Žilina 
rozsudkom zo dňa 10. decem-
bra 2015 žalobu o zaplatenie  
17 560 914,55 eura v ce-
lom rozsahu zamietol ako 
nedôvodnú. Rozsudok však 
nenadobudol právoplatnosť, 
keďže žalobca sa voči nemu 
odvolal. Mesto si tak muselo 
počkať na verdikt Krajského 
súdu v Žiline. Po sérii do-
plňujúcich vyjadrení práv-
nych zástupcov oboch strán 
Krajský súd v Žiline rozsudok 
Okresného súdu Žilina ako 
správny potvrdil a vec je teda 
právoplatne skončená. Píso-
mné vyhotovenie rozsudku 
bolo zástupcovi mesta doru-
čené 13. decembra 2016.

Okresný aj krajský súd zhod-
ne v odôvodnení konštatova-
li, že mesto žalobcovi žiadnu 
škodu nespôsobilo a nie je 
povinné zaplatiť mu sumu 
17 560 914,55 eura. Pokiaľ 
by mesto muselo takúto čia- 
stku uhradiť, išlo by z pohľa-
du hospodárenia o likvidačný 
krok s kritickými dosahmi 
na každodenné fungovanie 
mesta. Preto mesto vzniknutú 
situáciu bralo veľmi vážne. 
Rozhodnutia okresného  
i krajského súdu vnímame 
ako podstatné a veľmi dôleži-
té víťazstvo.

Proti rozhodnutiu krajského 
súdu sa nemožno odvolať. 
Je však pravda, že žalobca by 
mohol využiť mimoriadny 
opravný prostriedok – do-
volanie a docieliť, aby vo 
veci rozhodoval Najvyšší 
súd. Veríme však, že žalobca 
takýto postup vzhľadom na 
jednoznačnosť doterajších 
súdnych rozhodnutí nevy- 
užije a konečne uzná koniec 
tohto nezmyselného sporu. 
Rovnako tak mesto dúfa, že 
žalobca svoje ďalšie kroky 
bude zvažovať aj vzhľadom na 
skutočnosť, že ďalšie vyostre-
nie vzťahov s mestom, a teda 
v podstate i s jeho obyvateľmi, 
na ktorých má vec predo- 
všetkým dosah, istotne nie je  
v jeho obchodnom záujme.

REDAKCIA
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Volebný obvod č. 8 informuje
Ani počas posled-
ných mesiacov roka 
2016 poslanci vo-
lebného obvodu č. 8 
nezaháľali  
a pracovali na pre-
sadzovaní požiada-
viek občanov. Rea- 
lizovali sa jednak 
plánované akcie, 
avšak vyskytlo sa 
opäť množstvo 
rôznych „drobných“ 
aktuálnych problé-
mov, ktoré občanov 
trápili a bolo ich 
potrebné riešiť. 
Všetko sa však od-
víjalo od finančných 
možností rozpočtu 
mesta, ale aj kon-
krétneho typu požia-
davky. Niektoré totiž 
už nebolo možné 
vyriešiť z dôvodu 
nadchádzajúcej 
zimy, a preto ich rea-
lizácia bude možná 
až nástupom jari.

Na základe požiadavky 
občanov Budatína vzne-
senej na stretnutí poslan-
cov s občanmi bol vypra-
covaný dopravný projekt 
križovatky pri „Gustovi“. 
Výsledkom bolo nové 
vyznačenie križovatky 
vodorovným a zvislým 
dopravným značením,  
v rámci čoho došlo aj  
k posunutiu zastávok me-
stskej hromadnej dopravy.  
A práve tu sa ukázal 
problém, keďže pri realizá-
cii križovatky  sa výrazne 
zlepšili podmienky pre vo-
dičov z hľadiska bezpečno-
sti premávky, avšak podľa 
názoru niektorých občanov 
sa pri vypracovaní projek-
tu dostatočne nemyslelo 
na chodcov – najmä po-
užívateľov autobusových 
zastávok. 

Výsledkom pracovného 
rokovania týkajúceho sa 
možného premiestnenia 
autobusových zastávok na 
iné miesto alebo vrátenia 
do pôvodného stavu bolo 
prijatie záverov smerujú-
cich k hľadaniu možných 
riešení na zlepšenie  
súčasného stavu.

Ako výsledok dobrej spo-
lupráce poslancov obvodu 
s vedením mesta možno 
vyzdvihnúť rekonštrukciu 
šatní na futbalovom ihris- 
ku v Brodne. Od zaslania 
požiadavky futbalistov cez 
miestneho poslanca na ve-
denie mesta Žilina do ukon-
čenia realizácie uplynul 
iba rok a pár mesiacov. Tu 
vidieť názorný príklad, že 
vedenie mesta sa snaží pod-
porovať a udržiavať šport aj 
v mestských častiach Žiliny. 
V rámci slávnostnej kolau-
dácie zrekonštruovaných 
šatní, ktorej sa zúčastnilo 
takmer celé vedenie mesta 
vrátane vedúcich odborov, 
ktoré v rámci tejto akcie 

participovali,  sa odohral aj 
priateľský futbalový zápas 
medzi výberom mesta  
a športovcami miest-
nej RTJ Brodno. Vyda-
rená akcia bola  ukončená 
slávnostným posedením  
s občerstvením.

Z pôvodne pripravovaného 
zámeru projektu na histo-
rickej časti zvyšku starého 
mosta v Budatíne, kde malo 
byť pôvodne vybudované 
servisné stredisko pre cykli-
stov spolu s prevádzko-
vaním občerstvenia, sa ako 
ďalší príklad dobrej spo-
lupráce poslancov obvodu  
s vedením mesta podarilo 
zrealizovať vybudovanie 
oddychovej zóny pre obča-
nov Budatína, v rámci čoho 
došlo aj k revitalizácii zvyš-
ku starého mosta.

V Zástraní bolo vybudo-
vané detské ihrisko a počas 
vianočných sviatkov sa tu 
po prvýkrát rozsvietil via-
nočný stromček.

Na viacerých cintorínoch 
obvodu sa podarilo vyko-
nať potrebné úpravy, po 
ktorých volali občania už 
niekoľko rokov. Ide najmä 
o vybudovanie prístrešku 
v Dome Nádeje v Zástraní, 
výstavbu chodníka ku krí-
žu v Budatíne, zbúranie 
starej márnice, opravu  
schodov a osadenie 
prístrešku v Brodne. Všet-
ky tieto úpravy sa poda-
rilo zrealizovať včas tak, 
aby občania mali možnosť 
ich užívať už počas Sviat-
ku všetkých svätých. Toto 
by nebolo možné bez ak-
tívnej podpory zo strany 
prednostu mestského úradu  
p. Lišku, ktorý v maximál-
nej možnej miere vychádzal  
v ústrety miestnym poslan-
com, za čo mu patrí poďa-
kovanie.

V rámci dlho pripravovanej 
rekonštrukcie potoka Brod-
nianka a stabilizácie súvisia-
ceho aktívneho zosuvu sva-
hu zainteresované subjekty 
pokračovali v prácach na 
príslušných projektoch.

Pre občanov Budatína je po-
tešujúcou správou skutoč-
nosť, že v rámci rozpočtu na 
rok 2017 sa schválila suma, 
na základe čoho sa v roku 
2017 má začať s konkrét-
nou realizáciou prvej časti 
výstavby chodníka Budatín 
– Zádubnie.

Z pôvodného zámeru zru-
šenia VKK pri cintorínoch, 
ktorý sa na úvod najskôr 
stretol s nevôľou občanov, 
sa nakoniec tento zámer 
zrealizoval v Zádubní, Bu-
datíne a Zástraní, kde boli 
veľkokapacitné kontajnery 
(VKK) nahradené veľko-
objemovými nádobami. 
Situácia sa postupne stabi-
lizuje a občania si na túto 

skutočnosť zvykajú. Týmto 
sa ušetria aj nemalé finan- 
čné prostriedky za odvoz 
VKK. Tu chceme poukázať 
na s tým súvisiacu negatív-
nu skutočnosť, kedy v Bu-
datíne bola pri VKK nain-
štalovaná fotopasca, ktorú 
krátko po jej nainštalovaní 
– čomu predchádzalo tak-
mer ročné úsilie s tým spo-
jené – neznámy páchateľ 
po krátkom čase hanebne 
odcudzil.

Pre občanov Považské-
ho Chlmca je potrebné 
dobudovať chodníky na  
miestnom cintoríne a prio- 
ritou je tu najmä dlho 
očakávaná kanalizácia.

Vo Vraní je taktiež potreb-
né vybudovať chodníky na 
cintoríne a najmä vybudo-
vať novú lávku cez rieku 
Kysuca.

Všetci poslanci obvodu 
jednotne podporili petí-
ciu viac ako 300 občanov, 
zameranú proti výstav-
be vysielača mobilného 
operátora na Základnej 
škole Slovenských dobro-
voľníkov v mestskej ča-
sti Budatín. Občania sa 
obávajú možných negatív-
nych dôsledkov žiarenia 
na ľudské zdravie, v čom 
ich podporili aj viacerí 
poslanci mestského zastu-
piteľstva. V obvode sme 
si v spolupráci so ZO JDS 
v októbri uctili starších 
spoluobčanov a dňa 11. 
11. aj pamiatku vojnových 
veteránov. Pri príležito-
sti konca roka sa poslanci 
zúčastnili viacerých kul-
túrno-spoločenských akcií 
organizovaných ZO JDS  
a občianskymi združenia-
mi, ako aj na výročných 
schôdzach miestnych 
DHZ.

V súčasnom zimnom ob-
dobí v obvode č. 8 pociťu-
jeme negatívne dôsledky 
nádielky snehu, ktorá 
spôsobuje problémy pri 
zabezpečovaní zjazdnosti 
ciest a miestnych komu-
nikácií. Táto skutočnosť 
je problémom viacmenej 
vo všetkých častiach ob-
vodu, ktorý sa síce nachá- 
dza takmer celý v kopco-
vitom hornatom teréne, 
avšak napriek tomu patrí 
až do poslednej III. etapy 
vykonávania zimnej údrž- 
by.

Poslanci obvodu  na záver 
tlmočia poďakovanie obča-
nov vedeniu mesta Žilina 
za realizáciu ich  požiada-
viek. 

Poslanci volebného  
                          obvodu č. 8:   

Ing. Ján Pažický 
Mgr. Emília Talafová 

Ján Púček

„Život bez psa je 
možný, ale nemá 
zmysel. Jeho  
srdce bije za dvoch. 
Najprv za svojho 
pána a až potom 
za seba...“ Výrok, 
ktorý má žilinský 
útulok na profi-
le svojej stránky, 
hovorí za všetko. 
Útulok bol oficiálne 
otvorený v apríli 
2011. Odvtedy už 
mnohým ne- 
chceným, opu-
steným a týraným 
zvieratám dal šancu 
na pekný a dôstoj-
ný život plný lásky. 
O činnosti útulku 
nám porozprávala 
jeho majiteľka Soňa 
Orčíková. 

Mohli by ste našim či-
tateľom priblížiť, ako 
útulok funguje? Máte 
zamestnancov alebo len do-
brovoľníkov?

Útulok je občianske zdru-
ženie, ktoré má jedného 
zamestnanca a niekoľko 
dobrovoľníkov, ktorí sa 
psíkom venujú na úkor 
svojho voľného času. Od-
chyty psov zabezpeču-
je Mestská polícia Žilina  
a psíky odchytené na území 
mesta sú dotované mestom 
počas 60 dní, po tejto dobe 
už náklady hradíme sami.

Kapacity útulku sú určite 
obmedzené. Aký máte mo-
mentálne stav? 

Máme 20 kotercov.  
V závislosti od znášanlivo-
sti psíkov je ich v koterci 
viacero, aktuálne máme  
v útulku 26 psov.

Ak chcú ľudia pomôcť, čo 
môžu urobiť?

Pomôcť môžu ľudia prine-
sením teplých diek, kva-
litného krmiva, konzerv, 
pamlskov, hračiek, obojkov, 
misiek a pod. Najlepšia po-
moc je však vo forme do-
brovoľníctva. Vďaka vhod-
ným dobrovoľníkom, ktorí 
vedia „pracovať“ so psami, 
majú hafani možnosť do-
stať sa častejšie von na pre-
chádzku, čo im pobyt u nás 
spríjemňuje. Samozrejme, 
najviac našim psíkom po-
môže dočasná opatera ale-
bo adopcia.

Čo je potrebné k adopcii 
psíka?

Pri adopcii uprednostňu-
jeme osobný rozhovor 
(psíky nikdy neposielame 
po niekom). Pokiaľ človek 
prejde naším „výsluchom“ 
a spĺňa podmienky, môže 
si vybraného psíka vziať 
domov. Podpíše adopčnú 
zmluvu a zaplatí adopčný 
poplatok (jeho výška závisí 

od veterinárnych ošetrení, 
pri dospelom psíkovi je to 
cca 35 až 40 eur, pri šteniat-
kach 15 eur). Pes z útulku 
dokáže lásku a starostlivosť 
opätovať s nekonečnou 
vďačnosťou a vernosťou. 
Práve takýto pes sa môže 
stať aj vaším najlepším pria-
teľom.

Jednou z možností, ako 
psíkom pomôcť, je aj do-
časná opatera. Ako to fun-
guje?

Dočasná opatera je pre 
psov veľkým prínosom  
a pomocou. Ide v podstate 
o poskytnutie dočasného 
bydliska psíkovi, až kým 
si ho niekto neadoptu-
je. Vhodná je najmä pre 
menších bytových psíkov, 
ktorým je v koterci zima 
alebo sú bojazlivejšie.  
V domácom prostredí sa 
pes rýchlejšie osmelí, naučí 
sa hygienickým návykom, 
životu v rodine, a tak je 
lepšie adoptovateľný. Je 
dôležité, aby ostal v dočas- 
nej opatere až do adopcie, 
čo môže niekedy trvať aj 
niekoľko mesiacov. Krmi-
vo, veterinárnu starostlivosť 
a všetky potrebné veci však 
zabezpečíme my.

Ako psíky trávia zimu  
a hlavne tohtoročné tuhé 
mrazy?

Našťastie silné mrazy zvlá- 
dli naši hafani úplne v po-
riadku. Pre tých zimomra-
vejších sme sa snažili za-
bezpečiť dočasné opatery 

a ostatné psíky majú dobré 
búdy so zábranami proti 
vetru a teplé deky. Počas 
dňa dostávajú vlažnú vodu, 
kvalitnú stravu, minimálne 
dvakrát denne sú venčení  
a striedajú sa vo výbehoch.

Kde vás nájdeme?

Náš útulok sa nachádza  
v Mojšovej Lúčke (pri ka-
filérii VAS s.r.o., v smere 
zo Žiliny do Martina za 
Hyzou), už z hlavnej cesty je 
útulok dobre viditeľný vďa-
ka vlajke a veľkým tabuliam 
s nápisom Žilinský útulok.

Mnohí psíci žijú v útulku len 
vďaka finančným príspev-
kom. Pomôže akákoľvek 
čiastka, ktorú môžete aj 
vy poslať na číslo účtu: 
4012364969/7500, IBAN: 
SK44 7500 0000 0040 1236 
4969, SWIFT: CEKOSKBX.

Útulku je možné darovať aj 
2 % z dane. Viac informá-
cií a galériu psíkov čakajú- 
cich na adopciu nájdete na 
stránke útulku http://www.
utulok-zilina.sk/ alebo na 
Facebooku: utulokZilina.sk.

REDAKCIA

Vyberte si aj vy verného priateľa 
zo psíkov v žilinskom útulku

Pulo hľadá nový domov.
Zdroj: Žilinský útulok 

Esme je už adoptovaná.
Zdroj: Žilinský útulok 
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Písmo a typografia
na Slovensku v 20. storočí

Začalo sa to Cyrilom a Metodom

Výstava predstavuje výber prác s písmom od 63 autorov
pôsobiacich v oblasti úžitkovej grafiky a grafického dizajnu

v 20. storočí na Slovensku.

16. január 2017 – 10. marec 2017

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina

Otváracie hodiny: 9.00 – 16.00   Vstupy prehliadok: pondelok – piatok 9.30 a 15.00

+421 (0) 41 764 9692   info@rosenfeldovpalac.sk   www.rosenfeldovpalac.sk

16. 02. 2017
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA ŽILINA

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

LYŽIARSKE STREDISKO OŠCADNICA

INFO: WWW.SPORT.ZILINA.SK

ŠTARTOVNÉ 0,- €

ˇ
7. 15 HOD. ODCHOD AUTOBUSOV ZO ŽILINY, 
NÁVRAT O CCA 15.00 HOD.

LYŽIARSKE 
PRETEKY

CARNEVAL
Žilinský festival fašiangových masiek

24.
február
2017

13. ročník

SPRIEVOD MASIEK 
14.30 hod. hosť STELLA POLARIS / Nórsko

18.00 hod. vystúpi FUNNY FELLOWS

Projekt bol podporený z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, viac informácií www.eeagrants.sk

SPRIEVODNÉ 
PODUJATIE

sobota 25.2.2017 Roztancované fašiangy
mestské divadlo Žilina o 16.00 hod. (hosť FS Mladosť, Dubnica nad Váhom)

8. MAREC 2017

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA
STREDA 18.00 HOD.

VYHLÁSENIE 
NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 

ŠPORTOVCOV 
MESTA ŽILINA 
ZA ROK 2016

VSTUP 

VOĽNÝ

Nominovať do ankety Športovec mesta Žilina za rok 2016 v kategórii: dospelý, mládežník, 
družstvo, športové podujatie, športový tréner-funkcionár môže aj široká verejnosť. 
Svoje nominácie posielajte do 13. februára 2017 na e-mail: peter.zanicky@zilina.sk.
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Aj v novom roku pokračujú  

na Radnici zaujímavé výstavy 
V januári bola otvorená výstava diel umelca Jozefa Zelného. Tento výtvarník sa narodil 18. apríla 
1922 v Žiline a zomrel v roku 2006. Kresliť začal už ako 6-ročný. Aj keď Jozef Zelný patril generačne  
k umelcom, ktorí svojou tvorbou manifestovali tesne po druhej svetovej vojne, v slovenskom kra-
jinárstve má svoj nezastupiteľný 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 me- 
dzníkom v jeho živote bol rok 1945, keď musel predčasne ukončiť štúdium medicíny. Výtvarná 
činnosť totiž patrila medzi jeho najväčšie záľuby. 

Pozývame vás na výstavu Jozefa Zelného, ktorá je prístupná do 10. februára 2017 v pracovné dni 
od 8.00 do 15.00 hod. na Radnici mesta Žilina.

 FEBRUÁR
 PROGRAM
  25. DIVADELNÁ SEZÓNA 2016/2017

 www.divadlozilina.eu 

ZĽAVY
Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, držitelia AZET karty zľava 20% 
/okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZŤP zľava 50%. 
Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. 

Študenti konzervatórií, VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, JAMU, DAMU a divadelnej 
vedy majú pri voľnej kapacite sály vstup na reprízy domácich inscenácií zdarma.

DIVADELNÁ KAVIAREŇ
PONDELOK 9:30 – 18.00
UTOROK – ŠTVRTOK 9:30 – 22.00
PIATOK 9:30 – 03:00
SOBOTA 17:00 – 03:00
NEDEĽA ZATVORENÉ

PREDAJ A REZERVÁCIE VSTUPENIEK 
PON  –  PIA 14:00  –  18:00 a hodinu pred predstavením
ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia
E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu 
TELEFÓN 041 381 0000
MOBIL 0915 791 824 / 0911 148 446 
ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu 

Kompletné informácie o všetkých inscenáciách Mestského divadla Žilina nájdete na www.divadlozilina.eu/repertoar 
ZOSTAVILA Dagmar Košťanová / FOTO B. Konečný, E. Kudláč, C. Bachratý, R. Tappert, D. Lajmon / DESIGN © Peter Dlhopolček, Profigrafik.sk / TLAČ AB TLAČ, s. r. o.

IVANA KUBÁČKOVÁ A JANA OĽHOVÁ V INSCENÁCII BESI I. 

ILINSKÉ NOVINY

STREDA  1 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN ILÚZIE 
    TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

ŠTVTROK  2 11:00 / 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN JASNE, V POHODE      TEXT / RÉŽIA SILVIA VOLLMANNOVÁAH

PIATOK  3  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN OPITÍ 
    TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  10 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / VEREJNÁ GENERÁLKA  VZKRIESENIE  
    TEXT DANIEL DOUBT / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  10  21:00 / ŠTÚDIO / KONCERT PETER A LUCIA  
    / J. URSINY, D. NVOTOVÁ,  
    TALENT TRANSPORT /  

SOBOTA  11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMÍERA  VZKRIESENIE  
    TEXT DANIEL DOUBT / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

UTOROK  14  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN SMITH & WESSON 
    TEXT ALESSANDRO BARICCO / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

STREDA  15  10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN SMITH & WESSON 
    TEXT ALESSANDRO BARICCO / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

ŠTVRTOK  16 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ 3T V DIVADLE 
   

PIATOK  17 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ  POLNOČNÁ OMŠA  
    HOSŤUJE SND BRATISLAVA

SOBOTA  18 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ VZKRIESENIE  
    TEXT DANIEL DOUBT / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

UTOROK  21 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN ÍDOMENEUS 
    TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

STREDA  22  19:00 / VEĽKÁ SÁLA /15+ / 100 MIN  HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ) 
    TEXT PETER PAVLAC / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

ŠTVRTOK  23 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN   BESI I.
    TEXT F. M. DOSTOJEVSKIJ / D. MAJLING / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  24 10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN   BESI I.
    TEXT F. M. DOSTOJEVSKIJ / D. MAJLING / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  24 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 75 MIN  SEXUÁLNA PERVERZITA  
    V CHICAGU
    TEXT DAVID MAMET / RÉŽIA JÁN ŠTRBÁKAH 

SOBOTA  25 16:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT ROZTANCOVANÉ FAŠIANGY  
    FOLKLÓRNE VYSTÚPENIE  
 

    HOSŤUJEME 

PIATOK  17  18:00 / ZÁJAZD / ČADCA KONFETY 
    TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠAH  

UTOROK  28  19:00 / ZÁJAZD / SENEC KONFETY 
    TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠAH  

Na scénu Mestského divadla Žilina prichádza nová 
hra Vzkriesenie. Je prvou zo štyroch nových hier, 
ktoré Mestské divadlo plánuje uviesť v tomto roku. 
Pod režijnou taktovkou Eduarda Kudláča ožije na 
divadelných doskách príbeh o túžbe po láske a život-
nom zadosťučinení. 

Slovenský autor Daniel Doubt v hre s inteligentným 
humorom prepája dve veľké a večné témy, a to lásku 
medzi mužom a ženou a otázku existencie Boha. 
S nadhľadom a vtipom a s trochou irónie pritom 
odkazuje na ruských klasikov. Príbeh hry Vzkriesenie sa totiž odohráva v redakcii literárneho časopisu 
v Rusku, niekde v srdci Petrohradu. Stretávame tu šéfredaktorku slepo zamilovanú do redaktora, spiso-
vateľa, ktorého génius spravidla žne vavríny, ale práve je v útlme – pretože miluje šéfredaktorku, ďalej 
neúspešného spisovateľa a frustrovaného alkoholika, ktorý nemá na to, aby písal veľké romány, vrátnika 
prenasledovaného predstavami o svojej veľkej životnej láske a za chrbtom s neodbytnou susedkou, čo sa 
potrebuje o niekoho starať a vernú manželku sebavedomého psychiatra, ktorý netuší, že aj on sa môže 
stať „pacientom“. Hra plná prekvapivých zvratov a odhalení drží diváka v napätí až do úplného konca. 
V obsadení postáv príbehu uvidíte Borisa Zachara, Jána Dobríka, Annu Novákovú, Braňa Bača, Ivetu 
Pagáčovú, Michala Tomasyho, Juliánu Oľhovú a v alternácii Michala Kolejáka a Davida Uzsáka.

Inscenácia divadelnej hry Vzkriesenie posilní repertoár divadla v žánri komédie. Premiéra je plánovaná 
na sobotu 11. februára a predchádzať jej bude verejná generálka dňa 10. februára o 18.00 hod. Hru rea-
lizuje Mestské divadlo Žilina s finančnou podporou Nadácie Tatra banky.

Dagmar Košťanová, Mestské divadlo Žilina

Umelecký tím Mestského divadla Žilina sa 
pohrúžil do príprav novej divadelnej inscenácie

Na začiatku 18. storočia pozval uhorský palatín, knie-
ža Pavol Esterházy, do Žiliny františkánov, ktorí tu  
v rokoch 1723 – 1730 postavili Kostol sv. Barbory  
a kláštor. Kostol bol situovaný na vtedajšom okraji 
mesta pri dolnej bráne, čím chceli františkáni nazna-
čiť spätosť s jednoduchým ľudom. Vpravo od kostola 
sa nachádza osobitná Loretánska kaplnka (loretka)
postavená v rokoch 1731 – 1732. Kostol sv. Barbory 
je prvou barokovou stavbou sakrálneho charakteru  
v Žiline.
 

Loretánsku kaplnku a Kostol sv. Barbory môžete navštíviť každý utorok o 10.50 hod. 
a štvrtok o 10.50 a 14.15 hod. Na prehliadku je potrebné sa vopred objednať 

v Turistickej informačnej kancelárii.
 

Web: www.tikzilina.eu
E-mail: info@tikzilina.eu

Mobil: +421 (0)907 845 567
Tel.:  +421 (0)41 72 33 186

Prehliadky Loretánskej kaplnky 
a Kostola sv. Barbory

Zdroj foto: Mestské divadlo Žilina

  Diela Jozefa Zelného na Radnici   Diela Jozefa Zelného na Radnici

Zdroj foto: www.tikzilina.eu
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Mesto Žilina v spo-
lupráci s Cyklistic-
kým spolkom Žilina 
a klubom otužilcov 
a priateľov zimného 
plávania Tučniaky 
zorganizovali dňa 
17. 12. 2016 pre 
milovníkov behu  
a plávania už 15. 
ročník Vianočného 
behu na Vodnom 
diele Žilina. 

Prvýkrát sa Vianočný 
beh uskutočnil v roku 
2001 a zúčastnilo sa 

na ňom len 36 bežcov. Kaž-
dým rokom beh naberal na 
atraktivite a počet účast-
níkov sa výrazne zvyšoval. 
Minulý rok si tradičný beh 
prišlo odbehnúť rekordných 
765 súťažiacich. 

Beží sa po hrádzi Vodné-
ho diela mimo cestnej ko-
munikácie, s výhľadom na 
scenériu Malej Fatry. Bežia 
sa okruhy rozdelené na: 
maratón 42 195 metrov, 
polmaratón 21 098 metrov, 
stredná trať 8 300 metrov 
a krátka trať 1 000 metrov. 

Maratónska trať je od roku 
2013 certifikovaná (meranie 
p.  Kalabus). Už tradíciou 
podujatia sú plavci otužilci. 
Niektorí otužilci dokonca 
najskôr odbehnú svoj beh 
a následne si ešte zaplávajú 
priam v polievkovo teplej,  
5-stupňovej vode!!! Aj v tejto 
disciplíne sa vyhlasuje naj-
rýchlejší plavec a plavkyňa.  

Plavecká trať meria 200 me-
trov, resp. v toku Váhu 350 
m. Podujatia sa zúčastnilo 
množstvo známych osob-
ností, okrem bratov Petra 

a Juraja Sagana spomenúť 
môžeme aj olympionika 
Petra Tichého či sloven-
ského rekordéra v počte 
odbehnutých maratónov 
Alexandra Simona (ku 
dnešnému dňu odbehol 904 
maratónov).

Na výhercov každoročne 
čakajú vecné dary a hlavne 
poháre a medaily. Štatistika 
Vianočného behu – k 17. 
12. 2016 bežalo Vianočný 
beh spolu 3 854 bežcov. 

REDAKCIA

Vianočného behu sa doposiaľ
zúčastnilo 3 854 bežcov 

Spolok miest a obcí 
CIVINET Česká  
a Slovenská repu-
blika vyhlásil v roku 
2016 prvý ročník 
súťaže na dopravnú 
tému. Zamestnanec 
mesta Žilina  
z oddelenia mobili-
ty Luboš Slebodník 
zorganizoval v Žili-
ne podujatie Európ-
sky týždeň mobility, 
z ktorého poslal do 
súťaže fotografiu. 
Tá zožala úspech  
a okrem tretieho  
miesta získali aj 
cenu verejnosti.

Celkovo sa do súťaže 
prihlásilo 11 súťa-
žiacich, ktorí zaslali 

35 fotografií. Súťažilo sa vo 
dvoch kategóriách.

Kategória „Na čo som pyš-
ný vo svojom meste? Čo by 
som si prial, aby bolo v mo-
jom meste?“
Zaslané fotografie za-
chytávajú nové úpravy ve-
rejných priestorov, ktoré 
sú bezpečnejšie pre svoje 
okolie.

Výhercovia
1. Nový vodný prvok na ná-
mestí v Bruntále, fotené 25. 
júna 2010, autor: František 
Kučera.
2. Cyklotrasa v Houtenu, 
Holandsko, autor: Ing. 
arch. Petr Ondráček, mesto 
Třebíč.
3. Deň bez áut v Žiline, 22. 

septembra 2016, autor: Mgr. 
Ľuboš Slebodník, mesto  
Žilina.

Kategória „Čo ma pobavilo 
v oblasti dopravy a života 
vo verejných mestských 
priestoroch?“
Fotografie boli zamerané 
na kreativitu podujatí alebo 
ich myšlienka nás prinútila 
zamyslieť sa nad mobilitou 
ako takou, napríklad par-
kujúca loď na ceste, jazdiaci 
anjel na bicykli a iné.

Výhercovia
1Priechod pre chodcov – 
odnikadiaľ nikam, autor: 
Omasta, mesto Svit.
2. Žiadna bariéra nie je pre 
cyklotrasu problém, fotené 
v Aradu, Rumunsko, 10. 
júla 2016, autor: Mgr. Jiří 
Starý, mesto Ústí nad La-
bem.
3. Parkovanie lodí na uli-
ciach, fotené na Sicílii, 
Taliansko, autor: Roman 
Málek.

Cena verejnosti
Deň bez áut v Žiline, 22. 
septembra 2016, autor: 
Ľuboš Slebodník, mesto  
Žilina.

Komentár ku fotografii
Počas podujatia Európsky 
týždeň mobility bola uzavretá 
Ulica Vojtecha Spanyola v Žili-
ne pre motorové vozidlá v čase 
od 7.00 do 17.00 hod. Tento 
priestor bol využitý pre súťaže 
žiakov žilinských základných 
škôl, ktorí medzi sebou súťažili 
zbieraním bodov za jednotlivé 
úlohy pri daných stanovištia-
ch. Úlohy boli zamerané na 
tému doprava a udržateľná 
mobilita. Túto detskú aktivi-
tu oživila hudobná skupina, 
ktorá na klientskom parkovi-
sku pred Mestským úradom 
v Žiline spríjemnila deň svo-
jou hudbou nielen deťom, ale 
aj okoloidúcim. V tento deň 
premávala mestská hromadná 
doprava bezplatne.

REDAKCIA

Fotografia na tému mobilita 
získala ocenenie

Mesto Žilina sa 
môže pýšiť z úspe-
chu na podujatí Pla-
vecká štafeta miest 
2016, ktorá sa ko-
nala od septembra 
do decembra minu-
lého roka. Spomedzi 
dvanástich zúčast-
nených miest zvíťa-
zila Žilina s obrov-
ským náskokom v 
počte preplávaných 
metrov. 

Žilina v spolupráci  
s Mestskou krytou  
plavárňou Žilina a za 

podpory Nadácie Kia Mo-
tors Slovakia usporiadali  
22. septembra 2016 8. roč-
ník podujatia s názvom 
Žilinská plavecká štafe-
ta. Do štafety sa mohli 
zapojiť žiaci základ- 
ných a stredných škôl, špor-
tové kluby, seniori i široká 
verejnosť.

Podujatia v Žiline sa 
zúčastnilo 1 338 plav-
cov, viac ich prišlo len 
v meste Banská Bystri-
ca. Pretekov sa zúčast-
nila aj žilinská mládež  
s celkovým počtom 950 zú-
častnených, čo bolo najviac 
spomedzi všetkých miest. 
Rekord z roku 2012, a to  
1 315 000 metrov, sa po-
darilo prekonať a nový má 
číslo 1 562 000 metrov.  
Druhé miesto obsadili 
plavci v Novákoch, ktorí 
preplávali 184 560 metrov.

„Žilinská plavecká štafeta 
je podujatie, ktoré sa teší 
veľkej popularite. Mňa 
osobne najviac potešilo 
číslo 950, ktoré znázorňuje 
počet mládeže zúčastnenej 
na tomto športovom po-
dujatí. Dnešná mládež po-
trebuje ukázať smer k špor-
tovým aktivitám a myslím 
si, že takéto podujatia sú tá 
cesta,“ dodal primátor Igor 
Choma.

REDAKCIA

Žilinská plavecká štafeta prekonala 
svoj rekord z roku 2012

V nedeľu 5. febru- 
ára 2017 o 17.00 
hod. sa na zimnom 
štadióne v Žiline 
odohrá charitatívny 
extraligový hoke-
jový zápas medzi 
MsHK DOXXbet 
Žilina a HK Poprad. 
Domáci hokejisti 
nastúpia v špeciál-
nej edícii ružo- 
vých dresov, ktoré 
následne pôjdu do 
aukcie a výťažok 
z ich predaja bude 
venovaný na projek-
ty prevencie a boja 
proti rakovine. 

Žilinskí Vlci odohrajú 
charitatívny zápas na 
domácom štadióne 

práve v tomto termíne, 
lebo iba deň predtým, 4. fe-
bruára je Svetový deň boja 
proti rakovine. Nastúpia  
v ružových dresoch, ktorých 
farba je charakteristická 
pre podporu liečby tejto 
choroby. Hlavným partne-

rom zápasu je Liga proti 
rakovine Slovenskej re-
publiky, s ktorou žilinský 
klub nadviazal spoluprácu 
a venuje jej časť vstupného  
z každého domáceho zápa-
su z najvyššej hokejovej 
súťaže. 

Ružové dresy pôjdu po 
zápase do aukcie a výťažok 
z ich predaja sa použije 
výhradne na projekty veno-
vané prevencii a boju proti 
rakovine. Vďaka generál-
nemu partnerovi zápasu, 
spoločnosti CEWE, a.s., 

pôjde finančný príspevok 
aj Fakultnej nemocnici  
s poliklinikou v Žiline, kon-
krétne oddeleniu Klinickej 
a radiačnej onkológie.

Mestský hokejový klub Ži-
lina týmto pozýva všetkých 
Žilinčanov, športových 
fanúšikov, dobrých ľudí na 
hokejový zápas, aby prišli 
podporiť našich hokejistov, 
ale aj projekt na boj s touto 
zákernou chorobou, akou 
rakovina jednoznačne je.

REDAKCIA 

V Žiline sa bude konať ďalší 
charitatívny zápas

POZVÁNKA NA
8. ročník

ŽILINSKEJ PIRUETKY
Memoriál manželov Novákovcov

Dovoľujeme si vás informovať o organizácii medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaže, ktorú 
organizuje Figure Skating Club Žilina v spolupráci s mestom Žilina. Ide o súťaž zaradenú do 
série Slovenského pohára, v ktorej budú súťažiť pretekári vo veku od 5 rokov až po juniorské 
výkonnostné kategórie v celkovom počte 15 kategórií a zároveň dávame priestor kategóriám 
Interpretačného korčuľovania i Adult kategóriám v 5 kategóriách, ktoré sú veľmi populárne 
a potešia oko diváka.

Súťažiť sa bude v dňoch 11. 2. – 12. 2. 2017 (sobota – nedeľa) a presný  
časový program a harmonogram súťažných kategórií bude zverejnený 
na: www.fsc.wbl.sk v sekcii Žilinská piruetka i na facebooku nášho klubu.

Všetci nadšenci tohto športu sú srdečne vítaní a vstup pre všetkých je voľný.

Bc. Bibiána Srbecká 

Počet účastníkov Vianočného behu od roku 2002 

Víťazná fotografia
Autor: Ľuboš Slebodník 

Žilinskí Vlci odohrajú charitatívny zápas na domácom štadióne. 

Podujatia sa v Žiline v roku 2016 zúčastnilo 1 338 plavcov.
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RÔZNE FEBRUÁR  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac február v kronike, ktorú nájdete aj na stránke 
www.zilina.sk v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“.

1992
6. 2. sa konalo 11. zasa- 
dnutie Mestského zastu-
piteľstva v Žiline. Poslanci 
schválili  začínajúce stavby 
v roku 1992. Ako poradové 
č. 1 bola schválená Mestská 
hromadná doprava Žilina, 
I. stavba (pozn. výstavba 
trolejbusovej dopravy).

28. 2. v objekte bývalých 
detských jaslí na Vlčinciach 
bol otvorený Skautský dom 
(pozn. dnes sídlo ŽILBYT, 
s.r.o.). Na otvorení sa zúča-
stnil aj náčelník Slovenské-
ho skautingu Ivan Janček. 

1997
2. 2. Štátny komorný or- 
chester v Žiline odcestoval 
na umelecký okružný zá-
jazd do Spojených štátov. 
36-členný orchester sa 
predstavil na západnom po-
breží USA na 23 koncertoch 
so skladbami slovenských  
a svetových klasikov.

28. 2. Žilinskú univerzi-
tu navštívili minister do-
pravy, pôšt a telekomu-
nikácií Alexander Rezeš  
a generálny riaditeľ Železníc 
Slovenskej republiky Bar-
tolomej Sinai. Na stretnutí  
s rektorom univerzity doc. 
Ing. Milanom Dadom pod-
písali dohodu o podpore 
rozvoja študijných odborov 
zameraných na železničnú 
dopravu medzi univerzitou  
a železnicami.

2002
3. 2. vo farskom kostole 
Najsvätejšej Trojice sa ko-
nala rozlúčková omša za 
zosnulého žilinského de-
kana Mons. Jozefa Jordána 
Nogu, OP, ktorý zomrel 
dňa 30. 1. vo veku 56 rokov. 
Mons. Jozef Noga, pápežský 
prelát, bol správcom – ad-
ministrátorom žilinskej far-
nosti od 1. novembra 1989. 
Hlavným celebrantom 
svätej omše bol nitriansky 
diecézny biskup Mons. Ján 
Chryzostom Korec.

4. 2. na Radnici mesta Žili-
na sa konalo 25. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 
v Žiline. Poslanci o. i. vza-
li na vedomie vzdanie sa 

funkcie zástupcu primáto-
ra mesta Žilina Ing. Milana 
Gavláka, ktorý bol zvolený 
za podpredsedu Žilinského 
samosprávneho kraja. Za 
zástupcu primátora mesta 
zvolili Ing. Miloša Kontru.

12. 2. vyšla kniha o Žilin-
skej knihe, ktorej autorom 
je Mgr. Peter Štanský. Ži-
linská kniha je jednou z 
najvýznamnejších píso-
mných pamiatok Sloven-
ska. Jej význam je v ro-
vine historickej, právnej 
a jazykovednej. Počiatky 
Žilinskej knihy siahajú do 
roku 1378, kedy Mikuláš z 
Lukovej opísal právo mesta 
Magdeburg. 

28. 2. na očnom pavilóne 
Nemocnice s poliklinikou 
v Žiline odhalili pamät-
nú tabuľu, ktorá pripo-
mína MUDr. Jozefa Wa-
chsmanna. V roku 1948 
založil v Žiline urologické 
oddelenie, ktoré vo svojich 
počiatkoch sídlilo v tejto 
budove. Mnoho rokov bol 
primárom tohto oddelenia. 
Zomrel v roku 1994. 

2007
1. 2. mesto Žilina má po 
rokoch opäť hlavného  
architekta. Od februára sa 
ním stal Ing. arch. Martin 
Pavelek.

8. 2. mesto Žilina na- 
vštívil veľvyslanec USA 
na Slovensku Rodolpho 
A. Vallee. Na radnici ho 
prijal primátor mesta Ži-
lina Ivan Harman. Potom 
mal pán veľvyslanec pred-
nášku pre podnikateľov 
na tému Transparentnosť 
v podnikaní. Na záver 
svojho pobytu si zahral  
v hokejovom zápase me- 
dzi žilinskými veteránmi  
a novinármi. 

15. 2. mesto Žilina zača-
lo zverejňovať uzatvorené 
zmluvy na internete. Ako 
prvá sa na www.zilina.
sk objavila zmluva medzi 
mestom a Žilinskou par-
kovacou spoločnosťou  
a kúpno-predajná zmluva 
o predaji Športovej haly na 
Bôriku firme Antrade. 

22. 2. na Radnici mesta 
Žilina sa uskutočnilo stret-
nutie primátora Žiliny Iva-
na Harmana s predsedom 
SDKÚ-DS a poslancom 
NR SR Mikulášom Dzu-
rindom a poslankyňami 
NR SR Ivetou Radičovou  
a Luciou Žitňanskou.

2012
17. 2. Slovenský festival fa-
šiangových masiek – Car-
neval Slovakia Žilina 2012 
sa konal už po ôsmykrát.  
V úlohe kráľovnej festivalu 
sa predstavila Žilinčanka 
Sisa Sklovská, ktorá publiku 
predviedla aj svoje spevácke 
umenie. Kráľom bol herec 
Dominik Zaprihač. Osob-
nosťou ôsmeho ročníka 
festivalu sa stala žilinská 
rodáčka a džezová speváčka 
Helena Blehárová.

20. 2. primátor mesta Ži-
lina Igor Choma navštívil 
MUDr. Jána Zelníka, aby 
mu osobne odovzdal Cenu 
primátora mesta Žilina za 
rok 2010, ktorú si pán Zel-
ník zaslúžil za svoj prínos 
pre rozvoj pediatrie v Žiline 
i na Slovensku.

20. 2. na Radnici mesta Ži-
lina sa konalo 15. zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Po dlhoročnom 
úsilí bol schválený nový 
Územný plán mesta Ži-
lina (ÚPN-M). Mesto 
Žilina sa doteraz riadilo  
Územným plánom sídel-
ného útvaru Žilina z roku 
1978. Schválenie ÚPN-M je 
posledným krokom, ktoré-
mu predchádzalo niekoľko 
etáp jeho spracovania a pre-
rokovania.
 
29. 2. mesto Žilina začalo 
informovať svojich obyva-
teľov a domácich i za-
hraničných návštevníkov 
prostredníctvom sociálnej 
siete Facebook. Cieľom je 
poskytovať verejnosti vždy 
aktuálne informácie o ak-
tivitách mestského úradu  
a o dianí v meste.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 

Mesto pristúpi  
k piatej etape mo-
dernizácie mest-
ského kamerového 
systému. Cieľom 
projektu je prispieť 
k predchádzaniu 
kriminality v meste 
Žilina a zvýšiť podiel 
odhalenia kriminál-
nej a protispolo-
čenskej činnosti. 
Systém bude opäť 
rozšírený, a to  
o 10 nových otoč-
ných kamier pre 
mestskú políciu, 
pričom náklady na 
ich nákup budú  
30 000 eur.   

Mestský kamerový 
systém v Žili-
ne momentálne 

disponuje 64 funkčnými 
kamerami a jedným ope-
račným strediskom, ktoré 
sídli v priestoroch Mestskej 
polície Žilina. Kamery sú 
rozmiestnené v lokalitách 
mesta, kde je potreba  
neustáleho monitorova-
nia verejného priestran-
stva primárne za účelom 
zabránenia prejavom pro-
tispoločenského konania 
alebo trestnej činnosti. 

Projekt rieši zakúpenie 10 
nových otočných kamier 
– dve budú umiestnené  
v centre mesta, ďalšie dve 
v širšom centre mesta  
a šesť z nich bude osadených 
na sídlisku Hájik. Celková 
výška nákladov hradených 
z dotácie, ktorú mesto na 
tento projekt získalo, je  
30 000 eur.  

Realizáciou kamerového 
monitorovacieho systému 
posilní mesto Žilina  bez- 
pečnosť jeho obyvateľov, ale 
aj návštevníkov   a v prípa-
de nutnosti zaistiť okamžitý 
zásah hliadky mestskej polí-

cie. Monitorovanie verejných 
priestranstiev pomocou 
kamerového systému pred-
stavuje v súčasnosti vysoko 
účinnú prevenciu krimina-
lity v oblasti ochrany verej-
ného poriadku a majetku.  
V neposlednom rade kame-
rový monitorovací systém 
napomáha pri objasňovaní 
trestnej činnosti a priestup-
kov pomocou archivácie 
záznamov.  Prínosom pro-
jektu je aj zvýšenie ochrany 
majetku a bezpečia ako 
obyvateľov mesta Žilina, tak 
aj jeho návštevníkov. 

REDAKCIA 

Piata etapa modernizácie mestského 
kamerového systému

Kamerový systém v meste Žilina  
Zdroj: Mestská polícia Žilina 

Bytová situácia v Žiline je dlhodobým problémom a vedenie mesta sa neustále 
snaží nájsť riešenia, ktorými by uspokojilo všetkých nájomníkov, ale aj žiadateľov 
o pridelenie bytu. Momentálne k 31. decembru 2016 mesto eviduje 181 žiadostí  
o pridelenie nájomného bytu, ktoré treba v blízkej budúcnosti vyriešiť.

Voľných plôch v majetku mesta Žilina je málo a skoro žiadna nie je vyhovujúca na 
novú výstavbu nájomných bytov. V roku 2016 sa podarilo ukončiť rekonštrukciu budovy 
„Lesník“, kde sa odovzdalo verejnosti do užívania 20 nových nájomných bytov. Pro-
jekt polyfunkčného bytového domu je rozbehnutý na Ulici Daniela Dlabača. Tento pro-
jekt zahŕňa 40 bytových jednotiek. Vedenie mesta pristúpilo k asanácii starších domov  
v oblasti za Vuralom, aby pripravilo plochy na výstavbu novej zóny “Na Hlinách”. Bytové 
domy v danej lokalite boli postavené v rokoch 1951 až 1967. V súčasnej dobe eviduje 
mesto v majetku 24 domov a k dnešnému dňu bolo zasanovaných 20 domov. Posledná 
asanácia dvojdomu na Ulici Jána Kovalíka prebehla v decembri minulého roku. Ďalšie 
asanácie budú pokračovať po doriešení súdnych sporov a po schválení „Návrhu zámeru 
vysporiadania územia za Vuralom“ Mestským zastupiteľstvom v Žiline. Asanácia domov 
za Vuralom umožnila výstavbu polyfunkčného bytového domu v I. časti, kde bude až 80 
nových bytových jednotiek. Po dokončení ďalších asanácií v tejto časti vznikne mestu 
plocha s novým priestorom na budovanie bytových jednotiek, ktoré pomôžu k riešeniu 
dnešnej situácie. Mnoho rodín s neľahkým osudom tak môže dostať dôstojné bývanie  
a miesto pre výchovu svojich detí.

Mesto pripravuje plochy na výstavbu 
nových nájomných bytov

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., ktorá už vyše roka 
spravuje 16 pohrebísk na území Žiliny, zlepšuje 
služby a zveľaďuje ich priestor a okolie. V me-
ste a mestských častiach majú pozostalí vďaka 
novému správcovi dôstojnejšie pietne miesto pre 
rozlúčku so svojimi blízkymi.

Pre správcu bolo jednou z priorít obnoviť a re-
novovať priestory domov smútku. Vymaľované 
a vyčistené interiéry boli v dome smútku v Brodne a Bytčici v Trnovom sa zas opra-
vili okná. Na Novom cintoríne sa vybudovala nová prístupová cesta a na cintoríne v Tr-
novom sa podarilo zlikvidovať čiernu skládku. Najväčšiu rekonštrukciu si vyžadovala 
budova domu smútku na Starom cintoríne, v ktorej sa nachádzajú aj kancelárie spoloč-
nosti ŽILBYT, s.r.o.: rekonštrukcia sociálnych zariadení pre návštevníkov pohrebiska, 
vybudovanie šatní a nových kancelárskych priestorov pre zamestnancov, rekonštrukcia 
kúrenia a osvetlenia celého domu smútku. Kvalitu vykonaných prác prišli osobne skon-
trolovať primátor Igor Choma a prednosta mestského úradu Igor Liška.  Nové miesta na 
pochovávanie vzniknú na Vojenskom cintoríne na Bôriku. Mesto Žilina tu vybudovalo  
4 urnové steny s kapacitou až 72 urnových miest. Cintorín bude sprístupnený verejnosti po 
dokončení terénnych úprav a vybudovaní prístupových chodníkov k urnovým stenám.

Žilinské cintoríny sa zveľaďujú 

Urnové steny  


