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Mesačník

Revitalizácia vnútrobloku 
na Fatranskej ulici sa blíži do fi nále

Mesto Žilina odštartovalo práce na revitalizácii 
verejného priestoru na sídlisku Vlčince už 
v polovici apríla tohto roku. Vďaka projektu sa 
zlepší vybavenosť vnútrobloku a odstránia sa 
viaceré nedostatky, na ktorých sa prejavil zub 
času. 

Pobočky novovzniknutej Mestskej 
knižnice v Žiline sú otvorené

Knižnice v mestských častiach v rámci Žiliny 
začínajú písať svoju novú kapitolu. Od októbra 
budú fungovať pod Mestskou knižnicou Žilina, 
ktorá vznikla v dôsledku odčlenenia týchto
pobočiek od Krajskej knižnice v Žiline.

Žilina sa pripravuje 
na Pamiatku zosnulých

V nadchádzajúcich týždňoch sa bude mesto 
pripravovať na Sviatok všetkých svätých 
a Pamiatku zosnulých. Žilinské cintoríny budú na 
sviatky otvorené nonstop. Dopravný podnik 
mesta Žiliny posilní v týchto dňoch spoje
a rovnako bude v pohotovosti aj mestská polícia, 
ktorá bude dozerať na poriadok a pokoj. 

Skvalitňujeme verejný priestor v meste
Viaceré z plánovaných projektov sú už v záverečnej fáze a na začatí ďalších žilinská samospráva intenzívne pracuje. Cieľom rekonštrukcie 
materských škôl či revitalizácie vnútroblokov je ponúknuť obyvateľom kvalitné služby, ktorými sa zvýši životná úroveň v našom meste. Viac 
o aktuálnych projektoch sa dočítatate na stranách 2 až 4. 

Pripravovaná rekonštrukcia vnútrobloku na Hájiku
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Milí Žilinčania,

máme za sebou sep-
tember, v ktorom sme 
si užili posledné slnečné 
letné dni. Počas Eu-
rópskeho týždňa mobility 
sme si i v našom meste 
pripomenuli dôležitosť 
alternatívnej a ekolog-
ickej formy dopravy. 
Niektorí z vás sa pripojili 
do aktivity Primátorskej 
kvapky krvi, čím podpo-
rili dobrú vec pre tých, 
ktorí to najviac potrebu-
jú. Na konci mesiaca sa 
zas konalo zasadnutie 
mestského zastupiteľ-
stva, ktoré sa v súvislosti 
so zhoršujúcou epide-
miologickou situáciou 
konalo online.  

Som rád, že sa môžeme 
pýšiť najkrajším parkom 
na Slovensku. Stal sa 
ním žilinský Park Ľudovíta 
Štúra, ktorý o prvé miesto 
bojoval v rámci 19 zapo-
jených diel. Rozhodli 
o tom záhradní a krajinní 
architekti, ktorí hodnotili 
prihlásené diela v rám-
ci celoslovenskej súťaže 
Záhrada, park a detail 
roka 2020. 

Aj počas tohto mesia-
ca pokračujeme v in-
vestičných aktivitách, 
niektoré projekty re-
konštrukcií sa dokonču-
jú, dlhodobejšie zas 
stále prebiehajú. V ok-
tóbri ešte stále prebie-
ha na území Žiliny zber 
objemného odpadu, 
a to na sídlisku Vlčince 
či v mestských častiach 
Hliny, Staré Mesto, Malá 
Praha, Celulózka, Mojšo-
va Lúčka, Trnové a na 
Rosinkách. 

Pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším prajem 
všetkým našim seniorom 
najmä pevné zdravie, 
veľa úsmevu, spokojnosti 
a radosti zo života.  

Najkrajším parkom na Slovensku je Park Ľudovíta Štúra v Žiline

Žilinský Park Ľudovíta Štúra je najkrajším na Sloven-
sku. Rozhodli o tom záhradní a krajinní architekti, ktorí 
hodnotili prihlásené diela v rámci celoslovenskej 
súťaže Záhrada, park a detail roka 2020. Do šiesteho 
ročníka podujatia Spoločnosti pre záhradnú a krajin-
nú tvorbu bolo prihlásených celkovo 19 diel v kate-
góriách záhrada, park a detail roka.

Park v mestskej časti Žiliny na Bôriku prešiel od roku 
2016 komplexnou rekonštrukciou, ktorá rozšírila  ďalšie 
možnosti oddychu pre všetky vekové kategórie 
v Žiline. Celková investícia z rozpočtu mesta bola 1,66 
mil. eur a na jej významnej časti sa sumou vo výške 
560-tisíc eur podieľala aj Nadácia Kia Slovakia. Au-
tormi projektu revitalizácie parku boli projektantka 
Blanka Malá, zhotoviteľom spoločnosti TSS GRADE, 
a.s. a Siemens, s.r.o. Pri revitalizácii bolo zasadených 
viac ako 200 stromov a 1 900 kríkov. 

Život do parku priniesli i nové kvetinové záhony. Hy-
droosevom boli založené kompletne nové trávniky 
na ploche viac ako tri hektáre. Úprava zelene bola 
navrhnutá tak, aby vyhovovala nadšencom piknikov 
či zábavným hrám v prírode. V parku sa dokončila 
spevnená plocha okolo sochy Ľudovíta Štúra a in-
štalovali sa pitné fontánky i prvky pre športovanie 
a zábavu. Po odstránení pôvodných smetných 
nádob boli vo vyššom počte umiestnené nové. Svoje 
miesto v parku si našli i majitelia psov, pribudli eko-
toalety. Park bol po revitalizácii znovuotvorený v no-
vembri 2017. 

Priestory bývalej Základnej školy na Hollého 
ulici prejdú kompletnou rekonštrukciou. Budo-
va a areál sa upravia pre potreby materskej 
školy. Existujúca materská škola sa tak navýši 
o 6 plnohodnotných tried pre viac ako 130 
detí. Prestavba výrazne napomôže k doplne-
niu chýbajúcich kapacít pre žilinské deti.

Kompletne sa zrekonštruuje kotolňa, vykuro-
vacie telesá a elektrická inštalácia vrá-
tane nových svietidiel čo zníži energetickú 
náročnosť budovy. Existujúce triedy sa upra-
via tak, aby vyhovovali normám pre mater-
skú školu. Vybudujú sa nové sociálne zariad-
enia osobitne pre každú triedu. Dobuduje sa 
jedáleň na výdaj stravy. Opravy sa dočká aj 
vonkajšia kanalizácia s dôrazom na potreby 
materskej školy. 

Vnútorný areál prejde kompletnou revi-
talizáciou, kde budú nainštalované nové 
hracie a edukatívne prvky. Pre väčšiu bez-

V Žiline pribudne viac ako 130 miest pre deti 
v materskej škole
Na území mesta pribudnú nové miesta pre škôlkarov. Prestavbou budovy bývalej základnej školy sa rozšíri už 
existujúca materská škola na Hollého ulici. Žilinčanom tak pribudnú nové možnosti pre umiestnenie ich 
ratolestí v predškolskom veku. 

Autor: KZ

pečnosť detí sa doplní oplotenie. 
Prestavba materskej školy odštartuje v 
októbri tohto roka a ukončenie prác 

je naplánované na august 2022 tak, 
aby materská škola mohla naplno 
fungovať v školskom roku 2022/2023.
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VY Dátumy, ktoré by si Žilinčania mali pamätať 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

POKRAČUJEME VO VYDÁVANÍ 
VRECIEK NA EXKREMENTY

Autor: MB

Z dôvodu aktuálne platných epi-
demiologických opatrení súvisia-
cich s ochorením COVID-19 je pohyb 
v rámci budovy Mestského úradu 
v Žiline možný len s respirátorom.

Rekonštruovať sa bude 
i ohrev teplej vody či 
systém vykurovacej 
a vetracej sústavy. Počí-
ta sa aj s interiérovými 
úpravami, ktoré deťom 
celkovo spríjemnia čas 
strávený v školskom za-
riadení. Samospráva ak-
ciu fi nancuje z projektu  
s názvom Zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa 
zmene klímy v meste 
Žilina podporeného 
v rámci Nórskych 
Grantov 2014 – 2021 

a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. 
MŠ Andreja Kmeťa 
v súčasnosti navštevuje 
dovedna 114 detí. 74 
detí z hlavnej budovy 
je dočasne presťaho-
vaných do náhradných 
priestorov Základnej 
školy Jarná. Zvyšných 40 
škôlkarov je v elokova-
nom pracovisku školy na 
Hollého ulici.  Mesto a ria-
diteľstvo MŠ Andreja 
Kmeťa ďakujú rodičom 
detí, všetkým pedago-

gickým, prevádzkovým 
zamestnancom, členom
žilinských športových 
klubov z Diamond Gym, 
Športcentra Žilina, RTJ 
Brodno, TJ Zádubnie, Žili-
na Bears, Grasshopers Ži-
lina a z Mestského hoke-
jového klubu mládeže 
za pomoc pri sťahovaní. 

V priebehu posledných 
dvoch rokov sa vďaka 
rekonštrukciám a ob-
novám zvýšili kapacity 
žilinských mestských ma-

terských škôl o vyše 120 
miest. Mesto Žilina ak-
tuálne spravuje 20 ma-
terských, 8 základných 
a 6 základných škôl 
s materskými školami. 
Ako súčasť plnenia po-
vinnej školskej dochádz-
ky pre päťročné deti je 
od 1. septembra po-
vinné predprimárne 
vzdelávanie v ma-
terských školách. Do 
predškolských tried 
v Žiline tento rok na-
stúpilo 842 škôlkarov. 

Materskú školu Andreja Kmeťa čaká rekonštrukcia
Stavebné práce by mali začať na prelome rokov 2021/2022 a potrvajú asi 150 dní. Mesto 
aktuálne pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa. Cieľom rekonštrukcie je zníženie 
energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, 
základu, strechy a podlahy. 

Záleží nám na peknom prostredí a čistote verej-
ných priestranstiev. Mesto preto podporuje zod-
povedných psičkárov a pokračuje v rozdávaní 
vreciek na psie exkrementy. Veríme, že aj týmto 
krokom prispejeme k motivácii ľudí, ktorí si návyk 
upratania po svojom štvornohom miláčikovi ešte 
neosvojili.  

Podmienkou je zaplatená daň za psa za rok 2020. 
Doklad o zaplatení nie je potrebný. Dohľadáme 
si vás na základe mena majiteľa psa.  

V júni žilinská samospráva rozdávala vrecká 
psičkárom na Vlčincoch, Hájiku a Solinkách. 
Osobitný termín sme vytvorili aj pre špeciál-
nu kategóriu psičkárov – seniorov, a to priamo 
v zariadeniach, ktoré bežne navštevujú. Teraz sú 
na rade psičkári z Hlín a zo Starého Mesta. 

Upozorňujeme, že termín je zároveň určený 
aj pre ostatných majiteľov psov, ktorí si nestihli 
vrecká vyzdvihnúť vo svojej lokalite. 

Akcia platí pre majiteľov psov s nahláseným mies-
tom držania psa v paneláku, nie v rodinnom 
dome. 

V sobotu 9. októbra 2021, 
v čase od 8.00 do 11.30 hod.

Park Ľudovíta Štúra – trávnatá plocha v spodnej čas-
ti parku, oproti schodom z ulice Tomáša Ružičku.
Kto akciu nestihne, môže si vrecká vyzdvihnúť 
v klientskom centre na mestskom úrade.  

V tento októbrový deň sa pred 85 rokmi práve v našom 
meste narodil významný slovenský básnik, dramatik, 
spisovateľ a prekladateľ Ľubomír Feldek. Napriek fak-
tu, že už dlhé roky žije mimo Žiliny, sa pán Feldek vždy 
k svojmu rodnému mestu hlási. V roku 2009 sa stal aj 
jeho čestným občanom.

9. október 1936
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V súčasnosti sú už nain-
štalované takmer všetky 
plánované prvky, ktoré 
môžu občania naplno 
využívať aj teraz. Revitali-
zácia bola zameraná 
predovšetkým na obno-
vu chodníkov a existujú-
cich asfaltových plôch, 
obnovu a doplnenie mo-
biliáru (smetné nádoby, 
lavičky, ležadlá) či vytvo-
renie zelených parkova-
cích zábran. Pribudli aj 
stojany na bicykle a kniž-
ná búdka. 

Obnovou prešli i detské 
ihriská, pieskoviská a zre-
vitalizovalo sa aj kruhové 
pieskovisko. V projekte sa 
myslelo aj na športov-
cov, pričom došlo 

k oprave športových 
plôch – výmena herné-
ho povrchu, doplnenie 
herných prvkov (tyče na 
volejbal, streetballový 
kôš, stoly na stolný tenis). 
Na existujúcom chod-
níku v tvare osmičky vzni-
kol cyklo/in-line okruh 
pre deti s terénnou vlnou, 
pumptrack dráhou, sla-
lomom a drevenou 
prekážkou. Na cvičenie 
môžu obyvatelia využiť aj 
parkourové cvičisko 
a workout, ktoré sa vybu-
dovalo na existujúcej 
spevnenej ploche, kde 
je nový asfaltový povrch 
a dopadové plochy z re-
cyklovanej pryže. V prie-
store za parkovacím do-
mom je vytvorená 

oddychová zóna s le-
žadlami, paletovými mo-
bilnými stolmi a sedením. 
Fanúšikovia šachu môžu 
využívať aj dva nové ša-
chové stolíky. Dôležitou 
súčasťou revitalizácie je 
výsadba zelene, kde 
k existujúcej výsadbe pri-
budnú ďalšie listnaté 
a ihličnaté stromy, kry 
a popínavá zeleň tvoria-
ca proti grafi ti úpravu 
parkovacieho domu. Ze-
leň splní aj zatemňova-
ciu funkciu v prípade 
drevených prvkov, ktoré 
slúžia ako hravé tunely 
na cyklodráhe. Na 
dvoch miestach vo 
vnútrobloku budú taktiež 
situované kompostéry 
a bylinkové záhradky.

Revitalizácia vnútrobloku na Fatranskej ulici sa blíži do fi nále
Mesto Žilina odštartovalo práce na revitalizácii verejného priestoru na sídlisku Vlčince už v polovici apríla tohto roku. Vďaka projektu sa zlepší 
vybavenosť vnútrobloku a odstránia sa viaceré nedostatky, na ktorých sa prejavil zub času. Práce budú dokončené do konca kalendárneho 
roka.

Autor: KZ

Kompletnú rekonštruk-
ciu verejného priestoru 
odštartuje samostatný 
projekt doplnenia verej-
ného osvetlenia vnútro-
bloku  Georgesa de 
Lannuriena, ktorý je fi -
nancovaný z rozpočtu 
mesta. Predpokladané 
náklady sú vo výške 
112 000 eur. 

Súbežne pokračuje pro-
jekt revitalizácie vnútro-
bloku, ktorý začal už 1. 
júla 2021. Doplnené 
budú nové herné prvky 
pre deti, mobiliár pre 
oddychovú zónu (lavič-
ky, stoly, prístrešok), wor-
koutové prvky a pribud-
ne aj výsadba zelene. 
Chodníky v rámci rie-
šeného územia sú na-
vrhnuté tak, aby plynulo 

nadväzovali na jestvujú-
ce chodníky a tvorili 
jednotný komunikačný 
systém. Projekt zohľadnil 
aj požiadavky od obča-
nov a po dokončení 
bude miestom pre ak-
tívny oddych všetkých 
vekových skupín oby-
vateľstva. Celkové 

náklady na projekt 
predstavujú sumu vo 
výške 166 182 eur 
a budú hradené 
z Integrovaného regio-
nálneho operačného 
programu. Mesto sa na 
fi nancovaní projektu 
podieľa výškou 5 % 
z celkových nákladov.

Obyvatelia sídliska Hájik sa môžu 
tešiť na vynovený vnútroblok
Po rokoch dostane priestor nový funkčný vzhľad a prerábke sa potešia 
všetky vekové kategórie.

Autor: KZ

V mestskej časti Bytčica 
pribudne nové parkovis-
ko, ktoré bude určené 
pre potreby materskej 
školy, priľahlejšieho by-
tového domu a blíz-
kych objektov. Celkovo 
vznikne 27 parkovacích 
miest, na ktorých budú 
dve miesta vyhradené 
pre osoby s ťažkým 
zdravotným postih-
nutím. V danej lokalite 
sa nachádzala ne-
využívaná zelená ploc-
ha, ktorá bola upra-
vená na parkovacie 
plochy. Pôvodné stromy 
ostali zachované a pri-
budne 7 kusov okrasný-
ch stromov Prunus serru-
lata Kanzan, ktoré budú 
slúžiť ako ochranná a 
estetická bariéra medzi 
materskou školou a par-

koviskom. Pribudne aj  
nové osvetlenie, ktoré 
zaručí väčšiu bezpeč-
nosť v danej lokalite. 
Odvedenie dažďových 
vôd z povrchu komu-
nikácie spevnených 
plôch a parkovísk bude 
zabezpečené ich prieč-
nym a pozdĺžnym sklo-
nom do uličných vpu-

stov, ktoré budú ďalej 
zaústené do dažďovej 
kanalizačnej prípojky. 
Odvodnenie bude rie-
šené cez odlučovač rop-
ných látok a voda ná-
sledne vsakovaná cez 
vsakovací objekt. Práce 
budú dokončené do 
konca októbra tohto 
roku.

V Bytčici pribudnú nové 
parkovacie miesta
Na nevyužívanej ploche vznikne takmer 30 nových parkovacích miest. 
Práce by mali skončiť do konca októbra.

Autor: KZ
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Podpis memoranda o spolupráci s mestom Frýdek-Místek.
Zľava: primátor Peter Fiabáne a Petr Korč – primátor Frýdku-Místku

Žilinskí poslanci sa stretli na 26. zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, rokovali online
Žilinské mestské zastupiteľstvo sa stretlo 20. septembra videokonferenčne. V bohatom programe si mestskí poslanci vypočuli informatívne správy 
o urbanistických štúdiách revitalizácie sídlisk a o príprave prihlášky mesta Žilina do druhého kola súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.   

V programe posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline boli 
schválené návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa určuje územie 
pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta či nariadenie 
o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Predstavený 
bol aj podnikateľský zámer spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 
pre rok 2022 a zaznela monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunit-
ného plánu sociálnych služieb v rokoch 2019 – 2023. Mestské zastupiteľstvo na 
rokovaní odobrilo zapojenie sa Žiliny do  1. fázy integrovaného dopravného 
systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s tým súvisiace dokumenty.     

Hazard bude v budúcom roku v Žiline zakázaný počas 12 dní štátnych sviatkov. 
Vyplýva to zo schváleného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijalo zas-
tupiteľstvo. V súlade s platnou legislatívou musí obec nariadenie prijať do 31. 10. 
kalendárneho roka, ak má byť platné v nasledujúcom kalendárnom roku.  

Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita v Žiline zakladajú záuj-
mové združenie právnických osôb s názvom InoVia. Jeho zámerom je podpo-
ra podnikateľského prostredia, kreativity, inovácií či digitálneho rozvoja. Vstup 
žilinskej samosprávy do združenia schválilo mestské zastupiteľstvo. 

Nové združenie si dalo za cieľ aj vytváranie funkčných partnerstiev, budovanie 
vzdelanostného regiónu, riadenie inovačnej stratégie regiónu, prezentáciu 
regiónu pre prísun investícií a kvalitnej pracovnej sily. Inšpiráciou pre vznik 
inovačného centra sú funkčné organizácie tohto typu v Českej republike, 
ktoré vytvárajú celý inovačný ekosystém fi riem, samospráv a univerzít. 

Výsledkom je vznik nových fi riem, rozvoj malých a stredných podnikov, 
atraktivita regiónu pre študentov a pracovníkov, ako aj prísun zahraničných 
investícií. Mesto sa bude na fungovaní centra podieľať rovnakým dielom ako 
ŽSK, v tomto roku vo výške 45-tisíc eur vo forme prvého členského príspevku. 
V roku 2022 bude predpokladaná podpora mesta vo výške 125-tisíc eur. 

InoVia podporí kreativitu a inovácie

Memorandá posilnia spoluprácu  

Žilinská samospráva spolu so 126 mestami a obcami, ktoré sa rozhodli spo-
lupracovať na príprave projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci kandidatúry na 
Európske hlavné mesto kultúry, legitimizovali dohodnutý spôsob spolupráce 
schválením memoranda. Mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasad-
nutí schválilo memorandá so Žilinským samosprávnym krajom, mestami Biels-
ko-Biala, Frýdek-Místek, Čadca, Dolný Kubín a Kysucké Nové Mesto. Mem-
orandá upravujú základné podmienky budúcej spolupráce v prípade, že 
projekt Žilina Beskydy 2026 bude v decembri medzinárodnou porotou vy-
hlásený za víťazný. Následne bude medzi partnermi podpísaná detailná 
zmluva o spolupráci. 

Mesto sa pripravuje na nové projekty  

Mestskí poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva tiež vyjadrili súhlas 
s predložením žiadostí o poskytnutie nenávratných fi nančných príspevkov 
v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na 
realizáciu projektov výstavby cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) i vybudo-
vanie nových cykloprístreškov pri areáloch vybraných základných škôl. Žilinská 
samospráva sa zapojí do výzvy IROP aj s projektom Zelené opatrenia areálov 
základných a materských škôl v meste Žilina – 1. etapa, počas ktorého chce 
revitalizovať areály Materskej školy Trnavská, Základnej školy s materskou ško-
lou na Ulici sv. Gorazda a vybudovať školskú záhradu v Základnej škole s ma-
terskou školou do Stošky v mestskej časti Závodie. 

Mesto sa do výzvy zapojí aj s projektom Posilnenie ekosystémových služieb 
prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšením podielu zelene 
v meste Žilina. Počas stavebných prác dôjde k úprave chodníkov tak, aby 
bolo možné navrhnúť vodozádržné systémy a zvýšiť podiel zelene. Súčasťou 
projektu je aj návrh rekonštrukcie chodníkov, ktoré budú v celom úseku vy-
búrané v celej hrúbke a budú realizované nové chodníky s krytom z betónovej 
dlažby. Práce sa budú realizovať na uliciach Štefánikova, Predmestská, Veľká 
Okružná, V. Spanyola a Komenského. Celkovo by malo mesto Žilina zo zdrojov 
Európskej únie na realizáciu uvedených projektov získať viac ako 1,8 mil. eur.   

Nová stratégia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu  

Mestské zastupiteľstvo sa v programe rokovania zoznámilo so stratégiou rozvo-
ja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v meste Žilina 
(2021 – 2035): Kreatívna Žilina 2035. Predložený návrh bol spracovaný v kontex-
te príprav kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 
a vo väzbe na prípravu strategických a programových dokumentov pre nové 
programové obdobie 2021 – 2027. 

Dokument je výsledkom širokého participatívneho procesu a do tvorby pod-
kladov bola zapojená široká odborná verejnosť zo štátneho, verejného i mi-
movládneho sektora. Spracovateľom návrhu stratégie je prípravný tím kandi-
datúry mesta Žilina na titul Európskeho hlavného mesta kultúry – Žilina Beskydy 
2026 v úzkej spolupráci s Odborom školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu 
a miestneho rozvoja a v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste Žilina. 
Analytickú časť odborne zastrešili výskumní pracovníci zo Žilinskej univerzity 
a nezávislí odborníci na jednotlivé oblasti, ktorí pomohli nastaviť aj strategické 
rámce. 

Návrh bol konzultovaný a doplnený o pripomienky dotknutých odborných 
útvarov mesta, ako napríklad útvar hlavného architekta alebo odbor správy 
verejného priestranstva a životného prostredia mesta Žilina. Širšia verejnosť 
mala možnosť zapojiť sa do prípravného procesu pomocou online dotazní-
ka, platformy Mestské zásahy, komunitným mapovaním v mestských častiach 
alebo cez prieskum verejnej mienky. 

Autor: VM
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Čím vás oslovila ponuka stať sa riaditeľkou knižnice? 
Pred nástupom na túto pracovnú pozíciu som pôsobila v oblasti mimo kultúry 
a knižničnej činnosti. Moje doterajšie pracovné skúsenosti ma priviedli k pozna-
niu, že som človek, ktorého viac motivuje práca vo verejnom záujme alebo 
v neziskovej sfére ako práca v súkromnom sektore primárne zameranom na do-
sahovanie zisku. Výberové konanie na funkciu riaditeľa novozriaďovanej Mest-
skej knižnice Žilina prišlo v čase, kedy toto poznanie vrcholilo a intenzívne som 
zvažovala ďalšie svoje uplatnenie. Po oboznámení sa s podkladmi výberového 
konania som si uvedomila, že pred novým riaditeľom stoja skutočné výzvy spo-
jené so zriadením a zabezpečením fungovania knižnice. A keďže som človek, 
ktorý má rád výzvy, rozhodla som sa do výberového konania zapojiť. 
V tejto ponuke som videla možnosť sebarealizácie a zároveň príležitosť využiť 
moje schopnosti a doterajšie pracovné skúsenosti s riadením podniku i ľudí. 
Navyše, od útleho detstva mám pozitívny vzťah ku knihám, čítaniu, literatúre 
a kultúre celkovo, k čomu sa snažím viesť aj svoje dve dcéry, ktoré sa predstave 
maminy ako riaditeľky knižnice náramne potešili.

Aké sú plány s pobočkami Mestskej knižnice Žilina do ďalšieho obdobia?
Mestská knižnica Žilina má celkovo 6 pobočiek v mestských častiach Vlčince, 
Hájik, Solinky, Strážov, Bytčica, Trnové, ktoré chceme aj naďalej zachovať pre 
verejnosť. V súčasnosti je naším primárnym plánom zatraktívniť priestory jedno-
tlivých pobočiek vykonaním nevyhnutnej údržby, opráv a reorganizáciou 
vnútorných priestorov. Následne plánujeme vytvoriť zaujímavú a pestrú ponuku 
aktivít tak, aby knižnica a jej jednotlivé pobočky neboli len poskytovateľmi kla-
sických knižničných služieb, ale aj akýmisi vzdelávacími či kultúrno-spoločen-
skými centrami mestských častí. 

Aké novinky a aktivity pripravujete pre čitateľov?
Ak chceme naplniť svoje ambície a plány s mestskou knižnicou a jej pobočkami, 
je prirodzené, že musíme čitateľom a širokej verejnosti ponúknuť niečo, čo tu 
doteraz nebolo. Z dôvodu plánovania a organizácie vhodných aktivít je dôleži-
té poznať vekovú štruktúru, čitateľské preferencie a záujmy našich čitateľov. 
Jednotlivé pobočky otvárame pre verejnosť postupne. S čitateľmi sa zoznamu-
jeme a začíname vytvárať ponuku aktivít na nasledujúce obdobie. Pri príprave 
aktivít plánujeme tiež pracovať s čitateľom, t. j. zisťovať si, čo mu v knižnici chýba 
formou dotazníkov, pýtaním si spätnej väzby a jej pravidelným vyhodnoco-
vaním. Chceli by sme tiež osloviť na spoluprácu rôzne kultúrne inštitúcie v Žiline, 
napr. Mestské divadlo Žilina, umelecké školy a pod. Mestská knižnica je príspev-
ková organizácia, a preto rozsah jej aktivít bude závisieť aj od výšky schválený-
ch fi nančných prostriedkov. Aktuálne na pripravovaných aktivitách intenzívne 
pracujeme a čitateľov budeme včas informovať. 

Súčasná ponuka literárnych diel je pestrou paletou rôznych žánrov. Aké knihy 
môžu čitatelia nájsť v pobočkách Mestskej knižnice Žilina? Plánuje sa knižničný 
fond rozšíriť aj o odborné publikácie?
V pobočkách sú zastúpené všetky žánre, od príbehov pre najmenších čitateľov 
cez rozprávky, fantasy, dobrodružné, detektívne, romantické príbehy až po fak-
tografi u a náučnú literatúru slovenských i zahraničných autorov. Vo všeobec-
nosti čitatelia radi siahajú po knižných novinkách bez ohľadu na žáner. Knižničný 
fond chceme naďalej rozširovať predovšetkým o beletriu. V závislosti od dopytu, 
ale tiež aj fi nančných možností. Samozrejme, zvážime aj nákup odbornej lite-
ratúry. Budem nesmierne rada, ak nám doterajší návštevníci a čitatelia po-
bočiek zachovajú priazeň a zároveň si k nám nájdu cestu i noví, ktorých radi 
v našej knižnici privítame.

Aký je váš obľúbený knižný žáner? 
Preferovaný knižný žáner sa mení v závislosti od životných fáz. V súčasnosti sia-
ham po knihe, ktorá je pre mňa úplným relaxom. Momentálne sú to príbehy 
z Anglicka 19. storočia. Rada čítam knihy v tlačenej i elektronickej podobe, 
v elektronickej podobe ide o knihy v anglickom jazyku. ZA
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Mgr. Beáta Tamašiová

Autor: AB

Pochádza zo Žiliny. Po ukončení 
vysokoškolského štúdia na Právnic-
kej fakulte Univerzity Komenského 
pôsobila v oblasti práva. Od roku 
2011 pôsobila ako konateľka 
a výkonná riaditeľka v súkromnej 
spoločnosti, kde získala cenné zruč-
nosti, schopnosti a praktické manažér-
ske skúsenosti s riadením veľkého kolek-
tívu, fungovaním organizácie a jej 
vnútorných procesov. Angažuje sa aj v neziskovom sektore. Pôsobí 
ako predsedníčka občianskeho združenia rodičov Umenie deťom, 
aktívne sa zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít v Kraso klube Žilina.

Organizačné pokyny k spusteniu pobočiek 
Mestskej knižnice Žilina

POBOČKY:
Vlčince: Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, vlcince@mkzilina.sk, 
+421413816060, 
Hájik: Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, hajik@mkzilina.sk, 
Solinky: Gaštanová 56, 010 07 Žilina, solinky@mkzilina.sk, 
Strážov: Dedinská 1/1, 010 01 Žilina, 
Trnové: Dolná Trnovská 1, 010 01 Žilina,
Bytčica: Hlavná 1, 010 09 Žilina.

Prevádzkový čas jednotlivých pobočiek knižnice od 1. 10. 2021:

V mesiaci október 2021 bude medzi čitateľov disribuovaný dotazník ohľadne 
prevádzky pobočiek mestskej knižnice.

Poplatok je na obdobie 365 dní. 
Ďalšie doplňujúce informácie 
týkajúce sa poplatkov je možné 
nájsť na webovej stránke knižnice 
www.mkzilina.sk v dokumente 
Knižničný a výpožičný poriadok.

Knihy sa vypožičiavajú na 1 me-
siac, pričom je možné si ich vypo-
žičanie predĺžiť, a to i opakova-
ne. Deti do 6 rokov si naraz môžu 
vypožičať 5 kníh, ostatní čitatelia 
10 kníh.

Základné poplatky za registráciu v Mestskej knižnici Žilina:

kategória osôb
výška 
registračného 
poplatku v eurách

deti do 6 rokov bezplatne

deti od 6 do 15 rokov, 
držitelia preukazu ZŤP, 
ZŤPS, dôchodcovia 2,00

študenti stredných 
a vysokých škôl 3,00

dospelí 4,00

kolektív 5,00

Vlčince: pondelok – 12.00 – 16.00 hod., streda – 9.30 – 18.30 hod.
utorok, štvrtok, piatok – 9.30 – 17.00 hod.
Bytčica: pondelok – 13.00 – 17.00 hod.
Hájik: pondelok, utorok, piatok – 9.30 – 17.00 hod.
Strážov: utorok – 13.00 – 17.00 hod.
Solinky: pondelok, štvrtok – 12.00 – 16.00 hod.
Trnové: streda – 13.00 – 17.00 hod.

Pobočky novovzniknutej Mestskej knižnice v Žiline sú otvorené

Knižnice v mestských častiach v rámci Žiliny začínajú písať svoju novú kapitolu. Od októbra budú fungovať pod Mestskou knižnicou Žilina, ktorá 
vznikla v dôsledku odčlenenia týchto pobočiek od Krajskej knižnice v Žiline. O ich ďalšom fungovaní, pripravovaných aktivitách, organizačných 
pokynoch, ale aj o literatúre ako takej sme sa porozprávali s riaditeľkou Mestskej knižnice Žilina, pani Beátou Tamašiovou.
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Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje komplexnú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie. Podmienkou pre prijatie

dieťaťa do zariadenia je podanie písomnej žiadosti. Tlačivá žiadosti nájdete v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline a na internetovej stránke mesta

Žilina. Vyplnenú žiadosť môžete odovzdať osobne do klientského centra alebo zaslať poštou či e-mailom v priebehu celého kalendárneho roka.

Detské jasle na Puškinovej ulici oznamujú voľné miesta pre

deti do 3 rokov s nástupom možným ihneď.

Rodičia pozor!

www.zilina.sk/zivot-v-meste/socialna-pomoc/tlaciva/ alebo osobne v klientskom centre,

telefonicky: +421 41 70 63 503,

e-mailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Viac informácií nájdete aj na:

O prijatie dieťaťa do jasličiek je možné požiadať v priebehu celého roka, najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Dieťa (už aj ako trojročné) potom môže

navštevovať jasličky celý školský rok až do doby nástupu do materskej školy. Podmienkou však je, aby malo dieťa v čase nástupu do jasličiek menej ako 3 roky.

mestskej hromadnej dopravy

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ponúka až do odvola-
nia, pre nových zamestnancov (na plný pracovný 
úväzok) – vodičov/vodičky MHD náborový príspevok 
vo výške 2 000 eur.

Záujemcom bez platného vodičského preukazu skupiny D budú, 
namiesto náborového príspevku, preplatené náklady na získa-
nie predmetného vodičského oprávnenia.

Podmienky pre poskytnutie náborového príspevku novému 
vodičovi:

• pred nástupom do pracovného pomeru nepracoval posled-
ných 24 mesiacov v DPMŽ ako vodič dopravného prostriedku osôb,
• predchádzajúci pracovný pomer v DPMŽ nebol ukončený pre 
porušenie pracovnej disciplíny,
• zotrvá v DPMŽ na pozícii vodič dopravného prostriedku osôb 
najmenej 18 mesiacov, pričom do tejto doby sa započítava len 
skutočne odpracovaný čas. 

Náborový príspevok sa vyplatí zamestnancovi v troch splátkach

Benefi ty, ktoré vám poskytneme:

• k základnej zložke mzdy poskytujeme prémie vo výške 18 %,
• príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a prácu nadčas,
• príplatok za delenú zmenu,
• príplatok za vedenie kĺbového vozidla, trolejbusu,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• polročné a koncoročné odmeny,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
• možnosť rekreácie v podnikovom zariadení v Tatranskej Štrbe.

STAŇ SA VODIČOM/VODIČKOU

Viac informácií nájdete na: www.dpmz.sk.
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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

Štartovacie balíčky pripravilo mesto

ako benefit nad rámec zákonom

stanovených povinností. Obyvatelia

panelákov a bytových domov si ich

môžu bezplatne vyzdvihnúť na

Mestskom úrade v Žiline.

Balíček obsahuje tri praktické pomôcky:

• košík na kuchynský odpad,

• 24 ks biologicky rozložiteľných vreciek,

• návod, ako správne triediť.

Mestský úrad v Žiline

OD 27. 9. 2021

V pondelok, utorok a stredu od 8.00 do 16.00 hod.

TELEFONICKY Z VRÁTNICE

tel. č. 7063 231 – v pondelok, utorok a stredu od 8.00 – 16.00 hod.

VÝDAJ:

je možné nahlásiť na tel. č. 7063 231. Volať môžete v pondelok, utorok a stredu

od 8.00 – 16.00 hod. Potrebné je uviesť: meno, adresa, tel. č., počet bytov. Dovoz

bude vykonávaný v priebehu mesiacov november/december – 1 x 2 týždne.

DOVOZ BALÍČKOV

Prosíme bytových domovníkov, resp. zástupcov, aby prišli prevziať balíčky

hromadne za bytovku či vchod. Uvedomujeme si, že zberných nádob na

biologicky rozložiteľný komunálny odpad v meste je málo, budú však postupne

osadené na všetky stojiská so zmesovým komunálnym odpadom.

ENVIRO
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TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU 

Rozmiestnenie kontajnerov sa môže meniť. Viac informácií nájdete na www.zilina.sk.

ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV (AKTUALIZOVANÉ)

HÁJIK 

• Korzo (3454/27)

• Petzvalova (3376/47)

• Dadanova (3385/1)

• Mateja Bela (3456/60)

• Slnečná terasa

• Kempelenova (4/G2)

• Kempelenova (7/9)

• Baničova (16)

HLINY 

• Komenského (2229/41)

• Antona Bernoláka (vnútroblok 2203/10 – 206/A)

• Jozefa Cígera Hronského (oproti domu č. 2146/9) 

• Antona Bernoláka (2181/50)

• Puškinova (13)

• Čajakova (9)

• Hečkova (2534/18)

• Ružová (32)

• Bajzova (27)

• Saleziánska (7, oproti Byttermu)

• Gabajova (9)

• Gabajova/Jarná (32)

• Jarná (2604/8)

• Suvorovova (14)

• Lichardova (2803/15)

• Lichardova (2801/1)

• Daxnerova (2726/1)

• Rajecká cesta (2788/1)

• Nešporova (11)

VLČINCE 

• Karola Kmeťku (3165/7)

• Jána Vojtaššáka (3148/4)

• Námestie Ľudovíta Fullu (1665/3)

• Slovanská cesta/Nanterská (20)

• Slovanská cesta/Nanterská (2)

• B. S. Timravy (6)

• Dobšinského (22)

• Moskovská (5)

• Pittsburgská (10)

• Bulharská (16)

• Varšavská (9)

• Fatranská (3100/3)

• Piešťanská (2991/8)

• Trnavská (1358/18)

• Gemerská (8043/9)

• Sv. Gorazda (4)

• Černovská (1670/6)

• Gerlachovská (3104/2)

• Kubínska

• Zvolenská

 

SOLINKY  

• Javorová (3080/14)

• Gaštanová (3088/11)

• Smreková (3093/11)

• Limbová (15)

• Osiková (3212/15)

• Platanová (9)

• Zadný dielec (oproti domu č. 926 – slepá ul.)

• Borová (13)

• Jaseňová (4-12) 

• Dubová (11) 

 

POVAŽSKÝ CHLMEC 

• Horská pri bývalom KD (pri tr. zbere) 

BRODNO 

• Zábrežná/Brodňanská (pri tr. zbere)  

ŽILINSKÁ LEHOTA 

• Skotňová (pri Jednote – pri tr. zbere) 

 

VRANIE 

• Labutia/Vrania (pri lávke – pri tr. zbere)

BUDATÍN  

• Biela (začiatok ulice – pri tr. zbere)

• Železničná/Estakáda (pri tr. zbere)

ZÁSTRANIE 

• Na chotári (oproti domu č. 192 – pri tr. zbere)

BÁNOVÁ  

• Riečna (dom č. 414/15)

• Lesná (38)

 

BÔRIK  

• Cesta k Paľovej búde (8711/15B – pri tr. zbere)

• Andreja Žarnova (oproti tr. zberu, dom č. 1892/12)

• Svätoplukova (5)

• Tulipánová/Koceľova (pri tr. zbere)

• Oravská cesta (3050/4)

ZÁVODIE  

• Pod Hradiskom (koniec ulice – pri betónových 

  zábranách)

• Cesta na štadión/pri ihrisku

STRÁŽOV 

• Priehradná (2)

 

BYTČICA 

• Pažite (518/37)

• Antona Bielka (124/31– pri tr. zbere) 

• Bystrická (pri ihrisku – pri tr. zbere)

• Na stanicu (oproti domu č. 1019/29)

TRNOVÉ  

• Horná Trnovská (obratisko autobusov) 

• Magočovská (č. domu 411)

• Šibeničná (11)

STARÉ MESTO 

• Závodská cesta (2964/2)

• Tichá (17)

• Jesenského (1123/15)

• M. R. Štefánika (901/20)

• Moyzesova (58)

• Predmestská (1714/36)

• Hlboká cesta (1706/4 – pri tr. zbere) 

• Jána Milca (749/60)

• Sad na Studničkách (1029/32)

• Na Sihoti (556/7)

• Pri Celulózke (1582/46)

• Veľká okružná (2-20)

• 1. mája (1015/6)

• Hollého (61)

• Hollého (12)

• Jána Reka (13)

ZÁDUBNIE 

• Zádubanská (oproti Jednote – pri tr. zbere)

MOJŠOVA LÚČKA 

• Šťuková/Pstruhová (pri tr. zbere) 

 

ROSINKY

• Brezová (č. domu 58) 

ENVIRO
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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:

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. 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

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 m.

Pri triedení odpadu majme na pamäti, že každé správne triedenie

znižuje skládkovaný odpad a chráni životného prostredie.

3



11 RADNIČNÉ NOVINY č. 10

Mesto Žilina

SPRÁVNE KÚRIŤ 

ZVLÁDNE KAŽDÝ

S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie

domácností tuhými palivami. V domácnostiach sú často prevádzkované kotly s manuálnym prikladaním, v ktorých možno spáliť čokoľvek

(odpad alebo palivo nie stanovené výrobcom) a v ktorých ľudský faktor zásadne ovplyvňuje kvalitu spaľovania, čo môže viesť k vyšším emisiám

do ovzdušia.

Znečistené ovzdušie nemusíme cítiť ani vidieť, to však neznamená, že neškodí ľudskému zdraviu. Jeho dlhodobé vdychovanie je príčinou

mnohých, najmä respiračných ochorení, ako napríklad chronického zápalu priedušiek a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Najohrozenejšími

skupinami ľudí sú deti a starí ľudia.

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich

domácnostiach.

HLAVNÉ ZÁSADY SPRÁVNEHO KÚRENIA: 

Spaľovať palivo, ktoré určuje výrobca vykurovacieho zariadenia.

Spaľovať kvalitné uhlie, nespaľovať vysoko sírnaté uhlie, uhoľné kaly, uhoľný

prach.

Spaľovať suché drevo s vlhkosťou do 20 % (sušené minimálne 1 až 2 roky).

Nespaľovať odpady, ani ich nepridávať do paliva.

Nedusiť horenie, najmä nie pred spaním.

Riadiť sa pokynmi na prevádzkovanie zariadenia uvedenými v návode na

obsluhu.

Neinštalovať vykurovacie zariadenie, ktoré dodá viac tepla, ako je

skutočná potreba domu.

Prevádzkovať vykurovacie zariadenie v dobrom technickom stave (tesnosť

zariadenia, prívod vzduchu, regulačné klapky a pod.).

Vykonávať pravidelné čistenie vykurovacieho zariadenia, dymovodu,

komína od sadzí.

zníženie nákladov na kúrenie

menej častú údržbu a čistenie

predĺženie životnosti zariadenia

jednoduchší spôsob kúrenia  

zlepšenie čistoty ovzdušia 

ČO TÝM ZÍSKAME? 

ENVIRO
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Kultúrna stratégia – Kreatívna Žilina 2035

Stratégia je rozdelená do štyroch strategických oblastí – Kultúrna politika mesta, 
Inšpiratívne a inovatívne mesto, Identita a kultúrny turizmus, Kultúrne a inkluzívne 
mesto. Cieľom strategickej oblasti Kultúrna politika mesta je pestrá, živá a ko-
operujúca kultúrna scéna v meste fungujúca v adekvátnych infraštruktúrnych 
podmienkach a za účasti zanieteného a angažovaného publika. Podpora kul-
túry a umeleckej tvorby je navrhovaná napríklad cez podporu rozvoja kultúrnej 
infraštruktúry a kultúrnych aktérov v meste – obnova existujúcej a budovanie 
novej kultúrnej infraštruktúry, reforma dotačnej politiky, lepšia starostlivosť o me-
stské inštitúcie a systematický rozvoj publika. 

Cieľom Kreatívnej Žiliny 2035 je tiež Žilina ako Inšpiratívne a inovatívne mesto, 
kde sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu pôsobí ako zdroj inovácií slúžia-
cich všestrannému rozvoju mesta. Aj keď kreatívny priemysel je dynamicky ra-
stúca oblasť ekonomiky, mesto Žilina v posledných rokoch pociťuje rapídny 
úbytok ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP). Výskum 
v spolupráci so Žilinskou univerzitou identifi koval viacero problémov a príležitostí, 
ako zlepšiť podmienky pre aktérov z prostredia KKP, napríklad formou podpory 
rozvoja priestorových a štrukturálnych kapacít v podobe zázemia pre sektor 
KKP, vznik modernej infraštruktúry pre festivaly a veľké podujatia, podpora pre-
pájania aktérov z KKP s ďalšími sektormi alebo podpora sieťovania aktérov z KKP 
v medzinárodnom kontexte.

Mesto Žilina má napriek svojej malej rozlohe dynamickú a rôznorodú kultúrnu 
scénu, z čoho pramení aj dramaturgicky a žánrovo pestrá ponuka a má poten-
ciál byť atraktívna destinácia pre domáci aj zahraničný kultúrny turistický ruch 
vďaka schopnosti tvorivo refl ektovať a prostredníctvom kultúry rozvíjať identitu 
mesta a regiónu. Cieľom Kreatívnej Žiliny je aj podpora kultúrneho cestovného 
ruchu s pridanou hodnotou, tu veľkú príležitosť predstavuje rozvoj komplexnej 
starostlivosti o návštevníka mesta, silná a jedinečná identita mestských kultúr-
nych inštitúcií a ich podujatí, formovanie medzinárodného profi lu mesta a jeho 
aktívna propagácia v zahraničí a tvorivá artikulácia brandingu mesta. Veľkú 
príležitosť predstavuje aj samotná kandidatúra na titul  Európske hlavné mesto 
kultúry 2026 a prehlbovanie európskej a cezhraničnej spolupráce.
     
Strategická oblasť Kultúrne a inkluzívne mesto je primárne zameraná na obyva-
teľov mesta, cieľom je vytvoriť otvorené, inkluzívne a udržateľné mesto so širokou 
dostupnosťou kultúry ako nemateriálneho zdroja kvality života všetkých obyva-
teľov mesta. Prioritami v tejto oblasti je dostupnosť kultúry v širokom zmysle – in-
kluzívny verejný priestor, odstraňovanie fyzických bariér pri prístupe ku kultúre, 
mitigácia socio-ekonomických bariér, decentralizácia, podpora komunít, pod-
pora občianskej spoločnosti, inklúzia, udržateľnosť. Veľkú príležitosť v tejto oblasti 
predstavuje rozvoj kultúrnych domov v okrajových častiach a kultúrno-komunit-
ných aktivít.

Na začiatku roku 2022 bude vypracovaný akčný plán, v ktorom budú zadefi no-
vané jednotlivé opatrenia a kroky ich implementácie. Príklady možných opa-
trení vyplývajúcich zo strategického dokumentu sú napríklad – obnova aktivít 
v kultúrnych domoch, úprava grantového systému, kde by okrem podpory pro-
fesionálnych umeleckých aktivít vznikla aj možnosť podpory kultúrno-komunit-
ných aktivít, rozvojové aktivity v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, pod-
pora vzniku zázemia pre festivaly a veľké podujatia, podpora kultúrneho turizmu 
a nových turistických produktov, propagácia a tvorba identity mesta cez stra-
tegické kultúrne podujatia, účasť v medzinárodných a európskych projektoch, 
revitalizácia verejného priestoru a tvorba manuálu verejneho priestranstva.

Kreatívna Žilina 2035

Kultúrna stratégia – Kreatívna Žilina 2035 je strategický dokument defi nujúci víziu 
udržateľného rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného 
ruchu v meste Žilina v období od roku 2021 do roku 2035. Dokument bol spraco-
vaný v kontexte príprav kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2026 a vo väzbe na prípravu strategických a programových dokumen-
tov pre nové programové obdobie 2021 – 2027. 

Spracovateľom návrhu stratégie je prípravný tím kandidatúry mesta Žilina na ti-
tul Európskeho hlavného mesta kultúry – Žilina Beskydy 2026 v úzkej spolupráci 
s dotknutými odbormi MÚ a v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste Žilina. 
Analytickú časť odborne zastrešili výskumní pracovníci zo Žilinskej univerzity 
a nezávislí odborníci na jednotlivé oblasti, ktorí pomohli nastaviť aj strategické 
rámce. 

Predložený návrh je výsledkom širokého participatívneho procesu a do tvorby 
podkladov bola zapojená široká odborná verejnosť zo štátneho, verejného i mi-
movládneho sektora. Širšia verejnosť mala možnosť zapojiť sa do prípravného 
procesu pomocou online dotazníka, platformy Mestské zásahy, komunitným 
mapovaním v mestských častiach alebo cez výskum verejnej mienky.

Čo prinesie stratégia Žiline a čo od nej očakávame?

Cieľom strategických opatrení je dosiahnuť, aby Žilina bola v roku 2035 otvo-
rené, inkluzívne a udržateľné mesto so širokou dostupnosťou kultúry, ktorá bude 
prispievať k zvyšovaniu kvality života všetkých jej obyvateľov. V meste pôsobí 
pestrá, vitálna a kooperujúca kultúrna scéna, fungujúca v adekvátnych in-
fraštruktúrnych podmienkach a za účasti zanieteného a otvoreného publika 
tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Je atraktívnou adresou pre krea-
tívcov naprieč oblasťami sektora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorí tu 
nachádzajú ideálne podmienky na sebarealizáciu. Ich prítomnosť mestu priná-
ša rozvojové impulzy v podobe inovácií, na ktorých sa podieľajú v dobre fun-
gujúcej spolupráci s  aktérmi z ďalších sektorov. Vďaka tomu je Žilina značkou 
rozpoznateľnou v medzinárodnom meradle. Mesto radi navštevujú ľudia zo Slo-
venska, prihraničného okolia aj z ďalších častí sveta, pretože je centrom eurore-
giónu s nezameniteľným prírodným bohatstvom, ktoré si môžu vychutnávať 
vďaka dobre fungujúcim službám a jedinečnej kultúrnej ponuke tvoriacej pri-
danú hodnotu aj pre ľudí bežne kultúru nevyhľadávajúcich.

Strategické oblasti

www.zilina2026.eu Zilina2026 zilina2026
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Žilinská univerzita v Žiline má nové logo

Po viac než desaťročí je čas na nový dizajn 

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) od základu mení svoju vizuálnu identitu. Nové 
logo predstavili aj štyri osobnosti UNIZA na univerzitnom YTB kanáli, vrátane súča-
sného pána rektora Jozefa Jandačku.

UNIZA začala používať od 1. septembra 2021 nové logo, ktoré ideovo nadväzu-
je na sochárske dielo Pulzujúce srdce univerzity na Univerzitnom námestí. Jej 
autorom  je sochár Bohuš Kubinský, ktorý spolu s grafikom a ilustrátorom Marti-
nom Lackom pripravili návrh loga UNIZA ešte koncom minulého roka. Autorská 
dvojica umelcov vytvorila dizajn manuál jednotnej vizuálnej identity Žilinskej uni-
verzity v Žiline. 

Zloženie loga, organicky aj anorganicky

Logo sa skladá zo symbolu a textovej časti, farba je základná modrá.  Samozrej-
mosťou je spracovanie v doplnkových farbách fakúlt. Textová časť je vysá- 
dzaná  písmom Public Sans. Reprezentuje súčasnosť aj budúcnosť identity UNI-
ZA, podobne ako symbol Pulzujúceho srdca univerzity. Spája viacero aspektov, 
symbolických sedem čiar prepája jednotlivé fakulty do celku a reflektuje pod-
statu inštitúcie ako živého organizmu, ktorý sa neustále mení, pulzuje životom 
študentov, pedagógov a procesov univerzity zároveň. 

Od Pribiša ku Kubinskému a Lackovi

Žilinská univerzita v Žiline riešila potreby registrácie loga v 90. rokoch minulého 
storočia. Logo UNIZA sa predtým používalo viac ako dve desaťročia amatér-
skym spôsobom, bolo nečitateľné a prešlo viacerými neautorskými úpravami.  
K autorskej rekonštrukcii loga bol preto prizvaný akademický sochár Miroslav 
Pribiš, syn Rudolfa Pribiša (akademický sochár navrhol insígnie VŠD v Žiline, sym-
bol okrídlenej múzy a železničného kolesa). Autorizované logo  s okrídlenou žen-
skou figúrou a vnútorným kruhopisom bolo vytvorené v roku 2007. Bude sa môcť 
toto pôvodné logo ešte používať? Áno. Podľa smernice č. 199 Zásady používa-
nia, ochrany loga a manuál jednotného vizuálneho štýlu Žilinskej univerzity v Žili-
ne, ktorá bližšie určuje vizuálny štýl UNIZA, možno pôvodné logo Žilinskej univerzi-
ty v Žiline, Vysokej školy dopravy a spojov, Vysokej školy dopravnej používať ako 
historické logo (logá) pre ceremoniálne a reprezentačné účely, po schválení 
rektorom, resp. povereným prorektorom.

Dielo Pulzujúce srdce univerzity

UNIZA má ambíciu prezentovať sa ako moderná vzdelávacia a medzinárodne 
uznávaná vedeckovýskumná inštitúcia. Byť srdcom pre ľudí a študentov, pod-
porovať ich tvorivý potenciál a vzdelávanie. Cez lepšie využitie inovačného po-
tenciálu pre rozvoj mesta, regiónu, Slovenska aj Európskej únie. UNIZA má jedi-
nečnú geolokáciu, je na kopci s panoramatickými výhľadmi, ponorená do 
zelene v blízkosti lesoparku. Je centrálnym bodom pre študentov všetkých 
fakúlt.

Nadrozmerná socha Pulzujúce srdce univerzity je vyrobená zo zrkadlovo lešte-
nej nehrdzavejúcej ocele a bola odhalená na jar v minulom roku. Váži 4 000 kg, 
meria 4 m a je centrom Univerzitného námestia obklopeného perfektne udržia-
vaným zeleným trávnikom. Dielo je z rovnakého materiálu, z akého bola vyro-
bená napríklad aj slávna Cloud Gate svetoznámeho umelca Anisha Kapoora, 
ktorú v roku 2006 umiestnil do Millenium Parku v Chicagu. 

Na Slovensku nie je jednoduché presadiť umelecké dielo medzinárodnej úrov-
ne vo verejnom priestore. Žilinskej univerzite sa to podarilo, vynaložila naň 
200-tisíc eur v rámci riešenia celého námestia pred univerzitou. Pulzujúce srdce 
univerzity vyjadruje dynamiku a energiu univerzitného prostredia. Ak sa toto die-
lo a priestor okolo neho stane stretávacím miestom, splní svoj význam a stane sa 
nesmrteľným.

Autor diela Pulzujúce srdce univerzity Bohuš Kubinský pôsobí na Fakulte architek-
túrya dizajnu STU v Bratislave. Jedným z jeho aktuálne vystavených diel je pu-
tovná inštalácia obrej molekuly na nádvorí Starej radnice v Bratislave, ktorej je 
spoluautorom. 
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ŽILINA SA PRIPRAVUJE NA

S blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou

zosnulých spúšťa mesto Žilina opäť výzvu „Dajme prednosť

prirodzenej kráse kvetov“.

Výzva spočíva vo využití živých či sušených kvetov

na hroboch našich najbližších. Plastové kvety vydržia síce

dlhšie, ale sú veľkou záťažou pre životné prostredie.

VÝZVA „DAJME PREDNOSŤ

PRIRODZENEJ KRÁSE KVETOV“

Železničná stanica: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 a 16.00 hod.

PIETNA, krematórium: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,

14.30, 15.30 a 16.30 hod.

PIETNA, krematórium: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,

15.15, 16.15

ODCHODY SPOJOV

LINKA Č. 31:

LINKA Č. 1:

Na trase linky č. 21 spoje, ktoré končia na Nám. sv. J. Bosca,

budú pokračovať na konečnú Bánová, Colnica.

V dňoch 28. – 29. 10. 2021 bude platiť prázdninový režim

(JESENNÉ PRÁZDNINY) v prevádzke MHD.

Pri príležitosti Pamiatky zosnulých bude zabezpečená

mimoriadna preprava dňa 31. októbra a 1. novembra 2021

z centra mesta na Starý aj Nový cintorín po trase linky č. 31.

Zo sídlisk Vlčince, Solinky, Hliny po trase linky č. 1 so

zachádzaním na Nový cintorín.

MIMORIADNA PREPRAVA MHD

Mestská polícia prijme v dňoch

29. 10. – 1. 11. 2021 opatrenia vo forme zvýšeného dohľadu,

ktorého cieľom bude zabezpečenie verejného poriadku,

usmerňovanie návštevníkov cintorínov a ochrana majetku

občanov.

Vzhľadom na očakávané zhustenie premávky

a zvýšený počet parkujúcich vozidiel v okolí cintorínov

vyzýva mestská polícia občanov, aby rešpektovali pokyny

vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,

dopravného značenia a pokyny príslušníkov mestskej polície.

Mestská polícia taktiež odporúča, aby občania nepo-

nechávali cennosti vo vozidlách a neopomenuli vozidlá

riadne zabezpečiť.

MESTSKÁ POLÍCIA ŽILINA

ZVÝŠI DOHĽAD

V prípade potreby kontaktujte

OPERAČNÉ STREDISKO MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA

na telefónnych číslach:

041 / 5621 166 alebo 159.

Správca pohrebísk (ŽILBYT, s.r.o.) pripravuje všetky cintoríny

nachádzajúce sa na území mesta Žilina na Sviatok všetkých

svätých a Pamiatku zosnulých. Počas tohto obdobia bude

na jednotlivých cintorínoch zabezpečené častejšie

dopĺňanie vody a odvoz komunálneho odpadu. Na Novom

cintoríne a v Závodí budú umiestnené mobilné toalety.

Všetkých 17 cintorínov bude pre návštevníkov otvorených

nonstop až do 8. NOVEMBRA 2021.

Otváracie hodiny kancelárie správy pohrebísk:

1. NOVEMBER 2021 (pondelok): od 7.00 do 14.00 hod.

2. NOVEMBER 2021 (utorok): od 7.00 do 14.00 hod.

3. NOVEMBER 2021 (streda): od 7.00 do 16.00 hod.

Obedná prestávka: od 11.30 do 12.00 hod.

SPRÁVCA CINTORÍNOV INFORMUJE

NONSTOP DISPEČING na telefónnych číslach:

0905 509 090 a 0905 787 342.

PAMIATKU ZOSNULÝCH
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ONLINE

Žilina
mobilná aplikácia

Žilina

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. 

Celý program nájdete na webe:
www.rowww.rosenfeldovpalac.sk. 

4. 10. 19.00 hod.
KONCERT Hrajú a spievajú sestry Chmúrové 
Vystúpia Katarína Chmúrová, Anna Chmúrová, 
Mária Chmúrová a hosť Timea Prievozníková. 
Klavírny sprievod Jelena Holá.

12. 10. 17.00 hod. 
PREDNÁŠKA Vampirizmus v dejinách Európy
Prednáša Katarína Nádaská.

16. 10. 15.00 hod. 
RODINNÁ SOBOTA Picassové strašidlá
Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. 
Voľné pokračovanie Malých dejín umenia. 
Účasť podmienená prihlásením.

21. 10. 17.00 hod. 
GENIUS LOCI VŠDS – Vysoká škola dopravy a spojov
Hosťami moderovanej diskusie sú Ladislav Skyva, 
Miroslav Za�ka, Otakar Bokůvka a Július Špelina. 
Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.



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

OKTÓBER
PROGRAM
30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

B. ŠVIDRAŇOVÁ, B. ZACHAR, M. KOLEJÁK, I. PAGÁČOVÁ, A. JUHÁSOVÁ, J. DOBRÍK V INSCENÁCII DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA

PIATOK 1 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN A JE TU ZAS  
KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

SOBOTA 2 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN NEZNÁŠAM ŤA! 
SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV
RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

ŠTVRTOK 7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN TRIKY, FET A MAKAČI
KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

UTOROK 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ SILNÉ REČI 

STREDA 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA 
DRÁMA / TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 14 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN NIEKTO PRÍDE  
DRÁMA / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 16 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

ŠTVRTOK 21 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN HEY! SLOVÁCI  
AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV
RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

PIATOK 29 17:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / V. GENERÁLKA NAŠE FOTKY 
TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / PREMIÉRA NAŠE FOTKY 
TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

                        HOSŤUJEME V OKTÓBRI                                

PONDELOK 11 19:45 / NOVÁ DRÁMA / BRATISLAVA BEZZUBATÁ  

                        HOSŤUJEME V NOVEMBRI                                  

SOBOTA 6 18:30 / DIVADELNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ KORTYNY 2021 NEZNÁŠAM ŤA!
REVÚCA

OKTÓBER
30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

B. ŠVIDRAŇOVÁ, B. ZACHAR, M. KOLEJÁK, I. PAGÁČOVÁ, A. JUHÁSOVÁ, J. DOBRÍK V INSCENÁCII DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA


