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Mesto aj v tomto roku pokračuje s investičnými projektami. Zmodernizujú sa viaceré školské zariadenia a rekonštrukciou prejde 
i vnútroblok na Fatranskej ulici.

Viaceré objekty v Žiline čaká rekonštrukcia

Očkovanie na ochorenie 
COVID-19 v Žiline

Okrem Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline 
sa na podávanie vakcín proti COVID-19 od soboty 
13. februára 2021 využíva aj veľkokapacitné 
očkovacie centrum, ktoré sa nachádza v športo-
vej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline. 

V mestskej hromadnej doprave platí 
od 1. februára prechodné obdobie

Mestskú hromadnú dopravu v Žiline čakajú 
rozsiahle zmeny. Okrem úpravy tarify, ktorá vstúpi 
do platnosti od 1. apríla, pripravil Dopravný podnik 
mesta Žiliny množstvo noviniek. 

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného 
priestranstva a životného prostredia) oznamuje, 
že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina 
vykonávaný jarný zber objemných komunálnych 
odpadov.

Zber objemných odpadov 
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obdobím prichádza do 
nášho mesta jar a s ňou 
i veľa práce na zlepšení 
života v našom meste. 

Čistota verejného pries-
toru je po zime vždy 
našou prioritou, aj keď 
stav žilinských ulíc tomu 
nie vždy zodpovedá. 
Napriek tomu sa do 
jarného čistenia cen-
tra mesta, ulíc a chod-
níkov pustíme v plnom 
nasadení hneď, ako to 
počasie dovolí. 

V súvislosti s korona-
krízou sa vo februári 
podarili naplniť tri ciele. 
Vďaka Žilinskému samo-
správnemu kraju, Minis-
terstvu zdravotníctva SR 
a ďalším partnerom sa 
v našom meste navýšil 
počet mobilných od-
berových miest na 13. 
Vykonalo sa všetko 
nevyhnutné pre návrat 
detí do vzdelávacieho 
procesu, čím začiat-
kom februára zasadlo 
do školských lavíc vyše 
2 400 žiakov a do ma-
terských škôl viac ako 
1 400 detí. Okrem toho 
sa tu zriadilo veľko-
kapacitné vakcinačné 
centrum.

Ako určite mnohí z vás 
vedia, Žilina sa rozhod-
la kandidovať na titul 
Európske hlavné mesto 
kultúry spolu s partner-
skými mestami Frýdek-
Místek (Česká repub-
lika) a Bielsko-Biala 
(Poľsko) pod značkou Ži-
lina Beskydy 2026.  Dnes 
už vieme, že Minister-
stvo kultúry SR posunulo 
vo februári tento pro-
jekt ďalej a naša kan-
didatúra postúpila do 
II. kola tejto súťaže. 
Mám nesmiernu radosť 
z výsledkov, ktoré tento 
projekt prináša a verím, 
že to tak bude až do 
úspešného konca.

Autor: MB

Ako ukázali skúsenos-
ti z predošlých rokov, 
služba sa medzi oby-
vateľmi mesta stala 
veľmi obľúbenou, avšak 
často dochádzalo aj 
k jej zneužívaniu na 
iné účely než tie, pre 
ktoré bola zriadená. Z 
analýzy, ktorú vypraco-
val doterajší prevádzko-
vateľ služby, spoločnosť 
Arriva Slovakia, vyplýva, 
že 87,5 % výpožičiek 

trvá menej ako 30 minút 
a štatistický ukazo-
vateľ priemernej dĺžky 
výpožičky je na úrovni 
16 minút.

Predpokladá sa, že 
poškodenie bicyk-
lov vzniká najmä pri 
výpožičkách v trvaní od 
30 do 60 minút, ktoré 
nie sú využívané na 
efektívny presun z bodu 
A do bodu B, ale slúžia 

skôr na zábavu. Nad-
merné opotrebovanie 
a poškodzovanie bi-
cyklov zbytočne zvyšuje 
náklady na prevádzku. 

Aby sme mohli aj 
naďalej využívať BikeKia 
ZADARMO a zároveň 
udržali jeho kvalitu, 
funkčnosť a dostup-
nosť, mesto Žilina sa 
spoločne s partnerom 
projektu Nadáciou Kia 

BikeKIA avizuje zmenu Motors Slovakia rozhodli 
zmeniť jednu z hlavných 
podmienok využíva-
nia tejto služby. Od 1. 
apríla 2021 dochádza 
k zmene časovej tarify 
zo 60 minút na 30 minút.

Zdieľané bicykle teda 
budeme môcť bez-
platne využívať prvých 

30 minút jazdy. Poku-
ta za prekročenie sta-
novenej 30-minútovej 
tarify bude naďalej vo 
výške 20 eur, pričom za 
každú ďalšiu 1 hodinu 
bude užívateľovi účto-
vaný rovnaký poplatok 
20 eur, avšak v maximál-
nej dennej výške 100 eur, 
ako to bolo doteraz.

Od apríla v Žiline odštartuje v poradí už tretia sezóna zdieľaných 
bicyklov BikeKIA.

Vyvrcholenie príprav Žiliny do prestížnej súťaže európske-
ho formátu pripadlo na 4. február. O postupujúcich mala 
rozhodnúť 30-minútová online prezentácia a následná 
60-minútová sekcia otázok a odpovedí pred 11-člennou 
medzinárodnou porotou. Žilinu zastupoval prezentačný 
tím zložený z 10 členov projektového tímu, zástupcov nezis-
kového sektora, ako aj reprezentantov mesta Žilina, Frýdek-
Místek a Bielsko-Biala, s ktorými v súťaži zdieľame spoločný 
projekt s názvom Žilina Beskydy 2026.

Medzinárodný hodnotiaci tím bol zložený z 11 expertov na 
oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu – z Fínska, Dánska, 
Rumunska, Španielska, Bulharska, Holandska, Poľska, Por-
tugalska, Francúzska a dvaja zo Slovenska. Hodnotili pri-
hlášky podľa šiestich hlavných kritérií – príspevok k dlhodo-
bej kultúrnej stratégii, kultúrny a umelecký obsah, európsky 
rozmer, dosah – účasť miestnych obyvateľov, manažment 
či riadenie a schopnosť dosiahnuť ciele.

Porotu zaujal veľký potenciál Žiliny osloviť aj európskeho 
diváka mixom medzi atraktívnou turistickou ponukou, out-
doorovou kultúrou, športom a silnými kultúrnymi tradíciami. 
V regióne je silne zastúpená nezávislá kultúra a zriaďo-
vané kultúrne inštitúcie, ale máme čo ponúknuť aj v oblas-
ti tradícií, kultúrneho dedičstva a inšpiratívnych príbehov, 
ktoré môžu Európu zaujať a inšpirovať.

Mená víťazov prvého kola napokon vyhlásilo Ministerstvo 
kultúry SR. Žilina v súťaži postúpila spolu s ďalšími dvomi 
uchádzačmi – mestom Nitra a Trenčín. V druhom kole sa 
od kandidátov očakáva, že ďalej rozvinú pripravovaný 
program, prehĺbia svoju stratégiu a zlepšia konkrétne oblas-
ti svojej kandidatúry. Druhá, detailnejšia prihláška bude 
predložená v auguste 2021, následne porota navštívi kan-
didátske mestá v priebehu septembra a celý proces bude 
zavŕšený záverečnou prezentáciou všetkých miest pred 
porotou. Víťaz titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 za 
Slovensko bude známy do konca roku 2021.

Žilina je dnes ešte bližšie k jedinečnej príležitosti. Víťazstvo 
by nám pomohlo získať medzinárodnú pozornosť a ponúk-
lo šancu propagovať silnú turistickú značku Beskydy. Tým 
by sa zvýšila atraktivita mesta a celého regiónu. Z pohľa-
du obyvateľov je titul Európskeho hlavného mesta kultúry 
aj príležitosť priniesť kultúru do verejného priestoru a vďaka 
tomu zveľadiť a zlepšiť stav verejného priestoru v meste. 
Kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu by sa naskytla príleži-
tosť vybudovať infraštruktúru potrebnú pre novú produk-
ciu kultúry (ateliéry pre výtvarníkov a dizajnérov, priesto-
ry pre skúšanie a prezentáciu tanca a divadla, kreatívne 
vzdelávanie, technologické zázemie pre tvorbu animo-
vaných fi lmov, dielne pre tvorbu umenia vo verejnom prie-
store a pod.). V súčasnej situácii ovplyvnenej pandémiou 
je dôležitý aj rozvoj udržateľných podmienok pre kultúrny 
a kreatívny priemysel. Inovačný potenciál mesta chceme 
rozvíjať aj vytvorením vedeckého kreatívneho hubu, co-
workingu a cezhraničného fablabu. Naším cieľom je pri-
tiahnuť kreatívnych ľudí do Žiliny a motivovať mladých ľudí, 
aby v Žiline zostali, prípadne aby mali dôvod vrátiť sa po 
dokončení štúdia.

Žilina postúpila do 2. kola súťaže 
Európske hlavné mesto kultúry 2026
Projektový tím EHMK 2026 kvôli pandémii absolvoval postupové kolo formou videokonferencie v Novej 
synagóge v Žiline, a to s netradičnou kulisou rozostavaného diela Sphéra od umelca Juraja Gábora.

Autor: MB

Pracovný tím EHMK 2026 počas online prezentácie

Viac info na
www.bikekia.sk

NOVÁ
sezóna,
nová
TARIFA!

DOBA PRENÁJMU
ZDARMA SA MENÍ

Od novej sezóny jazdíte 30 minút zdarma
pri každej výpožičke bicyklov BikeKIA.

Nech sú zdieľané bicykle ešte dlho 
obľúbeným doplnkom dopravy v meste.

Od novej sezóny jazdíte Od novej sezóny jazdíte 
pri každej výpožičke bicyklov BikeKIApri každej výpožičke bicyklov BikeKIA

Nech sú zdieľané bicykle ešte dlho 
obľúbeným doplnkom dopravy v meste.
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Obyvatelia Žiliny môžu poruchy 
na verejnom osvetlení ozna-
movať mestu prostredníctvom 
online formulára na internetovej 
stránke mesta. Okrem neho je 
možné akúkoľvek nefunkčnosť 
na osvetlení nahlasovať pro-
stredníctvom telefónneho čísla: 
041/56 27 122 alebo e-mailom 
na: poruchyvo@elza.sk. 

Ide o pilotný projekt, 
ktorého zriadenie si zo-
bral na plecia Žilinský 
samosprávny kraj na 
základe poverenia od 
Ministerstva zdravotníct-
va Slovenskej republiky 
a v spolupráci s mestom 
Žilina. Veľkokapacitné 
očkovacie centrum Ži-
linského samosprávne-
ho kraja má dennú 
kapacitu približne 1 000 
zaočkovaných. Počas 
prvého očkovacieho 
dňa, ktorý pripadol na 
sobotu 13. februára, 
využilo možnosť dať sa 
očkovať v novootvore-
nom centre vyše 500 
učiteľov. 

Prvá fáza očkovania 
pedagógov sa zameria-
va najmä na tie skupiny, 
ktoré zabezpečujú 
prezenčné vyučovanie, 
a to pedagogickí 
zamestnanci mater-
ských a špeciálnych 
materských škôl, uči-
telia zabezpečujú-

ci výučbu na prvom 
stupni základných škôl, 
v školských kluboch 
detí, v špeciálnych 
základných školách, 
v stredných školách 
pre žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením, 
v končiacich ročníkoch 
stredných škôl, peda-
gógovia stred-
ných zdravotníckych 

škôl a zamestnanci 
špeciálnych výchov-
ných zariadení (reedu-
kačné centrá, dia-
gnostické centrá 
a liečebno-výchovné 
sanatóriá).  

V e ľ k o k a p a c i t n é 
očkovacie centrum 
v súčasnosti slúži najmä 
učiteľom, no zámerom 

Očkovanie na ochorenie COVID-19 v Žiline
Okrem Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sa na podávanie vakcín proti COVID-19 od 
soboty 13. februára 2021 využíva aj veľkokapacitné očkovacie centrum, ktoré sa nachádza 
v športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline. Na zabezpečení vakcinácie sa 
podieľajú ambulantní lekári a sestry, ale pomáhajú aj medici.  

Na bezplatné očkovanie (prvá dávka) pre 
osoby zaradené do aktuálne platnej fázy 
vakcinácie sa objednáte prostredníctvom 
webovej stránky: www.korona.gov.sk/vak-
cinacia/. Pre osoby, ktoré nemajú prístup na 
internet, je k dispozícii infolinka Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky: 0800 174 
174.

Vakcinačné centrum žilinskej nemocnice sa 
nachádza v hlavnej budove polikliniky na 1. 
poschodí vľavo (pavilón H). Očkovanie pre-
bieha len pre objednaných pacientov, pričom 
je nutné preukázať sa občianskym preukazom 
a potvrdením o zaradení do skupiny osôb za-
radenej do aktuálne platnej fázy vakcinácie 
SR (napr. potvrdenie o zamestnaní, občiansky 
preukaz, zdravotná dokumentácia a pod.).  

V prípade osôb nevyhnutne vyžadujúcich 
sprievod je povolený sprievod maximálne 
jednou osobou. V prípade otázok o očkovaní 
alebo neočkovaní vzhľadom na váš aktuál-
ny zdravotný stav kontaktujte vášho všeo-
becného lekára.

Autor: EL

VAKCINAČNÉ CENTRUM 
FAKULTNEJ NEMOCNICE 
S POLIKLINIKOU ŽILINA

je, aby ďalej fungo-
valo aj pre iné skupiny 
obyvateľstva. Aktuálne 
sa na očkovanie môžu 
prihlasovať pedago-
gickí zamestnanci do 
55 rokov. Na očkovanie 
môžu prísť len osoby 
prihlásené prostred-
níctvom individuálnej 
registrácie, o ktorej sú 
Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a špor-
tu Slovenskej republiky  
informovaní riaditelia 
príslušných škôl. 

Vakcinácia je pre ži-
linských pedagógov 
veľmi dôležitá 
a kľúčová, a to najmä 
v súvislosti s nástupom 
detí do škôl. Aj z tohto 
dôvodu mesto potre-
buje mať istotu, že sa 
budú učitelia v školách 
cítiť bezpečne. Mesto 
ďakuje všetkým, ktorí sa 
na otvorení veľkokapa-
citného vakcinačného 
centra podieľali. 

Na druhé očkovanie sa neprihlasujte na portáli 
www.korona.gov.sk. Systém vám automaticky 
vygeneruje termín, ktorý vám príde formou 
SMS alebo e-mailom. Rozptyl medzi prvým 
a druhým očkovaním je stanovený na 28 dní. 
Čakajte preto na SMS s termínom.

Viac o očkovaní v žilinskej nemocnici nájdete 
na: www.fnspza.sk/sk/aktualne.

Na bezplatné očkovanie (prvá dávka) pre 

21. marca 1942

V priestore žilinských kasární začalo od 21. marca 1942 
fungovať koncentračné stredisko, ktoré sústreďovalo 
obyvateľov židovského pôvodu pred ich deportáciou 
do koncentračných táborov na území terajšieho Poľ-
ska. 25. marca prešiel cez Žilinu prvý z transportov, 
ktoré končili v Osvienčime alebo v Lublinskej oblasti. 
Na mieste bývalého koncentračného strediska dnes 
stojí pamätník „Cesta bez návratu“ pripomínajúci tie-
to tragické udalosti.

Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť naďalej 
uzatvorený do odvolania. Od pondelka 1. mar-
ca sú na mestskom úrade prístupné len služby
pokladne, a to v úradných hodinách v stredu od 
8.00 do 14.00 hod. Na podnety a korešponden-
ciu je na mestskom úrade zriadená schránka, kde 
môžu občania ukladať svoje písomnosti. Umiest-
nená je v medzichodbe za hlavným vchodom 
na mestský úrad. Občania môžu pri riešení svojich 
záležitostí využívať telefonickú a e-mailovú komu-
nikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami. 
Kontakty nájdete na str. č. 14.

O opätovnom sprístupnení všetkých služieb bude 
mesto informovať. 

zľava: minister zdravotníctva Marek Krajčí, predsedníčka ŽSK Erika Jurinová 
a primátor Peter Fiabáne
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Ako je na tom v súčasnosti okres Žilina?

Vo všeobecnosti pozorujeme, že epidemiologická situácia v okrese Žilina nie je sta-
bilná. Na začiatku roka počty pozitívnych výrazne pribúdali, v druhej polovici mesia-
ca sa situácia stabilizovala a nasledoval mierny pokles. Od začiatku februára sme 
sledovali opäť mierny nárast, situácia sa podľa dostupných dát zlepšila v sledova-
nom období od 8. do 15. 2. 2021. Následne od 15. 2. 2021  do konca mesiaca sa 
situácia opäť zhoršila. 

Aká bola účasť na posledných kolách skríningového testovania v okrese Žilina? 
Klesá počet otestovaných alebo sa drží na rovnakej úrovni? 

Na posledných kolách testovania v období od 22. do 28. 2. 2021 sa v okrese Žilina 
zúčastnilo na obecných mobilných odberových miestach 33 827 osôb, z toho bolo 
206 pozitívnych, čo predstavuje 0,61 % pozitivitu. Na testovaní od 15. do 21. 2. 2021 
sa zúčastnilo 34 094 osôb. Pozitívne testovaných bolo 195 osôb a pozitivita bola 0,57 
%. Z uvedených dát je zrejme, že počet otestovaných počas skríningu AG testami 
postupne klesá. Počet pozitívnych je však od polovice mesiaca konštatný. Okrem 
obecných testovaní sa v okrese realizujú aj testovania u zamestnávateľov. Tie vyka-
zujú veľmi nízku mieru pozitivity, čo poukazuje na vhodne zavedené epidemiologic-
ké opatrenia.

Ako je to s dodržiavaním opatrení v Žilinskom okrese? Sú zaznamenané časté po-
rušenia opatrení alebo sú občania disciplinovaní? 

V dodržiavaní a rešpektovaní prijatých opatrení nie sú občania našich okresov príliš 
dôslední. Počas februára riešili príslušníci Policajného zboru SR za jeden týždeň viac 
ako 300 porušení. Najčastejšie išlo o porušenie zákazu vychádzania a nenosenie 
rúšok. Objavili sa však aj porušenia karantény či porušenia opatrení zo strany 
prevádzok. Všetky zistené priestupky boli riešené udelením blokovej pokuty alebo 
sú odstúpené na priestupkové konania.

Sú samosprávy v okrese Žilina schopné organizovať ďalšie kolá testovania? 
Majú dostatok personálnych i materiálnych kapacít?

V rámci okresu sa testuje takmer nepretržite už od 18. 1. 2021. Je poznať, že 
obyvatelia, ale aj zástupcovia samospráv sú pravidelným testovaním vyčer-
paní, pričom zatiaľ nezaznamenali rapídne zlepšenie situácie v okrese. 
Otázkou ostáva, v akej situácii by sme boli bez takéhoto testovania. 

V praxi sa pri testovaní osvedčili 2 modely. V prípade obcí ide o tzv. rotačný 
systém testovacej obce. Združí sa 4 – 5 susedných obcí, ktoré sa počas víken-
dov striedajú pri testovaní pre všetky združené obce. Mestá nad 5 000 obyva-
teľov majú možnosť zriadiť stále mobilné odberové miesta (MOM), ktoré po-
berajú príspevok z Ministerstva zdravotníctva SR. Samospráva tak môže 
doplniť sieť MOM počas víkendu v menšom množstve. Občania by sa mali 
predovšetkým zamerať na testovanie počas celého týždňa v sieti stálych 
MOM. 

V okrese Žilina aktuálne funguje 13 MOM, počas pracovných dní a niektoré 
aj počas víkendu. 

Aký je postup pri založení MOM a aké podmienky musí zriaďovateľ splniť?

Vo všeobecnosti platí, že pre testovanie je nevyhnutné vytvoriť odberné 
miesta v dostatočných kapacitách umožňujúcich otestovanie obyvateľov 
obce. Zodpovedná osoba musí zabezpečiť každý deň na každé odberové mi-
esto najmenej päťčlenný odberový tím s minimálne jedným zdravotníkom a ad-
ministratívnymi pracovníkmi. Pri zriaďovaní odberového miesta sa dbá na to, 
aby sa proces vyhodnocovania testu realizoval pri teplote minimálne 15 °C. 

Bližšie informácie sú dostupné aj na www.e-vuc.sk. 

Za koordináciu procesov súvisiacich s testovaním na ochorenie COVID-19 zodpovedajú okrem samosprávy aj pracovníci z odborov krízového 
riadenia okresných úradov (OÚ). Pravidelne zabezpečujú poradenskú, odbornú, materiálnu či personálnu pomoc. Vďaka aktívnej spolupráci 
mesta Žilina a Okresného úradu Žilina sa zatiaľ darí plniť náročné úlohy spojené s testovaním, ako aj zvládať situáciu s pandémiou. O aktuálnom 
stave v okrese Žilina sme sa rozprávali s Miroslavou Taranovou, vedúcou odboru krízového riadenia Okresného úradu Žilina.

Autor: AB

Situácia s COVID sa v žilinskom okrese neustále mení
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Mesto zvyšuje kvalitu 
terénnej sociálnej práce

Mesto vytvára zóny 
s bezplatným wifi  pripojením

Od začiatku decembra 2020 môžu obyvatelia a návštevníci Žiliny bez-
platne surfovať po internete priamo v uliciach mesta. Desať prístupových 
bodov s wifi  pripojením bolo umiestnených v piatich lokalitách: 

- Park Budatín (1 bod),
- Požiarna zbrojnica Brodno (1 bod),
- Park Považský Chlmec (2 body),
- ZŠ Námestie mladosti na Hájiku (2 body), 
- Mestská krytá plaváreň – pri letných bazénoch (4 body).

Širokopásmový internet má minimálnu rýchlosť 30 Mbit/s. Bezplatný inter-
net je k dispozícii bez zadania hesla. Stačí sa prihlásiť do siete s názvom 
WiFi4EU. 

Na tento projekt mesto získalo fi nančnú dotáciu z Európskej komisie for-
mou voucheru na sumu 15 000 eur. 

Ďalšou dobrou správou je, že do leta v meste vďaka projektu WIFIpreTeba 
pribudne ďalších 10 wifi  prístupových bodov v šiestich lokalitách: 
– podchod pri železničnej stanici (2 body),
– Námestie Andreja Hlinku (2 body),
– Sad SNP (2 body),
– MŠ Závodie (2 body),
– budova Mestskej polície Žilina na Vlčincoch, Nanterská 29 (1 bod),
– Denné centrum pre seniorov na Ulici J. Borodáča 1 (1 bod).

Aj tieto bezplatné wifi  zóny budú mať minimálnu rýchlosť internetu 
30 Mbit/s. Verejnosť bude môcť využívať internet prihlásením sa do siete 
s názvom WIFIpreTeba bez zadania hesla. Projekt vznikne vďaka úspešnej 
žiadosti mesta v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Vo februári mesto podalo v rámci príslušného projektu novú žiadosť na 
vytvorenie ďalšej  pozície – odborný pracovník, ktorého pracovná náplň 
bude zameraná na oblasť podpory zamestnania.

Mesto sa pre tento krok rozhodlo na základe analýzy, ktorú urobili terénni 
sociálni pracovníci z komunitného centra v Žiline.

Tí vyhodnotili oblasť zamestnania ako sféru, kde je nevyhnutná rozsiahlej-
šia pomoc a podpora zo strany odborníka. Pravidelný príjem z pracovnej 
činnosti je jedným z najdôležitejších  nástrojov ochrany pred chudobou 
a sociálnym vylúčením. 

Práve v týchto dňoch, ktoré sú v súvislosti s pandémiou poznačené stra-
tou zamestnania, je pomoc so získavaním práce veľmi dôležitá. Mnohí 
ľudia, najmä z ohrozených a marginalizovaných skupín, ktorí sa ocitnú 
v núdzi, často ani netušia, kam sa môžu obrátiť, kde požiadať o pomoc, 
na čo majú nárok a najmä, ako nájsť cestu späť k dôstojnejšiemu a plno-
hodnotnému životu. V takýchto životných situáciách môžu kľúčovú úlo-
hu zohrať práve špeciálne vyškolení sociálni zamestnanci, ktorí s ľuďmi 
pracujú v ich prirodzenom prostredí.

Vďaka finančnej podpore Implementačnej agentúry Ministerstva 
práce, sociálnych veci a rodiny SR mesto realizuje už tretie pokra-
čovanie národného projektu, v rámci ktorého boli vytvorené 
3 nové pracovné pozície pre terénnych sociálnych pracovníkov. 

Vylepšujeme odborné učebne škôl
Mesto aktuálne rozbieha prvú fázu projektu za viac ako 1 milión eur. 
Modernizácia odborných učební vďaka financiám z Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) a rozpočtu mesta Žilina sa 
týka ZŠ Lichardova, ZŠ Martinská, ZŠ s MŠ Školská, ZŠ Jarná, ZŠ s MŠ Do 
Stošky, ZŠ Karpatská, ZŠ V. Javorku, ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda, ZŠ 
Námestie mladosti, ZŠ s MŠ Gaštanová, ZŠ Limbová a ZŠ Slovenských 
dobrovoľníkov.

Autor: MB

Autor: MB

Na jednotlivých školách v týchto dňoch začína distribúcia nového nábytku, 
modernizujú sa laboratórne učebne pre fyziku, chémiu, biológiu a polytech-
niku. Vylepšenie sa takisto dotkne aj jazykových tried a knižníc, do ktorých 
pribudne nový knihovnícky nábytok. Do jednotlivých odborných učební 
pribudnú nové stoly, stoličky ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Nebudú 
chýbať skrine na učebné pomôcky, bezpečnostné skrine na chemikálie, 
kovové skrine na náradie a podobne. 

V ďalšej etape budú na základné školy dodané nové didaktické pomôcky 
pre predmety fyzika, biológia, chémia, polytechnika. Za ňou bude nasle-
dovať modernizácia výpočtovej techniky. Zabezpečenie počítačov, note-
bookov a tlačiarní, spolu so softvérovým vybavením. V poslednej fáze bude 
obnovený knižničný fond vybraných základných škôl.
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Úpravu tarify schválili ži-
linskí mestskí poslanci na 
základe návrhu DPMŽ 
na rokovaní mestského 
zastupiteľstva 2. no-
vembra minulého roka. 
Dôvodom bolo aj to, 
že tarifa v mestskej 
hromadnej doprave 
v Žiline nebola v cenovej 
oblasti zmenená tak-
mer 10 rokov, pritom sa 
rokmi rozširoval systém 
poskytovaných zliav 
bez úprav cien ostat-
ného cestovného. Pri 
zmenách nebola dl-
hodobo zohľadňovaná 
infl ácia ani vývoj počtu 
prepravených cestu-
júcich.

Priemerná výška ces-
tovného je v Žiline dlhé 
roky, zrejme, najnižšia 
v rámci Slovenska. 
Cena priemerného ces-
tovného bola v roku 
2019 na úrovni 0,219 
eura bez DPH. To má za 
následok každoročne 
vyššie požiadavky na 
výdavky mesta Žilina 

ako objednávateľa 
dopravných služieb 
v oblasti poskytovania 
príspevku na služby vo 
verejnom záujme.

Po novom budú mať od 
1. apríla všetky papie-
rové i elektronické ces-
tovné lístky v mestskej 
hromadnej doprave 
12-minútovú alebo 
60-minútovú platnosť 
a nahradia aktuálne 
jedno a dvojpásmové 
cestovné lístky. Zásad-
nou zmenou v navrho-
vanej tarife je aj to, že 
všetky cestovné lístky sú 
časové a prestupné na 
neobmedzený počet 
ciest podľa časovej 
platnosti cestovného 
lístka. Žiaci vo veku od 
6 do 16 rokov či senio-
ri v kategórii od 62 do 
69 rokov si budú môcť 
podľa nových pravi-
diel nárok na bezplat-
nú dopravu uplatniť až 
po zaplatení ročného 
20-eurového poplat-
ku za zápis nároku na 

bezplatnú dopravu 
do dopravnej karty. 
Viacpočetné rodiny zís-
kajú úľavu na cestov-
nom. Pre tretie a každé 
ďalšie dieťa v rodine 
predstavuje poplatok 
za zápis nároku na bez-
platnú dopravu symbo-
lické 1 euro.  

Zmeny v mestskej 
hromadnej doprave 
v Žiline refl ektujú aj na 
pripravované spustenie 
integrovanej dopravy 
v Žilinskom kraji. Keďže 
mestská hromadná do-
prava bude do integro-
vaného dopravného 
systému zapojená hneď 
v prvej etape, dopravný 
podnik musel prejsť 
na nové technológie 
a prijať novú tarifu. 
Následne budú môcť 
cestujúci cestovať na 
jeden cestovný doklad 
v mestskej hromadnej 
doprave, prímestskej 
doprave, ale aj vlak-
mi.  Cestujúci v Žiline 
môžu čakať aj väčšiu 

elektronizáciu služieb. 
Vybavenie dopravných 
kariet, predplatných 
cestovných lístkov či 
zriadenie a dobíjanie 
elektronickej peňažen-
ky už bude možné aj 
prostredníctvom e-
shopu z pohodlia do-
mova. Novou tarifou sa 
spúšťa aj platba platob-
nými kartami v každom 
vozidle mestskej hro-
madnej dopravy na 
označovačoch ces-
tovných lístkov.

Dopravný podnik mesta Žiliny spustil 
novú webovú informačnú aplikáciu pre 
cestujúcich mybus.dpmz.sk a mobilnú 
aplikáciu MyBus. Webová informačná ap-
likácia (mybus.dpmz.sk) ponúka modernú 
a inteligentnú formu vyhľadania spoje-
nia, a preto priamo nahradila off-line vy-
hľadávač na internetovej stránke www.
dpmz.sk. 

Okrem zastávkového cestovného po-
riadku a cestovného poriadku liniek 
môžu cestujúci plnohodnotne využívať 
vyhľadávač spojenia v režime on-line. 
Okrem vyhľadania optimálneho spojenia, 
napr. jednoduchým spôsobom výberu 
ľubovoľných bodov na mape, ponúkne 
informáciu o aktuálnom meškaní spojov 
a cestujúci týmto spôsobom získajú reálnu 
predstavu o príchode spoja na zastávku. 
V rámci vyhľadávača spojenia je k dis-
pozícii aj ďalšia užitočná funkcia, tzv. vir-
tuálny zastávkový panel. Ten sa zobrazí 
po kliknutí na vybranú zastávku a ponúka 
aktuálne informácie o časoch odchodov 
spojov z danej zastávky.

Druhou najväčšou novinkou sú on-line 
mimoriadne dopravné informácie. Pro-
stredníctvom webovej informačnej apliká-
cie budú cestujúci okamžite informovaní 
o aktuálnych mimoriadnych situáciách 
týkajúcich sa MHD, napr. o plošnom 
meškaní spojov, výlukách, ale i zmenách 
cestovného poriadku a pod. Informačný 
záber on-line mimoriadnych dopravných 
informácií je naozaj široký, a preto som 
presvedčený, že praktický prínos tejto 
novej funkcie ocenia všetci cestujúci. 

Webovú informačnú aplikáciu dopĺňa 
mobilná aplikácia MyBus, ktorá bola vy-
tvorená pre oba mobilné operačné sys-
témy iOS a Android. Prostredníctvom mo-
bilnej aplikácie MyBus si odteraz môžu 
cestujúci pohodlne kúpiť SMS lístok, na-
staviť „budík“ pre vyhľadané spojenie 
alebo prostredníctvom notifi kácií budú 
automaticky upozornení na mimoriadne 
dopravné situácie. Mobilná aplikácia My-
Bus predstavuje modernú a komplexnú 
dopravnú aplikáciu, ktorá ponúka mno-
ho výhod a funkcií zvyšujúcich komfort 
a kvalitu prepravy mestskou hromadnou 
dopravou v Žiline. Preto každému cestu-
júcemu odporúčame jej stiahnutie. 

Viac informácií: www.dpmz.sk

V mestskej hromadnej doprave platí 
od 1. februára prechodné obdobie
Mestskú hromadnú dopravu v Žiline čakajú rozsiahle zmeny. Okrem úpravy tarify, ktorá vstúpi 
do platnosti od 1. apríla, pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) množstvo noviniek. 
Cestujúcim zvýšia komfort cestovania a vďaka elektronizácii služieb aj zjednodušia nákup 
cestovných lístkov. Od 1. februára vstúpilo do platnosti prechodné obdobie, ktoré slúži na 
zabezpečenie plynulej a bezpečnej zmeny doterajšej platnej tarify mestskej hromadnej do-
pravy na novú tarifu.

Autor: VM

Nové aplikácie MyBus

Po novom budú 
mať od 1. apríla 

všetky papierové 
i elektronické 
cestovné lístky 
v mestskej hro-

madnej doprave 
12-minútovú alebo 

60-minútovú 
platnosť.
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Okrem toho si poslanci vypočuli priebežnú informatívnu správu o zámere na 
zriadenie technických služieb mesta, informáciu o postupe mesta pri riešení 
klimatickej krízy, správu k vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste 
či informáciu o prihláške mesta Ž ilina do projektu Európske hlavné  mesto 
kultúry. Mestské zastupiteľstvo sa tiež zaoberalo návrhom koncepčného rieše-
nia centralizácie správy š portový ch zariadení v meste Ž ilina. Uznesením pover-
ilo primátora mesta vykonať všetky potrebné  kroky smerujúce k defi nitívnemu 
doriešeniu fungovania spoločnosti s názvom Správa š portový ch zariadení 
mesta Ž ilina, s.r.o. 

Mestskí poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach 
výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu pamätihodností 
mesta Žilina. Cieľom prijatého nariadenia je stanoviť pravidlá  a postupy, na 
základe ktorých sa budú hnuteľné  a nehnuteľné  veci vyhlasovať za pamäti-
hodnosť mesta a zapisovať do zoznamu. Publikáciou a zverejňovaním chce 
mesto prispieť k ich lepšej prezentácii a informovanosti verejnosti, ako aj zvyšo-
vaniu kultúrneho povedomia. Prijaté uznesenie umožňuje vlastníkom pamä-
tihodností mesta aj bezplatnú odbornú a metodickú pomoc pri ich údržbe, 
obnove a pod. 

Rokovalo mestské zastupiteľstvo, 
schválilo nové ulice v Žiline
aj úľavy pre podnikateľov

V programe februárového rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline, 
ktoré sa konalo 25. februára prostredníctvom videokonferencie, sa 
mestskí poslanci venovali správe o  kontrolnej činnosti hlavnej kontro-
lórky mesta v roku 2020 a správe o výsledku kontrol, návrhu všeo-
becne záväzného nariadenia o výške finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa mater-
skej školy a dieťa školského zariadenia, rokovali aj o mestských 
nájomných bytoch a schválili organizačný poriadok Útvaru hlavného 
architekta mesta. 

Autor: VM

Súkromní podnikatelia, ktorí prevádzkujú letné terasy v Žiline, budú môcť aj 
v tomto roku využiť pomoc od mesta. Výška nájomného za pozemky pod let-
nými terasami, ktoré v minulom roku mestskí poslanci zmenili na symbolické 
jedno euro, ostáva v období od 1. apríla do 31. októbra 2021 nezmenená. 
Uvedené opatrenie má pomôcť prevádzkovateľom reštauračných služieb 
v Žiline, ktorým poklesli tržby v dôsledku prijatých protipandemických nar-
iadení. Podľa súčasnej platnej legislatívy mesta sa za terasy v Žiline neplatí 
poplatok, ale nájomné za pozemky pod letnými terasami v zmysle nájomnej 
zmluvy. Nejde teda o systém riešenia cez záber verejného priestranstva, čo je 
rozdiel oproti iným mestám na Slovensku.  

Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní schválili aj nové názvy ulíc 
a verejných priestranstiev v Žiline. V mestskej časti Mojšova Lúčka pribudne 
ulica s názvom Furmanská cesta. Ide o cestu od kaplnky – mosta pri Váhu 
až po katastrálne územie Stráňavy. Na ceste sídlia tri súkromné spoločnosti 
a premenovanie ulice uľahčí jednak doručovanie pošty, ale aj napomôže 
k lepšej orientácii zákazníkov. Novú Dolovú ulicu dostanú aj obyvatelia Žilin-
skej Lehoty. Návrh pomenúvajúci ulicu, ktorá odbočuje z ulice Na cintorín, ini-
ciovali obyvatelia uvedenej mestskej časti. Na Bôriku zasa vznikne Univerzitné 
námestie. Bude tak pomenovaný priestor pred hlavným vstupom do Žilinskej 
univerzity s oddychovými zónami pre študentov a zamestnancov. Názov no-
vovznikajú ceho Parku Carla Gustava Swenssona v Starom meste vychádza 
z podnetu občianskeho združenia Servare et Manere o.z. Park na rohu Ky-
suckej a Športovej ulice pri bývalej sú kenke nesie meno významného švédske-
ho architekta, ktorý ho projektoval. Pražská ulica pribudne na sídlisku Vlčince. 
Ide o nový názov ulice napojenej z ulice Obežná pre obytný súbor Color Park. 
Názvy nových ulíc prerokovala a v uvedenej podobe odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline. 

Zľavy na nájomnom pre podnikateľov

V Žiline pribudnú nové ulice, park i námestie

Samospráva v zmysle 
platnej legislatívy 
každoročne ako 
správca dane vyru-
buje svojim občanom 
a podnikateľom rôzne 
druhy daní či poplat-
kov, predovšetkým daň 
z nehnuteľností, daň 
za psa, daň za pre-
dajné automaty, daň 
za nevýherné hracie 
prístroje či poplatok za 
komunálny odpad. 

Rozhodnutia za tieto
dane a popla-
tok doručuje mesto 
v súlade so zákonom, 
a to do vlastných rúk 
prostredníctvom pošty, 
zamestnancov úra-
du či verejnou vyhláš-
kou, ak nie je správcovi 
dane známy pobyt 
alebo sídlo daňovníka, 
ako i do elektronickej 
schránky aktivovanej 
na doručovanie. Mnoho 
občanov si spôsob za-
sielania do elektronickej 
schránky aktivovanej 
na doručovanie mýli 
s doručovaním na osob-
nú, súkromnú e-mailovú 
adresu. 

Jediný spôsob, ako elek-
tronicky doručiť rozhod-

nutie o vyrubení daní 
a poplatku, je do elek-
tronickej schránky, ktorú 
získa občan pri vydaní 
občianskeho preukazu 
s čipom. Túto schránku 
je však potrebné ak-
tivovať si na doručenie. 
Celý postup aktivácie 
elektronickej schránky 
je uvedený na interne-
tovej stránke: https://
www.slovensko.sk/sk/
agendy/agenda/_fyzic-
ka-osoba-obcan-sr/. Po 
aktivácii môže občan 
využívať schránku na 
prijímanie rozhodnutí 
o výrubení daní a poplat-
ku, ale aj iných rozhod-
nutí orgánov štátnej 
správy a samosprávy. 

Na území mesta má 
v súčasnosti elektronickú 
schránku aktivovanú na 
doručovanie približne 
3 000 občanov s trvalým 
pobytom v Žiline. Okrem 
súkromných spoločnos-
tí musia mať od 1. júna 
2020 aktivovanú elek-
tronickú schránku aj 
nadácie, neinvestičné 
fondy, neziskové or-
ganizácie poskytujúce 
verejnoprospešné služ-
by, občianske združe-
nia, odborové a zamest-

návateľské organizácie, 
politické strany a hnu-
tia, záujmové združenia 
právnických osôb a or-
ganizácie s medzinárod-
ným prvkom.

Používanie elektronickej 
schránky na doručo-
vanie úradných rozhod-
nutí a dokumentov 
predstavuje moderný 
a ekologický spôsob 
komunikácie občanov 
s úradmi. Týmto spô-
sobom občan šetrí nielen 
svoj čas, ale aj fi nančné 
prostriedky, keďže nákla-
dy na správne poplatky 
sú pri využívaní elektro-
nickej schránky nižšie.  

Využite možnosť nechať si zasielať 
rozhodnutie o dani elektronicky

K tejto službe potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom 
a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. 

Autor: AB

Celý postup 
aktivácie 

elektronickej 
schránky je 
uvedený na 
internetovej 

stránke: https://
www.slovensko.
sk/sk/agendy/
agenda/_fyzic-
ka-osoba-ob-

can-sr/.
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Jedným z ďalších investičných projektov mesta je rekonštrukcia Materskej školy 
Juraja Závodského 16 v Žiline. Cena diela, ktorého predpokladaná doba výstavby 
je 15 mesiacov, predstavuje vyše 350 000 eur s DPH. V súčasnosti to je čiastočne 
podpivničený jednopodlažný objekt, pričom projekt rieši nadstavbu jedného 
podlažia nad celým pôdorysom budovy školy. Areál je oplotený, slúži ako dvor  
a detské ihrisko pre deti predškolského veku. Po zrealizovaní bude budova dvoj-
podlažná so strechou tvaru valby. V priestoroch nadstavenej časti školy budú 
vytvorené dve nové triedy pre deti a potrebné zázemie na prevádzku materskej 
školy, čím sa vytvoria miesta pre ďalších 33 detí predškolského veku. Detské ihrisko 
bude doplnené o pieskovisko a pribudne nové vybavenie ihriska – preliezky, 
hojdačky a domčeky.

Výstavba chodníka pri Materskej škole Jarná 

Obyvateľom mestskej časti Hliny VII bude od jari k dispozícii nový chodník pre 
peších. Výstavba chodníka, ktorý vedie popred Materskú školu na Jarnej 2602/7  
v Žiline, prebiehala ešte počas minulého roka a ukončená bola 20. decembra 
2020. Následne sa vo februári 2021 uskutočnilo preberacie konanie stavby.
Náklady na realizáciu výstavby chodníka predstavujú vyše 22 000 eur. Predmetný 
chodník čaká počas najbližších týždňov kolaudácia. Do 30. apríla sa budú na 
chodníku dokončovať práce, ktoré nebolo možné uskutočniť počas zimných me-
siacov.

Rekonštrukcia Materskej školy na Suvorovej ulici

V súčasnosti približne 40-ročná budova materskej školy, ktorá sa skladá z 5 pavi-
lónov, prejde celkovou rekonštrukciou, čím sa navýši kapacita zo súčasných cca 
160 na cca 200 detí. Pri spracovaní dokumentácie sa vychádzalo z požiadaviek 
investora na zvýšenie kapacity materskej školy, ako aj zníženie energetickej nároč-
nosti riešených pavilónov. Všetky pavilóny budú kompletne zateplené vrátane 
výmeny okien a dverí, z toho pavilóny č. 1 a 2 budú nadstavené o jedno podlažie 
a bude vymenená kompletná elektroinštalácia vrátane nových svietidiel. Vonkaj-
ší areál bude doplnený o nové hracie prvky. Taktiež budú zrekonštruované sociál-
ne zariadenia vrátane výmeny vykurovacích telies a vybudované nové oplote-
nie. Farebnosť novej fasády s umeleckým spestrením sa v súčasnosti konzultuje s 
Útvarom hlavného architekta. Náklady na rekonštrukciu budú predstavovať sumu 
cca 1 300 000 eur. Aktuálne práce napredujú podľa harmonogramu, predpokla-
daný termín otvorenia materskej školy je september 2021.

Revitalizácia vnútrobloku na Fatranskej ulici

Verejný priestor na sídlisku Vlčince prejde počas najbližších mesiacov revitalizá-
ciou, ktorú v súčasnosti prerušuje zimné počasie. Cena diela predstavuje vyše  
340 000 eur s DPH. Hlavnými bodmi projektu sú obnova chodníkov a jestvujúcich 
asfaltových plôch, obnova a doplnenie mobiliára ako smetné nádoby, lavičky  
a ležadla či vytvorenie zelených parkovacích zábran. Po revitalizácii tu občania 
nájdu stojany na bicykle či knižnú búdku. Revitalizáciou prejdú aj športové plochy 
– nový asfalt, farebný náter, doplnia sa tyče na volejbal, streetballový kôš či stoly 
na stolný tenis. Pre seniorov budú doplnené dva šachové stolíky a z celej zatráv-
nenej plochy za parkovacím domom bude vytvorená relax/piknik zóna s ležadla-
mi, paletovými mobilnými stolmi a sedením. Na existujúcom chodníku v tvare 
osmičky vznikne cyklo/in-line okruh pre deti s terénnou vlnou, pumptrack dráhou, 
slalomom a drevenou prekážkou. Ďalej sa doplní skulptúra, ktorá má odkazovať 
na históriu letiska na tomto území, kde je definovaná jeho približná poloha. Taktiež 
sa vytvorí parkúr cvičisko a workout na existujúcej spevnej ploche, kde je navrh-
nutý nový asfaltový povrch a dopadové plochy z recyklovanej pryže. Obnoví sa 
tu kruhové pieskovisko, revitalizáciou prejdú i zvyšné pieskoviská a ihriská. Ďalším 
dôležitým bodom revitalizácie je výsadba zelene, kde sa k jestvujúcej zeleni pri-
dajú ďalšie listnaté a ihličnaté stromy, kry, bylinkové záhradky a popínavá zeleň. 
Je využitá ako zatraktívnenie a proti grafiti úprava parkovacieho domu vo forme 
popínavej aj solitérnej zelene. Zeleň bude využitá aj na drevených prvkoch, ktoré 
slúžia ako hravé „tunely“ na cyklodráhe, ktoré sú obrastené popínavou zeleňou. 
Taktiež budú na dvoch miestach situované kompostéry a bylinkové záhradky.

Rekonštrukcia Materskej školy v Závodí

Investičné projekty v Žiline pokračujú 

Výstavba chodníka pri Materskej škole Jarná 

Rekonštrukcia Materskej školy na Suvorovej ulici

Revitalizácia vnútrobloku na Fatranskej ulici

Rekonštrukcia Materskej školy v Závodí
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Tentoraz išlo o súťažný 
dialóg, čo je inovatívna 
forma výberu, ktorá 
umožňuje priebežnú ko-
munikáciu s uchádzačmi 
o ich návrhu a ďalšie for-
mulovanie samotného 
zadania. Na víťazovi,  ar-
chitektonickej kancelárii 
SLLA s. r. o., sa jednohlas-
ne zhodla päťčlenná od-
borná komisia. Autormi 
návrhu riešenia sú Ing. 
arch. Michal Sulo, Ing. 
Ján Augustín a Ing. arch. 
Miriam Lišková. 

Komisia v zložení Ing. 
arch. Peter Lényi – pred-
seda komisie, Ing. Michal 
Marcinov, Ing. arch. Pe-
ter Nezval, Ing. arch. Du-
šan Šimun a Ing. arch. 
Rudolf Chodelka vysoko 
hodnotila fl exibilitu víťaz-
ného tímu, ktorý ponúkol 
dva veľmi kvalitné návrhy 
a dokázal veľmi kreatív-
ne pochopiť a zapraco-
vať pripomienky mesta.

Víťazný návrh rozširuje 
pešiu zónu na oboch 
stranách Bulváru, dopĺňa 

ju o vysokú  zeleň. Nová 
alej  platanov bude do-
minantným „zeleným“ 
prvkom v území. Predsta-
vené riešenie tak refl ek-
tuje súčasné trendy 
stvárnenia verejných 
priestorov. Pod stromami 
na obidvoch stranách 
vzniká široký priestor pre 
stretávanie, oddych, 
šport, je tvorený mozai-
kou zelených plôch 
a dlažieb. Priestor svojou 
variabilitou umožňuje 
umiestnenie terás kaviar-
ní prakticky v každom 
mieste promenády. 

Výrazne sa tak zvýši po-
bytová funkcia v území. 
Popri stredovej komu-
nikácii je vedený jazdný 
pruh pre cyklistov. V záuj-
me bezpečnosti je od 
komunikácie a od chod-
níka oddelený pomocou 
varovného pásu – dlaž-
by. Celý priestor ulice je 
riešený v jednej výškovej 
úrovni ako striktne bez-
bariérový. Bude mať tak 
viac „promenádový“ 
charakter. Všetky pešie  

trasy budú spĺňať pod-
mienky pre používanie 
osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. To 
sa javí ako optimálne rie-
šenie.  

Súčasťou bude aj úpra-
va autobusovej zastávky 
na Mostnej ulici s prestre-
šením existujúcich scho-
dov a výťahom. Táto 
veľmi vyťažená zastávka 
si zaslúži také riešenie, 
ktoré výrazne zvýši kom-
fort cestujúcich. A, sa-
mozrejme, zvýši aj jej 
estetické stvárnenie.

Vysoký podiel nespev-
nených plôch na celom 
území bude pôsobiť  ako 
ekostabilizačný prvok, 
čo prispeje k  trvalo udr-
žateľnému rozvoju a eli-
minuje nepriaznivé dô-
sledky klimatických 
zmien.

Výhodou víťazného 
návrhu je jeho robust-
nosť, čo umožňuje jed-
noduché vstrebanie 
zmien a úprav, ktorými 

návrh v nadväzujúcich 
fázach prejde kvôli 

Poznáme víťazné návrhy architektonickej súťaže na Nový Bulvár
Urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž vyhlásilo mesto 
v septembri minulého roka. Jej cieľom bolo nájsť vyhovujúce riešenie 
frekventovaného verejného priestoru Nového Bulváru v Žiline, medzi 
ulicami Mostná a Fándlyho.

zohľadneniu vplyvov, 
ktoré v súťaži neboli za-
hrnuté, ako aj podnetov 
generovaných samot-
ným návrhom (riešenie 
statickej dopravy a 
pod.).

Mestský úrad pred-
pokladá, že do revitali-
zácie Nového Bulváru v 
nasledujúcich rokoch in-
vestuje približne 2,5-mi-
lióna eur. Celková ob-
nova územia je 
rozdelená na dve eta-
py, pričom aktuálne sa 
rieši práve Nový Bulvár. 
Lokalita Starého Bulváru 
prejde obnovou až ná-
sledne, keďže je zložitej-
šia na prípravu. 

Mesto sa ešte v rámci 
súťažného dialógu bude 
snažiť s víťazom dohod-
núť na realizácii jeho 
návrhu. Tieto rokovania 
prebehnú v najbližších 
dňoch. V prípade, ak by 

sa tak nestalo, bude sa-
mospráva komunikovať 
s ateliérom PLURAL s. r. 
o., ktorý sa umiestnil 
druhý v poradí, alebo 
s tretím úspešným 
uchádzačom, spol. PLEI-
DEL ARCHITEKTI s. r. o.

Do súťažného dialógu sa 
zapojili celkovo 4 autor-
ské kolektívy. Do ďalšie-
ho kola komisia posunu-
la tri autorské návrhy, 
ktoré sa hodnotili v záve-
rečnej fáze súťažného 
dialógu. Víťazný archi-
tektonický kolektív získal 
za návrh hlavnú cenu 
8 000 eur, druhý v poradí 
4 500 eur a tretí 4 000 eur.

Touto rekonštrukciou sa 
Žilina pridá k moderným, 
progresívnym mestám 
a nastaví nový trend 
v pretváraní verejného 
priestoru v našom meste 
v prospech jeho obyva-
teľov. 

Autor: MB

Súťažný návrh PLEIDEL

Súťažný návrh SLLA

Súťažný návrh PLURAL
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Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Na starej hradskej (odboč-
ka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať, Radová ulica 
(začiatok ulice), križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz, Ulica slovenských dobro-
voľníkov (pri cintoríne), Snežnická cesta – v termíne od 11. do 12. 3. Zádubnie:
Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) – neskôr presun na stred ulice, Zá-
dubanská ulica (pri kultúrnom dome, Zádubanská ulica (pri cintoríne), Richtár-
ska ulica (Náruč, dolný koniec ulice), Richtárska ulica (stred mestskej časti). 
Zástranie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná ulica (pri obchode 
„Mineza“), Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej 
časti), Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (pri kultúrnom dome), 
Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve), Hore humnami (pri cin-
toríne).

Od 8. 3. do 12. 3. 2021 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

Brodno: Zaroháčovská ulica, Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby pre-
sun na iné stojisko, Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica 
(pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presun na iné stojisko, 
Zábrežná ulica (pri pohostinstve „Moravec“), Zábrežná ulica (v strede ulice), 
Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky. Považský Chl-
mec: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), Na Hôrke – neskôr presun na 
Závozskú ulicu, Pri Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Medzierky, križovatka 
Bytčianskej ulice a Novej ulice. Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Labutia ulica 
(pri ihrisku), Stehličia ulica (pri bývalej materskej škole), Vrania ulica (pri kultúr-
nom dome), Drozdia ulica (prvá zastávka MHD). Žilinská Lehota: Kortinská uli-
ca (pri kultúrnom dome), Na cintorín (pri cintoríne). 

Od 15. 3. do 19. 3. 2021 – Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota

Od 22. 3. do 26. 3. 2021 – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie

Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica 
Jura Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednota, Petzvalova 
ulica (oproti ihrisku MŠ) – neskôr presun podľa potreby, križovatka Ulice Mateja 
Bela a Kvačalovej ulice. Bytčica: Na Záchrastí č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), 
Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD), 
križovatka Chalupkovej ulice a Na Záchrastí, Matuškova ulica č. 13 – neskôr 
presun na Hlavnú ulicu č. 23, križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri 
evanjelickom cintoríne). Bánová: Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Miku-
láša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej škole), 
križovatka Malinovej a Záhradníckej ulice. Závodie: Školská ulica (pri základnej 
škole), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke), Cesta na štadión (vedľa futba-
lového ihriska), Pod sadom (pri betónových zábranách)
od 23. 3. do 24. 3. – Bánová – Námestie sv. Jána Bosca, od 25. 3. do 27. 3. – 
Bánová – Riečna ulica (odvoz v sobotu ráno), od 25. 3. do 27. 3. – Závodie – 
križovatka ulíc Pod Sadom a Hôreckej cesty (odvoz v sobotu ráno).

Od 29. 3. do 2. 4. 2021 – Solinky, Bôrik, Strážov

Solinky: Smreková ulica, Javorová ulica (pri garážach), Borová ulica (stred 
ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, Jaseňová ulica, Platanová ulica 
(oproti „Zámočku“), Limbová ulica 1 (pri ihrisku) – neskôr presun ako vždy, Ga-
štanová ulica, Osiková ulica, Dubová ulica, Solinky – Juh. Bôrik: Tulipánová 
ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potra-
viny“), Ulica Jána Kovalíka č. 21 – neskôr presun na Čulenovu ulicu, križovatka 
Oravskej ulice a Bôrickej cesty, Nešporova ulica (parkovisko pri OD „BILLA“), 
Na Malý Diel. Strážov: Priehradná ulica (konečná zastávka MHD), Dedinská 
ulica (koniec ulice), Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčianke), Raj-
čianska ulica (v strede).

Od 5. 4. do 9. 4. 2021 – Staré mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové

Staré mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici) – neskôr 
presun na roh Bratislavskej a Sasinkovej ulice, križovatka Ulice Daniela Krmana 
a Na Šefranici – neskôr presun na križovatku ulíc Murgašova a Stárkova, Na 
Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“, Hollé-
ho ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10, Revolučná ulica (chod-
ník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc Milana Rastislava 
Štefánika a Jána Milca, Klemensova ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej 
ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“), Predmestská ulica – 
v termíne od 8. 4. do 9. 4. Malá Praha: križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanské-
ho ulice, križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice, križovatka Kollárovej 
a Daxnerovej ulice – neskôr presun na Daxnerovu ulicu č. 1, Závodská cesta č. 
60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“). Rosinky: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 
– 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice. Trnové: Magočovská 
ulica (konečná zastávka MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obc-
hode), Nový Domov (zastávka MHD Rakové), Horná Trnovská ulica (pri futba-
lovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne).

Od 12. 4. do 16. 4. 2021 – Hliny I – VIII

Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou) – ne-
skôr presun do vnútrobloku Komenského č. 41. Hliny II: Ulica Antona Bernoláka 
(„Bulvár“, za predajňou „Očná optika“). Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, Puški-
nova ulica (pri ihrisku) – neskôr presun na Puškinovu ulicu č. 5. Hliny IV: Čajako-
va ulica (začiatok ulice pri gymnáziu). Hliny V: Ružová ulica (pri spoločenskom 
pavilóne), Hečkova ulica (pri parkovisku), Kraskova ulica (pri križovatke s Hlin-
skou ulicou). Hliny VI: za reštauráciou „Máj“, pri objekte výmenníkovej stanice, 
Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku). Hliny VII: Jarná ulica (pri bývalej poš-
te), Gabajova ulica (pri bývalej pekárni), Saleziánska ulica (oproti Byttermu). 
Hliny VIII: Lichardova ulica, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“), 
Rajecká ulica č. 1.

Od 19. 4. do 23. 4. 2021 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka

Vlčince I: Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“), Námestie Ľu-
dovíta Fullu č. 2 (pri garážach), Námestie Ľudovíta Fullu. Vlčince II: Dobšinské-
ho ulica (za lekárňou), Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy 
Slančíkovej Timravy č. 11, Ústecká ulica, Tulská ulica č. 6. Vlčince III: Fatranská 
ulica (parkovisko oproti reštaurácii), Karpatská ulica (pri základnej škole), 
Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) – 
neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7. Vlčince IV: Ulica Eduarda Nécseya (nad 
Hlbokou cestou), Ulica Jána Vojtaššáka (za Špeciálnou základnou školou 
s materskou školou), Ulica Karola Kmeťku (pri parkovisku). Celulózka: Pri Celu-
lózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu. Mojšova Lúčka: 
Rybné námestie, Pstruhová ulica, Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na 
Lieňovú ulicu.

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného pro-
stredia) oznamuje, že od 8. 3. do 23. 4. 2021 je na území mesta Žilina vykonávaný 
jarný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, 
nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapa-
citných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, 
pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný 
odpad, tráva, lístie, konáre a pod. 

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania 
bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného 
dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu 
od 8.00 do 12.00 hod.). Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať 
iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa 
odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú roz-
miestnené podľa nasledujúceho harmonogramu: 

Celý harmonogram nájdete na stránke mesta: 
www.zilina.sk.
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Ako triediť odpad: Je triedenie odpadu dôležité?

Recyklácia chápe odpad ako zdroj. Životný cyklus 
odpadu sa tak nekončí, pretože nepotrebné a staré 
veci premieňame na nové užitočné produkty. Na-
príklad z 30 plastových fl iaš vieme vyrobiť 1 fl eecovú 
bundu. 

Recykláciou jednej tony papiera zachránime 17 stro-
mov, pričom papier možno recyklovať až 7-krát. Po-
dobne pri recyklácii 1 tony plastov ušetríme až 214 li-
trov ropy a energiu porovnateľnú s ročnou spotrebou 
dvojčlennej domácnosti.

Triedený zber je pre všetkých občanov bezplatný. 
Vývoz farebných kontajnerov, ktoré nám slúžia na trie-
dený zber, nie je zahrnutý v poplatku za komunálny 
odpad! Občan platí iba za nádobu na zmesový ko-
munálny odpad. Triedený zber (papier, plast, sklo, 
kov, nápojové kartóny) hradí výrobca tovaru vďaka 
tzv. rozšírenej zodpovednosti. V meste Žilina nám trie-
dený zber fi nancuje naša OZV Naturpack. Preto čím 
viac odpadu vytriedime, tým vzniká menej zmesové-
ho odpadu, za ktorý si platíme. To by malo viesť k zni-
žovaniu alebo zachovaniu výšky poplatkov pre obča-
na. Zmesový komunálny odpad končí na skládkach 
odpadu alebo v spaľovni. Každý rok si obec vypočíta 
svoju mieru triedenia  a na základe percentuálnej 
hodnoty sa odvíja výška poplatku, koľko eur bude 
obec platiť za uloženie 1 tony odpadu na skládke. 
Systém je nastavený tak, aby motivoval samosprávy 
k aktivitám, ktoré smerujú k znižovaniu množstva 
skládkovaného odpadu. Poplatok sa každoročne zvy-
šuje. Netriedenie odpadu spôsobuje značný nárast 
nákladov na odpadové hospodárstvo.

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemné-
ho odpadu  na skládku odpadov v eur/t (mesto Žilina v rokoch 2019 – 2021).

Takto sa za posledné roky vyvíjala cena za skládkovanie zmesového komunál-
neho a  objemného odpadu pri konkrétnej percentuálnej miere triedenia. Žili-
na sa dlhodobo nachádza na úrovni triedenia odpadu v objeme 40 – 50 %. 
Vývoj ceny pre naše mesto je označený červenou. 

Úroveň 
vytriedenia 

komunálneho 
odpadu

Sadzba za skládkovanie zmesového 
komunálneho a objemného odpadu 

eur/1 tona

2019 2020 2021
< 10 % 17 26 33

10 – 20 % 12 24 30

20 – 30 % 10 22 27
30 – 40 % 8 13 22
40 – 50 % 7 12 18
50 – 60 % 7 11 15

> 60 % 7 8 11

V roku 2019 malo mesto mieru triedenia 40,56 %, čím si „vyslúžilo“ poplatok za 
uloženie svojho zmesového komunálneho a objemného odpadu na skládke 
v cene 7 eur/tona.

V nasledujúcom roku 2020 sa miera triedenia mierne zvýšila a síce na 43,53 %, ale 
aj napriek tomu nám to nezabezpečilo nižší poplatok za uloženie nášho odpadu 
na skládke a poplatok sa zo 7 eur/tona zvýšil na 12 eur/tona. 

A máme tu rok 2021, miera triedenia nám stúpla zo 43,53 % na 43,63 %, a tým sme 
si vyslúžili poplatok za 18 eur/tona.

A preto, aj keď systém triedeného zberu nie je zahrnutý v poplatku za komunálny 
odpad, je na nás, aby sme začali k triedeniu zodpovedne pristupovať, pretože 
poplatky za skládkovanie sa budú z roka na rok zvyšovať, a to sa odrazí na sume 
poplatku, ktorú platíme každý rok za komunálny odpad. 

Najväčšiu úsporu energie dosiahneme pri recyklácii 
kovov. Recykláciou jednej hliníkovej plechovky ušetrí-
me približne toľko elektrickej energie, koľko by sme 
spotrebovali pri trojhodinovom pozeraní televízie.

Recykláciou zabraňujeme tomu, aby odpad končil 
na skládkach. Skládkovanie je totiž najnevhodnejšou 
metódou nakladania s odpadmi a recykláciou mô-
žeme eliminovať znečistenie vzduchu, pôdy a vody 
spôsobené skládkovaním.

Skládky odpadov produkujú najviac skleníkových 
plynov v odpadovom sektore. Pri rozklade odpadu na 
skládkach vzniká skládkový plyn, najmä metán (CH4) 
a oxid uhličitý (CO2), ktorý urýchľuje klimatické zmeny.

Dávame odpadu druhú šancu na život

Šetríme prírodné zdroje

Šetríme vlastné peniaze

Šetríme energiu

Znižujeme množstvo odpadu na skládkach

Prispievame k ochrane klímy
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História polície ako or-
gánu dohliadajúceho 
na dodržiavanie pravi-
diel, elimináciu zločinu 
a ochranu obyvateľstva 
či majetku siaha hlboko 
do minulosti a viaže sa 
na organizovanie ľudí 
do podoby prvých spo-
ločenstiev. Medzi prvot-
né úlohy mestskej polí-
cie patrilo stráženie 
prístupových ciest, 
brán, hradieb a veží. 
Postupom času a na 
základe potrieb spoloč-
nosti sa začali tvoriť ďal-
šie špecializované 
útvary polície – bezpeč-
nostná, stavebná či po-
žiarna polícia. Výkon 
práce mestskej polície 
sa sústreďoval na jed-
notlivé obvody – rajóny, 
v ktorých vykonávali 
svoju hliadkovaciu 
činnosť zameranú na 
dodržiavanie verejného 
poriadku a bezpečnos-

ti. V minulosti bola Žilina 
aj sídlom Uhorského 
kráľovského pohranič-
ného policajného kapi-
tanátu (v súčasnosti bu-
dova Považskej galérie 
na Nám. Andreja Hlin-
ku), ktorý tu fungoval od 
roku 1881 až do zániku 
Rakúsko-Uhorska v roku 
1918. V budove policaj-
ného kapitanátu bolo 
po vzniku ČSR umiest-
nené Okresné četnícke 
veliteľstvo s názvom 
„Četnícke kasárne“. 
Novým policajným ka-
pitánom sa vtedy stal 
Slovák Dr. Róbert Kubiš 
z Bytče. Po roku 1939 
v budove sídlil Štátny 
policajný úrad, neskôr 
Zbor národnej bezpeč-
nosti. Polícia v rôznych 
podobách fungovala v 
mestách a obciach až 
do roku 1948, kedy bola 
zrušená. K obnove došlo 
až v roku 1991. Medzi-

tým fungoval na území 
ČSR Zbor národnej bez-
pečnosti. 

Novodobá história Me-
stskej polície v Žiline sa 
začala písať v roku 1991, 
kedy poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva v Žiline 
schválili jej zriadenie 
s 30-členným policaj-
ným zborom. Prvým vy-
menovaným náčel-
níkom bol Mgr. Gustáv 
Varnai. Záujem o prácu 
mestského policajta bol 
enormný a náročným 
výberovým procesom 
prešli len muži vyšší ako 
180 cm s výbornou fyzic-
kou kondíciou, ktorí 
úspešne absolvovali 
športové, zdravotné 
a psycho-diagnostické 
testy. V ďalších rokoch 
sa počet príslušníkov 
mestskej polície postup-
ne zvyšoval. Mestská 
polícia v Žiline počas 

Mestská polícia v Žiline má za sebou bohatú históriu
Mestská polícia v Žiline oslavuje v tomto roku 30. výročie jej vzniku. Jej 
pôsobnosť na území mesta má dlhú históriu, keď v rôznych obmenách 
dohliadala na dodržiavanie verejného poriadku či ochranu života 
a majetku Žilinčanov. 

Autor: AB

svojej existencie sídlila 
vo viacerých objektoch. 
Prvotne to boli priestory 
mestského úradu 
v Dome odborov, neskôr 
budova súčasného Do-
pravného inšpektorátu 
na ul. Veľká okružná. Od 
roku 2002 sídli policajný 
útvar na Hollého ulici. 

V súčasnosti má Mestská 
polícia v Žiline 88 prísluš-
níkov a predstavuje sta-
bilný a fl exibilný bezpeč-
nostný orgán mesta, 
ktorého poslaním je 
pôsobenie v oblasti 
ochrany života a zdravia 
obyvateľov, majetku, 

verejného poriadku 
a ďalších hodnôt a záuj-
mov spoločnosti a jed-
notlivcov. Ako ozbrojený 
bezpečnostný zbor je 
neoddeliteľnou súča-
sťou obrazu mesta. Me-
stskí policajti plnia stano-
vené úlohy v šiestich 
okrskoch v zmysle rajo-
nizácie mesta. Ide o okrs-
ky Centrum, Hliny, Vlčin-
ce, Mestské časti 1, Mest-
ské časti 2 a Hájik. Obča-
nom sú k dispozícii 
3 policajné stanice a 
2 miesta prvého kontak-
tu. Okrem bežného 
dohľadu nad verejným 
poriadkom vykonáva 

mestská polícia aj ďalšie 
úlohy vyplývajúce z jej 
činností. Dohliada na 
bezpečný a bezproblé-
mový priebeh podujatí, 
vykonáva preven-
t ívno-bezpečnostné 
a edukačné aktivity za-
merané na prevenciu, 
zabezpečuje odchyt 
túlavých zvierat či moni-
toruje verejné priestran-
stva kamerovým systé-
mom. Dôležitou súčas-
ťou aktivít mestskej 
polície je aj spolupráca 
s Policajným zborom SR, 
záchrannými zložkami 
i orgánmi verejnej a štát-
nej správy. 

Mestskí policajti pôsobia v 6 okrskoch na území mesta Žilina. 

INFORMUJEME
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Ako ovplyvnila mimoriadna situácia chod Rosenfeldovho paláca? Aké aktivity 
a projekty sa vám aj napriek pandémii podarilo zrealizovať? 

Pandémia a vzniknuté opatrenia mali a naďalej majú na chod paláca veľký 
dosah. Sme tu pre ľudí, robíme živú kultúru a publikum je toho neodlučiteľnou 
súčasťou. Aktuálna situácia nás prinútila inak rozmýšľať a hľadať nové spôsoby 
práce. Ak nám to dramaturgia našich podujatí dovoľuje, snažíme sa ich pre-
sunúť do online priestoru a pracovať s divákom v ňom. Museli sme veľa vecí 
zmeniť, mnoho sme sa naučili a v rámci prístupu k divákovi prichádzame 
s novými nápadmi, vytvárame nové spôsoby kontaktu s našimi návštevníkmi. 
Rosenfeldov palác zastrešuje množstvo činností, od jeho prehliadok cez kon-
certy, prednášky, diskusie, kino, inkluzívne kino, divadlo jedného herca – mo-
nodrámy, tvorivé dielne, rodinné soboty, čítačky, elektronický archív, knižnicu, 
pridružené podujatia až po knihársku dielňu Lidy Mlichovej a s ňou spojené 
aktivity, ako aj výstavnú činnosť pod kurátorským vedením Pala Chomu. Toto 
všetko chceme aj naďalej sprostredkovávať, no z objektívnych príčin to nie je 
možné v bežnom rozsahu. Momentálne v rámci obmedzení spolupracujeme 
s domácimi, resp. lokálnymi hudobníkmi, s ktorými produkujeme koncerty pre 
online priestor. Stále tiež prinášame prednášky na aktuálne živé témy. Situácia 
dala tiež v rámci dramaturgie za vznik novému konceptu Naživo s ..., ide o živé 
online rozhovory, kde kostru pozvaných hostí tvoria ľudia, s ktorými zvykneme 
spolupracovať v rámci programu a ktorí nám prinášajú nové pohľady na ich 
a tiež na našu prácu. Myslíme aj na našich detských návštevníkov. Na webe 
paláca sú v sekcii Tvorte spolu s nami zverejnené videonávody a podklady na 
tlač pre všetky tvorbychtivé deti spolu s ich rodičmi a v podstate nepretržite 
pre ne uvádzame aktivity spojené so súťažením. Pomedzi nariadenia sme pri-
pravili niekoľko výstav, ktoré boli, ak to situácia dovoľovala, sprístupnené naži-
vo, inak sprostredkované online. Keď naše priestory z dôvodu obmedzení 
ostávajú bez vás, bez publika, v rámci možností ich využívajú hudobníci, umel-
ci na skúšanie či nahrávanie. Súčasný program je výsledkom snahy o vzájom-
nú podporu aj v rámci umeleckej scény, ktorá to momentálne potrebuje tak 
ako nikdy predtým.

Zvyklo si medzičasom publikum aj na online priestor, kde smerujete väčšinu 
vašich podujatí?

My sme si nezvykli, resp. nechceme si zvykať. Kultúra vo všeobecnosti nie je len 
o koncerte či výstave, je aj o situácii okolo toho, kedy sa stretávame na určitom 
mieste, v nejakom čase a sme tam spolu. Dá sa povedať, že navzájom zdieľame 
všetko, čo tá situácia poskytuje. „Na kultúru“ chodíme z veľkej časti aj kvôli ľuďom, 
spoločnému zážitku. To nám aktuálne v paláci všetkým chýba. Naše čísla a reak-
cie publika pod online podujatiami nám hovoria o ustálenom okruhu divákov. 
Majú tendenciu rásť, je to vo veľkej miere o obsahu a dynamike prenosu či zázna-
mu. Dôležité pre nás je aj to, že sa ku konkrétnemu podujatiu diváci môžu vrátiť aj 
po jeho odvysielaní naživo.  

Aké novinky plánujete v tomto roku pre vašich priaznivcov a publikum, aby ste 
s nimi ostali v kontakte?

Našou prioritou je pokračovať v nastolenom programe, pridávať nové veci, hľa-
dať ďalšie súvislosti a riešenia, prepájať ich. V súčasnosti sa na to nepozeráme 
optikou noviniek, ony nakoniec vždy vyplynú z činnosti. Nateraz chceme zostať 
dramaturgicky konzistentní a vytrvať. Programovo sme pripravení na oba varian-
ty, či už na ten „koronový“, alebo na ten „po korone“. Pevne dúfame, že situácia 
sa čoskoro vráti opäť do normálu a my budeme môcť robiť našu prácu s vami 
divákmi. Čerstvou novinkou, pre nás veľmi dôležitou, je, že sme sa stali členmi ce-
loeurópskej siete kultúrnych centier ENCC (European Network of Cultural Cen-
tres). Na aplikácii prihlášky sme pracovali už počas minulého roka a v tomto roku 
sme absolvovali online prijímací pohovor. Členmi ENCC sme sa na Slovensku stali 
vôbec ako prví, o to viac nás to teší. Prínosom budú nové skúsenosti a nové spo-
lupráce na medzinárodnej úrovni.

Zostaňte s nami, teraz, ale aj potom. Sledujte nás online a zapájajte sa. Ak to 
opatrenia čo i len trochu dovolia, tak nás príďte navštíviť naživo. 
Budeme sa tešiť.

Za Rosenfeldov palác odpovedal David Reitšpís. 

ROSENFELDOV PALÁC

program 
marec 2021

2. 3. 17.00 hod.
ONLINE PREDNÁŠKA Žilina a jej premeny v stredoveku
Prednáša historik Adam Buchta.

11. 3. 19.00 hod.
ONLINE KONCERT Adventure strings
Sláčikové kvarteto v prevedení Slavomír Glos, Roman Rusňák, Ivan Remenec a Klaudia Remencová.

16. 3. 17.00 hod.
ONLINE DISKUSIA Voda  v meste
V rámci mesiaca vody uvedieme diskusiu s hydrobiológom Miroslavom Očadlíkom, Máriou Garčárovou 
zo Slovenskej agentúry životného prostredia a Erikou Igondovou z Útvaru hlavného architekta mesta 
Žilina.

27. 3. 10.00 hod.
Online rodinná sobota / Rozprávky v podkroví
Slovenské ľudové rozprávky prerozpráva veľvyslanec Rozprávkovej republiky Ján Cíger z Mädokýša.

Sledujte nás na sociálnych sieťach a buďte tak s nami aj v online priestore.

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina, 041 764 9692, info@rosenfeldovpalac.sk, www.rosenfeldovpalac.sk,
www.facebook.com/rosenfeldovpalac, www.instagram.com/rosenfeldovpalac

Zmena programu vyhradená. 

Autor: AB

Program Rosenfeldovho paláca si môžete užiť v online priestore
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ROČNÍK 3 
ZADARMO

do každej schránky

www.zilina.sk
Mesto Žilina

Zákaz 
vypúšťania zrážkovej vody 
do splaškovej kanalizácie! 

Zákaz
otvárania poklopov pri dažďoch!

SPLAŠKOVÁ      KANALIZÁCIA

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

slúži na odvádzanie výlučne splaškovej odpadovej vody

nie je dimenzovaná na odvádzanie vody z atmosfé-
rických zrážok (vody z povrchového odtoku), 
z drenáží a pod. 

musí byť tesná a odolná voči natekaniu inej ako 
splaškovej odpadovej vody. 

SEVAK vynakladá nemalé prostriedky na jej utes-
ňovanie, vyhľadávanie neoprávneného odvádzania 
vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, 
drenáží. Vyzýva odberateľov k odpojeniu zrážkových 
vôd od splaškovej kanalizácie.

SPLAŠKOVÁ VODA
je použitá voda z obydlí a služieb, z ľudského metabo-
lizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravova-
cích zariadení a podobne.

ZÁSAHY DO SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 
je zakázané aby sa počas dažďa za účelom odvedenia 
dažďovej vody otvárali poklopy v revíznych kanalizač-
ných šachtách v komunikáciách, poklopy revíznych 
šácht na kanalizačných prípojkách.

HAVARIJNÝ STAV SPLAŠKOVEJ 
KANALIZÁCIE
vzniká, ak sa do nej odvádza voda, ktorá nie je splaš-
kovou vodou počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia 
hladiny podzemnej vody. Čerpacie stanice nestačia 
prečerpávať a potrubia odvádzať nadmerné množstvo 
vôd a v najnižšie položených miestach potrubia splaš-
kovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej 
odpadovej vody na terén a do nehnuteľností.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 
(SEVAK) vybudovala vo Vašej obci 
SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina




