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Mesačník

Kultúrna jeseň v Žiline

Zrekonštruovaný športový areál 
pri ZŠ Martinská poskytne priestor 
mladým športovým talentom

Vhodné podmienky na rozvoj športu detí, 
mládeže i širokej verejnosti poskytne zrekon-
štruované športovisko pri Základnej škole 
Martinská. Zmodernizované objekty budú slúžiť 
atletickým športovým aktivitám a juniorskému 
futbalu.

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného 
priestoru a životného prostredia)  oznamuje,
že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta 
Žilina jesenný zber objemných komunálnych 
odpadov.

Jesenný zber objemných odpadov Tóny klasickej hudby zaznejú 
počas septembra 
na podujatí Allegretto 2021

Žilina bude v dňoch 20. – 25. septembra hostiť 
v poradí už 30. jubilejný ročník stredoeurópskeho 
festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina. 
Návštevníci sa môžu tešiť na dvanásť interpretov 
zo šiestich krajín i na domácich umelcov.  

Žilinské kultúrne leto pokračuje pestrým programom aj počas jesene. Pripravené sú kultúrne, športové či hudobné podujatia. Tešiť sa môžete na 
tradičný Žilinský deň zdravia s Primátorskou kvapkou krvi či Festival seniorov a Kapustný deň. Pre športových fanúšikov je pripravená Žilinská 
plavecká štafeta a svoje športové schopnosti si zmerajú hráči počas futbalových zápasov v rámci podujatia Žilinčania sa bavia futbalom. Novú 
divadelnú sezónu so zaujímavými predstaveniami otvára aj Mestské divadlo v Žiline. Záver mesiaca bude patriť ekologickým formám dopravy 
v rámci podujatia Európsky týždeň mobility. Okrem cykloraňajok môžete zažiť i veľkú Jesennú cyklojazdu. O zábavu a skvelé zážitky tak počas 
jesene nebude v Žiline núdza. Viac sa dočítate v tomto čísle. 



SPRAVODAJSTVO2 RADNIČNÉ NOVINY

Mesto Žilina

č. 9

Peter Fiabáne
primátor

A
KT

U
Á

LN
A 

TÉ
M

A

Milí Žilinčania,

letné dni ubehli ako 
voda a do škôl opäť 
nastúpili žiaci. V rámci 
nového školského roka 
2021/2022 zasadlo do 
školských lavíc vyše 866 
prváčikov.

Aj napriek tomu, že 
22. septembra do nášho 
mesta zavíta prvý jesen-
ný deň. Verím, že sa 
počasiu bude dariť naj-
mä počas podujatí, 
ktoré ešte stále prebie-
hajú v rámci kultúrne-
ho leta. V septembri 
sú pripravené viaceré 
športové podujatia, 
ako Žilinčania sa bavia 
futbalom, Žilinská pla-
vecká štafeta či Žilinský 
mestský polmaratón. Za-
vítať môžete i na kultúrne 
a spoločenské podujatia 
– Kultúrne fórum Besky-
dy, Deň zdravia, Festival 
seniorov a ďalšie. Žilinské 
kultúrne leto 2021 ukončí 
podujatie Deň s mestom, 
v rámci ktorého budú 
v Sade SNP pretekať 
i naši najmenší žiaci.

Počas leta sme s prácou 
v meste nezaháľali. 
Zmodernizovali sa via-
ceré cestné úseky, 
chodníky a športoviská, 
zrekonštruovali a zmo-
dernizovali sa školské 
budovy a taktiež sa čisti-
lo centrum nášho mesta, 
parky a sady. 

Na jeseň opäť začíname 
so zberom objemného 
odpadu prostredníc-
tvom veľkokapacitných 
kontajnerov, ktoré budú 
rozmiestnené na celom 
území Žiliny. Kompletný 
harmonogram nájdete 
na webovej stránke mes-
ta www.zilina.sk. Verím, 
že s príchodom jesene 
nás čaká nielen slnečné 
počasie, ale aj priaznivá 
situácia s pandémiou 
koronavírusu.

Pre zlý technický stav je potrebné most už v tomto roku 
úplne uzavrieť a demontovať. Kým sa nezrekonštruuje, 
bude uzatvorený v celom rozsahu. Na práce budú upo-
zorňovať aj dočasné dopravné značky. Vodičov i chodcov 
žiada samospráva o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie 
dočasných dopravných značiek. 

Komplexná oprava mosta na Obchodnej ulici sa sú-
stredí na výmenu časti podpier, celej nosnej konštrukcie 
a záchytného bezpečnostného zariadenia. Okrem vyrieše-
nia zlého technického stavu prinesie rekonštrukcia mosta 
obyvateľom Žiliny aj ďalší benefi t. Po realizácii prác bude 
most slúžiť okrem peších aj cyklistom, keďže bude súčasťou 
cyklotrasy cez sídlisko Vlčince. 

V júni sa v Žiline začala obnova mosta a podchodu na Ulici 
Matice slovenskej, ktorá spája obyvateľov Vlčincov II a III. 

Most pre peších na Obchodnej ulici čaká rekonštrukcia, 
po novom ho budú využívať aj cyklisti
Žilinská samospráva pokračuje v systematických opravách mostných objektov. Zásadnej rekonštrukcie sa 
v budúcom roku dočká most pre peších na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince, ktorý vykazuje viaceré 
poškodenia. Mesto aktuálne hľadá dodávateľa na realizáciu demontáže. Premostenie široké približne 4,6 m, 
nachádzajúce sa vo výške takmer 5 m, by malo byť podľa predpokladu samosprávy demontované do 
polovice októbra tohto roku. Komplexná rekonštrukcia celého mostného objektu za približne 360-tisíc eur 
začne v budúcom roku. 

Celková hodnota rekonštrukcie je viac ako 92-tisíc eur a práce
by  sa mali ukončiť do jeného roka. Práce sú zamerané na reno-
váciu povrchov a na realizáciu zosilňovacej nadbetonávky 
či nahradenie poškodených vrstiev. Odbornou diagnosti-
kou prešiel aj peší most ponad Centrálnu ulicu a most na Ulici 
sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti mesto podľa rozpočtových 
možností pripravuje technické riešenie uvedených mostov 
a získanie povolení na ich rekonštrukciu.

Zámer sústrediť sa na systematickú rekonštrukciu najriziko-
vejších mostov v meste ohlásila samospráva v marci tohto 
roka. Ešte v roku 2018 nemala Žilina k dispozícii žiadnu cen-
trálnu evidenciu mostných objektov a ku niektorým z nich 
ani základnú technickú dokumentáciu či údaje. Po komplet-
nom zmapovaní a technickej evidencii dopravných objektov 
v meste samospráva ku koncu roku 2019 evidovala 88 most-
ných objektov na ploche asi 70 900 m2.  

Tie z dôvodu techno-
logickej prestávky nie 
je možné momentálne 
realizovať. Zhotove-
nie obrusných vrstiev 
je naplánované na 
druhú polovicu septem-
bra. Stavba je zároveň 
v 60-mesačnej záručnej 
lehote, keď je zhoto-
viteľ stavby povinný 
odstrániť všetky vznik-
nuté vady. 

V rámci projektu sa vybu-
dovala nová splašková 

a dažďová kanalizácia 
vrátane povrchového 
odvedenia vôd z ko-
munikácií na uliciach 
Nižedvorskej, Horskej, 
Zúbekovej, Študentskej, 
Fialkovej, Pomocnej, 
Alexyho, Požiarnickej, na 
Hlavnej ceste a v čas-
ti Námestia Borodáča. 
Novovybudovaná kana-
lizácia s dĺžkou približne 
1,8 kilometra a takmer 
500-metrový kanali-
začný výtlak sa napojil 
na kanalizačnú sieť vy-

budovanú v 1. etape 
stavby. Cez čerpaciu 
stanicu  ČS1   (vybudova-
nú v 1. etape) boli 
splaškové vody odve-
dené popod vodný tok 
Kysuca až do Spoločnej 
čistiarne odpadových 
vôd Žilina. Na fi nan-
covaní projektu za 
2,5 milióna eur sa do-
hodli Severoslovenské 
vodárne a kanalizácie, 
a. s., a mesto Žilina, ktoré 
prispelo sumou približne 
1 milión eur. 

Druhá etapa splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci
Stavebné práce 2. etapy budovania splaškovej kanalizácie Považský 
Chlmec – stoková sieť, ktoré sa začali v septembri minulého roka, sú 
ukončené, s výnimkou asfaltových úprav vozovky. 

Autor: MB
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Obyvatelia Žiliny môžu poruchy verej-
ného osvetlenia oznamovať mestu 
prostredníctvom online formulára na 
internetovej stránke mesta. Okrem 
neho je možné akúkoľvek nefunkčnosť 
osvetlenia nahlasovať aj prostredníc-
tvom telefónneho čísla: 041/56 30 079 
alebo e-mailom na: 
verejne.osvetlenie@zilina.sk. 
Viac info na: www.vomz.zilina.sk.

OZNAM Vakcilinka
Žilinského samosprávneho kraja

Všetky dôležité informácie týkajúce sa vak-
cinácie proti ochoreniu COVID-19 získa-
jú občania prostredníctvom vakcinačnej 
linky Žilinského samosprávneho kraja na 
telefónnom čísle: 0915 396 428.

Vakcilinka
Žilinského samosprávneho kraja

Materská škola v Trnovom prešla počas leta 
rozsiahlou rekonštrukciou
Vďaka rekonštrukcii, ktorá počas školských letných prázdnin prebiehala na Základnej škole 
s materskou školou Dolná Trnovská, sa zvýšil komfort a zlepšilo sa celkové prostredie tried 
určených malým škôlkarom. Deti tak v novom školskom roku nastúpili do kompletne vyno-
vených priestorov. 

Autor: EL

Rekonštrukcia sa do-
tkla zmeny dispozície 
jedného poschodia, 
na ktorom sa nachá-
dza materská škola. 
Z 3 menších tried sa vytvo-
rili 2 väčšie triedy určené 
škôlkarom a každá 
z nich má už dnes svo-
ju vlastnú umyváreň. 
Úpravy taktiež prinie-
sli úplne nové sociálne 
zariadenia, ktoré prispe-
jú k zvýšenému kom-
fortu materskej školy. 
Zníženie počtu tried by 
v konečnom dôsledku 
nemalo ovplyvniť kapa-
citu, skôr naopak deťom, 
ktoré ju navštevujú,
zabezpečí zdravšie 
prostredie. Práce, ktoré
sa začali ešte 5. júla, 
dodávateľ ukončil 
na konci augusta
za vysúťaženú cenu 
33 370,10 eura s DPH. 

Projekt sa v priebehu 
prác fi nančne zvýšil 
o 4 738,70 eura z dôvo-
du nutnosti dodávky 
a inštalácie nových 
vykurovacích telies 
a nových interiérových 
dverí. Pôvodné liati-
nové radiátory svo-
jou polohou a „vyžité“ 
dvere svojím výzorom 
by po rekonštrukcii prie-
storov kazili celkový 
dojem vynovených 
tried. Z dôvodu požia-
davky na zvýšenie pro-
tipožiarnej bezpečnos-
ti objektu sa taktiež 
upravilo vodovodné po-
trubie,  doplnil hydrant 
a vymenili plas-
tové dvere spolu za 
2 760,42 eura. Týmito 
prácami sa výrazne 
zlepšila funkčnosť a tiež 
využiteľnosť materskej 
školy.

Mesto Žilina z operačného progamu IROP v rám-
ci projektu Budovanie a zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, školských knižníc 
a odborných učební rôzneho druhu v základ-
ných školách realizuje projekty na moder-
nizáciu, budovanie a obnovu odborných učební 
a školských knižníc pre 12 základných škôl v meste 
Žilina. Piatim základným školám: ZŠ Slovenských 
dobrovoľníkov, ZŠ V. Javorku, ZŠ s MŠ Gaštanová, 
ZŠ s MŠ na Ulici sv. Gorazda, ZŠ Karpatská, boli 
v rámci projektu zakúpené knihy a učebnice 
v celkovej hodnote 52 800 eur. Cca 6 200
kníh bolo do škôl doručených v stredu 25. augus-
ta 2021. V novom školskom roku 2021/2022 sa tak 
žiaci môžu tešiť z nových kníh a učebníc.

Nové knihy a učebnice pre 
žiakov základných škôl 

september 1431

Po bitke pri Domažliciach (14. 8. 1431, Česko) sa 
víťazné husitské vojská vybrali na územie uhorského 
kráľa Žigmunda, úhlavného nepriateľa husitov. Dve 
hlavné bojové skupiny sa začiatkom septembra 
spojili pri Žiline, ktorú dobyli a vydrancovali. Obsade-
nie Žiliny husitmi pred 590 rokmi spolu s ďalším po-
bytom husitských vojsk v rokoch 1433 – 1434 viedlo 
v konečnom dôsledku k výraznému úbytku mešťanov 
nemeckej národnosti a mesto tak nadobudlo svoj čis-
to slovenský charakter.

Stavba diaľničného 
úseku D1 Lietavská Lúč-
ka – Dubná Skala a tune-
la Višňové má za sebou 
mimoriadny kontrolný 
deň. Za účasti primáto-
ra Žiliny Petra Fiabáne 
a predsedníčky Ži-
linského samosprávneho 
kraja Eriky Jurinovej o ak-
tuálnom stave a ďalšom 
postupe prác informo-

vali zástupcovia Národ-
nej diaľničnej spoločnos-
ti (NDS) a fi rmy Skanska 
vo štvrtok 26. augusta. 
Práce zatiaľ pokraču-
jú podľa plánov. Dielo 
by sa malo ukončiť do 
konca roka 2023. Hoci 
diagnostika odhalila 
niekoľko nedostatkov 
v tuneli i na vonkajších 
objektoch, vytýčený 

termín sprejazdnenia 
kľúčového úseku diaľnice 
by nemal byť ohrozený.  
Počas kontrolného dňa 
nad vchodom do tune-
la nainštalovali vitrínu 
s posvätenou sochou 
sv. Barbory – patrónky 
baníkov a tunelárov, 
ktorá bude strážiť bez-
pečnosť stavbárov pri 
práci.    

Kontrolný deň tunela 
a diaľničného úseku D1

Autor: MB
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Viac ako 289-tisíc eur 
bude stáť revitalizá-
cia športových ihrísk pri 
Základnej škole s ma-
terskou školou Gašta-
nová na žilinskom síd-
lisku Solinky. Polovicu  
z nákladov 144 942 eur 
získalo mesto vďaka 
Fondu na podporu špor-
tu, zvyšnú časť bude 
financovať z vlastných 
zdrojov. Počas rea- 
lizácie projektu bude zre-
konštruovaná atletická 
dráha, skok do diaľky, 
zrevitalizuje sa volej- 
balové a viacúčelové 

ihrisko, pribudnú nové 
povrchy, spevnené 
plochy či ochranné sie-
te okolo ihrísk. Stavenisko 
odovzdali zhotoviteľovi 
začiatkom tohto mesia-
ca, práce by mali trvať 
štyri mesiace.   Športovis-
ko sa nachádza v areáli 
školy, jeho využitie bude 
teda pre povinné ho- 
diny telesnej a špor-
tovej výchovy, športové 
krúžky i športové kluby. 

Otvorené a dos-
tupné bude ce-
loročne nekomerčne 

aj verejnosti. Oproti  
súčasnému nevhod-
nému a zanedbanému 
stavu športovísk dôj-
de po ich rekonštrukcii 
k výraznému nárastu 
používateľov. Okrem 
telesnej výchovy  
v rámci školy sa budú 
športoviská využívať aj 
v popoludňajších hodi- 
nách pre potreby  
školských klubov detí 
a materské školy.  
V súčasnosti na Základ-
nej škole s materskou ško- 
lou Gaštanová  pôsobí  
14 športových krúžkov.

Na Základnej škole s materskou 
školou Gaštanová v Žiline 
rekonštruujú športoviská

S prácami sa začalo  
v apríli tohto roku, 
pričom celkové nákla-
dy na rekonštrukciu sú 
viac ako 250 000 eur. 
Obnovou prešli via- 
ceré športové prvky, 
ktoré spĺňajú súčasné 
normy a parametre 
športovísk, ako aj požia-

davky na bezpečnosť  
a bezbariérovosť.  Pri re-
konštrukcii atletického 
oválu došlo okrem 
výmeny pôvodného 
povrchu za tartanový aj 
k úprave jeho rozmerov, 
aby spĺňal požadované 
normy a štandardy 
pre atletické súťaže. 

Súčasťou je i šprintová 
rovinka v dĺžke 100 m. 
Existujúce spevnené 
plochy teraz spájajú  
s atletickou dráhou dva 
chodníky.

Priestory pre skok do 
diaľky a vrh guľou os-
tali zachované, doplnili 

sa však o nové prvky, 
ako je napr. doskočisko  
s lapačom piesku  
a prah či dopadisko pre 
vrh guľou. Futbalové 
ihrisko dopĺňajú záchyt-
né siete v priestoroch 
bránkovísk a osadený 
bol i nový kobercový 
trávnik. Zrekonštruo-

vané objekty budú slúžiť 
atletickým športovým 
aktivitám (beh, skok do 
diaľky, skok do výšky, 
vrh guľou) a juniorskému 
futbalu. 

Športový areál bude 
odovzdaný do užíva-
nia v piatok 3. sep-

tembra. Pri tejto príleži-
tosti sa uskutoční aj 
4. ročník podujatia 
Community Run Žilina, 
ktorý organizuje Atle- 
tická Akadémia Žilina. 
Viac informácií o podu-
jatí nájdete na: https://
akaza.sk/communi-
ty-run/.

Zrekonštruovaný športový areál pri ZŠ Martinská –
priestor pre mladé športové talenty
Vhodné podmienky na rozvoj športu detí, mládeže i širokej verejnosti poskytne zrekonštruované športovisko pri Základnej škole Martinská. 
Zmodernizované objekty budú slúžiť atletickým športovým aktivitám (beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a juniorkému futbalu.

Športovisko pri Základnej škole Martinská počas rekonštrukcie Športovisko pri Základnej škole Martinská po rekonštrukcii
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Zmena organizácie dopravy sa týka územia v mestských častiach Bôrik a Hliny V 
a VI od západu ohraničeného Hlinskou ulicou, zo severu Nešporovou ulicou, od 
východu ulicou Na Malý Diel a od juhu ulicami Centrálnou a Pod Hájom. Celko-
vo ide o zjednosmernenie 10 ulíc z celkového počtu 38, ktoré sa nachádzajú 
v lokalite. 

Obyvatelia týchto mestských častí dlhodobo evidujú zvýšený pohyb vozidiel, 
ako aj problémy s parkovaním. Vozidlá si najmä v čase dopravných špičiek 
často skracujú cestu z centra mesta na sídlisko Solinky prejazdom cez toto 
územie. Ak sú na hlavných komunikáciách – Hlinskej a Tajovského – kolóny, 
vodiči na presun využívajú ulice Poľnú či Vendelína Javorku. Keďže však ide 
o obytné zóny, ktoré nemajú slúžiť tranzitu, samospráva postupne zavedie via-
ceré opatrenia znižujúce premávku v týchto častiach mesta. 

Príprave projektu predchádzalo zhodnotenie dopravnej situácie v uvedených 
lokalitách. Pracovníci mestského úradu vykonali s týmto cieľom obhliadky 

Počas jesene sa v mestskej časti Bôrik začne s upokojením dopravy
Automobilová doprava v súčasnosti predstavuje dominantnú formu prepravy v našom meste, čo má za následok zhustenú premávku, vznik 
dopravných kolízií, zhoršenú bezpečnosť chodcov i cyklistov na cestách a v neposlednom rade i zníženie komfortu obyvateľov Žiliny. Aby sa 
predišlo zhoršeniu už aj tak náročnej dopravnej situácie v lokalitách Bôrik a Hliny V a VI, plánuje samospráva upokojiť cestnú premávku na 
vybraných úsekoch ulíc formou viacerých opatrení. 

Názov ulice Riešenie

B
Bajzova ulica Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Poľnou uliciou po Tajovského ulicu)

Bôrická cesta Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Oravskou ulicou po Tulipánovú ulicu)

P
Poľná ulica Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Tajovského ulicou po Ul. Alexandra Rudnaya)

S
Stavbárska ulica Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Ul. Alexandra Rudnaya po Ul. Benjamína Martinského)

U
Ulica Andreja Lemeša Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Ul. Mila Urbana  po Ul. Alexandra Rudnaya)

Ulica Antona Petrovského Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Ul. Benjamína Martinského po Hečkovu ulicu)

Ulica Benjamína Martinského Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Ul. Vendelína Javorku po Ul. Antona Petrovského)
Ulica Jána Kovalíka Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Festivalovou ulicou po Kraskovu ulicu)
Ulica Mila Urbana Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Nešporovou ulicou po Kraskovu ulicu)
Ulica Vendelína Javorku Zjednosmerňuje sa (od križovatky s Ul. Benjamína Martinského po Hečkovu ulicu)

V tabuľke sú uvedené ulice, ktorých sa dotkne zmena organizácie do-
pravy – zjednosmernenie. Organizácia dopravy na ostatných uliciach 
ostáva nezmenená.  

Autor: AB

priamo v teréne monitorovaním dopravnej situácie, taktiež sa uskutočni-
li aj stretnutia mestských poslancov, zástupcov mesta, dopravného inžiniera 
Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline a zodpovedného projektanta či 
online i osobná diskusia s miestnymi obyvateľmi. Na základe získaných výsled-
kov, ako aj pripomienok od občanov bol návrh projektu niekoľkokrát prepra-
covaný až do fi nálnej podoby, ktorá rieši zmenu organizácie dopravy v podo-
be zjednosmernenia vybraných úsekov ulíc či osadenia prvkov upokojujúcich 
dopravu (spomaľovacie prahy, tzv. vankúše, vyvýšené priechody pre chod-
cov). Súčasťou projektu je aj doplnenie chýbajúceho dopravného značenia 
na dôležitých križovatkách vyznačujúcich prednosť v jazde, priechody pre 
chodcov a pod. s cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Zjednosmernenie je navrhnuté tak, aby tvorilo zokruhovaný systém, pričom 
zmena dopravného režimu na vybraných uliciach bola navrhnutá na základe 
šírkových pomerov riešených komunikácií a na základe dopravného toku pre-
miestňujúcich sa vozidiel v oblasti. Nákladná doprava (okrem dopravnej ob-
sluhy) je z celej riešenej oblasti vylúčená. 

Novinkou je vytvorenie zóny 30, v ktorej bude platiť plošné zníženie rýchlosti na 
30 km/h. Inšpiráciou pre Žilinu boli európske metropoly Viedeň, Berlín, Brno atď., 
ktoré majú s takouto organizáciou dopravy dobré skúsenosti. V celej zóne 30 
platí pravidlo pravej ruky. Toto dopravné riešenie má okrem vyššej bezpečnos-
ti účastníkov premávky (menej dopravných kolízií s tragickými následkami 
pri nižšej rýchlosti) aj prínosy v oblasti skvalitnenia životného prostredia. Nižšia 
rýchlosť a tranzit vozidiel prinášajú menej hlučnosti a emisií v ovzduší. Výhodou 
sú aj minimálne stavebné zásahy do priestorov ulíc už existujúcich pri jej zave-
dení, čo umožňuje využiť existujúci priestor napríklad na rozšírenie cyklodopravy, 
chodníkov pre peších či zvýšenie počtu parkovacích miest.  

V okolí základnej školy na Ulici Vendelína Javorku sa vytvorí školská zóna 
v kombinácii s osadením fyzických prvkov upokojenia cestnej premávky (tzv. 
vankúše). Na Ulici Alexandra Rudnaya bude v záujme zníženia rýchlosti auto-
mobilov inštalovaná ďalšia novinka, a to vyvýšené priechody pre chodcov. Tie-
to prvky nevyvolávajú zvýšený hluk ako bežné spomaľovače rýchlosti a upoko-
ja tak dopravu na ulici, ktorú využíva množstvo chodcov a cyklistov na presun 
z mestských častí Hliny, Bôrik a Solinky do centra mesta.

Predpokladané náklady na realizáciu sú menej než 75 000 eur s DPH, 
pričom samospráva plánuje začať so zmenami v doprave počas mesiacov 
október až november. 

Názory odborníkov:

doc. Ing. Marián Gogola, PhD., člen Komisie dopravy 
MsÚ Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádz-

ky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej 
a mestskej dopravy – „Keďže oblasť Bôrika má 
prevažne rezidentskú funkciu, má slúžiť hlavne 
rezidentom, a preto má upokojenie a zjednosmerne-
nie zabrániť tomu, aby si obyvatelia, ktorí tam nebý-
vajú, skracovali tadiaľ cestu automobilovou dopravou. 

Naopak, majú sa zlepšiť podmienky pre používanie 
cyklodopravy a chodcov na danom území.“

Ing. Jaroslav Martinek, konateľ spolku Partnerství pro 
městskou mobilitu – „Předkládaný projekt řeší změnu 
organizace dopravy v podobě zjednosměrnění vy-
braných úseků ulic, či osazení prvků zklidňující 
dopravu. Součástí je i vytvoření zóny 30, ve které 
bude platit plošné snížení rychlosti na 30 km/h. 
V okolí školy na Ul. Vendelína Javorku bude vy-
tvořena školní zóna. Jako jednatel spolku Partnerství 
pro městskou mobilitu mohu konstatovat, že všechna 
opatření odpovídají duchu řešení městské udržitelné 
mobility. Jde o postupnou přeměnu města jako celek.“
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Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Na starej hradskej (odbočka 
k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať, Radová ulica (začia-
tok ulice), križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz, Ulica slovenských dobrovoľníkov 
(pri cintoríne). Zádubnie: Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) – neskôr 
presun na stred ulice, Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome), Zádubanská uli-
ca (pri cintoríne), Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice), Richtárska ulica 
(stred mestskej časti). Zástranie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná 
ulica (pri obchode „Mineza“), Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný 
začiatok mestskej časti), Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (pri kul-
túrnom dome), Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve), Hore 
humnami (pri cintoríne).

Od 6. 9. do 11. 9. 2021 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

Brodno: Zaroháčovská ulica, Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presun 
na iné stojisko, Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica (pri 
rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presun na iné stojisko, Zábrežná 
ulica (pri pohostinstve „Moravec“), Zábrežná ulica (v strede ulice), Podskaličná 
ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky, Snežnická cesta 16. 9. – 17. 9. 
2021. Považský Chlmec: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), Na Hôrke 
– neskôr presun na Závozskú ulicu, Pri Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Medzier-
ky, križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice. Vranie: Labutia ulica (pri lávke), 
Labutia ulica (pri ihrisku), Stehličia ulica (pri bývalej materskej škole), Vrania ulica 
(pri kultúrnom dome), Drozdia ulica (prvá zastávka MHD). Žilinská Lehota: Kortin-
ská ulica (pri kultúrnom dome), Na cintorín (pri cintoríne). 

Od 13. 9. do 18. 9. 2021 – Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota

Od 20. 9. do 25. 9. 2021 – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie

Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica Jura 
Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednote, Petzvalova ulica 
(oproti ihrisku MŠ) – neskôr presun podľa potreby, križovatka Ulice Mateja Bela  
a Kvačalovej ulice. Bytčica: Na Záchrastí č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), Na sta-
nicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka 
Chalupkovej ulice a Na Záchrastí, Matuškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlav-
nú ulicu č. 23, križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cin-
toríne). Bánová: Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mikuláša Dohnányho (pri 
križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej škole), križovatka Malinovej  
a Záhradníckej ulice, Riečna ulica (pri moste smer KINEKUS). Závodie: Školská ulica 
(pri základnej škole), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke), Cesta na štadión 
(vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri betónových zábranách), Nábrežie 
Rajčianky (pri bývalej reštaurácii „Fackáreň“).
Od 21. 9. do 22. 9. – Bánová – Námestie sv. Jána Bosca (odvoz 22. 9. – počas 
dňa). Od 23. 9. do 25. 9. – Závodie – križovatka ulíc Pod Sadom a Hôreckej 
cesty (odvoz v sobotu ráno).

Od 27. 9. do 2. 10. 2021 – Solinky, Bôrik, Strážov

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

Od 18. 10. do 23. 10. 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 Murgašovej a Stárkovej, 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“). Malá Praha: križovatka Ulice 
Juraja Slottu a Vajanského 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: Majer-
ská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrež-
nej ulice. Trnové: Magočovská ulica (konečná zastávka MHD), Horná Trnovská 
ulica (zastávka MHD pri obchode), Nový Domov (zastávka MHD Rakové), Hor-
ná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne).

Od 11. 10. do 16. 10. 2021 – Hliny I – VIII

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

Od 4. 10. do 9. 10. 2021 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka

Vlčince I: Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“), Námestie Ľu-
dovíta Fullu č. 2 (pri garážach), Námestie Ľudovíta Fullu. Vlčince II: Dobšinské-
ho ulica (za lekárňou) – neskôr presun na Dobšinského č. 17, Varšavská ulica 
(za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11, Ústecká uli-
ca, Tulská ulica č. 6. Vlčince III: Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii), 
Karpatská ulica (pri základnej škole), Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martin-
ská ulica (na konci Prešovskej ulice) – neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7. 
Vlčince IV: Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána Voj-
taššáka (za Špeciálnou základnou školou s materskou školou), Ulica Karola 
Kmeťku (pri parkovisku). Celulózka: Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr 
presun na Pltnícku ulicu. Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, 
Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu.

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného pro-
stredia)  oznamuje, že od 6. 9. do 23. 10. 2021 bude na území mesta Žilina je-
senný zber objemných komunálnych odpadov.

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

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

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

Celý harmonogram nájdete na stránke mesta: 
www.zilina.sk.

ZBER  O B J E M N É H O  O D P A D U



Mesto Žilina

7RADNIČNÉ NOVINY č. 9 ENVIRO

Aj neviditeľné znečiste-
nie ovzdušia poškodzu-
je zdravie!  Dlhodobé 
vdychovanie znečis-
teného ovzdušia je príči-
nou mnohých, najmä 
respiračných ochorení, 
ako napríklad chro-
nického zápalu priedušiek 
a chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc, ale aj kar-
diovaskulárnych ocho-
rení. Najohrozenejšími sku-
pinami ľudí sú deti a starí 
ľudia. V súčasnosti naj-
závažnejším problémom 
znečistenia ovzdušia 
na Slovensku sú práve 
prachové častice –  čas-
tice PM. Medzi významné 
zdroje týchto častíc patrí 
vykurovanie domácností 
pevným palivom. Množ-
stvo vypúšťaných emisií 
z rodinného domu 
vykurovaného pevným 
palivom možno znížiť 
používaním dostatočne 
vysušeného dreva 
a dodržiavaním správ-

nych postupov pri 
vykurovaní.    Znečistené 
ovzdušie nemá hranice, 
ohrozuje zdravie nás vš-
etkých. Preto by nám 
nemalo byť ľahostaj-
né, ako budeme kúriť 
vo svojich domácnostiach.  
Tuhé palivo by malo byť 
dostatočne  presušené. 
Drevo by malo prikryté 
schnúť aspoň dva roky. 
Optimálne je spaľovať 
kusové drevo s vlhkosťou 
pod 20 %. Spotrebuje 
sa menej energie na 
odparenie vody z paliva, 
viac energie sa využije 
na teplo v domácnos-
ti. Inými slovami – spáli 
sa menej dreva, znížia 
sa aj náklady na kúre-
nie. Nebuďte ľahostajní 
k sebe ani k svojmu oko-
liu, zaujímajte sa o to, 
čo ide z vášho komína! 
Kúrte tak, ako chcete, 
aby kúril váš sused. Ko-
tol a komín treba pravi-
delne čistiť. Nespaľuj-

te odpadky! Škodlivé 
emisie idú aj do interié-
ru. Spaľovaním chlóro-
vaných materiálov, 
ako je napr. PVC, vzni-
kajú prudko jedovaté 
dioxíny.  Na likvidáciu 
takýchto materiálov 
je potrebná teplota 
nad 1200 ˚C. Rovnako 
spaľovaním chemicky 
ošetreného dreva – tzn. 
staré palety, rozbitý ná-
bytok, natreté dosky – sa 
môžu uvoľňovať dioxíny 
a formaldehyd. Naj-
závažnejšie ne-
gatívne zdravotné účin-
ky dioxínov sú kar-
cinogénne – rakovino-
tvorné účinky.  Poško-
dzujú imunitný systém, 
preukázali sa ich tera-
togénne účinky (schop-
nosť poškodzovať nena-
rodený plod vyvíja-
júci sa v tele matky), 
negatívne ovplyvňu-
jú pohlavné hormóny 
a hormóny štítnej žľazy.

Čím kúrime – to dýchame
Snažme sa preto kúriť ohľaduplne! Znečistené ovzdušie nemusíme cítiť 
ani vidieť. 

Zdroj: Výskumné energetické centrum – Vysoká škola báňská – TU Ostrava

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 a pod.

Podmienky odvozu: ELEKTROODPADU

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.

Na termín sa môžete prihlásiť na stránke:

www.zberelektroodpadu.sk.

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN ZBERU BUDE V SOBOTU

11. 9. 2021

ZBER

POUŽÍVAJTE IBA KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ!

PRI ZBERE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU

Pri kúpe kompostovateľných vreciek je potrebné, aby ste si overili u dodávateľa/

predajcu, že kompostovateľné vrecká na zber bioodpadu majú tieto certifikáty:

EN 13432 ALEBO EN 14995

ASTM 6400/6868

ISO 18606/17088

Okrem uvedených certifikátov by malo kompostovateľné vrecko obsahovať aspoň

jeden z týchto 3 symbolov:

Certifikované kompostovateľné vrecká akceptujú kompostárne a bioplynové stanice.

Medzi hlavné výhody použitia

kompostovateľných vreciek na

zber kuchynského odpadu patria:

biologický odpad vo vrecku

nezapácha, neplesnivie,

nízka kontaminácia biologického

odpadu cudzorodými látkami,

odpadá nutnosť dotrieďovania,

biologický odpad sa dá

kompostovať spoločne s vreckom,

kompostovateľné vrecká eliminujú

vlhkosť, čím znižujú objem odpadu

      a zabezpečia tak jeho vyššiu kvalitu.

Majte na pamäti!

Používaním nekompostovateľných vreciek vznikajú prevádzkové problémy pri ďalších

procesoch spracovania kuchynského bioodpadu (napr. zachytávanie vreciek v stroj-

ných častiach zariadení na homogenizáciu).
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 TRIEDENIE A RECYKLÁCIA KOVOV

  

  

  

KOVY – ČERVENÝ KONTAJNER

VEDELI STE, ŽE...?

 ČO PATRÍ A NEPATRÍ DO KOVOV?

Nápojové plechovky (konzervy od kompótov, 
mäsových alebo zeleninových výrobkov), hliníkové 
kozmetické výrobky (tuby), hliníkové fólie (viečka 
z jogurtov, smotany), hliníkové obaly od čajových 
sviečok.   

Kovový šrot znečistený chemikáliami (napr. kovové 
obaly od farieb, benzínu, lepidla a pod.), veľké 
a ostré kovové predmety, znečistené obaly (napr. 
plechovky so zvyškami potravy.

ÁNO NIE

RECYKLÁCIA
Vytriedený kovový odpad končí v hu-
tách, kde sa pretaví. Všetky nekovové 
zvyšky pri teplote 770 °C (tavenie hliníka) 
či 1 700 °C (tavenie železa) zhoria. 

Veľkou výhodou kovov je, že je možné 
recyklovať ich donekonečna, čo je 
obrovský prínos v oblasti šetrenia prírod-
ných zdrojov.

ZAUJÍMAVOSTI

• Pri triedení kovov sa myslí triedenie kovov, ktoré sa používajú ako obalové materiály výrobkov. Ide 
     o hliníkový (Al) a oceľový  (Fe) materiál, z ktorého sa vyrábajú obaly ako plechovky na nápoje, konzervy a pod. 

•   Kovy sa triedia  rôzne. Môžu sa zbierať samostatne ako u nás v Žiline, alebo spoločne s plastmi či s tetrapakmi.

•   Plechovky pred vyhodením do zbernej nádoby stlačte, aby sa ich objem zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru. 

1

2

3

4

5

6

7

• Hliníková plechovka sa v prírode   
      rozkladá 500 rokov.
•  Podobne ako sklo, ani hliník a oceľ 
    nestrácajú opakovanou recykláciou      
      svoje vlastnosti.
•   Kovy tvoria 4 % odpadu vyproduko-
      vaného v domácnosti.
•    Na výrobu jedného bicykla potrebuje-
      me 670 hliníkových plechoviek.
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Čo s odpadom?

KOMU A KDE MÔŽETE ODOVZDAŤ ODPAD?

Ak vašou činnosťou vznikol odpad (napr. vám zostal po stavebných

úpravách drobný stavebný odpad) alebo máte odpad v držbe (napr.

pokazila sa vám chladnička, ktorú už nechcete dať opraviť, no

potrebujete sa jej zbaviť, pretože plánujete kúpiť novú), stávate sa

v zmysle zákona o odpadoch držiteľom odpadu.  

Ako držiteľ odpadu ste podľa zákona o odpadoch [§ 14 ods. 1 písm. e)

zákona č. 79/2015 Z. z.] povinný odovzdať odpady len osobe

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona.

VÝNIMKA Z TEJTO POVINNOSTI SA UPLATŇUJE, IBA AK:

odovzdávate elektroodpad distribútorovi do spätného zberu

elektroodpadu (elektropredajňa – napr. Elektro Žilina),

odovzdávate výrobcovi prenosné batérie v rámci spätného zberu

použitých prenosných batérií (napr. ADM s. r. o.),

odovzdávate výrobcovi prenosné batérie a akumulátory

prostredníctvom zberu použitých batérií a akumulátorov (napr. ADM

s. r. o.),

odovzdávate výrobcovi použité automobilové batérie

a akumulátory v rámci spätného zberu použitých automobilových

batérií a akumulátorov alebo zberu použitých automobilových

batérií a akumulátorov(napr. A-BER, s. r. o.),

odovzdávate odpadovú pneumatiku distribútorovi pneumatík (napr.

Pneumatiky Žilina).

je jedným zo zariadení oprávnených na zber komunálnych

odpadov a drobných stavebných odpadov.

ZBERNÝ DVOR NA JÁNOŠÍKOVEJ ULICI

DO ZBERNÉHO DVORA NA JÁNOŠÍKOVEJ ULICI MÔŽETE

AKO OBYVATEĽ MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽ)

BEZPLATNE ODOVZDÁVAŤ TIETO DRUHY ODPADOV:

Maximálna hmotnosť odpadu vrátane vozidla – do 5 ton!

PAMÄTAJTE, ŽE AKO DRŽITEĽ ODPADU SI MUSÍTE OVERIŤ, ČI OSOBA,

KTOREJ ODPAD ODOVZDÁVATE, JE OPRÁVNENÁ NA NAKLADANIE

S NÍM!!!

Ako spoznám zamestnanca

zberného dvora na Jánošíkovej  ulici?

Zamestnanci zberného dvora na Jánošíkovej ulici sú identifikovateľní

na základe pracovného odevu, reflexného odevu a visačky

s menom a priezviskom pracovníka s označením zberovej

spoločnosti T + T. Akákoľvek iná osoba v okolí zberného dvora na

Jánošíkovej ulici, ktorá sa nepreukáže týmito identifikačnými znakmi,

nie je zamestnancom zberného dvora T + T!

T+T

Nezákonné umiestnenie odpadu sa považuje za porušenie zákona

o odpadoch! V prípade zistenia osoby zodpovednej za nezákonné

umiestnenie odpadu je táto osoba povinná zabezpečiť zhodnotenie

alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo drobné

stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má

na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou alebo prostredníctvom

obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

ČO KEĎ SOM SPÔSOBIL NEZÁKONNÉ

UMIESTENIE ODPADU?

Odovzdanie odpadu inej osobe ako osobe oprávnenej na nakladanie

s odpadom (napr. pouliční zberači) sa považuje za porušenie zákona

o odpadoch a v takom prípade hrozí dotyčnému pokuta od 1 200 eur

do 120 000 eur.

POPLATKY ZA ZBER A NAKLADANIE S ODPADMI

Vedeli ste, že nie každý zber odpadu je spoplatnený? Za čo vlastne

platíme, pokiaľ ide o zber a nakladanie s odpadmi?

ZA ČO AKO OBČANIA PLATÍME:

zmesový odpad (nevytriedená zložka odpadu) zbieraný do

čiernych nádob, prípadne do vriec určených na zmesový

odpad,

objemný odpad,

odpad z cintorína,

odpad z čistenia ulíc,

odpad z parkov a záhrad,

bioodpad (hnedé nádoby na separovaný zber).

V rámci paušálneho (ročného) poplatku máme ako občania

zabezpečené celkové nakladanie s odpadom. Nad rámec poplatku

za smeti platíme na zbernom dvore za drobný stavebný odpad

(obklady, dlažby atď.), ak jeho objem presahuje 1 meter kubický.

Pri triedení odpadu majme na pamäti, že každé správne triedenie

znižuje skládkovaný odpad a chráni životného prostredie!

ZA ČO AKO OBČANIA NEPLATÍME:

Neplatíme za triedený odpad, lebo tieto náklady znášajú a   

sklo (zelená nádoba alebo vrece s označením názvu a príslušnou

farbou komodity),

papier (modrá nádoba alebo vrece s označením názvu a

príslušnou farbou komodity),

plast (žltá nádoba alebo vrece s označením názvu a príslušnou

farbou komodity),

kov (červená nádoba alebo vrece s označením názvu a

príslušnou farbou komodity),

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (oranžová

nádoba alebo vrece s označením názvu a príslušnou farbou

komodity).

1.

      zber zabezpečujú výrobcovia prostredníctvom OZV NATUR-PACK  

      podľa týchto komodít:

2.   Ďalej neplatíme za zber: prenosných batérií a akumulátorov,

      automobilových batérií a akumulátorov, elektroodpadu, textilu,  

      pneumatík – odovzdanie zadarmo v pneuservisoch.

vyradené elektrické a elektronické zariadenia,

žiarivky a výbojky,

autobatérie, monočlánky, akumulátory,

druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRAPAK,

kovové obaly),

motorové, prevodové oleje, obaly z olejov,

farby, lepidlá, obaly z farieb,

veľkorozmerný odpad (nábytok, zariadenia, koberce atď.),

drobný stavebný odpad (obklady, dlažby atď. do objemu 1 m).
3
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Ďalšou organizáciou, ktorá v spolupráci s mestom Žilina poskytuje sociálne 
služby občanom, je Asociácia Nepočujúcich Slovenska. 

Jej činnosť je zameraná na: 
• základné sociálne poradenstvo,
• podporu samostatného bývania,
• sprostredkovanie tlmočníckej služby.

Cieľovou skupinou sú prevažne občania s kombinovaným postihnutím, ako 
aj občania v nepriaznivej sociálnej situácii, osoby s ŤZP či seniori s trvalým 
pobytom v Žiline.

Organizácia pomáha klientom sprostredkovať konkrétnu pomoc, poskytuje 
im základné informácie, usmerňuje ich, pomáha im riešiť problémy, napr.  
s vybavením dávok sociálneho zabezpečenia na Slovensku, ako aj zo zahra-
ničia. Taktiež sa venuje pomoci v oblasti kompenzácií, ak prijímateľom vzniká 
oprávnený nárok na ich priznanie, či bankovému poradenstvu (pri zriadení 
bezplatného účtu, osobnom bankrote a pod.). 

Pomoc klientom poskytuje aj pri vybavovaní rôznych druhov žiadostí (obno-
venie nájomnej zmluvy, výmena bytu, stravovanie v jedálni, postup pri riešení 
doručenej úradnej korešpondencie atď.) v súčinnosti s ďalšími verejno-práv-
nymi inštitúciami. Klientom sú priamo v sídle organizácie k dispozícii 2 počíta-
če s internetom, ktoré môžu využiť na vyhľadávanie potrebných informácií, 
ako aj na zlepšenie počítačových zručností. Rodinám v núdzi zabez-
pečuje organizácia pomoc pri vybavovaní mestského nájomného bytu, pri-
slúchajúce dávky sociálneho zabezpečenia a taktiež i materiálnu pomoc. 

Okrem sociálnych služieb zabezpečuje aj informácie v posunkovom jazyku 
pre nepočujúcich a pre neposunkujúcich v titulkoch, ktoré spracováva do 
videí a zverejňuje ich na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach.

Aj v rámci pandémie COVID-19 pomáhali sociálni pracovníci klientom infor-
máciami, registráciou na očkovanie a aktuálne aj s registráciou a vysve-
tlením pravidiel pri očkovacej lotérii. 

O opodstatnenosti činnosti tejto organizácie svedčí aj nárast počtu nových 
klientov (oproti roku 2020 zaznamenala organizácia nárast o 21 nových prí-
padov, spolu tak pomohla už viac ako 70 klientom), ktorí ANEPS kontaktova-
li na základe odporúčaní už evidovaných spokojných klientov. 

Sociálne služby v Žiline

Agentúra osobnej asistencie Žilina

Agentúra osobnej asistencie Žilina vznikla v roku 2017 a funguje pod hlavič-
kou Organizácie muskulárnych dystrofi kov. Ide o  jedinečný projekt svojho 
druhu, ktorý sa v takomto rozsahu venuje podpore užívateľov osobnej asis-
tencie a osobným asistentom. Organizácia od svojho vzniku poskytla pomoc 
a podporu 55 klientom a vytvorila podmienky na výkon osobnej asis-
tencie 153 osobným asistentom. Svojimi aktivitami sa taktiež angažuje pri 
presadzovaní práv a potrieb zdravotne znevýhodnených osôb a pomáha pri 
zlepšovaní kvality života týchto osôb v Žiline.

Aktivity agentúry sa zameriavajú na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktoré majú špecifi cké problémy s rôznymi neurosvalovými ochoreniami 
a iným ťažkým telesným postihnutím. Agentúra poskytuje služby bezplatne. 
Hlavnou činnosťou je poskytovanie osobnej asistencie a špecializovaného 
sociálneho poradenstva. 

Osobná asistencia je určená:
• dospelým a deťom s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím,
• ich rodinným príslušníkom,
• osobným asistentom a záujemcom o túto činnosť,
• Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (spolupráca).

Službu sprostredkovania osobnej asistencie poskytuje agentúra bez ohľadu 
na zdravotné postihnutie a vek. Osobná asistencia nie je viazaná na dia-
gnózu, druh, rozsah ani závažnosť zdravotného postihnutia. Agentúra koordi-
nuje ponuku a dopyt pri osobnej asistencii, vedie databázy osobných asis-
tentov i príjemcov osobnej asistencie, poskytuje pomoc pri administratívnych 
úkonoch, vzdelávaní a osvetovej činnosti, pri hľadaní vhodných osobných 
asistentov cez nábory (vedie pravidelné osobné pohovory so záujemcami 
o výkon osobnej asistencie). Taktiež poskytuje poradenský servis k osobnej 
asistencii a predstavuje dôležitý podporný prvok pri implementácii osobnej 
asistencie v praktickom živote pre osoby so zdravotným postihnutím. Súčas-
ťou aktivít je aj spolupráca s  ďalšími odborníkmi (napr. psychológom či inými 
subjektmi) s cieľom podporiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím 
čo najviac.
Špecializované sociálne poradenstvo je zamerané na poskytovanie aktuál-
nych, relevantných a špecifi ckých informácií práve pre potreby a problémy 
ťažko zdravotne postihnutých. Poradenstvo je zamerané najmä na témy: 
• kompenzačné pomôcky,
• osobná asistencia,
• fi lozofi a nezávislého života osôb s ŤZP,
• sociálna integrácia/sociálna inklúzia osôb so zdravotným znevýhodnením,
• presadzovanie práv a právom chránených záujmov osôb s ŤZP (práca, 
vzdelávanie, doprava, voľný čas, prístupnosť prostredia – debarierizácia/in-
kluzívny dizajn sociálneho prostredia).

Pokračujeme v predstavovaní ďalších organizácií, ktoré pôsobia na 
území Žiliny a v spolupráci so samosprávou poskytujú sociálne služby 
občanom mesta. Agentúra osobnej asistencie v Žiline zameriava svoje 
služby na ťažko zdravotne postihnuté osoby a poskytuje im osobnú 
asistenciu i špecializované sociálne poradenstvo. Ďalšou organizáciou 
je Asociácia Nepočujúcich Slovenska, ktorá pomáha osobám s 
kombinovaným postihnutím, ale aj osobám v nepriaznivej sociálnej 
situácii, seniorom či ťažko zdravotne postihnutým.

Agentúra osobnej asistencie Žilina sídli na Kuzmányho ulici 8. 

Bližšie informácie o činnosti agentúry získate na tel. č.: 0948 611 170; 0948 
229 378, prípadne e-mailom na: agenturaza@osobnaasistencia.sk alebo 
na webových stránkach: www.omdvsr.sk, www.osobnaasistencia.sk. 

Asociácia Nepočujúcich Slovenska sídli v centre mesta Žilina, na ulici Kálov 
355/17. 

Bližšie informácie o poskytovaných službách získate na webovej stránke: 
www.aneps.sk alebo prostredníctvom tel. č.: 0903 762 810, prípadne,
e-mailom na: prezidentkaaneps@gmail.com.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska 

Autor: AB

INFORMUJEME
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Počas šiestich koncertných večerov, ktoré sa uskutočnia v Dome umenia Fa-
tra, sa predstavia umelci z  Kanady, Brazílie, Chorvátska, Moldavska, Česka 
a bohaté zastúpenie bude mať aj Slovensko. Podujatie organizuje Hudobné 
centrum – štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, 
v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a mestom Žilina. 

Allegretto Žilina je medzinárodný festival klasickej hudby, ktorý sa koná každo-
ročne v apríli (tento rok je z dôvodu pandemickej situácie presunutý na sep-
tember) v kultúrnom a priemyselnom centre severného Slovenska v Žiline. 
Hlavným poslaním festivalu je prezentovať umelcov z rôznych krajín vrátane 
Slovenska, ktorí sú laureátmi najrenomovanejších svetových súťaží, pričom 
mnohokrát ide o ich debutové vystúpenie nielen v Žiline, ale aj na Slovensku. 
Zároveň poskytuje priestor na vzájomnú výmenu kultúrnych hodnôt a je tiež 
miestom konfrontácie interpretačných schopností popredných mladých 
umelcov nielen z Európy. Umožňuje bližšie sa oboznámiť s hudobným a inter-
pretačným umením našich susedov, ako aj iných európskych krajín a napo-
máha rozvíjaniu mnohostrannej spolupráce. 

Počas svojej histórie sa podujatie vyprofi lovalo na jeden z najvýznamnejších 
slovenských hudobných festivalov klasickej hudby a Slovensko sa tak zaradilo 
do medzinárodného európskeho kultúrneho kontextu i do povedomia širšej 
verejnosti i v zahraničí. Okrem významného prínosu, ktorý festival predstavuje 
pre samotných mladých interpretov, bohatou mierou prispieva aj 
k propagácii klasickej hudby a kvalitného interpretačného umenia, ako aj 
mesta Žilina v kultúrnom prostredí. Za dramaturgiu festivalu zodpovedá festiva-
lový výbor, členmi ktorého sú zástupcovia organizátorov a poprední slovenskí 
umelci.

Počas 29 ročníkov na podujatí v Žiline vystúpilo 22 symfonických a komorných 
orchestrov, 9 zborov (komorné vokálne súbory, súbory starej hudby) a 38 malých 
komorných telies. Príležitosť predstaviť svoje umenie dostalo aj 397 sólistov. 
V programoch sa taktiež predstavilo vyše 70 ďalších účinkujúcich, ktorí zabez-
pečovali podporné činnosti pre vystupujúcich umelcov. Súčasťou podujatia je 
aj udelenie ocenení účinkujúcim. V rámci histórie festivalu Cenu publika udeli-
li 15 umelcom, Cenu festivalu získalo 32 umelcov. Organizátori taktiež udelili aj 
ďalšie významné ocenenia dovedna 32 umelcom. Počas podujatia sa od roku 

Tóny klasickej hudby zaznejú počas septembra 
na podujatí Allegretto 2021

Žilina bude v dňoch 20. – 25. septembra hostiť v poradí už 30. jubilejný ročník 
stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina. Podujatie sa 
bude konať pod záštitou primátora Petra Fiabáne. Návštevníci sa môžu tešiť na 
dvanásť interpretov zo šiestich krajín i na domácich umelcov, ktorí im vo svojom 
podaní predstavia vybrané diela klasickej hudby.  

festival víťazov medzinárodných 
interpretačných súťaží

XXX.  
stredoeurópsky 
festival 
koncertného 
umenia

Dom umenia Fatra 
20. - 25. 9. 2021

www.allegretto.sk
vstupenky www.navstevnik.sk

Organizátor 

s finančným príspevkom 

Hlavní partneri Hlavný mediálny partner PartneriMediálni partneri

Autor: AB

2004 taktiež udeľuje Cena primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi fe-
stivalu. Ocenenie dodnes získalo 16 umelcov. Ide o gesto mesta Žilina, ako hlav-
ného partnera festivalu, ktorý chce takto podporiť mladých, začínajúcich 
a perspektívnych umelcov.

Viac informácií o programe nájdete na: www.allegretto.sk.
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www.zilina2026.eu Zilina2026 zilina2026

Kultúrne fórum predstaví plán kultúrnych aktivít v Žiline 
i cezhraničnú spoluprácu
Projektový tím Žilina Beskydy 2026 pripravuje kultúrne fórum, na ktorom predstaví 100-stranovú stratégiu a plán kultúrnych aktivít, ktoré sa budú organizovať 
v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry. Kultúrne fórum sa uskutoční 9. septembra 2021 v priestoroch Mestského divadla Žilina.

Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spolu s partnerskými 
mestami Bielsko-Biała v Poľsku, Frýdek-Místek v Česku a regiónom 
Beskýd. V minulom roku projektový tím Žilina Beskydy 2026 predstavil na mestskej 
konferencii v priestoroch žilinského divadla 60-stranovú prihlášku, tzv. bidbook, 
na základe ktorej postúpil do fi nále súťaže. Tento rok vyvrcholí ďalšia fáza príprav 
opäť v Mestskom divadle v Žiline na kultúrnom fóre. Tím Žilina Beskydy 2026 
v rámci programu predstaví 100-stranový bidbook – prehĺbený kultúrny program 
obohatený o medzinárodnú spoluprácu. Súčasťou fóra bude aj online prezen-
tácia tímu z Oulu 2026. Oulu je najväčšie mesto v severnom Fínsku, ktoré ponesie 
titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne s najúspešnejším sloven-
ským mestom. 

Pre účastníkov sú pripravené expertné prezentácie a štyri okrúhle stoly, pri ktorých 
sa bude diskutovať o témach rozvoja kultúry, turizmu a kultúrnej participácie. Úča-
stníci fóra sa zoznámia s beskydským regiónom doma i za hranicami, napríklad 
prostredníctvom industriálneho turizmu – cestovaním za technickými pamiatka-
mi. Dôležité miesto tu má tiež kultúrny turizmus – práca s remeslami 
a umelcami zážitkovou formou. Nechýba ani spomienkový turizmus, ako na-
príklad Vrba – Wetzler Memoriál a púť z koncentračného tábora Auschwitz-Bir-
kenau do Žiliny. Zabúdať nemôžeme ani na prírodný turizmus s bohatou ponu-
kou aktivít v horách.

Na kultúrnom fóre sa tiež prvýkrát stretne 14 organizácií cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja zo Slovenska, Česka a Poľska, ktoré doteraz samostat-
ne pracovali na rozvoji cestovného ruchu svojich turistických destinácií. Práve tu 
podpíšu memorandum o spolupráci, ktoré ich spojí do neformálnej marketingo-
vej aliancie Beskydy 2026, ktorej cieľom bude predstaviť beskydský región doma 
a za hranicami.

Predstaví sa aj Tok prírody – programový pilier, ktorý ponúka neobvyklé stretnu-
tie prírody a súčasného umenia cez aktivity prepájajúce umenie s vedou. Ďal-
šou témou sú kultúrne participácie, v rámci ktorých sa  bude diskutovať o nový-
ch modeloch kultúrnych domov či kultúrnom rozvoji v komunitách.

 „Európske hlavné mesto kultúry vnímame ako výbornú príležitosť vytvoriť z oblas-
ti Žilina – Beskydy atraktívny a dynamický cezhraničný región založený na krea-
tívnom, kultúrnom, priemyselnom a turistickom potenciáli,” vysvetľuje Christian 
Potiron, hlavný konzultant a koordinátor tímu Žilina Beskydy 2026.

Na kultúrnom fóre nebudú chýbať partneri projektu Žilina Beskydy 2026 – kultúrni 
operátori, umelci, predstavitelia zapojených miest a partnerských inštitúcií. Sú-
časťou podujatia bude i predstavenie novej kultúrnej stratégie mesta – Kreatív-
na Žilina 2035. Cieľom stratégie je pomôcť mestu Žilina s ďalším rozvojom a do 
najbližších rokov nastaviť priority v kultúrnom a tvorivom odvetví. Kultúrne fórum 
Beskydy vyvrcholí neformálnou diskusiou a džezovým koncertom.

Titul Európske hlavné mesto kultúry sa každoročne udeľuje dvom mestám 
v rôznych členských štátoch EÚ. V roku 2026 to bude fínske mesto Oulu a do 
záverečného výberu o titul EHMK spomedzi prihlásených slovenských miest po-
stúpilo mesto Žilina spoločne s Nitrou a Trenčínom. Prihlášky posudzuje me-
dzinárodná porota zložená z odborníkov v kultúre z členských krajín EÚ, súčasťou 
poroty sú aj dvaja členovia vybraní Ministerstvom kultúry SR. Výsledok bude 
známy 9. decembra 2022. Držme palce Žiline!
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Ktorí významní spisovatelia sa doteraz zúčastnili Žilinského literárneho festivalu?

Hosťami literárneho festivalu bolo v minulých rokoch mnoho úspešných spi-
sovateľov, napríklad český spisovateľ Ludvík Vaculík, avantgardný ruský spi-

18. ročník Žilinského literárneho festivalu ponúka bohatý program
Podporou výnimočných projektov a podujatí, ktoré rozširujú kultúrne povedomie spoločnosti, si Žilina postupne vytvára svoje miesto na kultúrnej mape. Jedným 
z podujatí, ktoré má medzinárodný charakter aj vďaka účasti zahraničných hostí a ponúka návštevníkom možnosť rozšíriť si svoje kultúrne obzory na poli literatúry, 
je Žilinský literárny festival. Jeho 18. ročník sa uskutoční od 16. do 18. septembra v Novej synagóge. Aj vďaka tomuto podujatiu má Žilina možnosť v rámci kandi-
datúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 uspieť a zviditeľniť sa nielen doma, ale i v zahraničí. Mesto Žilina podporilo festival sumou 4 500 eur.

Autor: AB

Pochádza zo Žiliny. Miluje knihy a celý 
svoj profesijný život sa pohybuje med-
zi nimi nielen ako vášnivý čitateľ, ale 
aj ako kníhkupec už viac ako 25 ro-
kov. Od samého začiatku sa aktívne 
zapája do literárneho života 
v meste či už organizovaním knižný-
ch čítačiek, alebo ako spoluorga-
nizátor Žilinského literárneho festivalu. 

Ľuboš Mišík
sovateľ Vladimír Sorokin alebo rakúsky spisovateľ Martin Pollack. Tento rok na 
festivale privítame maďarského spisovateľa Pála Závadu, slovenského auto-
ra Juraja Červenáka, českú autorku Alenu Mornštajnovú, známeho poľského 
reportážneho spisovateľa Wojciecha Jagielskeho a mnoho ďalších.

Aký prínos má toto podujatie pre mesto Žilina?

Žilinčania majú vďaka literárnemu festivalu možnosť konfrontovať sa vo veľkej 
miere so súčasnou slovenskou aj európskou literatúrou. Len počas tohto roč-
níka privítame na festivale viac ako 20 súčasných spisovateľov či ďalších 
umelcov. 

Aké úspechy má za sebou tento festival? 

Veľkým úspechom je osemnásťročná kontinuita. Minulý rok v septembri bol 
Žilinský literárny festival jednou z posledných veľkých kultúrnych akcií pred je-
senným lockdownom. Každý rok dokáže vytvoriť jedinečný program plný za-
ujímavých hostí a tém. Na festival chodí veľa návštevníkov nielen zo Žiliny, 
ale aj zo širokého okolia. 

Štvrtok 16.9.
16:30 – 18:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň 
Otvorenie festivalu s Pálom Závadom
Po krátkom úvodnom vstupe saxofonistu Jána Kopčá-
ka, ktorý bude ochutnávkou jeho koncertu Zen Sax, 
ktorý sa odohrá neskôr večer vo Sphére, príde o svojich 
románoch porozprávať maďarský spisovateľ Pál Záva-
da so svojimi dvoma prekladateľkami do slovenčiny. 
Diskusiu moderuje Gabriela Magová. 

19:00 – 19:45 N o v á  s y n a g ó g a  –  S p h é r a 
Koncert Zen Sax
Umeleckej tvorbe saxofonistu Jána Kopčáka dominuje 
Zen Sax, koncept vystupovania postavený na voľnej 
improvizácii saxofónu v spojení so zvukovými efektmi 
a tichom. Ako sa vyrovná s výnimočným priestorom 
Sphéry?  

20:00 – 21:00  N o v á  s y n a g ó g a  –  S p h é r a 
Juraj Gábor číta z knižnice Sphéry
Pri príprave projektu Sphéry sa vizuálny umelec Juraj 
Gábor obklopil množstvom kníh, aby našiel skrz vedo-
mosti a príbehy iných uistenie v tom, čo tvorí. Ďalšie 
odkazy do nehmotnej knižnice zanechávajú pozvaní 
umelci. Juraj si z nej vyberie niekoľko úryvkov a po-
spája ich do nového príbehu.

21:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň 
Koncert Burgr/Štrpka
Ľubo Burgr – vedúca postava kultového hudobného 
zoskupenia Ali Ibn Rachid a jedna z najvýraznejších 
postáv domácej alternatívnej scény, prichádza s pro-
jektom, ktorý je výsledkom tvorivej spolupráce a dia-
lógu s básnikom, textárom a dnes už žijúcou legendou 
Ivanom Štrpkom. 

Sprievodné podujatie

17:00
Konzervatórium, budova A- veľká sála
divadelné predstavenie 
Šesť žien Henricha VIII

Piatok 17.9.
10:00 – 12:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  S p h é r a 
Cena Absynt
Vyhlásenie výsledkov súťaže Cena Absynt - škola re-
portáže s Vydavateľstvom Absynt.

13:30 – 14:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň
Magický svet ilustrácií v knihách Lukáša Cabalu
Výstava ilustrácií z kníh Satori v Trenčíne a Jar v Jeka-
terinburgu spojená s autogramiádou autora.

12:30 – 18:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  S p h é r a 
Umelecká inštalácia Hlasy Bieloruska 
V umeleckej inštalácii Andreja Kurejčika zaznejú autentic-
ké výpovede účastníkov Bieloruskej revolúcie. Autor príde 
dielo uviesť o 17:00.   

15:00 – 17:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň
Projekt Eastern Sugar Ilony Németh
Postkomunistické ekonomické premeny v strednej 
Európe optikou úpadku cukrovarníckeho priemyslu. 
Hosťom diskusie s Ilonou Németh o projekte Eastern 
Sugar bude fotografka vizuálnych esejí Olja Triaška 
Stefanović. Diskusiu moderuje Jana Močková.

17:30 – 19:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň 
Malé osudy na pozadí veľkých dejín 
s Alenou Mornštajnovou
Diskusiu s jednou z najobľúbenejších súčasných čes-
kých autoriek moderuje Katarína Labudová.

19:00 – 21:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  S p h é r a 
Úskalia a skryté pôvaby trópu „mať gule“ 
Filozofický dialóg s Andrejom Belákom, antropológom, 
anarchistom, špičkovým vedcom, laureátom ceny Biela 
vrana a rodákom zo Žiliny.

20:00 – 22:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň 
O živote vojnového reportéra 
s Wojciechom Jagielskim 
Diskusiu s uznávaným poľským novinárom a korešpon-
dentom moderuje Ján Púček a tlmočí autorov prekladateľ 
do slovenčiny Juraj Koudela.  

22:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  S p h é r a 
„Budúcnosť je teraz“, napísala Liza 
Intermediálny projekt neurónovej siete Lizy Gennart, ktorá 
tvorí poéziu v slovenčine.

Sobota 18.9. 
10:00 – 18:00 N o v á  s y n a g ó g a
Knižný trh 
Viac než desiatka slovenských a českých vydavateľov 
vám počas sobotného dňa ponúkne svoju produkciu 
v priestoroch Novej synagógy. Počas knižného trhu 
budú prebiehať literárne debaty, detské workshopy a 
detské divadlo a vy budete môcť vstupovať priamo do 
monumentálnej Sphéry, ktorá bude počas trvania kniž-
ného trhu slúžiť ako chillout zóna. 

Detská LitSphéra
workshopy a divadlo pre deti

10:00 – 12:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň
Lovec plastov Zero Waste
Ekologická bábkarská show
45 min
Vhodné pre deti od 3 rokov

12:30 – 14:30 N o v á  s y n a g ó g a
Hurá, ide sa na výlet!
vydavateľstvo Albatros
Workshop s ilustrátorkou knihy Martou Matus. 

12:30 – 14:30 N o v á  s y n a g ó g a
Vitaj v múzeu!
vydavateľstvo Slovart
Workshop s autorkou knihy Andreou Kölle Začokovou.

15:00 – 17:00 N o v á  s y n a g ó g a
Akos Avoláš 
vydavateľstvo Albatros 
Workshop pre deti 7+ o cestovaní a mapách s autor-
kou knihy Markou Staviarskou a ilustrátorkou Adelou 
Režnou.

15:00 – 17:00 N o v á  s y n a g ó g a
Bitky a bojiská
vydavateľstvo Slovart
Workshop pre deti 7+ s autorom knihy Romanom Moc-
pajchlom a ilustrátorom Frenkym Hříbalom.

12:30 – 14:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň 
Ako Čechoslováci hľadali robotnícky raj na zemi?
Diskusia s novinárom Lukášom Onderčaninom a his-
torikom Jurajom Benkom o knihe Utópia v Leninovej 
záhrade, v ktorej sa vydal po stopách ľudí, ktorí sa z re-
latívneho bezpečia prvorepublikového Československa 
rozhodli vydať do ďalekého Kirgizska, aby tam založili 
komúnu Interhelpo. Diskusiu moderuje Samo Marec.  

15:00 – 17:00 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň
Bezprávie na perifériách sveta aj Slovenska: 
z chaosu Venezuely k záťahu v Moldave nad Bodvou
Reportér Tomáš Forró sa po Donbase vydal do Venezuely, 
ropnej veľmoci, v ktorej ľudia hladujú, publicista Samo Ma-
rec napísal v spolupráci s novinárkou Veronikou Prušovou 
knihu o brutálnej razii, ktorá sa v júni 2013 odohrala v osade 
v Moldave nad Bodvou. Aj keď by sa mohlo zdať, že tieto 
dve knihy nemajú veľa spoločného, ich spoločným prieni-
kom je práve stav bezprávia. Diskusiu moderuje Rudi Rus.

17:30 – 19:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň
Bohatier slovenskej historickej fantasy 
Juraj Červenák 
Diskusiu s nekorunovaným kráľom slovenskej
historickej fantasy moderuje Dado Nagy.

19:30 – 20:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  S p h é r a 
Humor v literatúre s Tomášom Hudákom
Je ťažké vtipne písať? Bojíme sa humoru vo vážnej litera-
túre? Máme novodobého Švejka? A akú najvtipnejšiu kni-
hu ste čítali? Po stopách smiechu schovaného v knihách 
sa v debate spojenej s čítaním vydajú priamo v priestore 
Sphéry Samo Marec a Marián Bene Benkovič. Diskusiu 
moderuje Tomáš Hudák. 

20:30 N o v á  s y n a g ó g a  –  k a v i a r e ň 
Koncert Bert & Friends
Bert & Friends je: Karel Svoboda i David Lynch, alternatíva 
i pop, táborák i jazz, preháňanie i vážnosť, panna i netvor. 
Bert & Friends do českého popového rybníčka vnáša zá-
van excentricity, ktorá tam dlho chýbala.
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Všetky podujatia sa uskutočnia v súlade s platným 
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KOMENTOVANÉ PREHLIADKY BURIANOVEJ VEŽE
1. 6. - 30. 9., PO o 11.00, UT o 14.00, ŠT o 15.00

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA MESTA ŽILINA

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY LORETÁNSKEJ KAPLNKY 
A KOSTOLA SV. BARBORY
1. 6. - 30. 9., UT o 10.50, ŠT o 10.50

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY ROSENFELDOVHO PALÁCA
1. 6. - 30. 9., PO - PIA o 9.30 a 15.00

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY EXPOZÍCIE BÁBKY V PODKROVÍ
1. 6. - 30. 9., PO - PIA o 10.30 a 14.00

SEPTEMBER

OKTÓBER

3. 9. ZÁVEREČNÁ
Mariánske námestie / Fallgrapp, Billy Barman

BURZA ŽILINSKÝCH
ŠPORTOVÝCH KLUBOV 
Námestie Andreja Hlinku / 15.00 - 18.00 hod.

8. 9.
- 12. 9.

SLNKO NA SKALÁCH 
Outdoorový festival, 8. - 9. 9. Mestský úrad, 
10. - 12. 9. Kemp Slnečné skaly

9. 9. KULTÚRNE FÓRUM BESKYDY
Mestské divadlo Žilina - Žilina Beskydy 2026

PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU
19.00, Stanica Žilina - Záriečie, tanečné predstavenie 

9. 9.
-10. 9.

ŽILINČANIA SA BAVIA FUTBALOM 
Námestie Andreja Hlinku

15. 9. ŽILINSKÝ MESTSKÝ POLMARATÓN 
Námestie Andreja Hlinku

16. 9. DEŇ ZDRAVIA
Námestie Andreja Hlinku

ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA 
Mestská krytá plaváreň / 6.00 - 20.00 hod.

16. 9.
-18. 9.

ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL
18. ročník

22. 9. NOC LITERATÚRY
24. 9. VERTIGO

Nová synagóga, konce« a jam session

ŽILINA ŽIJE
5. ročník mestského festivalu / Mestské divadlo Žilina, 
Smer Klub 77, EMÓCIA Gallery & Ca±e Club

24. 9.
-26. 9.

ŽILINA ŽUJE S FIGOU 
Figa – festival inej gastronómie / Námestie A. Hlinku

30. 9. FESTIVAL SENIOROV
& KAPUSTNÝ DEŇ

1. 10. DEŇ S MESTOM
Mariánske námestie

9. 10.BEH PRE NAJMENŠÍCH 
Sad SNP

ŽILINSKÝ ZLOMVÄZ
Straník

COMMUNITY RUN 4
ZŠ Ma«inská

ŽILINA ŽIJE SVETELNÝM
DIZAJNOM 
Význam parkov v Žiline / Inštalácie v Sade SNP

ŽILINA ŽIJE NOČNÝMI 
PREHLADKYMI
Rosenfeldov palác, Burianova veža, Považská galéria 
umenia, Nová synagóga Žilina

16. 9.

3. 9.

3. 9.

9. 9.

24. 9.

24. 9.

24. 9.

1. 10.
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JUHU
proti
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Žilinčania sa bavia futbalom

9. - 10. 9. 2021
Námestie Andreja Hlinku

ŠTARTOVNÉ

0€

Prihlášky: 
www.sport.zilina.sk

Futbalové zápasy
pre všetkých:

ŠKOLY | ÚRADY | FIRMY | PARTIE

MESTSKÁ KRYTÁ
PLAVÁREŇ ŽILINA

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2021

PLAVECKÁ
ŠTAFETA

ŽILINSKÁ

16. 9. 2021

OD 6.00 HOD.
DO 20.00 HOD.

13.
ROČNÍK

Každý účastník má vstup voľný a 
získa 1 voľnú vstupenku 
na plávanie.
   

Pomôžte nám zvíťaziť 
v plaveckej štafete medzi 
slovenskými mestami!
   

Získajte  suvenír od mesta Žilina!

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2021

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

www.kulturneleto.eu

Všetky podujatia sa uskutočnia v súlade s platným 
kultúrnym semaforom a aktuálnymi nariadeniami vlády.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY BURIANOVEJ VEŽE
1. 6. - 30. 9., PO o 11.00, UT o 14.00, ŠT o 15.00

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA MESTA ŽILINA

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY LORETÁNSKEJ KAPLNKY 
A KOSTOLA SV. BARBORY
1. 6. - 30. 9., UT o 10.50, ŠT o 10.50

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY ROSENFELDOVHO PALÁCA
1. 6. - 30. 9., PO - PIA o 9.30 a 15.00

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY EXPOZÍCIE BÁBKY V PODKROVÍ
1. 6. - 30. 9., PO - PIA o 10.30 a 14.00

SEPTEMBER

OKTÓBER

3. 9. ZÁVEREČNÁ
Mariánske námestie / Fallgrapp, Billy Barman

BURZA ŽILINSKÝCH
ŠPORTOVÝCH KLUBOV 
Námestie Andreja Hlinku / 15.00 - 18.00 hod.

8. 9.
- 12. 9.

SLNKO NA SKALÁCH 
Outdoorový festival, 8. - 9. 9. Mestský úrad, 
10. - 12. 9. Kemp Slnečné skaly

9. 9. KULTÚRNE FÓRUM BESKYDY
Mestské divadlo Žilina - Žilina Beskydy 2026

PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU
19.00, Stanica Žilina - Záriečie, tanečné predstavenie 

9. 9.
-10. 9.

ŽILINČANIA SA BAVIA FUTBALOM 
Námestie Andreja Hlinku

15. 9. ŽILINSKÝ MESTSKÝ POLMARATÓN 
Námestie Andreja Hlinku

16. 9. DEŇ ZDRAVIA
Námestie Andreja Hlinku

ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA 
Mestská krytá plaváreň / 6.00 - 20.00 hod.

16. 9.
-18. 9.

ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL
18. ročník

22. 9. NOC LITERATÚRY
24. 9. VERTIGO

Nová synagóga, konce« a jam session

ŽILINA ŽIJE
5. ročník mestského festivalu / Mestské divadlo Žilina, 
Smer Klub 77, EMÓCIA Gallery & Ca±e Club

24. 9.
-26. 9.

ŽILINA ŽUJE S FIGOU 
Figa – festival inej gastronómie / Námestie A. Hlinku
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1. 10. DEŇ S MESTOM
Mariánske námestie

9. 10.BEH PRE NAJMENŠÍCH 
Sad SNP

ŽILINSKÝ ZLOMVÄZ
Straník

COMMUNITY RUN 4
ZŠ Ma«inská
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DIZAJNOM 
Význam parkov v Žiline / Inštalácie v Sade SNP
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
16. – 22. SEPTEMBER 2021
Buďme zdraví, cestujme ekologicky. PROGRAM V ŽILINE

16. 9. Raňajky pre cyklistov a kolobežkárov
Pozývame všetkých cyklistov a kolobežkárov na spoločné 
raňajky,  prosíme všetkých o úsmev na tvári.

miesto: Bulvár – most ponad Mostnú ulicu
čas: 6.30 – 8.30 hod.

17. 9. Parking Day – ako zmeniť parkovisko 
na zmysluplné a zábavné miesto
Dajte si bezplatne opraviť bicykel odborníkmi, občerstvite sa 
dobrou kávou či jedlom a podebatujte o cyklodoprave 
v meste.

miesto: Bulvár – oproti Krajskej knižnici
čas: 16.00 – 19.00 hod. 

20. 9. Mobilita na školách 
Stredné školy sa zapoja do kampane za 
udržateľnú mobilitu.
miesto: Veľká okružná ulica

21. 9. Zažite ulicu inak
Celodenný program pre širokú verejnosť s možnosťou 
občerstvenia. Vyvrcholením dňa bude diskusia 
primátora s odborníkmi o rozvoji udržateľnej mobility 
v meste.

Príďte sa zabaviť na ulicu, po ktorej bežne jazdia autá 
a dozviete sa viac o zámeroch upokojenia dopravy na 
Bôriku.

miesto: Ulica Vendelína Javorku
čas: 8.00 – 18.00 hod.

Bezplatná MHD počas celého dňa 
pre všetkých cestujúcich!

22. 9. Svetový deň bez áut 
Nechajme auto doma, odvezme sa nízkoemisnou dopravou!

Veľká jesenná cyklojazda
Štart od 17.00 hod. z Námestia Andreja Hlinku.

16. 9. 2021

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU
10.00 – 18.00 HOD.

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2021

18. ročník

ŽILINSKÝ DEŇ
ZDRAVIA

NTS ŽILINA  7.00 – 14.00 HOD.
PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2021

Mariánske námestie
13.00 – 18.00 hod.

30. 9. 2021

Festival
seniorov

& Kapustný deň



SEPTEMBER

FOTOGRAFIA Z INSCENÁCIE BEZZUBATÁ

PONDELOK 6 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ SILNÉ REČI 

SOBOTA 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN NEZNÁŠAM ŤA! 
      SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV
      RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

SOBOTA 18 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN TRIKY, FET A MAKAČI
      KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 24 17:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN / V. GENERÁLKA VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
      DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

PIATOK  24 19:30 / OPEN AIR / KONCERT  ŽILINA ŽIJE 2021 

SOBOTA 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN / OBNOVENÁ PREMIÉRA  VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
      DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

STREDA 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
      DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

ŠTVRTOK  30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 60 MIN BEZZUBATÁ
      INFERNÁLNA PSYCHOFRAŠKA / TEXT MIKLÓS FORGÁCS 
      RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

                           HOSŤUJEME V SEPTEMBRI                                  

PIATOK  17 19:30 / DIVADELNÁ CHALÚPKA / BREZNO A JE TU ZAS  

STREDA   22 18:30 / DIVADELNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ KORTYNY 2021 / REVÚCA NEZNÁŠAM ŤA!  

                           PRIPRAVUJEME V OKTÓBRI                                  

PIATOK   8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT  HUDBA SVETA 

SOBOTA    23 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA NAŠE FOTKY  
      TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

AKTUÁLNY PROGRAM DIVADLA

Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, /okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZŤP zľava 50%. Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. Študenti konzervatórií, VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, DAMU v Prahe, JAMU v Brne a divadelnej vedy 
majú po predložení preukazu školy vstup za 1€ / nevzťahuje sa na hosťujúce predstavenia a koncerty; vstupenky je možné zakúpiť 30 minút pred začiatkom predstavenia pri voľnej kapacite sály, bez možnosti rezervácie.
ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia / E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu / TELEFÓN 041 381 0000 / MOBIL 0911 148 446 / ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu / ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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PIATOK  24 19:30 / OPEN AIR / KONCERT  ŽILINA ŽIJE 2021 

SOBOTA 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN / OBNOVENÁ PREMIÉRA  VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
      DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

STREDA 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
      DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

ŠTVRTOK  30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 60 MIN BEZZUBATÁ
      INFERNÁLNA PSYCHOFRAŠKA / TEXT MIKLÓS FORGÁCS 
      RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

                           HOSŤUJEME V SEPTEMBRI                                  

PIATOK  17 19:30 / DIVADELNÁ CHALÚPKA / BREZNO A JE TU ZAS  

STREDA   22 18:30 / DIVADELNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ KORTYNY 2021 / REVÚCA NEZNÁŠAM ŤA!  

                           PRIPRAVUJEME V OKTÓBRI                                  

PIATOK   8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT  HUDBA SVETA 

SOBOTA    23 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA NAŠE FOTKY  
      TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

AKTUÁLNY PROGRAM DIVADLA

Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, /okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZŤP zľava 50%. Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. Študenti konzervatórií, VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, DAMU v Prahe, JAMU v Brne a divadelnej vedy 
majú po predložení preukazu školy vstup za 1€ / nevzťahuje sa na hosťujúce predstavenia a koncerty; vstupenky je možné zakúpiť 30 minút pred začiatkom predstavenia pri voľnej kapacite sály, bez možnosti rezervácie.
ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia / E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu / TELEFÓN 041 381 0000 / MOBIL 0911 148 446 / ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu / ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
DIVADELNÁ KAVIAREŇ PODĽA AKTUÁLNYCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ
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