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Do školských lavíc zasadne 750 prváčikov

Žiaci zaplnia v novom školskom roku 2017/2018 školské lavice v 14 základných školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Žilina. Zo 750 prváčikov bude 370 dievčat a 380 chlapcov.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

Verejné osvetlenie na území mesta Žilina prejde po rokoch kompletnou rekonštruk-
ciou. Modernizácia prinesie väčšiu bezpečnosť, zníženie energetickej náročnosti  
a lepšiu svietivosť. Súčasné  osvetlenie je technicky veľmi staré, hrdzavé, rozpa-
dajúce sa a miestami nebezpečné. Rokmi prehnité stĺpy či rozbité lampy sa tak 
stanú minulosťou.

Výmena verejného osvetlenia prispeje k lepšej viditeľnosti, rozšíri sa pokrytie osvetle- 
ných plôch a estetický pohľad na stĺpy bude bude oveľa príjemnejší. Zníži sa energetická 
náročnosť, čo prispeje k lepšiemu hospodáreniu mesta. Celková investícia rozdelená do 
dvoch etáp predstavuje necelých 7,3 mil. eur. Prvá etapa pozostáva z troch častí, a to 
Vlčince III, Vlčince IV a Malá Praha. Náklady na modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia 
v týchto častiach sú vyčíslené na 1,9 milióna eur s DPH. V súčasnosti sa odovzdalo sta-
venisko v časti Vlčince III, kde sa realizujú práce na uliciach Levočská, Martinská, Kubín-
ska a Prešovská. Druhá etapa modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia je na-
plánovaná v častiach Hliny, Bôrik, Staré mesto, Solinky, Hájik, hlavné cesty a iné. Náklady 
sú vo výške 5,4 mil. eur s DPH a predpokladané ukončenie prác je koniec roka 2018. 
Rekonštruovať sa bude celé osvetlenie, od vedení až po svietidlá, vrátane stožiarov  
a elektrovýzbroje stožiarov.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia pokračuje 

Dňa 9. septembra je pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Mesto Žilina  
a Židovská náboženská obec v Žiline si uctia obete holokaustu v piatok 8. septembra 
2017 o 9.00 hod. pri pamätníku Cesta bez návratu, kde bol počas druhej svetovej vojny 
zberný tábor židovských spoluobčanov, odkiaľ ich, žiaľ, vyvážali do vyhladzovacích táborov 
smrti. Po pietnom akte sa účastníci presunú do Múzea židovskej kultúry na Dlabačovej 
ulici, a potom na Židovský cintorín na Jesenského ulici. Uctíme si tak každú obeť vojny. 

V septembri si pripomenieme obete holokaustu

Primátor sa obrátil 
na ministerstvo v prípade 
železničnej stanice
Železničná stanica v Žiline svojím vzhľa-
dom negatívne vplýva na obraz i okolie 
mesta. Primátor sa preto rozhodol obrátiť 
listom so žiadosťou o urýchlenie rekon-
štrukcie železničnej stanice v Žiline pria-
mo na ministra dopravy a výstavby SR 
Arpáda Érseka. Odpoveď ministra do-
pravy obsahovala informácie o prebie-
hajúcej rekonštrukcii s názvom „ŽSR, 
dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Te-
plička a nadväzujúcej železničnej in-
fraštruktúry v uzle Žilina“, kde bolo uve-
dené, že ide o dôležitý uzlový úsek  
a je potrebné jeho dokončenie. 

Celý článok na strane č. 2

Sociálny taxík uľahčuje prepravu imobilným Žilinčanom
Mesto Žilina už viac ako rok vykonáva sociálnu službu pre imobilných občanov 
a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálny 
spôsob prepravy. Špeciálne osemmiestne vozidlo so zdvíhacou plošinou (ak sa 
prepravuje občan na invalidnom vozíku, tak má auto iba tri miesta na sedenie) za 
rok svojej existencie prepravilo veľké množstvo klientov.

Sociálny taxík sa stal žiadanou službou na území mesta, ktorú mesačne využíva ne-
celých 60 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a vykoná sa viac ako 110 jázd. So-
ciálna služba slúži na integráciu občanov s ťažkým životným osudom v rámci spoloč-
nosti. Okrem návštev lekára je možné taxík využívať na prepravu do práce, za priateľmi, 
kultúrou či inými službami. Mesto Žilina aj vďaka príspevku Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky (príspevok vo výške 76,5 % – 23 000 eur; 
zvyšok ceny auta 23,5 % – 7 063,60 eura uhradilo mesto Žilina) zakúpilo špeciálne 
upravené motorové vozidlo s hydraulickou plošinou Fiat Ducato, ktoré využívajú aj 
imobilní obyvatelia odkázaní na individuálnu prepravu osobným autom. Auto je vyba-
vené špeciálne upraveným miestom pre transport dvoch invalidných vozíkov. Tzv. „so-
ciálny taxík“ je k dispozícii na území mesta Žilina v pracovných dňoch, a to v pondelok 
– štvrtok v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. a v piatok v čase od 7.00 hod. do 13.00 
hod. Objednávku na prepravnú službu nahlási žiadateľ vždy vopred, najneskôr 24 
hodín pred poskytnutím prepravnej služby, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 
11.30 hod. na tel. č.: + 421 905 300 123.

Denné centrá a stacionár  
v Žiline  ponúkajú zaujímavé 
aktivity                                  str. č. 2
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RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 

Železničná stanica 
v Žiline svojím 
vzhľadom negatív-
ne vplýva na obraz  
i okolie mesta. 
Primátor sa preto 
rozhodol obrátiť 
listom so žiadosťou 
o urýchlenie rekon-
štrukcie železničnej 
stanice v Žiline 
priamo na ministra 
dopravy a výstavby 
SR Arpáda Érseka.

Odpoveď ministra 
dopravy obsaho-
vala informácie  

o prebiehajúcej rekonštruk-
cii s názvom „ŽSR, dostavba 
zriaďovacej stanice Žilina 
– Teplička a nadväzujúcej 
železničnej infraštruktúry 
v uzle Žilina“, kde bolo uve-
dené, že ide o dôležitý uzlový 
úsek a je potrebné jeho do-
končenie.  Samotná budo-
va železničnej stanice nie je 
predmetom modernizácie 
vzhľadom na to, že stavba by 
sa mala refinancovať z pros- 

triedkov Európskej únie.  
V takom prípade nie je 
možná kompletná rekon-
štrukcia, ale len čiastočná re-
vitalizácia objektu so zacho- 
vaním pôvodnej architek-
túry.  Revitalizácia by mala 
priniesť novú prístavbu na 
východnom konci budovy, 
v ktorej budú technologic-
ké miestnosti, prevádzkové 
miestnosti a nový verejný 
vestibul so vstupom do pod- 
chodu. Obnova stanice by 
mala priniesť rekonštruk-
ciu podchodu na Národnú 
ulicu a predĺženie smerom  
k Uhoľnej ulici. Pribudnúť by 
mali nové vizuálne informač-
né tabule. Z hľadiska prebie-
hajúcich a rozsiahlych prác 
na úseku Žilina – Teplička sa 
neodporúča súbežná moder-
nizácia železničnej stanice 
v Žiline. Predpokladaný za-
čiatok vyhlásenia súťaže na 
revitalizáciu stanice cez PPP 
projekt je koniec roka 2020 po 
ukončení rekonštrukcie uzla.

REDAKCIA

Primátor sa obrátil na 
ministerstvo v prípade 
železničnej stanice Štyri denné centrá  

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
Žilina výrazne  
prispievajú k zvýše-
nej kvalite života 
našich seniorov aj 
občanov so zdravot-
ným postihnutím. 

V denných centrách sa 
utvárajú a zabezpe-
čujú podmienky pre 

záujmovú, kultúrnu činnosť, 
ako aj činnosti na udržiava-
nie fyzickej aktivity občanov. 
Poskytuje sa poradenstvo, 
členovia týchto centier majú 
možnosť získať užitočné 
rady, nadviazať nové pria-
teľstvá, rozvíjať sociálne 
zručnosti. K už existujúcim 
denným centrám počas leta 
pribudlo nové Denné cen-
trum v Trnovom. Sociálne 
služby sa poskytujú v objekte 
Domu ovocinárov (príze-
mie), ktorý má mesto Žili-
na v 20-ročnom prenájme. 
Postupne sa zrekonštruovali 
priestory sociálnych zaria-
dení, kuchynky, vymenili sa 
nefunkčné okná, dvere, pod-
lahy, zdroj tepla, doplnilo sa 
interiérové vybavenie, PC, 
pripojenie na internet a pod. 
Stavebné úpravy boli finan-
cované z rozpočtu mesta Ži-
lina vo výške 19 895,04 eura.

Denné centrum na Ovo-
cinárskej ulici v mestskej čas- 
ti Trnové, s kapacitou 25  
miest, poskytuje svoje sociál-
ne služby pre seniorov, osoby 
ťažko zdravotne postihnuté, 
osoby s nepriaznivým zdra-
votným stavom počas pra-
covných dní (pondelok, stre-
da, piatok) v čase od 13.00 
hod. do 17.00 hod. Sociálna 
služba je pre občanov bez- 
platná. 

V auguste bol spustený tak-
tiež Denný stacionár na 
Nám. J. Borodáča v Žiline, 
ktorý je určený pre cieľovú 
skupinu: fyzickú osobu, 
ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, jej stupeň 

odkázanosti je najmenej III, 
a je odkázaná na sociálnu 
službu v zariadení  len na ur-
čitý čas počas dňa. Zariade-
nie má kapacitu 10 miest  
a sociálna služba je príjem-
com poskytovaná počas 
pracovných dní v čase od 
7.00 hod. – 16.00 hod. Otvo-
reniu predchádzali stavebné 
úpravy objektu, ktoré za-
hŕňali bezbariérový pre-
krytý prístup do objektu, re-
konštrukciu sociálnych 
zariadení, na chodbe sa osa-
dili madlá, pod schodiskom 
sa vytvoril uzamykateľný 
priestor pre dočasné ulože-
nie invalidných vozíkov aj 
uzamykateľné šatníkové 
skrinky. Stavebnými úprava-
mi vznikla aj nová miestnosť 
pre personál a relaxačná, 
resp. spoločenská miestnosť 
pre prijímateľov sociálnej 
služby. Celkové náklady 
hradené z rozpočtu mesta 
predstavujú sumu vo výške 
25 723,82 eura.

V zariadení sa budú poskyto-
vať sociálne služby zamerané 
na rozvoj pracovných zruč-
ností, záujmovú činnosť, so-
ciálne poradenstvo, pomoc 
pri odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby (pomoc 
pri úkonoch sebaobsluhy, 
úkonoch osobnej hygieny, 
sprievod pri chôdzi, pomoc 
pri jedení, obliekaní). Suma 
úhrady za poskytovanú so-
ciálnu službu predstavuje 0,66 
eura za hodinu. Klient hradí 
30 % z celkových nákladov. 

Klientom budú taktiež pos- 
kytované i stravovacie služby, 
pričom suma za desiatu pred-
stavuje 0,30 eura/deň, suma za 
olovrant predstavuje 0,30 
eura/deň a výška úhrady za 
obed je stanovená v pásmach  
v závislosti od výšky príjmu 
prijímateľa sociálnej služby od 
1,11 – 1,79 eura (podľa ods.  
5 článku 31 VZN č. 15/2014). 

REDAKCIA

Denné centrá a stacionár v Žiline
ponúkajú zaujímavé aktivity 

Jednou z najväč- 
ších priorít mesta  
v súčasnosti je 
rekonštrukcia 
zničených či zubom 
času poznačených 
zastávok mestskej 
hromadnej dopravy. 
Momentálne je stav 
niektorých z nich, 
najmä tých význam- 
ných, taký, že 
nespĺňa ani požado-
vané technické 
parametre. 

Jednou z priorít rozvoja 
dopravy mesta Žilina je 
odstránenie najvýraz- 

nejších problémov zastávok 
mestskej hromadnej do-
pravy. Ide predovšetkým 
o odstránenie stavebných 
nedostatkov (napríklad 
rozpadnutý kryt chodníkov, 
výrazné deformácie zálivov  
s vyjazdenými koľajami  
a nerovnosťami s rôznym 
typom povrchu a pod.), 
ktorých neriešenie by 
mohlo prehĺbiť ich ne-
funkčnosť, nedostatoč-
nú úroveň bezpečnosti  
a narušiť ich bezproblé-
movú prevádzku. 

Nevyhnutná je zároveň 
modernizácia zastávok, 
ktorá by viedla k potrebné-
mu zvýšeniu atraktivity  
a konkurencieschopnosti 
verejnej osobnej dopravy  
v meste Žilina. Mesto Žilina 
má spracovaný aktuálny 

Územný generel dopravy 
Mesta Žilina, ktorého súčas- 
ťou je aj záväzný plán do-
pravnej obsluhy. Konkrétne 
je v rámci Návrhu plánu 
dopravnej obslužnosti hro-
madnou osobnou dopravou 
mesta Žilina zadefinovaná 
potreba investícií do pres- 
tavby zastávok na bezba-
riérové. 

Cieľom je zrekonštruovať 50 
existujúcich, nevyhovujú- 
cich zastávok MHD v meste 
Žilina. Čím sa dosiahne zvý-
šenie kvality prepravy, za-
ručí sa väčšia bezpečnosť 
cestujúcich a zavedie sa bez-
bariérovosť jednotlivých zas- 
távok. Realizáciu navrho-
vaného riešenia bude mesto 
Žilina plniť v niekoľkých 
etapách. Prvou etapou sa 
zrekonštruuje  a zmoder-
nizuje 26 zastávok MHD. 
Hlavnými prvkami navrho-
vaných stavebných úprav 
prvej etapy rekonštrukcie 
zastávok MHD je výmena 
pôvodnej konštrukcie zas- 
távkových pruhov za novú  
s tuhým krytom, takmer vo 
všetkých prípadoch bude 
modernizovaná zastávka za-
hŕňať autobusový prístrešok 
a mobiliár – lavičku a od-
padkový kôš. Taktiež bude 
súčasťou vybavenia automat 
na cestovné lístky a elektro-
nické cestovné poriadky. 

REDAKCIA

Zastávky mestskej 
hromadnej dopravy 
vyžadujú nutnú 
rekonštrukciu

V septembri 1993 ma do 
funkcie kronikára mesta Žili-
na schválili poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva v Žiline. 
Podmienkou bolo, aby kroni-
ku písal Žilinčan znalý mest-
ských reálií, histórie a bol nes- 
tranný. Udalosti popisujem 
chronologicky od januára do 
decembra príslušného roku. 
Moja prvá kniha je o roku 
1989. V začiatkoch mojej prá-
ce bolo získať informácie 
veľmi náročné a zdĺhavé. Vša-
de som chodil osobne, telefo-
noval som, písal si poznámky 
od známych aj neznámych. 
Pri práci kronikára som však 
spoznal množstvo zaujíma- 
vých a vzácnych ľudí. Veľa in-
formácií z histórie Žiliny som 
mal od mojej matky Olgy, 
ktorá bola vždy prvým čita-
teľom a recenzentom mojej 
tvorby. Písanie kroniky sa dos- 
talo na vyššiu úroveň mojím 
nástupom do práce na Mest-
ský úrad v Žiline (február 
1995). Pribudli mi  však aj ďal-
šie povinnosti, ako bolo roz- 
víjanie zahraničných vzťahov 
s partnerskými mestami a or-
ganizácia kultúrnych podujatí. 
Dlhé roky som bol pri organi-
zovaní Staromestských sláv-
ností, a to od ich úplných  
začiatkov v roku 1995. Zave-
dením internetu sa postupne 
práca menila. Obsahovo sa 
kronika veľmi rozšírila, dos- 
tupných informácií sa dalo 
získať oveľa viac. Vyberám  
a spracovávam tie najdôleži-
tejšie. Objavili sa i nové mož-
nosti vizualizácie knihy.  
V súčasnosti ukončujeme di-
gitalizáciu Kroniky mesta Žili-
na a zverejňujem ju na stránke 
www.zilina.sk v sekcii „Čo sa 
v Žiline urobilo“. V tomto 
predviedol veľký kus práce 
Andrej Černek z odboru tla-
čového a zahraničných vecí 
Mestského úradu v Žiline. Za-
pisovaním udalostí zo súčas- 
nosti v podstate tvorím pod- 
klady pre historikov  
v budúcnosti. Možno zapisu-
jem veci, ktoré dnes nikoho 
nezaujímajú, lebo si ich všetci 
dobre pamätáme. No o desať, 
dvadsať a viac rokov už môžu 
byť pre niekoho veľmi potreb-
né pri štúdiu histórie nášho 
mesta, pri hľadaní dávnych 
súvislostí. Každý mesiac uve-
rejňujem v Radničných no-
vinách výber udalostí  
v príslušnom mesiaci po  
piatich rokoch. Starší čitatelia 
si pri čítaní môžu pripomenúť 
rôzne udalosti, mladší sa 
môžu niečo dozvedieť o dianí 
v našej Žiline v minulosti. Na 
záver môžem konštatovať, že 
práca na Kronike mesta Žilina 
ma baví a napĺňa. Verím, že 
ešte nejaký ten rôčik kroniky 
nášho mesta pre ďalšie ge-
nerácie vytvorím.

Slávnostné otvorenie Denného centra v Trnovom

Interiér nového Denného stacionára na sídlisku Vlčince 

V našom partnerskom meste Essen sa v ne-
deľu 13. augusta konala záverečná 7. etapa 
BincBank Tour 2017 (predtým známa ako 
Eneco Tour), ktorej sa zúčastnil aj sve-
toznámy Žilinčan Peter Sagan. Pri tejto príle-
žitosti sa v Essene stretli aj primátori oboch 
partnerských miest Gaston Van Tichelt a Igor 
Choma.

V celom Belgicku sa Peter Sagan teší obrov-
skej popularite a predstavitelia Essenu sú veľmi hrdí na to, že ich partnerským mestom je 
Žilina – jeho rodisko. Primátori oboch miest spolu s veľvyslancom SR v Belgicku Stanisla-
vom Vallom sa s dvojnásobným majstrom sveta stretli pred štartom na pódiu a spoločne sa 
podpísali do kroniky mesta Essen. BinckBank Tour 2017 napokon vyhral Holanďan Tom 
Dumoulin a Peter Sagan skončil na siedmom mieste. V rámci návštevy delegácie zo Žiliny  
v Essene si v novej obytnej štvrti obaja primátori vyhrnuli rukávy, aby spoločne zasadili „strom 
priateľstva“, a potom slávnostne odhalili tabuľu s názvom „Žilinská ulica“ (Zilinastraat), ktorá sa 
pridala k okolitým uliciam pomenovaným po všetkých partnerských mestách Essenu. 

Partnerským mestom Žiliny je Essen oficiálne od roku 2002, no spolupráca siaha až do roku 
1985, kedy Detský spevácky zbor Odborárik pod vedením Zlatoňa Bábika vystupoval prvý- 
krát v Belgicku. Essen sa nachádza v severnej – flámskej časti Belgicka, v provincii Antverpy 
a často sa zamieňa s veľkým mestom Essen v Nemecku. Mesto má približne 18 000 obyva-
teľov a od Žiliny je vzdialené 1 350 km.

V belgickom meste Essen vznikla Žilinská ulica
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Milí Žilinčania,
letné prázdninové 
mesiace ubehli ako 
voda, no program 
Žilinského kultúrne-
ho leta pokračuje aj 
počas septembra. 

Dovoľte mi aj touto 
cestou pozvať vás 
na ďalšie poduja-

tia, ktoré sme pripravili na 
tento mesiac. V bohatom 
programe si na svoje prí-
du všetky generácie: Záve-
rečná VII. (Papyllon, King 
Shaolin, Hudba z Marsu), 
Z Burianky do paláca (pre-
hliadky dvoch významných 
historických budov), Žilin-
ský mestský polmaratón, 
Deň zdravia a Primátorská 
kvapka krvi, Žilinská pla-
vecká štafeta, Cestovanie 
v čase (areál Budatínskeho 
zámku) či Festival senio-
rov. Žilinské kultúrne leto 
tradične zakončí podujatie 
Primátorský deň a Beh pre 
najmenších.

Počas leta sa v rekonštruk-
ciách nezaháľalo. Opravou 
si prešli viaceré objekty v Ži-
line. Opravoval sa bazén na 
Základnej škole Martinská, 
rekonštruovali sa pries- 

tory detských jaslí na ulici 
Veľká okružná 82, otvorilo 
sa Denné centrum pre se- 
niorov v Trnovom a Denný 
stacionár na Vlčincoch. Na 
Komenského ulici bol 
vybudovaný ostrovček pri 
priechode pre chodcov, 
ktorý poskytne väčšiu bez- 
pečnosť chodcom na tomto 
frekventovanom úseku. Ur-
čite ste si všimli, že sa po-
kračuje aj v budovaní kana-
lizácie v mestskej časti 
Považský Chlmec, ktorá po 
rekonštrukcii značne uľahčí 
život jej obyvateľom. Naďa-
lej sa pracuje i v Parku Ľu-
dovíta Štúra na Bôriku, 
ktorý bude slávnostne otvo-
rený v najbližších mesia- 
coch, kde k výsadbe zelene 
pribudol aj mobiliár. Aktu-
álne prebiehajú stavebné 
práce na fontáne ako vod-
nom prvku parku s via-
cerými samostatne progra-
movateľnými tryskami  
a podsvietením.

Počas septembra a októbra 
bude opäť prebiehať zber 
objemného komunálneho 
odpadu na jednotlivých síd-
liskách i v mestských čas- 
tiach. Za týmto účelom 
budú pristavené veľkokapa-

citné kontajnery na vopred 
stanovených stojiskách. 

September sa už tradične 
spája aj so začiatkom škol-
ského roka. V novom škol-
skom roku 2017/2018  za-
sadne do školských lavíc 
750 prvákov. Počas leta pre-
behli vo viacerých mater-
ských a základných školách, 
ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, rekon-
štrukčné práce. Tie zlepšia 
školské zázemie nielen pre 
deti a žiakov, ale aj pre pe-
dagógov. 

Žiakom a študentom želám 
úspešný školský rok a Žilin-
čanom príjemné prežitie 
jesenných dní.

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline 

Letné prázdniny 
prešli ako voda  
a i pre tie žilinské 
deti nastal čas 
opäť zasadnúť za 
lavicu a vzdelávať 
sa. V tomto škol-
skom roku rodičia 
zapísali do prvého 
ročníka 750 pr-
vákov a 816 pred- 
školákov.

Na stredné školy a 
osemročné gymná-
ziá odišlo pred za-

čiatkom letných prázdnin 
spolu 584 žiakov. Počet 
prváčikov je oproti počtu 
odchádzajúcich žiakov na 
strednú školu väčší, čo ho-
vorí aj o náraste počtu žia-
kov v žilinských školách. 

Od septembra 2017 zasad-
ne do školských lavíc 750 
prváčikov, z toho je 370 
dievčat a o niečo viac chlap-
cov. Odloženú školskú do-
chádzku má 52 detí. Naj-
väčší záujem rodičov bol  
o Základnú školu s mater-
skou školou, Školská 49,  
v ktorej riaditeľ musel vydať 
20 rozhodnutí o neprijatí  
z kapacitných dôvodov. Aj  
z demografického vývoja 
vyplýva, že počet detí naro-
dených v Žiline od roku 
2012 stúpa, teda bude stúpať 

aj počet detí a žiakov v ško- 
lách a školských zariade- 
niach. Najväčší počet tried 
prváčikov bude mať Základ-
ná škola, Karpatská, a to  
5 tried. Zároveň do žilin- 
ských základných škôl za-
písali tento rok rodičia i 816 
predškolákov.

Počas uplynulých letných 
mesiacov prešlo viacero ži-
linských mestských škôl  
a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti re-
konštrukciou a úpravami in-
teriéru i exteriéru. Okrem 
rozsiahlejších rekonštrukcií 
bolo vykonaných aj 
množstvo bežných opráv  
v nasledujúcich zariade- 
niach: MŠ Dedinská (rekon-
štrukcia sociálnych zariadení 
a elektroinštalácie), MŠ 

Petzvalova (rekonštrukcia so-
ciálnych zariadení), MŠ Jarná 
(rekonštrukcia sociálnych za-
riadení, oprava strechy), MŠ 
Kultúrna (rekonštrukcia so-
ciálnych zariadení a kotolne), 
MŠ Stavbárska (rekonštruk-
cia kotolne), MŠ Cesta k vo-
dojemu (rekonštrukčné práce 
na budove a streche), ZŠ  
s MŠ sv. Gorazda (rekon-
štrukcia školskej jedálne), ZŠ 
Námestie mladosti (rekon-
štrukcia priestorov pre  
2 triedy MŠ, od januára 2018 
Elokované pracovisko MŠ 
Petzvalova), MŠ Ku škôlke 
(kompletná úprava horného 
poschodia pre 2 triedy), ZŠ  
s MŠ Do Stošky (rekonštruk-
cia sociálnych zariadení  
v MŠ). 

REDAKCIA

Nastal čas opäť zasadnúť do lavíc

Mesto Žilina sa 
naďalej aktívne 
zapája do projektov 
podporujúcich prácu 
s marginalizovanými 
skupinami obyva-
teľstva a snaží sa 
prispieť k zlepšeniu 
podmienok pre život, 
prácu i vzdelanie pre 
túto skupinu detí. 
Práca s ľuďmi zo 
sociálne znevýhod-
neného prostredia 
nie je jednoduchá  
a projekty či rôzne 
formy pomoci zame-
rané na ich podporu 
nie sú vždy úspešné.

Snaha získať prostriedky 
z Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 
na denný tábor pre deti zo 
sociálne slabších rodín sa 
zatiaľ nedočkala výsledku. 
Mesto Žilina reagovalo na 
výzvu MŠVVaŠ a v júni 2017 
podalo žiadosť o financo-
vanie rozvojového projektu 
„Podpora výchovy a vz-
delávania žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  
v základných školách 2017“. 
O dotáciu sa uchádzalo  
s projektom Denného let-
ného tábora s tematikou: 
Hrajme sa, vzdelávajme sa a 
športujme aj počas prázdnin. 
Cieľom projektu bolo umož-
niť deťom zo sociálne slab- 
ších rodín aktívne tráviť voľný 

čas počas letných prázdnin. 
Do tábora mesto plánovalo 
zapojiť predovšetkým žiakov 
zo zrušeného Elokovaného 
pracoviska na Hollého uli-
ci, pričom mal tábor pos- 
kytnúť aktívne trávenie let-
ných prázdnin pre 30 detí. 
Dotáciu na projekty mohli 
zapojené subjekty čerpať od 
1. júla 2017, avšak MŠVVaŠ 
doteraz nezverejnilo výs- 
ledky výzvy. Plán zorgani-
zovať denný tábor tak zatiaľ 
ostáva nenaplnený. Projekt  
v celkovej sume 6 000 eur mal 
byť hradený z prostriedkov 
MŠVVaŠ vo výške 2 450 eur 
a spoluúčasť mesta predsta-
vovala sumu 3 550 eur. Nie 
vždy je však aktivita a snaha 
mesta náležite ocenená.

Zapojením sa do Národného 
projektu Terénna sociálna 
práca v obciach I. sa však 
mestu podarilo rozšíriť počet 
terénnych sociálnych pra-
covníkov pre marginalizo-
vanú rómsku komunitu. 
Uzavretím dodatku k Zmlu-

ve o spolupráci s IA MPSVR 
SR (Implementačná agen-
túra Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky) v rámci 
tohto projektu sa rozšíri ak-
tuálny počet o 2 nových pra-
covníkov. V danej lokalite 
tak budú terénnu  sociálnu 
službu krízovej intervencie  
v prirodzenom sociálnom 
prostredí poskytovať  celkom 
4 zamestnanci mesta Žilina, 
odboru sociálneho a bytové-
ho. Pre dvoch terénnych so-
ciálnych pracovníkov budú 
od septembra 2017 zriadené 
nové kancelárske priestory  
v budove na Košickej ulici 
8392/2A v Žiline.
 
Mesto Žilina sa snaží margi-
nalizovaným skupinám po-
máhať a hľadá projekty, ktoré 
im môžu napomôcť k ich za-
radeniu do spoločnosti,  
avšak pomoc kompetent- 
ných orgánov v tejto proble-
matike nie je vždy adekvátna. 

REDAKCIA

Mesto Žilina pomáha marginalizovaným 
skupinám obyvateľstva rôznymi projektmi

V žilinskej MiniZOO 
na sídlisku Vlčince, 
ktorá je v správe 
mestského Centra 
voľného času, 
Kuzmányho 105 
prebehla počas 
letných mesiacov 
rozsiahlejšia rekon-
štrukcia interiéru  
a revitalizácia 
vonkajších priesto-
rov.  Od septembra 
tak budú mať zvie-
ratá väčší komfort. 

Počas letných prázdnin 
boli zrekonštruované 
priestory, v ktorých sa 

chovajú zvieratá v žilinskej 
MiniZOO. Zrekonštruovali 
sa všetky klietky pre zvieratá, 
ktoré boli zároveň aj odkana-
lizované a upravil sa celkový 
interiér objektov. Rovnako 
sa pristúpilo aj k revitalizácii 
vonkajších priestorov, kde sa 
v letných mesiacoch zdržia-
va napríklad dikobraz, opice 
alebo suchozemské koryt-
načky. Raritou v MiniZOO 
sú opice, ktoré sa voľne po-
hybujú po stromoch v areáli, 
neutečú a dajú sa na slovo 
privolať chovateľom. Od sep-
tembra budú mať zvieratá 
väčší komfort pre svoj život, 
čo určite ocenia mnohé deti, 
ktoré ich chov majú ako svoj 
koníček a navštevujú Mi-
niZOO v rámci záujmového 
krúžku.  

V MiniZOO sa v súčasnosti 
chovajú opice, dikobrazy, nu-
trie, nosáľ červený, skunky, 
fretky, africké prasiatka, 

exotické sliepočky, vtáky  
a iné druhy zvierat. Mesto 
Žilina sa snaží aj takýmto 
spôsobom podporovať záuj-
mové aktivity detí a prispieva 
k efektívnemu využitiu ich 
voľného času. Počas celého 
školského roka sa v priesto-

roch MiniZOO organizujú aj 
rôzne zaujímavé podujatia či 
prednášky. 

Bližšie informácie nájdete na 
www.minizoozilina.sk. 

REDAKCIA

Rekonštrukcia v žilinskej MiniZOO 
priniesla zvieratám väčší komfort

Záujmová činnosť pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Počas letných mesiacov prešlo viacero žilinských škôl 
a školských zariadení rekonštrukciou a úpravami interiéru i exteriéru.

Opice voľne behajú v areáli centra a na 
zavolanie pribehnú k chovateľovi.

Počas leta sa rekonštruovali všetky klietky pre zvieratá, ktoré boli 
zároveň aj odkanalizované a upravil sa celkový interiér objektov.
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Volebný obvod  č. 5 informuje Volebný obvod  č. 6 informuje

Jednota aktívnych seniorov Žilina – Bytčica ďakuje mestu Žili-
na za pridelenie grantovej dotácie v sociálnej oblasti, v rámci kto-
rej sme mohli zlepšiť kvalitu života seniorov v Bytčici.  Zakúpením 
slnečníkov, ratanového nábytku exteriérového využitia, skladacích  
stoličiek, stolov, drevených skladacích stolov a lavíc nám zlepší 
spoločné posedenie pri športových hrách a iných aktivitách aj v 
dennom centre Bytčica.  

Mária Žideková – predsedníčka

Vážení spoluobča-
nia,

náš volebný obvod  
č. 5 Hájik opäť 
dostáva priestor  
v Radničných novi- 
nách a my by sme 
vás chceli informo-
vať o tom, v akom 
štádiu sa nachá- 
dzajú riešenia 
našich požiadaviek 
a problémov, čo sa 
týka zvyšovania 
životnej úrovne na 
sídlisku Hájik.

Priority pre sídlisko Hájik  
v nadchádzajúcom období:

• Parkovací dom na Baničo-
vej ulici s ihriskom na stre- 
che, kde je hotová štúdia  
a v roku 2017 bude mesto 
pokračovať v realizácii pro-
jektovej dokumentácie.
• Vybudovanie parkovacích 
plôch pred kostolom a ZŠ, 
za garážami pri Korze a na 
Dadanovej ulici.
• Vybudovanie osvetlenia na 
Lanurienovej ulici. 
• Dobudovanie športovísk 
na pozemku pri Korze, 
úprava terénu, zatrávnenie  
a vybudovanie a osadenie 
športovísk.

Parkovanie
Najpálčivejšia téma, ktorá 
každodenne sužuje obyva-
teľov Hájika. Mesto preinves- 
tovalo z rozpočtu na vy- 
pracovanie štúdie a geolo-
gického prieskumu pre par-
kovací dom s ihriskom na 
streche s kapacitou cca 200 
parkovacích miest na Bani-
čovej ul. v roku 2016 sumu 
do 27 000 eur. V súčasnej 
dobe sa spracováva realizač-
ný stupeň projektovej doku-
mentácie. Celkové náklady 
na výstavbu parkovacieho 
domu na Baničovej ul. sa 
odhadujú na cca 4,3 mil. eur. 

Ďalšie parkovacie miesta sa 
plánujú vybudovať nasle-
dovne: V súčasnosti je spra-
covaný projekt na 28 nových 
parkovacích miest pred 
kostolom pri ZŠ, mali by sa 
vybudovať v roku 2017. Ďal-
šie vytipované lokality: nad 
Dadanovou ulicou, kde za-
čína poľná cesta smerom  
k vodárni, by sa mohlo 
vybudovať provizórne par-
kovisko pre cca 50 áut. Autá 
tam parkujú aj teraz, ale ne-
systémovo. Vybudovaním 
parkoviska by sa zvýšil počet 
parkovacích miest a ujasnil 
systém parkovania. Mesto 
vyčlenilo zmenou v rozpoč- 
te sumu 80 000 eur na vybu-
dovanie cca 40 parkovacích 
miest nad Dadanovou uli-
cou. Realizácia je plánovaná 
v r. 2018. Na konci Korza za 
garážami vedie cesta  
k priestranstvu, na ktorom 
by mohlo byť vybudované 
provizórne parkovisko pre 
cca 30 áut. Mesto sa s touto 
myšlienkou stotožnilo  
a požiadavku eviduje. 

Športoviská
Vedľa Korza sa nachádza ze-
lený pás, na ktorom sa uva-
žuje v územnom pláne 
výstavba ďalšieho parkova-
cieho domu so športoviska-
mi na streche. Kedže výstav-
ba parkovacieho domu je  
otázkou budúcnosti (prioritu 
má parkovací dom na Bani-
čovej ulici), poslanci a pra-
covníci MsÚ sa zhodli na 
tom, že plochu upravia a na 
upravenej ploche vybudujú 
trávnatú plochu na športova-
nie. Minulý rok bolo v rámci 
tohto zeleného pásu už vybu-
dované workoutové ihrisko  
a pokračuje sa na zrovnaní 
plochy a bude nasledovať 
výsadba trávnika. Na ploche 
mesto vybuduje bikrosovú 
dráhu a športové ihriská. Mi-
nulý rok na jeseň bolo pozdĺž 
ulice Korzo na okraji po-
zemku vysadené stromora-
die listnatých stromov v poč- 
te 20 ks. A pozdĺž ulice Korzo 
1 stromoradie sakúr v počte 
15 ks. Práce na rekultivácii  
a zatrávnení ihrísk by mali 
byť do jesene hotové. 

Oprava chodníkov
Na Hájiku sa začala koncom 
minulého roka rekonštruk-
cia chodníkov v celkovej 
sume viac ako 80 000 eur. Re-
konštrukcie pokračujú aj 
tento rok (bola dokončená 
prvá etapa). V rámci pláno-
vaných opráv a reklamácií 
boli na Slnečnom námestí 
opravené steny, podhľad pod- 
chodu a takisto aj nedostatky 
na schodoch.

Vyčistime si Hradisko
S takouto výzvou prišli v me-
siaci marec 2017 poslanci za 
Hájik. V dvoch etapách hŕstka 
statočných vyzbierala cca 140 
ks 120 l  vriec odpadu a cca 50 
pneumatík. Hradisko nebolo 
čistené dlhé roky a zďaleka 
ešte nie je čisté, akciu bude tre-
ba zopakovať. Vyzývame aj 
touto cestou ľudí, aby boli  
k prírode a životnému pros- 
trediu šetrní a aby si to, čo do 
lesa prinesú plné, aj prázdne  
odniesli späť!

Poslanecký fond 2017 
Poslanci majú pre rok 2017 
možnosť investovať vo svo-
jom volebnom obvode fi-
nančné prostriedky z pohoto-
vostného fondu nasledovne: 
A: 16 000 eur – kapitálové 
výdavky. V spolupráci s me-
stom sa budeme snažiť čo 
najúčelnejšie naplánovať 
využitie pridelených pros- 
triedkov na vybrané väčšie/
menšie projekty.
B: 4 000 eur – bežné výdav-
ky:
• podpora nadácií so zame-
raním na podporu kultúry, 
športu a sociálny program,
• podpora kultúrnospolo-
čenských aktivít,
• podpora športových aktivít,
• podpora komunitných ak-
tivít.

Šport pre všetkých
Na jar tohto roka sme dopl-
nili ďalšie ihriská na Hájiku  
o nové futbalové bránky – 4 
ks malých bránok a 4 volej-
balové tyče so sieťami (na 
uliciach Dadanova, Baničova 
a Stodolova), ktoré sme za-
kúpili v spolupráci s OZ 
Hájik Deťom pre posilnenie 
možnosti športovania všet-
kých detí a mládeže na Háji-
ku. K uvedeným športovis- 
kám na Baničovej a Dadano-
vej plánujeme vybudovať zá-
chytné siete, aby sme 
ochránili autá pred poško-
dením loptou. Plánujeme za-
kúpiť aj nové siete na futba-
lové bránky na Jedlíkovej 
ulici.  

Veríme, že občania sú s prá-
cou poslancov spokojní.  
V prípade akýchkoľvek pod-
netov a návrhov na zlepšenie 
životnej úrovne na Hájiku 
sme vám k dispozícii. Stret-
nutie občanov s poslancami 
sa koná každú prvú stredu  
v mesiaci o 17.00 hod. v ZŠ 
na Hájiku.

Poslanci za vol. obvod č. 5 
Hájik: Ing. Ján Ničík, Ing. 

Marián Janušek a Ing. Ľuboš 
Plešinger

Vizualizácia parkovacieho domu na Baničovej ulici, v súčasnosti 
sa spracováva realizačný stupeň projektovej dokumentácie.

Doplnenie ihrísk na sídlisku futbalovými bránkami, 
tyčami a sieťami na nohejbal a volejbal 

Milí Žilinčania, 
volebný obvod č. 6 
opäť dostáva pries- 
tor v Radničných 
novinách. Radi by 
sme vás informovali 
o novinkách  
v našom volebnom 
obvode, o pripravo-
vaných investíciách 
a o všetkom, čo nás 
na jeseň čaká. 

Bytčica
Prioritou na jesenné mesia-
ce je vybudovanie detského 
ihriska v areáli TJ Tatran 
Bytčica. Súčasťou tohto 
ihriska bude aj vybudova-
nie hracej plochy na volej-
bal a nohejbal, ktorá vznik- 
ne na podnet občanov  
z Bytčice. Sme veľmi radi, 
že sa nám ako poslancom 
podarilo presadiť projekt 
vybudovania ihriska, ktoré 
v našej mestskej časti chý-
ba. V súčasnosti sú už 
vyčlenené finančné pros- 
triedky z rozpočtu a čosko-
ro sa začne so samotnou 
realizáciou.

Ďalšou dôležitou investí-
ciou je výstavba urnových 
stien na katolíckom cin-
toríne. Púšťame sa do  
1. etapy výstavby. Ďalej bu-
deme pokračovať 2. etapou,  
a to na evanjelickom cin-
toríne. Z mestského rozpoč- 
tu máme vyčlenené finanč-
né prostriedky aj na výme-
nu okien a dverí na dome 
smútku na katolíckom cin-
toríne, ktoré sú už  
v zlom technickom stave. 

Aj tento rok sme pri príleži-
tosti 73. výročia SNP zorga-
nizovali spomienkové stret-
nutie, ktoré ako každý rok 
vyvrcholilo zapálením va-
try slobody. Chceli by sme 
sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa  zúčastnili a priloži-
li ruku k dielu. 

Trnové 
Letný čas v Trnovom bol 
nielen prázdninový, ale bol 
využitý v plnom pracov-
nom nasadení. Deti zo ZŠ  
s MŠ Trnové sa môžu tešiť 
zo skrášlených interiéro- 
vých priestorov, vymene- 
ných okien a o bezpečnosť 
našich najmenších sa pos- 
tarali členovia Rady školy, 
ktorí vybudovali nové oplo-
tenie a detské pieskovisko.   

Rovnako sa z vynovených 
priestorov môžu tešiť aj naši 
seniori. Dňa 8. 8. 2017 bolo  
v mestskej časti Trnové 
slávnostne otvorené denné 
centrum s kapacitou 25  
miest. Nachádza sa v Dome 
ovocinárov a bude poskyto-
vať svoje sociálne služby pre 
seniorov, osoby ťažko zdra-
votne postihnuté, osoby  
s nepriaznivým zdravotným 
stavom. Zariadenie bude 
prístupné verejnosti  počas 
pracovných dní (pon- 
delok, streda, piatok)  

v čase od 13.00 hod. do 
17.00 hod. Sociálna služba 
je pre občanov bezplatná. 

Z  pohotovostného fondu 
poslancov bola vyčlenená 
časť finančných pros- 
triedkov, ktoré budú po- 
užité na štúdiu a následnú 
projektovú dokumentáciu 
cyklotrasy a hlavného 
chodníka pre peších v časti 
od miestneho kostola cez 
Úboč smerom na Vlčince  
a centrum mesta. Zároveň 
súčasťou projektu je aj 
prístupová komunikácia  
a parkoviská k pripravova-
nej stavbe nového domu 
smútku.     

Už v jesennom období 
budú začaté práce súvisiace 
s opravou chodníka vedú-
ceho popri Základnej škole 
smerom k Materskej škole  
v Trnovom.

Mojšova Lúčka
Rovnako v miestnej časti 
Mojšova Lúčka bolo z po-
hotovostného fondu pos- 
lancov  vyčlenených 5 300 
eur, ktoré boli použité na 
zakúpenie podlahy a mobi-
liáru do pripravovanej spo-
ločenskej miestnosti  v pries- 
toroch nad bývalými potravi-
nami na Rybnom námestí.  
Veríme, že už prvé septem-
brové stretnutie poslancov  
s občanmi sa bude konať  
v nových priestoroch. 

Naďalej pracujeme na 
vybudovaní  nového work- 
outového ihriska a na dopl-
není informačných  
a smerových tabúľ s pres- 
ným popisom ulíc.   

Na miestnom cintoríne 
plánujeme vybudovať nové 

pietne miesto s vybudo-
vaním urnových stien, osa-
dením lavičiek a osvet- 
lením. Keďže evidujeme 
podnety zo strany občanov, 
budeme naďalej apelovať na 
nového správcu, aby upravil 
interiér miestneho domu 
smútku.

Záver
Aj v II. polovici  roku 2017 
máme v pláne stretnutia  
s občanmi. Práve tieto stret-
nutia prispievajú ku skvalit-
neniu života v našich mest- 
ských častiach. Harmono-
gram zasadnutí v Trnovom, 
Bytčici a Mojšovej Lúčke sa 
nachádza na webovej stránke 
mesta Žilina. Týmto vás sr-
dečne pozývame na stano-
vené poslanecké stretnutia.
 
Zároveň by sme chceli po-
žiadať občanov a majiteľov 
pozemkov v mestských čas- 
tiach Trnové, Bytčica, Ro-
sinky a Mojšova Lúčka, aby 
sa starali o svoje pozemky  
a pravidelne kosili trávnaté 
porasty, čím sa predíde 
vzniku čiernych skládok  
a zníži sa riziko vzniku po-
žiaru. Odmenou pre všet-
kých bude krajšie okolie,  
v ktorom všetci žijeme.

Všetkým žilinským deťom 
želáme, aby do nového 
školského roka 2017/2018 
vkročili tou správnou no-
hou a získali množstvo ve-
domostí, ktoré zúročia vo 
svojej budúcnosti. Zároveň 
želáme i pedagógom veľa 
síl, trpezlivosti a odhodla-
nia vo formovaní našej 
budúcej generácie.

Poslanci za vol. obvod č. 6:
Anton Trnovec 

Jozef Juriš 

V auguste bolo v mestskej časti Trnové slávnostne 
otvorené denné centrum s kapacitou 25 miest. 



RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA ČÍSLO 31www.zilina.sk 

5SEPTEMBER  2017 INFORMUJEME

čas stojisko
8.00 – 8.30 Vlčince – Ulica Eduarda Nécseya (parkovisko), Hliny I – Ulica Antona Bernoláka (za potravinami)

8.40 – 9.10 Vlčince – Ulica Karola Kmeťku (parkovisko), Hliny II – Ulica Antona Bernoláka (očná optika)

9.20 – 9.50 Vlčince – Námestie Ľudovíta Fullu, Hliny IV – Čajakova ulica

10.00 – 10.30 Vlčince – Dobšinského ulica (lekáreň), Staré mesto – sídlisko pod nemocnicou

10.40 – 11.10 Vlčince – za obchodom Pačino, Staré mesto – Ulica Daniela Dlabača

11.20 – 11.50 Vlčince – Karpatská ulica (pri základnej škole), Malá Praha – križovatka Daxnerovej ulice a Halašovej ulice

12.00 – 12.30 Vlčince – Martinská ulica, Malá Praha – Závodská cesta (reštaurácia Gastro)

12.40 – 13.10 Vlčince – Fatranská ulica (reštaurácia), Hliny V – Hečkova ulica (parkovisko)

13.20 – 13.50 Vlčince – Moskovská ulica (pri obchodnom stánku), Hliny VI – Bajzova ulica (stred)

14.00 – 14.30 Celulózka – pri bytovom dome, Hliny VII – Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)

14.40 – 15.10 Solinky – Juh, Hliny VIII – Lichardova ulica

15.20 – 15.50 Solinky – Smreková ulica, Bôrik – križovatka Kraskovej ulice a Ulice Alexandra Rudnaya

16.00 – 16.30 Solinky – Gaštanová ulica (stred), Staré mesto – Na Šefranici (stred)

16.40 – 17.10 Solinky – Borová ulica (stred), Hájik – Stodolova ulica (konečná MHD)

17.20 – 17.50 Solinky – Jaseňová ulica (stred), Hájik – Petzvalova ulica (oproti materskej škole)

18.00 – 18.30 Solinky – Platanová ulica (stred), Hájik – križovatka Ulice Mateja Bela a Kempelenovej ulice

Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, zabezpečuje 
v mestských častiach zber starého elektroodpadu  (chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, 

monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne priniesť 
v určenom čase na uvedené stojisko.

Zber elektroodpadu – sobota 16. september 2017

STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT špecialistov v nemčine 
Partnermi sú UNIZA a Mesto Žilina, tvárou je Adela 

Na Slovensku jediný 
kurz nemčiny pre IT 
špecialistov pri-
chádza do mesta 
Žilina! 1. ročník 
STENGL IT Akade-
mie sa konal  
v Bratislave a získal 
prestížne ocenenie 
PROKOP 2016. 
Partnera Goethe-In-
stitut Bratislava 
teraz vystrieda 
nemenej uznávaný 
Ústav celoživotného 
vzdelávania Žilin-
skej univerzity v Žili-
ne. Organizátorom 
kurzu, ktorý získajú 
úspešní záujemco-
via ZADARMO, je IT 
firma stengl a. s.  
a ambasádorkou 
Adela Vinczeová 
Banášová. 

„Nemčina mi je blízka odma-
lička, v našej rodine bola vždy 

druhou rečou. Vďaka nemči-
ne som objavila úžas- 
né knihy, otvorili sa mi život-
né obzory, určite ma posunula 
aj kariérne. Takže aj vďaka 
nemčine som tam, kde som,“ 
vysvetľuje Adela fakt, prečo 
pred rokom súhlasila stať sa 
tvárou STENGL IT Akade-
mie. 

Spoločnosť stengl CSR projek-
tom poukázala na nevyužitý 
potenciál na trhu a otvorila 
diskusiu o možnostiach 
rozsiahlejšej výučby nemec-
kého jazyka na vysokých 
školách technického zamera-
nia. Myšlienke predchádzal 
prieskum v rámci hodinovej 
výučby anglického a nemec-
kého jazyka.  Andrej Petrovaj, 
výkonný riaditeľ spoločnosti 
stengl a. s., o zámere hovorí: 
„Živíme sa informatikou viac 
než 18 rokov. Na trhu sme sa 
presadili aj tým, že sme skom-
binovali technologickú zna-

losť so znalosťou nemčiny. 
Sme presvedčení, že nielen pre 
nás a pre našu firmu, ale pre 
celý slovenský IKT trh by bolo 
obrovskou devízou, keby naši 
IT-čkári mali vyššiu znalosť 
nemeckého jazyka. Žijeme  
v stredoeurópskom priestore, 
nemecký trh je obrovský, ne-
mecké firmy prichádzajú  
k nám.“ 

Nemecké firmy, pôsobiace v 
oblasti informačných a komu-
nikačných technológií, totiž 
pociťujú výrazný nedostatok 
pracovných síl. Ide až o 60 % 
opýtaných spoločností; 82 % 
firiem outsorcuje časť svojho 
IT, čo vytvára priestor pre ne-
mecké investície. „Angličtina 
IKT špecialistovi u nás neza-
bezpečuje okamžité uplatne-
nie. Je potrebná znalosť ne-
meckého jazyka na úrovni B1  
a vyššie. Bežná komunikácia, 
projektová reč a základy IT,“ 
dodáva A. Petrovaj. Kurz 

STENGL IT Akadenie v Ústa-
ve celoživotného vzde- 
lávania Žilinskej univerzity  
v Žiline (UNIZA) získa za-
darmo 15 záujemcov. 

Do 1. ročníka v Bratislave sa ich 
prihlásilo vyše 200, do najužšie-
ho výberu sa dostali úspešne  
12 v 3-kolovom výbere:
1. krokom je vyplnenie IT  
dotazníka na stránke  
www.stenglakademie.sk.
2. krokom je vyplnenie dota-
zníka k znalostiam nemčiny 
zaslaného mailom od UNIZA. 
3. krokom je ústny pohovor – 
keď ste dobrí, nie je čo riešiť :)

„Cítime zlepšenie v nemčine, 
v slovnej zásobe a páčila sa 
nám zábava pri učení. Už vie-
me, že to pôjde,“ pochvaľovali 
si úspešní absolventi v Bra-
tislave na záver. Najúspešnejší 
z nich získal hodinu konver-
zácie s Adelou Vinczeovou 
Banášovou! 

A čo nové chystá pre kurz ten-
to rok UNIZA? Prečo šli do 
projektu? Výučba na úrovni 
B1 začína 9. 10. 2017 v ich pre-
krásnych priestoroch. 

„Sme veľmi potešení, že mô-
žeme byť tento rok partnerom 
tak významného projektu ako 
je STENGL IT Akademie. 
Spoločným úsilím môžeme 
posilniť nemčinu na školách, 
lebo môže v budúcnosti napo-
môcť absolventom s technic-
kým zameraním nájsť si 
vhodné zamestnanie na  
súčasnom trhu práce,“ 
vysvetľuje doc. Ing. Milan 

Trunkvalter, PhD., prorektor 
pre vzdelávanie UNIZA.

Prihlasovať sa môžete do 
20. 9. 2017 vyplnením jedno-
duchého dotazníka na  
www.stenglakademie.sk. 
Všetkých úspešných absol- 
ventov čaká nielen kurz za-
darmo, ale aj tablet. Tešíme sa 
na Vás! #sitoskus 

Ďakujeme mestu Žilina, že 
myšlienku podporuje. Vice-
primátor Patrik Groma  
k tomu hovorí: „Som veľmi 
rád, že 2. ročník STENGL IT 
Akademie prichádza práve 
do Žiliny a v spolupráci so 
Žilinskou univerzitou prine-
sú ďalšie príležitosti pre na-
šich občanov a umožnia im 
ďalej sa vzdelávať a zlepšiť 
kvalitu ich života. Investície 
do vzdelania budú pre nás 
vždy prioritou.“

Ústav celoživotného vzde- 
lávania sa zameriava na štu-
dentov rôznych veko- 
vých skupín v rôznych obla-
stiach vzdelávania. Jazykové 

vzdelávanie poskytuje pros- 
tredníctvom vysoko kvalifi-
kovaných lektorov. Ako auto-
rizované skúškové centrum 
umožňuje účastníkom vz-
delávania získať medzi- 
národné certifikáty – Goethe 
Zertificat a Cambridge En-
glish Certificate. 

ÚCV je od roku 1997 súčas- 
ťou Žilinskej univerzity v Ži-
line. Tá svojou viac ako 
60-ročnou históriou a odbor-
ným profilom patrí k jedi-
nečným na Slovensku. Hoci 
je jej záber vo vede, výskume 
a vzdelávaní pomerne široký, 
zameranie na dopravu stále 
rezonuje a rozvíja sa na via-
cerých, najmä technických 
fakultách.

Podrobnosti nájdete na 
www.stenglakademie.sk

DAŠA MATEJČÍKOVÁ

Tradícia + 
skúsenosti + 
vedomosti = 
ÚCV UNIZA

Záujemcovia musia prejsť prísnym výberom, no kurz majú 
ZADARMO. Na záver získavajú skvelé tablety.
Autor foto: DESANA DUDÁŠOVÁ

Na základe častých kolíznych situácií, ako aj na pod-
nety občanov mesto Žilina, odbor dopravy, dalo spraco-
vať dopravný projekt a zrealizovalo novú organizáciu 
dopravy na Komenského ul. (pri veľkogarážach) v Žili-
ne, ktorá platí od 10. augusta 2017.

Ide predovšetkým o zmenu vodorovného a zvislého trvalého 
dopravného značenia a vybudovanie ostrovčeka na miest- 
nej komunikácii, ktorý napomáha bezpečnejšiemu pre- 
chodu chodcov cez túto cestu. Novonavrhnuté dopravné 
značenie napomáha vodičom v lepšej orientácii a prispieva 
aj k celkovo lepšej plynulosti cestnej premávky a v nepos- 
lednom rade aj k zvýšeniu bezpečnosti chodcov. 

Mesto Žilina aj týmto ukazuje, že má snahu riešiť dopravnú 
problematiku komplikovanejších úsekov na miestnych ko-
munikáciách, a to tak, aby pre motoristickú verejnosť bolo 
jazdenie v meste komfortnejšie, plynulejšie a bezpečnejšie. 

Od augusta 2017 platí zmena 
dopravy na Komenského ulici

Prvý ročník STENGL IT Akademie získal prestížne ocenenie PROKOP 2016.
Autor foto: DESANA DUDÁŠOVÁ

V auguste bolo v mestskej časti Trnové slávnostne 
otvorené denné centrum s kapacitou 25 miest. 
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Nové symboly mestských častí Žiliny

Zástranie
Symboly mestskej časti Zástranie (od júla 2017) sú:
1. erb v podobe: v červenom štíte striebornou šab- 
ľou ozbrojený striebroodetý jazdec v sedle striebor-
ného zlatohrivého, zlatochvostého a zlatokopytého 
koňa kráčajúceho po zelenej pažiti,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo siedmich pozdĺžnych 
pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, zelenej  
a ukončená je tromi cípmi. 

Symboly mesta Žilina sú: erb (znak), zástava, vlajka, pečať a farby mesta. Symboly spĺňajú historické, heraldické a výtvarné kritériá a sú zapísané v Heraldickom registri Minis- 
terstva vnútra Slovenskej republiky. Farbami mesta Žilina sú zlatá (žltá) a zelená. 

Erb mesta Žilina pozostáva zo zeleného trojuholníkového ranogotického štítu so zlatým dvojramenným krížom, ktorého štyri korene smerujú do hrotu štítu. Vo vrchných rohoch 
štítu sa nachádzajú dve zlaté šesťcípe hviezdičky, každá so šiestimi štíhlymi ramenami, s pomerom vonkajšej opísanej a vnútornej vpísanej kružnice 3:1. Erb mesta Žilina je rekon-
štrukciou doteraz najstaršieho známeho erbu mesta Žilina, ktorý sa nachádza na listine z 8. marca 1379.

Vlajka mesta Žilina pozostáva z dvoch rovnakých širokých pásov. Horný pás má zlatú (žltú) farbu a dolný zelenú. V hornom zlatom páse v rohu pri žrdi je umiestnený erb mesta 
Žilina. 

Pečať mesta Žilina tvorí okrúhlovitá kružba, ktorú vyplňuje erb mesta pozostávajúci z trojuholníkového ranogotického štítu s dvojramenným krížom a dvoma šesťcípimi hviezdič-
kami. Okolo okrúhlej kružby je umiestnený kruhopis s názvom SIGILLUM . CIVIUM . DE . ZILINA a je zaliata zeleným voskom. Z pečate mesta je odvodená pečiatka tvoriaca kruh 
v priemere 40 mm, v ktorom je erbovitá figúra mestského znaku umiestnená do okrúhlej kružby, okolo ktorej je kruhový nápis príslušného orgánu.

V zmysle zákona o obecnom zriadení obec má právo na vlastné symboly. Symboly obce sú erb, vlajka, pečať, prípadne aj znelka obce. Právo na vlastné symboly má aj časť obce – mest- 
ská časť. V prípade mesta Žilina do roku 2014 žiadna mestská časť nemala ustanovené vlastné symboly. V rámci Slovenskej republiky však nie je žiadnou výnimkou, že vlastné symboly 
majú aj časti obce (napr. mestské časti Popradu, časti obce Trnavá Hora, Radošina a i.). Preto Mestské zastupiteľstvo v Žiline postupne ustanovuje symboly jednotlivých mestských 
častí. Všetky symboly sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prinášame prehľad o mestských častiach Žiliny, 
ktoré už majú svoje vlastné symboly.

Brodno
Symboly mestskej časti Brodno (od júla 2017) sú:
1. erb v podobe: v modrom štíte striebroodetý 
pltník v zlatom klobúku a veste, držiaci zlaté veslo 
a stojaci na zlatej plti vyrastajúcej zo strieborného 
zvlneného pruhu,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo štyroch pozdĺžnych 
pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej a modrej, 
ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi 
siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Budatín
Symboly mestskej časti Budatín (od júla 2017) sú:
1. erb v podobe: v zelenom štíte nad dvoma 
zlatými zvlnenými pruhmi strieborná, zlato za-
strešená cimburovitá veža s otvorenou bránou,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo štyroch pozdĺž- 
nych pruhov vo farbách zelenej, žltej,  bielej  
a zelenej, ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi 
zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Bytčica
Symboly mestskej časti Bytčica (od februára 2016) sú:
1. erb v podobe: v modrom štíte zlatý gryf s čer-
veným jazykom a v striebornej zbroji, držiaci 
oboma prednými labami veľký strieborný tuli-
pán na zlatej prehnutej listnatej stopke,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo siedmich pozdĺž- 
nych pruhov vo farbách modrej, bielej, červenej, 
žltej a ukončená je tromi cípmi. 

Považský Chlmec
Symboly mestskej časti Považský Chlmec (od júla 
2017) sú:
1. erb v podobe: v modrom štíte nad dvoma 
striebornými zvlnenými pruhmi dve položené 
zlaté ryby v striebornej zbroji, horná obrátená,
2. vlajka, ktorá pozostáva z ôsmich pozdĺžnych 
pruhov vo farbách modrej, bielej, žltej a ukon-
čená je tromi cípmi. 

Trnové
Symboly mestskej časti Trnové (od októbra 2014) sú:
1. erb v podobe: v červenom štíte na zlatej 
bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krí-
žikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý 
striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný 
dvojitý kríž,
2. vlajka, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych 
pruhov vo farbách bielej, červenej a  žltej a ukon-
čená je tromi cípmi. 

Vlčince
Symboly mestskej časti Vlčince (od júla 2017) sú:
1. erb v podobe: v červenom štíte na bočných vr- 
choch zlatého trojvršia stojace dva strieborné vlky 
v zlatej zbroji, spoločne držiace zo stredného vr- 
chu vyrastajúcu striebornú zlatolistú brezu,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo šiestich pozdĺžnych 
pruhov vo farbách červenej, žltej a bielej a ukon-
čená je tromi cípmi.

Vranie
Symboly mestskej časti Vranie (od februára 2016) sú:
1. erb v podobe: v striebornom štíte čierna vrana  
v zlatej zbroji, stojaca na zelenom kríku vyrastajú-
com zo zelenej pažite,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo siedmich pozdĺžnych 
pruhov vo farbách zelenej, bielej, čiernej, žltej  
a ukončená je tromi cípmi.

Zádubnie
Symboly mestskej časti Zádubnie (od júla 2017) sú:
1. erb v podobe: v modrom štíte na zelenej pažiti 
striebroodetý zlatoprepásaný obrátený muž  
v zlatých čižmách a klobúku, nesúci na ramene 
zlatú dvojhrotú vidlicu, vľavo zlatý ker,
2. vlajka, ktorá pozostáva zo siedmich pozdĺžnych 
pruhov vo farbách modrej, bielej, žltej, zelenej  
a ukončená je tromi cípmi. 

Symboly mesta Žilina

Mesto Žilina sa člení na 20 mestských častí s nasledovnými názvami: Bánová, Bôrik, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, So-
linky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie, Závodie, Zástranie a Ži-
linská Lehota.

Nové symboly mestských častí Žiliny
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VSTUP VOĽNÝ Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, 
predseda žilinského samosprávneho kraja pán Juraj Blanár 

a primátor mesta Žilina, pán Igor Choma.
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RÔZNE SEPTEMBER  20178
Kronika mesta Žilina  
Mesiac september v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov
pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. 9. do 22. 10. 2017 je 
na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacit-
ných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, 
detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, 
akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor, 
na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni 
od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneumatiky je možné odovzdať iba 
do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uve-
dených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu: 

Od 5. 9. do 10. 9. 2017 – Vranie, Brodno, Považský Chlmec a Mojšova Lúčka 
Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Stehličia ulica (pri bývalej MŠ), Vrania ulica (pri Kultúrnom 
dome), Drozdia ulica (prvá zastávka MHD), Labutia ulica (pri ihrisku). Brodno: Zaroháčovská 
ulica, Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko, Sadová ulica (za 
požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica (pri rodinnom dome Drábik) – v prípade potreby 
presunutie na iné stojisko, Zábrežná ulica (pri pohostinstve U Moravca), Zábrežná ulica  
(v strede ulice), Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky. Považský 
Chlmec: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú 
ulicu, Pri Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Medzierky, križovatka Bytčianskej ulice a Novej 
ulice. Umiestnenie kontajnerov sa môže zmeniť z dôvodu budovania kanalizácie.  
Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na 
Lieňovú ulicu. 

Od 12. 9. do 17. 9. 2017 – Budatín, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota 
Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Na starej hradskej (odbočka k Budatínske-
mu hradu) – neskôr presun za železničnú trať, Radová ulica (začiatok ulice), križovatka Dolnej 
ulice a ulice Závoz, Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín).  Zádubnie: Richtárska ulica 
(Náruč, dolný koniec ulice), Richtárska ulica (stred mestskej časti), Zádubanská ulica (začia-
tok mestskej časti), Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome), Zádubanská ulica (pri cintoríne).  
Zástranie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“), Na 
chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti), Stará dedina – neskôr 
presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom), Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve), 
Hore humnami (pri cintoríne). Žilinská Lehota: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome). 

Od 19. 9. do 24. 9. 2017 – Bánová, Závodie, Bytčica a Strážov
Bánová: Námestie svätého Jána Bosca (Vyhňa), Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mi-
kuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej škole), križovatka 
Malinovej ulice a Záhradníckej ulice. Závodie: Školská ulica (pri základnej škole), križovatka 
ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty, Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke), Cesta na štadión 
(vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri betónových zábranách). Bytčica: Na Záchrastí  
č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor 
(bývalá zastávka SAD), križovatka Chalúpkovej ulice a Na Záchrastí, Matúškova ulica č. 13 
– neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23, križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri eva-
njelickom cintoríne).  Strážov: Priehradná ulica (konečná MHD), Dedinská ulica (koniec uli-
ce), Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke), Rajčanská ulica (v strede). 

Od 26. 9. do 1. 10. 2017 – Trnové, Rosinky, Bôrik a Malá Praha 
Trnové: Magočovská ulica (konečná MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obcho-
de), Nový Domov, Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cin-
toríne). Rosinky: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho 
a Vážskej ulice. Bôrik: Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rudnaya (pri 
obchode Potraviny), Ulica Jána Kovalíka č. 21 (neskôr presun na Čulenovu ulicu), Oravská 
ulica (oproti základnej škole), Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA), Na 
Malý Diel. Malá Praha: križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice 
Ambra Pietra a Suvorovovej ulice, križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, Závodská 
cesta č. 60 (pri reštaurácii Gastro Novum). 

Celý harmonogram nájdete na www.zilina.sk.

1992
1. 9. pribudlo v školskom 
roku 1992/1993 na sídliskách 
Solinky a Hájik spolu 34   
tried v nových školských  
pavilónoch.

29. 9. uplynulo 40 rokov od 
začatia výroby v podniku 
AVIA. V Žiline sa vtedy 
vyrábali rôzne nadstavby, 
najznámejšou bola AVIA 
Furgon. V roku 1992 mal 
podnik 570 zamestnancov, 
výroba dosahovala 2 000 au-
tomobilov ročne (v súčasnos- 
ti na tomto mieste stojí Hyper-
tesco). 

1997
4. 9.  v Žiline sa uskutočnil   
2. roč. viacboja  výsadkárov  
s názvom „Antropoid  ´97“.  
V  súťaži zvíťazilo  družstvo   
vojakov  z  2. roty  špeciálne-
ho prieskumu   5. pluku   špe-
ciálneho  určenia v Žiline, 
ktorej veliteľom bol kpt. Mi-
roslav Gardlo (v súčasnosti je 
veliteľom 5. pluku).

17. 9.  nastal   zlom pri budo-
vaní  Vodného diela Žilina.  
Stavbári žilinského  Váhosta-
vu, a. s. začali prehradzovať  
staré  koryto  Váhu  a postup- 
ne začali napúšťať  nádrž.  

29. 9.  po  pätnástich  rokoch 
bolo obnovené pravidelné le-

tecké  spojenie medzi  Žili-
nou a Prahou.  Z letiska   
Dolný Hričov letelo do  
Ostravy lietadlo L-410 
UPV-E  pre  pätnásť  osôb.  

2002
13. 9. na Námestí Ľudovíta 
Štúra (dnes budova OC Au-
park) bola slávnostne odha-
lená socha tohto významné-
ho slovenského dejateľa. 
Socha je odliata z bronzu, 
vysoká 5,32 metra a váži 3,2 
tony.  Autorom sochy je aka-
demický sochár Ladislav 
Berák zo Žiliny (od roku 
2012 je socha umiestnená  
v Parku Ľudovíta Štúra na 
Bôriku).

20. 9. až 21. 9. sa konali voľby 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Najviac hlasov 
získalo HZDS (19,5 %), 
SDKÚ (15,09 %), SMER 
(13,46 %) atď.  Zo Žilinčanov 
bol zvolený za poslanca Ing. 
Juraj Blanár, vtedy 36-ročný 
riaditeľ marketingu vo Vá-
hostave-SK, ktorý kandido-
val za stranu Smer.

30. 9. sa začal 50. roč.  vyučo-
vania na Žilinskej univerzite 
v Žiline. Do tohto počtu ro-
kov je zahrnuté aj pôsobenie 
predchodcu školy, Vysokej 
školy dopravnej v Prahe, od 
roku 1952. Súčasťou sláv-

nostného podujatia bola aj 
inaugurácia nového rektora 
školy prof. Ing. Jána Bujňáka.

2007
1. 9. sa začal nový školský rok. 
Počet zapísaných žiakov do 1. 
ročníka v školskom roku 
2007/2008 bol 690. 

5. 9. až 7. 9. sa v Žiline konal 
18. ročník medzinárodného 
festivalu tvorivosti a fantázie 
Jašidielňa. Podujatia sa zúčast- 
nilo vyše 500 účastníkov  
z viac ako 40 rôznych zaria-
dení zo siedmich štátov.

2012
21. 9. sa Dopravný podnik 
mesta Žiliny, s.r.o., pripojil  
k aktivitám Európskeho týžd- 
ňa mobility tým, že v dňoch 
21. – 23. septembra umožnil 
bezplatne cestovať vodičom 
osobných motorových vozi-
diel žilinskou MHD. Cestujú-
ci sa museli preukázať plat-
ným technickým a vodičským 
preukazom.

28. 9. mesto Žilina, Senior 
klub Priatelia a Denné cen-
trum Horný val zorganizovali 
na Mariánskom námestí Fes- 
tival seniorov. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta Žilina 

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich  
a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku po-
danú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa 
o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. 
Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život. 

Do 31. 12. 2017 bude možné prispieť na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 
8006, zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.

sk. V uliciach po celom Slovensku nás budete môcť stretnúť 22. a 23. septembra.

Víťazstvá, ktoré pomáhajú – Biela pastelka 2017

Mestská polícia Žilina kontrolovala 
vozidlá s preukazom ZŤP

Príslušníci Mestskej polície Žilina v mesiaci júl vykonávali kontrolu vozidiel v pešej zóne, 
v ktorých boli umiestnené parkovacie preukazy ZŤP. Celkovo skontrolovali 25 vozidiel  
a ani v jednom nebola prítomná oprávnená osoba, ktorej bol parkovací preukaz pridelený. 
Na vozidlo, ktoré disponuje  parkovacím preukazom ZŤP, nie je možné v zmysle zákona 
o obecnej polícii založiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla 
(papuču). Príslušníci polície musia pri vozidle čakať, ako aj v týchto prípadoch, keď vodiči 
prišli k vozidlám v časovom intervale od 14.30 do 19.00 hod.  Všetkých 25 parkovacích 
preukazov bolo preverených na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, či nedošlo  
k ich falšovaniu, s výsledkom, že boli pravé. Dotyční motoristi, ktorých hliadka skontrolovala, 
boli predvolaní na Mestskú políciu Žilina za účelom objasnenia vzniknutého priestupku.  

Mesto Žilina v spolupráci so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. ako správcom pohrebísk v meste, 
oznamuje občanom, že posledné rozlúčky so zosnulými sa uskutočňujú len počas pracovných 
dní. Schválením nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017, ktorým sa prijal nový 
prevádzkový poriadok pohrebísk, došlo k zrušeniu pochovávania počas víkendov, vzhľadom 
na nízky počet pohrebov počas víkendových dní. Schválené VZN nadobudlo účinnosť od 12. 
júla 2017. Nahlásenie pohrebu je možné realizovať v pracovné dni počas otváracích hodín  
v  kancelárii správcu pohrebísk na Starom cintoríne (Ulica Martina Rázusa č. 1129/3) v Žiline. 
Viac informácií nájdete na www.zilina.sk alebo na www.zilbyt.sk.  

Zároveň sa občanom ospravedlňujeme za zhoršené podmienky v obradnej miestnosti na No-
vom cintoríne v Žiline, najmä počas horúcich letných dní. Budova Domu smútku však nepatrí 
do majetku mesta a bývalý správca, vlastník objektu, nie je ochotný zjednať nápravu.

Výstava fotografií o Žiline priniesla kúsok Slovenska do 
bieloruského Grodna, ktoré je od mája tohto roku naj-
novším partnerským mestom Žiliny. Diela žilinských fo-
tografov Vlada Baču, Miroslava Pfliegla a Laja Kupkovi-
ča priniesli pohľad do života a tradícií nášho mesta. 
Vernisáž sa konala 17. augusta a program spestril or-
gánový koncert umelca a vedúceho oddelenia cirkevnej 
hudby na žilinskom konzervatóriu Mariána Mušku. 
Otvorenia výstavy sa zúčastnili mimoriadny a splnomoc- 
nený veľvyslanec SR v Bieloruskej republike Jozef Migaš, primátor Igor Choma, primátor Grod-
na Mečislav Goj a poradca honorárneho konzula Bieloruskej republiky v SR Juraj Vlčanský. 
Výstava bola prístupná verejnosti v luteránskom kostole v Grodne do 31. augusta 2017. Výsta-
va i koncert zožali veľký úspech. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na ich príprave podieľali. Podobné 
projekty prinášajú možnosť spoznať druhé národy, ich kultúru a tradície. 

Výstava „Žilina na fotografiách“ sa predstavila 
v partnerskom meste Grodno


