Mesto rekonštruovalo chodníky
a cesty, práce budú pokračovať
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Od októbra minulého roka sa zrekonštruovalo
17 úsekov chodníkov a spolu takmer 40 000 m2
miestnych komunikácií a asfaltových ihrísk.
Práce, ktoré začali na konci októbra 2019,
skončili v uplynulých dňoch.

Sad SNP sa oficiálne stal obecne
chráneným územím
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Ide vôbec o prvé obecne chránené územie
v Žiline. Do štátneho zoznamu osobitne
chránených častí prírody bol sad zapísaný
v júli tohto roka. Návrh zápisu schválili žilinskí
poslanci na februárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.

Aj malá zmena dokáže naštartovať
proces premeny mesta...
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Riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina
Ing. arch. Rudolf Chodelka o vízii rozvoja
mesta, jeho hlavných problémoch, ale aj
o koncepcii novozriadeného útvaru.
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Žilinské kultúrne leto pokračuje aj v septembri
Program Žilinského kultúrneho leta je aj v tomto roku rozmanitý a ponúka širokú škálu športových a kultúrnych podujatí pre všetky
vekové kategórie. Jednou z novinek tohto roka bolo podujatie Žilinský rínok kde predstavili tvorbu a výrobky ľudoví tvorcovia
i remeselníci.
pokračovanie článku na str. č. 10 – 11
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V Považskom Chlmci bude nová kanalizácia
za takmer 2,6 mil. eur, práce začnú v septembri
V žilinskej mestskej časti Považský Chlmec začne v septembri II. etapa prác na vybudovaní splaškovej
kanalizácie. Stavebné práce budú stáť takmer 2,6 mil. eur a na ich financovaní sa so Severoslovenskými
vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou
sumou viac ako 1 mil. eur. Stavbu na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje združenie VS-C
Považský Chlmec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. – vedúci člen. Obyvatelia Považského Chlmca sa
novej kanalizácie dočkajú v letných mesiacoch budúceho roka.

Autor: VM

Milí Žilinčania, po niekoľkomesačnej prestávke
sa vám opäť prihováram prostredníctvom našich mestských
novín.
Pandémia
zastavila
čas v našom meste,
práce na mestskom
úrade však prebiehali aj počas mimoriadnej situácie. Dnes ulice
zdobia kvetináče, sídliská
sú
pokosené
a pýšime sa ocenením
našej práce v aplikácii Odkaz pre starostu,
kde sa Žilina umiestnila
v dvoch kategóriách na
1. mieste (riešenie podnetov a komunikácia
s občanmi za rok 2019).
V Žiline aktuálne nájdete ďalší ekologický
prostriedok
prepravy. Popri obľúbených
zdieľaných
bicykloch
majú Žilinčania možnosť
využívať na prepravu
viac ako 140 elektrických
kolobežiek. Významný
historický nález sa v júli
objavil v žilinskej Katedrále Najsvätejšej Trojice. Pri jej rekonštrukcii
sa našlo niekoľko kostrových nálezov.

Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec – stoková
sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie,
novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd
z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8
kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť vybudovanú v I. etape
stavby. Cez čerpaciu stanicu „ČS1“ vybudovanú v I. etape
budú splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca
až do Spoločnej čistiarne odpadových vôd Žilina.

Kanalizačné
potrubie
na
odvádzanie
splaškových
a dažďových vôd sa bude pokladať na uliciach Nižedvorská,
Horská, Zúbekova, Študentská, Fialková, Pomocná, Alexyho,
Požiarnická, na Hlavnej ceste a v časti Námestia Borodáča.
Súčasťou sú aj súvisiace práce na preložkách vodovodu
a plynovodu, uvedenie všetkých komunikácií do pôvodného
stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí
s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke.

Odvedenie dažďových vôd je navrhnuté s ohľadom na
priestorové a výškové pomery a v súbehu s navrhovanou
splaškovou kanalizáciou. Sčasti je zabezpečené pomocou
líniových odvodňovacích prvkov na dĺžke asi 1,25 kilometra
a sčasti dažďovou podzemnou kanalizáciou na približne 870
metroch. Dažďová kanalizácia sa počas prác napojí na sieť
vybudovanú v I. etape a odvedie dažďové vody do vodného toku Kysuca.

Po ukončení prác sa SEVAK stane vlastníkom a prevádzkovateľom splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci, mesto
Žilina zas bude vlastniť stavebné objekty dažďovej kanalizácie. Stavebné povolenie na uvedenú investičnú akciu bolo vydané už 18. januára 2010 a zmena stavby pred
dokončením 9. novembra 2018. O zámere rokovali žilinskí
mestskí poslanci 17. septembra 2019, kedy ho schválili
uznesením č. 196/2019.

Mesto Žilina

Po uvoľnení opatrení
mesto ožilo kultúrou,
avšak,
v obmedzenom režime. Od júla
až do jesene sa organizujú v meste mnohé kultúrne, športové
a spoločenské podujatia, na ktoré vás srdečne
pozývam.
Kompletný
program nájdete na:
www.kulturneleto.eu.
S kultúrou pokračujeme
i v inej sfére, ako už iste
viete, Žilina kandiduje
na titul Európske hlavné
mesto kultúry pre rok
2026.
Pandémia
je
ešte
naďalej horúcou témou. My sa však posúvame ďalej a pevne
verím, že vďaka našej
opatrnosti toto obdobie
úspešne zvládneme.
Peter Fiabáne
primátor
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Mesto rekonštruovalo chodníky a cesty,
práce budú pokračovať aj v tomto roku
Mesto Žilina postupne opravuje cesty a chodníky vo svojej správe. Od októbra minulého roka
zrekonštruovalo 17 úsekov chodníkov a spolu takmer 40 000 m2 miestnych komunikácií
a asfaltových ihrísk. Práce, ktoré začali na konci októbra 2019, skončili v uplynulých dňoch.
Radnica však bude v rekonštrukčných prácach pokračovať.

Žilina naďalej aktívne rieši
nahlásené podnety
Žilinská samospráva prijala od spustenia
aplikácie Odkaz pre starostu do konca
augusta tohto roku vyše 3 360 podnetov.
Úspešne sa podarilo vyriešiť viac ako 1 220
podnetov v správe mesta.
Autor: AB

Autor: VM
Mesto Žilina postupne
opravuje cesty a chodníky vo svojej správe. Od
októbra minulého roka
zrekonštruovalo 17 úsekov chodníkov a spolu
takmer 40 000 m2 miestnych komunikácií a asfaltových ihrísk. Práce,
ktoré začali na konci
októbra 2019, skončili v uplynulých dňoch.
Radnica však bude v rekonštrukčných prácach
pokračovať.
Cestné
stavby Liptovský Mikuláš,

spol. s r.o., ktoré uspeli vo
verejnej súťaži, realizovali obnovu 17 chodníkov
so spracovanou projektovou dokumentáciou.
Celková suma potrebná
na rekonštrukčné práce
bola približne 180-tisíc
eur. Ďalšia časť prác sa
týkala súvislejších opráv
miestnych komunikácií
a chodníkov, kde nebolo potrebné mať projektovú dokumentáciu.
Rekonštrukciu
týchto úsekov za 450-tisíc

eur na 26 000 m2 ciest
a 13 000 m2 chodníkov
vykonal
víťaz
verejného
obstarávania,
spoločnosť
Metrostav
Asfalt a.s.
Do plánu prác mesto zahrnulo aj cesty
a chodníky, kde boli
nahlásené podnety na
ich zlý stav ešte v roku
2016. Zohľadnili sa pritom
aj požiadavky obyvateľov
a poslancov v jednotlivých
volebných
obvodoch.

Hečkova ulica: pred

KRÁTKE SPRÁVY

Dobšinského ulica: pred

Dátumy, ktoré by si Žilinčania mohli pamätať
6. september 1960
Vysokú školu pôsobiacu v našom meste poznajú Žilinčania pod viacerými menami. Súčasnému
názvu Žilinská univerzita v Žiline (ŽU / od roku 1996)
predchádzalo pomenovanie Vysoká škola dopravy
a spojov v Žiline (VŠDS / 1977 – 1996). Pred rokom
1977 sa volala iba Vysoká škola dopravná (VŠD / 1959
– 1977), ktorá vznikla ako pokračovateľka Vysokej
školy železničnej. Pre Žilinčanov je dôležitý dátum
6. septembra 1960, keď sa škola presťahovala z Prahy
do nášho mesta.

Zámerom pri realizácii
väčšieho objemu prác
je tiež úspora finančných
prostriedkov. Ak by sa
cesty a chodníky renovovali po malých úsekoch,
rekonštrukcia by bola
drahšia.
Pokračovať v rekonštrukcii plánuje samospráva
aj v tomto roku. Nový
asfaltový povrch dostanú cesty a chodníky na ploche celkom
13 000 m2.

Hečkova ulica: po

Dobšinského ulica: po

Podnety sa najčastejšie týkajú ciest a chodníkov, údržby zelene či
životného
prostredia.
Väčšina z nich je vyriešená do niekoľkých
dní. Sú však aj podnety,
ktoré si vyžadujú na
riešenie dlhšie časové
obdobie,
prípadne
ide o investičné akcie, na ktoré je potrebné schváliť financie,
alebo sú to podnety,
ktoré spadajú pod riešenie viacerých organizácií a vyžadujú si ich
vzájomnú spoluprácu.
Z tohto dôvodu žiadame
občanov o trpezlivosť.
Podnety sa spracovávajú na dennej báze,
pričom sa samospráva vždy snaží nájsť
vhodné riešenia v rámci svojich možností a
kompetencií. Po prijatí
podnetu sa každý jeden
eviduje v rámci aplikácie i internej databázy.
Následne sú podnety
preposlané
zodpovedným osobám (pracovníkom MsÚ), ktoré
zabezpečujú ich riešenie. Občania sú o stave
podnetu
informovaní
v lehote do 14 dní,
pričom statusy k podnetom týkajúce sa ich
vyriešenia,
neriešenia

Sprievodca sociálnymi službami
Mestský úrad vydal pre Žilinčanov prehľadnú brožúru ako pomôcku pre ľahšiu orientáciu v sociálnych
službách, ktoré sa poskytujú v rámci mesta. Jej elektronická podoba je prístupná na: www.zilina.sk v sekcii
Občan/sociálne služby. Tlačenú brožúrku nájdete vo
viacerých promozónach mesta – na mestskom úrade,
vo fakultnej nemocnici, na plavárni či v krajskej knižnici.

Kronika 2019
Ako vyzeral minulý rok v Žiline? Zaspomínajte si na najzaujímavejšie udalosti prostredníctvom Kroniky mesta Žilina. Nájdete ju na: www.zilina.sk v sekcii Čo sa
v Žiline urobilo.

či uzavretia prideľuje admin aplikácie na
základe informácií od
samosprávy.
Aplikácia Odkaz pre starostu ponúka občanom
taktiež možnosť získať
informácie o aktuálnom dianí v meste prostredníctvom oznamov.
Obyvateľom príde informácia vo forme tzv.
push notifikácie ihneď
po zverejnení oznamu
samosprávou. Je však
potrebné, aby si používateľ v rámci aplikácie
nastavil možnosť prijímania oznamov od samosprávy. Viac informácií
o fungovaní Odkazu
pre starostu nájdete
na: www.odkazprestarostu.sk.
V rámci hodnotenia
samospráv nad 20 000
obyvateľov
využívajúcich aplikáciu Odkaz
pre starostu za rok 2019
získala Žilina ocenenie
Zlaté vedro. Hodnotenie
samospráv každoročne
organizuje Inštitút pre
dobre
spravovanú
spoločnosť – SGI, ktorý
zastrešuje projekt Odkaz
pre starostu. Túto službu
využíva viac ako 150 samospráv a vyše 31 000
občanov.

POZVÁNKA
Odovzdávanie ocenení
osobnostiam mesta Žilina
16. september 2020
o 16.30 hod.
Radnica mesta Žilina,
Radničná 1

Mesto Žilina
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Pomoc tým, ktorí to najviac potrebovali
Bolo v záujme mesta chrániť svojich občanov, a to najmä najzraniteľnejšiu skupinu, ktorú tvoria naši seniori, zdravotne ťažko chorí občania a v neposlednom
rade rodiny s deťmi, ktorí sa dostali do krízy.
Potraviny zo skladov školských a sociálnych stravovacích zariadení v správe
mesta, ktoré boli v rámci preventívnych opatrení uzavreté, skončili v organizáciách na pomoc iným. Išlo o výrobky, zeleninu a ovocie, ktoré sa mohli rýchlo
pokaziť. Prvá takáto pomoc smerovala do žilinského Detského krízového centra NÁRUČ, Centra sociálnych služieb LÚČ, pre Agentúru podporných služieb
a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina.
Pomohli i viaceré firmy, organizácie a inštitúcie. Mesto prijalo rôzne dary –
ochranné rúška, latexové rukavice, dezinfekčné prostriedky. Pomoc v podobe
hygienických potrieb putovala v máji do Komunitného centra na Bratislavskej
ulici. Okrem toho sa podporilo viac ako 70 rodín s deťmi v núdzi, ktorým koncom mája smerovala pomoc vo forme potravinových balíčkov.
Podpora pre mesto v podobe zdravotníckych pomôcok prišla i z ďalekého
mesta Changchun v Číne, s ktorým má Žilina partnerstvo od roku 1995. Zásielka z colných skladov dorazila do Žiliny 20. mája, jej obsahom bolo 30 000 jednorazových hygienických rúšok.

Ideme ďalej

Pre samosprávu neexistuje vzor toho, ako sa pripraviť na mimoriadnu
situáciu, ktorá nás v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
posledné mesiace zasiahla.
Autor: EL

Ako bojovala samospráva s pandémiou?
Prvotná reakcia na danú situáciu bola zo strany mesta Žilina v podobe zatvárania materských a základných mestských škôl rozhodnutím Krízového štábu mesta Žilina z 11. marca. S účinnosťou od 12. marca sa prerušila činnosť
Centra voľného času, Kuzmányho 105, vrátane prenájmu priestorov v športovej hale pri Základnej škole V. Javorku a vyučovanie v Základných umeleckých školách Ladislava Árvaya a Ferka Špániho. Okrem týchto opatrení sa
prerušila činnosť iných subjektov, napríklad športových klubov, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktorá vyplýva
z prenájmu priestorov v školách, materských školách a školských zariadeniach.
Prerušenie sa týkalo aj tréningovej činnosti členov športových klubov v priestoroch zimného štadióna v Žiline.
Od 14. marca mesto uzatvorilo všetky detské ihriská vo svojej správe. Rodičom
detí sa odporúčalo, aby sa v záujme prevencie proti prenosnému ochoreniu
COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 nezhromažďovali v kolektívoch a spoločný čas s rodinou trávili doma. Následne sa zatvorila mestská
plaváreň, divadlo a iné verejné miesta, na ktorých by sa mohli zhromažďovať
viaceré osoby.
V boji proti pandémii Žilinčanom pomohli aj dobrovoľní hasiči mesta Žilina, ktorí
vykonávali dezinfekciu zastávok MHD, kontajnerových stojísk i detských ihrísk
po ich postupnom otváraní.
Na situáciu reagoval aj Dopravný podnik mesta Žiliny, ktorý následne niekoľko
dní na to zakázal cestovať v žilinskej mestskej hromadnej doprave (MHD) bez
rúška. Dobrovoľní hasiči mesta Žilina vykonávali dezinfekciu priestorov 234 zastávok MHD. Na isté obdobie bola nedostupná pre verejnosť i budova mestského úradu, zamestnanci však naďalej pracovali. Dnes je už všetko inak a pre
verejnosť je úrad sprístupnený v plnom rozsahu.
K uvoľneniu opatrení sa pristúpilo začiatkom júna. Postupne sa začali otvárať
jedálne pre seniorov, mestská plaváreň, športoviská či detské ihriská.

Mesto Žilina

Pomocnú ruku podávali žilinským
seniorom dobrovoľníci
Vzhľadom na to, že po vypuknutí pandémie ostávala väčšina seniorov vo svojich domácnostiach, pripravila žilinská samospráva databázu dobrovoľníkov,
ktorí boli ochotní v prípade potreby pomôcť. Viac ako 100 registrovaných dobrovoľníkov pomáhalo na území Žiliny našim seniorom, ale i osobám v karanténe – dobrovoľníci robili hlavne nákupy potravín, hygienických pomôcok
a liekov.
V mesiaci august vedenie mesta poďakovalo dobrovoľníkom na radnici,
ďalším z nich sa posielal ďakovný list. Dobrovoľníctvo je tá správna cesta, ako
najzraniteľnejšie a najohrozenejšie skupiny ľudí ochrániť pred hrozbou nákazy.
Vážime si každého dobrovoľníka, ktorý bol v tomto ťažkom období ochotný
nezištne pomáhať našim spoluobčanom.
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Rúška sa stali nedostatkovým tovarom
Niekoľko dní po vypuknutí pandémie chýbali ochranné osobné pomôcky –
najmä rúška, bez ktorých bol pohyb na verejnosti takmer nemožný. Mestu sa
v spolupráci s mestskými poslancami podarilo zabezpečiť od externej spoločnosti potrebný materiál na ich šitie, následne sa zaviedol systém finalizácie
a logistiky distribúcie pre ľudí bez domova, sociálne slabšie skupiny a seniorov.
Do šitia sa zapojili aj zamestnanci mestského úradu a mestských organizácií.
Distribúciu rúšok zabezpečovali i dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža
v rámci kampane „Rúško pre Žilinu“. Okrem iného mesto registrovalo či už na
sociálnych sieťach, alebo rôznych verejných portáloch dobrovoľníkov i zo
strany našich občanov, ktorí si navzájom pomáhali šitím rúšok.

Komunikácia na prvom mieste
Pre uľahčenie komunikácie s verejnosťou v čase mimoriadnej situácie bolo na
mestskom úrade spustené Krízové centrum, ktoré zabezpečovalo kompletnú
logistiku pomoci vo vzťahu MESTO – OBČAN.
V rámci tohto centra sa zabezpečovali rôzne komunikačné možnosti poskytnutia pomoci – infolinka na sprostredkovanie aktuálnych opatrení mesta Žilina,
psychologická linka, nový web: www.koronavirus.zilina.sk a taktiež sa zriadila
mobilná aplikácia „Správy o meste Žilina“. Túto aplikáciu si občania môžu stiahnuť do svojich mobilných telefónov, a tak získavať aktuálne informácie zo Žiliny
i naďalej. Okrem toho dostávali Žilinčania do svojich mobilov i SMS o prijatých
opatreniach zo strany mesta.

Žilina je na prípadnú druhú vlnu koronavírusu
pripravená, zasadal krízový štáb mesta
Prijímanie ďalších preventívnych opatrení nad rámec tých, ktoré ostávajú v platnosti, je plne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva, pandemickej komisie a vlády SR. V prípade, že sa v súvislosti s nastupujúcou druhou vlnou budú
prijímať ďalšie opatrenia, je mesto Žilina pripravené zabezpečiť ich plnenie.
Na začiatku školského roka sa bude aj v žilinských školách vyžadovať od
zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR,
alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca
podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR
alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia,
bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.
Podľa nariadenia ÚVZ SR bude nosenie rúšok v triedach v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Žiaci budú musieť rúška nosiť aj v interiérových priestoroch mimo tried. Pre mladšie deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenia
a prvý stupeň základných škôl, nebudú rúška v triedach povinné.
Od 1. septembra do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, ÚVZ SR
a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie organizovať hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať
organizáciu hromadných podujatí nad 1 000 účastníkov v exteriéri, vrátane
športových podujatí. Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500
účastníkov. Rovnako je v pláne zakázať organizovanie všetkých interiérových
podujatí po 23.00 hod., s výnimkou svadieb. K dispozícii je osobitná informačná
stránka: www.koronavirus.zilina.sk s užitočnými informáciami pre verejnosť.

Zasadnutie krízového štábu zo dňa 18. augusta 2020

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pomoci podieľajú
na tom, aby sme spoločne situáciu zvládli,“ vedenie mesta Žilina.

AKTUALITY
ZO ŽILINY

SLEDUJTE NÁS ONLINE

mestozilina

Mesto Žilina

mobilná aplikácia

Mesto Žilina

Žilina
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Sad SNP sa oficiálne stal obecne
chráneným územím

DENNÝ
STACIONÁR
Námestie J. Borodáča 1, na sídlisku Vlčince, Žilina

Žilinčania majú možnosť využiť sociálnu službu
mesta pre seniorov a občanov so zdravotným
postihnutím.
Zariadenie je určené pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej III a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Denný
stacionár má kapacitu 10 miest a sociálna služba
bude prijímateľom sociálnej služby poskytovaná
počas:

pracovných dní od 7.00 do 16.00 hod.
V zariadení sa poskytujú sociálne služby zamerané na
rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Suma úhrady za poskytovanú službu predstavuje:

0,66 eura/za hodinu pobytu.

Ide vôbec o prvé obecne chránené územie v Žiline. Do štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody bol sad zapísaný v júli tohto roka. Návrh zápisu schválili žilinskí poslanci na
februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prijímateľom sú poskytované stravovacie služby, pričom suma za desiatu predstavuje 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
do 1,79 eura.
V prípade záujmu alebo iných informácií kontaktujte tel. číslo: +421 915 701 524.

Autor: AB
Chráneným sa stalo
územie
s
výmerou
1,9349 ha, ktoré tvorí
park s priľahlými komunikáciami. V súčasnosti
predstavuje táto oblasť
významnú oddychovú
lokalitu s množstvom zelene, ktorá najmä počas letných mesiacov
prirodzeným spôsobom
reaguje na klimatické
zmeny. Zároveň vyvažuje okolitú zástavbu
z hľadiska urbanizácie
a architektúry.
Vyhlásením tohto územia za chránené sa tak
zamedzilo možnostiam
výstavby v tejto lokalite,
umiestňovaniu reklamných stavieb a zariadení či vjazdu motorových vozidiel mimo
miestnych komunikácií
a vyhradených plôch.
Výnimka platí len pre
majiteľa, resp. správcu,
ktorý vykonáva kontrolu
a údržbu lokality.

Mesto Žilina

Sad SNP nachádzajúci
sa v centrálnej mestskej
zóne vznikol koncom 19.
storočia. Počas svojej
existencie mu boli priradené rôzne názvy. Najskôr sa nazýval Alžbetin
park na počesť cisárovnej Sissi, neskôr Miléniový
park. V rokoch 1919 až

1938 sa volal Šrobárov
sad podľa slovenského
politika MUDr. Vavra
Šrobára, ktorý vo funkcii
ministra s plnou mocou
pre správu Slovenska sídlil
v Žiline na prelome rokov
1918 až 1919. Od roku
1939 sad premenovali na
Hlinkov sad a v roku 1945

na Sedláčkov sad. V roku
1992 dostal pomenovanie Sad SNP a tento názov je zaužívaný dodnes.
Jeho súčasťou je aj hudobný pavilón, v ktorom
sa počas letných mesiacov pravidelne konajú
hudobné koncerty či iné
kultúrne podujatia.

Rodičia pozor!
Voľné miesta v mestských
jasliach pre deti do 3 rokov.

Nástup možný od septembra 2020.
Viac informácií nájdete aj na: www.zilina.sk v sekcii Občan/sociálne služby,
osobne v klientskom centre, telefonicky +421 41 70 63 503, +421 41 70 63 407,
prípadne e-mailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Vystúpenie Dychovej hudby Senioranka v rámci programu ŽKL 2020

Žilina
Návrhy pre
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Žilina
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Príležitosť pre nás
navrhnúť ako
lepšie
riešenia
všetkých
spoločne
pre verejný
priestor
navrhnúť
lepšie
riešenia
a kultúrnu
pre
verejnýinfraštruktúru!
priestor
a kultúrnu infraštruktúru!

zasahy.sk/zilina
zasahy.sk/zilina
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Inšpirácie z ostatných miest

Príležitosť pre nás
všetkých ako spoločne
navrhnúť lepšie riešenia
pre verejný priestor
a kultúrnu infraštruktúru!

Inšpirácie z ostatných miest

po

zasahy.sk/zilina

po
pred
Inšpirácie z ostatných miest

Prípravný projekt v rámci Kandidatúry mesta
Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026
Prípravný projekt v rámci Kandidatúry mesta
Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026

pred

i
i

Príležitosť pre nás
všetkých ako spoločne
navrhnúť lepšie riešenia
pre verejný priestor
a
kultúrnu
infraštruktúru!
Prípravný
projekt v rámci
Kandidatúry mesta

po

zasahy.sk/zilina

pred

O čom je projekt Európske hlavné mesto kultúry?

Európske hlavné mesto kultúry je jednou z najznámejších a najdlhšie prebiehajúcich iniciatív Európskej
únie. Hlavným zámerom projektu je vyzdvihnúť pestrosť európskych kultúr, promovať európsku kultúrnu
spoluprácu a podporiť úlohu kultúry v rozvoji miest.
Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry vznikol
v roku 1985 na podnet vtedajšej gréckej ministerky kultúry Meliny Mercouriovej. Odvtedy sa stal jedným
z najambicióznejších projektov v oblasti kultúry v Európe a tento titul bol udelený už viac ako 60 mestám.
Pozitívny dosah projektu je jednoznačne viditeľný na
lokálnom rozvoji kultúry a umenia, avšak má dlhodobý vplyv aj na podporu turizmu, kreatívneho priemyslu
či iných sfér sociálneho a hospodárskeho života. Mestá s titulom Európske hlavné mesto kultúry tak získavajú vynikajúcu príležitosť na celkovú regeneráciu
a transformáciu svojho mesta a okolitého regiónu.
Európske hlavné mesto kultúry na Slovensku
Slovensko bude v roku 2026 po druhýkrát hostiť titul
Európske hlavné mesto kultúry. Prvý titul získali v roku
2013 Košice. Titul sa každý rok udeľuje dvojici miest,
každé z iného členského štátu EÚ. V roku 2026 bude
okrem jedného slovenského mesta tento titul niesť aj
jedno fínske mesto. V tomto roku sú držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry Rijeka v Chorvátsku
a Galway v Írsku.
Výber Európskeho hlavného mesta kultúry sa organizuje ako dvojkolová súťaž. Víťazné mesto je vyberané komisiou nezávislých medzinárodných odborníkov na základe zaslanej prihlášky a následnej
prezentácie. Táto prihláška detailne popisuje konkrétny zámer rozvoja mesta, plánovaný kultúrny a umelecký program, štruktúru riadenia projektu, ako aj
stratégiu v oblasti cestovného ruchu. Každá prihláška
musí vychádzať z kultúrneho programu so silným európskym rozmerom. Prípravný tím Žilina 2026 zapojil
verejnosť a expertov do prípravy kandidatúry Žiliny,

Autor: KŠ

zostavil Programovú
skúmal miest
potreby kultúrnej
Inšpirácieradu,
z ostatných
a kreatívnej obce a odštartoval diskusie s potenciálnymi medzinárodnými partnermi. Momentálne už
pracuje na zostavovaní programu a vypracovaní
prihlášky, ktorá sa odovzdáva do 15. decembra 2020.
Následne bude prebiehať druhé kolo výberu a víťazné slovenské mesto bude známe na konci roka 2021.

i

Veríme, že sa zo Žiliny stane lákavá destinácia priťahujúca kreatívnych ľudí a návštevníkov z celej Európy,
a zároveň bude lepším miestom pre život všetkých jej
obyvateľov. po

Ako sa môžete zapojiť?
pred

• Dajte nám vedieť váš názor na kultúru v Žiline.
• Pridajte svoj projekt, ktorý sa stále môže stať
súčasťou prihlášky Žiliny.
• Navrhnite, ako zlepšiť verejný priestor v meste.
• Staňte sa dobrovoľníkom projektu.
Všetky príležitosti nájdete na:

Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026

Žilina
Žilina

Prípravný projekt v rámci Kandidatúry mesta
Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026

zasahy.sk/zilina

zasahy.sk/zilina
zasahy.sk/zilina
Inšpirácie z ostatných miest
zasahy.sk/zilina

Príležit
všetký
navrhn
Príležito
všetkýc
pre ver
Príležito
navrhnú
a kultú
všetkýc

pre
vere
navrhnú
a
kultúr
pre
vere

a kultúr

Inšpirácie z ostatných miest
Inšpirácie z ostatných miest

www.zilina2026.eu.
i

Prípravný

Žilina napE
Prípravný
Žilina na Eu

po
po

Prípravný p
Žilina na Eu

pred

po
pred
pred

ii
i
Diskusia k projektom EHMK 2026
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Aj malá zmena dokáže naštartovať proces premeny mesta...
Riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Ing. arch. Rudolf Chodelka o vízii rozvoja mesta, jeho hlavných problémoch, ale aj o koncepcii
novozriadeného útvaru.
Autor: VM
Ako by ste charakterizovali Žilinu?
Žilina je významné mesto ležiace na sútoku troch
riek, obkolesené nádhernou prírodou, ktoré leží na
trase významných dopravných koridorov. Práve
tieto atribúty z nej robia centrum nielen regiónu.
Vždy tu bola zastúpená silná obchodná tradícia,
tiež sa tu rozvinul významný priemysel, školstvo. Mesto na tieto impulzy dokázalo viac-menej úspešne
reagovať. Vízia rozvoja mesta by sa preto mala zakladať na uvedomení si tohto historického vývoja
a pochopenia jeho súčasných problémov.

Útvar hlavného architekta mesta Žilina,
Horný Val 67, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 38 111 62

Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ, hlavný architekt mesta
tel.: +421 905 244 507
rudolf.chodelka@zilina.sk

Na Útvare hlavného architekta však častejšie pracujete s víziami, s tým, ako by mesto malo vyzerať.
Poďme teda k budúcnosti. Aká je Žilina vo vašich
predstavách?

Mgr. Erika Igondová, PhD.
referent koncepcie mestskej
zelene
erika.igondova@zilina.sk

Žilinu si predstavujem ako životaschopné mesto
budované v duchu udržateľného rozvoja, pripravené na klimatické a demografické zmeny, s budovami v pasívnom štandarde, mesto striktne bezbariérové a priateľské predovšetkým k chodcom.
Mesto, ktoré si chráni svoje architektonické dedičstvo. Mesto, ktoré vychováva a mení developerov na „pánov staviteľov“ so vzťahom k mestu. Žilina bola navrhovaná ako kompaktné mesto
s okružno-radiálnym dopravným systémom a sieťou
peších komunikácií. Na tento odkaz by som sa
chcel pokúsiť nadviazať. Vrátiť sa k podstate.

Ing. arch. Júlia Durdyová
referent architektúry
a urbanizmu
julia.durdyova@zilina.sk

Ako ste spomenuli, ľudia dennodenne riešia najmä
praktické problémy v meste. Napríklad dopravu...
Doprava dynamická i statická je pre mesto v súčasnosti alfou a omegou. Je nutné zapracovať do
územnoplánovacích dokumentov materiály z generelu dopravy a uviesť ich do života, napríklad
zjednosmernenie
mestského
okruhu
(Veľká
okružná). Pre budúci rozvoj sa mi javí kľúčovým faktorom vybudovať takzvaný „štvrtý okruh“, ktorý by
nadviazal na jestvujúci radiálny systém dopravy,
a doplniť nové dopravné napojenie západnej časti územia (Hájik), čím sa umožní rozvoj mesta aj
týmto smerom. Ak sa podarí zo Žiliny spraviť „smart
city“, bude to významný krok ku skvalitneniu nielen
dopravy, ale najmä k zlepšeniu situácie chodcov.
Mesto má totiž zaujímavo založenú kostru peších
prepojení, ktorú je potrebné zrekonštruovať a rozvinúť.
Verejný priestor v mestách tvorí súčasť našich životov. Na čo by sa podľa vášho názoru mala sústrediť Žilina?
Verejný priestor by mal mať svoj obsah – príbehy,
hrdinov, reprezentáciu stôp minulosti ako nástroj
kontinuity s históriou. Chceme sa povenovať zanedbaným územiam mesta, transformácii strešnej
krajiny, priestorom pod mostnými konštrukciami
a premene slepých fasád. Tu vidím obrovský priestor pre súťaže, pre spoluprácu so školami, či už so
ŠUPkou alebo vysokými školami. Rozvoj mesta ďalej
vidím najmä v posilnení a rozvoji subcentier ako

Mesto Žilina

Ing. arch. Eva Šimunová
referent architektúry
a urbanizmu
eva.simunova@zilina.sk

Ing. arch. Lucia Streďanská
referent architektúry
a urbanizmu
lucia.stredanska@zilina.sk

Mária Brtnická, asistentka, administratívna pracovníčka, e-mail: maria.brtnicka@zilina.sk

priestoru na vznik lokálnych centier športu, kultúry
a pod. Jednu z našich dôležitých úloh je aj príprava
koncepčných materiálov. Mestu napríklad chýba
Manuál tvorby verejných priestorov, v ktorom by
boli definované základné pravidlá a princípy pre
ďalšie procesy stvárňovania verejného priestoru.
Som presvedčený, že v tomto prípade je potrebné
začať aj od malých vecí, aby sme pre veľké ciele
nezabúdali na drobnosti. Mojím presvedčením je,
že aj malá zmena dokáže naštartovať proces premeny mesta.
Často pripomínate, že by sa Žilina ako mesto na
sútoku troch riek malo vrátiť k rieke, k prírode. Čo
to znamená?
Využiť prírodný potenciál mesta. Jedným z území,
ktoré si zaslúžia pozornosť, je miesto, ktoré bolo pracovne pomenované „trojbrežie“, čo je územie za
železnicou medzi sútokom Váhu s Kysucou až po
sútok s Rajčiankou. Je to potenciálne posledná
možnosť, ako by sa mesto mohlo priblížiť k rieke, od
ktorej sa v minulosti izolovalo. Tu môže vzniknúť na
unikátnom území nová štvrť ako zóna mestotvorného charakteru. V lokalite pri rušňovom depe (oproti Budatínskemu zámku) je priestor na vznik muzeálnej štvrte, napríklad múzea dopravy, galérie
a pod., ktoré by mohli byť prepojené pešou lávkou
s Budatínskym parkom. Pokračovaním by bola
„obytno-rekreačná“ subzóna s nábrežnou kolonádou. Nová mestská štvrť „záhradného typu“ s prevládajúcou funkciou bývania a vybavenia

s orientáciou na nábrežie Váhu. Bývanie v nízkopodlažných obytných domoch, silne zastúpená
funkcia športu. Štvrť by bola taktiež prepojená pešou lávkou k lesoparku Chlmecký vrch. Ide o cenný
priestor v nadväznosti na širšie centrum mesta.
V marci vznikol Útvar hlavného architekta. Akým
úlohám sa venuje?
Riešime najmä koncepčné činnosti na úseku rozvoja mesta. V útvare vidím veľký podiel kreatívnej
práce, aby mohol vytvárať tvorivé nápady riešení.
Všetky veci chceme a aj budeme riešiť formou architektonických a urbanistických štúdií. Pri útvare
hlavného architekta chceme zriadiť externú poradnú komisiu. Niečo ako multidisciplinárnu radu
odborníkov z rôznych oblastí, napríklad z architektúry, urbanizmu, sociológie, dopravy, ekológie,
psychológie a pod. Chceme organizovať diskusie,
workshopy, konferencie o tom, kam sa má mesto
uberať vo svojom rozvoji. Priviesť tak verejnosť
k participácii na veciach verejných. Cieľom je poskytovať včasné informácie a stransparentniť
prípravy strategických územnoplánovacích dokumentov. Útvar by mal byť zároveň odborným koordinátorom všetkých činností vplývajúcich na rozvoj
a život mesta. Má byť akýmsi mediátorom tohto procesu, vykladať a vysvetľovať územný plán mesta.
Ten je totiž základný a hlavný dokument na tvorbu
regulácie mestotvorných procesov. Je ale dôležité
inšpirovať sa dobrými príkladmi z iných miest a okolitých štátov.
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Do Žiliny mieria veľké mená
svetovej cyklistiky
Autor: MB

Účasť na 64. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov Okolo
Slovenska potvrdilo až šesť tímov najvyššej kategórie. Hlavné stanovište pretekov bude na Vodnom diele pri eXtreme parku v Žiline. Domáci
fanúšikovia sa tak môžu opäť tešiť na veľký športový zážitok.
Účasť potvrdili tímy Deceuninck – Quick Step i BORA Hansgrohe s enklávou
Slovákov, Cofidis, CCC Team a Israel Start-Up Nation. Premiéru na slovenských
cestách budú mať spomedzi 6 top tímov i jazdci nemeckého Sunwebu. Tento
počet dopĺňa 6 profesionálnych kontinentálnych tímov, 7 kontinentálnych celkov
a výber slovenskej reprezentácie.

OKOLO
SLOVENSKA
16.–19.9.2020 I

Medzinárodné
cyklistické preteky

ŽILINA/16. – 17. september 2020
1. etapa/1. poletapa: Žilina – Kysuce – Orava – Žilina
Štart pretekov v stredu 16. septembra o 9.30 hod. povedie z Vodného diela Žilina
smerom na Mojš, ďalej cez Varín, Krasňany a Strážu na prvú horskú prémiu Lutiše
do Sedla Lutiška. Na ceste budú musieť pretekári zdolať štyri stúpania – Sedlo Lutiška, horský priechod Oravská Lesná, Erdútsky priehyb a nakoniec v Zázrivej na
Rovnú horu. Pri terchovskom kostole môžu zabojovať aj o rýchlostnú prémiu. Pelotón sa do cieľa na Vodnom diele vráti po pôvodnej trase cez Mojš približne
o 11.50 hod. Trasa pretekov bude priebežne uzatváraná v jednom aj druhom
smere, a preto prosíme vodičov, aby rešpektovali a striktne dodržiavali pokyny
príslušníkov Polície SR.
1. etapa/2. poletapa: Vodné dielo Žilina
Vyvrcholením cyklistických pretekov bude individuálna časovka, počas ktorej
budú môcť návštevníci nazrieť do tzv. cyklistickej kuchyne. Nepremeškajte príležitosť vidieť najlepších svetových pretekárov z bezprostrednej blízkosti, rozcvičujúcich sa na trenažéroch, či obzrieť si tie najšpičkovejšie časovkárske špeciály. Štart
prvého pretekára bude o 16.00 hod. Trasa časovky povedie do obce Mojš, kde
bude aj obrátka cyklistov. Pretekári budú vyrážať na trať v minútových intervaloch, takže diváci budú mať až do 18.10 hod. možnosť sledovať prípravu, štarty aj
dojazdy do cieľa na jednom a tom istom mieste.
Štart aj cieľ oboch poletáp bude v priestoroch Vodného diela Žilina. Práve z tohto
dôvodu sa najväčšie dopravné obmedzenia očakávajú v blízkosti Vodného diela, ktoré bude počas celého dňa uzavreté pre všetku automobilovú dopravu, a to
v úseku od ulice Pri celulózke až po obec Mojš. Obyvateľov obce Mojš preto
prosíme o využitie obchádzkových trás smerom do Žiliny, a to cez obec Varín. Isté
dopravné obmedzenia budú aj na ulici Pri celulózke z dôvodu parkovania tímových autobusov. Prosíme o rešpektovanie dopravného značenia.
2. etapa: Žilina – Banská Bystrica
Slávnostný štart kráľovskej etapy pretekov bude opäť z Vodného diela o 11.00
hod. Pelotón za doprovodu polície a konvoja bude vyvedený z mesta po ceste
E50 cez Ľavobrežnú ulicu, diaľničný privádzač na cestu č. 61 (18) v smere na Bratislavu, cez Strážov až na Dolný Hričov a Bytču. Ostrý štart sa odmáva za jazdy pri
autobusovej zastávke Pod Kozinom v Žiline.

Trasa 1. poletapy

UC

KATEGÓRIA

16.9.2020
1. ETAPA/
1. POLETAPA
ŽILINA
VODNÉ DIELO
ŽILINA
VODNÉ DIELO

16.9.2020
1. ETAPA/
2. POLETAPA
ČASOVKA
JEDNOTLIVCOV
ŽILINA
VODNÉ DIELO
15:30 - 18:00 hod.

9:30 - 12:30 hod.

17.9.2020
2. ETAPA
ŽILINA
VODNÉ DIELO

18.9.2020
3. ETAPA
BANSKÁ
BYSTRICA

11:00 hod.

11:30 hod.

BANSKÁ
BYSTRICA

ŽIAR NAD
HRONOM

15:00 - 16:00 hod.

12:30 - 16:00 hod.

2.1

19.9.2020
4. ETAPA
TOPOĽČIANKY
10:45 hod.

SKALICA
13:45 - 15:15 hod.

V CIEĽOCH
cyklistické exhibície, tombola,
regionálne umelecké súbory,
stánky partnerov,
v 2. - 4. etape koncert
HUDBA Z MARSU

OBEC
TOPOĽČIANKY

www.okoloslovenska.com
NITRIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Bohatý sprievodný program v areáli pretekov
Pre nadšencov cyklistiky bude v stredu 16. septembra na Vodnom diele Žilina pri
eXtreme parku pripravený aj hudobný program. Od 11.00 do 13.00 hod. a od
15.30 do 19.00 hod. tú správnu atmosféru vytvoria predstavenia a vystúpenia regionálnych súborov a umeleckých zoskupení zo Žiliny. Areál oživia i stánky partnerov podujatia. Nebude chýbať moderované vystúpenie majstra sveta v cyklotriale Jána Kočiša. Na trati časovky bude o 14.00 hod. organizovaná cyklojazda pre
verejnosť na podporu diabetikov. Po slávnostnom odovzdávaní cien najlepším
pretekárom sa bude v tombole žrebovať o skvelý horský bicykel. Fanúšikovia
popri trati i v cieli sa môžu tešiť na darčeky z reklamnej kolóny, ktorá pôjde v približne polhodinovom predstihu pred pelotónom.
V rámci štyroch dní od 16. do 19. septembra pretekári absolvujú päť previerok. Na
trase zo Žiliny cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, Topoľčianky a Skalicu prejdú
celkovo 672,5 kilometra cez 125 miest a obcí a potrápia sa s 20 vrchárskymi a 10
rýchlostnými prémiami.

Trasa 2. poletapy
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ZAUJÍMAVOSTI

č. 9 RADNIČNÉ NOVINY

Žilinské kultúrne leto 2020 v obrazoch
Program Žilinského kultúrneho leta je aj v tomto roku rozmanitý
a ponúka širokú škálu športových a kultúrnych podujatí pre všetky
vekové kategórie.
Autor: KŠ
Okrem tradičných podujatí ako Mariánske leto, Hudobné stredy s dychovou hudbou, Bažant Kinematograf či Tvorivé remeselné dielne je tohtoročný program obohatený o nové zaujímavé podujatia. Atmosféru v Parku Ľudovíta Štúra príjemne dotvárali Letné sláčiky – koncerty umelcov zo Štátneho komorného orchestra.
Novinkou boli aj divadelné predstavenia pre deti, ktoré sa konali každú stredu
v Sade na studničkách pod holým nebom. Predstavenia v podaní hercov z Divadla Kapor na scéne a Dvor Zázrakov sa medzi malými deťmi stali hneď obľúbené,
ale úsmevy na tvárach vyčarovali aj rodičom a okoloidúcim. Výtvarné utorky
v Sade SNP a pravidelné hodiny rannej jogy a Tai Chi v parku viedli skúsení lektori,
vďaka čomu sa tieto aktivity tešili veľkej popularite.
Veľkým lákadlom pre priaznivcov športu boli športové podujatia ako Beh na Dubeň alebo Finále beachvoleybalovej ligy. Nenechajte si ujsť ďalšie zaujímavé podujatia počas septembra.

Hudobné stredy s dychovou hudbou v Sade SNP

Prehľad septembrových podujatí nájdete na 14. – 15. strane.

Joga v parku – cvičenie s certifikovanou lektorkou od júla do augusta

Bažant Kinematograf, 17. – 20. 7. 2020

Divadlo pre deti – každú stredu od júla do augusta

Mesto Žilina

Svoju zručnosť ste si mohli vyskúšať v rámci Tvorivých remeselných dielní.

ZAUJÍMAVOSTI

RADNIČNÉ NOVINY č. 9

Letné sláčiky počas štvrtkového popoludnia v Parku Ľudovíta Štúra

Mariánske leto – piatkové koncerty na Mariánskom námestí

11

Pátranie po žilinských pamiatkach 10. júla

Na Žilinskom rínku predstavili tvorbu a výrobky ľudoví tvorcovia i remeselníci.

Cvičenie Tai Chi v stredu a piatok od júla do augusta

Mesto Žilina
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Dobrá kniha musí zaujať príbehom i jazykom
Autor: AB

ZAUJÍMAVÁ OSOBNOSŤ MEDZI NAMI

Prostredníctvom kníh má človek možnosť zažiť tisíce príbehov a precestovať množstvo miest. Ponúkajú mu oddych, zábavu, vzdelanie
i množstvo užitočných informácií. O súčasnej literárnej tvorbe i podujatí Žilinský literárny festival (ŽLF) sme sa porozprávali s Katarínou Labudovou,
ktorá vyučuje anglickú a kanadskú literatúru na univerzite a zároveň je spoluorganizátorkou podujatia ŽLF.
tické postavy. A podľa mňa musí mať aj plynulý jazyk, živý dialóg a originálnu
poetiku. A určite nezaškodí trocha hravosti a humoru.
Ako vnímate súčasnú žurnalistiku, ktorá svojím spôsobom taktiež spadá pod
literárnu tvorbu?
Veľmi by som túžila po tom, aby súčasná žurnalistika bola pôvodná, analytická, kritická, nepovrchná, komplexná, neškandalizovala, nebulvarizovala, aby
sa novinári vzdelávali, cibrili si svoj štýl a prejav, aby ponúkali čitateľom rôzne
perspektívy.
Sú klasické tlačené noviny v súčasnosti prežitkom alebo majú čitateľom stále
čo ponúknuť?

Katarína Labudová na 16. ročníku Žilinského literárneho festivalu
Foto: © Adrian Vavro
Učí anglickú a kanadskú literatúru na univerzite. Píše o Margaret Atwoodovej, Angele Carterovej a rozprávkach. Vedie Literárne večery
v Artfore, na ktorých sa knihomoli a knihomoľky rozprávajú o knihách
a literárnych zážitkoch. Inak pije kávu a číta všetko, čo jej príde pod ruku.

V Žiline sa už niekoľko rokov po sebe koná Žilinský literárny festival, na ktorom
sa podieľate ako spoluorganizátorka. Ako vznikla myšlienka usporiadať
takéto podujatie? Kto stojí za jeho zrodom?
Za vznikom tohto festivalu stojí zakladateľ Artfora Vladimír Michal, ktorý chcel
mimobratislavský literárny festival. Jeho prvý ročník sa konal 11. – 17. októbra
2004. Tento rok už teda ide o jeho 17. ročník. Festival sa postupne vyvíjal, posledné roky sú to veľmi intenzívne dva dni naplnené rôznymi literárno-kultúrno-spoločenskými akciami. Festival spolupracuje s viacerými organizáciami,
spomeniem aspoň Novú synagógu, kde sa odohrávajú kľúčové festivalové
podujatia, ale aj Nadáciu Polis, Stanicu Záriečie a Rosenfeldov palác.
Čo ponúka festival návštevníkom?
Sme Žilinský literárny festival, takže ponúkame najmä literárne debaty so slovenskými a stredoeurópskymi autormi, prekladateľmi, literárnymi kritikmi, ale aj sprievodné podujatia ako koncerty, divadelné predstavenia. Zaujímavý je Knižný trh,
kde sa prezentuje produkcia slovenských a českých vydavateľstiev. Atraktívnou
súčasťou festivalu sú rôzne literárne a výtvarné workshopy (nielen) pre deti.
Na čo sa môžu návštevníci tešiť v tomto roku?
Témou 17. ročníka Žilinského literárneho festivalu je „Počúvaj!“ A túto tému sme
vyberali, keď sme ešte nevedeli, že príde čas nepodávania rúk a zahaľovania si
tvárí. Fyzické stretávania nám všetkým začali byť mimoriadne vzácne a sme
citlivejší, ochotnejší počúvať. A tešíme sa, že budeme znovu počúvať charizmatických spisovateľov a spisovateľky, debaty o literatúre, ale aj o filozofii, žurnalistike a živote. Určite si budeme s radosťou vychutnávať vzájomné stretnutia, pozrieme si prezentácie vydavateľstiev, zúčastníme sa workshopov a iných
sprievodných podujatí a o všetkom sa porozprávame pri výbornej kávičke v Zimnej modlitebni.
Súčasná literárna scéna ponúka čitateľom množstvo knižných titulov od rôznych autorov. Aké atribúty musí podľa vás obsahovať dobrá kniha? Čo ju
predurčuje na to, aby sa stala čítanou?
Toto je veľmi komplexná otázka, ktorú si kladú nielen literárni kritici, ale aj spisovatelia, čitatelia a kníhkupci. Najjednoduchšia odpoveď, ktorá mi intuitívne
napadla, je, že kniha musí mať silný a autentický príbeh a plastické, charizma-

Mesto Žilina

Je to taká klasická predstava, ranná káva, čerstvé noviny, chvíľa ticha.
Obávam sa, že mnohí z nás ráno nestihnú ani tú kávu. Ja som si často kupovala noviny do vlaku, keďže dochádzam do práce, ale v poslednej dobe ich už
čítam iba v telefóne. Vlastne si to uvedomujem teraz, pri tomto rozhovore, že
sa tlačené noviny vytratili z našej domácnosti a aj z mojej tašky.
Majú podľa vás v modernej dobe plnej technických vymožeností význam lokálne periodiká ako zdroj informovanosti občanov?
Z môjho pohľadu predpokladám, že pre niektoré cieľové skupiny majú význam.
Myslím si, že nie všetci majú v obľube rôzne sociálne siete, prípadne noviny na
internete, nie všetci sú „online“. Ale zdá sa mi, že čoraz viac ľudí sa orientuje
na digitálne zdroje.
Aké témy by mali tieto noviny prinášať, aby boli atraktívne pre čitateľa?
Lokálne periodiká by mali ťažiť z toho, že sú lokálne. Dať čitateľom novinky
o ich priestore, čo nové sa deje, aké podujatia, kde sa dá dobre a zdravo najesť, v ktorej galérii je pekná výstava, kam sa dá ísť s deťmi na kvalitné bábkové
predstavenie, ako ohľaduplne skvalitňovať svoj život v tomto regióne. Možno
aj písať o ľuďoch, ktorí tu dlhodobo pôsobia, ale určite tým nemyslím politikov.
Pre mňa by možno bolo zaujímavé prečítať si niečo o skúsenostiach a plánoch
konkrétnych Žilinčanov: lekárov, knihovníkov, učiteľov, hudobníkov alebo aj
kaviarnikov, ktorých poznajú mnohí Žilinčania.
Keďže pri svojej profesii pracujete s literatúrou, stretávate sa s rôznymi autormi
či literárnymi dielami. Kto je vaším obľúbeným autorom, resp. ktorý literárny
žáner preferujete?
Ja naozaj čítam stále. Je to môj oddych aj moja práca, moje útočisko, moja
spoločnosť. Svet kníh milujem od detstva a ďakujem mojim rodičom, že mi veľa
čítavali, keď som bola maličká. Viem si vybaviť moju mamu, ako mi číta
rozprávku o vlkovi a kozliatkach, aj otca, keď mi čítal Annu zo Zeleného domu.
Moja stará mama veľa čítala a pamätám sa, že si znovu čítala Turgeneva
doslova na smrteľnej posteli a krásne sme sa o tom porozprávali.
Mám rada súčasnú britskú, americkú a kanadskú postmodernú literatúru, tej
sa aj profesionálne venujem. Rada čítam všetko od Iana McEwana, Hilary
Mantel, Kazua Ishigura, Mariny Warner, Margaret Atwood, Ali Smith, Grahama
Swifta, ale aj nemeckých autorov ako Bernarda Schlinka či Angeliku Schrobsdorff, ktorej kniha Nie si ako iné matky ma upútala minulý rok.
Pokiaľ ide o literárne žánre, najradšej čítam rôzne ekologické dystópie, science fiction, apocalyptic fiction, denníky, reportážnu literatúru, testimoniálnu literatúru, napríklad knihy Svetlany Alexijevič. Taktiež zbožňujem dobré severské
krimi, ale veľmi rada čítam aj populárnu vedu, hlavne Olivera Sacksa, Siddharthu Mukherjeeho, Matta Ridleyho, Roberta Sapolskeho.
Vďaka Žilinskému literárnemu festivalu sa stretávam so slovenskými autormi
a mnohé z kníh, ktoré boli a sú nominované na Anasoft litera, sú zaujímavé
a vynikajúco napísané. Z tých najnovších vyzdvihnem napríklad Šeptuchy od
Alenky Sabuchovej, Čepiec od Kataríny Kucbelovej, Posledná k.&k. barónka
od Silvestra Lavríka.
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RADNIČNÉ NOVINY NA ŽILINSKOM LITERÁRNOM FESTIVALE
Miesto pre prezentáciu získali na tohtoročnom Žilinskom literárnom festivale aj Radničné noviny. Redakcia mestských novín si pre žiakov
pripravila tvorivý workshop plný rôznych zaujímavých aktivít. Žiaci tak budú mať jedinečnú možnosť nazrieť na prípravu Radničných novín
a dozvedia sa množstvo užitočných informácií či tipov pri tvorbe novín.

Žilinský literárny festival 17. ročník / 17. − 20. 9. 2020
Festival, ktorého zámerom je zmapovať všetko
zaujímavé, čo sa udeje v nielen slovenskej literatúre a spoločnosti, každoročne prebieha v Žiline. Program pripravuje občianske združenie Žilinský literárny festival v spolupráci s Nadáciou
Polis, Stanicou Žilina-Záriečie, Novou synagógou
a ďalšími kultúrnymi organizáciami zo Žiliny.

Štvrtok 17. 9. 2020
Makovického dom Žilina
16:00 Tvorivé písanie
Workshop
Príďte si vyskúšať svoju kreativitu a prácu s jazykom
Lektor: Marek Matuška
Kníhkupectvo Artforum
17:30 Otvorenie festivalu
za účasti organizátorov a všetkých, ktorí sa na príprave
festivalu podieľali
Kníhkupectvo Artforum
18:00 Dana Grigorcea – švajčiarska autorka
Literárna diskusia
Švajčiarska spisovateľka, autorka knihy Dáma s maghrebským psíčkom/Inaque 2019 a prekladateľka Paulína Šedíková Čuhová.
Moderátor: Katarína Labudová
Tlmočník: Helena Grofčíková
Nová synagóga Žilina
20:00 INDIGO
Divadelné predstavenie
Baladická rozprávka v jazyku súčasného tanca a divadla
podľa predlohy slovenskej ľudovej rozprávky Braček Jelenček zo zbierok Pavla Dobšinského, ktorú podmanivo
spracoval a dochutil jedinečný Ján Kružliak.
Námet, réžia: Katarína Brestovanská
Interpretácia: Zuzana Burianová, Lukáš Bobalík
Hudba: Ján Kružliak – výber z diela Béla Bartóka.

Piatok 18. 9. 2020
Nová synagóga Žilina
10:00 Cena Absynt
Vyhlásenie výsledkov súťaže
študentov stredných škôl
Študenti stredných škôl Žilinského kraja sa na chvíľu
vcítia do úlohy vojnového reportéra. Ocitnú sa v Rwande,
Kurdistane, Vietname alebo na Ukrajine. Takmer vždy rozhodujú slová, ktoré vydavateľstvo Absynt svojim čitateľom
ponúkne. Každý študent si však môže vybrať a dať hlas
tým najlepším. Tretí ročník Ceny Absynt ponúka nielen boj
kníh, ale aj amatérskych rečníkov, reportérov a kritikov.
Rosenfeldov palác
10:00 Radničné noviny
Workshop
Radničné noviny mesta Žilina sú jedny z komunikačných
nástrojov žilinskej samosprávy, ktoré sú svojou charakteristikou príbuzné novinárskej oblasti. Noviny, ktoré sa
vydávajú ako mesačník v náklade cca 36 000 kusov, dostávajú obyvatelia mesta do svojich schránok vždy prvé
pracovné dni každého mesiaca. Na workshope svoju
prácu na Radničných novinách žiakom a študentom
interaktívne predstaví šéfredaktorka Katarína Gazdíková
spolu s redaktormi, a zároveň zamestnancami odboru
komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu
v Žiline.
Dozviete sa:
Ako sa tvoria mestské noviny
Čo sa deje s informáciou skôr, než sa dostane do novín
Zaujímavé články
Píšem gramaticky správne
Fotografia a video
Grafika a jej čaro
Radničné noviny vs. sociálne siete samosprávy

www.zlf.sk

Nová synagóga Žilina
12:00 Najväčšie prozaické chyby s Medziriadkami
Tvorivý workshop
pre študentov stredných škôl
Bol krásny slnečný deň. Zrazu vošiel do miestnosti. Cez
okno dnu prúdili lúče slnka. „Musím sa s tebou porozprávať,“ povedala ústami červenými ako jahody... a vtedy
sa zobudil.
Postavili vám tieto vety chlpy po celom tele? Na workshope so Soňou Urikovou si prejdete niektoré najbežnejšie
a najzbytočnejšie chyby, ktoré robia začiatočníci aj pokročilí pri písaní prózy. Medziriadky sú platforma, ktorá
podporuje mladých autorov a autorky, organizuje literárnu
súťaž, letnú školu literatúry, autorské čítania a workshopy.
Workshop sme zorganizovali v spolupráci s Literárnym
informačným centrom. Počet účastníkov je obmedzený
na 15 osôb.
Prihlásiť sa môžete emailom sona.urikova@gmail.com

Nová synagóga Žilina
20:00 Tolstoys
Koncert
Mladá bratislavská kapela, ktorá ponúka zrelo znejúci
dream pop s prvkami akustickej hudby aj elektroniky.

Nová synagóga Žilina
14:00 Akadémia veľkých diel
Tvorivý workshop
pre študentov stredných škôl
Študenti budú spolu s lektorkou čítať krátku poviedku
a následne o nej spoločne diskutovať.
Vybrané dielo: Anton Pavlovič Čechov – Stávka.
Workshop sme zorganizovali v spolupráci s občianskym
združením Akadémia veľkých diel. Počet účastníkov je
obmedzený na 15 osôb.
Prihlásiť sa e-mailom: dobryden@akademiavelkychdiel.sk

Nová synagóga Žilina
12:00 Čierne diery
Diskusia
Stretnutie s členmi občianskeho združenia Čierne diery
– Martinom Liptákom, Michalom Tornyaiom a grafickou
dizajnérkou Ivanou Palečkovou.
„Slovensko je krajinou zabudnutých priemyselných pamiatok. Cestujeme za nimi. Snažíme sa nadchnúť ľudí pre
históriu starých tovární, baní a stratených sídiel. Dokumentujeme miesta, ktoré už možno ďalšie generácie neuvidia. Sú ich desiatky a miznú nám pred očami. Hovoríme
im čierne diery.“
Kto sú Čierne diery? „Fotíme a píšeme články pre tisíce
čitateľov. Tvoríme zberateľské grafiky na risografickej tlačiarni Risomat, v spolupráci s desiatkami slovenských dizajnérov a výtvarníkov. Vydávame mapy, časopisy a knihy.
Náš zisk z predaja grafík venujeme na pomoc pamiatkam.“
Moderátor: Martin Staňo

Nová synagóga Žilina
14:00 Lovci šarlatánov
Diskusia
Beseda s Rolandom Oravským − autorom knihy Lovci
šarlatánov: Príručka zdravého rozumu/Artis Omnis 2019
a spoluzakladateľom facebookovej stránky Lovci šarlatánov − spolu s Matejom Spišiakom so skupiny STRATPOL
(Strategic Policy Institute). Ich aktivity sa snažia zorientovať ľudí v záplave medicínskych nezmyslov, absurdít, hoaxov a očividných podvodov, ktoré sa dennodenne kopia
nielen o víruse Covid 19.
Moderátor: Pavol Labuda, filozof
Nová synagóga Žilina
16:00 Počúvaj prekladateľov
Diskusia
Prekladatelia sú pre slovenskú literatúru nesmierne dôležití, pretože práve cez ich preklady k nám prichádza
svetová literatúra v našom materinskom jazyku.
Hostia:
Tomáša Hučko, angličtina
Paulína Šedíková Čuhová, germanistika
Barbara Sigmundová, španielčina
Moderátor: Michal Hvorecký, germanistika
Nadácia POLIS
16:00 Genocída Rómov počas 2. svetovej vojny
Diskusia
Rómsky holokaust, známy aj ako rómska genocída, bol
pokus nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómov v priebehu 2. svetovej vojny podľa rasových
norimberských zákonov. Historici odhadujú, že v rokoch
1939 – 1945 zahynulo v Európe 300 000 − 500 000
Rómov. Takmer celá rómska populácia bola vyvraždená
v Českej republike, Chorvátsku, Luxembursku, Estónsku
aj Holandsku. Aká bola situácia Rómov pred a počas
2. svetovej vojny a riešenie tzv. rómskej otázky na Slovensku? Prečo vieme o rómskom holokauste (ale aj hrdinskom rómskom protifašistickom odboji) tak málo?
Hostia:
Péter Hunčík, psychiater
Zuzana Kumanová, etnografka a historička,
OZ IN MINORITA
Alexander Mušinka, kultúrny antropológ,
Ústav rómskych štúdií
Moderátor: Ján Orlovský
Nová synagóga Žilina
18:00 Zvuky histórie, Jakub Drábik a Anton Hruboň
Diskusia
Dvaja mladí historici sa vo svojej odbornej práci zaoberajú
dejinami 20. storočia, fašizmom, históriou Slovenska a
Československa. Veľký ohlas medzi verejnosťou mali ich
popularizačné publikácie z obdobia slovenského štátu:
Fašizmus/Premedia 2019 od Jakuba Drábika, Alexander
Mach/Premedia 2018 a Ľudácka čítanka/Premedia 2019
od Antona Hruboňa.
Moderátor: Adam Buchta, historik z Kysuckého múzea

Sobota 19. 9. 2020
Nová synagóga Žilina
10:00 Naučme deti počúvať, naučíme ich čítať
Prednáška
Dve milé dámy a odborníčky, Ľudmila Hrdináková a Timea
Vráblová, ponúknu prednášku s diskusiou o tom, čo deťom
dávajú príbehy. Akú silu má ich počúvanie od najútlejšieho
veku a čo v deťoch rozvíjajú. Odborníčky v oblasti rozvoja
čitateľskej gramotnosti detí poradia všetkým dospelým, ako
dokážu dobré príbehy ovplyvňovať naše životy.

Nová synagóga Žilina
14:00 Počúvni tradíciu
Diskusia
Beseda autoriek Aleny Sabuchovej, Kataríny Kucbelovej
a Dominiky Madro, ktorých diela Šeptuchy/Artforum
2019, Svätyňa/KK Bagala 2019 alebo Čepiec/Slovart
2019 pracujú veľmi rôzne s tradíciami, ktoré prežívajú
v špecifických regiónoch a dolinách.
Moderátor: Marta Součková
Nadácia POLIS
16:00 Zodpovednosť elít
Diskusia
Traja kamaráti, traja Slováci žijúci v Prahe, sa v nadačnej
obývačke rozprávajú o elitách, vodcovských elitách a ich
zodpovednosti, o ekonomických a politických ničomníkoch, ktorí vedia predstierať a vzbudzovať emócie, a tiež
o tom, ako sme pre líderské roly utváraní od kolísky.
Hostia:
Pavol Frič, sociológ
Fedor Gál, sociológ
Peter Pöthe, psychiater
Súčasťou podujatia bude autogramiáda a výstava karikatúr Stana Lajdu LAJDOVINY, ktorú pre Žilinský literárny
festival zapožičala SOHO miniGALLERY.
Inštalácia výstavy: Ivan Köhler, Stanislav Lajda
Nová synagóga Žilina
18:00 Anasoft – literatúra, čo má cveng
Diskusia
Beseda s piatimi finalistami najprestížnejšej slovenskej literárnej ceny Anasoft litera. Kto zo slovenskej literatúry sa
dostane do tejto skupiny, budeme vedieť 4. 9. 2020. Takže
až vtedy sa dozvieme, koho vlastne privítame.
Moderátor: Katarína Labudová
Nová synagóga Žilina
20:00 Hudba poézie, poézia hudby
– básnici, raperi a muzikanti
Performance
Na pódiu vystúpia a budú deklamovať svoju poéziu charizmatický raper Supa, muzikant Tomáš Ďurovka, poetka
Mirka Ábelová a básnik Jan Těsnohlídek.
Moderátor: Michal Németh

Nová synagóga Žilina
10:00 – 18:00 KNIŽNÝ TRH
Trh
Slovenskí a českí vydavatelia kníh vám ponúknu svoju
produkciu v budove Novej synagógy v Žiline. Počas knižného trhu budú prebiehať literárne debaty, detské workshopy a detské divadlo.
Nová synagóga Žilina
10:00 Animácia podľa Martina Smatanu
Workshop
Martin Smatana je autorom veľmi oceňovaného animovaného filmu Šarkan. Vysvetlí vám základy animácie a spoločne si naanimujete niekoľko sekúnd animovaného filmu.
Počet detí je obmedzený na 10 účastníkov.
Nová synagóga Žilina
12:00 Ako umelci vidia svet
Workshop
Viete, ako umelci vidia svet? Spoločne sa pozrieme, ako
ho vidí maliar Ladislav Medňanský, a každý si vytvorí krajinu inšpirovanú jeho obrazom. Pozývame vás na výtvarný
workshop s autorkami knihy Ako umelci vidia svet Katarínou Kosánovou a Natašou Štefunkovou.
Počet detí obmedzený na 15 účastníkov.
Nová synagóga Žilina
14:00 Činčuáčik
Interaktívne čítanie
Činčuáčik je malé nezávislé kníhkupectvo, ktoré vzniklo
z lásky k detskej knihe. Prináša radosť prostredníctvom
trojkolesového bicykla. Kočuje po slovenských festivaloch,
trhoch, detských parkoch a ihriskách.
Počet detí obmedzený na 15 účastníkov.
Nová synagóga Žilina
16:00 Pupo a Fazuľka, Divadlo FÍ
Detské divadlo
Interaktívne čítanie na motívy knihy Hany Lasicovej: Pupo
a Fazuľka.
Pupo a Fazuľka sú deti ako každé iné. Hrávajú sa spolu
na ihrisku, ich rodičia sa navzájom poznajú. Fazuľka sa
ničoho nebojí a rada sa hráva sama, na rozdiel od Pupa,
ktorý sa rád hrá s inými deťmi a nových vecí sa trošku
bojí. Má strach, že ich nezvládne. Ako si hravými spôsobmi navzájom pomôžu v zložitých situáciách, to uvidíte
v dramatizovanom čítaní.
Pre deti od 6 do 10 rokov

Nedeľa 20. 9. 2020
Kaplnka Budatínskeho hradu
9:00 Výlet s filozofom Ladislavom Kvaszom
Výlet
Pozývame vás na výlet! Odchádzať budeme o 9:00 od
Kníhkupectva Artforum/Žilina, Mariánske námestie 11.
Pôjdeme pomaly, budeme sa rozprávať a spolu s nami
sa na cestu vydá aj filozof a matematik Ladislav Kvasz,
autor knihy „Prostor mezi geometrií a malířstvím“/Slovart,
2020. Kniha prináša zrozumiteľný výklad vývoja chápania
priestoru v geometrii a jeho zobrazovania v maliarstve od
renesancie po 20. storočie. Cieľom nášho výletu bude
baroková kaplnka Budatínskeho hradu, kde sa uskutoční
moderovaná diskusia o knihe.
Moderátor: Pavol Labuda
Nadácia POLIS
16:00 Obezita, hypertenzia, cukrovka vs. Covid-19
Diskusia
Obezita, hypertenzia, cukrovka a ďalšie rizikové faktory,
zvyšujú riziko ťažkého priebehu a úmrtia na COVID-19. Čo
by malo MZ SR urobiť pre to, aby sa na Slovensku zlepšilo
verejné zdravie? Čo by malo urobiť pre to, aby bolo menej obéznych, aby sme mali menej prípadov hypertenzie
a menej cukrovkárov? Aký je vzťah týchto civilizačných
chorôb k výžive? O tomto všetkom sa dozviete v diskusii
so známym odborníkom na výživu a propagátorom zdravého životného štýlu Igorom Bukovským.
Hosť: Igor Bukovský, lekár

Sprievodné podujatia
8. 9. – 20. 9. 2020 v Novej synagóge v Žiline
Výstava Čierne diery – 209 grafík
Výstava ilustrácií Martina Smatanu o dobrých skutkoch Dobrosaurus
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