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NÁVRH UZNESENIA

Uznesenie č. ___/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja kultúry mesta Žilina a návrh systémových opatrení

Dôvodová správa

Vychádzajúc z kultúrnych potrieb obyvateľstva a z dlhodobej stratégie kultúrneho rozvoja mesta
Žilina, s osobitným dôrazom na rozvoj kultúrneho turizmu, ponúka Mesto Žilina svojim obyvateľom
i návštevníkom z domova i zahraničia širokú paletu kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho
roka.
Keďže ako jediné krajské mesto na Slovensku nedisponuje v organizačnej štruktúre oddelením
kultúry, ktoré by tieto aktivity komplexne zastrešovalo a riešilo, podieľajú sa na ich príprave
a realizácii zamestnanci Mestského úradu ‐ úseku prednostu (zástupca prednostu, hovorca a jeho
tím), úseku primátora a zamestnanci Mestského divadla Žilina (MD).
V zásade absentuje koncepčné riešenie kultúrnej politiky mesta v oblasti personálnej
i inštitucionálnej. Predložený materiál rieši aktuálne a perspektívne riešenie tejto otázky.

ODPOČET ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA V OBLASTI NEDIVADELNÝCH
AKTIVÍT ‐ PODUJATIA A FESTIVALY MESTA ŽILINA V ROKU 2008
V roku 2008 Mestské divadlo Žilina v rámci účelových dotácii Mesta Žilina uskutočnilo tieto
podujatia:
Carneval Slovakia 4 Žilina 2008
XIV. Staromestské slávnosti v Žiline
Žilinská svätojánska noc – 5. ročník Medzinárodného festivalu otvoreného divadla
Žilinské kultúrne leto
Žilinské dni zdravia
Mikuláš a Vianoce v meste

Carneval Slovakia 4 Žilina 2008
Dátum konania: 31. 1. 2008
Skutočne čerpané finančné prostriedky z účelovej dotácie: 433.319,58 Sk
Náklady spojené s propagáciou podujatia financovalo priamo Mesto Žilina.
Organizátor: Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina
Carneval Slovakia Žilina – Žilinský sprievod fašiangových masiek. Najväčší fašiangový festival
na Slovensku, ktorý je tiež pripomenutím si ľudových tradícii a histórie. Počas podujatia sa
v uliciach mesta zabávali stovky masiek pochádzajúcich z priľahlého regiónu Slovenska,
Poľska a Česka.
Žilinský festival fašiangových masiek Carneval Slovakia je jedno z najväčších podujatí v Žiline a
zároveň najväčší fašiangový festival na Slovensku. Hlavným organizátorom podujatia od roku 2005 je
Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina v spolupráci s množstvom ďalších organizácií.
Fašiangy sú najmä obdobím hojnosti a veselosti. Obdobím, kedy sa ľudia „vybláznia“ pred
nadchádzajúcim štyridsaťdňovým pôstom. Ich trvanie je vymedzené sviatkom Troch kráľov a
Popolcovou stredou. Fašiangy a predveľkonočný pôst vedľa seba symbolizujú v ľudovom kalendári
čas svetský a čas posvätný. Počas fašiangov sa ľudia v prenesenom význame venujú veciam tela –
dobrému jedlu, hostinám, tancovačkám, rozpustilej zábave. Potom príde obdobie striedmosti, kedy
sa záujem sústreďuje na veci duchovné, posvätné, mysle ľudí sa pripravujú na najväčší kresťanský
sviatok – Veľkú noc.

Fašiangy boli v minulosti časom, kedy sa na dedinách v hojnej miere konali svadby, zabíjačky,
zábavy a tancovačky. V mestách smotánka plesala, príslušníci cechov a študenti usporiadali
hostiny, zábavy i obchôdzky s maskami.
Počas podujatia Carneval Slovakia Žilina v uliciach mesta sa zabáva veľké množstvo masiek,
maškár, príšer, netvorov, zjavení a divotvorných stvorení, bláznivých a jašiacich sa indivíduí i
rôznej zvery, ktoré sa rehocú, hulákajú, tancujú, spievajú, vykrikujú poskakujú z nohy na
nohu, kolíšu sa i pokrivkávajú...jednoducho takto vyzerá fašiangový sprievod. Taký aký má
byť. A nesmú chýbať hudobníci. Tieto tradičné, ale i novodobé maškary nie sú len zo Žiliny a
blízkeho okolia, ale aj z celého Slovenska a zahraničia – Poľska, Česka.
Aký bol Carneval Slovakia 4 Žilina 2008, ktorý sa konal 31. 1. 2008 ?
Do ulíc mesta vyrazilo za sprievodu 2 ľudových hudieb a 2 dychových hudieb 350
fašiangových masiek z obcí a miest: Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lietavská Závadka, Horný
Hričov, Domaniža, Predmier, Turie, Zázrivá, Fačkov, Kysucký Lieskovec, Prečín, Kamenná

Poruba, Lysica, Brezany, Kysucké Nové Mesto, Žilina – Bytčica. Nechýbali masky z Bábkového
divadla Žilina, zo Senior klubu Žilina a ani „maskot“ festivalu Vladimír Jančoška z Leščín pri
Vyšnom Kubíne, tanečníci DFS Cipovička, FS Rozsutec. Kostýmy mali neopakovateľný
výtvarný charakter, typický pre tento región, jedinečný v Európe, odlišný od iných
karnevalových miest vo svete. Ulice boli zaplnené stánkami s lokálnou kuchyňou,
performermi, folklórnymi hudobníkmi. Typická pre tento festival je účasť materských škôl,
základných škôl, stredných škôl, obyvateľov mesta, ktorí vytvárajú doma vlastné kostýmy
a osobne sa zapájajú do karnevalového diania. Námestia boli plné a mesto sa premenilo na
živú fiestu s množstvom sprievodných programov. Na Mariánskom námestí mohli obyvatelia
i návštevníci mesta sledovať aj „nebeské“ lietajúce maškary, ktoré sa po lane spúšťali z veže
Sirotárskeho kostola.
Prvýkrát v histórii podujatia prišli na festival aj fašiangový kráľ a kráľovná v podaní hercov
a zabávačov Romana Pomajba a Petry Polnišovej, nechýbala ľudová veselica, zakáľačka
i tradičné pochovávanie basy. Na štvrtom ročníku Carnevalu Slovakia Žilina sa prítomným
prihovoril Ľubomír Feldek, ako aj šéf žilinskej radnice Ivan Harman.
V rámci kultúrneho programu, ktorý prebiehal na Mariánskom námestí, účinkovali dychová
hudba Fatranka, mažoretky Diana a DFS Cipovička z CVČ Spektrum, Big Band Žilinského
konzervatória, ĽH bratov Muchovcov, Katarína Feldek, FS Rozsutec. Program ukončila
fašiangová veselica v podaní hudobnej skupiny Kortina.
Sprievodné podujatia:
Fašiangy 2008
Výtvarná súťaž, výstava a vyhodnotenie fašiangových masiek. 30. 1. – 15. 2. 2008, vestibul
MsÚ v Žiline. Organizátor: CVČ Spektrum v Žiline
Fašiangy v ZUŠKE
Výstava prác žiakov ZUŠ Gaštanová – OV. 31. 1. – 29. 2. 2008. Organizátor: ZUŠ Gaštanová –
OV, Žilina.
Fašiangy očami detí
Výstava detských fašiangových masiek. 31. 1. – 28. 2. 2009. Organizátor: Žilinská knižnica,
ŽSK.
Čarovný svet bábok
Putovná výstava bábok zo zbierok ŠVK Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
21. 1. – 6. 2. 2008. Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Žiline, ŽSK.

Fotogaléria

XIV. Staromestské slávnosti v Žiline
Dátum konania: 29. – 31. 5. 2008
Skutočne čerpané finančné prostriedky z účelovej dotácie:
2,247.889,48 Sk
Získané finančné prostriedky na základe zmluvy o partnerstve FunFatal, s.r.o. 310.955,‐ Sk
Technické zabezpečenie podujatia finančne zabezpečovala spoločnosť KIA Motors Slovakia
s.r.o., exkluzívny partner podujatia.
Organizátor: Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina
Spoluorganizátori:
Fun Fatal Production
Stanica Žilina‐Záriečie
Zbor Žilincov
Žilinský samosprávny kraj
Regionálne kultúrne stredisko v Žiline
Ekumenická spoločnosť v Žiline
CVČ Spektrum Žilina
CVČ Žirafa Žilina
ZUŠ L. Árvaya Žilina
Staromestské slávnosti v Žiline sú podujatím, ktoré sa počas štrnásťročnej histórie zaslúžene
stalo najväčšou a najočakávanejšou kultúrnou udalosťou celého severného Slovenska.
Potvrdzuje to aj rastúca návštevnosť, ktorá v ostatnom roku prekročila hranicu 30 tisíc ľudí.
Veľkú popularitu získali slávnosti nielen u samotných Žilinčanov, ale aj návštevníkov mesta
z blízkeho okolia.
Staromestské slávnosti majú svoju tradíciu. Rok 2008 sa podujatie nieslo v znamení zmien.
Neprehliadnuteľnou novinkou je vizuál slávnosti, ktorého ústredným prvkom je kľúč. Nejde
len o symbolický kľúč od mesta, ktorý odovzdáva primátor umelcom, ale aj o grafické
znázornenie prepojenia obidvoch námestí – Mariánskeho a Hlinkovho. A pri jeho otočení aj
o hudobnú notu, ktorá charakterizuje hlavné, hudobné zameranie slávností.
Zmeny a novinky boli i v rámci trhov, kde bolo viac tradičného remesla a jeho predvádzania.
A po prvý raz sa uskutočnila Škola tanca, ktorú viedol renomovaný tanečník a choreograf
Juraj Kubánka spolu s tanečníkmi z folklórneho súboru Rozsutec.
XIV. ročník Staromestských slávností v Žiline videlo viac než 30 tisíc divákov. Zaznamenali
sme rekordnú návštevnosť a zaregistrovali sme čoraz vyššiu účasť mimožilinských
návštevníkov. Medzi divácky najatraktívnejšie vystúpenia určite patrili David Koller & Band
(CZ), Nocadeň (SK), Deti Picasso (RU), Štátny komorný orchester & Pacora Trio a Rozsutec
s Jurajom Kubánkom. Ďalšími headlinermi boli Nidi d´Arac (IT), Gipsy.cz (CZ), 10 Rue dĺa
Madeleine (FR), Hradišťan (CZ) a ďalší. Počas Staromestských slávnosti sme si pripomenuli
800. výročie od prvej písomnej zmienky o Žiline a pri tejto príležitosti bola slávnostne
uvedená kniha Žilina na starých pohľadniciach.
Na Staromestských slávnostiach vystúpilo na dvoch veľkých pódiach na Mariánskom
a Hlinkovom námestí 50 interpretov zo Slovenska i Európy. Predstavilo sa množstvo
regionálnych zoskupení. Umelci ponúkli zaujímavý mix rocku, popu, folklóru, jazzu, funky,
world music i rapu. Na tradičných trhoch sa prezentovalo viac ako 100 ľudových
remeselníkov a tvorcov zo Slovenska i Čiech. Svoju šikovnosť prezentovali aj študenti

siedmich stredných škôl zo Žilinského kraja. V programe nechýbalo ani množstvo
sprievodných podujatí. V piatok sa napríklad na Hlinkovom námestí zišlo 201 ľudí
s klaunovskými nosmi a prstovými handrovými bábikami na rukách. Akcia sa konala v rámci
charitatívneho projektu Myslite nosom, sporte hlavou a je zapísaná aj v Knihe slovenských
rekordov. Sobotňajšie dopoludnie zasa patrilo deťom, žilinský Sad SNP ožil ateliérmi,
súťažami a hrami na podujatí Cesta do rozprávky.
XIV. ročník Staromestských slávnosti v Žiline ukončili Ekumenické modlitby za Žilinu, ktoré
predniesli predstavitelia ekumenického spoločenstva cirkvi, ktoré pôsobia v Žiline.
Sprievodný program:
Trhy ľudových a umeleckých remesiel
Ekumenické modlitby za Mesto Žilina
XIII. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov
Myslite nosom, sporte hlavou
Súťaže škôl – MŠ, ZŠ a SŠ v Žiline
Cesta do rozprávky – deň detí a park plný ateliérov CVČ Žirafa
Spievajúce drevo – autorská výstava ľudovo‐umeleckej tvorby Romana Bienika
SMS Afterparty

Žilinské kultúrne leto
Dátum konania: júl – september 2008
Skutočne čerpané finančné prostriedky z účelovej dotácie: 370.923,‐ Sk
Získané finančné prostriedky: KIA Motors Slovakia s.r.o. 150.000,‐ Sk
BATRANS
50.000,‐ Sk
Náklady spojené s propagáciou podujatia financovalo priamo Mesto Žilina.
Organizátor: Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina
Spoluorganizátori:
Obec Terchová
Žilinský samosprávny kraj
Regionálne kultúrne stredisko v Žiline
Stanica Žilina‐Záriečie
CVČ Spektrum, TJ Mladosť – Žilina
Castelan, n.o. Žilina
Štátny komorný orchester Žilina
Od júla až do septembra bol pripravený bohatý program Žilinského kultúrneho leta 2008.
Súčasťou tohto tradičného podujatia boli Cyrilometodské dni, rezbárske sympózium
Odklínanie dreva, nultý ročník Žilinského šachového festivalu, KIOSK – nultý ročník tábora
nezávislých divadelníkov a tanečníkov, Jánošíkove dni, výstava Dotyky s drevom, výstava 800
rokov od prvej písomnej zmienky o zemi Žiliňany, Žilinský šachový festival, Stredoveký deň,
Galakoncert tenoristu Pavla Bršlíka a sopranistky Márie Porubčinovej spolu s ŠKO Žilina, nultý
ročník nového medzinárodného festivalu animovaných filmov ‐ Fest Anča, koncerty ľudových
a dychových hudieb a množstvo ďalších vystúpení a tvorivých dielní.

Rezbárske sympózium ‐ Odklínania dreva
Podujatie sa uskutočnilo na Mariánskom námestí v dňoch 23. ‐ 25. júla ako súčasť Žilinského
kultúrneho leta. Žilinčania mali možnosť priamo na námestí sledovať proces tvorby a čaro
umeleckého remesla. Medzi rezbármi boli aj zástupcovia Euroregiónu Beskydy. Sochy, ktoré
vznikli na sympóziu sú umiestnené v Lesoparku.
Na rezbárskom sympóziu sa prezentovali: Jozef Rakovan zo Štiavnika (socha drotára), Milan
Mičienka z Kolárovíc (socha pustovníka), Pavol Vaják zo Zakamenného (socha pltníka), Anton
Kadura z Turzovky (socha Panny Márie) a český hosť Zdeněk Nitra z partnerského mesta
Frýdek‐Místek (socha ‐ Budatínsky zámok).
Nultý ročník podujatia Odklínanie dreva organizovalo Mesto Žilina. Sprievodnou akciou bola
výstava Dotyky s drevom v Makovického dome v Žiline, ktorú organizovalo Regionálne
kultúrne stredisko v Žiline v dňoch 1. až 28. augusta 2008.

Žilinský šachový festival 8. 8. 2008
Nultý ročník Žilinského šachového festivalu prekročil očakávania organizátorov. V čase od
13:00 do 17:30 si prišlo zahrať šach 79 hráčov. Akciu organizátori plánujú zopakovať, uvažujú
o rozdelení podujatia na doobedňajší turnaj pre deti a poobedňajší pre dospelých.
Žilinský šachový festival pripravilo Mesto Žilina v spolupráci s CVČ Spektrum v rámci osláv 800.
výročia od prvej písomnej zmienky o Žiline, podujatie bolo zároveň súčasťou Žilinského
kultúrneho leta.
Festival prebiehal na piatich úrovniach, hralo sa na tridsiatich šachových súpravách, dvakrát

boli na námestí Obrie šachy, ktoré si mohli zahrať deti bez organizačného dozoru. Bleskového
šachu sa zúčastnilo 30 hráčov, Rapid šach hralo 28 hráčov. Na Simultánke sa vystriedalo 16
hráčov. Simultánka je forma šachovej exhibície, pri ktorej silný šachový hráč simultant hrá
súčasne s viacerými súpermi. V rámci Žilinského šachového festivalu bol simultantom
Rastislav Briestenský z ŠK CAISSA ČADCA, držiteľ šachového titulu Národný majster s FIDE
ratingom 2383. Zo 16 hráčov v turnaji s Rastislavom Briestenským vyhral iba Ján Kuric a
remizoval Vladimír Vidra.
Najatraktívnejšou časťou programu bol Šach naslepo. Hrali ho štyria ligoví hráči so
zaviazanými očami: Matej Vyparina a Ján Hlas z TJ Mladosť Žilina, Peter Švaňa zo ŠK Radosť
Kysucké Nové Mesto a Ján Bakalár z TJ Slovan Rajecké Teplice.
Víťazi šachového turnaja: Pavol Holeštiak – rapid šach, Vladimír Šustek – bleskový šach, Ján
Hlas – šach naslepo.
Ocenení získali drobné upomienkové predmety, diplomy a pamätné mince Mesta Žiliny k 800‐
ročnici, ktoré víťazom odovzdal zástupca primátora Michal Horecký.
Hoci je žilinský šachový festival žilinská akcia, z ktorej sa ďalej nepostupuje, turnajov sa
zúčastnili aj hráči z Čadce, Bytče, Piešťan či z Poľska. Vekové zloženie bolo takisto pestré, šach
hrali deti, mládež, dospelí i seniori. Najmladší účastník mal 6,5 roka, najstarší 67 rokov.
Festival svojou účasťou spestril aj mladý žilinský talent Jerguš Pecháč, ktorý sa môže pochváliť
titulom „Objav roka 2008“ a na festivale vyhral 3. miesto v kategórii rapid šach.

Stredoveký deň 15. 8. 2008
Mariánske námestie sa 15. augusta od 10:00 do 22:00 h premenilo na stredoveký rínok. V
rámci osláv 800. výročia od prvej písomnej zmienky pripravilo mesto Žilina v spolupráci s n.
o. Castelan prvý ročník Stredovekého dňa. Podujatie bolo jednou z vrcholných akcií
Žilinského kultúrneho leta. Stredoveký deň bol retrospektívnym pohľadom na život v meste v
čase, keď jeho obyvatelia ešte nepoznali výdobytky modernej techniky. Viac než 25 atrakcií
bola zárukou pútavého zážitku stredovekej atmosféry.

Program Stredovekého dňa pozostával z rozmanitých prezentácií. Na svoje si prišli milovníci
dobrého jedla, kvalitnej hudby či bojového umenia. Na Mariánskom námestí bolo možnosť
vidieť aj atrakcie ako hromadnú krčmovú bitku, sokoliarov či šermiarske súboje. Prezentovali
sa priaznivci historických remesiel – kováči, pekári a ďalšie profesie, ktoré predviedli svoje
umenie priamo na mieste.
Ponuka prezentácii na Stredovekom dni bola veľmi bohatá a oslovila rovnako návštevníka
ako obyvateľa Žiliny. Zaujímavosťou bola historická postava Lombardiniho, ktorá každú
hodinu sprevádzala záujemcov po historickej trase. Alexander Lombardini bol významný
žilinský národovec, historik, právnik a archivár. Jeho meno nesie aj mapa „Historický okruh
Alexandra Lombardiniho“, ktorú 5. 8. 2008 slávnostne pokrstil primátor Ivan Harman a tým
symbolicky otvoril historické trasy verejnosti.

Na kultúrnom lete viac než 20 tisíc divákov ‐ na záver spevácky galakoncert
Svetoznámy tenorista Pavol Bršlík a sopranistka Mária Porubčinová vystúpili na spoločnom
galakoncerte v piatok 5. septembra o 19:00 hod. v Dome umenia Fatra spoločne s ŠKO
Žilina. Galakoncert bol zlatým klincom Žilinského kultúrne leta, ktoré navštívilo viac než 20
tisíc divákov. Orchester dirigoval Karol Kevický. Speváci zaspievali slávne árie, duetá a
predohry zo známych opier W. A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Dinizettiho, G. Verdiho, B.
Smetanu, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského a P. Mascagniho.
Pavol Bršlík, svetoznámy spevák a rodák z Kysuckého Nového Mesta, je v súčasnosti jedným
z najtalentovanejších spevákov Slovenska vôbec. Jeho vystúpenia videli diváci v Štátnej
opere v Berlíne, Kráľovskej opere v Bruseli, Kráľovskej opere v Londýne, opere Monte Carlo,
Bayerischen Staatsoper v Mníchove a v Metropolitnej opere v New Yorku. Žilinské publikum
pozná úspešného tenoristu z viacerých vystúpení s ŠKO Žilina a s komorným orchestrom
Archi di Slovakia, predstavil sa aj na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia.
Koncert pripravilo Mesto Žilina v spolupráci s Mestským divadlom Žilina.
Súčasťou Žilinského kultúrneho leta boli Cyrilometodské dni, rezbárske sympózium
Odklínanie dreva, nultý ročník Žilinského šachového festivalu, Jánošíkove dni, nultý ročník
nového medzinárodného festivalu animovaných filmov ‐ Fest Anča, koncerty ľudových a
dychových hudieb, koncert Cigánskych diablov a skupín Barabura, 100 múch, Amphibios a
množstvo ďalších vystúpení a tvorivých dielní.

Žilinská svätojánska noc 2008
5. medzinárodný festival otvoreného divadla
Dátum konania: 20. – 21. júna 2008
Skutočne čerpané finančné prostriedky z účelovej dotácie: 700.000,‐ Sk
Hlavní organizátori:
Mestské divadlo Žilina
Stanica Záriečie
OZ Assitej Slovakia
Festival podporili:
Mesto Žilina
Medzinárodný Višegrádsky fond
České centrum Slovensko
Poľský inštitút Bratislava
Reklamný partner:
KIA Motors Slovakia
Žilinská svätojánska noc si našla už svojich divákov a pevné miesto v kalendári kultúrneho
života v Žiline. Je spoločným stretnutím s netradičným divadlom vo verejných priestoroch.
Centrom pouličného divadla sa na dva dni stalo mesto Žilina. Počas piateho ročníku
medzinárodného festivalu Žilinská svätojánska noc návštevníci i obyvatelia Žiliny uvideli na
Námestí A. Hlinku, priľahlých žilinských uliciach i v Sade SNP 16 divadelných predstavení pre
dospelých aj deti v podaní slovenských umelcov i účinkujúcich z Talianska, Francúzska,
Maďarska, Poľska a Českej republiky. Námestie A. Hlinku ožilo vystúpením bubeníckeho
orchestra z Nitry s tradičnými rytmami západnej Afriky, koncertim Špecko jedno a
predstaveniami Balada pre banditu, Mephistomania, Mentreandando, Štúrovci (koncert
zrušený), Babuska: Love Mach, Štastie, štastie pre všetkých či ohňovou šou. Na Farských
schodoch bola počas predstavenia Klouchův alchymistický sen oslava jedla a rozdávania. V
šapitó v Sade SNP sa odohrala hra Prorok Ilja. Nechýbal ani sprievod na nezvyčajných
bicykloch s hltačmi ohňa či klaunmi či komédia Kompletný Shakespeare zhltnutý za dve
hodiny.
Účinkujúci:
Jeden hrnec (CZ), Štúdio tanca Banská Bystrica (SK), Afro Campana (SK), Mestské divadlo
Žilina (SK), Cantiere Ikrea (IT), Friches Théatre Urbain (FR), Teatro Tatro (SK), Mauna Kea
(SK), Milan Hugo Forman (CZ), Babadlo Prešov (SK), Slovenské komorné divadlo (SK),
Cantiere Ikrea, Teatro Viaggiante (IT), Teatr Jednego Wiersza (PL), Špecko Jedno (HU).

Žilinské dni zdravia
Dátum konania: 18. – 19. 9. 2008
Skutočne čerpané finančné prostriedky: 116.200,‐ Sk
Hlavný organizátorom: Mesto Žilina, zdravotná poisťovňa Dôvera a Mestské divadlo Žilina.
Hlavný partner: Záchranná brigáda H a ZZ v Žiline, Transfúzna stanica v Žiline, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, SOŠ zdravotnícka v Žiline, Krankas s.r.o. a
a Regionálne kultúrne stredisko v Žiline.
Zdravie, krása a vitalita bolo mottom už 5. ročníka podujatia Žilinské dni zdravia, ktoré sa
konali 18. a 19. septembra na Hlinkovom námestí. Hlavný program aktívne zapájal všetky
vekové kategórie do rôznych druhov cvičenia (aerobik, Joga, Tai Chi) a ich prezentácie boli
priamo na námestí (Spoločnosť Joga v dennom živote, Združenie taoistického Tai Chi,
ukážky aerobiku detí a dospelých z CVČ Spektrum). Cieľom tohto podujatia je potlačiť
civilizačné choroby, presadiť zdravotný štýl a ponúknuť zdravú alternatívu života. Žilinské
dni zdravia patria medzi desať najväčších a najvýznamnejších podujatí, ktoré organizuje
Mesto Žilina v meste. Zúčastňuje sa ich viac ako 2000 návštevníkov a aj tento ročník mal
veľký
úspech.
Podľa záujmu si občania mohli dať zmerať tlak, tuk, cholesterol, poradiť sa v oblasti
zdravého životného štýlu. Pre deti boli pripravené súťaže a nechýbal ani predaj produktov
zdravej výživy.
Kultúrny program v prvý deň privítal od 13.00 hod. mladých umelcov zo Základnej
umeleckej školy F. Špániho, Centrum pohybu a tanca Labyrint, Tanečné divadlo Extad,
Alana Matusa a Mišku Knapcovú a na záver Žilinský miešaný zbor. Druhý deň počas
Žilinských dní zdravia sa predstavili skupiny Argonnath, Charliens a Big Band Konzervatória
zo Žiliny.

Mikuláš a Vianoce v meste
Dátum konania: 5. – 19. 12. 2008
Skutočne čerpané finančné prostriedky: 250.000,‐ Sk/8.298,50 €
Organizátor: Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina

Predvianočnú adventnú atmosféru mesta umocňuje bohatá výzdoba v jeho centre.
Pravidelnou súčasťou je príchod Mikuláša. Každý rok sa na neho tešia stovky detí, pre
ktoré pripraví program a darčeky.
Primátor Ivan Harman spoločne s Mikulášom a jeho sprievodom rozsvietili 5. 12. 2008
o 17,00 h na Mariánskom námestí nový 10 – metrový vianočný stromček. Mikuláš
navštívil deti aj v prímestských častiach a na sídliskách a na námestí rozdával mikulášske
sladkosti. Mikulášskym podujatím slávnostne otvorili Vianoce v meste.
V mikulášskom programe
účinkovali:
Mestské divadlo Žilina, Detský folklórny súbor Cipovička – CVČ Spektrum, Detský
folklórny súbor Lieska – CVČ Spektrum, Tanečné divadlo Diana – CVČ Spektrum, Tanečné
divadlo Alternatív, moderátor: Michal Legíň
K zimnej atmosfére patria aj vianočné trhy, ktoré sa konali na Mariánskom námestí od
5. 12. do 24. 12. 2008, bolo asi 40 stánkov.

V rámci podujatia Mikuláš a Vianoce v meste 19. 12. 2008 sa konal na Mariánskom
námestí program Čas vianočný.... V moderovanom programe zazneli vianočné tóny v
podaní Dychovej hudby Fatranka, Folklórneho súbor Rozsutec, skupiny Barabura a Big
Bandu.

Primátorský vianočný punč sa predával od 17. 12. do 23. 12. 2008 na Mariánskom
námestí v Žiline. Podujatie bolo súčasťou Vianočných trhov. Počas predaja sa v stánku
okrem primátora vystriedali aj poslanci mestského zastupiteľstva, osobnosti kultúrneho
a spoločenského života a zástupcovia neziskových organizácií. Benefičný punč mesto
organizuje od predminulého roku, kedy sa takto pre občianske združenie Návrat
vyzbieralo 32 304 korún.
Výťažok z benefičného punču 2008 bol určený v prospech Únie nevidiacich a
slabozrakých na podporu integračných aktivít pre zrakovo postihnuté deti Žilinského
kraja formou edukačného výletu do Bojníc, kde sa nachádza špeciálna expozícia pre
klientov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
Výťažok z verejnej zbierky ‐ Primátorského vianočného punču 12. 1. 2009 slávnostne
odovzdal primátor Ivan Harman Erike Kanátovej, vedúcej Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Žiline. „Vyzbieraná čiastka 2 144,89 € (64 617,‐ Sk)
bude použitá v prospech zrakovo postihnutých detí. Primátor všetkým zúčastneným
poďakoval s konštatovaním, že sa na benefičnom punči vyzbieralo o 100 percent viac
finančných prostriedkov ako vlani.

Návrh na prípravu a vznik Kultúrneho centra Mesta Žilina ‐ koncepčné
riešenie personálneho obsadenia
Mesto Žilina ponúka svojim obyvateľom i návštevníkom z domova i zahraničia širokú paletu
kultúrnych podujatí počas celého kalendárneho roka. Z niektorých sa časom stala tradícia, iné si
postupne hľadajú a nachádzajú svojich priaznivcov a divákov. Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie
podujatia a festivaly patria Žilinský festival fašiangových masiek – Carneval Slovakia (február),
Staromestské slávnosti (máj), Žilinská svätojánska noc (jún), Kultúrne leto s bohatou a pestrou
ponukou umeleckých programov a vystúpení domácich i zahraničných interpretov (jún – september),
Stredoveký deň (august), Rezbárske sympózium (júl), Žilinské dni zdravia (september), Mikuláš
a Vianoce v meste (december), v minulom roku po dlhšej odmlke pribudli oslavy Silvestra a oslavy
Nového roka. Popritom v priebehu roka mesto organizuje takmer 20 mimoriadnych – príležitostných
kultúrnych podujatí a aktivít pomerne rozsiahleho charakteru a v záujme ich kvality je dôležité a
potrebné, aby sa ich prípravami a realizáciou zaoberali profesionálne zdatní a na to určení odborní
pracovníci.
Keďže Mesto Žilina ako jediné krajské mesto na Slovensku nedisponuje v organizačnej štruktúre
oddelením kultúry, ktoré by tieto aktivity komplexne zastrešovalo a riešilo, podieľajú sa na ich
organizovaní zamestnanci Mestského úradu ‐ úseku prednostu (zástupca prednostu, hovorca a jeho
tím), úseku primátora a zamestnanci Mestského divadla Žilina (MD).
V zásade absentuje koncepčné riešenie kultúrnej politiky mesta v oblasti personálnej
i inštitucionálnej.
Keďže prevažná väčšina aktivít je riešená vo finančnej oblasti ako predmet účelovej dotácie a je
financovaná prostredníctvom Mestského divadla, ponúka sa myšlienka rozšírenia personálneho
zabezpečenia spomínaných, ako aj nových ‐ pripravovaných, kultúrnych aktivít priamo v rámci
organizačnej štruktúry Mestského divadla a následne, v priebehu nasledujúcich mesiacov pripraviť
založenie samostatného subjektu Kultúrneho centra Mesta Žilina, ktoré by bolo schopné plniť aj tie
najnáročnejšie požiadavky a úlohy v rámci kultúrnej politiky mesta. Realizácia tejto myšlienky si
aktuálne od 1. mája 2009 vyžaduje doplnenie súčasnej organizačnej štruktúry MD o tri pracovné
miesta – vedúci manažér/koordinátor, manažér/výkonný odborný pracovník a ekonóm, v rámci
samostatného útvaru MD.
Ekonomické oddelenie Mestského divadla v súčasnosti disponuje jedným samostatným
ekonómom, v ktorého silách nie je zabezpečiť kompletnú ekonomickú agendu Mestského divadla
a k tomu riešenie účelových dotácií na kultúrne podujatia a aktivity mesta(vysoký objem finančných
prostriedkov a široký rozsah prác), preto navrhujeme zvýšiť počet pracovníkov na tomto oddelení
o jedného, čím bude zabezpečené kvalitné plnenie všetkých spomenutých úloh a povinností.
V lete v roku 2008 prešlo Mestské divadlo kontrolou NKÚ, ktorá okrem účelových dotácií na
kultúrne podujatia mesta pripomienkovala nesystémové, organizačne nelogické začlenenie
folklórneho súboru Rozsutec a dychovej hudby Fatranka do organizačnej štruktúry divadla. Tu sa
znovu ponúka riešenie – odčleniť jedného produkčno – prevádzkového pracovníka prevádzkového
oddelenia divadla v osobe vedúceho folklórneho súboru Rozsutec a dychovej hudby Fatranka
a premiestniť ho do novej vetvy organizačnej štruktúry. Spomenutým preradením jedného
prevádzkového pracovníka MD a prijatím ešte jedného kultúrneho manažéra/koordinátora vznikne

samostatný útvar, resp. oddelenie, ktoré bude mať potenciál riešiť systémovo, koncepčne a na
adekvátnej kvalitatívnej úrovni všetky kultúrne aktivity mesta Žilina bez potreby angažovania sa
ostatných, vyššie spomínaných pracovníkov.
Uvoľnené miesto v organizačnej štruktúre MD na oddelení divadelnej prevádzky bude obsadené PR
manažérom, prípadne marketingovým manažérom.
Praktickou realizáciou tohto návrhu sa od 1. mája 2009 súčasná organizačná štruktúra MD doplní
o samostatný útvar (základ budúceho Kultúrneho centra Mesta Žilina), ktorého hlavnou náplňou
bude plnenie úloh spojených s prípravou a realizáciou vyššie uvedených kultúrnych podujatí
a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z realizácie kultúrnej politiky mesta.

KONCEPCIA A NÁPLŇ PRÁCE KULTÚRNEHO CENTRA
1. Základným poslaním KC je zlepšenie kvality života obyvateľov mesta prostredníctvom vytvárania,
uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt, propagácia mesta, vytváranie a poskytovanie
priestoru a možností pre rozvíjanie kultúrneho turizmu. KC ponúka najmä kultúrne služby
prostredníctvom organizovania a realizácie pravidelných kultúrnych podujatí a aktivít pre
obyvateľov a návštevníkov Žiliny.
Jedná sa najmä o tradičné kultúrne podujatia a jednorazové podujatia pre potreby samosprávy
(Mesta Žilina). KC je hlavným nástrojom realizácie kultúrnych aktivít Mesta Žilina, ale aj tvorcom
dlhodobej stratégie kultúrnej politiky mesta.
Konkrétnou základnou náplňou je príprava, realizácia a rozvíjanie tradičných podujatí Mesta
Žilina: Žilinský fašiangový festival – Carneval Slovakia, Žilinská svätojánska noc, Stredoveký deň,
Kultúrne leto, Staromestské slávnosti, Mikuláš a Vianoce v meste, Silvester; zabezpečenie ďalších
podujatí a aktivít mesta, spolupráca s jednotlivými odbormi Mestského úradu v Žiline a ďalšími
subjektmi podieľajúcimi sa na realizovaní podujatí Mesta Žilina (napr. Vyhlásenie najlepšieho
športovca roka, Oceňovanie pedagógov, výstavy na radnici a mestskom úrade alebo
v partnerských mestách, koordinácia výročí mesta) atď.
Okrem existujúcich kultúrnych podujatí je úlohou KC napomáhať a stimulovať vznik a rozvoj
nových kultúrnych podujatí – v tomto ohľade je ideálne spolupracovať s ďalšími subjektmi
v rámci Žiliny.
KC postupuje pri napĺňaní svojich jednotlivých cieľov vždy so zreteľom na kvalitu kultúrnych
podujatí a v tomto smere uprednostňuje kvalitu pred kvantitou.
Základnou úlohou KC je aj posilňovanie kultúrneho turizmu a medzinárodných vzťahov (synergia
s TIK Žilina, Mestom Žilina) a medzinárodných kultúrnych aktivít mesta, aby posilnilo víziu Žiliny
ako turisticky zaujímavej destinácie. Preto je časť kultúrnych aktivít pripravovaná so zámerom
prilákať turistov a návštevníkov zo širšieho okolia, čomu zodpovedá obsah aktivít a úroveň ich
propagácie (rôzne úrovne – miestna, regionálna, národná, medzinárodná).
Manažovanie a zastrešovanie hudobných súborov financovaných Mestom Žilina (patriacich pod
Mestské divadlo Žilina ‐ folklórny súbor Rozsutec a dychová hudbu Fatranka), ktoré sú
prostriedkom na podporu hudobnej tradície mesta a zároveň aj nástrojom propagácie mesta na
rôznych podujatiach doma i v zahraničí.
2. Propagácia mesta formou kultúrnych aktivít. Kultúrne aktivity sú prostriedkom na zviditeľnenie
mesta na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Kultúra sa podieľa na tvorbe
imidžu mesta, je nástrojom budovania kreditu mesta navonok, zároveň zvyšuje jeho atraktivitu
a úroveň kvality života pre jeho obyvateľov, ako aj pre divákov zo širšieho okolia.
3. Zvyšovanie dostupnosti kultúry a rozvoj publika. Dôležitým aspektom okrem zvyšovania kvality
kultúrnych aktivít je aj úroveň ich návštevnosti. „Audience development“ – rozvoj publika je
samostatnou oblasťou činnosti KC, ktorá je zameraná na zvyšovanie návštevnosti jednotlivých
kultúrnych podujatí, úroveň a nasmerovanie propagácie, hľadanie nového publika, inovácie
podujatí s cieľom prilákania nového publika, školské programy zamerané na výchovu novej
generácie publika, špeciálne oslovovanie konkrétnych segmentov publika, atď. V tejto súvislosti
bude KC zabezpečovať okrem hlavnej kultúrnej činnosti aj výchovnú a vzdelávaciu činnosť
v oblasti kultúry s cieľom výchovy nových generácií divákov (prepojenie na odbor školstva,
základné a stredné školy a univerzitu).
4. Prezentácia, vyhľadávanie, tvorba jedinečného a svojbytného. Úlohou KC je zameranie sa na
rozvoj a podporu neopakovateľných aktivít (jedinečných kultúrnych produktov, ktoré budú
typické pre Žilinu), ktoré sú unikátne v porovnaní s aktivitami ďalších lokálnych kultúrnych

inštitúcií, okolitých samospráv, miest a regiónov s cieľom uspenia v rámci konkurencie kultúrnej
ponuky.
5. Akumulácia prostriedkov a ich prerozdeľovanie na podporu kultúrneho života. KC je v dlhodobej
vízii nielen príjemcom prostriedkov mestského rozpočtu, ale je schopné akumulovať časť
prostriedkov cez sponzoring, vlastnú činnosť (napr. predávanie kultúrnych akcií organizovaným
skupinám), granty, prenájmy a pod.
6. Podpora miestnej kultúry. Podpora lokálnej scény s cieľom posilňovania miestneho kultúrneho
podhubia, vytvárania lepších podmienok pre miestne aktivity, inštitúcie a umelecké súbory, ale aj
podpora ekonomického kultúrneho sektoru (napr. kreatívny biznis) s cieľom vytvárania synergie
na miestnej úrovni a sieťovania miestnych kultúrnych inštitúcií (v tejto súvislosti môže KC
organizovať konferencie, semináre, workshopy a realizovať iné podporné aktivity: napr. spoločné
kalendáriá, spoločné plánovanie premiér a pod.).
7. Tvorba a koordinácia širšej kultúrnej siete. Úlohou KC je tvorba a rozvoj partnerstiev s tretím
sektorom, ďalšími kultúrnymi inštitúciami na pôde mesta, ale aj súkromným sektorom. Je
zodpovedné za rozvoj medzinárodnej spolupráce s inými kultúrnymi inštitúciami v rovine
programovej spolupráce, reprezentácie umenia a kultúry jedného mesta v druhom – výmena
kultúrnych produktov a aktivít (partnerské mestá). KC vytvára podmienky pre hosťovanie
zahraničných umelcov a kultúrnych projektov, ale aj vysielanie projektov Žiliny do zahraničia.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 Manažér/koordinátor ‐ riadiaca a rozhodovacia funkcia. Strategické plánovanie krátkodobých
a dlhodobých cieľov a vízií KC, dramaturgia, marketingová stratégia, sponzoring, fundraising,
prerozdeľovanie financií pre jednotlivé kultúrne podujatia, nadväzovanie spolupráce s inými
subjektmi, práca na stratégii mesta v oblasti kultúry, PR podujatí. Sčasti aj výkonná funkcia pri
niektorých vybratých projektoch.
 Projektový manažér/samostatný odborný pracovník – výkonná funkcia. Organizačné
zabezpečovanie podujatí, hlavne koordinačná funkcia pri organizovaní podujatí s viacerými
subjektmi, sprostredkovávanie kultúrnych, umeleckých vzdelávacích aktivít, metodicko‐
inštruktážny servis a odborná pomoc, spracovávanie a priebežná aktualizácia databázy informácii
o kultúrnych podujatiach v meste, administrácia webovej stránky, výkonné zabezpečenie
konkrétnych podujatí alebo ich koordinácia, sledovanie a plánovanie rozpočtu, koordinácia
činností subjektov zastrešovaných KC.
 Vedúci ekonóm

FILOZOFIA PRÁCE A SMEROVANIE
 v maximálnej miere externalizovať samotný výkon (outsourcing) pri zabezpečovaní kultúrnych
akcií
 vo väčšej miere zameranie sa na koordináciu a kumulovanie prostriedkov z ďalších zdrojov okrem
príspevku mesta
 koncepčná práca na budovaní a napĺňaní kultúrnej stratégie kultúry v meste (mapovanie a
budovanie spolupracujúcej miestnej siete kultúry, vytypovanie potrieb, určovanie priorít)
HLAVNÉ NÁSTROJE VÝKONU
 rozpočet mesta









získavanie grantov, štrukturálnych fondov (partnerstvo v projektoch)
granty poskytované Mestom Žilina
iniciovanie akcií a projektov
určovanie priorít
nefinančná podpora (priestory, úľavy, propagácia, sieťovanie)
PR, marketing a komunikácia
rozvoj a monitoring kultúrne orientovaných inštitúcii v správe mesta

NÁPLŇ PRÁCE
 Koordinácia a produkcia ‐ koordinácia kultúrnych aktivít v meste, príprava a realizácia kultúrnych
podujatí a aktivít, infobod (miesto, kde sa môžu záujemcovia a inštitúcie informovať), mapovanie,
dokumentácia, štatistika (prehľad)
 Spolupráca ‐ komunikácia so všetkými kultúrnymi subjektmi v meste, sieťovanie lokálne,
medzinárodná spolupráca
 Koncepcia/vízia/kultúrna politika – ideová náplň a dramaturgia celomestských akcií, tvorba
plánu aktivít, kultúrnej stratégie, spoločná diskusia so všetkými „hráčmi“, budovanie dlhodobej
stratégie
 Marketing, PR ‐ kultúrne akcie sú produktom, ktorý treba predávať (región, Slovensko)
 Fundraising / získavanie zdrojov ‐ získavanie zdrojov od sponzorov a prostredníctvom grantov,
poskytovanie agentúrnych služieb, prenájmy
 Konzultácie / selekcia ‐ konzultácie nápadov, selekcia top nápadov tretích subjektov, ktoré
prichádzajú s vlastnou ponukou projektov a ponukou na spoluprácu
 Prepojenie na iné oblasti ‐ prepojenie a úzka spolupráca s TIK a turistickým sektorom, na
vzdelávanie a školy (špeciálne školské programy)
PERSONÁLNE OBSADENIE
 vzťah ku kultúre, profesionalita
 skúsenosti s organizáciou kultúrnych podujatí
 jazykové schopnosti (angličtina)
 manažérske zručnosti (komunikácia, riadiace schopnosti)
 koncepčné myslenie
 podnikavé myslenie a zručnosti spojené s podnikaním
 skúsenosti s fundraisingom a sponzoringom vítané

