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Vonkajšie priestory pre širokú verejnosť otvorila Mestská krytá plaváreň 
Žilina už 15. júna. Horúce letné dni môžu tak Žilinčania a návštevníci tráviť  
na kúpalisku, kde je sprístupnený vonkajší plavecký bazén, detský bazén 
a neplavecký bazén s toboganom, a to za cenu, ktorá ostáva rovnaká ako 
minulý rok.

Vďaka pretrvávajúcemu teplému počasiu sa na žilinskej plavárni odštartovala 
letná sezóna už v júni. Mestská krytá plaváreň Žilina okrem vonkajších bazénov 
(plaveckého bazéna, detského bazéna a bazéna pre neplavcov s toboganom) 
ponúka verejnosti možnosť zaplávať si v krytom bazéne a tiež masérske služ-
by. Na plavárni sa nachádza aj reštaurácia. 

Zaujímavosťou Mestskej krytej plavárne Žilina je, že mala prvý krytý 50-me-
trový olympijský bazén v Československej republike. Prví návštevníci si mohli 
zaplávať už 15. júla 1963. Kompletná rekonštrukcia plavárne prebehla v rokoch 
1991 až 1996. 

Viac informácií nájdete na webovej stránke 
Mestskej krytej plavárne Žilina: www.plavarenzilina.sk. 

Mestská krytá plaváreň Žilina 
odštartovala letnú sezónu!

Pestrý výber krúžkov Centra voľného 
času, Kuzmányho 105 v novom 
školskom roku

Mesto Žilina s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb a informácií 
pokračuje aj v tomto roku s rekonštrukciou a inováciou mestských rozhla-
sov.

Nový rozhlas prinesie občanom kvalitnejší prenos zvuku a lepšiu počuteľnosť aj  
v častiach a uliciach, kde pri existujúcom rozhlase občania upozorňovali na nedos- 
tatky. V priebehu tohto roka pribudne k existujúcemu a funkčnému bezdrôtovému 
rozhlasu v mestských častiach – Bytčica, Budatín, Rosinky, Trnové, Zádubnie  
a Žilinská Lehota aj bezdrôtový rozhlas v Bánovej, Brodne, Považskom Chlmci, 
Vraní a Závodí. V mestskej časti Závodie bude rozhlas občanom opäť k dispozícii 
po rokoch úplnej nefunkčnosti. Mestský rozhlas využíva mesto prioritne na infor-
movanie občanov v príslušných mestských častiach o skutočnostiach, ktoré sa 
týkajú najmä ich života, majetku, životného prostredia a kultúrneho a športového 
vyžitia. Okrem oznamov mesta, orgánov štátnej správy, distribútorov elektrickej 
energie a pod. môžu rozhlas použiť aj fyzické či právnické osoby, ktoré majú záu-
jem informovať občanov napr. o uskutočňovaní predajov, kultúrnych a športových 
akciách, smútočných oznamoch i ďalších informáciách.

Hlásateľov, ktorí v súčasnosti vyhlasujú oznamy v jednotlivých mestských častiach, 
mesto postupne nahradí hláseniami z centrálnej ústredne zriadenej v tomto roku 
na Mestskom úrade v Žiline, pričom aj hlásenia z centrálnej ústredne budú vyhla-
sované podľa potreby a v zmysle požiadaviek v pracovné dni, ako aj počas sviat-
kov a víkendov.  Všetky podmienky pre hlásenia (Kto môže byť žiadateľ? Komu sa 
podáva žiadosť? Aký poplatok sa platí za vyhlásenie?) nájdete na webovej stránke 
mesta Žilina v sekcii: Občan – Verejný rozhlas, kde sa nachádzajú aktualizované 
informácie. 

Verejný rozhlas v žilinských mestských 
častiach prejde rekonštrukciou

Kŕmenie holubov 
v centre mesta 
prináša riziká
Výskyt holubov v centrách miest ne-
predstavuje problém len pre svetové 
metropoly, ale aj pre viaceré mestá na 
území Slovenska. Rovnaká situácia už 
dlhodobo trápi aj centrum Žiliny, kde 
sa najmä v priestoroch Námestia An-
dreja Hlinku pravidelne zoskupuje 
veľký počet týchto operencov. 
Ochranári vyzývajú ľudí, aby si zabez- 
pečili svoje obydlia a vtáctvo neprikr-
movali. Predíde sa tak ich ďalšiemu 
množeniu a šíreniu chorôb.

Celý článok na strane č. 2 

Reakcia mestskej polície na 
články a názory týkajúce sa 
pešej zóny                          str. č. 5

Oslavy pri príležitosti výročia Centra voľného 
času, Kuzmányho 105, Žilina 

•  Mariánske leto (vystúpia kapely 3Drive a V8 band) – 8. júla na Mariánskom námestí 
•  Letná tvorivá dielňa – 13. júla v Rosenfeldovom paláci 
•  Tvorivé remeselné dielne – od 24. do 28. júla na Mariánskom námestí 
•  Letné kino – od 1. júla, vždy piatok a sobotu na Námestí Andreja Hlinku 
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Samuel Haas
predseda Žilinského
mládežníckeho parlamentu  

Zásobovanie podni-
kov na sídliskách či 
v centrách miest je 
dlhodobo veľký 
problém. Často 
dochádza k poruše-
niu časov určených 
na zásobovanie  
i porušeniu doprav-
ných predpisov, 
ktoré upravujú 
vjazd vozidiel nad 
3,5 tony do  
jednotlivých zón. 

Podobná situácia sa 
už niekoľko rokov 
vyskytuje aj v našom 

meste. Mestská polícia Žili-
na sa preto v rámci svojich 
úloh rozhodla zamerať na 
dlhodobú kontrolu státia 
nákladných vozidiel na 
mestských sídliskách. Ne-
rešpektovanie stanovených 
pravidiel má za následok 
nespokojnosť občanov, 
ktorým zásobovacie autá 
mimo vymedzených časov 
zhoršujú život. Nadmer-
ná hlučnosť, znečisťova-

nie ovzdušia výfukovými 
plynmi, ničenie zelene ale-
bo vyššia hmotnosť vozi- 
dla porušujúca stav vozov-
ky, to je len pár dôsledkov  
z množstva ďalších spôso-
bených zásobovacími vo-
zidlami na sídliskách.

Vjazd takýchto vozidiel do 
určených zón, t. j. sídlisk, 
upravujú zákazové doprav-
né značky so symbolom 

zákazu státia vozidlami nad 
3,5 tony. Značky sú umiest-
nené na viditeľných mies- 
tach všetkých ciest ústia- 
cich do určenej zóny, resp. 
sídlisk. Vodičom, ktorí ne-
rešpektujú dopravné znače-
nia a porušujú dopravné 
predpisy, môže hliadka  
mestskej polície udeliť po-
kutu až do výšky 50 eur.

REDAKCIA

Parkovanie vozidiel nad 3,5 tony
na mestských sídliskách budú 
pokutovať hliadky mestskej polície

V meste Žilina sa 
na verejných parko-
viskách nachádzajú 
autovraky, ktoré 
blokujú miesta pre 
aktívne využívané 
autá, ktorých maji-
telia majú mno-
hokrát problém 
zaparkovať v blízko-
sti ich obydlia. 
Prosíme obyvateľov 
mesta, aby nepo-
jazdné dlho odpar-
kované autá nahla-
sovali. Na výber 
majú tri spôsoby,  
a to telefonicky: 
041/562 11 66, 
e-mailom: opera-
cne@mpza.sk alebo 
osobne na prísluš-
nom okrsku Mest-
skej polície Žilina.
 

Pri nahlasovaní je po-
trebné uviesť adresu, 
na ktorej sa autovrak 

nachádza, typ, farbu a poz- 
návaciu značku vozidla, ak 
ju má. Nahlásené auto musí 
byť bez platnej technickej  
a emisnej kontroly. V prípa-
de, ak má vozidlo štátne 
poznávacie značky, úrady 
upovedomia majiteľa, aby 
si ho odtiahol. V opačnom 
prípade, keď autovrak je 
bez poznávacích značiek, 
bude automaticky od- 
tiahnutý.
 
Správca komunikácie auto-
vraky odťahuje na parkovis- 
ko určené Okresným úra-
dom Žilina, kde sú odsta-
vené minimálne 1 rok (areál 

Dopravného podniku me-
sta Žiliny). Ak si ich majiteľ 
neprevezme, berie si ich na 
výcvik stredná hasičská 
škola a následne idú na zoš-
rotovanie. V minulosti bol 
tento problém oveľa rozsiah- 
lejší, zlepšenie nastalo po 
tom, keď okresný úrad začal 
dávať pokuty za nedodržia-
vanie pravidelných technic-
kých a emisných kontrol 
majiteľom vozidiel.

„Na základe podnetov od 
občanov bol naposledy 
odtiahnutý autovrak červe-
nej farby Volkswagen Passat 
z Tulskej ulice na Vlčin- 
ciach. Máme v pláne odtiah-
nuť aj ďalšie autovraky. Pro-
síme však občanov o strpe-
nie, pretože samotnému 
odtiahnutiu predchádza 
zdĺhavý a komplikovaný 
proces. V prvom rade je pod- 
ľa zákona povinný takéto vo-
zidlo odstrániť jeho majiteľ. 
Ak to neurobí, prichádza na 
rad nútené odstránenie, pri 

ktorom hradí náklady maji-
teľ. Mesto Žilina musí poslať 
najprv výzvu majiteľovi vo-
zidla, aby vrak odstránil. Ak 
to do 30 dní od doručenia 
zásielky neurobí, môže auto 
mesto odtiahnuť na určené 
parkovisko. Problém je však 
najmä to, že autovraky sú 
podľa zákona odpad, a preto 
je potrebné dodržiavať aj 
túto prísnu legislatívu,“ do-
dal zástupca primátora Pa-
trik Groma.

Doposiaľ v roku 2017 bolo 
zistených 46 autovrakov,  
z toho po výzve bolo 11 od-
stránených majiteľom, 
odtiahnutých mestom bolo 
7 vrakov a v riešení ich 
ostáva 28, ktorým bola  
zaslaná výzva na odstráne-
nie. Ak aj po zákonnej leho-
te zostanú vozidlá na mieste, 
mesto pristúpi k ich okamži-
tému odtiahnutiu. 

REDAKCIA

Mesto sa zbavuje autovrakov

Výskyt holubov  
v centrách miest 
nepredstavuje 
problém len pre 
svetové metropoly, 
ale aj pre viaceré me-
stá na území Sloven-
ska. Rovnaká situá-
cia už dlhodobo trápi 
aj centrum Žiliny, kde 
sa najmä v pries- 
toroch Námestia 
Andreja Hlinku 
pravidelne zoskupuje 
veľký počet týchto 
operencov. Ochranári 
vyzývajú ľudí, aby si 
zabezpečili svoje 
obydlia a vtáctvo 
neprikrmovali. Predí-
de sa tak ich ďalšie-
mu množeniu a 
šíreniu chorôb. 

Kŕmenie vtáctva, resp. 
iných zvierat na ve-
rejnom priestranstve 

upravuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 15/2009 o udr-
žiavaní všeobecnej čistoty, 
ochrany zelene a poriadku na 
území mesta Žilina v článku 
2 ods. 1 nasledovne: „V záuj-
me zabezpečenia zdravého 
životného prostredia a vzhľa-
du mesta je na verejných 
priestranstvách zakázané – a) 
odhadzovať ohorky z cigariet, 
cestovné lístky, smeti, papiere, 
obaly všetkého druhu, zvyšky 
jedál (ani ako krmivo vtáctvu), 
ovocie, zeleninu, popol a iné 
nepotrebné veci a odpadky“. 
Kŕmením holubov dochádza 
často k znečisteniu verejných  
priestranstiev, ktoré môže 
kontrolovať a riešiť mest- 
ská polícia. Tá môže za po-
rušenie spomínaného VZN 

udeliť vinníkom pokutu až 
do výšky 66 eur. Aby sa pre-
dišlo premnoženiu holubov  
a rozšíreniu prípadnej nákazy, 
je potrebné zabrániť ich hniez-
deniu v budovách, výklen- 
koch, povalách či balkónoch  
a taktiež im zamedziť prístup 
ku krmivu. Vlastníci alebo 
správcovia nehnuteľností 
môžu použiť aj elektronické 
plašiče. Ďalšou z možností,  
ako znížiť početnosť holubov, 
je ich odchyt a následné vypus- 
tenie v 150 až 200 kilometrov 
vzdialených lokalitách, odkiaľ 
sa len veľmi zriedka dokážu 
vrátiť späť. Formy prevencie 
však treba kombinovať, aby 
priniesli želaný efekt.

V zahraničí si s výskytom ho-
lubov poradili zriadením tzv. 
mestských holubníkov. Ho-
lubníky sú vybudované na 
vhodnom podkrovnom pries- 
tore a sú pravidelne udržia-
vané, čistené i kontrolované 
veterinármi. Výhodou je, že 
vďaka prikrmovaniu sa do ho-
lubníkov sústreďuje všetka lo-
kálna populácia holubov. 

Znečistenie verejných pries- 
transtiev prikrmovaním holu-
bov nepredstavuje jediný 
problém. Problémy spôsobuje 
i holubí trus, ktorý ničí omiet-
ky stavieb, karosérie áut  
a môže prenášať infekčné cho-
roby. V záujme ochrany svoj-
ho zdravia upozorňujeme ob-
čanov, aby holuby nepri- 
krmovali ani sa nepokúšali  
holuby chytať. Predídu tak 
vzniku možnej nákazy. 

REDAKCIA

Kŕmenie holubov 
v centre mesta 
prináša riziká 

Mimoriadne zasadnu-
tie Mestského zastu-
piteľstva v Žiline, 
ktoré sa konalo  
v pondelok 5. júna 
2017, prinieslo 
ďalšie zmeny  
v mestskom rozpoč- 
te. Poslanci schválili  
navrhované zmeny 
až na tretíkrát, čím 
sa značne predĺžili  
naplánované práce a 
projekty financované 
z tohto rozpočtu. 
Tretím rozpočtovým 
opatrením sa rozpo-
čet navýšil na sumu 
70 887 802 eur. 

Pôvodný návrh zmien 
v rozpočte predložilo 
mesto na 23. zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Poslanci s navrho-
vanými zmenami nesúhlasili 
a návrh nepodporili. Museli 
sa uskutočniť  ešte ďalšie dve 
mimoriadne mestské zastu-
piteľstvá, aby boli potrebné 
zmeny prijaté a financie, 
ktoré sa vedeniu mesta poda-

rilo ušetriť v roku 2016, boli 
vrátené v prospech Žilinča-
nov formou viacerých projek-
tov. Ide o vyrovnaný rozpočet 
v príjmovej i výdavkovej časti. 
Navrhované zmeny navy-
šujúce rozpočet vychádzajú  
z analýzy reálnych a nevyh-
nutných potrieb mesta. 
Medzi tieto potreby spadá 
napríklad oprava chodníkov 
v jednotlivých mestských čas- 
tiach, rozšírenie kamerového 
systému, ošetrenie vegetácie 
v meste, obnova povrchov na 
detských ihriskách a športovis- 
kách či dobudovanie parko-
vacích miest. 

Vedenie mesta sa bude taktiež 
naďalej uchádzať o finančnú 
podporu z prostriedkov Eu-
rópskej únie, ktoré použije na 
financovanie rôznych projek-
tov z oblastí  školstva, kultúry, 
dopravy či  sociálnych vecí. 
Finančné opatrenia prijaté  
v rámci mestského rozpočtu 
budú viesť ku skvalitneniu  
a zlepšeniu života občanov  
v meste.

REDAKCIA

Mestskí poslanci odhlasovali 
ďalšie zmeny v rozpočte

Kto som a ako som sa stal 
predsedom 
Volám sa Samuel Haas, mám 
18 rokov a chodím na SPŠ 
stavebnú v Žiline na Veľkej 
okružnej 25. V apríli tohto 
roka som sa stal predsedom 
Žilinského mládežníckeho 
parlamentu (ŽMP). Bola to 
veľmi zvláštna zhoda okol-
ností, lebo už dlhšie moje 
okolie vie, že som aktívny  
a niekedy možno až „premo-
tivovaný“ v organizovaní 
rôznych projektov a akcií. 
Organizoval som napríklad 
benefičný koncert pre detský 
domov v Bytči. Pomáhal som 
pri najnovších projektoch OZ 
EkoFriendly, ktoré založil 
môj starší brat. Na týchto ak-
ciách som sa zoznámil s po-
slankyňou za Vlčince, pani 
Ivetkou Martinkovou-Sta- 
níkovou, ktorá sa dopočula  
o mojich aktivitách a poradila 
mi, aby som sa spojil s kon-
čiacim predsedom ŽMP. Po 
krátkej diskusii som usúdil, 
že je to dobrý nápad a nako-
niec som bol spomedzi troch 
kandidátov zvolený ako naj- 
vhodnejší kandidát na pred-
sedu ŽMP. Týmto ďakujem 
pani Ivetke za to, že vo mňa 
verila od začiatku. 

Čo by som chcel urobiť ako 
predseda ŽMP 
Ako zástupca mládeže v Žili-
ne by som v prvom rade chcel 
prebudiť a motivovať predo- 
všetkým mládež, aby sa zaují-
mala o dianie a verejné veci  
v Žiline, a aby pochopila, že 
všetko sa dá zmeniť, keď sa 
chce. Je ale potrebné byť ini-
ciatívny a nečakať, že všetko 
zariadi niekto iný alebo že 
všetko spadne z neba. Mojím 
želaním je, aby centrum me-
sta bolo atraktívne či už pre 
občanov Žiliny, alebo turis- 
tov, ktorí idú okolo nášho 
mesta a chcú sa tu zastaviť. 
Vrátiť zeleň a čistotu v prvom 
rade do centra mesta, organi-
zovať dobrovoľníkov, aby sme 
v meste spoločne upravovali 
a skrášľovali oddychové a re-
kreačné zóny, zapojiť sa do 
rekonštrukcií športovísk  
a ihrísk pre deti a mládež. A v 
konečnom dôsledku vrátiť 
kultúru a šport do mesta 
takým štýlom, že ľudia si ne-
budú vedieť vybrať, kam skôr 
ísť. Mesto Žilina má nesku-
točný potenciál byť veľmi  
pekným a neuveriteľne pros-
perujúcim mestom, pokiaľ 
všetci budeme ťahať za jeden 
povraz.

Žilinský mládežnícky parla-
ment v skratke 
Sme mladí ľudia, ktorí sa za- 
ujímajú o dianie v Žiline  
a sme zmenou, ktorú chceme 
vidieť v našom meste.

Vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenia 
a porušujú dopravné predpisy, môže hliadka 
mestskej polície udeliť pokutu až do výšky 50 eur.

Doposiaľ v roku 2017 bolo zistených 46 autovrakov.
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Ponuka krúžkov v CVČ, Kuzmányho 
105, Žilina na školský rok 2017/2018

Milí Žilinčania, 
pred pár dňami pre 
žiakov skončil škol-
ský rok 2016/2017  
a začali sa dlho 
očakávané letné 
prázdniny. Preto sa 
chcem v prvom rade 
poďakovať všetkým 
pedagogickým  
i nepedagogickým 
zamestnancom škôl 
za ich obetavú prácu 
v prospech našich 
detí. Aj pre väčšinu  
z vás opäť začala 
dovolenková sezóna 
a zavládla od- 
dychová atmosféra.

Pre spríjemnenie let-
ných chvíľ sme už 
tradične pre všetkých 

Žilinčanov a návštevníkov 
nášho mesta pripravili Ži-
linské kultúrne leto 2017, 
ktoré ponúka množstvo 
kultúrnych a športových po-
dujatí pre všetky generácie.  
Srdečne vás pozývam.

Napriek tomu vedenie mesta 
nezaháľa a naďalej intenzív-
ne pracuje na projektoch, 

ktoré nepochybne prispejú 
ku skvalitneniu verejného 
priestoru a zlepšeniu života 
vás – občanov Žiliny. Začala 
sa výstavba kanalizácie v Po-
važskom Chlmci, preto  
chcem poprosiť občanov  
o strpenie, pretože každá 
výstavba so sebou prináša 
dočasné dopravné obmedze-
nia či zápchy, alebo zvýšený 
hluk a prašnosť. Po dobudo-
vaní však kanalizácia bude 
veľkým prínosom pre miest-
nych obyvateľov. 

Zároveň prebieha množstvo 
verejných obstarávaní, vzhľa-
dom na predchádzajúce dve 
mimoriadne zasadania mest-
ského zastupiteľstva, ktoré sa 
týkali zmeny rozpočtu, aby 
sme pripravované investičné 
akcie – hlavne na školách, 
mohli realizovať počas 
prázdnin. Naďalej tiež roz- 
víjame spoluprácu s našimi 
partnerskými mestami, napr. 
v Plzni vystúpil Folklórny 
súbor Rozsutec, ktorý zožal 
obrovský úspech.

V utorok 20. júna sme v Sade 
SNP privítali charitatívnu 

cyklotour „Na bicykli deťom 
pre život 2017“, ktorá pomá-
ha onkologicky chorým det-
ským pacientom. Na ich 
podporu sa do verejnej zbier-
ky zapojili aj zamestnanci 
Mestského úradu v Žiline, 
pretože pomáhať sa jedno-
ducho patrí.

Na záver prajem nielen rodi-
čom a deťom krásne zážitky 
počas letných prázdnin, vy- 
chutnajte si dovolenku a re-
lax či už pri mori, na horách, 
alebo v záhradkách, no hlav-
ne každý podľa svojej chuti.

Ing. Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline

Centrum voľného 
času, Kuzmányho 
105, Žilina pre deti a 
mládež pripravilo  
v školskom roku 
2017/2018 viac ako 
100 krúžkov. Na 
výber budú krúžky 
tanečné, vzdeláva-
cie, folklórne, špor-
tové, tvorivé, hudob-
né, výtvarné a 
mnohé ďalšie.

Krúžky prebiehajú v sa-
motnom centre mesta 
na Kuzmányho ulici, 

mnoho záujmových útvarov 
prebieha aj v pracoviskách na 
sídliskách Vlčince (Zvolenská 
ulica) a Hájik (Korzo 35) či  
v športovej hale na Ulici Ven-
delína Javorku na Hlinách.

Priamo v centre mesta na 
Kuzmányho ulici 105 sú na 
výber nasledujúce krúžky: 
• tanečné (Tanečný klub Dia-
na, Tanečné divadlo Diana, 
Tanečné divadlo Extad, Jaz-
zový tanec, Klasický tanec 
atď.), 
• vzdelávacie (Klub Sudoku, 
Klub mladých zdravotníkov, 
Elektro klub, Mladý Environ-
mentalista),
• folklórne (Detský folklórny 
súbor Lieska, ľudový spev), 
• športové (mažoretky, cviče-
nie na fitloptách, šach atď.), 
• tvorivé (výtvarný, keramic-
ký, modelársky), 
• hudobné (hra na gitaru, hra 
na flautu).

Krúžky na sídlisku Vlčince – 
Zvolenská 20:
• tanečné (tanečná skupina 
Argonnath, spoločenské tan-
ce, pohybová kondičná 
príprava),
• folklórne (Detský folklórny 

súbor Cipovička, Detská 
spevácka skupina Spievanoč-
ky, Dievčenská spevácka sku-
pina Spievanky, My sme 
mladí muzikanti – flauta, hu-
sle),
• výtvarné (hráme sa s hli-
nou, výtvarná výchova MŠ a 
ZŠ),
• klubové (Klub spoločen-
ských hier, Klub mladých),
• vzdelávacie (Dopraváčik 
pre MŠ, LEGO zážitkom),
• rodičia s deťmi (Minicen-
trum Slniečko, cvičenie pre 
rodičov s deťmi, tvorivá diel-
nička pre mamičky s deťmi),
• orientálny tanec (TS Bru-
sničky),
• pohybové (Pohybovka Žab- 
ka, aerobik, Tai-Ji),
• Minizoo. 

Krúžky v športovej hale pri 
Základnej škole V. Javorku:
• športové (futsal, florbal, 
futbal, volejbal, basketbal, 
bedminton, squash, pláva-
nie, džudo, karate, thajský 
box, kondičná príprava, 
športová pohybová príprava, 
hokej, hokejbal, nohejbal, 
gymnastika, turistika, atleti-
ka, hádzaná, orientačný beh, 
stolný tenis, jazdecký klub, 
Colorado – na Kuzmányho, 
Folklórna spevácka skupina 
Čiperky – na Vlčinciach, TS 
Zeina – Vlčince, Joga – Vlčin-

ce, Krúžky pre dos- 
pelých a Krúžky pre seniorov 
– Kuzmányho).

Centrum voľného času 
pôsobí na území mesta Žili-
na už vyše 60 rokov. Počas 
svojej existencie dosiahlo 
mnoho z jeho krúžkov  
v rámci Slovenska, ako i celej 
Európy výborné výsledky. 
Patrí sem napríklad tanečné 
divadlo Diana, detský fol-
klórny súbor Lieska, detský 
folklórny súbor Cipovička, 
tanečné divadlo Extad či ta-
nečný klub Spektrum. Na 
popredných miestach sa  
v európskych súťažiach 
umiestňujú i šachisti. 

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať všetkým rodičom 
za ich ústretovosť a spoluprá-
cu pri aktivitách spojených  
s činnosťou našich krúžkov. 

Prihlášky a viac informácií  
o predpokladaných počtoch 
prijímaných detí na jednot- 
livé krúžky, poplatkoch, ako  
i vekových kategóriách 
krúžkov nájdete na webovej 
stránke Centra voľného času 
Kuzmányho 105: www.cvc-
zilina.sk v sekcii KRÚŽKY.  

REDAKCIA

Počas leta využívajú 
obyvatelia, ale aj 
návštevníci mesta 
Žilina posedenie na 
terasách, kde sa 
môžu pokojne  
najesť či vychutnať 
chladený nápoj. 
Majitelia podnikov, 
ktorí prevádzkujú 
terasy, však musia 
dodržiavať zmluvné 
podmienky a platné 
všeobecne záväzné 
nariadenia, na ktoré 
budú zamestnanci 
Mestského úradu  
v Žiline dohliadať.

Posedenie na letných te-
rasách na Mariánskom 
námestí využíva čoraz 

väčší počet ľudí. Počas horú-
cich letných dní je to jeden zo 
spôsobov, ako sa naobedovať 
na čerstvom vzduchu alebo 
osviežiť ľadovým nápojom. 
Stúpajúca tendencia náv- 
števníkov terás vedenie me-
sta teší. 

Mesto Žilina dáva do užíva-
nia časti pozemkov pod let-
nými terasami nájomnými 
zmluvami a je nevyhnutné, 
aby prevádzkovatelia dodr-
žiavali ustanovenia zmlúv a 
VZN č. 11/2011 o podmien-

kach umiestňovania, povoľo-
vania a prevádzkovania se-
zónnych vonkajších 
obslužných zariadení na 
území mesta Žilina v znení 
neskorších úprav.

Najčastejšie „prehrešky“, 
ktoré sa stávajú, sú neporia-
dok po návštevníkoch, vi- 
zuálny smog, neprimerané 
rozmiestnenie stolov a stoli-
čiek či nedodržiavanie 
otváracích hodín.  Mesto Žili-
na rieši mnoho podnetov, pri 
rozsiahlejšom a opakovanom 
porušení zmluvy môže pris- 
túpiť k uloženiu pokuty, 
prípadne odstúpiť od nájom- 
nej zmluvy.

V mesiaci jún 2017 bolo 
prevádzkam zaslaných viace-
ro upozornení a pokút. Jeden 
z nich sa týkal napríklad ne-
primeranej reklamy na slneč-

níkoch, na ktorú upozornil 
Krajský pamiatkový úrad Ži-
lina. Druhý podnet bol zame-
raný na neprimerané roz- 
miestnenie stolov a stoličiek, 
ktoré sa nachádzali mimo 
vyhradenej terasy a obme- 
dzovali tak pohyb okolo- 
idúcich chodcov. Sedenia let-
ných terás boli umiestnené 
pod laubňami a pohyb bol 
výrazne obmedzený. Zmluv-
ná pokuta sa vyšplhala do 
výšky 1 000 eur.

Aj touto formou upozorňuje-
me prevádzkovateľov letných 
terás, aby dodržiavali zmluv-
né podmienky a všeobecne 
záväzné nariadenia platné na 
území mesta Žilina. V opač-
nom prípade dôjde k uplat-
neniu zmluvných sankcií  
a ukončeniu zmluvy.

REDAKCIA

Aj letné terasy podliehajú pravidlám

Vo vedomostnej súťaži zvíťazila ZŠ Karpatská 

V júni sa konala dejepisná súťaž určená pre žiakov základných škôl. Hlavným cieľom 
súťaže bolo pripomenúť si 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a odkaz Slovenského 
národného povstania. Súťaž pozostávala z dvoch častí: v 1. časti riešili súťažiaci  testové  
úlohy z okruhu vedomostí o vojne vo svete, o Slovensku počas vojny, SNP a Karpat-
sko-duklianskej operácii. V druhej časti žiaci predstavovali svoje projekty na  tému 2. sve-
tovej vojny. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení, jednotlivé projekty svedomite vypraco-
vali. Zvíťazili žiaci zo ZŠ Karpatská pod vedením pána učiteľa Mgr. Dávida Poláčka, na 
druhom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ na Námestí mladosti 1 (ZŠ Hájik) pod vedením 
pani učiteľky Mgr. Andrei Rabčanovej a na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Martin-
ská pod vedením riaditeľky Mgr. Beáty Veselskej, ktorá je zároveň aj spoluorganizátorka 
tejto vedomostnej medziškolskej súťaže. Víťazom GRATULUJEME! 

Vodičom, ktorí nerešpektujú dopravné značenia 
a porušujú dopravné predpisy, môže hliadka 
mestskej polície udeliť pokutu až do výšky 50 eur.

Mariánske námestie je počas letných dní 
obľúbeným oddychovým miestom. 

CVČ, Kuzmányho 105, Žilina ponúka viacero krúžkov 
zameraných na folklór a ľudové umenie.

Koncom júna sme  
v Žiline opäť 
privítali cyklistický 
pelotón z projektu 
„Na bicykli deťom“. 
Ide už  o 8. ročník 
charitatívnej akcie, 
ktorú organizuje 
Občianske združe-
nie Deťom pre 
život. 

Tento projekt prostred-
níctvom Občianske-
ho združenia Deťom 

pre život pomáha onko-
logicky chorým detským 
pacientom. Cyklistov za-
pálených pre dobrú vec 
privítal v Sade SNP pred-
nosta Mestského úradu  
v Žiline Igor Liška a záro-
veň odovzdal finančnú 
zbierku za zamestnancov 
Mestského úradu. 

Projekt „Na bicykli deťom“ 
sa stal  júnovou tradíciou. 

Skupina nadšencov, pod-
porovateľov a všetkých 
priaznivcov toho projektu 
sa vydá naprieč Sloven-
skom a Moravou na bicykli. 
Tento rok bola trasa dlhá 
takmer 1 000 km a pre-
chádzala cez 217 miest a 
obcí. Počas ôsmych dní, od 
17. júna do 24.júna, cyklisti 
prešli trasu z Bratislavy, cez 
Moravu až na východ Slo-
venska. Organizátori akcie 
plánujú zo zbierok tento 

rok opäť zorganizovať re-
kondičné pobyty pre rodiny 
s onkologicky chorým 
dieťaťom. Taktiež plánujú 
pokračovať vo financovaní 
individuálnej dopravy pre 
detských onkologických 
pacientov zdarma po celom 
Slovensku a zároveň pod-
poriť aj detské onkologické 
oddelenia v konkrétnych 
nemocniciach.  

REDAKCIA

Cyklistický pelotón podporujúci projekt 
„Na bicykli deťom“ opäť zavítal aj do Žiliny

Cyklistov privítali v Sade SNP aj deti zo žilinských základných škôl. 
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Volebný obvod  č. 1 informuje
Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha

Opraví sa 29 samostatných trás s celkovou plochou 7 300 m2. Nový povrch dostanú 
chodníky na uliciach Obvodová, Gaštanová a aj chodníky v jednotlivých vnútro- 
blokoch na sídlisku Solinky. Následne sa bude v rekonštrukcii peších trás pokračovať 
na ďalších mestských sídliskách a o začiatku opráv budeme širokú verejnosť včas 
informovať.

Oprava chodníkov pokračuje
Mesto Žilina pokračuje s opravou chodníkov na jednotlivých sídliskách. V júni 

prebehla realizácia prvej etapy rekonštrukčných prác na sídlisku Solinky. 

Zároveň prosíme občanov o strpenie a rešpektovanie dočasných dopravných 
obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť v spojitosti so stavebnými prácami. 

Výsledkom vzájomného rešpektovania vzniknutej situácie bude nový povrch 
chodníkov pre obyvateľov, ktorí sa budú môcť bez obáv o svoje pohodlie  

a zdravie presúvať po meste. 

Poslanci a občania 
za výbor č. 1 majú 
potrebu sa vyjadriť 
k naliehavej téme: 
vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla 
v historickej časti 
mesta. Prebehlo 
niekoľko rokovaní  
o tomto probléme 
za účasti poslan-
cov, občanov a 
zástupcu mesta. 

Niekoľko postrehov 
od občanov:

„Ak chce mesto centrum 
uzavrieť, malo by pred ram-
pami vybudovať priestor na 
vyloženie a naloženie tova-
ru a zabezpečiť spôsob, 
akým sa tovar rozvezie.  
S týmto však mesto vo svo-
jom návrhu nepočíta.“

„Sme za to, aby mesto ne-
kupovalo hermeticky uza-
vretý systém, ako sú výsuv-
né stĺpiky. Takýto systém 
nevyrieši situáciu a často je 
nefunkčný a nebezpečný. 
Stalo sa, že nevpustil hasi-
čov alebo sanitku. Bolo by 
potrebné obstarať kvalitný 
kamerový systém, ktorý 
bude monitorovať celú pe-
šiu zónu. Každý, kto vojde 
dovnútra pešej zóny, bude 
mať povinnosť sa do 15 mi-
nút prihlásiť na prevádzke, 
do ktorej ide. Ak to nestih-
ne, tak polícia bude vedieť, 
že je tam bez povolenia a dá 
mu pokutu. Alebo ju auto-
maticky dostane domov  
v rámci objektívnej zod-
povednosti. Kamery by 
chránili aj nehnuteľnosti  
v zóne.“

„Zásobovanie nie je ani 
zďaleka najväčším problé-
mom pri parkovaní áut  
v pešej zóne. Tým skutoč-
ným problémom je to, že sa 
nedodržiavajú už stanovené 
pravidlá a mestská polícia 
na to len prihliada. Počas 
obeda sme si urobili štatis- 
tiku áut, ktoré tu parkovali. 
Narátali sme 63 vozidiel. Z 
toho 8  parkovalo na inom 
mieste, ako malo vyznačené 
na povolenke. Až 20 áut 
bolo označených tabuľkou 
držiteľa preukazu ZŤP, ale 
dlhodobo tam parkovali, 15 
vozidiel nemalo povolenie. 
Pritom nesprávne parkujú-
cich ani ZŤP mestom navr-
hovaný systém nevyrieši, 
pretože ich pustí dovnútra.“ 

„Trváme na tom, aby sa  
v prvom rade vykonali  štú-
die, preskúmal sa skutočný 
stav problému a až následne 
sa vypracovalo úplne nové, 
moderné VZN, ktoré bude 
zohľadňovať všetky potreby 
PZ a bude prospešné pre 
všetky zúčastnené strany.“ 

S pozdravom 190 majiteľov 
a trvale bývajúcich obča-
nov pešej zóny

Podľa občanov je potrebné 
sa zamyslieť nad opodstat-
nenosťou požiadaviek a hľa-
dať riešenia, ako nastaviť 
systém pre občanov v histo-
rickej časti mesta pri detail-
nom poznaní konkrétnej si-
tuácie a pripraviť VZN, 
ktoré bude primerane 
zohľadňovať záujmy zainte-
resovaných strán a reflekto-
vať systémy a možnosti 21. 
storočia. 

Na základe vystúpenia ob-
čanov a niektorých poslan-
cov bol predložený a násled-
ne schválený nový návrh na 
uznesenie, v ktorom MZ:

I. ŽIADA
a) odbor dopravy spracovať  
a predložiť:
- projekt vodorovného do-
pravného značenia všetkých 
parkovacích miest,
- projekt organizácie do-
pravy na základe pasporti-
zácie jednotlivých ulíc atď...,
- projekt vyčlenenia miest 
pre ZŤP,
- projekt vyčlenenia miest 
určených pre zásobovanie 
(odkiaľ bude možné riešiť 
zásobovanie mimo stano-
vených hodín).

b) odbor dopravy pripraviť 
návrh na  riešenie s finanč-
nou kvantifikáciou pre zme-
nu:
- nahradiť papierové povole-
nie na vjazd elektronickým 
povolením s jasným smero-
vaním na dané parkovacie 
miesto, 
- skvalitniť súčasný kame-
rový systém tak, aby bol 
nápomocný nielen mestskej 
polícii, ale aj občanom. 

II. ŽIADA
Na základe podkladov pri-
praviť návrh VZN o dani za 
vjazd a zotrvanie moto-
rového vozidla v historickej 
časti mesta, ktoré bude pri-
merane zohľadňovať záuj-
my mesta, ako aj občanov 
mesta žijúcich, bývajúcich 
alebo podnikajúcich v 
historickej časti mesta vo 
vzájomnej symbióze a pri-
meranej náhrade.  

Na spoločných stretnutiach 
s občanmi sa snažíme vypo-
čuť si problémy občanov a v 
spolupráci s MsÚ ich riešiť, 
ide o podnety, ako je čistota 
mesta, kosenie, orezávanie 
stromov, správa a rekon-
štrukcia detských ihrísk, 
opravy chodníkov, parko-
vanie kamiónov na 
nevyhradených miestach, 
vývoz smetí, činnosť mest-
skej polície, hluk v pešej 
zóne v nočných hodinách a 
množstvo iných, ktoré ľudí 
trápia. Stretávame sa vždy  
v prvý štvrtok v mesiaci  
o 16.00 hod. v zasadačke na 
MsÚ. Všetky podnety a ich 
riešenie pravidelne zve-
rejňujeme na: www.zilina.
sk/zapisnice-zo-zasadnu-
ti-obvod-c-1/, taktiež infor-
mujeme prostredníctvom 
facebooku: https://www.fa-
cebook.com/

Aj touto cestou vás  všet- 
kých pozývame na spoloč-
né stretnutia. Najbližšie sa 
koná 7. 9. 2017.

Krásne leto vám 
želajú poslanci za 

volebný obvod č. 1

Vandalizmus a poškodzovanie cudzieho majetku sa v našom meste pravidelne 
opakuje už dlhú dobu. Aj napriek zásahom mestskej či štátnej polície sa ľudia 

nepoučia a vo svojom neuváženom konaní pokračujú naďalej. 

Vyčíňanie vandalov nepozná hranice

Rovnako tomu bolo aj v detských jas- 
liach na ulici Veľká okružná, kde 
svojím vyčíňaním výtržníci poškodili 
mobiliár areálu. Detské preliezačky 
či lavičky našli zamestnanci zariade-
nia poprevracané. Preto následne 
kontaktovali mestskú políciu, ktorá 
toto vyčíňanie preveruje.

Vybavenie jaslí, ktoré slúži tým naj-
menším, našim jasličkárom, bolo 
vrátené do pôvodného stavu, aby 
mohlo čo najskôr priniesť radosť 
deťom navštevujúcim toto zariade-
nie. 

Zároveň žiadame občanov, ktorí sú 
svedkami vandalizmu, aby kontakto-
vali mestskú alebo štátnu políciu, 
čím pomôžu predísť neoprávnené-
mu konaniu a zabránia ničeniu svoj-
ho okolia i okolia ostatných obyva-
teľov mesta. 

Občania tak budú môcť separovať papier, plast, sklo, tetrapaky a kov do farebne označe- 
ných vriec poskytnutých zberovou spoločnosťou. Zber sa bude uskutočňovať vždy na kon-
ci týždňa, kedy občania vyložia danú komoditu pred bránku rodinného domu podľa harmo-
nogramu, ktorý dostanú v „štartovacom balíčku“ s rozpisom vývozu danej komodity. 

Triedený zber organizuje v zmysle zákona o odpadoch mesto Žilina.
Triedený zber zabezpečuje spoločnosť T+T, a.s. 
Triedený zber financuje ELEKOS, organizácia zodpovednosti výrobcov.

Vrecový zber triedeného odpadu 
štartuje už v júli

Mesto Žilina spúšťa v júli 2017 pilotný vrecový zber triedených komodít v 
mestskej časti Závodie, s cieľom zvýšenia efektivity a kvality triedeného zberu. 

Vedenie mesta sa aj takýmto spôsobom snaží podporovať ochranu životného 
prostredia a aktívnou formou podporiť u obyvateľov myšlienku triedenia odpadu. 

Križovatka ulíc Čepieľ  a Horný val 

Križovatka Kuzmányho ulice a Ulice Jozefa Miloslava Hurbana
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Oprava chodníkov pokračuje

Vyčíňanie vandalov nepozná hranice

Tak ako pribúdali 
reakcie a články 
niektorých „znalcov 
problematiky“  
z radov podnikateľov 
týkajúce sa vyrieše-
nia systému pešej 
zóny v rôznych perio- 
dikách, tak priamo 
úmerne stúpal  
v radoch Mestskej 
polície Žilina tlak na 
to, aby sa napísala 
pravda o systéme 
fungovania a kontro-
ly v pešej zóne tak, 
ako to vnímajú 
samotní mestskí 
policajti. 

Za 26 rokov kontroly 
pešej zóny mestskou 
políciou (MP) sa geo-

grafická poloha pešej zóny, 
resp. historického jadra 
mesta nezmenila. Je špeci-
fická, jej rozloha je oproti 
iným mestám na relatívne 
malom priestore, kde sídli 
veľa firiem, bánk, reštau-
rácií a iných prevádzok. 
Podstatne sa nezmenila ani 
právna úprava priestup-
kového zákona a zákona  
o obecnej polícii, teda práv-
nych noriem, podľa ktorých 
MP vykonáva svoje úlohy, 
napr. aj kontroly v pešej zóne 
(PZ). 

Čo sa menilo a mení, sú 
enormné počty nárastu vozi-
diel, všeobecne záväzné na-
riadenia týkajúce sa pešej 
zóny, dopravné značky na 
vstupoch do PZ, regulovanie 
dopravy s úpravou doprav-
ného značenia – zjed-
nosmernenie ulíc, uzavretie 
výjazdov z PZ a ponechanie 
súčasných dvoch vjazdov  
a výjazdov do/z PZ, vyznače-
nie vyhradených parkovísk, 
vodorovných dopravných 
značení a pod. Počas tejto 
doby sa menil aj systém záso-
bovania s vybudovaním 6 
výsuvných stĺpikov (Sládko-
vičova, Štúrova, Makovické-
ho, Radničná, Burianova 
medzierka, Hodžova – mo-
mentálne nefunkčné), ktoré 
manuálne otvárali a zatvárali 
mestskí policajti niekoľko 
desiatok krát do dňa. V pod-
state policajt vyčlenený na 
uvedenú činnosť nemal šan-
cu sa venovať verejnému po-
riadku, pretože pendloval  
z jednej ulice na druhú a ve-
noval sa iba otváraniu stĺpi-
kov. Menila sa aj tlačená po-
doba povolení na vstup do 
PZ – potvrdenia o zaplatení 
daní za vjazd do pešej zóny.
 
A tu prichádzame k prvé-
mu problému, pretože 
práve niektorí podnikatelia 
z centra mesta v snahe uše-
triť na daniach, resp. na 
vjazdoch do PZ na prenos- 
ných povoleniach gumovali 
zapísané evidenčné čísla 
vozidiel alebo ich tam 

vôbec nepísali, falšovali po-
volenia, kopírovali  
a rozdávali svojim ka-
marátom aj za úplatu. Bolo 
verejným tajomstvom, že 
povolenia sa medzi nie- 
ktorými podnikateľmi po-
žičiavali, dokonca tak okato 
a drzo, že pri kontrole vodič 
pred policajtom zatelefono-
val podnikateľovi, aby mu 
doniesol „povolenku“ na 
vstup, pretože ho mestský 
policajt otravuje a nechce 
pustiť do pešej zóny. Neskôr 
pribudol na povoleniach 
hologram – ochranná 
známka, ako reakcia mesta 
proti praktikám niektorých 
špekulantov. Do pešej zóny 
sa vodiči snažili a dodnes sa 
snažia dostať cez rôzne 
skratky a improvizované 
vjazdy posunutím zábran. 
Dodnes niektorí páni pod-
nikatelia, resp. ich personál 
neváhajú zatelefonovať na 
operačné stredisko MP  
a žiadať operačného dôstoj-
níka o zhovievavosť, preto-
že ide k nemu zákazník, 
návštevník, kamarát, ktorý 
by sa rád vyhol pokute, 
resp. aby boli príslušníci 
MP tolerantní. 

Dlhoročná prax a skúsenos- 
ti príslušníkov MP pouka-
zujú na to, že problém nie je 
ani tak so zásobovacími vo-
zidlami, ktoré vyložia tovar 
a v PZ sa nezdržia dlho, ale 
práve s vozidlami podnika-
teľov, prevádzkovateľov, za-
mestnancov a niektorých 
obyvateľov v PZ, ktorí majú 
vo väčšine prípadov svoje 
dvory, garáže, vyhradené 
miesta, no často ich z po-
hodlnosti nevyužívajú a za-
berajú iné miesta v PZ, 
napr. na Hornom vale pred 
kostolom, kde chodci kľuč-
kujú pomedzi autá. Podni-
katelia, ktorí dnes pouka-
zujú na MP, majú krátku 
pamäť. Koľkokrát im MP za 
tie roky vyšla v ústrety  
v medziach zákona napr. 
pri realizovaní zásobova-
nia, návštev, koľkokrát sa 
obracali na MP s prosbami 
a žiadosťami o zabezpeče-
nie rôznych kultúrnych  
a športových akcií, ktoré 
boli nad rámec práce MP, 
ale MP nikdy neodmietla, 
pomohla. Zámerne nepíše-
me o páchateľoch trestných 
činov a páchateľoch pries- 
tupkov, ktorí boli zistení  
a zadržaní v súvislosti  
s poškodením niektorých 
prevádzok, pretože to patrí 
k práci MP a je to iná téma. 

Ďalší problém je samotná 
kontrola vozidiel a vodičov 
páchajúcich priestupok. 
Okrem toho, že mestský 
policajt pri kontrole zažíva 
dennodenný „folklór“ – od 
nechutných, ponižujúcich 
poznámok na jeho adresu  
s komentármi o stave našej 

spoločnosti až po verbálne 
výhražné prejavy hraničia-
ce s trestnou zodpoved-
nosťou, musí konať v zmys- 
le príslušných právnych no-
riem, ktoré sú už s ohľadom 
na dnešnú dobu zastarané, 
neefektívne, ale zatiaľ aktuál- 
ne. To znamená, že ak MP 
neprejedná priestupok v blo-
kovom konaní (vodič od-
mietne), spracuje doku-
mentáciu a vec postúpi 
správnemu orgánu – do-
pravnému inšpektorátu Po-
licajného zboru Slovenskej 
republiky. Akým spôsobom 
je takýto priestupok vyrie-
šený, MP nemá vedomosť, 
pretože správny orgán zo 
zákona nemá povinnosť 
spätnej väzby smerom  
k MP. MP tiež nedisponuje 
objektívnou zodpoved-
nosťou (čo by bolo znač-
ným prínosom a logikou  
v statickej doprave), t. j. že 
MP musí niekedy pracne 
zistiť, kto v skutočnosti 
priestupok spáchal, napr. 
cez držiteľa vozidla, ktoré-
ho musí vylustrovať, teda 
požiadať Policajný zbor SR 
o takýto úkon. 

Pre objasnenie problema-
tiky bolo dobré, že podni-
katelia si dali námahu sčítať 
vozidlá v PZ, pretože tu je 
zreteľné a evidentné, že 
opakované kontroly MP  
v uliciach PZ a statické kon-
troly na vstupoch do PZ ne-
priniesli za 26 rokov poža-
dovaný výsledok a je 
bezpodmienečne nutné re-
gulovať vstupy inteligent- 
ným systémom nepretržite 
24 hodín denne, nie opako-
vanými kontrolami v uli- 
ciach alebo stojacimi 
príslušníkmi MP na vstu-
poch do PZ. Za čas, keď je 
vykonávaná nasledujúca 
kontrola (interval cca  
3 hod.), sú znova v PZ vo-
zidlá bez povolenia. Veď za 
necelý polrok tohto roka 
bolo v PZ prejednaných MP 
takmer 700 priestupkov vo-
dičov nerešpektujúcich do-
pravnú značku pešia zóna, 
resp. VZN mesta. 

V súčasnej dobe si MP 
nemôže dovoliť fixovať  
2 hliadky na vstupoch a na-
hrádzať modernú techniku. 
To by bola drahá služba pre 
mesto, občanov, nehovoriac 
o tom, že by to bol krok 
späť. MP potrebuje stále 
viac policajtov pre mesto, 
okrsky, tak ako to požado-
vali občania a poslanci. 
Nemyslíme si, že by bolo 
správne znova vrátiť poli-
cajtov zo sídlisk do centra 
mesta a nahrádzať systém 
vstupu do PZ. MP „volá“ po 
takomto systéme dlhé roky, 
preto s nadšením prijala 
rozhodnutie vedenia mesta 
zaoberať sa týmto problé-
mom a konečne urobiť  

v tejto veci poriadok. Hroz-
ba max. 50 eur pokuty ne-
rešpektujúcemu vodičovi 
zo strany MP nie je dosta-
čujúca, pretože sadzba 
dane, ktorú by mal podni-
kateľ za vjazd do historickej 
časti mesta zaplatiť, je 500 
eur/rok. Ak takéhoto „še-
triaceho“ vodiča MP zistí  
a pokutuje napr. 3-krát do 
roka, ušetril. A MP je pres- 
vedčená, že takýchto vodi-
čov jazdiacich do PZ je viac. 
Vždy sú za tým peniaze - 
dane, veď prečo by sa 
zdvihla taká vlna odporu 
pre moderný systém ko-
pírujúci VZN o dani za 
vjazd a zotrvanie moto-
rového vozidla v historickej 
časti mesta, ktoré je stále 
platné a v zásade majú k 
VZN pribudnúť iba stĺpiky. 
Dáva to iba jednu logickú 
odpoveď – doteraz časť vo-
dičov pravidelne jazdiacich 
do PZ „šetrí“ dane. A 
stĺpiky urobia tomu koniec.

MP zo skúseností v PZ má 
za to, že do pokladnice me-
sta pôjde podstatne viac fi-
nancií za zaplatenie daní za 
vjazd. Takže najpodstatnej-
ší je podľa MP ekonomický 
rozmer problému. Argu-
menty typu „do PZ sa ne-
dostanú záchranné zložky, 
hasiči, sanitky, služby“ 
vyznievajú na dnešnú dobu 
a techniku skôr komicky. 
MP a záchranné zložky 
spolupracujú, to znamená,  
že ak majú hlásený výjazd 
do centra mesta, telefonic-
ky informujú operačné 
stredisko MP v dostatoč-
nom časovom predstihu. 
Problémom sú brániace vo-
zidlá v PZ, pretože technika 
(napr. hasiči) sa nie vždy 
bez problémov dostáva na 
miesta určenia. Realizácia 
vjazdov služieb a údržby 
(pokazenie výťahu, vodo-
vodu, dovoz chladničky, 
práčky a pod.) v čase mimo 
úradných hodín mestského 
úradu, napr. cez víkendy, 
keď nie je možné si zakúpiť 
jednorazový vstup do PZ, 
by bolo možné nahradiť 
napr. zaplatením dane cez 
aplikáciu, resp. sms. 

A že sa vytratí život z centra 
mesta? Je to nezmysel,  
o ktorom nás dennodenne 
presviedčajú občania a  
návštevníci Žiliny. Vadí im 
vysoký počet vozidiel v uli-
ciach PZ, exhaláty, kľučko-
vanie pomedzi vozidlá, ne-
raz ohrozenie chodcov. 
Podľa MP by systém prinie-
sol presne opačný efekt, ako 
tvrdia podnikatelia. Ľudia 
radi prichádzajú do nehluč-
ného prostredia a radi vy- 
užijú služby čistejšieho me-
sta bez exhalátov z vozidiel. 

Z praxe vieme, že sami vo-
diči zásobovania sa sťažujú, 

že Žilina je jedno z miest, 
kde môžu doviezť tovar až 
po otvorení prevádzky. Pre-
čo to funguje v ostatných 
mestách na Slovensku? Ko-
legovia z iných miest nám 
potvrdili, že sa prevádzko-
vatelia naučili aj napriek 
neskorším otváracím ho-
dinám, napr. o 9.00 hod., 
prísť do prevádzky už o dve 
hodiny skôr, aby vykonali 
zásobovanie, ak chcú mať 
čerstvý tovar. Samozrejme, 
sú aj výnimky, s ktorými sa 
dá pracovať. Prečo by to 
malo fungovať všade, len  
v Žiline nie? Výhovorky, že 
z Bratislavy by najskôr mu-
sel prísť zásobovač do Ži-
liny, a potom ísť do Košíc, 
ako uvádza článok, ne- 
obstoja. To, že má vozidlo 
EVČ z iného okresu, nezna-
mená, že tovar vezie vždy  
z takej diaľky. Väčšina vozi-
diel zásobujúcich prevádz- 
ky v PZ sú z okolia Žiliny  
a je len na dohode, aby 
prevádzkovatelia vykonali 
zásobovanie skôr v ranných 
hodinách, nie až po otvo-
rení prevádzky o 9.00, 10.00 
hod. 

So zavedením mechanické-
ho systému regulovania do-
pravy netreba zabúdať na 
jeden dôležitý bezpečnost-
ný aspekt, ktorý by stĺpiky 
predstavovali. V súčasnej 
dobe extrémnych prejavov 
násilia a agresívnych spôso-
bov páchania niektorých 
závažných trestných činov 
poslúžia mechanické 
zábrany aj tomuto účelu. 
Nech to znie akokoľvek 
nadnesene, tak ako v eu-
rópskych mestách, ktoré 
prehodnocujú bezpečnosť  
a budujú zábrany do centier 
miest, rušných ulíc a námes- 
tí, aj pre naše mesto by 
systém predstavoval vý- 
znamný bezpečnostný pr-
vok – zábranu pre vozidlá 
prípadných páchateľov, 
nielen pri konaní masových 
kultúrnych a športových 
akcií na námestiach. 

Ku všetkej úcte k podnika-
teľskej sfére v Žiline, ak ne-
budeme alebo nechceme 
akceptovať poriadok a dis-
ciplínu v pešej zóne, z histo-
rického jadra mesta zostane 
budúcim generáciám na- 
ozaj málo, možno iba ná-
mestia. Vážime si vašu 
činnosť, ste neodmysli-
teľnou súčasťou Žiliny, ale 
pretože sa množili články 
od vás, počúvali sme vaše 
argumenty a nemali sme 
možnosť reagovať, konáme 
tak teraz. Mestská polícia je 
tu pre Žilinu, obyvateľov, 
návštevníkov aj pre vás 
podnikateľov a prevádzko-
vateľov. 

Kolektív dlhoročných 
príslušníkov MP Žilina

Reakcia mestskej polície na články a názory 
týkajúce sa pešej zóny

Do podujatia 
„Naše mesto“ sa 
aj tento rok 
zapojilo viac ako 
10 000 dobro-
voľníkov z celého 
Slovenska. Naj-
väčšie stredoeu-
rópske podujatie 
firemného dobro-
voľníctva pod-
porili dobrovoľní-
ci zo 131 firiem  
v rámci 52 miest 
a obcí na Sloven-
sku. 

Akcia sa konala  
v piatok a sobo-
tu 9. – 10. júna, 

kedy sa podarilo do-
brovoľníkom natrieť 
viac ako 7 100 plotov 
či zábradlí, spoločne 
vysadili 1 398 okrasných 
rastlín, stromov, zrevi-
talizovali 10 hradných 
zrúcanín  a mnohými 
ďalšími aktivitami pris-
peli k zlepšeniu prostre-
dia, v ktorom jednotlivé 
organizácie pôsobia. 
Pomoc je predovšetkým 
zameraná na neziskové 
organizácie, nízkopra-
hové centrá, domovy 
sociálnych služieb, ale aj 
školy či škôlky. 11. roč-
ník akcie „Naše mesto“ 
sa opäť konal aj v Žili-
ne a do dobrovoľníctva 
sa zapojili i pracovníci 
Mestského úradu Žilina, 
ktorí pomohli skrášliť 
okolie Základnej školy 
Karpatská na sídlisku 
Vlčince. Spoločnými 
silami sa pracovníkom 
podarilo natrieť 180 m 
školského plota či upra-
viť povrch herných pr-
vkov detského ihriska 
v areáli spomínanej ZŠ. 
Súbežne akcia prebieha-
la na viacerých miestach  
v Žiline, napr. aj v Kraj-
skej knižnici v Žiline, 
na Hričovskom hrade či  
v Centre sociálnych slu-
žieb Straník. 

Akciu „Naše mesto“ na 
Slovensku zastrešuje 
Nadácia Pontis, ktorá 
toto podujatie organizu-
je už po 11-krát. O po-
pularite dobrovoľníckej 
pomoci svedčí i počet 
účastníkov, ktorí sa kaž-
doročne zapájajú do tej-
to akcie. 

REDAKCIA 

Akcia 
„Naše 
mesto“ 
zlepšila 
okolie 
viacerých 
zariadení 
v Žiline
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Na úvod Staromest-
ských slávností sa 
na Radnici mesta 
Žilina uskutočnila 
popoludní 24. mája 
2017 Slávnostná 
akadémia na po- 
česť tvorivej súčas- 
nosti a slávnej 
minulosti obyva-
teľov Žiliny, ktorú 
zorganizovalo OZ 
zaslúžilých občanov 
mesta Zbor Žilincov 
v spolupráci  
s mestom Žilina, 
konzervatóriami  
v Žiline a Banskej 
Bystrici, Žilinskou 
univerzitou  
a Akadémiou umení 
v Bánskej Bystrici. 

V prvej časti akadémie 
boli odovzdané ceny 
víťazom 18. ročníka 

školskej skladateľskej súťaže 
Adama Plintoviča, „vyni-
kajúceho hudca žilinského“, 
ktorú na podporu mla- 
dých talentov každoročne 
vyhlasuje Konzervatórium  
v Žiline a  Zbor  Žilincov. 
V tomto roku mali študenti 

skomponovať variácie pre 
klavír. Téma bola vyhlá-
sená pri príležitosti Roka 
slovenskej hudby, ktorou si 
organizátori pripomenuli 
20. výročie úmrtia význam- 
ného slovenského skla-
dateľa Svetozára Stračinu.  
V kategórii konzervató- 
rium zvíťazil Viliam  Kudlej, 
druhý skončil  Kamil Adam-
čík (obaja z Konzervatória  
v Žiline) a Tatiana Šestáková 
z Konzervatória v B. Bystri-
ci. Tretí bol Ľuboš Kubizna 
z Konzervatória v Žiline.  
V kategórii vysoká ško-
la zvíťazil Matej Šajgalík, 
druhá bola Kristína Rus- 
náková a tretí Ivan Koltsov 
(všetci z Fakulty hudby 
Akadémie umení v Banskej 
Bystrici).

V druhej, hlavnej časti Zbor 
Žilincov odovzdal dve pres- 
tížne ceny „Genius loci Sol-
nensis“: významnej sloven-
skej  a československej atlét-
ke, trénerke školskej 
mládeže a pedagogičke 
Mgr. Nadežde Česalovej, 
hudobníkovi, dirigentovi, 
organizátorovi a pedagógo-

vi Mgr. art. Pavlovi Bieniko-
vi a in memoriam bola cena 
udelená náboženskému spi-
sovateľovi, učiteľovi hudby, 
organistovi, kazateľovi, pro-
fesorovi gymnázia a františ-
kánovi Jakubovi Vojtechovi 
Gazdovi (prevzal ju zástup-
ca Biskupského úradu Žili-
na ThLic. Zdeno Pupík, 
PhD.) a poprednému slo-
venskému archeológovi a 
múzejníkovi PhDr. Antono-
vi Petrovskému – Šichma-
novi (prevzal ju riaditeľ Po-
važského múzea Žilina Mgr. 
Michal Jurecký). Na počesť 
ocenených laureátov pres- 

tížnej ceny „Genius loci Sol-
nensis“ zazneli skladby  
a piesne v podaní žiakov  
a pedagógov Konzervatória 
v Žiline. Účastníci si vypo-
čuli aj obidve víťazné sklad-
by Plintovičovej súťaže.  
Na záver usporiadatelia 
vyzdvihli dlhoročnú orga-
nizátorskú prácu Ing. Na-
deždy Bajovej, vedúcej 
Sekcie osvety a kultúry Zbo-
ru Žilincov, ktorá bola ini-
ciátorkou a spoluzaklada-
teľkou Školskej skladateľskej 
súťaže Adama Plintoviča.                                                      
 

OZ Zbor Žilincov 

Zbor Žilincov usporiadal Slávnostnú akadémiu 2017

Seniori sa môžu 
tešiť z nového 
fitparku, ktorý dalo 
pre nich vybudovať 
mesto Žilina. Na-
chádza sa v areáli 
Denného centra, 
Námestie J. Boro-
dača č. 1. Bolo 
vybudovaných 10 
zariadení v celkovej 
sume 14 212,50 
eura s DPH. Okrem 
primátora a senio-
rov sa otvorenia 
zúčastnili aj poslan-
ci Jana Filipová, 
Iveta Martinková, 
Patrik Groma, 
Martin Barčík  
a Marián Zrník.

Outdoorový fitpark 
bol vybudovaný pre 
seniorov z denného 

centra na sídlisku Vlčince, 
aby podporoval ich aktív-
ny pohyb a spevňoval sval-
stvo. Celkovo bolo vybudo- 

vaných 10 strojov, tzv. lyže, 
korčule, surf, twister tri-
ple, bočné kyvadlo, jazdec, 
veslá, odrážacie sedáky, 
posilňovanie dolných rúk  
a bradlá. Poslankyňa Iveta 
Martinková, ktorá sa tiež 
pričinila o vybudovanie fit-
parku, pozýva aj obyvateľov 
Žiliny zacvičiť si od pon-
delka do piatka, v čase od 
11.00 hod. do 19.00. hod.

„Vonkajšie fitparky sa v na-
šej spoločnosti a v meste 
stretávajú s veľkou popula-
ritou. Preto sme nápadu 
vybudovania takéhoto par-
ku v našom dennom centre 
vyšli v ústrety. Myslím si, že 
aj seniori majú záujem  
o aktívny pohyb či podporu 
svalstva v rámci cvičení. 
Môže to pomôcť k ich vitál-
nosti a dlhovekosti,“ dodal 
primátor Igor Choma. 

REDAKCIA

Mesto odovzdalo 
do užívania nový 
outdoorový fitpark Prvý júnový víkend 

sa v mestskej časti 
Bytčica niesol  
v duchu športu  
a kultúry. Na futba-
lovom ihrisku si 
počas BYTČICKÉ-
HO JUNIÁLESU 
prišli na svoje deti  
i dospelí. Poslanci 
za príslušný voleb-
ný obvod č. 6 Anton 
Trnovec a Jozef 
Juriš zabezpečili  
v rámci Medzinárod-
ného dňa detí 
drobné občerstve-
nie. 

Pre deti bol pripravený 
nafukovací hrad či 
rôzne športové hry so 

starými rodičmi. Zároveň 
sa odohral futbalový zápas 
Horní – Dolní s výsledkom 
v prospech Horných. Od 
poobedňajších hodín sa na 
pódiu predstavili Bytčické 
speváčky, Dychová hud-
ba Seniorčanka, Ruty-šuty  
a Žilinské mažoretky Diana. 
Do večerných hodín zne-
la Bytčicou hudba skupín 
Arzén a PAPINO. Úspech  

zožal i mladý husľový vir-
tuóz Michal Bitto, ktorý 
je žiakom 8. ročníka na 
Základnej škole Vendelína 
Javorku. 

Počas celého dňa si náv- 
števníci mohli zakúpiť tom-
bolu, do ktorej venovali 
ceny rôzni sponzori tohto 
podujatia. Výťažok zo zakú-
penej tomboly poputuje pre 
deti, ktoré sa zúčastnia po-
čas letných prázdnin kem-
pu pod záštitou Mareka 
Mintála. Spoluorganizáto-
rom kempu, ktorý vyplní  
v lete voľný čas deťom, bude 
aj TJ Tatran Bytčica. 

„Vždy sme podporovali deti 
a mládež k športu a tým ich 
viedli k pohybu. V dnešnej 
dobe technológií a elektro-
niky to však nie je jednodu-
ché. Verím, že viaceré deti 
vyplnia svoj voľný čas práve 
pohybom v kempe, ktorý 
bude prebiehať pod pa-
tronátom Mareka Mintála,“ 
dodal zástupca primátora 
Anton Trnovec.

REDAKCIA

Bytčica žila športom 
a kultúrou

Majstrovstvá Sloven-
ska 19. ročníka 
McDonald´s Cup 
poznajú svojho 
víťaza. Žilinčania sa 
stali najlepším 
futbalovým tímom 
spomedzi 936 prihlá-
sených základných 
škôl z celého Slo-
venska. Majstrovský 
titul obhájili žiaci zo  
Základnej školy 
Školská 49, Žilina 
– Závodie pod ve-
dením trénera 
Jaroslava Bačíka. 

Do dvojdňového finále, 
ktoré sa odohralo 
na trávniku Národ-

ného tréningového centra 
Slovenského futbalového 
zväzu v Poprade, sa prebo-
jovalo 8 víťazných krajských 
družstiev vrátane Žilinčanov. 
Tí počas prvého turnajového 
dňa vo svojej skupine úspeš-
ne zdolali súperov zo Šale, 
Rožňavy či Banskej Bystrice.

Druhý deň turnaja pokračo-
val vyraďovacími a semi-
finálovými zápasmi. 
Finálového zápasu sa zúča-
stnil aj Marek Hamšík, ktorý 
slávnostným výkopom začal 
zápas medzi Žilinou a Sen-
com. Úspešnejší v tomto due- 
li boli práve mladí Žilinča-
nia, ktorí seneckých 
protivníkov zdolali vysoko 
8:3, čím si vybojovali titul 
majstrov Slovenska. Nádejní 

futbalisti okrem obhajoby 
majstrovského titulu získali  
i hlavnú cenu, ktorou je  le-
tecký zájazd a účasť na zápase 
patróna turnaja Mareka 
Hamšíka a jeho klubu SSC 
Neapol v talianskej lige na je-
seň tohto roka. Ocenenie 
najlepšej hráčky si odniesla 
Žilinčanka Nela Lopuša-
nová. Ceny víťazom a všet-
kým umiestneným tímom 
odovzdávali: Marek Hamšík, 
Vladimír Lupták zo Sloven-
ského futbalového zväzu, 
Zuzana Svobodová a Tamas 
Major za McDonald´s. 

Futbalový  turnaj  McDo-
nald´s  Cup  má  na  Sloven-
sku  dlhoročnú  tradíciu.   
V aktuálnom 19. ročníku sa 
predstavilo 936 základných 
škôl z celého Slovenska, 
ktoré sa postupne kvalifiko-
vali cez školské, regionálne, 
okresné a krajské kolá až do 
celoslovenského finále. Pos- 
tupový futbalový turnaj 
McDonald´s Cup každo-
ročne vyhlasuje Minister-
stvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej 
republiky v spolupráci so 
Slovenským futbalovým 
zväzom a generálnym par-
tnerom McDonald´s. Pat- 
rónom turnaja je už 
niekoľko rokov naša futba-
lová jednotka, hráč SSC Ne-
apol Marek Hamšík. 

REDAKCIA 

19. ročník McDonald´s 
Cup priniesol titul 
majstrov Žilinčanom 

Outdoorový fitpark  bol vybudovaný pre seniorov 
z denného centra na sídlisku Vlčince. Počas celého dňa bol pripravený bohatý kultúrny program. 

Slávnostná akadémia Zboru Žilincov sa  podľa tradície 
koná vždy v predvečer Staromestských slávností. 

Delegáciu zo Žiliny, ktorú viedol zástupca 
primátora Patrik Groma, prijal 8. júna na Radni-
ci partnerského mesta Plzeň (Česká republika) 
primátor Martin Zrzavecký. 

Hlavnou témou stretnutia, na ktorom sa zúčastnil i prednos- 
ta Mestského úradu v Žiline Igor Liška a vedúca odboru kul-
túry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Ingrid 
Dolníková, bola vzájomná spolupráca v oblasti kultúry. 

Problematika dopravy a infraštruktúry sa zas preberala na 
konferencii Plzeňský kraj – Místo k žití, místo k podnikání 
9. júna, kde so svojím príspevkom vystúpil pred publikom  
i zástupca za Žilinu, Patrik Groma.  Program ďalej pokra-
čoval na Námestí Republiky, kde sa oficiálne otvoril Medzi- 
národný folklórny festival CIOFF Plzeň 2017. V rámci pro-
gramu tohto festivalu sa na plzenskom pódiu predstavil 
známy žilinský tanečný súbor Rozsutec. Účinkujúcim ďa-
kujeme za úspešnú reprezentáciu nášho mesta.

Plzenský primátor prijal 
na domácej pôde 

zástupcov zo Žiliny
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Zmena programu vyhradená! Začiatok predstavení je len orientačný, premietať sa začína krátko po zotmení.
Predstavenie sa nekoná v prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým silného vetra.

mArIánSkE
námEsTiE 
21:00

ŽIlInA

TeórIa tIgRa

BaBa z ľaDu

ObEcNá škOlA

SeDeM zHaVrAnElýcH 
bRaToV

UčiTeľkA

5. 8.
6. 8.

4. 8.
3. 8.
2. 8.

www.kulturneleto.eu

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2017

JÚL
Fest Anča
Medzinárodný festival animácie

Stanica Žilina-Záriečie29.6.
- 2.7.

Fest Anča
videomapping (21.30 hod.)

Mariánske námestie30.6.
- 1.7.

DH Fatranka5.7.
o 16.30 hod.

Hudobná streda Sad SNP, Altánok

3Drive, V8 band8.7.
o 19.00 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

Koncert TRIO AVANTE
Rosenfeldov palác

DH Predmierčanka12.7.
o 16.30 hod.

Hudobná streda Sad SNP, Altánok

La3no Cubano, Bubnová 
show Rytmika - Drumstas   

15.7.
o 18.00 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

DH Strečňanka19.7.
o 16.30 hod.

Hudobná streda Sad SNP, Altánok

Anunnaki
Tanečná skupina BURAS/LV

21.7.
o 19.30 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

Tvorivé remeselné 
dielne (10.00 - 18.00 hod.)

24.7.
- 28.7.

Mariánske námestie

DH Senioranka26.7.
o 16.30 hod.

Hudobná streda Sad SNP, Altánok

KIOSK X. Festival nového 
slovenského divadla a tanca

Stanica Žilina-Záriečie27.7.
- 30.7.

SKvelý Fest (Cherry street, 
Bod Omylu, The Paranoid)

29.7.
o 19.00 hod.

Mariánske námestie

4.7.
o 19.00 hod.

Letná tvorivá dielňa
móda a secesia

Rosenfeldov palác13.7.
o 14.00 hod.

Koncert AdHoc Orchestra
Rosenfeldov palác18.7.

o 19.00 hod.

Letná tvorivá dielňa
zariaďme si palác

Rosenfeldov palác26.7.
o 14.00 hod.

Budatínske hradné hry 30.7.
o 10.00 hod.

areál Budatínskeho zámku

Výstavy Rosenfeldov palác
12.6. – 14.7. VÝSTAVA študentských prác - Ateliér grafického dizajnu 

Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne 

17.7. – 15.9. VÝSTAVA LINOtime / Róbert Makar

17.7. – 15.9. VÝSTAVA Etnicity / Pavol Truben

Organizátor Partneri Mediálni partneri

Občianske združenie

RADNIČNÉ 
NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Námestie
A. HlinkuLETNÉ KINO 2017

29.6.  |  17.00
29.6.  |  19.00 
30.6.  |  17.00 
30.6.  |  19.00 

1.7.  |  17.00 
1.7.  |  19.00
2.7.  |  17.00 
 

7.7.  |  20:00
8.7.  |  17:30
8.7.  |  20:00 
 

14.7.  |  20:00 
15.7.  |  17:30 
15.7.  |  20:00 
 

21.7.  |  20:00 
22.7.  |  17:30
22.7.  |  20:00 
 

28.7.  |  20:00 
29.7.  |  17:30
29.7.  |  20:00

Kubo a kúzelný meč    

Chlapec vo svete príšer
Cesta do fantázie
Window horses
Až na severný pól
Červená korytnačka
Lichožrúti
 

Rukojemník (pre dospelých)
Škatuliaci (pre deti)
Rukojemník (pre dospelých)
 

Predĺžený víkend (pre dospelých)
Alvin a Chipmunkovia: čiperná jazda (pre deti)
Predĺžený víkend (pre dospelých)
 

Podraz (pre dospelých)
Spongebob vo filme: hubka na suchu (pre deti)
Podraz (pre dospelých)
 

Teória všetkého (pre dospelých)
Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermena (pre deti)
Teória všetkého (pre dospelých)

Stanica / letné kino Stanica Zárečie
4.7. / 21.00 hod. Glory (Slava) / Bulharsko / Grécko / 2016 / 101 min. /

11.7. / 21.00 hod. Interstelar  / USA / GB / 2014 / 169 min /

18.7. / 21.00 hod. Mŕtvy muž / USA / Japonsko / Nemecko /1995/ 121 min.

19.7. / 21.00 hod. Večer najlepších svetových reklám s Petrom Konečným

TvorivéTvorivéremeselnéremeselné
dielnedielne24.–28.

 Júl 2017
Mariánske námestieMariánske námestie

Radšej raz skúsiť
ako stokrát počuť
Radšej raz skúsiť
ako stokrát počuť

24.–28.
 Júl 2017
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RÔZNE JÚL  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac júl v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Začiatkom júna sa na otvorenom bazéne rekreačného strediska Vadaš  
v Štúrove uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v plávaní starších žiakov.

Žilinu reprezentovalo 19 plavcov Klubu plaveckých športov Nereus. Podľa očakávania 
najlepšou našou plavkyňou bola juniorská reprezentantka Slovenska Emma Ma-
rušáková s 8 medailami (3-4-1). Prvé miesto a titul Majster Slovenska si vyplávala na 
100 m a 200 m znak a 50 m voľný spôsob. Druhé miesto jej patrilo na 100 m a 200 m 
voľný spôsob a 100 m motýlik. Ďalšie medaily spolu s dievčatami Nina Manga, Domini-
ka Jankovičová, Alica Seidlová vyplávala v štafetách 4 x 100 m polohové preteky (2. 
miesto) a 4 x 100 m voľný spôsob (3. miesto). Medzi chlapcami bol najúspešnejší Ro-
man Ftorek, ktorý sa na najvyšší stupeň postavil trikrát v disciplínach 200 m polohové 
preteky, 200 m motýlik a 50 m voľný spôsob. Striebro získal za 100 m motýlik a 2x bronz 
za 100 m voľný spôsob a 400 m polohové preteky. Do prvej desiatky sa podarilo pre-
plávať aj Dominike Jankovičovej, Nine Manga, Alici Seidlovej, Matúšovi Knapcovi, Tobia-
sovi Kováčovi a Kristíne Svrčkovej.

Všetkým účastníkom k dosiahnutým výsledkom gratulujeme!

Klub plaveckých športov Nereus Žilina

Emma Marušáková a Roman Ftorek 
získali trikrát  zlato

1992

2. 7. RNDr. Ján Štofko (nar. 
v roku 1954) sa stal kro-
nikárom mesta Žilina. Je 
absolventom Univerzity 
Komenského v Bratislave.

10. 7. v rakúskom meste 
Spittal am Drau sa konal  
29. ročník súťaže v zboro-
vom speve. Súťaž vyhral 
Žilinský miešaný zbor pod 
vedením Štefana Sedlické-
ho. 

17. 7. poslanci Slovenskej 
národnej rady (dnes 
Národná rada Slovenskej 
republiky) prijali deklará-
ciu o zvrchovanosti Slo-
venskej republiky. Pri tejto 
príležitosti sa pri vatre na 
Dubni stretlo asi 300 Žilin-
čanov. Vatru zapálil posla-
nec a primátor mesta Ján 
Slota.

22. 7. Zuzana Kořínková, 
majsterka sveta v kulturis- 
tike žien v roku 1990, sa 
zúčastnila profesionálnej 
Grand prix v USA. Medzi 
dvadsiatimi najlepšími 
športovkyňami obsadila 
šieste miesto. 

1997

4. 7. do používania bol 
daný podchod pod budo-
vou železničnej stanice Ži-
lina. Nadväzuje na pod- 
chod pod Hviezdoslavovu 
ulicu. Podchod odbreme-
nil staničnú halu a cestujú-
ci prichádzajúci do Žiliny 
tak prejdú z nástupíšť pria-
mo na Národnú ulicu.

7. 7. až 13. 7. v meste Llan-
gollen (Wales) sa konal 51. 
ročník jedného z najstar- 
ších a najväčších európ- 
skych hudobných festiva-
lov vôbec. Žilinský mie-
šaný zbor, ktorého zriaďo-
vateľom bolo vtedy mesto 
Žilina, obsadil v silnej kon-
kurencii druhé miesto vo 
svojej kategórii. Tohtoroč-
ného festivalu sa zúčastnili 
spevácke zbory z 51 krajín 
sveta.

8. 7. územie Žiliny postihla 
prírodná katastrofa – povo-
deň takého rozsahu, akú 
nepamätali ani najstarší 
obyvatelia. Po dlho- 
trvajúcich dažďoch vystúpi-
li v nočných hodinách z 
brehov rieky a miestne po-
toky. Prívalové vody z oko-
litých kopcov zasiahli s 
výnimkou Žilinskej Lehoty 
všetky okrajové časti Žiliny. 
Našťastie si povodeň nevy-
žiadala ľudské životy. 

15. 7. na sídlisku Solinky sa 
stala tragická nehoda. Se-
demročný chlapec Jožko sa 
utopil v priestoroch stave-
niska nákupného strediska 
(dnes supermarket Billa). 
Problémy s budovou, ktorú 
miestni obyvatelia sídliska 
volali Strašidelný hrad, boli 
už v minulosti. Majiteľ  
v stavbe nepokračoval  
a objekt nezabezpečil.

2002

1. 7. od tohto dátumu preš-
lo zriaďovanie škôl a škol- 
ských zariadení podľa záko-
na zo štátu na samosprávu. 
V rámci tejto zmeny v Žili-
ne prešlo pod správu mesta 
27 základných škôl a škol-
ských zariadení, 32 mater-
ských škôl, 42 jedální, 3 
základné umelecké školy a 
Centrum voľného času 
Spektrum. 

23. 7. medzi Mojšovou Lúč-
kou a motorestom v Strečne 
sa stala závažná dopravná 
nehoda. Pri čelnej zrážke 
Škody 120 s plne nalo-
ženým vozidlom LIAZ za-
hynulo v osobnom aute  
6 mladých ľudí vo veku od 
17 do 26 rokov. Všetci boli 
zo Žiliny, okrem jedného 
dievčaťa z Kysúc.

5. až 7. 7. počas návštevy 
mesta Essen (Belgicko, 
Flámsko) podpísali zástup-
ca primátora mesta Žilina 
Miloš Kontra a primátor 
mesta Essen Frans Schrau-
wen dohodu o partnerstve  
a spolupráci medzi našimi 
mestami.

2007

4. 7. bola otvorená Turistická 
informačná kancelária mesta 
Žilina. Nachádzala sa v pries- 
toroch Starej fary na adrese 
Farské schody 7. Pásku sláv-
nostne prestrihli primátor 
mesta Žilina Ivan Harman  
a dekan Ladislav Stromček.

7. 7. v tento deň sa na Radni-
ci mesta Žilina uskutočnilo 
17 sobášov. Výkon sobášov 
počas dňa zabezpečili dvaja 
sobášiaci a dvaja matrikári. 
O sobáše v termíne 7. 7. 2007 
mali občania veľký záujem. 

9. 7. na pôde 5. pluku špeciál-
neho určenia sa uskutočnila 
inaugurácia plk. Ľubomíra 
Šeba za veliteľa 5. pluku špe-
ciálneho určenia Pozemných 
síl Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky v Žiline.

2012

1. 7. pri pamätníku Cesta 
bez návratu na Závodskej 
ceste v Žiline si uctili Žilin-
čania i viacerí vzácni hostia 
obete holokaustu. Spomien-
ky sa zúčastnili o. i. primátor 
mesta Žilina Igor Choma, 
veľvyslanec Štátu Izrael na 
Slovensku Alexander Ben-
Zvi, iniciátor výstavby 
pamätníka Arieh Klein a 
mnohí ďalší. 

4. 7. naše mesto postihla  
v poobedňajších hodinách 
veľmi silná búrka. Kanalizá-
cia v meste nestíhala od- 
vádzať dažďovú vodu. Naj-
viac postihnuté boli oblasti 
na križovatke pri Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou  
a v Trnovom. Mnohé pivni-
ce v meste boli zatopené.

23. 7. v kníhkupectve Art- 
fórum bola uvedená kniha s 
názvom Potulky starou Žili-
nou, ktorej autormi sú Žilin-
čania Peter Štanský, Marián 
Mrva a Miroslav Pfliegel.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 

Spoznávajte región a ušetrite
Viac ako 30 atraktívnych zliav a benefitov

Regionálna karta pre obyvateľov 
za zvýhodnenú cenu

2,90 € / dospelý a 1,90 € / dieťa

Získajte Vašu kartu v TIK mesta Žilina na Námestí A. Hlinku. 

TOURIST CARD

www.regionmalafatra.sk

www.regionmalafatra.sk www.tikzilina.eu

Mesto Žilina pripravuje poskytovanie novej sociálnej služby v Dennom  stacionári, Ná-
mestie J. Borodáča 1, Žilina (Vlčince).  Predpokladaný termín, od ktorého bude služba 
poskytovaná, je august 2017. Sociálna služba v dennom stacionári bude poskytovaná 
ambulantnou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak 
jej stupeň odkázanosti je  najmenej III (podľa  prílohy č. 3 k zákonu č. 488/2008 Z. z.)  
a  je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa bude:
a) poskytovať: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poraden-
stvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie,
b) zabezpečovať: rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v danom zariadení bližšie 
informácie ochotne poskytnú zamestnanci Mestského úradu v Žiline, odboru 

sociálneho a bytového, na tel. č. 7063 404. 

Mesto pripravuje poskytovanie novej sociálnej 
služby v dennom stacionári


