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Chceme spraviť zo Žiliny zelené mesto
Žilina je o krok bližšie k prívlastku zelené mesto. Samospráva v tomto roku pripravila viacero noviniek v oblasti rozvoja zelene. 
Pribudne nová výsadba trvaliek, ako aj stromov po celom meste. Nad celým procesom bude dohliadať nová mestská záhradníč-
ka,  o ktorej sa dočítate viac v tomto vydaní.  

Začali sme s jarným čistením 
ciest a chodníkov

Je po zime a mesto začalo s upratovaním.
Od 15. marca sú v teréne stroje aj pracovníci, ktorí 
zabezpečujú ručné čistenie. 

Aká bude podľa vás 
Žilina v budúcnosti?

Máte záujem podieľať sa na zlepšení a smerovaní 
Žiliny do budúcna? Ak áno, zapojte sa a pomôžte 
tak ovplyvniť ďalší rozvoj mesta. 

Pokračuje sa v rekonštrukcii 
zastávok MHD

Druhá etapa rekonštrukcie zastávok mestskej 
hromadnej dopravy začína už na jar tohto roka. 
Cestujúcej verejnosti prinesie viacero benefitov. 
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A Žilina podporí žiadosti o grant, na kultúrne projekty
pôjde tento rok 120-tisíc eur

Autor: VM

Autor: MB

Čistíme cesty a chodníky

Tentoraz budú ručne čistené nielen 
chodníky, ale aj cesty. Novinka sa 
týka najmä ťažko dostupných miest 
na cestných komunikáciách, kde sa 
mechanizmus nedostane, napr. par-
kovacie plochy. Ručné čistenie ciest 
sa bude vykonávať  dvakrát ročne. 
Vždy na jar, najmä kvôli odstráneniu 
posypového materiálu na ťažko dos-
tupných miestach, ktorý sa používa 
pre zimnú údržbu ciest, a potom opäť 
na jeseň, aby sa dôkladne odpra-

talo popadané lístie. Strojové čiste-
nie ciest sa bude vykonávať pravi-
delne počas celého roka. Čistenie 
komunikácií prebieha na základe 
poradia dôležitosti. Začína sa v cen-
tre mesta hlavnými komunikáciami 
a postupne sa pokračuje na sídliská 
a do mestských častí. Čo sa týka 
upratovania chodníkov, tie budú 
nepretržite čistené strojovo aj ručne 
tak, ako tomu bolo doposiaľ. Čistenie 
ciest a chodníkov sa robí podľa op-

Je po zime a mesto začalo s upratovaním. Od 15. marca sú v teréne 
stroje aj pracovníci, ktorí zabezpečujú ručné čistenie. 

eračného plánu. Na jeho základe sa postup prác 
prispôsobuje poveternostným podmienkam, pre-
to sa harmonogram konkrétnych úkonov a lokalít 
vyhotovuje vždy maximálne na jeden týždeň do-
predu. Jeho aktuálne znenie zverejňujeme  na we-
bovej stránke mesta: www.zilina.sk v sekcii Občan/
komunálne služby.

Milí čitatelia,

jar už konečne zavítala 
aj do nášho mesta a my 
začíname s jarným upra-
tovaním ulíc a verejných 
priestranstiev. V teréne 
sú stroje aj pracovní-
ci, ktorí zabezpečujú 
ručné čistenie jedno-
tlivých komunikácií. Po
čas apríla máte ešte 
stále možnosť využiť 
pristavené veľkokapa-
citné kontajnery a zbaviť 
sa tak nadrozmerného 
odpadu z vašich 
domácností. V nad-
chádzajúcom období 
plánujeme zveľadiť aj 
zeleň formou výsadby 
drevín, lúčnych poras-
tov či trvaliek. Na túto 
tému vám prinášame 
rozhovor s Ing. Annou 
Kyselovou, ktorá na Út-
vare hlavného architek-
ta mesta Žilina pôsobí 
ako referentka koncep-
cie mestskej zelene. 

Pokračujeme tiež 
v plánovaných in-
vestičných projektoch 
a púšťame sa do II. 
etapy rekonštrukcie 
zastávok MHD či špor-
tovísk a vnútroblokov. 
Naďalej sa pracuje aj 
na budovaní kana-
lizácie v Považskom 
Chlmci.  Pre skvalitne-
nie života v meste sme 
začali pripravovať Pro-
gram hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. 
Vďaka tomuto strate-
gickému dokumentu 
sa môžeme uchádzať 
o čerpanie fi nancií 
z jednotlivých dotač-
ných výziev na pripravo-
vané projekty. Na kvalitu 
života sa rovnako zame-
riavajú aj aktivity v rám-
ci projektu Európskeho 
hlavného mesta kultúry. 

Každý z nás chce žiť 
v modernom, čistom 
a rozvinutom meste. Ne-
zabúdajme preto, že za 
stav prostredia, v ktorom 
žijeme, zodpovedáme 
my sami, a preto je po-
trebné zaujímať sa oň 
a zveľaďovať ho.

Mesto Žilina ako kandidát v súťaži o titul Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 smeruje najväčšiu časť fi nančnej pod-
pory na projekty práve do kultúrnych projektov. Podpora sa 
bude týkať najmä aktivít skúmajúcich identitu mesta a jeho 
jednotlivých častí v kontextoch lokálnej, regionálnej aj eu-
rópskej kultúry, rozvoja digitálnych foriem umenia a online 
prezentácie kultúry. Granty podporia aj významné žilinské 
podujatia s viacročnou tradíciou a ich adaptáciu na kon-
text COVID. Pozornosť bude venovaná aj rozvoju európskej 
a cezhraničnej spolupráce cez zapojenie sa do európskych 
a medzinárodných projektov s inštitúciami a umelcami 
z partnerských miest Bielsko-Biala a Frýdek-Místek. Priestor 
v aktuálnej grantovej schéme mesta si nájdu aj  kultúrne akti-
vity kultivujúce komunitné spolužitie, udržanie kultúrnych ak-
tivít občanov mesta počas COVID krízy alebo pomoc pri 
návrate do kultúrno-spoločenského života. Finančná podpo-
ra bude zameraná aj na aktivity pripomínajúce významné 
výročia mesta a jeho komunít s dôrazom na 640. výročie pri-
vilégia pre žilinských Slovákov udeleného kráľom Ľudovítom I. 
v roku 1381 a okrúhle 700. výročie udelenia najstarších 
mestských práv kráľom Karolom Róbertom v roku 1321. 

Aj v tomto roku sa žiadosť o grantovú dotáciu podáva elek-
tronicky. Formulár na vyplnenie žiadosti je dostupný na: 
www.zilina.egrant.sk. Jeden originál kompletne vyplneného, 
vytlačeného a podpísaného grantového formuláru žiadosti 
treba doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne 
alebo poštou najneskôr v deň uzávierky 23. apríla 2021. Všet-
ky potrebné informácie sú zverejnené s výzvou na webovej 
stránke mesta a po prihlásení sa žiadateľa do e-grantu, bude 
vysvetlený postup, ako spracovať žiadosť. Pre hodnotenie 
žiadosti je potrebné elektronické podanie a súčasne doruče-
nie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom pod-
písaného formuláru zo stránky: www.zilina.egrant.sk. 

Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, 
maximálne môže mesto prispieť sumou 5 000 eur v prípade 
podania jedného projektu a 2 500 eur v prípade dvoch 

projektov. Oprávnenými žiadateľmi o grant z mesta sú mi-
movládne organizácie – občianske združenia, nadácie, 
neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou 
alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené or-
ganizácie alebo podnikateľské subjekty s predmetom pod-
nikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ o grant 
musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vyko-
návať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby 
obyvateľom mesta. Financie z grantu musia byť použité na 
aktivity realizované v období od 1. januára a ukončené 
najneskôr do 15. decembra 2021.

Projekty nemôžu byť komerčne zamerané, ich charakter 
musí byť verejnoprospešný a smerovať by mali ku skvalit-
neniu života v meste. Jeden žiadateľ sa môže uchádzať 
o podporu s maximálne dvomi projektami, pričom obid-
va môžu byť  v jednej oblasti alebo v dvoch rozdielnych 
oblastiach, napríklad jeden projekt v oblasti kultúry a jeden 
v oblasti športu. Mesto poskytne na realizáciu víťazných pro-
jektov maximálne 70 % fi nančných prostriedkov z celkových 
nákladov na projekt. Výška povinného spolufi nancovania 
grantu zo strany žiadateľa je minimálne 30 % zo schválenej 
sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 
15 % môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobro-
voľníckej práce. 

O prerozdelení dotácií budú rozhodovať členovia gran-
tových komisií, ktorí pridelia každému projektu body. 
Následne zasadne grantová komisia a na základe bodov 
určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory. 
Schválené projekty zverejní mesto na svojich webových 
stránkach. 

Otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia 
posielať na e-mail: granty@zilina.sk. K dispozícii je v pra-
covných dňoch do 15.00 hod. aj telefónne číslo: 041/70 63 
319. Všetky informácie sú dostupné tiež na webovej stránke 
mesta v sekcii Občan/grantový systém pre 2021.

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia či sociálnej a zdravotnej oblasti podporí 
mesto Žilina tento rok sumou celkom 230-tisíc eur. Na podporu projektov v oblasti kultúry pôjde tento rok 
z grantov 120-tisíc eur, v oblasti športu 50-tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 20-tisíc 
eur. Rovnaká suma 20-tisíc eur je alokovaná aj pre oblasť životného prostredia a pre oblasť vzdelávania. 
Záujemcovia sa môžu do výzvy na predkladanie žiadostí o grant zapojiť do 23. apríla 2021 odoslaním vypl-
nených grantových formulárov. Financie z dotácií je možné použiť na aktivity len v tomto kalendárnom roku.



V sobotu 27. marca si samospráva pripomenu-
la Hodinu zeme zhasnutím významných žilinských 
dominánt na 1 hodinu. Do tmy sa zahalila Katedrála 
Najsvätejšej Trojice, Burianova veža, Farské schody 
i Mestské divadlo v Žiline.  Žilina podporením tohto 
projektu potvrdila, že jej záleží na ochrane životného 
prostredia a snaží sa o zmiernenie klimatických 
dopadov na naše mesto. Aj malé gesto, ako je 
napríklad zdvihnutie odpadku a jeho vhodenie do 
smetnej nádoby či uprednostnenie alternatívnych 
foriem dopravy pred motorovou je cestou k zmene. 
K zmene, ktorá je nevyhnutná, ak si chceme zacho-
vať prírodu v podobe, ako ju poznáme dnes.  Vere-
jnosť mohla projekt podporiť aj online. WWF Slov-
ensko a Záchranná stanica pre zranené živočíchy 
v Zázrivej spustili kampaň na podporu rozšírenia 
stanice, čo umožní zachrániť a vrátiť do prírody viac 
zranených zvierat. Projekt mohli ľudia podporiť aj 
zhasnutím svetiel vo svojej domácnosti na 1 hodi-
nu a pridaním fotografi e z prírody pred vypuknutím 
pandémie COVID-19 s hashtagmi #MojaHodi-
naZeme a #spoluvprirode.

RADNIČNÉ NOVINY 3SPRAVODAJSTVO

Mesto Žilina

č. 4

KR
Á

TK
E 

SP
RÁ

VY Dátumy, ktoré by si Žilinčania mohli pamätať OZNAM
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 aj prostred-
níctvom telefónneho čísla: 041/ 
56 27 122 alebo e-mailom na: 
poruchyvo@elza.sk. 

8. apríl 1912
V obci Poluvsie neďaleko Žiliny sa 8. apríla 1912 narodil 
Jozef Gabčík, hrdina československého odboja pro-
ti nacizmu, ktorý spolu s Janom Kubišom v Prahe 27. 
mája 1942 vykonali úspešný atentát na zastupujúceho 
ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Po Jozefovi 
Gabčíkovi je pomenovaný aj 5. pluk špeciálneho urče-
nia so sídlom v Žiline, tvoriaci súčasť Síl pre špeciálne 
operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Na hudobnom nebi 23. marca 2021 zhasla 
hviezda menom Hana Hegerová (89). Skvelá 
šansoniérka slovenského pôvodu kedysi pôso-
bila aj v žilinskom divadle. Členkou vtedajšie-
ho Divadla Petra Jilemnického sa stala v roku 
1953. Mesto Žilina jej v roku 2009 udelilo čestné 
občianstvo ako poďakovanie za tvorivé činy 
v umeleckej oblasti, za prínos v rozvoji tunaj-
šieho divadla a za jej snahu pri propagácii 
Žiliny doma i v zahraničí. Slávnostného 
galavečera sa vtedy kvôli zdravotným 
problémom nezúčastnila osobne. Žilinča-
nov však z Prahy, kde v tom čase žila, pozdravila 
cez zvukový záznam. Hana Hegerová nám po 
sebe zanechala množstvo krásnych piesní. Za 
všetky spomenieme aspoň Zhasněte lampiony, 
Čerešně, Levandulová alebo Co mi dáš. 

ZOMRELA HANA HEGEROVÁ – 
ČESTNÁ OBČIANKA 

MESTA ŽILINA 

V súvislosti s aktuálne 
platnými preventívnymi 
nariadeniami, podľa 
ktorých už pozitívne tes-
tované osoby nemajú 
možnosť opustiť domá-
cu karanténu za úče-
lom nákupu potravín 
či drogérie, sme sa 
rozhodli pomôcť ľuďom 
v povinnej karanténe. 
Ľudia v karanténe si 
môžu nákupy objednať 
na telefónnej linke 0908 
304 916 v pracovných 
dňoch od 13.00 do 
15.00 hod. Nákup po-
travín a drogérie budú 
zabezpečovať zamest-
nanci mestského úradu 
a doručovať sa bude 
vždy v nasledujúci deň 
od objednania medzi 
10.00 až 12.00 hod. Vo-
lajúcich sa pri objednaní 
budú pýtať na meno, 
adresu, číslo domu, 
bytu či poschodie. Po-
trebné bude oznámiť aj 
to, odkedy je žiadateľ 
pozitívny na COVID-19 
a na ktorom odber-
nom mieste mu vykonali 
test. Výber konkrétnych 
značiek výrobkov bude 
na zvážení nakupu-
júcich zamestnancov 
mestského úradu. Za 
nákup sa bude platiť až 
po doručení na základe 
pokladničného dokladu 
a len v hotovosti. Upo-
zorňujeme, že peniaze 
zamestnanci nebudú 
brať dopredu. Zamest-
nanci mestského úradu 
sa pri doručovaní náku-
pu preukážu služobným 

preukazom. Náklady 
na dopravu hradí mes-
to, záujemca o službu 
platí len cenu náku-
pu. Samospráva žiada 
občanov, aby túto služ-
bu využívali len ľudia, 
ktorí sa nachádzajú 
v karanténe a nákup 
nevyhnutných surovín 
či drogérie im nemá 
kto zabezpečiť. Ďalšou 
možnosťou, ako si môžu 
občania v karanténe 
zabezpečiť dovoz jed-
la, je využitie donášky 
z reštaurácií. Aktuálny 
zoznam reštauračných 
zariadení, ktoré túto 
službu poskytujú, je k dis-
pozícii na internetovej 
stránke www.koronavi-
rus.zilina.sk. 

Pre obyvateľov, ktorí 
majú záujem o očko-
vanie, no k prihláseniu 
sa do štátneho systému 
im bráni prístup na in-
ternet či nedostatočné 
počítačové znalosti, je 
zriadená telefonická lin-
ka mesta. Pomoc s pri-
hlásením na očkovanie 
je dostupná na telefón-
nom čísle 0917 393 616 
počas pracovných dní 
od 8.00 do 15.00 hod.
Záujemcovia by si mali 
vopred pripraviť osobné 
údaje potrebné na vy-
plnenie registračného 
formuláru. Ide najmä 
o meno a priezvisko pri-
hlasovanej osoby, rod-
né číslo, názov zdravot-
nej poisťovne, adresu 
bydliska (ulicu, popisné 

číslo, PSČ, obec/mesto) 
a kontaktné telefónne 
číslo alebo e-mailovú 
adresu. Osobné úda-
je, ktoré záujemca 
o očkovanie pra-
covníkovi mesta na-
diktuje, sa v reálnom 
čase vpisujú do regis-
tračného formulára, 
samospráva ich ne-
zhromažďuje a ani 
ďalej nespracováva. 
Termín očkovania sa-
mospráva neurčuje, ani 
ho nemôže ovplyvniť, 
v procese prihlásenia 
je len prostredníkom. 
O pridelení termínu na 
očkovanie nerozhodu-
je ani čas registrácie, 
termíny sú prideľované 
automaticky podľa 
veku záujemcu. V 
prípade, že sa vďaka 
pomoci mesta, úspešne 
zaregistrujete na očko-
vanie, máte dostatok 

času sa pripraviť. Elek-
tronický systém infor-
muje zaregistrovaných 
záujemcov o očkovanie 
o pridelenom termíne 
očkovania najneskôr 
dva dni vopred.

Za posledné dni 
a týždne okrem uve-
dených služieb mesto 
Žilina zabezpečilo aj dis-
tribúciu viac ako 1 200 
respirátorov a 900 rúšok 
obyvateľom mesta, 
ktorých prístup k týmto 
ochranným pomôc-
kam je obmedzený. 
Deje sa tak prostred-
níctvom príslušníkov 
mestskej polície, opa-
trovateľskej služby, 
mestských jedální, 
terénnych sociálnych 
pracovníkov a vďa-
ka patrí aj Diecéznej 
charite a Sestrám Mat-
ky Terezy v Žiline.

Mesto pomáha s nákupmi aj s prihlásením 
na očkovanie
Žilinská samospráva pomáha s nákupmi potravín a drogérie ľuďom, ktorí boli pozitívne testo-
vaní na koronavírus a musia dodržiavať karanténu. Okrem nákupov mesto zabezpečuje aj 
pomoc s registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Služba je určená pre obyvateľov 
Žiliny, ktorí majú záujem o očkovanie, no k prihláseniu sa do štátneho systému im bráni prístup 
na internet či nedostatočné počítačové znalosti.

Autor: VM

ostáva pre verejnosť naďalej uzatvorený do 
odvolania. Na podnety a korešpondenciu je na 
mestskom úrade zriadená schránka, kde môžu 
občania ukladať svoje písomnosti. Umiestnená je 
v medzichodbe za hlavným vchodom na mestský 
úrad. Občania môžu pri riešení svojich záležitostí 
využívať telefonickú a e-mailovú komunikáciu 
s konkrétnymi odbormi či zamestnancami. 

O opätovnom sprístupnení všetkých služieb bude 
mesto informovať. 

ŽILINA V TOMTO ROKU PODPORILA 
PROJEKT HODINA ZEME

Mestský úrad v Žiline
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Podľa predpokladov OSN bude v roku 2050 viac ako 70 % populácie žiť v me-
stských aglomeráciách. Z tohto dôvodu je potrebné myslieť do budúcna 
a začať už teraz pracovať na projektoch, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života a 
rozvoj v mestách. Cieľom Žiliny je zamerať sa na dôsledné plánovanie svojho 
ďalšieho rozvoja a smerovania, ktoré prinesie obyvateľom lepšie podmienky 
pre životnú úroveň a poskytované služby. 

Samospráva už teraz pracuje na strategickom dokumente, ktorý sa zameriava 
na smerovanie mesta do roku 2027 s výhľadom do roku 2030. Ide o nový Pro-
gram hospodárskeho a sociálneho rozvoja platný pre celé územie tzv. udrža-
teľného mestského rozvoja (UMR), ktorý odzrkadľuje súčasný stav a prináša 
návrhy na zlepšenia či inovácie v rôznych oblastiach. V rámci tohto projektu 
sa rozvíja aj spolupráca s okolitými samosprávami, ako sú: Divinka, Horný Hri-
čov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš. Tento dokument je 
pre mesto povinný a zároveň dôležitý pre čerpanie fi nančných prostriedkov 
z jednotlivých dotačných výziev.

Aké kroky už samospráva podnikla? 

V decembri 2020 bola jednotlivými zastupiteľstvami samospráv schválená 
Zmluva o spolupráci. Na prvom ustanovujúcom zasadnutí vznikla Kooperačná 
rada pre tento projekt. Následne bola schválená a odoslaná Vstupná správa 
na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Počas 
apríla sú plánované prvé zasadnutia Kooperačnej rady. Od začiatku roka je 
taktiež možné prihlásiť sa do jednotlivých komôr. Účasť v nich je dobrovoľná a 
členom sa môže stať ktokoľvek, kto je s danou komorou profesijne spätý. For-
mulár na prihlásenie je dostupný online na: http://bit.ly/komoryZA alebo mô-
žete v danej veci kontaktovať priamo Veroniku Harvánkovú (referentka pre 
strategický rozvoj a plánovanie) na tel. č.: 041/7063 415, prípadne e-mailom 
na: veronika.harvankova@zilina.sk. 

Ako sa už teraz zapojiť?

Stačí, ak zodpoviete niekoľko otázok v pripravenom dotazníku a budete pravidelne 
informovaní o aktuálnom vývoji v rámci tohto projektu. Dotazník je dostupný online 
na: http://bit.ly/zilina2030.

Aká bude podľa vás Žilina v budúcnosti?
Máte záujem podieľať sa na zlepšení a smerovaní Žiliny do budúcna? Ak áno, zapojte sa a pomôžte tak ovplyvniť ďalší rozvoj mesta v nasledu-
júcom období. Uvedomujeme si potreby spolupráce a prenosu skúseností k udržateľnému rozvoju celého regiónu. Pri tejto príležitosti už teraz 
vznikajú otvorené komory akademického, podnikateľského či neziskového sektora, do ktorých sa môžete pridať aj vy.  

Autor: AB

Čo samosprávu čaká a aké sú plány?

Vízia – moderné a inovatívne územie udržateľného mestského rozvoja Žilina 
(UMR), ktoré má vysokú koncentráciu spokojných obyvateľov a je ohľaduplné 
k životnému prostrediu.

Priority:
• zelené, udržateľné a sebestačné prostredie UMR Žilina – napr.: adaptácia na  
   zmenu klímy, ochrana prírody a biodiverzity, kvalita ovzdušia a vody, znižovanie   
  energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov, odpadové hospo-
   dárstvo či cirkulárna ekonomika,

• prosperujúce, inovatívne a vzdelané UMR Žilina – napr.: vzdelanie, podnikateľské 
   prostredie, zamestnanosť, lákanie investorov, inovatívny a kreatívny priemysel,

• dostupné územie UMR Žilina s efektívnym a rozumným nakladaním so zdrojmi – 
   napr.: doprava (mobilita), infraštruktúra, bezpečnosť vrátane kybernetickej, ICT, 
   dátové úložisko, GIS, ERP, koncernové riadenia, 

• kvalitné dostupné služby v UMR Žilina pre všetkých s vysokou mierou otvorenosti 
   a ústretovosti – napr.: digitalizácia, optimalizácia a vzdialené fungovanie, dátové 
   riadenie, zlepšenie a zjednodušenie služieb pre občanov, sociálne a zdravotníc-
   ke služby,

• vyhľadávaná oblasť UMR Žilina pre moderný rozvoj, voľnočasové aktivity a sta-
    rostlivosť o kultúrne dedičstvo – napr.: urbanizmus a nová výstavba, kultúra, šport, 
   ďalšie voľnočasové aktivity, pamiatky a kultúrne dedičstvo, cestovná a kongre-
   sová turistika, eventy.

Všetky fázy tvorby novej stratégie vrátane vytvorenia balíčka projektov budú dis-
kutované v rámci komôr, tematických pracovných skupín a tiež so širokou verej-
nosťou, pričom každý bude mať možnosť sa k nim vyjadriť a pripomienkovať ich. 
Pripravených je aj niekoľko workshopov. Sledujte, ako pokračujeme ďalej, pro-
stredníctvom našich informačných nástrojov (sociálne siete, webová stránka me-
sta, Radničné noviny).
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Tu je však potrebné zdôrazniť, že asistované sčítanie 
nebude otvorené počas celého tohto obdobia. Ide 
len o časový interval, v rámci ktorého bude samotné 
asistované sčítanie prebiehať v kratšom časovom 
rozmedzí a v termínoch, ktoré budú určené predse-
dom Štatistického úradu SR pri zohľadnení aktuálnej 
epidemiologickej situácie. Obyvatelia budú o kon-
krétnych termínoch sčítania a ďalších podrobnos-
tiach informovaní prostredníctvom médií.

1. prostredníctvom stacionárnych kontaktných miest, 
2. s pomocou mobilných asistentov sčítania. 

Na území mesta zriadime 12 stacionárnych miest. 
Každé bude vybavené počítačom a asistentom, 
ktorý pomôže každému obyvateľovi so sčítaním. Pre 
obyvateľov so zníženou mobilitou, ktorí sa nebudú 
môcť dostaviť na stacionárne kontaktné mies-
to, budú k dispozícii mobilní asistenti sčítania. 

Tí navštívia konkrétneho obyvateľa v jeho domác-
nosti a pomôžu mu so sčítaním až po tom, čo o túto 
službu sám telefonicky požiada. Upozorňujeme Ži-
linčanov, že v súvislosti so sčítaním, žiadni sčítací 
komisári domácnosti svojvoľne nenavštevujú.   

Je potrebné opätovne zdôrazniť, že sčítanie je 
zákonnou povinnosťou, ktorej nesplnenie je sankcio-
nované pokutou až do výšky 250 eur.

Všetky potrebné kontakty, teda adresy kontakt-
ných miest, telefonické a e-mailové kontakty pre 
nahlasovanie požiadaviek na mobilných asistentov 
sčítania budú zverejnené v dostatočnom časovom 
predstihu pred začiatkom samotného dosčítava-
nia. 

Asistované sčítanie 
obyvateľstva

Informujeme občanov 
o čiastočnej uzávierke 
Ulice 1. mája v úseku od 
križovatky s Ulicou Jána 
Milca po križovatku 
s Ulicou M. R. Štefánika 
z dôvodu rekonštrukcie 
verejnej kanalizácie. 
Dopravné obmedzenia 
potrvajú do 15. júna 
2021. 

Spoločnosť Severoslo-
venské vodárne a kana-
lizácie a. s. realizuje 
v uvedenej lokalite re-
konštrukciu verejnej ka-
nalizácie v dĺžke 105 m. 
Počas stavebných prác 
je tento úsek neprejazd-
ný. Výnimku majú len 
vozidlá mestskej hro-
madnej dopravy a zá-
chranných zložiek. 

Pre vodičov sú vyme-
dzené obchádzkové 
trasy: 

• v smere od Ulice Veľká 

okružná po Ulicu P. O. 
Hviezdoslava – obchádz-
ková trasa vedie od Uli-
ce 1. mája na Moyze-
sovu ulicu vľavo, kde je 
zmenený smer jazdy. 
Existujúce jednosmerné 
vedenie komunikácie sa 
zmenilo a vedie v smere 
od  Ulice 1. mája po Ulicu  
Daniela Dlabača. 

Následne obchádzková 
trasa vedie po Ulici Da-
niela Dlabača až do kri-
žovatky s Ulicou Jána Mil-
ca. Tu je vedená popred 
vjazd od autobusovej 
stanice až do križovatky 
s Ulicou 1. mája. V tejto 
križovatke sa obchádzka 
končí a vozidlá pokraču-
jú v pôvodnej trase. V kri-
žovatkách Ulíc 1. mája 
a Moyzesovej a v križo-
vatkách Ulíc Daniela 
Dlabača a Jána Milca 
sú upravené prednosti 
v jazde tak, aby vozidlá 
idúce po obchádzkovej 

trase boli na hlavnej ces-
te. Zmena je vykonaná 
výmenou dodatkových 
tabúľ. Uzavretý je aj úsek 
Ulice Jána Milca v sme-
re na železničnú poliklini-
ku. Ulica Jána Milca je 
zmenená z jednosmer-
nej komunikácie na 
obojsmernú a funguje 
ako slepá ulica z dôvo-
du uzavretia miesta na 
križovatke Ulíc Jána Mil-
ca a 1. mája;

• v smere od Ulice P. O. 
Hviezdoslava po Ulicu 
Veľká okružná – ob-
chádzková trasa je ve-
dená od Ulice 1. mája 
na Ulicu Jána Milca, 
kde je zmenená orga-
nizácia dopravy. Exis-
tujúca jednosmerná ko-
munikácia sa zmenila 
na obojsmernú. Násled-
ne obchádzková trasa 
vedie po Ulici Jána Mil-
ca až do križovatky s Uli-
cou Republiky. Ďalej 

pokračuje po Ulici Re-
publiky až do križovatky 
s Ulicou 1. mája. 

V tejto križovatke sa ob-
chádzka končí a vozid-
lá pokračujú v pôvod-
nej trase. V križovatkách 
Ulice 1. mája s Ulicou 
Republiky a v križovat-
kách Ulíc Daniela Dla-
bača a Jána Milca sú 
upravené prednosti 
v jazde tak, aby vozidlá 
idúce po obchádzko-
vej trase boli na hlav-
nej ceste.

Občanov prosíme o 
dodržiavanie dočasné-
ho dopravného znače-
nia v záujme pred-
chádzania prípadných 
komplikácií z hľadiska 
dopravnej obsluhy. 
Zároveň sa vodičom 
a chodcom ospravedl-
ňujeme za znížený kom-
fort počas trvania re-
konštrukčných prác.

Aktuálne uzatvorená Ulica 1. mája 
z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie

V posledný marcový deň sa skončilo sa-
mosčítanie obyvateľov. V tejto fáze sa obča-
nia sčítavali elektronicky sami alebo za 
pomoci svojich blízkych osôb. Keďže nie 
každý obyvateľ má z objektívnych dôvodov 
možnosť alebo schopnosť sčítať sa sám 
elektronicky, od 1. apríla začína fáza dosčíta-
nia, resp. fáza asistovaného sčítania, ktorá sa 
uskutoční do 31. októbra tohto roka.

Fáza asistovaného sčítania sa uskutoční 
dvoma spôsobmi:

V prípade otázok je v súčasnosti 
možné kontaktovať:

e-mail:  
sodb2021@statistics.sk 
scitanie@zilina.sk

infolinka: 
+421  2  20  92  49  19
+421  2  22  11  99  99

internetová stránka:      
www.scitanie.sk
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Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Martinská začne od polovice apríla. Celkové 
náklady vyčlenené na stavebné práce predstavujú sumu takmer 198 000 eur. Obno-
vené budú viaceré športové prvky. Súčasný atletický ovál a dráha pre skok do diaľky 
dostanú nový tartanový povrch a upravia sa aj rozmery oválu, aby spĺňal požado-
vané normy a štandardy pre atletické súťaže. Súčasťou bude aj šprintová rovinka v 
dĺžke 100 m. Priestory pre skok do diaľky a vrh guľou ostanú zachované, pričom budú 
doplnené o nové prvky, ako je napr. prah a dopadisko pre vrh guľou či doskočisko s 
lapačom piesku pre skok do diaľky. Nový povrch dostane i futbalové ihrisko  
v podobe kobercového trávnika a pribudnú aj záchytné siete v priestoroch brán-
kovísk. S cieľom prepojenia existujúcich spevnených plôch s atletickou dráhou budú 
vybudované dva chodníky. Zrekonštruované objekty budú slúžiť pre športové aktivity 
zamerané na atletiku (beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a junior futbal.

Športový areál pri ZŠ Martinská 

Samospráva počas tohto roka začne s realizáciou projektu obnovy vnútrobloku 
medzi ulicami Baničova a Stodolova. Okrem komplexnej revitalizácie daného úze-
mia bude dobudované aj chýbajúce  verejné osvetlenie. Doplnené budú nové her-
né prvky pre deti, mobiliár pre oddychovú zónu (lavičky, stoly, prístrešok), workoutové 
prvky a pribudne aj výsadba zelene. Projekt zohľadnil aj požiadavky od občanov a 
po dokončení bude spĺňať požiadavky na miesto pre aktívny oddych všetkých 
vekových skupín obyvateľstva. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 166 182 
eur a budú hradené z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto 
sa na financovaní projektu podieľa výškou 5 % z celkových nákladov. 

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Hájik (Lannurienovo námestie)

Mesto sa v súčasnosti uchádza o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného 
regionálneho operačného programu vo výzve zameranej na zelenú infraštruktúru. Zo 
získaných financií samospráva plánuje zrevitalizovať vnútroblok na sídlisku Vlčince 
medzi ulicami Slovanská a Tulská. V projekte sú uplatnené ekologické princípy tvorby 
a ochrany zelene, pričom v rámci revitalizácie vnútrobloku nebude odstránený ani 
jeden existujúci strom. Naopak, v danej lokalite pribudne ďalších 23 listnatých a 19 
ihličnatých stromov, ako aj množstvo okrasnej zelene. Projekt počíta aj so zelenými 
strechami na jednotlivých herných prvkoch či s popínavou zeleňou na prístreškoch 
pre smetné nádoby. Existujúce i nové pešie spojnice, ako aj mobiliár rešpektuje 
existujúcu vzrastlú zeleň bez potreby zasahovať do nej. Z pôvodných štyroch asfal-
tových ihrísk zostanú zachované dve, ktoré budú multifunkčné pre rôzne druhy špor-
tov. Pribudne i bežecká dráha a dve workoutové ihriská. Zrevitalizovaný vnútroblok 
bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Pre seniorov budú vybudované šachové 
stolíky či ihrisko pre petang. Pre deti sú navrhnuté dve zrekonštruované pieskoviská, 
dve nové osvetlené detské ihriská, bezbariérová trampolína či terénne vlny, ktoré 
zabezpečia zníženie hluku z priľahlých športovísk. V zimnom období budú slúžiť deťom 
na sánkovanie. Doplnené budú aj stojany na bikesharing, knižná búdka či nové ve-
rejné osvetlenie. Celkové náklady na realizáciu predstavujú sumu 614 000 eur. Spolu-
financovanie projektu zo strany mesta Žilina je vo výške 5 %.  Ide už o 4 podanú  
žiadosť na podporu projektov z IROP vo výzve zameranej na zelenú infraštruktúru. 
Projekty svojimi riešeniami reagujú na požiadavky adaptácie urbanizovaného pro-
stredia na zmenu klímy, ako aj zavádzanie systémových prvkov zameraných na zni-
žovanie úrovne znečistenia ovzdušia a hluku. 

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Vlčince 

Vybrané športoviská a vnútrobloky čaká rekonštrukcia

Športový areál pri ZŠ Martinská

Vizualizácia revitalizácie na sídlisku Hájik

Vizualizácia revitalizácie medzi ulicami Slovanská a Tulská

Vizualizácia revitalizácie medzi ulicami Slovanská a Tulská
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Práce by mali trvať pri-
bližne 9 mesiacov, 
pričom sa zrekonštruu-
je 5 existujúcich zas-
távok MHD, a to na 
Komenského ulici 
v smere na sídlisko Hliny, 
na Ulici Mateja Bela 
v smere na sídlisko Hájik 
a do centra mesta a na 
ulici Pod hájom v smere 
na Žilinskú univerzitu i do 
centra mesta. 

Nová zastávka pribudne 
na Hôreckej ceste 
v smere na obec Hôrky. 
V druhej etape dôjde 

k zmene farby konštruk-
cie prístrešku na zastáv-
kach. Na základe 
návrhu Útvaru hlavného 
architekta mesta Žilina 
bola vybraná neutrálna 
antracitová farba. Zre-
konštruované zastávky 
budú spĺňať normy bez-
bariérovosti a budú 
vybavené novým mo-
biliárom (lavička, smet-
ný kôš či sklenená vitrína 
na cestovný poriadok). 
Bezbariérový bude tak-
tiež prístup k jednotlivým 
zastávkam z okolitých 
chodníkov a komu-

nikácií. Zastávkový záliv 
je navrhnutý podľa po-
trieb nového vozového 
parku Dopravného pod-
niku mesta Žiliny mimo 
jazdného pruhu cestnej 
komunikácie (samostat-
ný zastávkový záliv).  

Opravy v hodnote prib-
ližne 360 000 eur sú fi nan-
cované prostredníctvom 
operačného programu 
IROP. Spoluúčasť mes-
ta na fi nancovaní tohto 
projektu predstavuje 
sumu viac ako 19 000 
eur.

Pokračuje sa v rekonštrukcii zastávok MHD
Druhá etapa rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej dopravy 
začína už na jar tohto roka. Cestujúcej verejnosti prinesie viacero 
benefitov v podobe zvýšenia bezpečnosti cestovania, skvalitnenia 
dopravných služieb poskytovaných DPMŽ a v konečnom dôsledku 
dôjde k zatraktívneniu verejnej osobnej dopravy.

Autor: AB

Mesto Žilina má v pláne zrekonštruovať aj ďalší športový areál pri ZŠ s MŠ Gaštanová. 
Samospráva sa bude uchádzať o fi nančné prostriedky na jeho realizáciu z externých 
zdrojov. Predpokladané celkové náklady sú v hodnote 476 000 eur. Po ich získaní 
plánuje mesto začať rekonštrukčné práce už v tomto roku. Projekt počíta s kom-
plexnou rekonštrukciou existujúcich športovísk tak, aby spĺňali potrebné športové pa-
rametre a bezpečnostné prvky. Konkrétne ide o revitalizáciu atletického oválu dĺžky 
250 m so 100 m rovinkou a priestoru pre skok do diaľky. Doplní sa mobilný sektor pre 
skok do výšky a vybuduje sa nové viacúčelové ihrisko. Taktiež dôjde k obnove a vyčis-
teniu existujúceho volejbalového ihriska. Športoviská dostanú nový povrch a spev-
nené plochy, zároveň budú dobudované aj ochranné siete v priestoroch volejba-
lového a viacúčelového ihriska. Obe športoviská v súčasnosti slúžia žiakom, športovým 
klubom i verejnosti pre ich športové aktivity. Po ukončení rekonštrukcie budú oba 
areály spĺňať súčasné normy a parametre pre športoviská, ale i požiadavky na bez-
pečnosť a bezbariérovosť. Cieľom oboch projektov je vytvoriť vhodné a dlhodobo 
udržateľné podmienky pre rozvoj športu u detí, mládeže, športových talentov, ale aj 
širokej verejnosti v Žiline.

Športový areál pri ZŠ s MŠ Gaštanová 

V dôsledku stavebných prác budú od apríla uzavreté nasledovné ulice:

• Hlavná ulica – uzávierka do 31. augusta 2021,
• Zubeková ulica – uzávierka počas 1. polovice apríla a následne od júna do   
   31. augusta 2021,
• Pomocná ulica – uzávierka počas apríla a následne od júna do 31. augusta 2021,
• Študentská ulica – uzávierka počas 2. polovice apríla do konca mája 
   a následne od júna do 31. augusta 2021,
• Alexyho ulica – uzávierka počas mája,
• Horská ulica – uzávierka počas apríla až do konca mája,
• Fialková ulica – uzávierka počas apríla až do konca mája.

Harmonogram sa môže v prípade nepriaznivého počasia alebo iných 
nepredvídateľných okolností zmeniť, o čom budeme verejnosť informovať. 
Práce sa budú realizovať v zmysle povolení, a to denne od 7.00 do 17.00 
hod., kedy budú ulice neprejazdné. Po ukončení prác v rámci dňa bude za-
bezpečený prejazd vozidiel. Občanov prosíme o dodržiavanie dočasného 
dopravného značenia v záujme predchádzania prípadným komplikáciám 
z hľadiska dopravnej obsluhy. Zároveň sa vodičom a chodcom ospra-
vedlňujeme za znížený komfort počas trvania stavebných prác.

Práce na kanalizácii v Považskom Chlmci 
sa budú realizovať aj v nasledujúcich mesiacoch

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. pokračuje 
v rekonštrukcii splaškovej kanalizácie v mestskej časti Považský Chlmec 
aj počas nasledujúcich mesiacov. Realizovať sa bude dobudovanie jedno-
tlivých úsekov kanalizácie, asfaltovanie a ďalšie dokončovacie práce. 

Športový areál pri ZŠ Gaštanová

Zastávka na Ulici Komenského je dočasne odstránená.
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Krajinní architekti by mali byť súčasťou plánovacieho procesu. Krajinná architektúra je 
špecifi cký odbor, ktorý pokrýva široké spektrum vedomostí a zručností a integruje 
ekologické, sociálne, kultúrne a ekonomické prístupy vstupujúce do projektovania. 
Výberovú komisiu najviac oslovila Anna Kyselová. Pri rozhodovaní zohrali kľúčovú úlo-
hu jej rozsiahle vedomosti, zodpovedný a systematický prístup k problematike 
a v neposlednom rade dobré referencie. Hlavnou náplňou jej práce je koncepcia 
a plánovanie mestskej zelene s ohľadom na jej udržateľnosť a kvalitatívne či funkčné 
požiadavky. Dôležité je tiež zabezpečenie kontinuálneho rozvoja mestskej zelene, 
ktorá skvalitní život obyvateľom Žiliny.

Čím vás oslovila pracovná ponuka? Prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o túto pozíciu?
Keďže som už pracovala pre mesto Žilina, chcela som sa posunúť ďalej a pracovať 
na koncepcii zelene, čo je profesijne bližšie pre krajinného architekta. Takáto pozícia 
v rámci Mestského úradu v Žiline nikdy nebola vytvorená, preto sa tomu veľmi teším. 
Veľmi mi záleží na tom, aby sme aj v našom meste mali atraktívne verejné priestory 
a hlavne mestskú zeleň, ktorá by spĺňala kvalitatívne a funkčné požiadavky. 

Ako vnímate súčasný stav zelene v našom meste?
Situáciu by som označila za relatívne dobrú. Je však stále čo zlepšovať. Sú plochy 
zelene, ktoré sú v naozaj zúfalom stave, no máme tu aj kvalitné diela záhradno-
architektonickej tvorby. 

V čom vidíte pozitíva aktuálneho stavu? 
Žilina patrí medzi mestá s vysokým potenciálom v oblasti zelene, čo sa týka najmä 
podielu a dostupnosti zelených plôch v prírodnom zázemí mesta. Priestor na zlepše-
nie vidím v zameraní sa na urbánnu vegetáciu, ktorá má veľký význam nielen tým, že 
zatraktívni mestské prostredie, ale poskytuje rôzne ekosystémové služby ako napr. re-
guluje mikroklímy, zvyšuje biodiverzitu a pod.

Aké sú najväčšie hriechy minulosti v oblasti zelene? Kde máme najväčšie slabiny? 
V minulosti dochádzalo k predaju pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré boli zasta-
vané, kde by dnes mohli byť parky a verejná zeleň. Správa a údržba zelene bola 
personálne dlhodobo poddimenzovaná, čo sa odráža na jej súčasnom stave. Slabi-
na mesta je v dochádzkovej vzdialenosti mnohých lokalít mesta ku kvalitnej verejnej 
zeleni. Tiež je škoda, že mesto zatiaľ nemá spracovaný generel zelene. Je to územ-
noplánovací podklad, ktorý nám dáva výhľadovú informáciu pre ďalšiu projekčnú 
a realizačnú činnosť, údržbu zelene a okrem iného aj ako intenzívnejšie využívať v sú-
časnosti funkčne nevyužité plochy zelene v rámci riešeného územia.

Žilina má mestského záhradníka
Kto by nechcel žiť v meste plnom zelene, kvitnúcich kvetov a zdravých stromov? Žilina je teraz k tejto vábivej predstave o krok bližšie. Od 
februára začala na Útvare hlavného architekta mesta Žilina pôsobiť referentka koncepcie mestskej zelene. Ide o úplne novú pracovnú pozíciu, 
ktorej náplň zodpovedá povolaniu niekdajších mestských záhradníkov. 

Referentka koncepcie mestskej 
zelene v Žiline. Vyštudovala od-
bor záhradná a krajinná architek-
túra na Fakulte záhradníctva 
a krajinného inžinierstva na Slo-
venskej poľnohospodárskej uni-
verzite v Nitre. Počas štúdia abso-
lvovala študijný pobyt na 
Švédskej poľnohospodárskej uni-
verzite v Malmö a zúčastnila sa 
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Ing. Anna Kyselová

viacerých medzinárodných workshopov v oblasti krajinnej architektúry 
pod vedením odborníkov a navštívila množstvo konferencií. V minulosti 5 
rokov pracovala pre mesto Žilina ako referent správy a údržby mestskej 
zelene. Následne sa venovala projekčnej činnosti v oblasti záhradnej a kra-
jinnej architektúry, a to navrhovaniu súkromnej aj verejnej zelene vo všetký-
ch stupňoch projektovej dokumentácie – od štúdie až po realizačné pro-
jekty (súkromné záhrady, parky a parčíky, strešné terasy, extenzívne 
trvalkové výsadby, návrhy detských ihrísk), tiež dendrologickým priesku-
mom, pasportizácii a inventarizácii drevín. I keď práca je jej koníčkom, 
medzi jej hlavné záľuby patrí cestovanie, turistika a pobyt v prírode vrátane 
práce či oddychu na záhrade. Pestuje si vlastnú bio zeleninu a rada navš-
tevuje odborné semináre, výstavy a konferencie, kde si môže rozšíriť obzory 
a diskutovať o danej problematike s inými odborníkmi.

Ktorá časť mesta je aktuálne podľa vás najkrajšia?
Pre mňa určite Mariánske námestie, ktoré je stredom historického mesta a akýmsi 
genius loci celej Žiliny. Predstavuje miesto stretnutí, je to verejný priestor, ktorý priťahuje 
všetky vekové kategórie a ponúka rôzne aktivity pre obyvateľov. Rada by som vyz-
dvihla aj kvalitné parkové plochy v meste, ako napr. Sad na Studničkách či Park Ľu-
dovíta Štúra, ktoré si pre ich atraktivitu a prítomnosť detského ihriska či fontány obľúbi-
li najmä rodiny s deťmi.

Aký je váš osobný cieľ v novej práci? Na čom chcete stavať svoju koncepciu rozvo-
ja a ktorým smerom sa chcete uberať? 
Mojím hlavným cieľom je, aby bola verejná zeleň využívaná spokojnými obyvateľmi 
a aby bolo vidieť, že aj vďaka mojej práci žijeme v krajšom a kvalitnejšom prostredí. 
Mesto potrebuje systémový prístup k plánovaniu rozvoja zelených plôch. Koncepciu 
rozvoja bude možné postaviť na genereli zelene, ktorý zatiaľ nemáme. Tiež je dôležité, 
aby výsadby zelene neboli riadené poslancami, ale každý zámer bol vopred prekon-
zultovaný pracovníkmi Útvaru hlavného architekta mesta Žilina a Odboru správy ve-
rejného priestranstva a životného prostredia mestského úradu.  

Čím a kde chcete začať? Na čo sa môžeme tešiť v najbližšej dobe?
Už som začala pracovať na rozbehnutých projektoch Mobilná zeleň a Líniová zeleň 
(výsadba približne 630 ks stromov). Tento rok sú naplánované výsadby trvaliek v cen-
tre mesta a tiež náhrada suchých plôch za kvetinovú lúku na uliciach Hurbanova, 
Legionárska a Veľká okružná. 

Plánujete nejaké aktivity pre občanov, kde by mohli participovať na tvorbe zelene?
S kolegyňou z Odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestské-
ho úradu v Žiline a OZ Papavero plánujeme výsadbu trvaliek do voľných miest na 
Bulvári, kde by mali participovať práve obyvatelia, ktorí bývajú v tejto lokalite. Práve 
s občanmi by sme chceli v budúcnosti riešiť nielen výsadbu samotnej zelene, ale aj 
údržbu a starostlivosť o ňu, ktorá je neodmysliteľným aspektom pre zelenšie mesto. 
Snažíme sa vyhradiť plochy z mestskej zelene pre komunitnú záhradu, o ktorú je záu-
jem z radov občanov v určitých lokalitách v meste.

Ako z pohľadu vašej koncepcie vnímate predzáhradky pri panelákoch, ktoré si 
niektorí ľudia zo záľuby budujú? 
Predzáhradky pred panelákmi si mnohí obyvatelia prisvojili ako bezprostredné okolie 
ich bytových domov. Je to úplne pochopiteľné a v rámci údržby zelene sme to vždy 
tolerovali. Mnohé predzáhradky patria naozaj k oku lahodiacim skvostom, iné mestu 
skôr komplikujú údržbu zelene. Faktom je, že je to majetok mesta a mesto sa o tieto 
plochy stará v rámci možností. Na druhej strane mesto nechce vziať občanom túto 
možnosť si predzáhradky upraviť podľa vlastných predstáv. Zvažujem vypracovať ur-
čitý manuál pre občanov, ktorí majú záujem skrášliť tieto plochy, aby nedochádzalo 
k nedorozumeniam, no zároveň bol dodržaný určitý charakter ich vizuálu. 

Osobitnou kapitolou je hlavný vianočný stromček na Mariánskom námestí. Podľa 
našich pozorovaní Žilinčania negatívne vnímajú fakt, že sa tu každoročne dováža 
vypílený strom, i keď bol vyrúbaný z objektívneho dôvodu. Plánujete v tomto smere 
nejaké zmeny?
Nie, máme obrovské šťastie, že máme také krásne lipy na Mariánskom námestí 
a myslím si, že tam už nie je priestor na ihličnatý strom, ktorý by počas obdobia vianoč-
ných sviatkov plnil funkciu vianočného stromčeka. Mesto si dáva záležať, či strom, 
ktorý sa tam dovezie, je skutočne vyrúbaný z objektívneho dôvodu a takto je aspoň 
poriadne využitý. 

Čo by mohli Žilinčania sami urobiť preto, aby sme žili v krajšom a zdravšom prostredí?
Vzťah človeka k životnému prostrediu sa v poslednej dobe určite zlepšil a zdá sa, že 
obyvatelia Žiliny sú uvedomelejší. Každý musíme začať od seba a snažiť sa naše 
návyky zlepšovať tak, aby sme boli šetrnejší k životnému prostrediu. Veľký význam má 
vzdelávanie našich detí, z ktorých raz vyrastie nová generácia a budú sa na veci 
pozerať úplne inak. Vyzdvihla by som napríklad vzťah k čistote prostredia tým, že bu-
deme dbať o základné návyky – vyhadzovanie odpadkov do odpadkových košov, 
separovanie odpadu či disciplína majiteľov psov v zbieraní exkrementov. 

Autor: MB
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Už nie je na čo čakať, na 
čo sa vyhovárať. Mest-
ský úrad spolu s tunajšími 
poslancami to so ze-
leným mestom myslí váž-
ne. V poslednom obdo-
bí sme v tomto smere 
urobili veľké zmeny, 
ktorými chceme naštar-
tovať novú éru zdravšie-
ho a krajšieho života 
v meste. Za všetky spo-
menieme aspoň niek-
toré. Za všetky spome-
nieme aspoň zriadenie 
Útvaru hlavného archi-
tekta mesta Žilina  a pri-
jatie mestského záhrad-
níka, ktorí sa budú 
venovať starostlivosti o 
zeleň a jej rozširovaniu 
na profesionálnej úrovni. 

Ďalšou novinkou je trie-
denie kuchynského bio-
odpadu a vybudovanie 
vlastnej priemyselnej 
kompostárne. Plánuje-
me zazelenenie striech, 
ktoré sú vo vlastníctve 
mesta, vrátane strechy 
mestského úradu. Pra-
cujeme na architekto-
nických štúdiách revitali-
zácie našich sídlisk 
s dôrazom na zveľaďo-

vanie zelených plôch 
a máme rozpracova-
ných množstvo ďalších 
projektov so zameraním 
na životné prostredie, 
o ktorých vás budeme 
priebežne informovať.   

Snaha mesta je však len 
jedna strana mince. 
Dôležitá bude aj odozva 
u občanov. Sami túto 
zmenu nedokážeme 
pretaviť do každo-
denného života. Potre-
bujeme k tomu vás, milí 
Žilinčania.

Bordelárov, ktorí hádžu 
odpadky na zem, vyvra-
cajú smetné koše, ničia 
kvetinovú výzdobu a ro-
bia si skratky cez trávnik, 
už nik nezmení. Preto sa 
spoliehame na slušných 
ľudí, najmä rodičov 
a školy, ale i mladých in-
fl uencerov na sociál-
nych sieťach, ktorí budú 
svojím príkladom viesť 
tunajšie deti a mládež.  

Prosíme vás, rozprávajte 
sa so svojimi deťmi 
a medzi sebou 
navzájom o životnom 

prostredí. Trieďte od-
pad, neplytvajte prírod-
nými zdrojmi, nekupujte 
si zbytočnosti. Zbierajte 
exkrementy po svojich 
miláčikoch a neparkuj-
te na trávniku. Prejdite 
sa so svojimi deťmi po 
sídlisku s prázdnym vre-
com na odpadky 
a ukážte im, ako vyzerá 
rozdiel medzi čistým 
a znečisteným pros-
tredím. 

Odfotiť odhodenú ple-
chovku a poslať snímku 
na mestský úrad nikdy 
nebude mať dlhodobý 
účinok. Ale zdvihnúť ju 
pred zrakmi iných, 
vysvetliť deťom, že takto 
sa to nerobí a hodiť ju 
do koša – to je prvý krok 
na dlhej ceste, ktorá 
nás spoločne čaká.  

My vás budeme v tomto 
úsilí podporovať a popri-
tom v rámci svojich mož-
ností zveľaďovať mesto. 
Tu je krátka ochutnávka 
toho, čo sme si pre vás 
v rámci skrášľovania Ži-
liny v oblasti zelene na 
tento rok pripravili. 

Chceme spraviť zo Žiliny zelené mesto. Pridáte sa k nám?

Mestská zeleň 2021

• Koncom minulého roka mesto vysadilo 45 000 ks jarných cibuľovín, ktoré 
   začnú už čoskoro kvitnúť.
• Od začiatku apríla začnú prípravy na výsadbu 250 ks stromov na sídlisku 
   Solinky.
• V apríli sa vysadí na Ulici Juraja Fándlyho stromoradie okrasných hrušiek   
    podľa štúdie Ing. Richarda Fabriciho.
• 22. apríla pri príležitosti Dňa Zeme chce mesto vysiať 400 m2 suchomilné-
   ho lúčneho porastu na zelené prícestné pásy na Hurbanovej a Legionár-
  skej ulici, s cieľom vytvoriť vhodné prostredie pre užitočný hmyz (včely) 
   v meste.
• Na prelome mesiacov máj a jún pripravíme kvetinové veže s farebnými 
   ružovo-červeno-bielymi muškátmi.
• V júni osadíme muškátové závesné nádoby v klasickej červeno-ružo
     vo-bielej kombinácii, výsadba vyvýšených betónových kvetináčov, ktoré 
    budú tento rok v dvoch farebných variantoch – ružový a fi alový.
• Rovnako v júni plánujeme výsadbu nových trvalkových záhonov na Uli-
   ciach Tomáša Ružičku, Nešporova, Legionárska, Romualda Zaymusa.
• Zároveň sa budú meniť výsadby letničkových záhonov za trvalkové.
• Trvalkami vysadíme kruhové objazdy na Ulici vysokoškolákov.
• Trvalkové záhony budú v rozvoľnenom štýle holandského typu. 
• Na jeseň by sa mali začať realizovať projekty z nórskych fondov. V 1. fáze 
  výsadba 319 ks líniových stromov po celom meste. Zároveň pribudnú   
    nové mobilné nádoby s novou výsadbou.
• Na jeseň sa budú dopĺňať vypadnuté kry do živých plotov a vytvárať 
    nové krovinaté farebné kompozície ako izolačná zeleň.

Všetci túžime žiť v krásnom, čistom a harmonickom prostredí. To, že 
sme životné prostredie dlhodobo zanedbávali a podceňovali sme 
silu prírodných zákonov, sa nám nakoniec škaredo vypomstilo. 
Súčasná pandémia je varovným signálom pre všetkých obyvateľov 
planéty, aby sme prehodnotili a zmenili vlastné návyky a postoj voči 
svojmu zdraviu a živej prírode.  

Autor: MB
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Ide o komplexný 60-stra-
nový dokument, ktorý 
okrem iného predstavu-
je plánovaný program 
pre rok 2026 rozdelený 
do troch hlavných línií 
nazvaných Tok prírody, 
Továreň na budúcnosť 
a Identita bez hraníc. 
Bližšie popísaných je 
vyše 130 kultúrno-ume-
leckých projektov, pre 
ilustráciu vyberáme 
z každej programovej 
línie jednu kľúčovú tému 
či zaujímavý projekt.

V rámci prvej programo-
vej línie TOK PRÍRODY je 
naplánovaných nie-
koľko projektov či po-
dujatí, ktoré priblížia pr-
vok vody k občanom, 
a to z dôvodu, že aj keď 
je Žilina obklopená tromi 
riekami a dvoma vod-
nými nádržami, voda 
v meste nie je takmer 
prítomná. Projekty ako 
napr. Festival Flow 
spájajúci kultúrne a špor-
tové zážitky a prinášajú-
ci svetelné a umelecké 
inštalácie na brehy 
Váhu či projekt Plávajú-
ce záhrady, ktorý bude 
priestorom pre komunit-
né aktivity a záhradkár-
stvo v spojení s umelec-
kými inštaláciami na 
Vodnom diele Žilina sa 
v rôznej podobe snažia 
priniesť vodný prvok      
viac do života obyva-
teľov. V jednom z naj-
starších vodojemov 
v meste by taktiež mohlo 
vzniknúť  Environmentál-
ne centrum Bôrik, ktoré 
bude cyklus vody a en-
vironmentálnu tematiku 
skúmať v imerzívnych 
výstavách. Súčasťou by 
bolo aj návštevnícke 
centrum a park s vod-
nými a hudobnými prv-
kami spestrujúcimi záži-
tok pre rodiny s deťmi.  
V programovej línii 
TOVÁREŇ NA BUDÚC-

Prihláška, ktorá posunula Žilinu bližšie k titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026

Okno príležitostí, tak znie slogan prihlášky, ktorá priniesla mestu Žilina postup do finále súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026. Žilina 
kandiduje spolu s partnerskými mestami Frýdek-Místek a Bielsko-Biala pod spoločným názvom ŽILINA BESKYDY 2026. O detailoch a zaujímavos-
tiach tejto prihlášky sa dočítate viac na nasledujúcich riadkoch.

Vizualizácia pre Environmentálne centrum Bôrik

Autor: AB

NOSŤ je jednou 
z ústredných tém verej-
ný priestor. Vytvorená 
bude organizácia PA-
SÁ:Ž – Platforma pre ar-
chitektúru a občiansku 
participáciu, ktorá bude 
dejiskom výstav, tvori-
vých dielní, prednášok 
a vzdelávacích progra-
mov o verejnom priesto-
re v meste. Vznikne tak 
platforma pre dialóg 
o architektúre a urbaniz-
me medzi odborníkmi 
a obyvateľmi mesta. Sú-
časťou bude aj projekt 
Kreatívna byrokracia, 
ktorý hľadá inovatívne 
spôsoby zlepšovania ve-
rejných služieb prostred-
níctvom tvorivých me-
tód a zapojenia obča-
nov. 

V poslednej programo-
vej línii nazvanej IDENTI-
TA BEZ HRANÍC stoja 
v centre pozornosti 
príbehy, ktoré tvoria sú-
časť identity mesta, re-
giónu a jeho obyva-
teľov. Jedným z 
kľúčových je málo 
známy príbeh Rudolfa 
Vrbu a Alfréda Wetzlera, 

dvoch utečencov z 
koncentračného tábora 
Auschwitz-Birkenau, ktorí 
v roku 1944 dorazili do 
Žiliny a tajne spísali doku-
ment, ktorý oboznámil 
svet s masovým 
vyvražďovaním v nacis-
tických táboroch smrti. 
Cestu Vrbu a Wetzlera 
chceme premeniť na 
celoročnú trasu s 
pamätnými bodmi, in-
formačnými tabuľami 
a umeleckými dielami 
venovanými ich príbe-
hu, ktorá bude skúmať 
otázky spoločnej identi-
ty, ale aj osobnej od-
vahy. 

Kľúčovým prvkom celé-
ho projektu je aktívne 
zapojenie širokých vrs-
tiev občanov a lokál-
nych organizácií. Pláno-
vané sú teda rôznorodé 
projekty, ktoré dostanú 
kultúru a umenie bližšie 
do každodenných živo-
tov miestnych obyva-
teľov, ako napr. komu-
nitné umelecké centrá 
v mestských a prímest-
ských častiach, detské 
kultúrne centrum pre ro-

diny s deťmi, umelecký 
projekt pre zapojenie so-
ciálne znevýhodne-
ných skupín či projekty 
aktívne zapájajúce do 
tvorby umenia obyva-
teľov z odľahlých re-
giónov. Zapojenie verej-
nosti je dôležité už 
v prípravnej fáze projek-
tu, a preto projektový 
tím plánuje v tomto roku 
viacero spoločných ak-
tivít, ako napr. návštevy 
mestských častí a zma-
povanie kultúrnych po-
trieb v nich, verejné po-
dujatia pre prezentácie 
projektu miestnym ko-
munitám či program roz-
voja projektov medzi tro-
mi partnerskými mesta-
mi.

Európske hlavné mesto 
kultúry má aj dôležitý eu-
rópsky rozmer – predsta-
vuje fórum pre diskusiu 
o najhorúcejších spolo-
čenských a environ-
mentálnych výzvach 
Európy. Väčšina pláno-
vaných kultúrno-ume-
leckých projektov tak 
prepojí Žilinu so zaují-
mavými európskymi 

Viac o projektoch sa dočítate v skrátenej 
verzii prihlášky na:  www.zilina2026.eu.

partnermi a prinesie do 
centra pozornosti aktuál-
ne témy, akými sú klima-
tická kríza, sloboda preja-
vu, nárast nacionalizmu, 
lokálna demokracia, udr-
žateľné pracovné pod-
mienky v kultúre či 
podpora kreatívnych 
odvetví.

Prihláška taktiež detail-
ne popisuje aj plán reali-
zácie od predpokla-
daného rozpočtu, 
kampane pre pritiahnu-
tie európskych návštev-
níkov a podporu cestov-
ného ruchu v celom 
regióne cez navrhovanú 
organizačnú štruktúru 
budúcej neziskovej or-
ganizácie až po zoznam 
veľkých investícií do kul-
túrnej infraštruktúry me-
sta a regiónu, ktoré 
opravia zanedbané či 
vytvoria nové miesta 
pre kultúru a umenie, 
ako pre ich tvorcov, tak 
aj užívateľov.

Získanie titulu však ne-
znamená len predstave-
nie umenia na celoroč-
nom festivale v roku 
2026, ale ide o celkovú 
transformáciu mesta 
nielen v kultúrnom a 
kreatívnom sektore, ale 
aj v oblasti sociálnej, 
ekonomickej a urbanis-
tickej. Občania by teda 
prínosy projektu mohli 
pocítiť v rozšírení lokálnej 
kultúrnej ponuky, no-
vých pracovných príleži-
tostiach v turistických 
a kreatívnych odvet-
viach, zveľadení verej-
ného priestoru, ako aj 
v celkovom zvýšení kvali-
ty života v meste. Záro-
veň s prípravným proce-
som kandidatúry tiež 
začalo mesto Žilina pra-
covať aj na svojej novej 
kultúrnej stratégii Kreatív-
na Žilina 2035 zameranej 
na vytvorenie podmie-
nok pre výrazné zlepše-
nie kultúrneho a kreatív-
neho ekosystému mesta.
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Mesto Žilina v spolupráci 
so Spoločnosťou na po-
moc osobám s autiz-
mom sa už po devia-
tykrát zapoja do 
medzinárodnej kampa-
ne Light it up blue, čo 
v preklade znamená 
„Rozsvieťme to na mo-
dro“. Symbolom ocho-
renia je modrá farba, 
teda farba komuniká-
cie a ústredná farba 
celej kampane. 

Cieľom kampane je zvý-
šiť povedomie o autiz-
me a vytvoriť ľuďom 
s týmto postihnutím 
podmienky pre 
zmysluplný život a lepšie 
začlenenie do spoloč-
nosti. Iniciatíva vychád-
za z jednej z najvýzna-
mnejších svetových 
organizácií Autism Spe-
aks. Druhý apríl bol re-
zolúciou Organizácie 
Spojených národov pri-
jatý ako Svetový deň 

Dominanty Žiliny sa rozsvietia 
na modro
Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý si pripomína-
me 2. apríla, sa aj tento rok rozsvietia do modrej farby Radnica mesta 
Žilina, Burianova a Budatínska veža.

Autor: KŠ

povedomia o autizme. 
Autizmus je celoživotná 
vývinová porucha, ktorú 
charakterizujú nedostat-
ky v oblasti komunikácie 
a sociálnej interakcie. 

Deti trpiace autizmom 
potrebujú špeciálne 
vzdelávanie a celoživot-
nú starostlivosť. Táto po-
rucha uzatvára jedinca 
v jeho vlastnom svete, 

pričom mu sťažuje 
schopnosť hrať sa, vní-
mať a chápať bežné 
vnemy. Touto nevylieči-
teľnou chorobou trpí 
v súčasnosti viac ako 70 
miliónov ľudí na celom 
svete, čo je viac ako ľudí 
s cukrovkou a AIDS 
dohromady. Široká ve-
rejnosť môže 2. apríla 
svoju solidaritu prejaviť 
modrým oblečením. 

Pamätník je výrazne po-
škodený vplyvom pove-
ternostných podmienok, 
a preto si vyžaduje roz-
siahlu rekonštrukciu. Pras-
kliny, mach a znečistenie 
budú čoskoro minu-
losťou. Oprava bude 
zahŕňať odstránenie roz-
rušených častí, vyčiste-
nie od povrchových ne-
čistôt, odsolenie, obnovu 
škárovania upevnenie 
a tmelenie chýbajúcich 
a rozrušených častí, fa-
rebné zjednotenie 
a záverečnú konzervá-
ciu. Zároveň bude zre-
konštruovaný aj podsta-
vec sochy. Opravu 
súsošia začne mesto rea-
lizovať počas leta.

Autorom súsošia je so-
chár Rudolf Pribiš, rodák 
z Rajca. Oblastná orga-
nizácia cestovného ru-
chu Malá Fatra zabe-

Pamätník v Sade SNP sa dočká 
rekonštrukcie
Súsošie oslobodenia Žiliny sa nachádza pri vstupe do Sadu SNP od 
Námestia Andreja Hlinku. Kamenný pamätník sa v centre Žiliny týči od 
roku 1955, kedy bol slávnostne odhalený pri príležitosti 10. výročia 
vstupu 1. československého armádneho zboru do Žiliny na sklonku 2. 
svetovej vojny. 

zpečila čiastočnú rekon-
štrukciu pamätníka v 
roku 2015, kedy boli na 
súsoší urobené len 
nevyhnutné opravy. Na 
obnovu a opravu 
pamätníka  získalo mesto 
dotáciu vo výške 5 700 
eur z rozpočtovej rezervy 
predsedu vlády Sloven-
skej republiky na opravu 

vojnových hrobov. Z 
vlastných zdrojov bude 
mesto fi nancovať obno-
vu vo výške 5 900 eur. Po 
tejto rozsiahlej rekon-
štrukcii bude môcť 
pamätník pripomínať 
oslobodenie Žiliny a ko-
niec druhej svetovej voj-
ny aj ďalším generá-
ciám.

Autor: KŠ

Kostol obrátenia sv. Pavla s kláštorom dostane po 
rokoch chátrania novú podobu. Objekt známy ako 
Sirotár od nežnej revolúcie spravujú kapucíni. Stav-
ba bola v havarijnom stave, odpadávajúca fasá-
da už predstavovala hrozbu pre okoloidúcich 
chodcov. Stavebné práce za 1,156 milióna eur 
budú trvať približne 1,5 roka. Rekonštrukcia zahŕňa 
opravu prednej fasády a všetkých 4 veží, výmenu 
64 okien v starom kláštore a sfunkčnenie vežových 
hodín. Kostol zažiari v grafi tovo sivej farbe, v kom-
binácii s bielou, s čiernymi bridlicovými strechami 
a s dvomi pozlátenými krížmi na vrcholoch veží. 
Veľkou zmenou bude aj sprístupnenie kláštora ve-
rejnosti. V jeho vnútri sa nachádza tzv. Rajský dvor. 
Neveľké átrium plánujú kapucíni po zastrešení 
otvoriť. Na obnovu cirkevného komplexu bude 
dohliadať pamiatkar Vladimír Majtan. Kostol vybu-
dovali jezuiti, ktorí prišli do mesta okolo roku 1654 
ako misionári. Kostol bol dokončený v roku 1754. 
V budove bolo zriadené gymnázium, sirotinec a po 
druhej svetovej vojne i nemocnica, neskôr Stredná 
zdravotnícka škola či Považská galéria.

Začala sa rekonštrukcia kostola 
na Mariánskom námestí

Autor: MB
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Aktívne pracujeme na príprave urbanistických štúdií renovácie verejného 
priestoru. Už máme hotové materiály k revitalizácii lokalít Hliny I – IV, Hliny VII – 
VIII a sídliska Pod nemocnicou. V nasledujúcich týždňoch sa architekti zame-
rajú na ďalšie obytné zóny. Jednou z nich je lokalita Hliny V a VI, druhou sú 
Vlčince I a IV.    

Pripravujeme štúdie k revitalizácii ďalších lokalít Hliny V a VI, Vlčince I a IV

Pretože chceme do riešenia priestorov zapojiť aj ich užívateľov, teda obyvateľov 
sídlisk, pristúpilo mesto k forme participatívneho plánovania, ktoré sa zrealizuje 
v dvoch etapách. 

V prvej etape budú dotazníkovou formou zozbierané postrehy a podnety obča-
nov k danému územiu. V druhej etape, po zapracovaní vyhodnotených relevan-
tných pripomienok, bude občanom predložené navrhované riešenie, ku ktorému 
sa tiež budú môcť vyjadriť. Obyvatelia dotknutých lokalít poznajú svoje okolie naj-
lepšie. Preto vám chceme dať priestor a využiť pri práci aj vaše názory, postrehy 
a pripomienky ku každodennému životu v uvedených častiach mesta. Budeme 
radi, ak si nájdete čas a vyplníte náš dotazník, či už v papierovej, alebo elektronic-
kej podobe. 

Dotazník k revitalizácii sídlisk Hliny V a VI nájdete na tomto internetovom odkaze: 
lnk.sk/klmv.
Dotazník k revitalizácii sídlisk Vlčince I a IV nájdete na tomto internetovom odkaze: 
lnk.sk/atet.

Podrobné informácie nájdete na priľahlej strane. O výsledku práce architektov 
vás budeme informovať na stránkach našich novín, na mestskom webe či face-
bookovom profi le. 

Keďže už ide o staršie sídliská, v prvom rade je potrebné upraviť verejný pries-
tor s cieľom vytvoriť plnohodnotné, atraktívne, funkčne a esteticky vyvážené 
obytné prostredie sídliska, s ktorým sa jeho obyvatelia stotožnia a zoberú ho za 
svoje. Štúdie budú slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie násled-
ných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk.

C
entrálna ulica

Obvodová ulica

Hlinská ulica

Ivana Krasku

Hečková ulica
Alexandra Rudnaya

O
bchodná ulica

Košická ulica

Cyrila a Metoda

C
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Cyrila a Metoda

Zapojiť sa môžete aj vy!

Čo bude cieľom štúdií?

Hliny V – VI: Územie s rozlohou cca 27,33 ha

Vlčince I a IV: Územie s rozlohou cca 27,33 ha 

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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VYJADRUJEM SA K LOKALITE (krúžkom označte jednu z možností):
• Hliny V a Hliny VI                                 • Vlčince I a IV

1. VAŠA ADRESA:
(názov ulice a číslo domu, napr.: Za poštou 6): ............................................................................
POHLAVIE:                                             VEK:
• Žena                                                   • 18 – 35                                    • 51 – 64
• Muž                                                     • 36 – 50v                                 • 65 a viac

2. NAJVÄČŠIE PROBLÉMY A NÁMETY NA RIEŠENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
2.1 V oblasti verejnej zelene
• Pociťujete nedostatok zelene, stromov a výsadby kvetín?                        
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť                      
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Uvítali by ste komplexnú revitalizáciu zelene s doplnením vegetácie?   
  áno                                                nie                                                   neviem sa vyjadriť                      
• Pociťujete nevhodné umiestnenie stromov vrátane ich druhu?               
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť  
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Uvítali by ste umiestnenie komunitnej záhrady?                                      
áno                                                  nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Pripustili by ste riešenie obslužných komunikácií a parkovísk na úkor zelene?                     
   áno                                               nie                                                    neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................
2.2 V oblasti dopravy 
• Pociťujete nedostatok cestných, peších a cyklistických komunikácií?       
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Pociťujete absenciu a nevhodné riešenie  parkovísk?                                 
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť 
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................
2.3 V oblasti vybavenosti ihriskami
• Vyhovuje vám jestvujúca poloha detského a športovo-rekreačného ihriska?  
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť                      
Ak nie, kde ..............................................................................................................................................
• Uvítali by ste umiestnenie nových ihrísk?                                             
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Absentuje vám vybavenosť v rámci ihrísk?                                           
   áno                                               nie                                                    neviem sa vyjadriť

Ak áno, aká.............................................................................................................................................
• Uvítali by ste oddelenie ihrísk podľa vekových skupín?                      
   áno                                               nie                                                    neviem sa vyjadriť    
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................
2.4 V oblasti vybavenosti malou architektúrou
• Chýbajú vám oddychové a relaxačné pobytové zóny?            
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                                  
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Chýbajú vám lavičky, odpadkové koše a verejné osvetlenie?                   
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, čo a kde ..................................................................................................................................
• Aké iné prvky malej architektúry by ste uvítali (napr. stojany na bicykle, vodný prvok) 
 ..................................................................................................................................................................

2.5 V oblasti umiestnenia stojísk nádob komunálneho odpadu a triedeného komunálneho 
odpadu
• Vyhovuje vám poloha stojiska?                                                      
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                                          
Ak nie, kde by ste ho umiestnili ...........................................................................................................
• Chýbajú vám stojiská?                                                                   
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                                                        
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Uvítali by ste riešenie stojísk klietkovým systémom?                     
 áno                                                 nie                                                   neviem sa vyjadriť                                              
Ak áno, kde.............................................................................................................................................
• V prípade priestorových podmienok, uvítali by ste riešenie formou podzemných kontajnerov?   
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
•Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................

3. ĎAĽŠIE NÁMETY NA RIEŠENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
3.1 Umiestnenie Komunitného centra
• Uvítali by ste umiestnenie Komunitného centra?                  
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Akú vybavenosť by ste si vedeli predstaviť v Komunitnom centre?
 ..................................................................................................................................................................
•Iné návrhy a riešenia                                                    
...................................................................................................................................................................

3.2 OTÁZKA PRE OBYVATEĽOV HLÍN V A HLÍN VI
Umiestnenie okrskového parku
• Uvítali by ste umiestnenie parku na Ul. Lenčova (za OC LIDL)?        
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť    
• Akú vybavenosť by ste si vedeli predstaviť v tomto parku?
...................................................................................................................................................................
• Iné návrhy a riešenia                                                    
...................................................................................................................................................................

3.2. OTÁZKA PRE OBYVATEĽOV VLČINIEC I a VLČINIEC IV
Umiestnenie obvodového parku
• Uvítali by ste umiestnenie obvodového parku v priestore Hlbokej cesty?   
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť    
• Akú vybavenosť by ste si vedeli predstaviť v tomto parku?
...................................................................................................................................................................
• Iné návrhy a riešenia                                                    
...................................................................................................................................................................

4. INÉ PROBLÉMY A NÁMETY NA RIEŠENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV SÍDLISKA 
• ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(v prípade záujmu uviesť kontakt):
...................................................................................................................................................................  

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS!
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese: hovorca@zilina.sk.

Milí Žilinčania, mesto Žilina s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina zabezpečujú spracovanie urbanistic-
kej štúdie, ktorá bude riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Chceme, aby 
sa občania zapájali do verejného života v čo najväčšej možnej miere. Nájdite si, prosím, čas na vyplnenie 
krátkeho dotazníka. Vašimi postrehmi a názormi tak budete môcť aj vy ovplyvniť navrhované riešenie revita-
lizácie lokality, v ktorej bývate. Dotazník je anonymný. 

Vyplniť ho môžete do 15. apríla 2021, a to dvomi spôsobmi:
1. papierová verzia 
• vyplnený dotazník vhoďte do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy mestského úradu,

2. elektronická verzia:
• dotazník k revitalizácii sídlisk Hliny V a VI nájdete na tomto internetovom odkaze: lnk.sk/klmv
• dotazník k revitalizácii sídlisk Vlčince I a IV nájdete na tomto internetovom odkaze: lnk.sk/atet.
V dôsledku pandémie odporúčame uprednostniť možnosť elektronického vyplnenia dotazníka. Na začiatku 

dotazníka zakrúžkujte lokalitu, ku ktorej sa vyjadrujete. Všetky otázky okrem jednej sú rovnaké pre všetky štyri lo-

kality. Predposlednú otázku (3.2) vypĺňajú zvlášť obyvatelia Hlín a zvlášť obyvatelia Vlčiniec. V odpovedi za-

krúžkujte jednu z možností áno, nie alebo neviem sa vyjadriť. Tam, kde je to potrebné, rozvite vašu odpoveď 

uvedením konkrétnej lokalizácie problému. Prosíme vás, aby ste sa prednostne vyjadrovali k lokalitám, v ktorých 

bývate a dôverne ich poznáte.

Vysvetlenie niektorých pojmov: komunitná záhrada – časť pozemku premenená na záhradu, o ktorú sa 

spoločne stará skupina ľudí. Cieľom je skrášliť si svoje okolie a zároveň aktívne vyplniť voľný čas,  komunitné 
centrum – priestor pre stretávanie sa, spoločný dialóg a aktivity obyvateľov sídliska, klietkový systém pre ná-
doby s odpadom – priestorovo vymedzený, prekrytý, uzamykateľný a priamo odvetrávaný priestor pre  

umiestnenie kontajnerov na odpad.

VYJADRITE SA K REVITALIZÁCII SÍDLISK HLINY V, HLINY VI, VLČINCE I a VLČINCE IV

DOTAZNÍK
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Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) v piatok 26. marca spustil elektronický 
predpredaj nových dopravných kariet prostredníctvom nového e-shopu na inter-
netovej stránke: www.dopravnakarta.dpmz.sk. Od 1. apríla mestská hromadná 
doprava v Žiline funguje podľa novej tarify a súčasná čipová karta bude úplne 
nahradená novou dopravnou kartou.  

Na elektronické vybavenie dopravnej karty je potrebné byť registrovaný, mať 
vytvorený účet v elektronickom obchode DPMŽ. Po registrácii je potrebné požia-
dať o vystavenie dopravnej karty a následne si kartu pridať k účtu. Účet si môže 
vytvoriť iba osoba staršia ako 16 rokov. Dopravné karty pre deti do 16 rokov musí 
spravovať ich zákonný zástupca. K jednému účtu môže mať cestujúci pridaných 
aj viacero dopravných kariet a pohodlne ich spravovať na jednom mieste. 

Cena dopravnej karty je 5,50 eura. Cestujúci si môže vybrať spôsob doručenia,  
a to buď formou osobného odberu zdarma na predajnom mieste, alebo doruče-
nia poštou v cene 3,50 eura. Pri platbe v e-shope si cestujúci môže vybrať medzi 
online platbou kartou alebo formou okamžitej platby prostredníctvom prevodu  
z internetbankingu v piatich slovenských bankách.

V prípade, že cestujúci v súčasnosti vlastní čipovú kartu kratšie ako dva roky, 
teda v záručnej dobe, môže využiť možnosť vybavenia novej dopravnej karty za 
zvýhodnenú cenu 2 eurá. Vybavenie dopravnej karty za zvýhodnenú cenu je 
možné od 1. apríla vykonať iba osobne na predajnom mieste dopravného pod-
niku. Nákup predplatného cestovného lístka a dobitie kreditu na elektronickú 
peňaženku prostredníctvom e-shopu je spustené dňa 1. apríla. 

Žilinský dopravný podnik spustil predaj nových dopravných kariet, 
od 1. apríla platí nová tarifa

Užitočné odkazy na registráciu a vybavenie dopravnej karty: 
• E-shop DPMŽ
• Registrácia účtu
• Návod na vybavenie dopravnej karty
• Návod na pridanie dopravnej karty k účtu
• Viete, ako bude fungovať nová tarifa? 
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ROČNÍK 3 
ZADARMO

do každej schránky

www.zilina.sk
Mesto Žilina

ROSENFELDOV PALÁC

Bližšie informácie rodičia získajú na webových stránkach škôl alebo ich

priamo poskytnú riaditelia škôl, prípadne pracovníci Oddelenia školstva

a mládeže Mestského úradu v Žiline.

V prípade, že z dôvodu pandémie nebude možné zápis vykonať obvyklou

formou, verejnosť bude včas informovaná o spôsobe zápisu.

do 1. ročníka

základných škôl

Zápis detí

od 7. do 9. apríla 2021 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.

sa v žilinských školách uskutoční v zmysle VZN č. 12/2016

online program 
apríl 2021

13. 4. 17.00 hod.
ONLINE PREDNÁŠKA Zo života reštaurátora
Prednáša akad. maliar a reštaurátor Jozef Dorica.

20. 4. 17.00 hod. 
ONLINE PREDNÁŠKA Zo života autistu
Prednáša psychologička a expertka na autizmus Barbora Hreusová.

24. 4. 10.00 hod. 
Online rodinná sobota / Vyrob si vlastné zvieratko
Lektorky Rosenfeldovho paláca budú viesť online workshop: výroba bábky.

29. 4. 19.00 hod. 
ONLINE KONCERT Dušan Vrúbel
Gitarové sólo člena kapely V8 Band.

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. 
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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. 2021. Malá Praha: križovatka Ulice Juraja Slottu a Va-
janského 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 (za-
stávka MHD pri obchode), Nový Domov (zástavka MHD Rakové), Horná Trnov-
ská ulica (pri futbalovom 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. 4. 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. 2020 – 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.

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 veľkokapacit-
ných 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.

Harmonogram nájdete aj na stránke mesta: www.zilina.sk


