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Schválenie bezplatnej mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre žiakov a študentov s trvalým pobytom  
v meste Žilina je ďalšou etapou projektu bezplatnej MHD pre všetkých Žilinčanov. Už v roku 2014 sa  
zaviedlo bezplatné cestovanie MHD pre občanov vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline 
neobmedzene 24-hodín denne a počas celého roka. V roku 2015 sa spustila bezplatná MHD pre 62 až 
69-ročných občanov. Rovnako tiež bola zavedená bezplatná MHD aj pre mamičky s deťmi do 3 rokov. 
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Oslavy pri príležitosti výročia Centra voľného 
času, Kuzmányho 105, Žilina 

•  Stredoveký deň – 11. augusta na Mariánskom námestí 
•  Bavme sa varením – 18. augusta na Mariánskom námestí
•  Beh na Dubeň – 29. júla  
•  Záverečná – 1. septembra na Mariánskom námestí 

S pribúdajúcim počtom ľudí v centre mesta najmä počas letných mesiacov a ve-
čerov vykonáva Mestská polícia Žilina priebežné kontroly na dodržiavanie zákazu 
pitia alkoholu na verejných priestranstvách.

Teplé letné počasie priláka do centra mesta a jeho širšieho okolia množstvo ľudí  
všetkých vekových kategórií. Nie vždy je ich záujmom prechádzka po historickej zóne či 
posedenie na letnej terase v kruhu priateľov. V mnohých prípadoch sa mestská polícia 
stretáva najmä s priestupkami na úseku porušovania zákazu pitia alkoholu na verejných 
priestranstvách. 

Z EVIDENCIE ZÁZNAMOV MESTSKEJ POLÍCIE:
• rok 2016: 960 priestupkov,
• prvý polrok 2017: 612 priestupkov.

V meste Žilina je od roku 2012 zakázané požívať alkoholické nápoje na vyhradených 
verejne prístupných miestach vrátane verejne prístupných vestibulov staníc a zastávok 
Železníc SR, podchodu železničnej stanice Žilina a priestorov vonkajších nástupíšť  
a autobusových zastávkach. Tento zákaz v zmysle platného VZN 15/2012 v znení ne-
skorších úprav platí v čase od 10.00 do 24.00 hod. a od 00.00 do 8.00 hod. Výnimkou 
sú letné terasy a pohostinské a reštauračné zariadenia na to určené. Zákaz sa nevzťa-
huje ani na miesta, na ktorých sú organizované verejné podujatia pri príležitosti konania 
spoločenských akcií, na ktorých organizácii sa podieľa mesto Žilina.

Mestská polícia v pozore!

Žiaci a študenti majú od septembra 
bezplatnú MHD 

Pohybové krúžky v  CVČ 
Kuzmányho 105, Žilina 
budú pokračovať
V súčasnosti sa medzi verejnosťou a naj-
mä rodičmi detí, ktoré navštevujú pohy-
bové krúžky v CVČ, Kuzmányho 105,  
Žilina, šíria informácie o odchode týchto 
krúžkov pod nového zriaďovateľa. Je však  
potrebné uviesť na pravú mieru skutoč-
nosť, že aj napriek personálnym zmenám 
vo vedení týchto dvoch krúžkov nepre-
chádzajú krúžky mažoretiek Diana a DFS 
Lieska pod nového zriaďovateľa, ale po-
kračujú  pod hlavičkou Centra voľného 
času, Kuzmányho 105 a mesta Žilina,  
s rovnakými názvami a pod vedením 
nových pedagógov.

Celý článok na strane č. 2 

Prezidenta hokejového zväzu Martina 
Kohúta prijalo vedenie Mestského hokejové-
ho klubu Žilina na zimnom štadióne v Žiline. 
Stretnutie sa konalo na základe iniciatívy 
oboch táborov. Vedenie hokejového klubu 
zaujímali možnosti, ako zlepšiť podmienky 
pre výchovu mládeže, modernizáciu šta-
dióna a ponuka projektov od hokejového 
zväzu.

Stretnutia sa za klub MsHK Žilina zúčastnil 
predseda predstavenstva Marián Tittl, zástupca 
primátora mesta Žilina a podpredseda predsta-
venstva Anton Trnovec, člen predstavenstva 
Emanuel Lovíšek a generálny manažér klubu Imre Valášek. Šéf hokeja Martin Kohút po-
chválil klub, ktorý sa umiestnil na vynikajúcom 3. mieste v minulom ročníku extraligy. Tak-
tiež vyzdvihol zverejňovanie zmlúv i platov hráčov a ekonomické ukazovatele klubu.  
Načrtol projekty, ktoré pripravuje zväz a požiadal o súčinnosť pri ich realizácii klub aj sa-
motné mesto Žilina. Predstavenstvo klubu predostrelo projekt Areálu žilinského športu,  
v ktorom je zakomponovaný nový hokejový štadión. Projekt AŽIŠU zahrnuje mnoho špor-
tových aktivít na jednom mieste. Táto myšlienka sa pozdávala aj prezidentovi hokejového 
zväzu, ktorý vyjadril podporu a prisľúbil, že SZĽH bude nápomocné pri výstavbe zimného 
štadióna.

„Toto stretnutie nás veľmi namotivovalo. Páči sa mi, ako nás a našu prácu vníma hokejový 
zväz a nebojí sa nám povedať o chybách a pozitívach. Projekty, ktoré nám predostrel 
prezident, sú veľmi zaujímavé a určite sa budeme o ne uchádzať a snažiť sa na nich par-
ticipovať,“ dodal zástupca primátora a podpredseda predstavenstva MsHK Anton Trnovec.

Žilinu navštívil prezident hokejového zväzu

Zľava: Marián Tittl, Emanuel Lovíšek, Martin 
Kohút a Anton Trnovec 

Zastávka MHD Hurbanova – jedna z najfrekventovanejších v Žiline

Volebný obvod č. 4 informuje
                                            str. č. 4 
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Štefan Mucha
vedúci Folklórneho súboru 
Rozsutec  

Pohybové krúžky v  CVČ, Kuzmányho 
105, Žilina budú pokračovať
Počas viac ako 
60-ročnej existen-
cie Centra voľného 
času Kuzmányho 
105, Žilina dosiahlo 
mnoho z jeho 
krúžkov v rámci 
Slovenska, ako  
i celej Európy 
vynikajúce výs- 
ledky. Je však 
existencia krúžkov 
ohrozená zmenami 
vo vedení?

Krúžky Žilinské mažoret-
ky Diana, Tanečné divad-
lo Diana (TD) a Detský 
folklórny súbor Lieska 
(DFS) neprechádzajú pod 
nového zriaďovateľa. 

V súčasnosti sa medzi 
verejnosťou a naj-
mä rodičmi detí, 

ktoré navštevujú pohybové 
krúžky v CVČ Kuzmányho 
105, Žilina šíria informácie 
o odchode týchto krúžkov 
pod nového zriaďovateľa. 
Je však  potrebné uviesť na 
pravú mieru skutočnosť, 
že aj napriek personálnym 
zmenám vo vedení krúžkov 
neprechádzajú Žilinské 
mažoretky Diana, DFS Lies- 
ka a TD Diana pod nového 
zriaďovateľa, ale pokraču-
jú  pod hlavičkou Centra 
voľného času, Kuzmányho 
105 a mesta Žilina, s rov-
nakými názvami a pod ve-
dením nových pedagógov.

„Dôvodom sú teda zmeny 
v personálnom obsadení 
vedúcich a  trénerov. Čiže 
akékoľvek informácie o ru-
šení krúžkov pôsobiacich  
v našom centre nie sú prav-
divé. Žilinské mažoretky 
Diana, TD Diana a DFS 
Lieska budú aj v novom 
školskom roku 2017/2018 
naďalej pokračovať vo svo-
jej činnosti a verím, že 
úspešne,“ konštatuje riadi-
teľka CVČ, Kuzmányho 
105 Marianna Bohačia-
ková. 

Spomínané krúžky majú za 
sebou bohatú históriu a na 
svojom konte množstvo 
úspechov, ktorými robia 
dobré meno nielen centru 
voľného času, ale aj svojmu 
zriaďovateľovi. 

 Žilinské mažoretky Diana 
Diany oslávili minulý rok 25 
rokov svojej existencie.  
V roku 2016 získali titul 
Majsteriek sveta v kategórii 
Senior baton veľká formá-
cia. Tento rok vycestovali na 
Majstrovstvá Európy do Ta-
lianska, kde získali titul Maj-
ster Európy 2017 JUNIOR 
BATON VEĽKÁ FORMÁ-
CIA, titul Majster Európy 
2017 SENIOR FLAG 
VEĽKÁ FORMÁCIA, titul 
Vicemajster Európy 2017 
JUNIOR MINI BATON, ti-
tul Vicemajster Európy 2017 
SENIOR TRIO BATON, ti-
tul Vicemajster Európy 2017 
SÓLO 2 BATON SENIOR  
a 7. miesto KADET MINI 
BATON. Veľkým úspechom 
bolo predovšetkým víťazstvo 
titulu Majster Európy 2017 
SENIOR FLAG VEĽKÁ 
FORMÁCIA. Diany súťažili 
vo svojej dlhoročnej histórii 
po prvýkrát v tejto kategórii 
a hneď stáli na najvyššom 
stupni víťazov. Od jeho zalo-
ženia vedie súbor Ľudmila 
Štefková a pod jej vedením 
získali Diany ocenenia a ti-
tuly na domácej pôde i v za-
hraničí. V tomto duchu 
chcú pokračovať aj naďalej.

Detský folklórny 
súbor Lieska
Lieska začala písať svoju 
históriu ešte ako folklór-
no-tanečný krúžok. Jeho za-
kladateľkami boli tanečné 
pedagogičky, choreografky  
a zároveň vedúce súboru 
Eva Tkáčová a Hana Bielesc-
hová. Ich prvá tanečná cho-
reografia vznikla na jeseň  
v roku 1975. Po jej úspechu 
nasledovali ďalšie, ktoré 
predstavovali najmä folklór 
z blízkeho okolia, napr. Pod 

oknom – tance a spevy  
z Terchovej, Fašiangy, Turí-
ce – metlový, lopatový, 
kožušený a zbojnícky tanec 
z Považského Chlmca. Po-
čas svojej existencie mal 
súbor viacero vedúcich, ak-
tuálne je ňou Viera Hrie- 
chová. Pod vedením spo-
mínaných, ale aj ďalších 
vedúcich súbor úspešne po-
kračuje v ľudových tradí-
ciách, uchováva ľudové tan-
ce, piesne a zvyky najmä zo 
žilinského regiónu. Počas 
svojej činnosti členovia 
súboru mnohokrát vycesto-
vali do viacerých kútov Slo-
venska i zahraničia, aby 
prezentovali svoje centrum 
či samotnú Žilinu. Aktuál-
ne má súbor viac ako 100 
členov vo veku od 4 do 15 
rokov.

„V tomto prípade nejde  
o vedenie či trénerov, ale  
o samotné deti, našu mlá-
dež, náš obraz... Podstatné 
je, aby v rámci svojho času 
netrávili hodiny za počítač-
mi a elektronikou, ale mali 
športové a spoločenské vyži-
tie. Verím, že aj v novom 
školskom roku bude na 
rôznych súťažiach a poduja-
tiach mnoho desiatok detí 
úspešne prezentovať práve 
žlto-zelenú farbu,“ dodal 
primátor Igor Choma. 

NOVÉ ČLENKY/ČLENO-
VIA SA NA JEDNOTLIVÉ 

KRÚŽKY MÔŽU 
PRIHLÁSIŤ OD 

1. SEPTEMBRA 2017. 
Prihlasovací formulár 

nájdete na webovej stránke: 
www.cvczilina.sk 

v sekcii „PRIHLÁŠKY“.

REDAKCIA

Od malička som inklinoval  
k hudbe a najmä k tancu. Po-
chádzam z rodiny, v ktorej bol 
folklór zakomponovaný  
v každodennom živote. Môj 
starý otec bol vychýreným 
cimbalistom a bol to práve on, 
kto mi ukázal cestu a lásku ku 
folklóru. Nikdy nezabudnem 
na moje začiatky. Prvé vystú-
penie som mal už ako 6-ročný 
vo folklórnom súbore Oblik. 
Potom som pôsobil vo FS Ja-
hodná a FS Vranovčan. Profe-
sionálnu kariéru som začal  vo 
VSPT Jánošík a odtiaľ som 
prestúpil do Českého umělec-
kého studia Pohořelec v Pra-
he. Taktiež som pôsobil ako 
profesionálny tanečník  
v PUĽS-e v Prešove a ako sólis- 
ta a choreograf v Divadle Joná-
ša Záborského v Prešove. Fol-
klór je pre mňa niečo ako ro-
dina, ktorá si musí prejsť  
dobrým aj zlým. V mojom ži-
vote mám tri rodiny. Na pr-
vom mieste je moja rodina  
v súkromnom živote. Potom 
mám dve folklórne rodiny. Pr-
vou je Folklórny súbor Top- 
ľan, v ktorom som pôsobil a 
doteraz s ním spolupracujem, 
a druhou je Folklórny súbor 
Rozsutec, kde som začal pôso-
biť už v roku 1999. Začiatky 
neboli jednoduché, ale tvrdá 
práca a odhodlanie dokážu 
veľké veci. Moja prvá choreo-
grafia v Rozsutci niesla názov  
„Ta paradna dzivka“ a vtedy 
som vedel, že to bude spo-
lupráca na dlhé roky. Vzniklo 
tam rodinné puto, láska, dôve-
ra a tá pretrváva doteraz. Ne-
poznám slovíčka neviem, 
nedá sa, nemôžem, nevlá- 
dzem a možno práve preto 
dokážeme veľké veci. V nepo-
slednom rade je najväčšou od-
menou, keď nás za to publi-
kum ocení. Folklórny súbor 
Rozsutec, ktorý vznikol v roku 
1965, sa už dávnejšie zaradil 
medzi najvýraznejších inter-
pretov slovenského folklóru. 
V roku 2015 si veľkolepým 
predstavením pripomenul už 
50. výročie svojho založenia. 
Súbor je pomenovaný podľa 
najkrajšieho vrchu pohoria 
Malá Fatra. Spoločne ich spája 
nielen názov, ale aj vytrvalý 
záujem ľudí a sila autentické-
ho zážitku. V bohatom reper-
toári súboru sú zastúpené 
prakticky všetky významnej-
šie folklórne regióny Sloven-
ska – Kysuce, Orava, Liptov, 
Horehronie, Myjava, Zem-
plín. Hudobno-tanečná  
a spevácka interpretácia ľu-
dových tradícií uvedených re-
giónov je založená na dôklad-
nej znalosti miestneho 
zvykoslovia, ktoré je spraco-
vané citlivo a so zmyslom pre 
pôsobivé estetické umocnenie 
výsledného tvaru.

Keď si poslanci 
Mestského zastupi-
teľstva v Žiline 
schválili na februáro-
vom zasadnutí navý-
šenie svojich odmien 
o viac ako 100 %, tak 
väčšina z nás si 
myslela, že aj práca 
mnohých z nich bude 
viditeľnejšia a kon-
štruktívnejšia.  

Pravidlom sa však začína 
stávať to, že zasadnu-
tia poslaneckého zbo-

ru sa zmenili na politické  
„rečnícke maratóny“, ktoré 
neriešia nič zásadné... Po-
sledné rokovanie poslancov 
pred letnými prázdninami 
prinieslo občanom skutočný 
obraz o práci niektorých nimi 
volených zástupcov. Tak- 
mer 12-hodinové rokovanie 
mestských poslancov vo via-
cerých prípadoch neviedlo  
k vecným záverom, ale išlo 
skôr o hádky, urážky a chaos 
pri schvaľovaní jednotlivých 
bodov programu. Nepomo-
hol ani schválený rokovací po-
riadok, ktorý si každý z pos- 
lancov vykladá po svojom. 
Jeho zásady asi nepredstavujú 
v praxi veľkú vážnosť, keďže 
niektorí z poslancov používali 
invektívy či vzájomné osočo-
vanie aj po jeho odhlasovaní. 
Takéto správanie na pôdu 
mesta nepatrí. 

Nepochopeným krokom 
ostáva aj vzdanie sa členstiev 
niektorých poslancov v mest-
skej rade, avšak zrušenie sa-
motnej mestskej rady nepreš-
lo schvaľovaním. Všetky 
materiály, ktoré sú predme-
tom rokovaní mestského zas- 
tupiteľstva, sú predkladané do 
všetkých komisií a poslanci 
majú priestor na oboznáme-
nie sa s nimi, prerokovanie, 
prehodnotenie návrhov  
a prijatie opatrení. Je zbytočné 
a duplicitné, aby sa s návrhmi 
prerokovanými tými istými 
poslancami zaoberala mest-
ská rada, ktorej odporúčanie 
nebýva vždy mestským zastu-
piteľstvom akceptované a sa-
motní členovia mestskej rady 
hlasujú na zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva inak ako na 
mestskej rade. Predkladatelia 
taktiež de facto duplicitne 
prednášajú materiály, ktoré už 
boli prerokované v komisiách.

Na pretras prišla aj téma špor-
tu – keďže MsHK Žilina čaká 
od septembra nová sezóna. 
Nie však narýchlo, ako sa o to 
pokúšali na poslednom za-
sadnutí viacerí poslanci bez 
relevantných podkladov. Táto 
problematika si aj napriek na-
liehavosti času vyžaduje 
dôkladné oboznámenie sa s 
aktuálnou situáciou a prijatie 
takých opatrení, ktoré budú 
výhodné pre všetky dotknuté 
strany. Stav, v akom sa aktuál-
ne nachádza šport v Žiline, sa 
môže na prvý pohľad zdať ne-
priaznivý, no mesto podniká 
jednotlivé kroky, ktoré napo-

máhajú k jeho zlepšeniu. 
Dôkazom je aj Koncepcia roz- 
voja športu mesta Žilina  
v období 2017 – 2022 prezen-
tovaná na júnovom zastupi-
teľstve. Prioritami pre mesto 
sú najmä rozvoj školského 
športu, podpora voľnoča-
sových aktivít detí a mládeže, 
zlepšenie podmienok pohy-
bovej a rekreačnej kvality ži-
vota, spolupráca so špor-
tovými klubmi a podpora ich 
činnosti či vybudovanie mo-
dernej, dostupnej a otvorenej 
športovej infraštruktúry. 

Treba však poukázať aj na 
návrhy, ktoré mestské zastupi-
teľstvo odsúhlasilo a v spo-
lupráci s vedením mesta sa 
zvýši životná úroveň obyva-
teľov. Zriadené sú rôzne pro-
jekty, ktoré riešia vzniknuté 
situácie. Jedným z nich je na-
príklad aj založenie spoločnos- 
ti Integrovaná doprava Žilin-
ského kraja, s.r.o. Mesto Žili-
na sa bude spoločne so Žilin-
ským samosprávnym krajom 
podieľať na zlepšení doprav-
ných podmienok v našom re-
gióne, a tým zlepší i kvalitu 
poskytovaných dopravných 
služieb. Všeobecne to zna-
mená, že občan môže použiť 
spoločný cestovný doklad 
(prestupné cestovné lístky) 
bez ohľadu na konkrétneho 
prevádzkovateľa dopravy. 
Zároveň pôjde aj o vzájomnú 
časovú a priestorovú koor-
dináciu dopravných pros- 
triedkov jednotlivých druhov 
dopravy participujúcich na 
IDS. Súčasťou opatrení je aj 
postupné zavádzanie bezplat-
nej mestskej hromadnej do-
pravy, ktorá má mestu po- 
môcť odľahčiť už aj tak pre-
hustenú premávku v uliciach 
mesta. Bezplatná doprava za-
tiaľ platí pre seniorov, mamič-
ky s deťmi, žiakov a po novom 
aj pre študentov, ktorí majú 
trvalý pobyt na území Žiliny.

Mesto sa snaží zlepšovať kva-
litu života aj pomocou čerpa-
nia prostriedkov z eurofon-
dov. Schválený nenávratný 
finančný príspevok sa použije 
vo viacerých oblastiach, či už 
pri revitalizácii verejných 
priestranstiev, na nákup 
záhradných kompostérov ale-
bo vytvorenie nových pracov-
ných miest na základných 
školách (školský psychológ, 
asistent učiteľa, sociálny/špe-
ciálny pedagóg).

Ďalším z návrhov, ktoré pod-
porilo mestské zastupiteľstvo, 
je aj ustanovenie erbov pre 
jednotlivé mestské časti. Nové 
symboly získajú sídlisko 
Vlčince a mestské časti Po-
važský Chlmec, Brodno, Bu-
datín, Zádubnie a Zástranie. 
Tento krok pozitívne vnímajú 
i samotní občania. Táto akti-
vita o to viac umocní u obča-
nov pocit spolupatričnosti  
a hrdosti na miesto, v ktorom 
žijú.

REDAKCIA

Čo prinieslo ostatné 
zastupiteľstvo?

Žilinské mažoretky Diana počas Majstrovstiev Európy v Taliansku 
Zdroj foto: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina  

V DFS Lieska aktuálne tancuje cca 100 detí. 
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Od septembra spúšťame ďalšiu etapu 
bezplatnej MHD v Žiline
Ďalšou etapou 
projektu bezplatnej 
MHD pre všetkých 
Žilinčanov je bez- 
platná doprava pre 
študentov odo dňa 
dovŕšenia 15. roku 
veku do dňa dovŕše-
nia 26. roku veku  
s trvalým pobytom 
v meste Žilina. 
 

Od 1. septembra 2017 
umožňuje Doprav-
ný podnik mesta 

Žiliny s.r.o. bezplatné ces- 
tovanie pre študentov odo 
dňa dovŕšenia 15. roku veku 
do dňa dovŕšenia 26. roku 
veku, študujúcim v dennej 
forme štúdia, maximálne 
do získania vysokoškol-
ského vzdelania II. stupňa,  
s trvalým pobytom v meste 
Žilina. Vybavovanie žiados- 
tí o zápis nároku na bez- 
platnú dopravu začína od 
28. augusta 2017 v predaj-
ných miestach dopravcu.

Podmienky na bezplatnú 
dopravu
• trvalý pobyt v meste Žili-
na,
• bezdlžnosť študenta voči 
mestu Žilina, ako aj voči 
DPMŽ (overená bude pria-
mo v predajných miestach 
dopravného podniku),
• študent musí byť drži-
teľom čipovej karty DPMŽ, 
v ktorej je vyznačený nárok 
na bezplatnú dopravu,

• povinnosť označenia si či-
povej karty bezprostredne 
po vstupe do vozidla MHD,
• nárok na bezplatnú dopra-
vu je možné uplatniť až po 
ukončení platnosti, resp. až 
po vyčerpaní predplatených 
ciest v čipovej karte. Ak má 
študent v karte zapísané ces-
ty podľa pôvodných pod-
mienok, tak tieto musia byť 
vyčerpané. DPMŽ nebude 
predčasne ukončovať plat-
nosť už zakúpených ciest  
a ani nebude vracať zostat-
kovú hodnotu ciest.
 
Spôsob uplatňovania si 
nároku na bezplatnú dopra-
vu
•študent uplatňujúci si 
nárok na bezplatnú dopra-
vu musí byť držiteľom čipo-
vej karty DPMŽ,
• nárok na bezplatnú dopra-
vu sa uplatňuje v predaj- 
ných miestach dopravcu 
(Námestie Andreja Hlinku 
a v budove Mestského úra-
du v Žiline).

Doklady potrebné na vyba-
venie čipovej karty na bez- 
platnú dopravu
• vyplnenú žiadosť (vydáva 
dopravca),
• fotografiu 3 x 3,5 cm,
• občiansky preukaz,
•potvrdenie o návšteve 
školy platné na príslušný 
školský/akademický rok,
• poplatok za čipovú kartu 
3,50 eura.

Platnosť 365 dní
Po predložení potvrdenia  
o návšteve školy na prísluš-
ný školský/akademický rok, 
občianskeho preukazu, ove-
rení bezdlžnosti a trvalého 
pobytu bude do čipu karty 
zapísaný nárok na bezplatnú 
dopravu s platnosťou na 365 
dní.

Dôležité informácie
Držitelia čipových kariet 
DPMŽ si nárok na bezplat-
nú dopravu dajú zapísať až 
po vyčerpaní predplatených 
ciest v čipovej karte. Nie je 
povinnosť zakúpenia novej 
čipovej karty. Študenti, ktorí 
nie sú držiteľmi čipovej kar-
ty DPMŽ, si musia zakúpiť 
čipovú kartu v predajných 
miestach dopravcu. 

 „Som naozaj rád, že projekt 
zavádzania bezplatnej MHD 
v našom meste pokračuje. 
Nepochybne v ňom budeme 
pokračovať a chcem sa ďalej 
zasadzovať o to, aby bol pro-
jekt dotiahnutý do úplného 
konca. Bezplatná MHD pre 
obyvateľov s trvalým po-
bytom v Žiline je najspra-
vodlivejším spôsobom pre-
rozdelenia daní, ktoré od 
nich prichádzajú do mest-
skej kasy. Pretože MHD 
využíva väčšia polovica 
obyvateľov,“ skonštatoval 
primátor Igor Choma. 

REDAKCIA

Mesto Žilina aktuál-
ne prevádzkuje 16 
cintorínov nachá- 
dzajúcich sa v meste 
alebo jednotlivých 
mestských častiach. 
Ich správcom je od 
roku 2015 spoloč-
nosť ŽILBYT, s.r.o., 
ktorá zabezpečuje 
údržbu a chod týchto 
objektov.

Spoločnosť Žilbyt po 
prevzatí pohrebísk za-
čala s ich opravami  

a zveľaďovaním. Najnovšie 
pribudli nové 4 urnové steny 
s kapacitou až 72 miest, ktoré 
sa nachádzajú na Vojenskom 
cintoríne na Bôriku. V bu-
dovaní urnových stien chce 
mesto Žilina, ale aj správcov-
ská spoločnosť pokračovať  
v blízkej budúcnosti. Správ-
ca každoročne zabezpečuje 
počas leta postupne na všet-
kých pohrebiskách kosenie 
trávy a úpravu vegetácie na 
základe harmonogramu ko-
senia.  V jesennom období 
sa pripravuje areál na Svia-
tok všetkých svätých, kedy 
cintoríny zažívajú najväčší 
nápor návštevníkov. Spoloč-
nosť pravidelne zabezpečuje 
vývoz veľkokapacitných kon-
tajnerov i dodávku vody. 

V minulých rokoch sa mesto 
spoločne so správcovskou 
spoločnosťou Žilbyt podieľali 
najmä na opravách domov 
smútku vo viacerých mest-
ských častiach či úprave ve-
getácie v areáloch pohrebísk. 
S týmito prácami bude správ-
ca pokračovať aj naďalej, pri-

čom naďalej budú pokračo-
vať v rozširovaní urnových 
stien a pohrebných miest.

Právo užívať hrobové miesto 
vzniká uzavretím nájomnej 
zmluvy v zmysle zákona č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov. 
Nájomcovia hrobových  
miest majú možnosť prísť na 
správu pohrebísk a odkon-
trolovať si aktuálnosť svojich 
nájomných zmlúv a poplat-
kov za hrobové miesta. Ak 
nájomca nemá zaplatené 
nájomné za hrobové miesto, 
bude vyzvaný na jeho úhra-
du. Ak tak neurobí, v zmysle 
zákona mu bude vypovedaná 
nájomná zmluva a následne 
zrušené hrobové miesto. 
Zároveň je nájomca povinný 
počas trvania nájmu písom- 
ne oznámiť prevádzkovateľo-
vi pohrebiska všetky zmeny 
svojich údajov potrebných na 
vedenie evidencie hrobových 
miest (trvalé bydlisko, kon-

taktná adresa, telefonické, 
e-mailové kontakty a pod.).  
Poplatky za prenájom hro-
bového miesta sa pohybujú 
od 2 do 5 eur za rok,  
v závislosti od hrobového  
miesta. Nájomné sa platí mi-
nimálne na 1 rok a maximál-
ne na 10 rokov vopred.  
Aktuálny cenník poplatkov  
a ďalšie informácie nájdete na 
stránke spoločnosti ŽILBYT, 
s.r.o., v sekcii: Cintoríny  
a domy smútku – Dokumen-
ty cintorín – VZN o prevádz- 
kovom poriadku pohrebísk.

Správa pohrebísk sídli na Sta-
rom cintoríne v Žiline (Ulica 
Martina Rázusa č. 1129/3), 
kde môže nájomca vykonať 
úhradu za prenájom hro-
bového miesta, zistiť infor-
mácie o hrobovom mieste  
a platnosti svojej zmluvy  
a nahlásiť prípadnú zmenu 
kontaktných údajov. 

REDAKCIA

Otváracia doba pohrebísk v meste Žilina 
je nasledovná

   8. 11. – 15. 4. denne 7.00 – 18.00 hod.
16. 4. – 7. 11. denne 7.00 – 21.00 hod.

Aktuálne informácie o stave 
pohrebísk v meste Žilina

Úradné hodiny kancelárie správy 
pohrebísk od 1. augusta 2017

PONDELOK  7.00 – 11.30       12.00 – 16.00
UTOROK neúradný deň
STREDA 7.00 – 11.30      12.00 – 16.30

ŠTVRTOK neúradný deň
PIATOK 7.00 – 11.30      12.00 – 14.00
SOBOTA zatvorené
NEDEĽA zatvorené

Chodníky po celom 
meste prechádzajú 
už nejaký čas 
postupnou rekon-
štrukciou. Pri ich 
budovaní sa  
v mnohých prí- 
padoch prihliada 
označením smeru 
práve na nevidiace 
a slabozraké osoby. 
Pre tých, ktorí 
medzi takéto osoby 
nespadajú, však 
vyvolávajú otázku, 
prečo takéto ozna-
čenie končí priamo 
na rohu budovy.

Medzi občanmi  
v poslednom ob-
dobí vzbudil dis-

kusiu práve chodník pri 
Sade na Studničkách, ktorý 
sa zhotovoval ešte v roku 
2014. Odpoveď je však 
jednoduchá. Podstata sle-
peckého reliéfu a jeho ko-
niec nie je pri budove, ale 
pri križovatke. Nejde teda  
o koniec reliéfu, kde ho 
má naviesť, ale začiatok, 
odkiaľ ho bezpečne navedie  
k priechodu pre chod-
cov. Ide teda o bežnú prax 
takéhoto označovania, a to 

nielen v našom meste, ale  
i  v iných mestách. Slabo- 
zrakí vedia, že sa chod-
níky budujú práve takýmto 
spôsobom: ukončuje sa/za-
čína sa tak, keď nie je začia-
tok/koniec.

Nedošlo teda k akému-
koľvek pochybeniu vybu-
dovaného chodníka pri 
Sade na Studničkách. Dielo 

je vykonané riadne, v súla-
de s projektom, v súlade  
s vyjadrením Okresného 
dopravného inšpektorátu  
a v súlade s projektom, 
ktorý je naprojektovaný od-
borne spôsobilou osobou, 
ktorá má kompetenciu rie-
šiť aj značenie chodníkov 
pre slabozrakých.

REDAKCIA

Chodník pre slabozraké a nevidiace 
osoby v Žiline vyvoláva diskusiu

Máme za sebou 
polovicu leta, čas 
letných dovoleniek, 
oddychu, do-
brodružstiev  
a množstva nových 
zážitkov. Aby ste si 
toto všetko užili, 
nemusíte chodiť ani 
ďaleko. Žilina, ako aj 
jej okolie je plné 
krásnych miest  
a zákutí, ktoré sa 
oplatí vidieť. A teraz 
môžete pri spo-
znávaní nášho 
regiónu dokonca  
aj ušetriť! 

Turistická informačná kan-
celária pripravila celosezónne 
platnú regionálnu zľavovú 
kartu MALÁ FATRA Region 
Card, ktorú môžete až do 30. 
novembra 2017 opakovane 
využiť na viac ako 30 atraktív-
nych zliav a benefitov. Kartu 
využijete pri zakúpení zľav-
nených vstupov napríklad na 
hrad Strečno, Budatínsky zá-
mok, do múzeí či  Mestského 
divadla Žilina. Aktívny od- 
dych zažijete na horskej kolo-
bežke, rafte či plti. Po turistike 
alebo počas horúcich dní sa 
môžete zrelaxovať vo vod- 
ných a saunových svetoch 
kúpeľov alebo v aquaparku. 

Zľavovú kartu a viac informá-
cií získate v Turistickej infor-
mačnej kancelárii na Námestí 
Andreja Hlinku.  

Aj centrum nášho mesta po-
núka množstvo príležitostí, 
ako si užiť voľný čas a nazbie-
rať množstvo zážitkov. Sa-
mozrejme, reč je o Žilinskom 
kultúrnom lete 2017. V augus- 
te náš čaká ďalší bohatý pro-
gram, ktorý zaujme všetky 
generácie, nadšencov kultúry 
a športu. Máme pred sebou 
podujatia ako Európsky po-
hár silných mužov, Stredo-
veký deň, Ľudové umelecké 
remeslá, M KREO Žilinský 
triatlon, 6. ročník Behu na 
Dubeň. Naďalej prebiehajú aj 
koncerty Mariánskeho leta  
a Hudobné stredy v Sade SNP 
či letné kino. Tento mesiac sa 
môžete tešiť aj na Bažant Ki-
nematograf, ktorý opäť prine-
sie týždeň plný skvelých čes- 
ko-slovenských filmov. 

Okrem kultúry a zábavy po-
čas leta sa v Žiline vykonáva aj 
množstvo prác a rekonštruk-
cií. Vo viacerých materských 
a základných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina počas prázdnin prebie-
hajú rekonštrukčné práce, na-
príklad na Základnej škole 

Martinská rekonštruujeme 
bazénovú halu. Rekonštruk-
cia prebieha aj v Dennom 
centre na Ulici Andreja 
Kmeťa. Centrum dostane 
novú fasádu, opraví sa stre- 
cha, izolácia, zábradlia a bude 
položená nová dlažba. Začala 
sa dlho očakávaná rekon-
štrukcia verejného osvetlenia 
na sídlisku Vlčince. Práce po-
kračujú aj v Parku Ľudovíta 
Štúra na Bôriku, momentálne 
je vo výstavbe fontána, ktorá 
bude zdobiť centrálnu časť 
parku pri soche Ľudovíta 
Štúra. Park by mal byť dokon-
čený a slávnostne otvorený na 
jeseň. 

Milí čitatelia, prajem vám, aby 
ste si užili zvyšok leta, deti  
a študenti druhý mesiac 
prázdnin a načerpali ste 
množstvo pozitívnej energie.    

Igor Liška, prednosta 
Mestského úradu v Žiline 

Chodník pre slabozrakých pri Sade na Studničkách 
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Volebný obvod  č. 3 informuje
Solinky 

Pohľad na pozemok 
Autor foto: Ľubo Bechný

Volebný obvod  č. 4 informuje
Vlčince majú vlastný erb!

Poslanci volebného 
obvodu č. 3 v zlo-
žení Miroslav Sokol, 
predseda, Ľubomír 
Bechný, sekretár, 
Peter Cibulka, Jozef 
Badžgoň a Martin 
Kapitulík sa pravi-
delne stretávajú  
s občanmi sídliska 
prvý utorok v me-
siaci na ZŠ Gašta-
nová o 17.00 hod.

Účasť občanov sa pohybuje 
v rozpätí 10 – 15. Spoločne 
s poslancami riešia vznik- 
nuté problémy a prichá- 
dzajú s novými podnetmi.  
V týchto dňoch na niek-
torých úsekoch prebieha 
rekonštrukcia chodníkov, 
nedostatok financií neu-
možnil urobiť opravu kom-
plexne. Poslanci odsúhlasili 
financie na štúdiu kruhovej 
križovatky pri výjazde z Bo-
rovej ulice, ktorá nemá 
vnútorné prepojenie s inou 
ulicou vo vnútrobloku. 
Ranné výjazdy z nej sa 
stávajú pre obyvateľov 
doslova utrpením. Poslanci 
Peter Cibulka a Ľubomír 
Bechný už dlhodobejšie 
vyvíjajú aktivity na odkúpe-
nie pozemku na Platanovej 
ulici, kde by formou pos- 
chodového parkovania 
mohlo v budúcnosti vznik- 
núť cca 200 parkovacích 
miest. Prinieslo by to znač-
nú úľavu obyvateľom Soli-
niek, keďže akútny nedosta-
tok parkovacích miest je 
vyčíslený na cca 500 miest. 
Znalecký posudok vyčíslil 
sumu 340 000 eur, majiteľ, 
firma Tatrareal, a. s., z Bra-
tislavy však chce za poze-
mok vyššiu sumu. Priestor 
je momentálne spustnutý, 
zarastený , automobily par-
kujú divoko na nespevne-
nom pozemku, nachádzajú 
sa tam aj vraky automobi-
lov. 

Poslancom Cibulkovi a Bech- 
nému sa však nepodarilo  
presvedčiť kolegov poslancov 
MZ, aby odsúhlasili odkú-
penie pozemku za vyššiu 

sumu, akú určil znalecký 
posudok. Rešpektujú roz-
hodnutie kolegov, domnie-
vajú sa však, že cena po-
zemku môže v budúcnosti 
len stúpať. Poslanci budú 
naďalej pokračovať v aktivi-
tách smerujúcich k vybudo-
vaniu nových parkovacích 
miest. V najbližšom čase sa 
pokúsia presvedčiť majiteľa 
pozemku, aby on sám išiel 
do investície, ktorá by mu 
zhodnotila pozemok, 
obyvateľom priniesla úľavu 
a v konečnom dôsledku 
skultúrnila prostredie na 
Platanovej ulici. Na posled-
nom júnovom MZ prešli 
návrhy na začatie zmeny 
územného plánu, ktorý 
takýto poschodový objekt  
s otvorenými parkovacími 
miestami umožní vystavať.
Na základe iniciatívy  pos- 
lanca Petra Cibulku v  spo-

lupráci s mestským úradom 
ideme rekonštruovať asfal-
tové ihriská na Platanovej  
a Gaštanovej ulici. Na už  
rekonštruovanom ihrisku 
na Javorovej ulici sa osadia 
dva basketbalové koše, rov-
nako ako na už spomína-
nom ihrisku na Platanovej 
ulici. Máme v záujme  usku-
točniť  skrášlenie fasády na 
tepelnej výmenníkovej sta-
nici na Platanovej ulici, kde 
by mali žilinskí streetarteri 
vytvoriť umelecké graffiti 
alebo maľby.  

Občania Soliniek oceňujú 
osadenie nových lavičiek  
a smetných košov, opakova-
ne sa však sťažujú na nedos- 
tatočné kosenie a celkovú 
čistotu.

Poslanci za Solinky

Parkovanie na tráve súkromného  pozemku 
Autor foto: Ľubo Bechný

Vizualizácia poschodového parkoviska
Autor: Andrea Slezáková

Vedenie mesta 
Žilina si predsavza-
lo, že vlastný erb 
budú mať všetky 
mestské časti 
Žiliny. Po predchá- 
dzajúcim štyroch 
erboch poslanci 
zastupiteľstva na 
júnovom zasadnutí 
schválili ďalších 
šesť erbov, medzi 
nimi aj erb Vlčiniec.

Erb mestskej časti Vlčince 
vychádza z Ruttkayovej 
mapy z roku 1747, kde sú 
uvedené Brezový majer  
a Wltsintze. Traduje sa, že 
tu bolo veľa vlkov. Jednou  

z príčin bolo, že tu domáci 
vynášali zdochliny a vlky 
ich požierali. 

Symboly mestskej časti 
Vlčince sú nasledovné:

Erb: v červenom štíte na 
bočných vrchoch zlatého 
trojvršia stojace dva strie-
borné vlky v zlatej zbroji, 
spoločne držiace zo stred-
ného vrchu vyrastajúcu 
striebornú zlatolistú brezu,

Vlajka: pozostáva zo šies- 
tich pozdĺžnych pruhov vo 
farbách červenej (3/10), žl-
tej (1/10), bielej (1/10), žltej 
(1/10), bielej (1/10) a červe-

nej (3/10); vlajka má pomer 
strán 2:3 a ukončená je tro-
mi cípmi, t. j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do 
tretiny jej listu,

Erb vytvorila pracovná sku-
pina v zložení PhDr. La-
dislav Vrtel – herold Slo-
venska, Ing. Patrik Groma 
− prvý zástupca primátora 
mesta Žilina a Odbor práv-
ny a majetkový MsÚ Žilina.

O slávnostnom uvedení 
erbu Vlčiniec do života bu-
deme čitateľov informovať.

Poslanci volebného 
obvodu č. 4

Erb mestskej časti Vlčince Vlajka mestskej časti Vlčince 

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 4. 9. 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 obec- 
nej polícii.
 
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektro-
nickou formou do 10. augusta 2017 na adresu: Mestská polícia Žilina, Hollého 11,  
010 01 Žilina alebo e-mail: karak@mpzask.  

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer pre-
daja nebytového priestoru (pivnice) č. 1 o výmere 8,53 m2 vo vchode č. 1 na prízemí  
bytového domu č. s. 1337, ktorý je postavený na pozemku parc. č. KN-C 2109/1 v k. ú. 
Žilina, ul. Predmestská, zapísaný na LV č. 5817, vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k po-
zemku parc. č. KN-C 2109/1 vo výške 85/8750-tín, formou obchodnej verejnej súťaže – 
elektronickou aukciou. 

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

Oznam o zámer predaja nebytového priestoru 
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Žilina sa postupne stáva moderným mestom 21. storočia
Udržateľná budúcnosť potrebuje inteligentné mestá

Udržateľná mobilita

Podpora cyklodopravy
• budovanie siete cyklotrás a ďalších prvkov 
cykloinfraštruktúry 
• úschovné systémy (cykloboxy) 
• systém na zdieľanie bicyklov (bikesharing) 

Modernizácia MHD
• nákup nových vozidiel (s elektrickým, hybridným alebo 
naftovým pohonom)
• obnova trakčného vedenia trolejbusovej dopravy, depa  
a meniarní
• rekonštrukcia 60 zastávok (atraktívne prístrešky, moderné 
informačné panely, označníky, kamerový systém, wifi)
• preferencia vozidiel MHD na svetelných križovatkách
• budovanie integrovaného dopravného systému (IDS)
• bezplatnosť MHD pre všetkých obyvateľov Žiliny
• zavedenie internetového predaja cestovných lístkov
• elektronický cestovný lístok (platba platobnou kartou 
priamo vo vozidlách MHD)

 PARKOVACÍ DOM NA HÁJIKU 
• 2-poschodový 

• cca 200 parkovacích miest 
• úložné boxy na bicykle 
• športovisko na streche

• nabíjanie elektromobilov

Racionálny urbanizmus
• moderné plánovanie (budovanie mesta NIE 
pre autá, ale pre ĽUDÍ)
• znižovanie reklamného smogu 
• odstraňovanie reklamných stavieb (RS)

Energetická efektívnosť
• znižovanie energetickej náročnosti verejných budov: školy, mestský 
úrad, zimný štadión, plaváreň, Dopravný podnik mesta Žiliny 

• v rokoch 2016 – 2018 prebieha  
modernizácia 
VO v celom meste
• rozsah rekonštrukcie: 5 600 jednotiek  
z celkových 8 000
• úspora el. ektrickej energie až 70 %
• moderné, úsporné osvetlenie, plne 
regulovateľné 
pre každý jeden svetelný bod

Ochrana životného prostredia

Odpadové hospodárstvo 
• zodpovedný prístup k triedeniu, recyklovaniu a spracovaniu komunálneho odpadu

Budúce generácie
• akčné plány mobility pre školy (eliminácia prepravy detí 
autami, zriadenie školských autobusov, nové 
vybavenie škôl)
• výchova na školách (environmentalistika, udržateľná 
mobilita, bezpečná doprava)
• boj s obezitou (zdravá výživa na školách)
• podpora športovania detí (výstavba Areálu žilinského 
športu AŽIŠ, modernizácia existujúcich športovísk na 
sídliskách, budovanie outdoorových cvičísk, 
pump-tracková dráha a bikepark)
• osvetové kampane (Do školy na bicykli, ETM, S hadom 
na zebre, športové vzory pre deti)
• bezpečnosť detí v meste (mestská polícia – okrsky, 
kamerový systém)

MESTSKÁ KARTA
zriadenie jednotnej karty 

umožňujúcej využívať 
viaceré služby mesta:  

v MHD, divadlo, 
plaváreň, šport, bikesha-

ring, parkovanie, 
prípadné zľavy na nákup 

služieb a tovarov.

Bezpečnosť peších
• rekonštrukcia chodníkov 
• debarierizácia priechodov pre 
chodcov
• osvetlené a inteligentné  
priechody
• regulácia vjazdu vozidiel do pešej 
zóny v historickom centre mesta 
v záujme ochrany chodcov

Riešenie parkovania 
• postupné obmedzovanie parkovania v centre 
mesta 
• zavádzanie inteligentných systémov na 
(krátkodobé) parkovanie 
• uprednostňovanie vozidiel s alternatívnym 
pohonom pri parkovaní
• multifunkčné parkovacie domy na sídliskách 
• odťahovanie vrakov
• budovanie záchytných parkovísk na vstupoch 
do mesta P+R, B+R, K+R

V súčasnosti mestá po celom 
svete zavádzajú koncept inteli-
gentných miest. Na tento sve-
tový trend reaguje aj Žilina, 
ktorá pripravuje mnoho projek-
tov a opatrení. Všetko sú to 
nákladné projekty, ktoré si vyža-
dujú externé zdroje, a preto sa  
v rámci možností mesto snaží 
využiť dostupné zdroje aj pros- 
tredníctvom eurofondov. Ide na-
príklad o modernizáciu MHD, 
budovanie integrovaného do-
pravného systému v celom re-
gióne (IDS), požičovne bicyklov, 
rozvoj elektromobility, budova-
nie parkovacích domov, budo-
vanie športovísk a zelene.  
K tejto téme vám prinášame 
prehľad zrealizovaných, prebie-
hajúcich a pripravovaných pro-
jektov, vďaka ktorým si mesto 
Žilina postupne buduje značku 
Smart cities.

KVALITNÝ IDS 
je veľmi účinný prostriedok, ktorý 

obmedzuje individuálnu automobilovú 
dopravu. Kvalitná verejná osobná 
doprava v regióne je základným 
predpokladom trvalo udržateľnej 

mobility.

PODPORA 
ELEKTROMOBILITY
• budovanie nabíjacích 
staníc pre elektromobily 

• podpora využívania 
elektromobilov (zľavy, 
vyhradené parkovacie 

miesta)
• príprava Koncepcie 

rozvoja elektromobility

• kamerový systém (bezpečnosť a obmedzenie 
vandalizmu) 
• doprava a križovatky – riadenie a monitoring 
dopravy
• parkovanie – monitoring obsadenosti 
parkovacích miest
• cyklomobilita – monitoring cyklotrás, bikesharing
• meteorológia – info o počasí, kvalite ovzdušia
• informačné tabule (v doprave, službách...) 
• elektromobilita – nabíjačky na stĺpoch VO
• zavádzanie solárnych systémov 
• wifi body

SAD NA STUDNIČKÁCH 
(zrekonštruovaný a rozšírený 

v roku 2013)
•  víťazná aktivita v kategórii „Originál-

ne opatrenie“ súťaže Európsky 
týždeň mobility 2014 za zrušenie 

cestnej komunikácie, existujúci park 
sa rozšíril zo 4 200 m2 na 10 100 m2

• projekt finančne podporila spoloč-
nosť Kia Motors Slovakia prostredníc- 

tvom Nadácie Pontis

PARK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA NA BÔRIKU 
(termín dokončenia: jeseň 2017)

• 280 m chodníkov, moderné architektonické 
prvky mobiliáru, multifunkčné využitie

• projekt finančne podporuje Nadácia Kia 
Motors Slovakia

Zeleň 
• rozširovanie a revitalizácia 
mestských parkov a mestskej zelene

Nizko-emisné zóny  a podpora alternatívnych pohonov vozidiel
• zriadenie nízko-emisnej zóny v centre mesta (pešia zóna) 
• regulácia vjazdov vozidiel na základe emisných limitov
• elektromobilita

Ochrana ovzdušia 
• projekt AIR TRITIA – celoročný systém na monitorovanie kvality ovzdušia + infopanely 
zobrazujúce aktuálny stav ovzdušia 
• vypracovanie Akčného plánu ochrany ovzdušia

ODSTRAŇOVANIE 
REKLAMNÝCH STAVIEB    

• od roku 2015 bolo vydaných 
123 rozhodnutí o nariadení 

odstránenia RS
       • počet odstránených 

stavieb: 65
       • zložitý legislatívny roces 

Areál žilinského športu (AŽIŠ)
• potreba riešenia športového zázemia 
• vybudovanie celomestského športového areálu 
• multifunkčná športová hala 
• hokejová hala 
• plavecká hala 
• atletický štadión s tribúnou 
• cyklistická hala
• lodenica
• parkovací dom
• hotel
• nové cesty a chodníky

Rekonštrukcia verejného osvetlenia (VO)

Výhody moderného VO
Zmodernizované verejné osvetlenie vytvorí základ pre iné aplikácie, 
ktoré bude môcť mesto použiť v budúcnosti:
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V minulom škol-
skom roku 
2015/2016 boli 
úspešné basketba-
lové družstvá Star-
ších žiakov a Junio-
rov MBK VICTORIA 
ŽILINA prijaté 
predstaviteľmi 
mesta na radnici 
(jún 2016). Obe 
družstvá zvládli  
v dňoch od 6. do 8. 
mája 2016 závereč-
né turnaje o Maj-
stra Slovenska, 
ktoré sa konali  
v športovej hale 
Spojenej školy na 
Rosinskej ceste 4  
v Žiline.

V tomto školskom 
roku 2016/2017 sa 
prijatie znovu zo-

pakovalo, tentoraz v Ro-
senfeldovom paláci. Opäť 
družstvá Starších žiakov a 
Juniorov spomínaného klu-
bu zvládli svoje záverečné 
turnaje o Majstra Slovenska 

už v zrekonštruovanej špor-
tovej hale Spojenej školy  
v dňoch od 19. do 21. mája 
2017.

Po malej prehliadke zre-
konštruovaného Rosenfel-
dovho paláca privítal hrá-
čov zástupca primátora 
Patrik Groma, ktorý vo svo-
jom príhovore poďakoval 
hráčom a trénerom za vzor-

nú a úspešnú reprezentáciu 
mesta. Hráči a tréneri dos- 
tali na pamiatku drobné su-
veníry mesta, ktoré im 
budú tento deň pripo-
mínať... Došlo aj na spoloč-
nú fotografiu, ktorá bude 
tiež peknou pamiatkou na 
toto stretnutie. 

Stretnutie ďalej prebiehalo 
vo vonkajších priestoroch 

Rosenfeldovho paláca, kde 
bolo pripravené drobné ob-
čerstvenie pre zúčastnených. 
Vo voľných debatách sa ho-
vorilo o všeličom možnom, 
no hlavne o športe v tomto 
meste a o možnostiach 
zlepšiť podmienky pre 
šport pre všetkých...

Bohdan Iljaško
MBK VICTORIA ŽILINA

Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina prijal 
zástupca primátora Patrik Groma v Rosenfeldovom paláci 

Neziskové združe-
nie ELEKOS je 
organizácia zod-
povednosti výrob-
cov, ktorá financuje 
triedený zber  
v meste Žilina  
a snaží sa pomocou 
neziskovej orga-
nizácie Deti čistej 
Zeme šíriť osvetu 
medzi deťmi. Každý 
Slovák vyprodukuje 
330 kg odpadov za 
rok a fakt, že skon-
čia na skládke 
odpadov, sa nám 
vôbec nepáči.

Triedenie odpadu  
v Slovenskej repub- 
like je niekde na 

úrovni 10 %, čo je žalostné 
číslo. Záleží nám na tom, 
aby sa situácia zlepšila a aj 
preto sme začali v mesiaci 
máj s osvetovými akciami  
v meste Žilina. Chceme, 
aby deti materských škôl, 
ale aj základných škôl po-

chopili význam triedenia 
odpadu, boli zodpovednej-
šie a odpad poctivo a správ-
ne triedili. Následne túto 
myšlienku šírili ďalej. 

Tieto myšlienky podáva aj 
nezisková organizácia Deti 
čistej Zeme, ktorá pomáha 
mestu Žilina pri zabezpe-
čení výchovnovzdelávacie-
ho programu. V mesiaci 
máj sme navštívili Základ-
nú školu Karpatská. Do na-
šich aktívnych programov 
sa zapojili štvrtáci a šiestaci. 
Ako funguje správne triede-
nie, sme vysvetlili približ- 
ne 100 školákom.

Žiaci si zahrali hru – správ-
ne vytriedenie odpadov do 
nádob na triedený odpad. 
Štvrtáci si vypočuli 
rozprávku o Máčikovi, po-
mohli mu upratať odpad z 
lúky a správne ho roztriediť 
do farebných kontajnerov. 
Pri skladaní puzzle si zopa-
kovali jednotlivé druhy od-

padov, ktoré treba triediť  
v rámci zberu, a to: papier, 
plast, sklo, kov, biologický 
odpad. Šiestaci si vypočuli 
prednášku Strom Voľby, kde 
si uvedomili význam triede-
nia odpadu pre náš život a 
zahrali si hru farebné kocky 
– ako odpad správne triediť.

Naša cesta pokračovala do 
Základnej školy s materskou 
školou Do Stošky, kde sme 
hravou formou vysvetlili 
triedenie odpadu približne 

40 detičkám, ktoré mali 
veľmi dobré vedomosti  
v spomínanej problemati-
ke. Tak ako v iných školách 
boli deti oboznámené  
s druhmi odpadov, vypoču-
li si rozprávku o Máčikovi  
a skladali drevené puzzle.

Naším cieľom je pokračovať 
v týchto aktivitách v júni,  
a potom aj v jeseni.

REDAKCIA

Separovať vedia už aj deti

Deti zo Základnej školy s materskou školou Do Stošky 

Žilina bude hostiť jazzových hudobníkov 
z celého sveta

Žilina International Jazz Contest je jedinečná medzinárodná jazzová súťaž, ktorá opäť priláka do Žiliny mladých 
hudobníkov z celého sveta. Finále tretieho ročníka súťaže sa uskutoční v dňoch 26. a 27. septembra 2017, na 
ktorom sa žilinskému publiku predstavia štyria finalisti súťaže.  

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 31 hudobníkov zoskupených v 9 kapelách z krajín USA, Francúzsko, Španielsko, 
Taliansko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Izrael a Thajsko. Výherca súťaže, 
ktorého meno sa dozvieme večer 27. septembra, získa okrem štedrej finančnej odmeny – 2 000 eur aj možnosť vystúpiť 
na Bratislavských Jazzových Dňoch v Žiline. Do porotcovských kresiel zasadnú výnimoční slovenskí a svetoví jazzoví 
hudobníci, ktorí budú hodnotiť zaslané nahrávky. Predsedom poroty je popredný slovenský trubkár Lukáš Oravec  
a členovia Andy Middleton (USA), Tomáš Baroš (CZ), Kálmán Oláh (HU) a Klemens Marktl (AT).  Súťaž je otvorená pre 
mladé kapely a zoskupenia zo všetkých krajín. Jazz nie je už len výsadou čisto inštrumentálnych kapiel, ale aj  
vokálnych zoskupení, ktoré do tohto hudobného smeru prinášajú nové prvky a skvelé umelecké zážitky.

Všetkých milovníkov jazzovej hudby srdečne pozývame na toto podujatie.

Viac informácií nájdete na www.zilinajazz.com.

Rosenfeldov palác 
pozýva na výstavy

VÝSTAVA ETNICITY / PAVOL TRUBEN
17. 7. 2017 – 15. 9. 2017 

Stieranie hraníc medzi online priestorom a realitou, 
medzi informáciou a dezinformáciou, jej zmazávaním  
a deformáciou sú témy, ktoré ma aktuálne zaujímajú. Vo 
svojich prácach pracujem s informáciou, obrazom, data-
bázou, ktoré nachádzam v online priestore. Následne ju 
podrobujem vlastnému skúmaniu, dotyku reality a vlast-
nej skúsenosti.

Takto vznikla aj séria Etnická antropometria, ktorá pred-
stavuje kompozitné portréty príslušníkov konkrétnych 
etnických alebo národnostných skupín, obetí násilných 
konfliktov stratených v anonymite spravodajstva pre-
zentujúceho osobný príbeh cez kompresiu štatistického 
údaja.

Pavol Truben

VÝSTAVA LINOTIME / RÓBERT MAKAR
17. 7. 2017 – 15. 9. 2017 

Ak dokážete udržať koncentráciu v dynamickej práci, 
tak sa vám médium odvďačí a vyjasní váš výtvarný 
výraz. Hodiny a hodiny zápasíte s doskou, plechom ale-
bo kameňom a odďaľujete vizuálne finále. V predstave 
si budujete obraz toho, ako to možno bude vyzerať. Výs- 
ledná vizuálna stránka nás núti k zamysleniu nad oka-
mihmi vlastnej tvorby. Je to otvorený systém, kde je kaž-
dá energia inovácie silne nadviazaná na hlbokú tradíciu. 
Takéto postupy nie sú bez rizika…
Mojou prácou je aj redefinícia a reaktulizácia výtvarné-
ho obsahu pojmu GRAFIKA.

Robo Makar

Výstavy prebiehajú od 17. júla do 15. septembra 
2017 a môžete si ich pozrieť každý pracovný  

deň v čase 9.00 – 16.00 hod.

Basketbalové družstvá Starších žiakov a Juniorov MBK VICTORIA ŽILINA

V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb a kom-
plexného vybavenia občanov na jednom mieste ozna-
mujeme obyvateľom Žiliny, že niektoré pracoviská Mest- 
ského úradu v Žiline budú v najbližšej dobe presťaho-
vané do priestorov budovy Europalace Žilina, Vysoko- 
školákov 8556/33, Žilina. O presnom dátume vás bude-
me ešte informovať.

Na tomto mieste vznikne nové klientske centrum – KAMO, 
ktoré poskytne občanom komplexné služby (vybavenie do-
kladov, evidencia obyvateľstva, evidencia vozidiel, atď.).   
Do nového klientskeho centra bude okrem jednotlivých pra-
covísk policajného zboru a okresného úradu presťahovaný 
aj Matričný úrad v Žiline a pracovisko Ohlasovne pobytu – 
evidencia obyvateľov. Pravdepodobný termín otvorenia 
nového klientskeho centra je október 2017, ale presný 
dátum stanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
ktoré je zriaďovateľom tohto centra. O ďalších bližších infor-
máciách budeme občanov včas informovať. 

Nové priestory klientskeho 
centra v Žiline 

poskytnú komplexné 
vybavenie občanov

Klientske centrum na Mestskom úrade v Žiline
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18.08.2017 MARIÁNSKE 
NÁMESTIE
14.00 HOD.

BAVME 
SA VARENÍM
SO ŽILINSKÝMI KUCHÁRMI

18.00 HOD.   //   LUBOMÍR GAŠPAR CIMBAL PROJECT
21.00 HOD.   //   LUKÁŠ ORAVEC QUARTET (SK/CZ) FEAT. DANNY GRISSETT (USA)

01.SEPTEMBER
2017

18.00 hod.
MARIÁNSKE NÁMESTIE

ZÁVERECNÁˇ

PAPYLLON / KING SHAOLIN / HUDBA Z MARSU
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RÔZNE AUGUST  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac august v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

1992
5. 8. zástupcovia Mestského 
úradu v Žiline a podniku 
ČSAD prevzali vo vysokom 
Mýte 6 kĺbových autobusov 
značky Karosa. Mesto ich 
kúpilo ako príspevok k rieše-
niu zlej situácie v mestskej 
hromadnej doprave. ČSAD 
ich malo v bezplatnom 
prenájme. POZN. v tom čase 
MHD prevádzkovala ČSAD, 
Dopravný podnik mesta Ži-
lina, a.s. začal prevádzkovať 
MHD až v roku 1993.

6. 8. sa konalo 14. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Poslanci schválili o. 
i. zmeny v Štatúte mesta, tak-
tiež nariadenie o odchyte  
a likvidácii túlavých zvierat. 
Týmto bola obnovená funk-
cia mestského šarhu.

28. 8. až 30. 8. vrcholilo 
extrémne teplé leto. Podľa 
meteorologickej stanice v Ži-
line teplota dosiahla v augus- 
te až 36,8 0C. 

1997
1. 8. až 3. 8. vo Francúzsku, 
na rieke Isère v Alpách, sa us-
kutočnili majstrovstvá Eu-
rópy v zjazde na divokej 
vode.  Žilinská dvojica Jaros- 
lav Slúčik a Vladimír Vala 
(vtedy už dvojnásobní maj-
stri sveta v disciplíne C-2), sa 
stali majstrami Európy. Na 
druhom mieste skončili tak-
tiež Žilinčania – Ján Šutek  
a Štefan Grega (v tom čase 
štartujúci za Duklu Banská 
Bystrica). Zlatú medailu pre 
Slovenskú  republiku vybojo-
vala aj hliadka v zložení Vla-
dimír Vala – Jaroslav Slúčik  
s bratmi Hochschornerovca-
mi z Bratislavy.

19. 8. v Galérii Klasik (v tom 
čase v budove PKG, dnes Pri-
ma banky) bola otvorená 
výstava prác žilinských foto-
grafov Ľubomíra Bechného  
a Stanislava Tomana na tému 
Amerika. Na výstave pred-
stavujú rôzne miesta Spo-
jených štátov.

21. 8. Žilinu navštívila minis- 
terka školstva Slovenskej re-
publiky Eva Slavkovská. Pani 
ministerka prisľúbila pomoc 
štátu pri rekonštrukcii zim- 
ného štadióna v Žiline, kde 

bolo potrebné vymeniť stre- 
chu. Náklady boli cca 5 mi-
liónov Sk. Rektor Žilinskej 
univerzity doc. Ing. Milan 
Dado prerokoval s minister-
kou problémy výstavby štu-
dentského mestečka na 
Veľkom dieli.

22. 8. až 28. 8. v rámci Sve-
tového roku Slovákov bol 
detský spevácky zbor Od-
borárik na umeleckom zájaz-
de v Juhoslávii. Vystúpili  
v Kovačici, Padine, Novom 
Sade a v Zemune (miestna 
časť Belehradu). Vo všetkých 
týchto mestách žije početná 
slovenská komunita.

2002
12. 8. nové žilinské Rádio 
ZET začalo svoje vysielanie 
na frekvencii 94,5 MHz. 
Vysiela na tej istej frekvencii 
ako predtým Rádio Žilina.

24. 8. sa  skončil 7. ročník vo-
jensko-odbornej súťaže An-
tropoid, ktorej sa zúčastnili 
vojaci z Česka, Poľska, 
Maďarska a Veľkej Británie. 
Vojaci špeciálnych jednotiek 
mali bohatý program, ktorý 
obsahoval o. i. plavbu po 
Váhu, nočný zoskok 
padákom na presnosť, streľ-
bu, zlaňovanie betónovej 
steny priehradného múru na 
Vodnom diele Žilina. Celko-
vo v dvojetapovej súťaži 
zvíťazili 1. a 2. rota 5. pluku 
špeciálneho určenia v Žiline.

27. 8. bola slávnostne otvo-
rená trasa diaľničného 
privádzača na severnej strane 
mesta pri Váhu s pracovným 
názvom Žilina – Ľavobrežná, 
1. a 2. stavba. Výstavba tejto 
trasy výrazne odbremení 
stred mesta zo smerov Bra-
tislava, Čadca a Poprad. 
Výstavba začala 27. 9. 1996. 
Celé dielo má hodnotu 1,073 
mld. Sk, generálnym dodáva-
teľom bol Váhostav-SK. 

2007
10. 8. po náročnej rekon-
štrukcii a prestavbe bol v Ži-
line zrekonštruovaný a cel-
kovo vynovený Remeselnícky 
dom, ktorý sa nachádza na 
ulici Kálov pri železničnom 
podjazde. Dom chátral 
niekoľko rokov. Táto secesná 
budova bola postavená  
v roku 1910.

24. 8. vedenie mesta Žilina 
na čele s primátorom Iva-
nom Harmanom prijalo  
v priestoroch Radnice mesta 
Žilina delegáciu z partner-
ského mesta Changchun  
v Číne, ktorú viedol primátor 
mesta Cui Jie. Počas stretnu-
tia bola podpísaná Deklará-
cia o partnerstve pre obdobie 
rokov 2007 až 2008. Pri pod-
písaní deklarácie bol príto-
mný aj veľvyslanec Čínskej 
ľudovej republiky v Sloven-
skej republike Huang Zhon-
gpo s manželkou.

31. 8. mesto Žilina má  
oddnes bezplatnú interne-
tovú zónu v centre mesta. 
Námestie Andreja Hlinku, 
Mariánske námestie, niek-
toré priľahlé ulice, Sad SNP  
a takmer celá Národná ulica 
sú aktuálne pokryté si-
gnálom umožňujúcim pri-
pojenie v štandarde Wi-Fi 
(prístup pre notebooky, 
PDA, mobilné telefóny  
a všetky zariadenia s pod-
porou bezdrôtového pripoje-
nia).

2012
10. 8. na Mariánskom námes- 
tí sa konal štvrtý ročník Dňa 
európskej kultúry. Program 
ponúkol pestrú paletu kon-
certov, tanca i divadelných 
predstavení. Na radnici me-
sta sa konali prijatia delegácií 
z partnerských miest – Biel-
sko-Biała (Poľsko), Dni-
propetrovsk (Ukrajina), Ki-
kinda (Srbsko), Plzeň, 
Frýdek-Místek a Mestská 
časť Praha 15. Maratón pri-
jatí na Radnici mesta Žilina 
ukončil Peter Sagan, víťaz 
súťaže o najaktívnejšieho 
cyklistu na pretekoch Le 
Tour de France. Na Marián-
skom námestí ho čakali stov-
ky jeho fanúšikov.

25. 8. na Vodnom diele Žili-
na sa konalo podujatie Bitka 
o Atlantik. Stovky divákov 
mali možnosť vidieť modely 
ponoriek, lodí, lietadiel a si-
mulované boje v severnom 
Atlantiku. Podujatie pod zá-
štitou primátora mesta Žili-
na usporiadal Ponorkový 
klub Žilina. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 

Rekonštrukcia prebieha aj v Dennom cen-
tre na Ulici Andreja Kmeťa, konkrétne sa 
vykonávajú tieto práce: oprava strechy – 
výmena poškodených ríň a zvodov, oprava 
balkónov – vysekanie starej dlažby, pre-
vedenie izolácie a položenie novej dlažby, 
oprava zábradlí a náter, oprava fasády – 
osekanie starej poškodenej omietky, na-
nesenie novej, vyspravenie celej fasády  
a vymaľovanie. 

Na Základnej škole Martinská na sídlisku Vlčince prebieha rekonštrukcia bazéno-
vej haly. Táto rekonštrukcia predstavuje demontáž pôvodných svietidiel a dodávku  
a montáž nových, demontáž  starej elektroinštalácie, rozvádzača, vypínačov  
a dodávku a montáž nových zariadení, vrátane ističov.  Demontáž starej vzducho- 
techniky a osadenie a montáž novej, vrátane riadiaceho systému. Vyspravenie 
omietok a vymaľovanie priestorov.

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

a obnova verejných priestranstiev a mestského majetku. 

S búracími prácami na Bôriku v lokalite za Vura-
lom sa začalo už počas júna. Mesto Žilina tak pris- 
túpilo k ďalšiemu bodu realizácie výstavby  
nových bytov. Viac ako 100 bytových jednotiek 
bude vybudovaných v intenciách platného  
územného plánu. 

Práce v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku pokračujú, 
v júli bol vybudovaný základ na novú fontánu, ktorá 
bude umiestnená v blízkosti sochy Ľudovíta Štúra  
v centrálnej časti parku. 

V Detských jasliach Veľká 
Okružná 82 prebieha 2. etapa 
rekonštrukcie, v rámci ktorej sa 
obnoví hlavná kuchyňa a tri 
vedľajšie kuchyne, vzducho- 
technika a taktiež sa vymenia 
vchodové dvere.

V júli sa začalo aj s postupnou opravou 
farských schodov, vypadnutá dlažba 
a porušené miesta sa budú dopĺňať. 
Komplexná rekonštrukcia by bola 
vhodná a počíta sa s ňou do budúcna.   


