Dočasné premostenie
v mestskej časti Vranie
sa bude rekonštruovať
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Národná diaľničná spoločnosť, a. s., v letných
mesiacoch začne s rekonštrukciou dočasného
premostenia v žilinskej mestskej časti Vranie. Práce
budú trvať 6 týždňov. Rekonštrukcia umožní
využívanie dočasného mosta aj naďalej.

Žilina zapája do plánovania
svojho rozvoja odborníkov
aj širokú verejnosť

str.

8

Mesto Žilina pripravuje strategický dokument, ktorý
bude slúžiť rozvoju celého územia mesta a okolia.
Do prípravy je zapojená široká verejnosť, vrátane
odborníkov v oblastiach, ktoré sú pre mesto
kľúčové.

Umelecké dielo, ktoré bude
pripomínať významné
str.
udalosti z histórie Žiliny

12

V tomto roku si mesto Žilina pripomenie dve
okrúhle výročia návštev uhorských kráľov.
Pri tejto príležitosti vyhlásilo mesto anonymnú
výtvarno-architektonickú súťaž o umelecké
dielo pripomínajúce tieto udalosti.
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Plaváreň štartuje novú sezónu
Mestská krytá plaváreň otvorí svoje brány 15. júna. O tom, ako zasiahla korona do chodu plavárne, ale aj o novinkách, ktoré sú pripravené pre
návštevníkov, si môžete prečítať v júnovom vydaní novín.
pokračovanie článku na str. č. 4 – 5
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Klimatická pocitová mapa
V roku 2019 sme sa spýtali obyvateľov Žiliny, ako vo svojom meste vnímajú prejavy zmeny klímy, ako je
napríklad sucho, extrémne teploty, nedostatok zelene, povodne, prívalové zrážky alebo zhoršená kvalita
ovzdušia. V roku 2021 sme ich pocity porovnali so satelitnými snímkami o krajinnej pokrývke, tepelnom
ostrove mesta, kvalite vegetácie a priepustnosti povrchov.

Milí Žilinčania, opäť sa
vám prihováram prostredníctvom
našich
mestských novín.
Čas
pandémie
nezastavil
prácu
na
mestskom úrade ani
v mesiaci máj. Považujem za dôležité pracovať v prvom rade na
tom, čo je pre naše
mesto dôležité, a to sú
i väčšie investície, ako
rekonštrukcia zastávok
mestskej
hromadnej
dopravy, rekonštrukcia
materských škôl či revitalizácia
vybraných
vnútroblokov na sídliskách.

Klimatická pocitová mapa mesta Žilina

Na čo Žilinčania najviac upozorňujú
Zistili sme, že obyvateľov najviac trápi horúčava a nedostatok zelene. Objavili sme miesta, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť pri plánovaní adaptačných opatrení na zmierňovanie dosahov zmeny klímy.
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Vznikla klimatická pocitová mapa mesta Žilina https://zilina.worldfrom.space/, v ktorej si obyvatelia mesta môžu pozrieť
a vizuálne predstaviť výsledky pocitového mapovania a porovnať ich s reálnymi družicovými dátami.
Tiež sme spustili interaktívnu webovú stránku http://zelenza.worldfrom.space/, témou ktorej je najmä zeleň a zástavba
v meste a ktorá kombinuje interpretáciu získaných dát vizuálne atraktívnou formou pomocou máp a grafov.

?
Mesto Žilina

Na jar sme mesto
a jeho okolie čistili
a pripravili na blížiace sa leto výsadbou
kvetín, ktoré možno vidieť na viacerých miestach. Ako ožilo naše
mesto kvetmi, tak ožíva
i iná časť našej práce,
a tou je kultúra. Pandémia je stále horúcou
témou, my sme si však
pre našich občanov
a návštevníkov pripravili kultúrno-spoločenský
program
Žilinského
kultúrneho leta, ktorý
bude od júla do septembra v obmedzenom režime. Kompletný
program nájdete na:
www.kulturneleto.eu.
Prajem vám príjemné
chvíle strávené počas
blížiacich sa slnečných
dní
na
prechádzkach, kedy môžete zavítať do centra mesta,
Parku Ľudovíta Štúra
či Lesoparku Chrasť.
Na záver prajem žilinským žiakom úspešné
ukončenie
školského
roka 2020/2021.

Podrobnejšie informácie o celom projekte môžete nájsť
v správe: https://zilina.worldfrom.space/assets/sprava.pdf.
Peter Fiabáne
primátor
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Dočasné premostenie v mestskej časti
Vranie sa bude rekonštruovať
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., v letných mesiacoch začne s rekonštrukciou dočasného
premostenia v žilinskej mestskej časti Vranie. Práce budú trvať 6 týždňov. Rekonštrukcia umožní
využívanie dočasného mosta aj naďalej. Vďaka premosteniu je mestská časť odľahčená od
časti dopravy a motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie spojenie cez rieku Kysuca.

Rekonštrukcia mosta
na Ulici Matice slovenskej
Na najväčšom žilinskom sídlisku sa 1. júna
začali stavebné práce na rekonštrukcii mosta,
ktorý spája obyvateľov Vlčiniec II a III. Stavba
bola zhotoviteľovi, OB-BELSTAV s. r. o. z Olešnej, odovzdaná ešte na konci mája.
Autor: MB

KRÁTKE SPRÁVY

Počas
rekonštrukcie
zhotoviteľ
zrealizuje
nevyhnutnú
výmenu
jedného z mostných
polí.
Rekonštrukčné
práce si budú vyžadovať úplnú uzáveru
mosta, tzn. oba jazdné
smery budú 6 týždňov
neprejazdné. Doprava
bude
presmerovaná
na okolité komunikácie. Termín rekonštrukcie mosta sa predpokladá v mesiacoch

júl a august. Presný
termín, ako aj spôsob
vedenia dopravy bude
verejnosti
oznámený
ihneď po schválení prác
príslušnými orgánmi.
Dočasné premostenie
rieky Kysuca medzi cestami I/11 (v smere zo
Žiliny za štvorpruhom)
a III/2095 (v smere
z Kysuckého Nového
Mesta pred začiatkom
mestskej časti Vranie)

tvoria dva dvojpoľové
mosty, každý pre jeden
smer dopravy.
Mosty boli postavené
z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej
situácie
pre poruchy na miestnej komunikácii v obci
Vranie a potreby zrealizovania obchádzkovej

trasy. Premostenie je
v prevádzke od marca
2017 a aktuálne slúži na
odľahčenie
dopravy
na dotknutých cestách
I. a III. triedy. Doprava po mostoch je povolená len osobným
autám do 3,5 t s obmedzením rýchlosti do
10 km/h.

Viac informácií o plánovanej rekonštrukcii
je k dispozícii na: www.ndsas.sk.

Mostná konštrukcia sa
skladá z dvoch častí,
ktoré vedú miestnu komunikáciu v oboch jazdných smeroch a zároveň
vytvárajú
podchody
pre peších. Prepočtom
bola zistená znížená
zaťažiteľnosť
mostných objektov a podľa
záverečnej správy kontroly sú bočné rímsy
v havarijnom stave.
Rekonštrukciou sa posilní
celý mostný objekt. Po
odfrézovaní existujúcej
vrstvy vozovky a oprave
podkladu
sa
položí
nový asfaltový povrch
v oboch jazdných pruhoch. Existujúci kamenný
obklad v podchodoch

Dátumy, ktoré by si Žilinčania mohli pamätať

Premeškali ste termín rozdávania
štartovacích balíčkov na kuchynský
bioodpad?

20. jún 1909

Nevadí! Výdaj balíčkov bude od 7. júna
pokračovať v budove Mestského úradu
v Žiline.

Počiatky žilinského organizovaného športu môžeme
hľadať už v roku 1905, keď sa žiaci miestnej reálky začali venovať gymnastike a futbalu. Za oficiálny začiatok
sa však považuje zakladacia schôdza Krúžku žilinských
športovcov (ZsTK – Zsolnai testgyakorlók köre) konajúca sa 20. júna 1909, ktorá spojila vtedajších priaznivcov futbalu a tenisu. K tomuto okamžiku sa hrdo hlásí
aj dnešný futbalový klub MŠK Žilina.

O prevádzkovom čase a spôsobe prevzatia vás budeme informovať na internetovej
stránke mesta www.zilina.sk a na mestskom
facebooku Mesto Žilina.

sa očistí. Miesta, ktoré
nie sú chránené obkladom, sa zrekonštruujú.
Celková hodnota rekonštrukcie je 92 126,20
eur. Stavebné práce by
mali byť ukončené do
jedného roka.
Obyvatelia Vlčiniec sa
musia pripraviť na priebežné, krátkodobé obmedzenia v doprave.
Vodičov, chodcov i užívateľov MHD prosíme
o zvýšenú opatrnosť
a
o
rešpektovanie
dočasných dopravných
značení, ktoré sa budú
v priebehu rekonštrukcie meniť v nadväznosti
na postup prác.

POZVÁNKA
na odbornú konferenciu

Žilina 1321 – 2021

pri príležitosti 700. výročia od udelenia
výsad mestu kráľom Karolom Róbertom
a príležitosti jubilejného XXX. vydania
Vlastivedného zborníka Považia.
Podujatie sa uskutoční v dňoch
17. a 18. júna 2021 v priestoroch
Mestského úradu v Žiline (veľká zasadačka).

Mesto Žilina
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Mestská krytá plaváreň modernizovala,
do ďalšej sezóny prichádza s novinkami
Viac ako 390-tisíc eur investovala v poslednom poldruha roku Mestská krytá plaváreň v Žiline (MKP) do rekonštrukčných a inovačných projektov. Cieľom je prispôsobiť služby plavárne novým, moderným trendom a zvýšiť komfort pre návštevníkov. Z celkovej výšky použitých ﬁnancií na
opravy a modernizáciu tvorila dotácia mesta Žilina 283 651 eur, zvyšok boli vlastné zdroje plavárne.

Autor: VM
Od vlaňajšieho októbra
do mája tohto roku sa
uskutočňovali práce na
modernizácii hlavného
vstupu do plavárne.
Dôvodom bol havarijný stav starého vstupu a zlá statika schodiska. Po modernizácii
za 117-tisíc eur pribudli
karuselové dvere, bezbariérový prístup a dve
parkovacie miesta pre
imobilných
občanov.
Za 39-tisíc sa od apríla
tohto roku renovoval aj
vestibul MKP. Stavebné
práce zahŕňali výmenu
dlažby, montáž turniketov či výmenu poškodených stropných kaziet a montáž nových
LED svietidiel. Vytvorila
sa aj spoločná recepcia so zázemím pre

zamestnancov, moderné bufetové sedenie
a nový dizajn obchodu
s plaveckými potrebami.
Väčšiemu komfortu pre
návštevníkov plavárne
dopomohlo aj postupné
zavádzanie nového informačného systému.
Počas úprav za takmer
10-tisíc eur vznikla nová
interaktívna web stránka s možnosťou rezervácie služieb či dobíjania kreditov v abonent
klube, ktorý postupne
nahradí permanentky.
Ďalšou významnou zmenou v mestskej plavárni
bola realizácia turniketového systému a inteligentných šatní. Výška celkovej investície

dosiahla 194-tisíc eur.
Cena zahŕňa dodávku
a montáž turniketov, obnovu poškodeného osvetelenia, rekonštrukciu
šatní s výmenou skriniek,
inštaláciu obojsmerných
prezliekacích
kabín
a odkladacích pultov
s veľkoplošnými zrkadlami.
Úsporu spotreby vody
a čistiacich prostriedkov približne za 1 600
eur za rok predpokladá
plaváreň vďaka nákupu
dvoch profesionálnych
čistiacich
strojov.
Návratnosť
investície
v celkovej výške 8-tisíc
eur by sa mala prejaviť
o šesť rokov. Vďaka
novým strojom sa zvýši
kvalita čistenia a predĺži
životnosť dlažby.
S modernizáciou MKP
nekončí, ďalšie veľké
investičné aktivity má
naplánované
počas
rokov 2023 až 2025.
Pribudnúť by počas
nich
mal
25-metrový krytý bazén s tobogánom i detským
kútikom,
96-metrová
závodná
trojdráhová
šmykľavka a interaktívne detské ihrisko. Ambiciózny projekt ráta

Z dôvodu zlepšenia
cirkulácie vody v krytom
bazéne boli na plavárni
vymenené
bazénové
trysky a najnutnejšími
opravami
prešla
aj
sauna či miestnosť pre
maséra, v ktorej pribudlo
vybavenie a turniketový
systém. Plaváreň do
úprav investovala spolu
viac ako 4-tisíc eur. Profesionálny masér bude
v MKP pôsobiť od 1. júla.

Mesto Žilina

Modernizácia pamätá
aj na letné kúpalisko.
Po inštalácii vstupných
turniketov na hlavnom
vstupe, prepojení areálu s plážovým volejbalom a inštalácii internetových, komunikačných
sietí čaká kúpalisko
v tomto mesiaci ešte
revízia a renovácia
tobogánu.
Za
uvedené práce plaváreň
zaplatí spolu 6 400 eur.

V máji minulého roku
stihla MKP zrenovovať
dažďovú strešnú kanalizáciu v budove krytého
bazéna. Dažďová voda sa zaviedla do retenčnej nádrže a ďalej
sa využíva ako technologická voda na
pranie filtrov. Návratnosť by sa pri celkovej
investícii 12-tisíc eur
mala prejaviť po približne piatich rokoch.

aj so športoviskami na
letné a zimné vyžitie,
wellness,
saunovým
svetom, novými šatňami, sociálnym zázemím,
bufetom, ubytovaním
a vstupom na kúpalisko.
V spolupráci s Útvarom
hlavného
architekta
mesta Žilina pripravuje MKP súťaž na modernizáciu
plavárne
a kúpaliska zameranú

na celoročné využitie
areálu, zážitkové atrakcie, zníženie uhlíkovej
stopy, šetrenie vody
a energií. Modernizáciu
chce plaváreň financovať najmä zo zdrojov
Európskej
únie.
Na
základe
výsledkov
súťaže chce MKP investovať
približne
200-tisíc eur do projektovej
dokumentácie
v roku 2022.

www.zilina.sk

CENNÍK SLUŽIEB
Bazény

ABONENT klub

45 min.

60 min.

PO - PIA

2,58 €

0,05 €

3,00 €

vstup

SO - NE, SV

2,87 €

0,05 €

3,30 €

Zľavnený

PO - PIA

2,06 €

0,04 €

2,40 €

0,04 €

2,60 €

Typ lístka

Základný

vstup

Skupinový
vstup

Platný od 1. 6. 2021

Jednorazové vstupy

Za každé
ďalšie 3 min.

Časová
platnosť

90 min. 120 min.

180 min. 180 min.
a viac...

a viac...

5,00 €

7,00 €

4,60 €

4,40 €

5,50 €

7,70 €

5,00 €

3,20 €

4,00 €

5,60 €

3,60 €

3,50 €

4,40 €

6,20 €

4,00 €

PO - PIA

2,60 €

3,60 €

2,40 €

SO - NE, SV

2,90 €

4,00 €

2,70 €

2,30 €

*

*

*

*

ZĽAVNENÝ VSTUP

*

*

VSTUP ZADARMO
Dieťa do dňa dovŕšenia 6. roku veku
Senior vo veku nad 70 rokov

RODINNÝ VSTUP

Doplatok za každých ďalších započítaných 10 min. – 0,30 €
16 Vstup platný počas letnej sezóny od 16:00 hod.

Sauna

ABONENT klub

Jednorazové vstupy

30 min.

Za každých
ďalších 5 min.

60 min.

I. pásmo

2,09 €

0,20 €

3,80 €

vstup

II. pásmo

2,85 €

0,20 €

4,40 €

Zľavnený

I. pásmo

1,57 €

0,15 €

2,90 €

II. pásmo

1,83 €

0,15€

3,30 €

Časová
platnosť

Typ lístka

Základný

vstup

Senior vstup

I. pásmo

90 min.
*
*
*
*

€

Dieťa do dňa dovŕšenia 16. roku veku
Študent do dňa dovŕšenia 26. roku veku
Osoba s preukazom ISIC, ITIC, EURO<26
Osoba vo veku nad 60 rokov
Osoba ŤZP a ŤZP-S
Darca krvi (držiteľ SJP, ZJP, DJP)

16

4,00 €

SO - NE, SV
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Minimálne 3 osoby, z toho 1 dieťa od 6 do 16 rokov
Maximálne 2 dospelí a 5 detí od 6 do 16 rokov

Zľava 25 % platí pri vstupoch 180 min. a viac

SKUPINOVÝ VSTUP

120 min.

180 min.

7,00 €

10,00 €

8,20 €

11,70 €

5,30 €

7,50 €

6,10 €

8,80 €

1,00 €

Doplatok za každých ďalších započítaných 5 min. – 0,30 €

Minimálne 15 detí od 6 do 16 rokov
v sprievode maximálne 2 dospelých vedúcich

OSTATNÉ POPLATKY
Strata čip. náramku a vstupnej karty:
Zapožičanie plážového ležadla:
Plachta do sauny navyše:
Skrinka na letnom kúpalisku:

*

Možnosť využitia
karty MULTISPORT

*

Vstup 180 min. a viac
iba počas letnej sezóny

15,00 €
2,00 €
0,50 €
2,00 €

Karta EURO<26

SLOVENSKO

ABONENT klub
VÝHODY, KTORÉ NEPREHLIADNETE!
Členské zľavy na všetkých vstupoch do areálu
Platíš iba za reálne strávený čas u nás
Vstup do areálu máš bez čakania
Zostaň dlhšie a plať menej
Dobíjanie kreditu z pohodlia domova
Online prehľad o svojich vstupoch a platbách
Po prekročení 180 min. sa aktivuje celodenný vstup

UŠETRÍTE VĎAKA BONUSOM
Cena

Bonus

20 € - 49 €

+ 10 %

50 € - 149 €

+ 20 %

150 € a viac

+ 30 %

ABONENT

Minimálne pripísanie kreditu
na čipový náramok je 20,00 €.
Minimálny zostatok na čipovom
náramku pri vstupe sú 4,00 €.

CENA NÁRAMKU
Spôsob zakúpenia
Osobná registrácia na recepcii
Online registrácia a nabitie
kreditu cez našu stránku

Cena

5,00 €

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE:

0,10 €

CIA

www.plavarenzilina.sk/abonentklub

AK
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Modernizácia Žiliny pokračuje
Rozširuje sa počet zrekonštruovaných zastávok MHD
Mesto pokračuje s 2. etapou rekonštrukčných prác, v rámci ktorej sa v Žiline
obnoví šesť existujúcich zastávok mestskej hromadnej dopravy – na Komenského
ulici (smer Hliny), na Ulici Mateja Bela (smer Hájik aj do centra mesta) a na ulici
Pod hájom (smer Žilinská univerzita i do centra mesta). Nová zastávka pribudne
na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste.
Rekonštrukčné práce za takmer 382-tisíc eur žilinská samospráva zafinancuje
z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výška povinnej
spoluúčasti mesta na financovaní je takmer 24-tisíc eur. Obnovu zastávok,
ktorá potrvá približne deväť mesiacov, zrealizuje súkromná spoločnosť ERPOS,
spol. s r. o., ktorá uspela v obstarávaní s víťaznou ponukou 358-tisíc eur.
Počas prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu, na ktorom
vozidlo stojí počas státia na zastávke. Navrhnuté úpravy zastávok zahŕňajú
aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.

Práce prebiehajúce na
budovaní športového areálu

Výstavba športového areálu pri Základnej škole Martinská
Od polovice apríla tohto roka sa nepretržite pracuje na rekonštrukcii športového
areálu, ktorý sa nachádza pri Základnej škole Martinská na sídlisku Vlčince.
Obnovou prejdú viaceré športové prvky. Nový trávnatý povrch dostane
súčasný atletický ovál aj dráha pre skok do diaľky. Taktiež sa upravia rozmery
oválu, aby spĺňal požadované normy a štandardy pre atletické súťaže.
Súčasťou rekonštrukcie je tiež šprintová rovinka v dĺžke 100 m. Zachované
ostanú priestory pre skok do diaľky a vrh guľou, pričom sa doplnia o 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 bránkovísk. Vybudujú sa
tu dva chodníky, ktorých cieľom je prepojenie existujúcich spevnených plôch
s atletickou dráhou.
Tieto zrekonštruované objekty budú slúžiť športovým aktivitám zameraným na
atletiku, ako beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a taktiež junior futbal.
Celkové náklady vyčlenené na realizáciu stavby v rozpočte mesta predstavujú
sumu takmer 300-tisíc eur, vysúťažená cena je 198-tisíc eur.

Rekonštrukcia zastávky na
Komenského ulici

Revitalizácia železničného podchodu na Ulici P. O. Hviezdoslava
Rekonštrukčné práce by mali potrvať do konca júna. Nevyhnutné úpravy časti
železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77-tisíc eur.
Komplexná rekonštrukcia podchodu je rozdelená do viacerých etáp,
pričom výsledkom aktuálne prebiehajúcich prác bude odvodnenie priestoru
a celkové vizuálne úpravy. V budúcnosti má samospráva v pláne riešiť aj kritické miesta podchodu, na ktoré poukázala odborná diagnostika z roku 2019.
Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác
so železnicami. Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice
– od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú
pred budovu železničnej stanice.

Materská škola v Závodí

Mesto začalo s rekonštrukciou Materskej školy v Závodí
Finančné prostriedky na rekonštrukciu vo výške viac ako 350-tisíc eur získalo
mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu, pričom na spolufinancovaní sa bude podieľať piatimi percentami. Deti by sa mali do vynovenej materskej školy vrátiť v septembri budúceho roka.

Práce prebiehajúce na rekonštrukcii
podchodu železničnej stanice

Stavebné práce pozostávajú z troch aktivít. Hlavná časť stavebných prác sa
sústreďuje na zvýšenie kapacít materskej školy o 33 miest vytvorením dvoch
nových tried nad celým pôdorysom prízemia.

Vizuál novej vstupnej brány do
Žiliny po rekonštrukcii

Mesto Žilina

Taktiež sa vybudujú nové sociálne priestory, zázemie pre upratovačku, nové
schodisko, strecha, podlaha či okná. Revitalizácia zahŕňa tiež bezbariérové
úpravy budovy. V areáli školy pribudnú herné prvky, zateplí sa obvodový plášť,
strop nad suterénom, vymenia sa oceľové okná za plastové s izolačným trojsklom, osvetlenie a zrekonštruuje sa vykurovanie.
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Rekonštrukcia schodiska v centre mesta na Ulici Andreja Kmeťa
Ďalšou investíciou mesta v tomto roku je obnova existujúceho vonkajšieho schodiska v centre mesta, ktoré spája Ulicu Andreja Kmeťa s Ulicou
J. M. Hurbana.
Toto frekventované schodisko sa nachádza v blízkosti Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Žiline a občania a návštevníci ním môžu prejsť do centra mesta,
resp. časti Staré mesto.
Mesto sa o schodisko, ktoré doteraz nebolo zrekonštruované, staralo v rámci
bežnej údržby. Jeho stav však bol každým rokom aj v súvislosti s jeho vekom a
poveternostnými podmienkami horší, na čo upozorňovali i samotní občania
prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu.
Medzi najčastejšie nahlasované problémy v súvislosti so schodmi patrili odpadávajúce časti dlažby, a to najmä po zimných mesiacoch. Aj z tohto dôvodu
mestu záleží na názore občanov a najmä na úspešnom vyriešení problému.

Na projektovej dokumentácii je
vidieť i novú oddychovú časť.

Prvotná myšlienka výmeny pôvodnej dlažby bola na Útvare hlavného architekta mesta Žilina zmenená. Vznikol nápad spríjemniť verejný priestor doplnením
schodiska o nové komponenty, a to lavičky a kvetináče, ktoré priestor obohatia o ďalší kus prírody a zelene.
Ako vidieť na vizuálnych návrhoch, schodisko je naplánované ako jednoramenné, doplnené o priestor na odpočinok. V priestoroch schodiska, ktoré sa
nachádza vo svahovitom teréne, sú navrhnuté i kvetináče. V rámci stavebných
úprav sa budú meniť kamenné dlažby, odpočívadlá vrátane základových
konštrukcií a zábradlie.

Aktuálny stav schodiska na
Ulici Andreja Kmeťa

Lavičky budú prístupné z podest, vznikne tu priestor na doplnenie zelene
a zaujímavé bude aj zábradlie, návrh ktorého vznikal v spolupráci s umeleckým
kováčom pánom Pavlom Zlatošom.
Požiadavky na urbanistické riešenie určuje územný plán predmetnej lokality,
ktorá sa nachádza priamo v srdci Žiliny.
Z dôvodu rekonštrukčných prác dôjde k čiastočnému zaťaženiu okolia, ktoré
budú pociťovať miernym hlukom stavebných prác najmä obyvatelia, ktorí bývajú v blízkosti tejto lokality.
Vedenie mesta však verí, že po úspešnom ukončení prác na schodisku, ktoré
sa predpokladá ku konca tohto roka, bude plne slúžiť svojmu účelu. Taktiež
veríme, že občania a návštevníci mesta ocenia jeho obnovu a v budúcnosti
im poslúži i jeho oddychová časť.

Schodisko má
svahovitý tvar.

Je v záujme mesta skrášľovať verejné priestory, a tým zabezpečiť i bezpečný
prístup chodcom do centra mesta. Okrem iného je súčasťou projektu vybudovanie moderného priestoru s oddychovou časťou, čo tento priestor umožňuje.
Stavebné práce budú v zmysle zmluvy s dodávateľom prebiehať približne
4 mesiace, pričom stavenisko odovzdalo mesto dodávateľovi prác na konci
mesiaca máj.
Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stala spoločnosť B & B
spol. s r. o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu vyše 101-tisíc eur s DPH.

Schodisko bude občanom
plne slúžiť od konca roka.

Mesto Žilina
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Žilina zapája do plánovania svojho rozvoja odborníkov aj širokú verejnosť
Mesto Žilina pripravuje strategický dokument, ktorý bude slúžiť rozvoju
celého územia mesta a okolia. Do prípravy je zapojená široká verejnosť, vrátane odborníkov v oblastiach, ktoré sú pre mesto kľúčové.
Zástupcovia mesta absolvovali stretnutia s predstaviteľmi akademického, neziskového či podnikateľského sektora.

Aké priority považuje mesto za
kľúčové?
1) Zelené, udržateľné a sebestačné
prostredie,
2) prosperujúce a inovatívne
územie,
3) dostupné územie s efektívnym
a rozumným nakladaním so zdrojmi,
4) dostupné kvalitné služby pre všetkých s vysokou mierou otvorenosti
a ústretovosti,
5) moderný rozvoj, voľnočasové
aktivity a starostlivosť o kultúrne
dedičstvo.
Na dosiahnutie týchto cieľov sme
oslovili expertov na jednotlivé oblasti, ale aj zástupcov akademického,
neziskového a podnikateľského sektora.
O akých odborníkov ide?
Okrem zamestnancov mesta, ktorí sú
zodpovední za uvedené oblasti na
Mestskom úrade v Žiline, ide napríklad
o zástupcov mestských spoločností, ale aj odborníkov z neziskového,
akademického a podnikateľského
sektora. Výsledky činnosti pracovných
skupín budú čoskoro sprístupnené
širokej verejnosti.

Na stretnutiach so zástupcami jednotlivých sektorov zaznievajú inšpiratívne
nápady. Pripájame výber z tých najzaujímavejších:
• zelené strechy na verejných
budovách (mestské divadlo,
mestský úrad),
• revitalizácia parkov, starostlivosť
o okolie riek,
• denné centrá aktivít pre seniorov
a mladých,
• obnova kultúrnych pamiatok,
• pomoc seniorom v domácnosti,
• multifunkčná mestská karta
(s možnosťou platby za služby
a dane, zľava na cestovnom
v MHD, prístup na mestské športo
viská...).
Ako sa môžete zapojiť?
Dajte nám vedieť, kde vidíte možnosť
rozvoja nášho regiónu. Váš pohľad,
názor či inšpirácie zo sveta, ako by
mala vyzerať Žilina a okolie, nás zaujíma, a preto neváhajte a zapojte sa
už teraz, vyplňte krátky dotazník na:
bit.ly/zilina2030 alebo napíšte
na e-mailovú adresu:
veronika.harvankova@zilina.sk.

Predstavenie priorít mesta zástupcom podnikateľského sektora

Žilinčania sa vyjadrovali k revitalizácii
sídlisk Hliny V a VI a Vlčince I a IV
Mesto Žilina s útvarom hlavného architekta aktuálne pripravujú urbanistické štúdie, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk.
Cieľom pracovných dokumentov je upraviť verejný priestor tak, aby vytváral plnohodnotné, atraktívne a funkčne i esteticky vyvážené prostredie na príjemné bývanie.
Jedným z východiskových bodov štúdie budú výsledky dotazníkového
prieskumu so 49 otázkami, ktorý mesto zrealizovalo formou online dotazníka a jeho papierovej verzie v Radničných novinách v termíne od 2. do
15. apríla.
Do dotazníka k revitalizácii sídlisk Hliny V a VI sa zapojilo 143 ľudí. K renovácii Vlčiniec I a IV sa vyjadrilo 124 respondentov.
Zozbierané postrehy a podnety boli odovzdané tímu architektov, ktorí
momentálne pracujú na vytváraní urbanistických štúdií všetkých štyroch
lokalít.
Urbanistická štúdia sídlisk Vlčince I a IV bude zverejnená na začiatku júna na internetovej stránke mesta: www.zilina.sk. Štúdiu Hlín V
a VI zverejníme na konci júna.

V SOBOTU 12. JÚNA 2021

budú zamestnanci mestského úradu

na venčoviskách Hájik a Solinky
ROZDÁVAŤ PSIČKÁROM VRECKÁ NA EXKREMENTY.

Solinky od 8.00 do 11.00 hod.
Hájik od 14.00 do 18.00 hod.
Kto nestihne, môže si ich vyzdvihnúť v klientskom centre na mestskom úrade.

Podmienkou je zaplatená daň za psa za rok 2020.
Platí pre majiteľov psov s nahláseným miestom držania psa v bytových domoch.

PRE VLČINCE A HLINY BUDEME AKCIU PRIPRAVOVAŤ V ĎALŠOM OBDOBÍ.

Mesto Žilina
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Prieskumy v domácnostiach
Prieskum o príjmoch a životných
podmienkach domácností
V rámci projektu európskych štatistických zisťovaní uskutočňuje
Štatistický úrad Slovenskej republiky od 12. mája do 31. júla 2021
zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností.
Tento štatistický prieskum svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré sa realizovali v domácnostiach už v rokoch
2005 a 2020.
Cieľom tohto projektu je získanie
údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení
v štátoch Európskej únie. Pomocou prieskumu získa Štatistický úrad SR prehľad
o životnej úrovni domácností na Slovensku a zároveň aj o medzinárodnom
porovnaní Slovenska v rámci Európskej
únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania v roku
2021 vybraných 442 samospráv, medzi
nimi aj Žilina. Z toho bude oslovených
7 000 domácností, ktoré v termíne

od 12. mája do 31. júla navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde
bude okrem iného uvedený aj kontakt
na opytovateľa, ako aj na príslušného
vedúceho na prípadné overenie.
Opytovateľ bude pri osobnej návšteve povinný preukázať sa osobitným
poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré
domácnosti úradu poskytnú, sú
chránené, nezverejňujú sa a slúžia
výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Podrobnejšie informácie môžete získať
na webovej stránke Štatistického úradu SR: www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 041/511 3210.

MESTO ŽILINA VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIA

na obsadenie pracovných pozícií:

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Technické služby mesta Žilina, s. r. o.
Termín uzávierky prihlášok: 7. jún 2021

ČLEN PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Prieskum vedomostí a zručností dospelých

Národný ústav certiﬁkovaných meraní vzdelávania realizuje od mája
do augusta 2021 pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí
a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 štátov sveta.
Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí
a zručností potrebných na úspešné
uplatnenie sa dospelých vo veku 16
– 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú
zisťovať čitateľské a matematické
zručnosti a schopnosti riešiť problémy
v technologicky vyspelom prostredí pomocou informačno-komunikačných technológií.
Na Slovensku bude oslovených maximálne 3 200 domácností. Zisťovanie
budú vykonávať zaškolení opytovatelia, ktorí sa preukážu identifikačným
preukazom a poverovacím listom
z Národného ústavu certifikovaných
meraní vzdelávania. Rozhovory budú

trvať približne dve hodiny. Účasť vo
výskume je anonymná a za poskytnutie všetkých potrebných údajov
budú respondenti odmenení darčekovou poukážkou v hodnote 25
eur. Informácie o prieskume alebo
totožnosť opytovateľa si môžu obyvatelia overiť na bezplatnej infolinke
– 0800 138 033.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje. Na Slovensku realizuje
výskum Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.

Žilina
ilina
ONLINE
ONLINE
www.zilina.sk
www.zilina.sk

Termín uzávierky prihlášok: 7. jún 2021

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Mesto
Termín uzávierky prihlášok: 7. jún 2021

Mesto

Žilina
Žilina

aplikácia
aplikácia

Žilina
Žilina

Viac informácií nájdu záujemcovia na: www.zilina.sk/oznamy-mesta/kategorieoznamov-mesta/zamestnanie-v-samosprave/.

mestozilina

Mesto

mestozilina

Mesto

Žilina
Žilina
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UPOZORŇUJEME

občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, že v zmysle
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov JE ZAKÁZANÉ:

Vypaľovať
porasty trávy, bylín,
kríkov a stromov.

Zakladať
oheň v priestore
alebo na miestach,
kde by mohlo dôjsť
ku vzniku požiaru.

Fajčiť, odhadzovať
horiace alebo tlejúce
predmety, používať
otvorený plameň na
miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru.

Spaľovať horľavé látky
na pozemkoch, pre
ktoré je vyhlásený
čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku
požiaru a v ich
ochrannom pásme.

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí vinníkovi pokuta v zmysle platnej legislatívy.
Spaľovať horľavý odpad v záhradách a dvoroch, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností
vyplývajúcich z vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, a to len vtedy, ak nie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN ZBERU BUDE V SOBOTU

12. 6. 2021.
Na termín sa môžete prihlásiť na stránke:
www.zberelektroodpadu.sk.
Dostupné sú vždy 2 termíny a po skončení jedného zberu pribudne nový termín.

Zber sa realizuje v čase medzi 8.00 a 12.00 hod.,
vždy 1-krát do mesiaca v sobotu (väčšinou druhú v mesiaci).
Nahlásiť sa treba vždy do štvrtka.
Podmienky odvozu:
aspoň 1 kus veľkého spotrebiča - napr. chladnička, práčka, umývačka, mikrovlnka,
spolu s veľkým spotrebičom môžete odovzdať aj malé spotrebiče (napr. mixér,
žehlička, rádio),
nezbierame televízory, monitory, žiarivky, neónky...
Pre zaujímavosť - za rok 2020 sme touto službou odobrali odpad z 212 adries, 76 chladničiek,
161 veľkých elektrospotrebičov a ďalších 106 menších, spolu cez 10 ton odpadu.

Mesto Žilina
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V ŽILINE PREMIEŇAME ODPAD NA HNOJIVO
Od nového roku sme začali v Žiline triediť nový druh
odpadu, okrem plastov, papiera, skla, tetrapakov
a kovov triedime už aj biologicky rozložiteľný odpad
z domácností. Celoslovenské analýzy odpadu potvrdzujú, že aj v smetných košoch v mestách i obciach končí veľký objem bioodpadu. Je to najťažšia
a zároveň najproblematickejšia zložka odpadu
v čiernych kontajneroch. Práve on spôsobuje zápach kontajnerov a láka hlodavce. Okrem toho však
na skládkach spôsobuje únik metánu do ovzdušia.
Skládky dnes patria do prvej trojky producentov
skleníkových plynov, ktoré spôsobujú dramatickú
zmenu klímy.
Cieľom miest a obcí na celom Slovensku je preto
odkloniť bioodpad zo skládok. Vďaka tomu môžeme ušetriť na skládkovaní a zásadne nezvyšovať poplatky ani vám. Navyše bude bioodpad využitý ako
cenný zdroj živín pre poľnohospodárstvo a vďaka
jeho triedeniu ochránime našu klímu. Zavedenie zberu kuchynského odpadu je navyše podporené aj legislatívne a vyplýva aj z dlhodobých cieľov Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva.

Prečo bioodpad nepatrí na skládku?
Bioodpad sa na skládke nerozloží tak jednoducho ako napríklad v prírode alebo na kompostovisku. Na svoj rozklad
potrebuje prístup vzduchu, inak hnije a uvoľňujú sa z neho škodlivé látky. Na skládke je stlačený a premiešaný s inými
materiálmi. Takto vzniká metán, najsilnejší skleníkový plyn (ktorý je 25-krát silnejší ako C02). Skládky sú najväčším
umelým – človekom vytvoreným – zdrojom metánu.
Dôsledky klimatických zmien už pociťujeme aj na našom území. Preto je veľmi dôležité odkloniť bioodpad
– zelený aj kuchynský – zo skládky. Znížime náklady na
skládkovanie a účinne ochránime životné prostredie.
Navyše, triedením bioodpadu môžeme veľa získať.
Jeho spracovanie na hnojivo má ďalšie benefity.
Odpad sa stane zdrojom pre poľnohospodárstvo.
Prírodné a prirodzené hnojivo vo forme kompostu je
dôležitým zdrojom živín pre pôdu, pestovanie a v konečnom dôsledku aj pre naše vlastné zdravie. Väčšina slovenskej pôdy je postihnutá eróziou v dôsledku
intenzívneho poľnohospodárstva a používaním
umelých hnojív.
Kompost aplikovaný do pôdy jej dodá potrebnú organickú výživu, zlepší jej vlastnosti a vďaka tomu sa
zlepší aj kvalita poľnohospodárskej produkcie. Potraviny, ktoré budeme konzumovať, budú mať viac vitamínov, minerálov a vyššiu výživovú hodnotu.

Prínosy triedenia bioodpadu pre občanov
Triedenie a zber kuchynského odpadu má veľa celospoločenských a environmentálnych prínosov. Čo však prinesie
občanovi?

Úspora peňazí mestu aj občanom
Menej skládkovaného odpadu ušetrí mestu veľa peňazí. Vďaka tomu občanom nebudeme musieť zásadne zvyšovať
poplatky.

Mesto Žilina
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Umelecké dielo, ktoré bude pripomínať významné udalosti z histórie Žiliny
Jedným zo spôsobov, akým si v roku 2021 mesto Žilina pripomína 700. výročie návštevy uhorského kráľa Karola I. Róberta a 640. výročie návštevy jeho syna kráľa Ľudovíta I. Veľkého, bolo vyhlásenie anonymnej výtvarno-architektonickej súťaže.

Súťaže sa zúčastnilo 21 tvorcov a autorských kolektívov, čo je nielen v kontexte
žilinskej, ale aj celoslovenskej umeleckej obce nadpriemerné číslo. Porota tak
pod vedením známeho žilinského profesionálneho výtvarníka Juraja Poliaka
mala neľahkú úlohu vybrať diela, ktoré najlepšie vystihli zadanie súťaže. Po dlhších diskusiách udelila porota prvú cenu minimalistickému kruhovému objektu
Tomáša Cillera, Slavomíra Fondrka a Radoslava Jankoviča. Druhú cenu dostal
subtílny stĺp Mareka Sobolu a Michala Janigu, tretia cena bola udelená zaujímavému konceptu „žilinskej míle“ Drahomíry Berákovej, Matúša Beráka, Jána
Bittnera a Veroniky Šindlerovej. Porota ocenila aj ďalšie štyri riešenia: 1. Akad.
mal. Viliam Široký, Ing. arch. Imrich Pleidel a spoluautori: Mgr. art. Ondrej Pleidel,
Ing. arch. Alena Tokovicsová, 2. Mgr. art. Ašot Haas. 3. Martin Lettrich akad.
soch. Osobitnú odmenu získali: Akad. soch. Igor Mosný, Ing. arch. Ľudovít Kupkovič, Ing. arch. Otto Sedlák.
Po konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom by sa čoskoro mohla žilinská
verejnosť dozvedieť, či v žilinskom verejnom priestore pribudne dielo pripomínajúce dve návštevy významných uhorských panovníkov z rodu Anjou.

ZAUJÍMAVÁ OSOBNOSŤ MEDZI NAMI

O priebehu súťaže, ako aj samotných súťažných návrhoch sme sa porozprávali
s predsedom poroty Jurajom Poliakom.

Mgr. art. Juraj Poliak

nka Saint Chapelle v Paríži, postavená v roku 1248, je pre mňa najmodernejšia
stavba všetkých čias. Keď som v Paríži, vždy sa tam musím ísť pozrieť. Stredovek je zaujímavý aj tým, že vtedy boli položené základy modernej Európy. Napríklad vznikol školský systém – z kláštorných škôl sa vyvinuli katedrálne a z nich
univerzity. Tento vzdelávací a vedecko-výskumný systém založený
v stredoveku funguje dodnes. Alebo učenec matematik a zároveň aj pápež
Silvester II. zaviedol v Európe používanie arabských číslic namiesto rímskych. To
bola obrovská reforma. Je množstvo vecí, ktoré vznikli vtedy a dnes ich už nepokladáme za dôležité a berieme ich ako samozrejmosť. Pre mňa ako výtvarníka je toto obdobie zdrojom inšpirácií.
Ako ste prijali svoju nomináciu na predsedu poroty?
Prekvapila ma. Ale v divadlách som zvyknutý pracovať v tímoch, takže to nebol problém. Zároveň chcem povedať, že sme boli výborný tím. Poctivo sme
predebatovali každý návrh, z rôznych pohľadov, každá pripomienka bola
k veci. Chcem poďakovať všetkým členom poroty za nesmierne poctivý
prístup ku každému jednému návrhu.
Prekvapil vás počet prihlásených účastníkov výtvarno-architektonickej
súťaže?
Potešil ma veľký počet súťažných návrhov. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 29
súťažiacich, pričom sa zapojilo s výtvarnými návrhmi 21 účastníkov. Zaujímavé
bolo sledovať aj rôznorodosť riešení a pohľadov na tému. Chcel by som poďakovať všetkým výtvarníkom, že venovali svoj čas, talent a zúčastnili sa súťaže.
Ste rešpektovaným slovenským výtvarníkom a scénografom. Čo rozhodovalo vo vašom prípade pri posudzovaní kvality súťažných návrhov? Estetické
kvality diela? Rešpektovanie ducha miesta zvoleného na inštalovanie diela?
Schopnosť diela tlmočiť historický odkaz?
Schválne som si nerobil pred súťažou žiadny názor, ako by som túto sochu riešil
ja, aby som nehľadal vo výtvarných návrhoch svoje riešenie, ale naopak, vcítil
sa do riešenia iných autoriek a autorov. Dielo by malo obsahovať vo vzájomnej synergii všetky parametre, ktoré spomínate. Musím povedať, že ma prekvapilo, ako niektoré návrhy trochu „uleteli“ v mierke sochy voči okoliu. Nepracovali s mierkou až tak exaktne, pritom dôsledné vykomponovanie veľkosti diela
a presné umiestnenie v priestore sú veľmi podstatné prvky. To je hra o milimetre.

Pochádza zo Žiliny. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Následne absolvoval štúdium v zahraničí – Francúzsko, Grécko. Venuje sa graﬁckému dizajnu, scénograﬁi i voľnému umeniu –
graﬁka, objekt, inštalácia. Jeho tvorba bola prezentovaná v rámci
viacerých samostatných i skupinových výstav na Slovensku i v zahraničí. Za svoju umeleckú tvorbu získal viacero významných ocenení.
Je spolutvorcom stálej expozície „Bábky v podkroví“ v priestoroch
Rosenfeldovho paláca.

Má zmysel pripomínať si udalosti spred 700 či 640 rokov?
Samozrejme, má. My máme pomerne krátku pamäť. Mali by sme si pripomínať
svoje korene a vzdelávať sa aj v historiografii celý život.
Osobne mám z histórie najradšej obdobie stredoveku. Každý zbierkový predmet z tohto obdobia, ktorý som videl vystavený v múzeu, bol skvost. Keď sa
dívam na stredoveké knihy hodiniek a ich iluminácie a typografiu alebo maľby
môjho obľúbeného maliara Fra Angelica narodeného v roku 1455, mám pocit,
že to bola modernejšia a tvorivejšia doba ako naša súčasnosť. Napríklad kapl-
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Prekvapilo ma hlavne u sochárov, akoby bolo pre nich ťažšie pracovať slobodne a tvorivo v rámci konkrétneho zadania. Vo voľnej tvorbe sú to výborní
výtvarníci, ale tu ich akoby zadanie zväzovalo. Naopak, architekti a scénografi takmer vždy pracujú so zadaním, sú zvyknutí hľadať v obmedzeniach tvorivosť, z nevýhody urobiť výhodu a aj tu prezentovali nápaditejšie riešenia
v rámci témy. To je pre mňa zaujímavé poznanie.
(Poznámka: Súťaž bola anonymná, mená autorov jednotlivých návrhov sa porotcovia dozvedeli až po záverečnom hlasovaní a ukončení súťaže.)
Bolo ťažké dopracovať sa k jedinému víťaznému návrhu?
Áno, bolo. Samozrejme, najťažší bol výber z posledných troch návrhov. V tejto
fáze výberu sme išli priamo na námestie a v priestore, kde má byť dielo
umiestnené, sme debatovali o posledných troch finalistoch. Vyobracali sme
návrhy zo všetkých strán. Z hľadiska optickej hmoty objektov na námestí, zrozumiteľnosti, ale aj údržby a bezpečnosti. Až potom sme v tajnom hlasovaní
zvolili víťaza súťaže.
Čo by ste popriali víťazovi súťaže?
Víťazovi prajem, aby sa mu, čo sa týka remeselnej stránky, podarilo zrealizovať
návrh na tej najvyššej technickej a remeselnej úrovni. A zároveň, aby sa Žilinčania zžili s jeho dielom a prijali ho za súčasť svojho mesta.
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RÔZNE

č. 6

RADNIČNÉ NOVINY

JÚN
JÚN
29. DIVADELNÁ SEZÓNA 2020/2021
29. DIVADELNÁ SEZÓNA 2020/2021

J. DOBRÍK V INSCENÁCII TRIKY, FET A MAKAČI
J. DOBRÍK V INSCENÁCII TRIKY, FET A MAKAČI

3
ŠTVRTOK
3

ŠTVRTOK

PIATOK
PIATOK

SOBOTA
SOBOTA

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN / DERNIÉRA
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN / DERNIÉRA

DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

4
4

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN

5
5

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN

7
7
ŠTVRTOK
10
ŠTVRTOK
10
PONDELOK
PONDELOK

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN

18:00 / 20:00/ VEĽKÁ SÁLA / KONCERT
18:00 / 20:00/ VEĽKÁ SÁLA / KONCERT
19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN
19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN

11
11

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN / DERNIÉRA
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN / DERNIÉRA

SOBOTA
SOBOTA

12
12

19:00
/ VEĽKÁ
SÁLA
19:00
/ VEĽKÁ
SÁLA/ 15+
/ 15+/ /90
90MIN
MIN

15
15

19:00
/ VEĽKÁ
SÁLA/
19:00
/ VEĽKÁ
SÁLA/HOSŤ
HOSŤ

17
17

19:00
/ ŠTÚDIO
/ 15+/ 45
/ 45MIN
MIN
19:00
/ ŠTÚDIO
/ 15+

18
18

19:00
/ VEĽKÁ
SÁLA/ 15+
/ 15+/ /155
155MIN
MIN
19:00
/ VEĽKÁ
SÁLA

19
19

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN

24
24

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN

25
25

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN

ŠTVRTOK
ŠTVRTOK

PIATOK
PIATOK

SOBOTA
SOBOTA

ŠTVRTOK
ŠTVRTOK

PIATOK
PIATOK

PIATOK

PIATOK
SOBOTA

SOBOTA

2
2
3
3
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A JE TU ZAS
A JE TU ZAS

KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH
KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

PIATOK
PIATOK

UTOROK
UTOROK

VEDĽAJŠIE ÚČINKY
VEDĽAJŠIE ÚČINKY

DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

A JE TU ZAS
A JE TU ZAS

KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH
KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

FRAGILE
FRAGILE
HEY!
SLOVÁCI
HEY! SLOVÁCI

AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV
AUTORSKÝ
PROJEKT
/ TEXT
KOLEKTÍV
AUTOROV
AH
RÉŽIA
PAVOL
VIECHA AH
, TOMÁŠ
PROCHÁZKA
, ANNA ŠOLTÝSOVÁ AH
RÉŽIA PAVOL VIECHA AH, TOMÁŠ PROCHÁZKA AH, ANNA ŠOLTÝSOVÁ AH

OPITÍ
OPITÍ

KOMÉDIA / TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
KOMÉDIA / TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

NEZNÁŠAM
ŤA!
NEZNÁŠAM ŤA!
SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV
SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV
AHAH
RÉŽIA
MICHALTOMASY
TOMASY
RÉŽIA MICHAL

3T V
V DIVADLE
DIVADLE

HERECKÉ IMPROVIZÁCIE
HERECKÉ
IMPROVIZÁCIE

NIEKTO PRÍDE
NIEKTO
PRÍDE
DRÁMA / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

DRÁMA / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PRACHY!
PRACHY!
TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLER

AH

TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

PRACHY!
PRACHY!
TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLER

AH

TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

TRIKY, FET
AAMAKAČI
TRIKY,
MAKAČI
KOMÉDIA / TEXTFET
MOHAMED
ROUABHI
/ RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

NEZNÁŠAM ŤA!
NEZNÁŠAM
SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT ŤA!
MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASY

AH

SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

21:00 / OPEN AIR / 15+ / 90 MIN

21:00 / OPEN AIR / 15+ / 90 MIN

PRIPRAVUJEME V JÚLI
PRIPRAVUJEME
V JÚLI
NEZNÁŠAM ŤA!
SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT ŤA!
MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASY
NEZNÁŠAM
SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASY
TRIKY, FET A MAKAČI
KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
TRIKY,
FET A MAKAČI
AH

AH

21:00 / OPEN AIR / 18+ / 85 MIN

21:00 / OPEN AIR / 18+ / 85 MIN

KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

RÔZNE

RADNIČNÉ NOVINY č. 6

15

19. 6. 10.00 hod.
INKLUZÍVNE KINO – Mimi a Líza (r. Katarína Kerekesová, 2011)
Senzoricky prispôsobené premietanie pre deti s poruchou vnímania.

19. 6. 15.00 hod.

Trvá do 9. 7.
VÝSTAVA – Milan Veliký / Pominuteľnosť okamihu
Milan Veliký predstavuje kultúrnej verejnosti na svojej „sólo” výstave dve kolekcie
– veľkoformátové abstrakcie a dokumenty – živá fotogra�ia.

3. 6. 17.00 hod.

GENIUS LOCI – Tréneri zjazdového lyžovania
Hosťami moderovanej diskusie sú Karol Král, Marian Faško a Vincent Kekeli.
Diskusiu moderuje Dominika Stránska.

8. 6. 16.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA – Výroba fotoalbumu I/II
Kurz na pokračovanie v knihárskej dielni Lidy Mlichovej. Určený dospelým a deťom
od 10 rokov.
Podmienené prihlásením.

17. 6. 17.30 hod.

VERNISÁŽ – Milan Veliký / Pominuteľnosť okamihu

Milan Veliký predstavuje kultúrnej verejnosti na svojej „sólo” výstave dve kolekcie
– veľkoformátové abstrakcie a dokumenty – živá fotogra�ia.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

ČÍSLO 6
ROČNÍK 3

ZADARMO

do každej schránky

www.zilina.sk
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RODINNÁ SOBOTA – O Jankovi a Marienke / Divadlo Dvor zázrakov
Klasická rozprávka o neposedných súrodencoch a o tom, čo sa môže stať, keď deti
neposlúchajú.
Účasť podmienená prihlásením.

22. 6. 16.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA – Výroba fotoalbumu II/II
Kurz na pokračovanie v knihárskej dielni Lidy Mlichovej. Určený dospelým a deťom
od 10 rokov.
Podmienené prihlásením.

29. 6. 17.00 hod.

PREDNÁŠKA – Bližšie k umeniu / Daniela Krajčová
Diskusia o inšpirácii, múzach a tvorbe známych umelkýň. Moderuje Dana Doricová.
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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ZAČALO
SA
ASISTOVANÉ
ZAČALO SA ASISTOVANÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽSTVA
SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

Obyvatelia, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť alebo
schopnosť
zúčastniť
sa sčítania obyvateľov
samostatne
do alebo
konca
Obyvatelia,
ktorí z objektívnych
dôvodov nemali
možnosť
marca,
môžuzúčastniť
tak ešte urobiť
prostredníctvom
asistovanéhodosčítania.
schopnosť
sa sčítania
obyvateľov samostatne
konca
marca, môžu tak ešte urobiť prostredníctvom asistovaného sčítania.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE POTRVÁ
ASISTOVANÉ SČÍTANIE POTRVÁ

DO
13.
JÚNA.
DO
13.
JÚNA.
PO TOMTO TERMÍNE BUDE SČÍTANIE OBYVATEĽOV UKONČENÉ.

PO TOMTO
BUDE SČÍTANIE
UKONČENÉ.
Mesto
Žilina naTERMÍNE
účely asistovaného
sčítania OBYVATEĽOV
zriadilo 10 stacionárnych
miest,
ktoréŽilina
sa nachádzajú
vo viacerýchsčítania
častiachzriadilo
mesta.10
Každé
pracoviskomiest,
je
Mesto
na účely asistovaného
stacionárnych
vybavené
počítačomvoa viacerých
asistentom,
ktorý pomôže
so sčítaním.je
častiach
mesta. ľuďom
Každé pracovisko
ktoré
sa nachádzajú
vybavené počítačom
a asistentom, ktorý pomôže ľuďom
sohodiny
sčítaním.
Prevádzkové
Označenie kontaktného miesta
Adresa kontaktného miesta
BC Centrum Poštová

Poštová 1, 010 08 Žilina

PO
UT
ST
ŠT
PIA
13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00

Komunitné centrum Bratislavská

Bratislavská 8612/38A, 010 01 Žilina

14.30 – 16.30 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30 14.30 – 16.30

Kultúrny dom Bytčica

Dlhá 1/1, 010 09 Žilina-Bytčica

13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00

Kultúrny dom Trnové

Dolná Trnovská 1/5, 010 01 Žilina-Trnové

14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00

Mestský úrad v Žiline

Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 16.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00

Považské múzeum –
Budatínsky hrad

Topoľová 1/14, 010 03 Žilina-Budatín

14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00 14.00 – 18.00

Základná škola s materskou
školou Gaštanová

Gaštanová 3136/56, 010 07 Žilina

13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00

Základná škola Hájik

Námestie mladosti 3467/1, 010 15 Žilina

13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00

Základná škola s materskou
školou Bánová

Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina-Bánová

13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30 13.30 – 17.30

Antona Bernoláka 3481/47, 010 01 Žilina
09.30 – 16.30 09.30 – 16.30 09.30 – 16.30 09.30 – 16.30 09.30 – 16.30
Pre ľudí so zníženou
mobilitou, ktorí sa nebudú
môcť dostaviť na stacionárne
kontaktné
miesto,
budú kmobilitou,
dispozícii ktorí
mobilní
asistentimôcť
sčítania.
Tí navštívia
konkrétneho
Pre ľudí
so zníženou
sa nebudú
dostaviť
na stacionárne
obyvateľa
v jehobudú
domácnosti
a pomôžu
so sčítaním,
až keď
o túto službu
sám
kontaktné
miesto,
k dispozícii
mobilnímu
asistenti
sčítania.
Tí navštívia
konkrétneho
telefonickyv požiada.
Upozorňujeme
Žilinčanov,
že v súvislosti
žiadni
obyvateľa
jeho domácnosti
a pomôžu
mu so sčítaním,
až keďsoosčítaním
túto službu
sám
sčítací komisári
domácnosti
svojvoľne
telefonicky požiada.
Upozorňujeme
Žilinčanov,
že v nenavštevujú.
súvislosti so sčítaním žiadni
sčítací komisári domácnosti svojvoľne nenavštevujú.
Službu mobilného asistenta si môžete objednať na tel. číslach 041/7063404
041/7063424
alebo
v Call centre
Štatistického
+421 2041/7063404
20 92 49 19.
si môžete
objednať úradu
na tel.SR
číslach
Službu mobilného
asistenta
041/7063424 alebo v Call centre Štatistického úradu SR +421 2 20 92 49 19.

Krajská knižnica v Žiline
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SS 0
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0
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