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pri príležitosti 700. výročia od udelenia výsad mestu 
kráľom Karolom Róbertom

a príležitosti jubilejného XXX. vydania 
Vlastivedného zborníka Považia

termín: 17. – 18. júna 2021
miesto uskutočnenia: Mestský úrad v Žiline, 

Nám. obetí komunizmu 1, Žilina – veľká zasadačka

DIZAJN 

Považské múzeum
Mesto Žilina

Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Vás pozývajú na odbornú konferenciu



Mgr. SAMUEL ŠPANIHEL, PhD. 

10:30 – 10:40 Diskusia 

10:40   Žilina a Kysuce do konca 17. storočia
Mgr. Andrea PARÁČOVÁ

11:00   Žilina vo svetle daňových súpisov 
obyvateľstva z rokov 1715 a 1720
Doc. PhDr. ZUZANA LOPATKOVÁ, PhD. 

Mgr. MICHAL JURECKÝ, riaditeľ, 
Považské múzeum

9:30  Okolnosti vydania privilégia kráľa Karola 
Róberta pre Žilinu v roku 1321
Prof. PhDr. VLADIMÍR RÁBIK, PhD. 

9:50   Prvý žilinský richtár Pezold
Mgr. ADAM BUCHTA

10:10   Mestské opevnenie Žiliny z pohľadu 
najnovších archeologických výskumov
Mgr. BARBARA ZAJACOVÁ, PhD. 

Mgr. RENÁTA HARVÁNKOVÁ

11:20   Žilinská Stará fara a okolnosti jej zániku
doc. Ing. MILOŠ DUDÁŠ, CSc.

11:40 – 11:50 Diskusia 

11:50 – 13:00 Prestávka na obed

13:00   Architektonicko-historický vývoj žilinskej 
katedrály s dôrazom na najnovšie nálezy z rokov 
2020 – 2021
Mgr. KRISTÍNA ZVEDELOVÁ, PhD. 

štvrtok 17. 6. 2021

Mgr. KATARÍNA KLUČKOVÁ, odbor kultúry,       
Žilinský samosprávny kraj

8:30   registrácia účastníkov

9:00  príhovory 
Ing. PETER FIABÁNE, primátor, Mesto Žilina
prof. PhDr. VLADIMÍR RÁBIK, PhD., prorektor, 
Trnavská univerzita v Trnave

PROGRAM 

Mgr. VLADIMÍR MAJTAN 

piatok 18. 6. 2021

9:00 registrácia účastníkov

9:30   Význam prof. Richarda Marsinu DrSc. pre 
históriu Žiliny
Mgr. JOZEF MORAVČÍK

9:50   Žilina vo výtvarnom umení
Mgr. MONIKA VÁLEKOVÁ, PhD.

10:10   Žilinská rodina Geromettovcov
Mgr. TOMÁŠ ADAMČÍK, PhD.

10:30 – 10:40   Diskusia

10:40   Rudolf Krupec a rodina
PhDr. DANIEL HUSÁRIK

11:00   Tvorba židovských architektov v Žiline
Mgr. Michal BUDAJ

11:20   Úloha Vojtecha Tvrdého v riešení tzv. 
židovskej otázky v rokoch 1938-1945 s akcentom 
na jeho postoje k židovskému obyvateľstvu v 
prostredí Žiliny
PhDr. JANA STRÁSKA, PhD.

11:40 – 12:00   Diskusia, občerstvenie, 
záver konferencie

RNDr. MICHAELA DÖRNHÖFEROVÁ, PhD. 
Ing. arch. PETER KRUŠINSKÝ, PhD.

13:40   Kaplnka Panny Márie Loretánskej na 
Starom cintoríne v Žiline
Mgr. TOMÁŠ JANURA, PhD. 
Mgr. KRISTÍNA ZVEDELOVÁ, PhD.

14:00 – 14:10 Diskusia 

14:10   Majitelia domov na Rínku v 17. storočí
Mgr. MARTINA BERNÁTOVÁ

14:30   Jezuitské školské hry v Žiline v 18. storočí 
Bc. MAREK MACHÝL

14:50 – 15:00 Diskusia, záver dňa

Mgr.  SILVIA BODORIKOVÁ, PhD.

13:20   Objav krypty v Katedrále Najsvätejšej 
Trojice v Žiline (Prvá etapa výskumu)
Mgr. ANDREA SLANÁ, PhD. 
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Mgr. ADAM BUCHTA / Kysucké múzeum v Čadci

Prof. PhDr. VLADIMÍR RÁBIK, PhD. / Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Mgr. SAMUEL ŠPANIHEL, PhD.  / Muzeum regionu Valašsko

Okolnosti vydania privilégia kráľa Karola Róberta pre Žilinu v roku 1321

12. júla 1321 navštívil Žilinu uhorský kráľ Karol I. Róbert a udelil mestu najstaršie známe privilégiá. 
Vo svojej listine oslobodil žilinských mešťanov od platenia mýta, udelil im míľové právo                             
(v okruhu jednej míle od mesta okrem Žilinčanov nesmú bývať ani vykonávať živnosť iní 
remeselníci), ako aj výlučné právo rybolovu. Udelenie privilégií v 14. storočí bolo dôležitým 
impulzom rozvoja mesta.

Prvý žilinský richtár Pezold

Mgr. BARBARA ZAJACOVÁ, PhD.  / Archeo sever s. r. o.

Žilina a Kysuce do konca 17. storočia

Príspevok sa venuje osobe najstaršieho známeho žilinského richtára Pezolda (Petzolda), kriticky 
skúma zmienky o jeho osobe v listinách z roku 1325 a prináša nový náhľad na ich interpretáciu. 
Nové poňatie pre verejnosť dávno známych informácií zároveň umožňuje iný výklad najstarších 
dejín Kysúc, Žiliny a jej okolia v stredoveku. Príspevok určite prospeje k otvoreniu diskusie                       
o starších záveroch a výklade obsahu pri práci s prameňmi.

Mgr. Andrea PARÁČOVÁ  / Kysucké múzeum v Čadci

Za posledných 20 rokov boli na území mestskej pamiatkovej rezervácie v Žiline vykonané 
dôležité archeologické objavy. Týka sa to najmä mestských priekop budovaných už vo 
vrcholnom stredoveku a v novoveku. Z priekop pochádza množstvo cenného archeologického 
materiálu uloženého v jednotlivých vrstvách. Najnovším objavom dotvárajúcim predstavy o 
mestskom opevnení je nález zemného valu. Datovanie fortifikácie je podložené písomnými a 
mapovými prameňmi a doplňuje ho analýza keramických nálezov, ktoré okrem domácej 
produkcie poukazujú i na hospodárske kontakty mesta. Príspevok predstaví interpretačné 
možnosti mestského opevnenia v čase a priestore.  

Mestské opevnenie Žiliny z pohľadu najnovších archeologických výskumov

Vzťah resp. vzájomný vplyv mesta Žiliny a regiónu Kysúc bol daný bezprostredným vzájomným 
susedstvom. Zo Žiliny cez Kysuce viedla oddávna dôležitá obchodná trasa do Sliezska a Poľska. 
Vplyv mesta na Kysuce spočíval v stredoveku aj v rozšírení žilinského práva v tejto oblasti a  
vzájomný vzťah určoval tiež majetok patriaci žilinskému dedičnému richtárstvu a neskôr 
samotnému mestu v podobe osady Krásno nad Kysucou. V druhej polovici 17.storočia  získala 
Žilina na krátky čas  do svojej držby aj kysucké obce Horelicu, Oščadnicu a Zborov, ktoré však na 
základe nového kontraktu  so zemepánom v roku 1691 stratila.
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Žilina vo svetle daňových súpisov obyvateľstva z rokov 1715 a 1720
Doc. PhDr. ZUZANA LOPATKOVÁ, PhD. / Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
Mgr. RENÁTA HARVÁNKOVÁ / Žilinská univerzita v Žiline

Mgr. KRISTÍNA ZVEDELOVÁ, PhD. / Historička umenia a architektúry – privátna bádateľka

Historický objekt tzv. žilinskej Starej fary sa v máji 2008 stal národnou kultúrnou pamiatkou, no 
už o dva mesiace neskôr ho počas víkendovej noci zbúrala ťažká stavebná technika. Mnohí 
veriaci, kráčajúci na nedeľnú rannú bohoslužbu do blízkeho Farského kostola Najsvätejšej Trojice, 
ostali nemilo prekvapení a zarazení. Na mieste, kde ešte pred niekoľkými hodinami stála budova 
bývalej historickej fary, ostala len hromada stavebnej sutiny a o pár dní neskôr len bagrom 
prehĺbený terén. Objekt tak úzko spätý s dejinami mesta a predovšetkým cirkvi musel ustúpiť 
nekompromisnému zámeru vybudovať v historickom priestore novodobé obchodné centrum. 

Architektonicko-historický vývoj žilinskej katedrály s dôrazom na najnovšie nálezy                           
z rokov 2020 – 2021

Pri prebiehajúcej komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline boli v plnom rozsahu 
odstránené z jej fasád nevhodné cementové omietky z 20. storočia. Odkryté murivo tak prinieslo 
súbor nových nálezov, ktoré dopĺňajú naše poznanie o jej zložitom stavebnom vývoji.

Začiatok 18. storočia predstavuje špecifickú etapu v slovenských dejinách, kedy prichádza                                  
k vyvrcholeniu a súčasne k ukončeniu dlhého obdobia charakteristického tureckou okupáciou 
Uhorska, zdĺhavými vnútornými vojnami a  s tým spojenou nepriaznivou situáciou pre 
obyvateľstvo. Zložitá politická situácia v krajine, osobitne takmer permanentný vojnový stav 
mali na hospodárstvo celej Habsburskej monarchie výrazne negatívny vplyv. V súvislosti so 
zriadením stálej armády v roku 1715 sa uskutočnili a spísali aj prvé celokrajinské daňové súpisy, 
ktoré naplno ukázali, v akom úbohom stave je krajina. Vytvorila sa tzv. systematizačná komisia, 
ktorá mala vypracovať návrhy na zlepšenie politických, hospodárskych a vojenských pomerov v 
Uhorsku. Predmetom daňových súpisov bol majetok ľudí, ktorí žili v slobodných kráľovských 
mestách, v mestách s výsadami aj bez nich, v obývaných dedinách, aj majetok v dedinách, v čase 
súpisu neobývaných. Išlo o výnosy z majetkov, ktoré podliehali zdaneniu; aby bolo možné 
správne a rovnomerne rozložiť verejné ťarchy a zabrániť hromadeniu nedoplatkov. K sledovaniu 
vývoja hospodárskych a sociálnych pomerov v Žiline začiatkom 18. storočia sú celokrajinské 
daňové súpisy cenným a významným historickým prameňom, ktorých detailnú analýzu 
prinášame v anotovanom príspevku.

doc. Ing. MILOŠ DUDÁŠ, CSc. / Krajský pamiatkový úrad Žilina

Mgr. VLADIMÍR MAJTAN / Krajský pamiatkový úrad Žilina

Žilinská Stará fara a okolnosti jej zániku
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Mgr. SILVIA BODORIKOVÁ, PhD.  / Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 
Katedra antropológie

Mgr. ANDREA SLANÁ, PhD.  / Považské múzeum

RNDr. MICHAELA DÖRNHÖFEROVÁ, PhD.  / Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká 
fakulta, Katedra antropológie

Objav krypty v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline (Prvá etapa výskumu)

Ing. arch. PETER KRUŠINSKÝ / Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra 
pozemkového staviteľstva a urbanizmu

Katedrála Najsvätejšej Trojice patrí k najstarším a najvýznamnejším objektom v centrálnej časti 
mesta Žilina. V rámci obnovy exteriéru kostola, po odstránení sekundárneho muriva, bol pri 
archeologickom výskume v severnom múre bočnej lode kostola objavený vetrací otvor. Ten 
viedol do miestnosti s klenbovým stropom, interpretovanej ako krypta. Nachádzalo sa tu veľké 
množstvo ľudských kostrových pozostatkov, ktorých objem bol na základe zamerania krypty 
odhadnutý na viac ako 50 m³. V rámci prvej etapy výskumu bolo objavených množstvo cenných 
archeologických nálezov. K vzácnym patria viaceré zachované textilné nálezy ako napríklad 
čepce, časti kožených odevov, obuvi, mince, ružence či železné kosáky. Cieľom predbežného 
antropologického výskumu bolo exhumovať kostrové pozostatky v oblasti vytvoreného vstupu 
do krypty. Pozostatky boli na mieste roztriedené antropológmi a následne analyzované. 
Sledovali sa základné morfologické a metrické charakteristiky potrebné na odhad pohlavia                        
a veku jedincov a takisto sa zaznamenávala prítomnosť patologických zmien.

Kaplnka Panny Márie Loretánskej na Starom cintoríne v Žiline

Mgr. KRISTÍNA ZVEDELOVÁ, PhD. / Historička umenia a architektúry - privátna bádateľka
Mgr. TOMÁŠ JANURA, PhD. / Historický ústav Slovenskej akadémie vied 

Príspevok prináša informácie o metodike výskumu a doterajších zisteniach v rámci 
interdisciplinárnej spolupráce viacerých vedných odborov a inštitúcií.

Architektonicko-historický a archívny výskum k tejto malej sakrálnej architektúre priniesol nové 
poznatky, ktoré spresnili a skorigovali doterajšie publikované údaje. Archívny výskum vyvrátil 
nepresné záznamy v schematizmoch, ktoré uvádzali, že kaplnka bola zasvätená Márii 
Magdaléne. Takáto stavba síce stála, ale na dnes zaniknutom cintoríne. Prvý raz existenciu 
skúmanej kaplnky zachytila vizitácia farnosti Žilina z 21. mája 1713. Údaje z nasledujúcej vizitácie 
zo 14. decembra 1728 potvrdili, že objekt vybudovali v čase šíriacej sa morovej epidémie v rokoch 
1709 – 1713. Malá murovaná stavba prešla pomerne bohatým stavebným vývojom, ktorý zahŕňa                    
6 stavebných fáz realizovaných v rozpätí 18. až 20. storočia.

Mgr. MARTINA BERNÁTOVÁ / Považské múzeum 

Centrom historického jadra Žiliny je Mariánske námestie (hist. Rínok), ktoré bolo vďaka 
zachovaniu pôvodnej štruktúry vyhlásené v roku 1987 za mestskú pamiatkovú rezerváciu.                        
Z pôvodného počtu 40 domov dnes stojí na námestí 32. Námestie štvorcového pôdorysu                            
s arkádami bolo centrom obchodu a remesiel. Domy na Rínku vlastnili hlavne najbohatší 
mešťania ako obchodníci, šľachtici, richtári, cechmajstri, senátori, notári, finančníci alebo 
pivovarníci (krčmári). V 17. a 18. storočí ešte domy neboli číslované. Až v roku 1849 spísalo mesto 
zoznam ulíc spolu so zoznamom majiteľov domov ako aj čísla jednotlivých domov. Príspevok sa 

Majitelia domov na Rínku v 17. storočí



zaoberá metódou skúmania majiteľov domov na Rínku v 17. storočí a načrtáva ďalšie možnosti 
topografického výskumu v historickom jadre mesta Žilina.  

Jezuitské školské hry v Žiline v 18. storočí 

Príspevok je zameraný na stručný opis pôsobenia Jezuitského rádu v Žiline v 18. storočí, najmä                     
v kontexte rekatolizácie a všeobecného vzdelávacieho systému. Primárnym zameraním sú 
školské dramatické predstavenia, ktoré Jezuiti organizovali v Žiline, a o ktorých sa zachovali 
krátke opisy v latinskom jazyku (prvá zmienka z roku 1694). Príspevok sa týka predovšetkým 
analýzy týchto opisov, po obsahovej a čiastočne jazykovej stránke, pričom táto problematika do 
istej miery rozoberá kultúrny život obyvateľov Žiliny a prepojenie Jezuitov so svetskou 
vrchnosťou.

Mgr. JOZEF MORAVČÍK
 

Bc. MAREK MACHÝL / študent Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Katedra slovenských dejín

Od založenia Považského múzea sa stal členom muzeálnej rady a od roku 1958 aj členom 
redakčnej rady Vlastivedného zborníka Považia. Prakticky v každom čísle mal svoj závažný 
príspevok  k dejinám Žiliny a svoju prácu ukončil vydaním publikácie: Žilina v listinách 1208 – 
1438, vydanej v roku 2008 v rámci edície História Žiliny Zboru Žilincov.

Žilina vo výtvarnom umení
Mgr. MONIKA VÁLEKOVÁ, PhD. / Slovenské národné múzeum – Múzeum Martina Benku

Význam prof. Richarda Marsinu DrSc. pre históriu Žiliny

Žilina patrila i patrí k mestám s architektonicko-historickými osobitosťami i malebnými 
zákutiami. Tie spolu s prírodnou scenériou mesta boli inšpiráciou pre mnohých výtvarných 
umelcov. Prvé obrazové záznamy žilinských stavieb z 18. storočia však nemotivovali výtvarné 
záujmy, ale viac praktické, keďže vznikli vďaka rozvoju kartografie a boli zaznamenané na 
mapách mesta (mapa Michala Ruttkaya Nedeckého, Riedlova mapa). V 19. storočí vzniklo 
niekoľko vedút Žiliny, ktoré súviseli zväčša so záľubou v cestovaní a cestopisnej literatúre (Jozef 
Fišer, Tomas Ender a iní). Záujem výtvarných umelcov o Žilinu sa zintenzívnil v prvých 
desaťročiach 20. storočia, kedy sa vďaka železnici stávala významným dopravným uzlom a 
mestom ľahko dostupným pre cestovateľov. Staršie i novšie architektonické dominanty mesta 
vyobrazili mnohí českí (Jaroslav Skrbek, Karel Toman, Ferdiš Duša) a slovenskí umelci (napríklad 
Janko Alexy, Jozef Satin). Viacnásobne staršie časti mesta i novšie predmestia stvárnili umelci, 
ktorí v Žiline žili len krátko (Vincent Hložník, Ľudovít Fulla). Cyklicky sa k žilinským motívom 
vracali umelci, ktorí sa tu narodili, alebo žili a tvorili (respektíve žijú a tvoria) väčšinu svojho 
života (Viktor Krupec, Fero Kráľ, Mojmír Vlkolaček, Stano Lajda a iní).                 

Žilinská rodina Geromettovcov
Mgr. TOMÁŠ ADAMČÍK, PhD. / Kysucké múzeum v Čadci

Príspevok sa zaoberá tromi generáciami rodiny Geromettovcov od zakladateľa žilinskej vetvy 
rodiny – obchodníka Petra Geromettu, cez jeho syna – mešťanostu Františka Geromettu až po 
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Židovskí architekti zanechali nezmazateľnú stopu na architektonickom výraze mesta, ktorú 
môžeme vidieť aj dnes. Na prechádzke Žilinou môžu návštevníci vzhliadnuť ikonické a pre Žilinu 
charakteristické, ako aj menej známe objekty. Niektoré si zachovali pôvodný ráz a sú hodnotným 
odkazom. Iné, žiaľ, prešli nevhodnými úpravami, či prestavbami, ktoré ich vo veľkej miere 
znehodnotili. Ďalšie zas padli za obeť novej výstavbe a poznáme ich len zo spomienok 
pamätníkov či historických fotografií.  Príspevok si kladie za úlohu priblížiť život a tvorbu 
židovských architektov viažúcu sa k Žiline (napr. Michal Maximilián Scheer, Ignác Vécsei, Fridrich 
Weinwurm, Artúr Szalatnai-Slatinský, Žigo Vavrín Wertheimer, Jozef Zweighental či Július Stein). 
Verím, že poznanie kultúrneho dedičstva mesta povedie aj k širšiemu povedomiu o dôležitosti 
jeho ochrany.  

Vojtech Tvrdý (1896 – 1963) je známy predovšetkým ako starosta Žiliny v rokoch 1938 – 1945. 
Netreba však zabúdať ani na to, že v tom istom období bol poslancom Snemu Slovenskej 
republiky a členom ústavnoprávneho výboru. V príspevku bude v krátkosti načrtnutá úloha 
Vojtecha Tvrdého pri prijímaní legislatívy, zameranej na riešenie tzv. židovskej otázky.

jeho troch synov – bratov Eugena, Ignáca a Jána Geromettovcov. Približuje vzťah pôvodom 
talianskej rodiny k slovenskému hornouhorskému prostrediu a vyzdvihuje ich miesto v dejinách 
Žiliny. V 19. storočí tu pôsobili ako majetná obchodnícka rodina s domom na rínku, ktorej 
členovia zastávali posty aj vo verejnej správe mesta. Najmladší členovia rodu – bratia Eugen a Ján 
Geromettovci zároveň patrili ako katolícki kňazi k významným postavám slovenského 
národného hnutia. Prostredníctvom ich sestry Františky Geromettovej boli príbuzensky 
spriaznení s rodinou Lombardini a pozitívne vplývali najmä na historickú tvorbu a národné 
cítenie známeho žilinského právnika Alexandra Lombardiniho.

PhDr. DANIEL HUSÁRIK / Kysucké múzeum v Čadci

Príspevok predstavuje štyri generácie rodiny Krupcovcov, vrátane jej najvýznamnejšieho člena, 
paradoxne dejinami zabudnutého filantropa, podnikateľa a mecéna slovenských národných 
snáh konca 19. a začiatku 20. storočia – Rudolfa Krupca. Rodina značnú časť života prežila                     
v Žiline. Na hospodárskom rozvoji mesta mal od tridsiatych do štyridsiatych rokov 20. storočia 
veľkú zásluhu Rudolfov syn, JUDr. Jozef Krupec. V kultúrnych, športových a spolkových 
podujatiach však nezaostávali ani ďalší členovia rozvetvenej rodiny Krupec.

Tvorba židovských architektov v Žiline

Úloha Vojtecha Tvrdého v riešení tzv. židovskej otázky v rokoch 1938 – 1945 s akcentom na 
jeho postoje k židovskému obyvateľstvu v prostredí Žiliny
PhDr. JANA STRÁSKA, PhD.  / SZČO

Väčší dôraz bude kladený na jeho postoj k židovskému obyvateľstvu v lokálnom meradle a jeho 
účasť na aktivitách židovského ilegálneho hnutia, ktoré však nepresiahli rozsah individuálnej 
pomoci a nenadobudli širší celospoločenský význam.

Rudolf Krupec a rodina

Mgr. Michal BUDAJ / Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
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- e-mailom: bernatova@pmza.sk
- telefonicky na čísle +421 908 162 737 (v pracovné dni 10.00 – 14.00 hod.)

Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, veľká zasadačka (prízemie vpravo)

PRIHLASOVANIE PASÍVNYCH ÚČASTNÍKOV

MIESTO KONANIA

Ak máte záujem o účasť na konferencii ako divák, je potrebné rezervovať si miesto 

ÚČASTNÍCI KONFERENCIE SÚ POVINNÍ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Evidencia počtu účastníkov: Organizátor bude viesť evidenciu účastníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia 
a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť;

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a 
metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) odporúčame zvážiť účasť s výnimkou už 
zaočkovaných osôb. 

Svojou účasťou na podujatí návštevník vyjadruje súhlas s vyhotovaním zvukových a obrazových záznamov.

Vstup na a odchod z podujatia: usádzanie je regulované s časovým odstupom a odstupom 2 m, účastníci sú povinní 
dodržiavať rozstupy 2 m pri presune medzi jednotlivými priestormi a sektormi; 

Platí zákaz podávania rúk; 

podľa Semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach pre I. stupeň varovania (ružová farba)
Kapacita a počet návštevníkov: podujatie je len na sedenie, je povolený vstup len pre 50 % kapacity interiéru, t. j. 175 osôb, 
z tohto dôvodu je povinnosťou vopred prihlásiť svoju účasť. 

Sedenie účastníkov: sedenie sa uskutoční tak, že s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti medzi obsadenými 
miestami ostane jedno miesto neobsadené s alternovaním v radoch;

Konzumácia: sa bude realizovať len v exteriéri,  medzi stolmi budú rozostupy 2 metre. 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Prekrytie horných dýchacích ciest: Vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytím horných dýchacích 
ciest – respirátor
Hygienické opatrenia: ak sa u účastníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; 

Mestský úrad Žilina
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