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Mesačník

Nádoby na bioodpad budú dostupnejšie

Schodisko na Ulici Andreja Kmeťa 
je zrekonštruované

Vonkajšie schodisko, ktoré spája Ulicu Andreja 
Kmeťa s Ulicou J. M. Hurbana, sa po rokoch 
dočkalo rekonštrukcie. Frekventované schodisko 
sa nachádza v blízkosti Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Žiline. 

Ktoré miestne dane 
a poplatky budú občania 
a podnikatelia platiť 
v roku 2022?
Tieto dane Mesto Žilina zaviedlo Všeobecne 
záväzným nariadením č. 20/2019 o dani z nehnu-
teľností, dani za psa, dani za predajné automaty 
a dani za nevýherné hracie prístroje, v ktorom 
ustanovilo sadzby daní, zníženie daní 
a oslobodenia od daní.

Vytriedený kuchynský bioodpad doteraz Žilinčania vhadzovali do 100 špeciálnych kontajnerov. V najbližších dňoch k nim na území mesta 
pribudne ďalších 950 kusov 240-litrových nádob na biologický komunálny odpad (hnedé nádoby). Obyvatelia ich nájdu pri nádobách na 
zmesový odpad (čierne nádoby), teda v primeranej vzdialenosti od bytových domov. Samospráva zároveň upozorňuje, že dôjde k presunom 
tzv. „zvonov“ – kontajnerov  na biologický odpad, no všetky stojiská budú postupne vybavené novými nádobami. 

Viac sa dočítate na str. č. 3

str.13MANUÁL PRE DOMÁCNOSŤ PRI 
ochorení COVID-19 
– variant omikron

Prinášame vám prehľadný manuál, ako postupo-
vať pri ochorení COVID-19 – variant omikron, kde 
nájdete praktické informácie a dôležité kontakty.  
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Klientske centrum je do odvolania otvorené od 8.00 do 14.00 hod. 

Milí Žilinčania, 
zima v posledných 
dňoch a týždňoch vr-
cholila, ale s kolegami 
sa už pozeráme aj za 
horizont zimných me-
siacov. S radosťou sa pri-
pravujeme na výsadbu 
638 kusov stromov v uli-
ciach Žiliny v tomto roku. 

Výsadba v našom meste 
v minulosti prebiehala 
nekoncepčne, kvantita 
bola často dôležitejšia 
než správny výber lo-
kality a druhového zlo-
ženia stromov. Výsled-
kom je, že sa časom 
niektoré stromy musia 
odstraňovať napríklad 
preto, že ohrozujú maje-
tok obyvateľov. Tomu sa 
chceme do budúcna 
vyhnúť a tohtoročnému 
sadeniu v približne 50 lo-
kalitách predchádzala 
poctivá odborná prípra-
va. Na zeleni nám záleží, 
preto k výrubom pristu-
pujeme neochotne, aj 
keď sú občas nevyhnut-
né. Vtedy uplatňujeme 
pravidlo, že za každý 
odstránený strom musia 
byť v Žiline vysadené 
dva nové.  

Zmeny nás čakajú 
v problematike diviačej 
zveri, ktorej nájazdom 
čelia niektoré mestské 
časti. Vypočuli sme 
požiadavky občan-
ov a začiatkom tohto 
roku sme kompletne 
obnovili plot na No-
vom cintoríne, ktorý by 
mal byť pre zvieracích 
návštevníkov dostatoč-
nou bariérou. Sídlisko 
Hájik tento rok čaká in-
štalácia prvých poloza-
pustených kontaj-
nerov na území mesta, 
čo je projekt, ktorého 
rozsah chceme pos-
tupne rozširovať. 

O ďalších novinkách 
a plánoch pre Žilinu sa 
dozviete na nasledu-
júcich stránkach a ja 
vám želám všetko dobré 
a príjemné čítanie. 

Dezinfekčná prestávka od 11.30 do 12.00 hod. a zvýšená miera dezinfekcie v klientskom centre. 

AKTUÁLNE OPATRENIA PRE FUNGOVANIE
Mestského úradu v Žiline

Kontrola dodržiavania opatrení pri vstupe 
do budovy – nosenie respirátorov, dezin-
fekcia rúk, možnosť odmerania si teploty 
pri vstupe. 

1. 2.
Regulovanie počtu klientov v klientskom 
centre aj na jednotlivých pracoviskách, 
a to na 1 osobu na 25 m2   a dodržiavanie 
potrebných odstupov.

3. Klientske centrum je do odvolania otvorené od 8.00 do 14.00 hod. 

2 m 25 m2RESPIRÁTOR DEZINFEKCIA

Práce na megaprojekte železníc za  vyše 320 mil. eur 
sú v plnom prúde
Približne 323,37  miliónov eur by mal stáť projekt dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej 
železničnej infraštruktúry v uzle Žilina. Modernizáciu, ktorá je pracovne nazývaná „železničný uzol Žilina“, 
zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava.

Autor: VM

Stavebné práce pozostávajú z prestavby existujúcej 
železničnej dopravnej cesty, zvýšenia stupňa technickej 
vybavenosti, zabudovania moderných a progresívnejších 
prvkov, čím dôjde ku skvalitneniu a zlepšeniu jej technických 
parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku. Celá 
stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - 
západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh.

Napriek tomu, že cieľom modernizácie železničného uzla 
Žilina je rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, prinesie aj 
značné zlepšenie dopravnej situácie v celom území. Fi-
nancovanie tohto rozsiahleho projektu sa uskutočňuje 
z dvoch eurofondových zdrojov, a to z Operačného pro-
gramu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja CEF 
(Nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility).

Internetová stránka projektu www.uzolzilina.sk 

Od začiatku tohto roka je pre verejnosť k dispozícii webstrán-
ka o projekte. Prinášať bude pravidelné a užitočné informá-
cie o priebehu modernizácie železničného uzla Žilina. 

Ulica Ľavobrežná (cesta I/60) – vjazd a výjazd zo stavenis-
ka – do konca roka 2023

Na ceste I/60 (ulica Ľavobrežná) je v smere na Martin v mies-
te prídavného pruhu dočasným dopravným značením 
určený vjazd a výjazd vozidiel na stavenisko. Tento je oboj-
smerný a jednostranný – čo znamená pravé odbočenie 
zo smeru od Bratislavy (vjazd) a pravé odbočenie v smere 
na Terchovú (výjazd). Doprava verejnosti je vedená 
v dvoch jazdných priamych pruhoch.

Ulica Ľavobrežná – čiastočná uzávera chodníka – 
do 31. 8. 2022

Uzávera sa týka približne 570 metrov chodníka na Ľavo-
brežnej ulici. Dôvodom sú búracie práce a realizácia in-
žinierskych sietí v priestore predmetného chodníka. Ob-
chádzková trasa je vedená po chodníkoch na uliciach 
Na Sihoti, Kysucká, Uhoľná a Na strelnici, a je vyznačená 
smerovými tabuľami.

Ulica Uhoľná – uzávera miestnej komunikácie – do konca 
roka 2023. 

Na časti ulice Uhoľná je obmedzená premávka v súvislosti 
s výstavbou oporného múru a podchodu pre peších pod 
traťou ŽSR. Obmedzenie vo forme uzávery miestnej komu-
nikácie je na konci ulice Uhoľná. Vybudovaná je dočasná 
obchádzková trasa vo forme prepojenia ulíc Uhoľná a Na 
Strelnici, čím sa zabezpečí prístup k budove ŽSR ako jedi-
ného dotknutého objektu.

Aktuálne dopravné obmedzenia v meste

Okrem informácii o samotnom stavebnom projekte a jeho 
účastníkoch tu v prehľadnej forme nájdete pravidelne aktu-
alizovanú fotogalériu zo staveniska, správy a aktuality z prie-
behu výstavby, informácie o dopravných obmedzeniach 
a tiež kontakt na zhotoviteľa – Združenie pod Dubňom.

Zdroj: www.uzolzilina.sk
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ak si prajete dostávať bezplatné informácie 
o plánovaných odstávkach elektrickej energie 
na vašom odbernom mieste prostredníctvom 
sms alebo e-mailu, môžete sa zaregistrovať na: 
https://e.ssd.sk/wk,

Z MESTSKEJ KRONIKY...

21. február 1990 
Pred hotelom Slovakia sa konala pokoj-
ná demonštrácia na podporu požiadavky 
urýchleného odchodu cudzích vojsk (So-
vietskej armády) z nášho územia. Demonštrá-
cie sa zúčastnili stovky občanov Žiliny. 

28. február 1990
V Športovej hale na Bôriku boli slávnostne 
otvorené XII. Majstrovstvá sveta v hádzanej 
mužov skupiny D. Otvorenia šampionátu sa 
zúčastnil aj generálny sekretár Medzinárodnej 
hádzanárskej federácie (IHF) pán Raymond 
Hahn a predseda organizačného výboru Ing. 
Cyril Srnka.  

20. február 1991
Verejnosti bola sprístupnená farská knižnica 
v bývalej budove farského úradu. Vo svojom 
fonde má knižnica 530 publikácií so zame-
raním na náboženskú tematiku. 

27. február 1991
Vyšlo prvé číslo Žilinského večerníka, novín 
Mestského úradu v Žiline. Šéfredaktorom je 
Mgr. Štefan Debnár. Počiatočný náklad je 5 000 
výtlačkov. Poslaním Večerníka je informovať 
občanov o činnosti mestského zastupiteľstva, 
o práci mestského úradu, jeho všetkých zložiek 
a komisií a o dianí v meste. 

11. február 2003
Na Novom cintoríne na Hradisku bolo  sláv-
nostne uvedené do prevádzky kremató-
rium, ktoré vybudovala fi rma Funeral, spol. s r. 
o., nákladom 25 ml. Sk. Je to prvé súkromné 
krematórium a celkove štvrté krematórium na 
Slovensku, po Bratislave, Banskej Bystrici a Koši-
ciach. 

14. február 2008
Osobitný vyslanec a legát pápeža Benedikta 
XVI., J. Em. kardinál Jozef Tomko, na mimo-
riadnej tlačovej besede Konferencie biskupov 
Slovenska v Bratislave oznámil, že v rámci novej 
územnej reorganizácie rímskokatolíckej cirkvi 
na Slovensku vznikne v Žiline nová diecéza so 
sídelným biskupom. Katedrálnym chrámom 
bude Kostol Najsvätejšej Trojice. 

Vznik biskupstva bol významnou historic-
kou udalosťou, ktorá výrazne ovplyvnila život 
v metropole severného Slovenska. Biskupstvo 
vzniklo v roku 2008, kedy sme si pripomenuli 
800. výročie prvej písomnej zmienky o Žiline. 
Biskupstvo v Žiline vzniklo odčlenením od Ni-
trianskej diecézy. Delenie diecéz posudzoval 
Vatikán takmer päť rokov, odkedy slovenskí 
biskupi podali návrh.  

Online verzie Kroniky mesta Žilina nájdete 
na internetovej stránke www.zilina.sk v sekcii 
Život v meste/O meste. Vytlačené publikácie 
(ročníky 1989 – 2020) sú k nahliadnutiu na Rad-
nici mesta Žilina.

ak si chcete overiť  plánovanú odstávku elek-
trickej energie na vašom odbernom mieste ale-
bo vo vašej obci, môžete tak urobiť na: https://
online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po. 

Vážení občania, 

OZNAM

Povinnosť triediť bio-
logicky rozložiteľný 
kuchynský odpad (BRKO) 
má Žilina, podobne ako 
iné mestá a obce na 
Slovensku, od 1. januára 
2021. Cieľom nového 
legislatívneho nariade-
nia je zlepšiť odpadové 
hospodárstvo a zmierniť 
záťaž na životné pros-
tredie. Kuchynský bio-
odpad tvorí až polovicu 
komunálneho odpadu, z 
ktorého viac ako 60 % na 
Slovensku skládkujeme. 
Vďaka správnemu a zod-
povednému triedeniu 
môžeme znížiť množs-
tvo vyprodukovaného 
komunálneho odpadu, 
ktorý končí na sklád-
kach. Správne vytrie-
dený bioodpad je 
možné ešte zhodnotiť, 
teda spracovať na ďalšie 
využitie. 

Ako benefi t nad rámec 
zákonom stanovených 
povinností zabezpečilo 
mesto pre každú domác-
nosť žijúcu v pane-
láku a bytových do-
moch štartovací balíček 
určený na triedenie 
kuchynského biood-
padu. Žilinčania z by-
tových domov v ňom 
našli praktické pomôcky.  
Obyvatelia rodinných 

domov majú podľa 
všeobecne záväzného 
nariadenia mesta po-
vinnosť kompostovať 
biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad  
a kuchynský odpad 
v kompostéroch na 
svojom pozemku. Pre 
splnenie tejto povinnosti 
mesto zabezpečilo kom-
postéry, pričom domác-
nosť v rodinnom dome 
má nárok na jeho bez-
platné prevzatie.

Využitie kuchynského 
bioodpadu je možné iba 
za predpokladu, že sa 
triedi správne. Do kon-
tajnera na bioodpad 
je potrebné hádzať len 
odpad, ktorý tam patrí. 
V opačnom prípade sa 
jeho obsah znehodnotí 
a napokon skončí na 
skládke zmiešaného ko-
munálneho odpadu tak, 
ako tomu bolo doposiaľ. 

Na triedenie kuchyn-
ského bioodpadu je 
potrebné využívať 
výlučne biologicky roz-
ložiteľné vrecká, ktoré 
je možné si zakúpiť 
v predajniach drogérie. 
Bežné plastové vrecká 
je zakázané používať, 
keďže kuchynský bio-
odpad znehodnocujú. 

Žilinčania vytriedili 519 ton kuchynského 
bioodpadu, mesto inštaluje ďalšie smetné nádoby
Vytriedený kuchynský bioodpad doteraz Žilinčania vhadzovali do 100 špeciálnych kontajne-
rov. V najbližších dňoch k nim na území mesta pribudne ďalších 950 kusov 240-litrových nádob 
na biologický komunálny odpad (hnedé nádoby). Obyvatelia ich nájdu pri nádobách na 
zmesový odpad (čierne nádoby), teda v primeranej vzdialenosti od bytových domov. 
Samospráva zároveň upozorňuje, že dôjde k presunom tzv. „zvonov“ – kontajnerov  
na biologický odpad, no všetky stojiská budú postupne vybavené novými nádobami. 

Pre obyvateľov panelákov:
• Do kontajnera na kuchynský bioodpad pa-
tria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestovi-
ny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové 
vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, 
scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín 
či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po 
dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie). 
• Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, 
zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací 
trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté po-
traviny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov: 
• Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej 
záhrade môžu: biologicky rozložiteľný odpad zo 
záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, 
ako zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestovi-
ny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové 
vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, 
scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín 
či kytíc, zvierací trus. 
• Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: ole-
je (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo 
na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v oba-
loch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, 
veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potravi-
ny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov mesto nad 
rámec zákona zabezpečí špeciálne nádoby na 
kuchynský bioodpad pri stojiskách triedeného 
zberu. 
• Do týchto kontajnerov na kuchynský bioodpad 
patria: mäsové a mliečne výrobky, potraviny po 
dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).  

Autor: VM

TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU

Nákup 240-litrových nádob na biologický komunálny 
odpad je fi nancovaný z projektu  s názvom „Zmierňo-
vanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žili-
na“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 
2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Informácie MsÚ: 041/7063 111

Matrika: 041/7063 506

Odpadové  hospodárstvo: 041/7063 231

Dane: 041/7063 609

Sociálne a bytové: 041/7063 503 

Stavebný úrad: 041/7063 516

Školstvo: 041/7063 305
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Rozhodli sme sa ukončiť 
problém s divou zverou, 
ktorá roky trápila pozo-
stalých a nájomníkov na 
Novom cintoríne v Žiline. 
Na základe viacerých 
podnetov od občan-
ov a správcu pietneho 
miesta sa zástupcovia 
mesta rozhodli zjednať 
nápravu a zamedziť 
vstup divej zveri na cin-
torín. Realizáciu oplote-

Diviaky sa na Nový cintorín 
už nedostanú

V mestskej časti Bytčica 
vzniklo nové parkovis-
ko, ktoré je určené pre 
potreby materskej školy, 
priľahlejšieho bytového 
domu a blízkych objek-
tov.

V danej lokalite sa na-
chádzala nevyužívaná 
zelená plocha, ktorá 
bola upravená. Pôvod-
né stromy ostali zach-
ované a vysadilo sa 7 

V Bytčici vzniklo nové parkovisko

Projekt bol zameraný 
na moderné a bez-
pečné schodisko, ktoré 
je doladené o priestor 
na odpočinok. Zre-
konštruovaný priestor 
bude sprístupnený vere-
jnosti začiatkom jari. 
Celkové náklady prác 
sú vo výške 101-tisíc eur.

Schodisko na Ulici Andreja 
Kmeťa je zrekonštruované

Mesto Žilina začalo s rekonštrukciou oplotenia na Novom cintoríne. 
Pietne miesto sa nachádza na okraji lesa a láka divú zver, ktorá svojou 
aktivitou poškodzovala hrobové miesta a ich okolie. Nové oplotenie 
bude slúžiť ako bariéra a ochrana pred diviačou zverou. 

Autor: KZ

nia sa začala koncom 
mesiaca september a 
práce budú dokončené 
v priebehu mesiaca 
február. Oplotenie je 
zo zváraných poplas-
tovaných panelov s 
výškou 2,3 metra. Tak-
tiež budú osadené 
podhrabové dosky, 
ktoré budú slúžiť ako 
odolná bariéra proti 
diviačej zveri. Celková 

dĺžka opraveného oplo-
tenia je 550 metrov. 
Náklady nepresiahnu 
čiastku 87-tisíc eur. Po 
dokončení prác bude 
dôležité zatváranie 
všetkých bránok, aby si 
zver nenašla cestu dnu. 
Preto prosíme pozo-
stalých a nájomníkov, 
aby dbali o čistotu 
a dodržiavali návštevný 
poriadok cintorína. 

Na nevyužívanej ploche vzniklo 27 nových parkovacích miest. Parko-
visko bude pre verejnosť otvorené po kolaudačnom konaní koncom 
mesiaca február.

Autor: KZ

kusov okrasných stromov 
Prunus serrulata Kanzan, 
ktoré slúžia ako ochran-
ná a estetická bariéra 
medzi materskou školou 
a parkoviskom. Pribudlo 
aj nové osvetlenie, ktoré 
zaručí väčšiu bezpečnosť 
v danej lokalite. 

Odvedenie dažďových 
vôd z povrchu komu-
nikácie spevnených 
plôch a parkovísk je 

Vonkajšie schodisko, ktoré spája Ulicu Andreja Kmeťa s Ulicou 
J. M. Hurbana, sa po rokoch dočkalo rekonštrukcie. Frekventované 
schodisko sa nachádza v blízkosti Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Žiline a občania i návštevníci ním budú môcť bezpečne 
prejsť do centra mesta, resp. časti Staré mesto.

Autor: KZ

Prvotná myšlienka vý-
meny pôvodnej dlaž-
by bola na Útvare 
hlavného architekta 
mesta Žilina zmenená. 
Vznikol nápad spríjem-
niť verejný priestor do-
plnením schodiska o 
nové komponenty, a to 
o lavičky a kvetináče, 

ktoré priestor oboha-
tia o ďalší kus prírody a 
zelene. V rámci staveb-
ných úprav boli vyme-
nené kamenné dlažby, 
odpočívadlá vrátane 
základových konštruk-
cií a zábradlie. Lavičky 
sú prístupné z podest 
a nové zábradlie.

zbezpečené ich prieč-
nym a pozdĺžnym sk-
lonom do uličných 
vpustov, ktoré sú ďalej 
zaústené do dažďovej 
kanalizačnej prípojky. 
Odvodnenie je riešené 
cez odlučovač ropných 
látok a voda následne 
vsakovaná cez vsako-
vací objekt. Spomínaný 
systém zaručí ekologické 
odvodňovanie parkova-
cej plochy.
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Nové basketbalové koše na Hlinách V

Žilinská komunitná nadácia podporuje šport
Rok 2021 bol pre Žilinskú komunitnú nadáciu rozbiehajúcim. V rámci rozvoja a podpory športu pre občanov mesta nadácia zrealizovala umiest-
nenie siedmich basketbalových konštrukcií a dvoch pingpongových stolov.

Autor: EL

Nadáciu je možné podporiť aj darovaním 2 % dane z príjmu. 
Bližšie informácie sú na stránke www.zilinskanadacia.sk.

Žilinské deti a mládež 
môžu využívať dva bas-
ketbalové prvky na ihri-
sku na Ulici Mateja Bela 
na sídlisku Hájik a ďalšie 
dva zas na ihrisku na Hlin-
skej ulici na Hlinách V. 
Basketbalové konštruk-
cie sa tiež umiestnili v 
mestskej časti Bytčica 
(ulica Pažite), na futbalo-
vom štadióne v mestskej 
časti Zádubnie a tiež 
na ihrisku vedľa mater-
skej školy Čajakova na 
Hlinách IV. Tieto práce 
zahŕňali – výkopové 
práce, uloženie železa, 
betónovanie a osadenie 
konštrukcií.

Betónové pingpongové 
stoly sú od roku 2021 pre 
Žilinčanov k dispozícii na 
dvoch lokalitách. Jeden 
na futbalovom štadióne 
v mestskej časti Zádub-
nie a jeden vo vnútrob-
loku Martinská na sídlisku 
Vlčince.

Žilinská komunitná nadá-
cia, ktorá vznikla trans-
formáciou z pôvodnej 

Nadácie žilinský lesopark, 
má za sebou prvý rok 
fungovania. V tomto 
období bolo na pôde 
Mestského zastupiteľst-
va v Žiline rozhodnuté 
o tom, že sa stane streš-
nou organizáciou, ktorá 
bude zabezpečovať 
tzv. štvrtý pilier podpory 
športu. V rámci ofi ciál-
nej športovej politiky 
mesta existujú štyri pi-
liere, ktorými sú športové 
dotácie pre športové 
kluby, granty určené 
na podporu športových 
podujatí, podpora vr-
cholového športu a 
fond na podporu športu 
tvorený nevyčerpanými 
fi nančnými prostriedka-
mi v prvých troch pilier-
och za predchádzajúci 
kalendárny rok. Fond 
je určený na podporu 
mimoriadnej športovej 
činnosti a investičné 
zámery a údržbu špor-
tovej infraštruktúry. 

V  roku 2021 bol fond vo 
výške 35 000 eur. Z tých-
to fi nancií nadácia za-

bezpečila vybudovanie 
spomínaných 7 bas-
ketbalových košov a 2 
pingpongových stolov.
Hlavným zámerom na-

dácie pri podpore špor-
tu zostane aj v najbližšej 
budúcnosti budovanie 
verejne prístupnej špor-
tovej infraštruktúry. 

V rámci projektu CAF aktívne pracujeme na zefektívnení našej činnosti
Význam projektu nazývaného aj model CAF spočíva v zavádzaní 
a podpore manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. 
Žilina začala prvotné práce ešte počas minulého roka spracovaním 
komplexnej Samohodnotiacej správy popisujúcej stav organizácie 
a procesov za obdobie rokov 2018 – 2021. V októbri sme správu 
predložili Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
ako koordinátorovi štátnej politiky kvality.

Projekt CAF je 
nástroj komplexného 
manažérstva kvality vyt-
vorený špeciálne pre 
verejnú správu, ktorý  jej 
organizáciám pomáha 
zlepšovať ich výkonnosť. 

Model tohto projektu 
sa zakladá na pred-
poklade dosiahnutia 
tých najlepších výsled-
kov pomocou vod-
covskej stratégie a 
plánovania, čo sa v 

konečnom dôsledku 
premieta pri riadení 
zamestnancov, part-
nerstiev, zdrojov a tiež 
procesov. Do projektu 
CAF sa za posledné roky 
zapojili rôzne slovenské 
samosprávy aj iné orga-
nizácie verejnej správy.

Cieľom prvej fázy pro-
jektu CAF, ktorá pre-
biehala primárne v 
minulom roku, bola 
identifi kácia silných 

Zamestnanci mesta po stretnutí s externými  posudzovateľmi projektu CAF 

V roku 2022 by mala 
byť výška fi nancií vo 
štvrtom pilieri športu 
až 75 000 eur. Cieľom 
opäť bude doplnenie 

basketbalových košov, 
futbalových bránok, 
volejbalových sietí či 
pingpongových stolov 
po celom území mesta. 

Autor: EL

stránok mestského úra-
du, hľadanie oblastí 
na zlepšenie či získanie 
štruktúrovaného obrazu 
o stave samosprávy. Vš-
etky získané informácie 
boli vstupmi do Samo-
hodnotiacej správy 
podľa modelu CAF. 
Výstupy zo Samohod-
notiacej správy a z jej 
hodnotenia budú slúžiť v 
ďalšej fáze implementá-
cie modelu CAF, ktorou 
je realizácia Akčného 

plánu zlepšovania.   
Samozrejme, je snahou 
samosprávy poskytovať 
moderné a kvalitné 
prostredie pre občana, 

a v neposlednom rade 
byť k nemu aj bližšie 
a byť schopný efektívne 
reagovať na jeho požia-
davky a potreby.      
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Ktoré miestne dane a poplatky budú občania 
a podnikatelia platiť v roku 2022?

V roku 2022 bude Mesto Žilina, ako správca dane, vyrubovať tieto miestne 
dane a poplatok: 

• daň z nehnuteľností, 
• daň za psa, 
• daň za predajné automaty, 
• daň za nevýherné hracie prístroje, 
• poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tieto dane Mesto Žilina zaviedlo Všeobecne záväzným nariadením č. 20/2019 
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevý-
herné hracie prístroje, v ktorom ustanovilo sadzby daní, zníženie daní a oslobode-
nia od daní. 

Rovnako aj poplatok Mesto Žilina zaviedlo Všeobecne záväzným nariadením 
č. 22/2019 o poplatku, ktorým sú tiež ustanovené sadzby poplatku, ako aj po-
dklady pre jeho zníženie alebo odpustenie. 

Tieto všeobecne záväzné nariadenia sú zverejnené na webovej stránke Mesta 
Žilina.

Daň z nehnuteľností, ako i poplatok pre obdobie roka 2022 Mesto Žilina umožní 
občanom zaplatiť v dvoch rovnomerných splátkach, ktoré budú uvedené v roz-
hodnutiach.

Výšky sadzieb týchto daní a poplatku za komunálny 
odpad sa v roku 2022 nemenia.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

DAŇ ZA PSA

DAŇ ZA PREDAJNÉ 
AUTOMATY

Daň z nehnuteľností sa člení na tri časti, a to: 

•  Daň z pozemkov
    Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tom- 
    to členení, u ktorých správca dane určil ročnú sadzbu dane v % takto:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty (1,25 %),
b) záhrady (1,25 %),
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (1,25 %),
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné   
     hospodársky využívané vodné plochy (1,25 %),
e) stavebné pozemky (1,25 %).
     Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery   
     pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 v zmysle ustanovení príslušného  
     zákona (príloha č. 1 alebo č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.). 

•  Daň zo stavieb
    Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky, ktoré majú  
    jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so 
     zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá 
     vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Správca dane určil 
ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
     stavbu (0,50 eura),
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodár-
    stvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
     vrátane stavieb na vlastnú administratívu (0,50 eura),
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (2 eurá),
d) samostatne stojace garáže (1,20 eura),
e) stavby hromadných garáží (1,20 eura),
 f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (1,20 eura),
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
      stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
     administratívu (5 eur),
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a admini-
     stratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou (5 eur),
i)   ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (5 eur).

•   Daň z bytov 
    Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo   
      nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, 
   sú byty a nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa 
      k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa považu-  
     je za nebytový priestor. 
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového 
priestoru v m2. Správca dane určil ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových prie-
storov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 
nasledovne:
a) byty (0,50 eura),
b) nebytové priestory slúžiace ako garáž (1,20 eura),
c) nebytové priestory slúžiace na iné účely, vrátane bytu alebo časti bytu v byto
     vom dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor (5 eur).

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou. 

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné 
účely, pes umiestnený v útulku zvierat alebo pes so špeciálnym výcvikom, ktorého 
vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom.

Základom dane je počet psov. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného 
psa a kalendárny rok. Ročnú sadzbu dane za psa Mesto Žilina určilo podľa miesta 
držania psa nasledovne:
a) rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neu-
     vedená (5 eur),
b) bytový dom (byt) (40 eur),
c) objekt na podnikanie (100 eur).

Známka pre psa: Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňov-
níkovi evidenčnú známku psa a daňovník zabezpečí, aby pes známku skutočne 
nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na 
iného psa. Jej odcudzenie, zničenie alebo stratu je daňovník povinný nahlásiť do 
14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Za poplatok 
3,50 eura bude vydaná daňovníkovi nová známka.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú 
tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predme-
tom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky 
verejnej dopravy. 

Základom dane je počet predajných automatov. Správca dane určil sadzbu 
dane 100 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.
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Výberové zisťovanie pracovných síl

Cieľom Výberového zisťovania pracovných síl je zabezpečiť pravidelné 
informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce na Slovensku prostrední-
ctvom merania zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivi-
ty. Prieskum bude prebiehať počas celého roka 2022 formou návštevy 
domácností zamestnancom Štatistického úradu SR.

Výberové zisťovanie pracovných síl sa pravidelne vykonáva vo všetkých 
európskych krajinách. Na základe skúseností štatistických úradov krajín, 
v ktorých sa zamestnanosť takto sleduje, môžeme získané údaje označiť 
za spoľahlivé a potrebné pre vládu aj inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za 
koncipovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťo-
vaní sú užitočné aj pre širokú verejnosť.

Vašu domácnosť môže navštíviť 
zamestnanec Štatistického úradu SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje v domácnostiach 
prieskumy s rôznym zameraním. V súvislosti s tým môže aj vás doma nav-
štíviť zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa 
osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti úradu poskytnú, sú 
chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Podrobnejšie informácie o prieskumoch sa môžu občania dozvedieť na 
webovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk alebo telefonic-
ky na tel. čísle 041/511 3210.

Prieskum o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad uskutočňuje Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestov-
nom ruchu. Prieskum bude prebiehať v priebehu celého roka 2022. Do zi-
sťovania bolo vybraných 8 200 domácností zo 700 obcí, vrátane Žiliny.

Tento štatistický prieskum sa realizuje na základe Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 692/2011 zo 6. júla 2021 o európskej štatistike ce-
stovného ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie 
o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej pe-
riodicite.

Ďakujeme, že ste k zamestnancom Štatistického úradu SR 
ohľaduplní a nápomocní!

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ 
HRACIE PRÍSTROJE

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY 
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa 
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú 
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevý-
herné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické 
prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry (napr. 
šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl, gulečníkový stôl, basketbalový kôš 
a iné). Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Správca dane 
určil sadzbu dane 360 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie.
Sadzba paušálneho poplatku je 0,0754 eura za osobu a kalendárny deň.
Poplatok za množstvový zber je zavedený pre:
a) právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachá-
    dzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
b) podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajú-
     cu sa na území mesta na účel podnikania.
Sadzba poplatku pre množstvový zber je 0,0264 eura za jeden liter komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov, okrem zbernej nádoby s obsahom 
770 l (sadzba je 0,0209 €/1 l) a zbernej nádoby s obsahom 1 100 l (sadzba je 0,0165 €/1 l).

Mesto Žilina upozorňuje občanov, že v zmysle § 82 ods. 5 zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a drob-
né stavebné odpady v znení neskorších predpisov si môže poplatník uplatniť 
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie 2021
najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. 3. 2022, 
predložením podkladov, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom naria-
dení. Inak nárok v zmysle zákona zaniká. Zároveň občanov informuje, že 
úľava vo výške 30 % na poplatku na rok 2022, pri dovŕšení 62 rokov a viac k 31. 
12. 2021, sa priznáva automaticky, nie je potrebné si ju uplatňovať. 

Vzhľadom na to, že v mesiaci február 2022 bude Mesto Žilina zasielať pre 
právnické osoby a podnikateľov platobné výmery o vyrubení poplatku na 
rok 2022 a v mesiaci marec 2022 pre fyzické osoby, ktoré majú aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia o poplatku na rok 2022 
do elektronických schránok, odporúča, aby si v tomto období kontrolovali 
prijaté správy v elektronických schránkach.

Ako môžem zaplatiť miestne dane a poplatok?

• bezhotovostným prevodom na účet mesta. Odporúčame využiť túto formu  
   úhrady prostredníctvom internet bankingu. Táto bezhotovostná platba je be-
   zpečná, rýchla, je možné ju vykonať kedykoľvek z pohodlia domova. Údaje 
   (číslo bankového účtu, variabilný symbol, suma) budú uvedené v rozhodnu-
    tiach, spolu s QR kódom. Nie je teda potrebné navštíviť pracovisko klientskeho  
     centra a nosiť so sebou hotovosť.;
•  v hotovosti v pokladnici Mestského úradu v Žiline; 
•  vkladom v hotovosti v Prima banke na účet správcu dane.

Mesto vyzýva občanov, aby dane a poplatok platili až po doručení rozhod-
nutí, resp. platobných výmerov, nie skôr. Rozhodnutia budú doručované 
v priebehu mája. Zároveň žiadame, aby ste v prípade platby v hotovosti 
v pokladnici Mestského úradu v Žiline priniesli so sebou doručené rozhodnutia, 
čím sa vyhnú prípadným nedorozumeniam a dlhšiemu čakaniu.

Ďalšie miestne dane

Okrem uvedených miestnych daní a poplatku Mesto Žilina vyberá na svojom území: 
a)  daň za ubytovanie (Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2019), 
b)  daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (Všeobe-
      cne záväzné nariadenie č. 7/2020),
c) daň za užívanie verejného priestranstva (Všeobecne záväzné nariadenie 
        č. 16/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011). 

Prieskum o príjmoch a životných podmienkach slovenských domácností 
sa bude realizovať v termíne od 4. februára do 22. júla 2022, kedy môže 
zamestnanec Štatistického úradu SR navštíviť vašu domácnosť. Do zisťo-
vania bolo na Slovensku vybraných 7 000 domácností zo 436 samospráv, 
vrátane Žiliny.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do 
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci pro-
jektu európskych štatistických  zisťovaní. Cieľom projektu je získať údaje 
o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách 
Európskej únie. Vďaka tomuto prieskumu bude možné porovnať životnú 
úroveň domácností na Slovensku v rámci Európskej únie.  

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
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Podľa operačného 
plánu zimnej údržby sú 
stroje a mechanizmy v 
pohotovosti od 1. no-
vembra 2021 do 31. 
marca 2022. Reálny za-
čiatok i koniec dispe-
čersko-spravodajskej 
služby a zimnej údržby 
závisí od poveternost-
ných podmienok. Pre 
sezónu 2021/2022 sa za-
čalo v uliciach Žiliny so 
zimnou údržbou od 26. 
11. 2021. Pre účely zi-
mnej údržby bolo v ak-
tuálnej sezóne vyčle-
nených 720-tisíc eur,
doterajšie náklady 
predstavujú sumu 317 
415,34 eura. 

O zjazdnosť ciest sa v 
rámci Žiliny a jej mest-
ských častí stará spoloč-
nosť Žilinské komuniká-
cie, a. s. v spolupráci s 
ďalšími tromi externými 
dodávateľmi a v prípa-
de potreby sú k dispozí-
cii aj aktivační pracov-
níci. V pohotovosti je 
spolu 22 kusov techniky 

• tel. č.: 041/ 56 30 079, 
• e-mail: verejne.osvetlenie@zilina.sk 
• elektronicky na webovej stránke mesta: www.
zilina.sk v časti Ako vybaviť/Občan/Cestná do-
prava a parkovanie/Ohlasovanie porúch verej-
ného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie 
(formulár slúži na nahlasovanie porúch verejné-
ho osvetlenia).

Zjazdnosť žilinských ciest a chodníkov počas zimy 
zabezpečuje 22 kusov techniky
Nepriaznivé poveternostné podmienky, nízke teploty či intenzívne sneženie spôsobujú pravidelne počas zimného obdobia komplikácie takmer na 
celom území krajiny. Vykonávaním pravidelnej zimnej údržby na mestských komunikáciách a chodníkoch je možné vplyvy počasia čo najviac 
zmierňovať, nie však úplne eliminovať. Mesto Žilina vykonáva počas zimných mesiacov údržbu na 255 km ciest a na viac ako 160 km chodníkov, 
ktoré má vo svojej správe. 

Autor: AB

Svoje podnety týkajúce sa zimnej údržby mô-
žete aj naďalej nahlasovať prostredníctvom 
dispečingu zimnej údržby na tel. č.:  
041/5091523. Prehľad výkonov zimnej údržby 
je dostupný na webovej stránke mesta (www.
zilina.sk) v časti Mestský úrad/Oznamy/Do-
prava, údržba komunikácií.

– 6 veľkých a 6 malých 
sypačov s radlicami, 4 
traktory, UNC naklada-
če i ďalšie mechaniz-
my. Nápomocné sú aj 
ďalšie traktory, ktoré za-
bezpečujú údržbu ko-
munikácií v priľahlých 
mestských častiach.

Doterajšie počasie si vy-
žiadalo použiť viac ako 
313 ton kamennej dr-
viny a približne 725 ton 
posypového materiálu. 
V prípade, že po zimnej 
sezóne zvýši posypový 
materiál, bude ho 
možné opätovne, za 
podmienok správneho 
uskladnenia, použiť v 
ďalšom roku. 

Komunikácie sú počas 
nepriaznivého počasia 
udržiavané postupne, 
podľa poradia dôležito-
sti a v závislosti od inten-
zity dopravy. Všetky 
výkony sa realizujú na 
základe platného ope-
račného plánu zimnej 
údržby. Ako prvé sa za-

čínajú udržiavať cesty s 
premávkou mestskej 
hromadnej dopravy a 
vyššieho dopravného 
významu (190 km údr-
žby), druhé v poradí sa 
upravujú komunikácie 
nižšieho významu, pre-
važne vnútroblokové 
cesty mestských sídlisk 
(163,5 km údržby). Na-
koniec sa udržujú 
vnútroblokové komu-
nikácie priľahlých častí 
mesta a mestských ča-
stí, pričom z dôvodu 
operatívneho prístupu 
údržbových mechaniz-
mov do vidieckych ča-
stí mesta je zabezpe-
čená údržba vybraných 
častí vlastnou mecha-
nizáciou občanov žijú-
cich v daných lokali-
tách tak, aby bol zabez-
pečený prístup čo naj-
skôr (174 km údržby).

Počas nepriaznivého zi-
mného počasia je po-
hyb po meste vždy zhor-
šený, či už ide o chod-
cov, alebo cestnú 

premávku. Prosíme pre-
to všetkých účastníkov 
cestnej premávky, aby 
boli trpezliví. Nie je 
v možnostiach sa-
mosprávy zabezpečiť 
pokrytie všetkých mest-
ských komunikácií a 
chodníkov mechaniz-
mami a aktivačnými 
pracovníkmi ihneď, ako 
nasneží, resp. primrzne. 
V rámci zimnej údržby 
robí samospráva maxi-
mum, aby sa jej podari-
lo čo najviac zmierniť 
nepriaznivé vplyvy po-
časia a život v meste 
mohol naďalej fungo-
vať bez obmedzení. 
Vítaná je každá spo-
lupráca s občanmi a aj 
touto cestou sa im ch-
ceme poďakovať za 
podnety k zimnej údr-
žbe priamo z terénu, 
ktoré taktiež pomáhajú 
zlepšovať zimnú údržbu. 
Podľa kapacitných 
možností vieme na ne 
operatívne reagovať.
Naďalej však vyzývame 
vodičov motorových 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA NAHLASOVANIE 
PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA

vozidiel, aby dodržiavali 
pravidlá cestnej 
premávky. Zvlášť v zi-
mnom období je dôleži-
té dbať na ustanovenie 
zákona o cestnej 
premávke týkajúce sa 
zastavenia a státia vozi-
diel. Šírka radlice mec-
hanizmov na zimnú údr-
žbu je 3,2 m a previs 
pred vozidlom údržby je 
až 2 m, čo značne sťa-
žuje manévrovateľnosť 
pri prejazde ulicami a 
dochádza k zdržaniu či 
úplnému vynechaniu 
úseku. Aj na základe 
toho následne vznikajú 
pripomienky a sťažnosti, 
ktorým môžeme pred-
chádzať. Do pozornosti 
dávame najmä proble-
matickú lokalitu Sale-
ziánskej ulice, kde  vodi-
či často nenechávajú 
dostatočný priestor a 
minimálne šírkové po-
mery  na prejazd vozi-
diel údržby. Rovnako sa 
to týka aj parkovania 
motorových vozidiel na 
uliciach v mestských 
častiach. S poukázaním 
na opakujúce sa 

problémy zle zaparko-
vaných vozidiel na me-
stských komunikáciách 
vás touto cestou 
vyzývame k rešpektova-
niu pravidiel s vy-
užívaním dostupných 
parkovacích plôch 
(v mestských častiach 
najmä dvory rodinných 
domov). Ak parkujete 
na komunikáciách, žia-
dame ponechať dosta-
točne voľnú šírku jazd-
ných pruhov v zmysle 
zákona o cestnej 
premávke. Parkovať 
treba tak, aby:
a)    nedošlo k poškode-
niu vášho vozidla,
b) bol zabezpečený 
plynulý a bezpečný pre-
jazd vozidiel vyko-
návajúcich zimnú údr-
žbu.

V opačnom prípade 
v danom úseku nebude 
vykonaná zimná údr-
žba. Veríme, že toto 
upozornenie napomôže 
k bezproblémovej zi-
mnej údržbe mesta a 
nebude potrebné prijí-
mať iné opatrenia.
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Trojmesačný vzdelávací 
kurz pripravilo Centrum 
managementu udrža-
teľnosti a etiky Fakulty 
podnikohospodárskej 
Vysokej školy ekonomic-
kej v Prahe. Formou spo-
lupráce sa projektu zú-
častnil aj tím Asociácie 
manažérov a ma-
nažérok udržateľnosti 
a partnerom sa stalo 
krajské mesto Jihlava. 
Účastníci programu jeho 
absolvovaním získali po-
znatky a informácie 
týkajúce sa efektívneho 
využitia manažérskych 
nástrojov pri aplikácii pr-
vkov udržateľnosti 
v praxi, či už v oblasti 
energetiky, mobility, 
územného rozvoja či cir-
kulárnej ekonomiky, ale 
aj pri tvorbe udržateľ-
ných projektov, zavád-
zaní uhlíkovej neutrality 
i zelenomodrej infraštruk-
túry. 

Do kurzu sa okrem ďal-
ších slovenských i čes-
kých samospráv zapojila 
aj Žilina, ktorú zastu-
povala Mgr. Ivana 
Gáborová z oddelenia 

Princípy udržateľnosti 

Aby mohli samosprávy pohotovo reagovať a odolávať čoraz častejšie sa 
vyskytujúcim krízam, či už prírodným, ekonomickým alebo spoločen-
ským, je potrebné, aby boli bezpečné, v dobrej kondícii a aplikovali do 
svojho fungovania prvky udržateľnosti. Pre potreby správnych rozhodnutí 
a zavádzanie jednotlivých opatrení v súvislosti s klimatickými zmenami i 
udržateľným rozvojom v rámci samospráv absolvovali zástupcovia Únie 
miest Slovenska a niektorých členských miest prvý ročník Akadémie 
managementu udržateľnosti pre municipality v spolupráci s prestížnou 
českou univerzitou. 

Ide o spôsob rozvoja spoločnosti, ktorý pre to, 
aby efektívne pokryl potreby súčasnej ge-
nerácie, svojím konaním neohrozuje možnosti 
nasledujúcich generácií rozvíjať sa a napĺňať 
svoje potreby. Udržateľnosť ako taká je príto-
mná vo všetkých odvetviach počnúc dopra-
vou cez energetiku, životné prostredie, sociál-
nu oblasť až po  vzdelávanie a kultúru. 
Hlavným princípom udržateľného rozvoja je 
prepájať hospodársky rozvoj a spoločenský 
súlad s ohľadom na životné prostredie. 

Autor: AB

životného prostredia me-
stského úradu. Získané 
poznatky budú prínosom 
pri príprave a spracovaní 
Stratégie a akčného 
plánu adaptácie na 
nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy na území 
mesta, ktoré samospráva 
bude s podporou Fi-
nančného mechanizmu 
Európskeho hospodár-
skeho priestoru, Nórske-
ho fi nančného mecha-

nizmu a štátneho 
rozpočtu realizovať 
v tomto roku. Práve 
téma adaptácie na kli-
matické zmeny i samot-
ná stratégia je úzko pre-
viazaná s udržateľným 
rozvojom, keďže obsa-
huje opatrenia pre be-
zpečnú budúcnosť a 
udržateľné fungovanie 
mesta v podmienkach 
meniacej sa klímy v 
priebehu 21. storočia. 

Je možné ich aplikovať aj 
v prostredí fungovania samospráv?

Aký význam má pojem udržateľnosť?

Čo si môžeme pod týmto 
pojmom predstaviť? 

Od spustenia tejto služ-
by zrealizovali pracovní-
ci oddelenia výroby 
a servisu viaceré aktivi-
ty, ktoré pomohli zveľa-
diť verejný priestor. Re-
nováciou prešli prístreš-
ky MHD v mestských ča-
stiach, zrenovovali sa 
drevené časti starších 
lavičiek na území me-
sta, demontovali sa dre-
vené nášľapy na lávke 
v Závodí, ktoré nahradil 
nový oceľový rošt, osa-
dili sa stĺpiky na ochranu 
zelene a taktiež je za-
bezpečené pravidelné 
čistenie lokalít od odpa-
du. 

Denne sú pracovníci 
vysielaní k 5 – 15 nahlá-
seným podnetom. Zvy-
čajne sú to podnety od 
občanov nahlásené te-
lefonicky, e-mailom ale-
bo cez portál Odkaz 
pre starostu. Taktiež ide 
o podnety vyplývajúce 
z činnosti mestského 
úradu, ako aj rôzne ne-

S riešením nahlásených 
podnetov pomáha aj 
Pojazdná dielňa

Žilinčania majú možnosť od minulého roka stretnúť v uliciach mesta 
vozidlo Pojazdnej dielne. Využívajú ho pracovníci oddelenia výroby 
a servisu mestského úradu, ktorí tak môžu pohotovo reagovať na hlásené 
podnety od občanov a zabezpečiť údržbu, servis, opravu či odstránenie 
zistených nedostatkov.

Autor: AB

dostatky zistené pri 
činnosti pracovníkov 
priamo v teréne. Pri 
opravách či údržbe 
využívajú pracovníci vo-
zidlo Pojazdnej dielne, 
ktoré im slúži ako mate-
riálno-technické záze-
mie i na prevoz potreb-
ného materiálu v rámci 
mesta i jeho mestských 
častí. 

Fungovanie Pojazdnej 
dielne, ako aj jednotlivé 
výkony zastrešuje odde-
lenie výroby a servisu, 
ktoré taktiež zabezpe-
čuje organizáciu a 
výkon menších obec-
ných služieb pre mesto 
Žilina, organizuje verej-
noprospešné práce, 
vykonáva drobné opra-
vy detských ihrísk  a me-
stského mobiliáru, vy-
konáva pomoc pri 
upratovaní a čistení ve-
rejných priestranstiev či 
realizuje opravárenské  
a údržbárske práce 
všetkého druhu na ma-

jetku mesta.  Prínosom 
tejto služby je skrátenie 
čakacích lehôt na 
vybavenie jednotlivých 
podnetov i úsporu fi -
nančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta, keď-
že si samospráva ne-
musí niektoré výkony 
objednávať u exter-
ných dodávateľov, ale 
realizuje ich vo svojej 
vlastnej réžii. 

Do budúcna plánuje 
oddelenie výroby a ser-
visu posilniť svoje rady o 
nových pracovníkov, 
ako aj zabezpečiť zvy-
šovanie ich odbornej 
kvalifi kácie. Taktiež je 
s cieľom rýchlejšieho 
operatívneho riešenia 
podnetov zámer dopl-
niť vozový park o ďalšie 
menšie úžitkové vozidlo 
k Pojazdnej dielni, aby 
v rovnakom čase 
mohla na území mesta 
pracovať viac ako len 
jedna pracovná skupi-
na. 

Oprava prístrešku v mestskej časti Vranie
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Pri nákupe tovaru v plastových fľašiach a plechovkách si od nového roka na obale treba všímať symbol „Z“. Za obaly s takýmto označením zaplatíte 
zálohu 15 centov. Po vrátení obalu na odberné miesto dostanete peňažnú zálohu naspäť. 

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek

Obaly, ktoré chcete vrátiť, nestláčajte a vráťte ich spolu s vrchnákom. Treba 
dbať o to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mie-
ste, bez ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odoberajú 
zálohované obaly cez zálohomaty, v menšej predajni pomocou ručného ske-
nera, napr. pri pokladni.

Plastové fľaše a plechovky, na ktorých nenájdete symbol „Z“, je potrebné vyho-
diť do kontajnerov na triedený zber tak ako doteraz (plastové fľaše do žltej ná-
doby, plechovky do červenej nádoby). Upozorňujeme, že v tomto prípade tre-
ba odpad stláčať, aby sme ušetrili miesto v kontajneri. 

AKO SA BUDÚ OBALY VRACAŤ?

KDE MÔŽEM VRÁTIŤ ZÁLOHOVANÝ OBAL?

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete 
na webovej stránke: www.slovenskozalohuje.sk. 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v meste i mestských 
častiach na aktuálny kalendárny týždeň nájdete na webovej 

stránke mesta www.zilina.sk v podkapitole 
Život v meste v sekcii Komunálne služby.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Odkaz je užitočný najmä, ak sa v danom týždni vyskytnú 
nejaké sviatky, čím sa vývoz odpadu presúva na iný deň.   
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ZBER ODEVOV, OBUVI A TEXTILU

Poznáte to – plastové tácky naplnené kuracími kosťami pri kríkoch, pod stro-
mom, na rohu bytovky... 

Veľa ľudí kŕmi túlavé zvieratá s dobrým úmyslom. Je im ich ľúto a snažia sa 
pomôcť. Neuvedomujú si však, že im týmto spôsobom vôbec nepomáhajú 
a navyše znepríjemňujú život ľuďom a iným zvieratám vo svojom okolí. 

O zviera sa nemôžete starať na ulici – naplniť tácku 2x za týždeň. To nestačí! 
Staráte sa o jeho zdravie? Chodíte na prehliadky k veterinárovi? Riešite jeho 
reprodukciu? Platíte za očkovanie? Zabezpečujete odčervovanie? Vyberáte 
kliešte, blchy? Nie? V tom prípade je vaše správanie nezodpovedné a viac 
ním škodíte než pomáhate. Podporujete rozmnožovanie túlavých zvierat, šíre-
nie chorôb a spôsobujete zvieratám vážne zdravotné problémy až smrť! K jed-
nej túlavej mačke na jar pribudnú aspoň 4 mačiatka, na jeseň ich bude doko-
py minimálne osem...  

V tejto súvislosti nám na mestský úrad pravidelne chodia sťažnosti od zúfalých 
psičkárov, ktorých štvornohý miláčik skonzumoval kosť určenú pre túlavé mač-
ky. Pes mal niekoľko dní tráviace ťažkosti, hnačky, krv v stolici až nakoniec 
skončil u veterinára na operačnom stole. Majiteľa stála záchrana zvieraťa 
niekoľko stoviek eur. A to bol ten lepší prípad, pretože takéto ťažkosti neraz 
končia aj smrťou.    

Ďalšou kapitolou sú mamičky, ktoré neustále upozorňujú na pieskoviská plné 
mačacích exkrementov alebo kuracie kosti povaľujúce sa kade-tade po tráv-
niku na sídlisku. (Prosíme vás, zvieratá NIKDY nekŕmte kuracími kosťami ani 
kosťami z inej hydiny! Má to pre ne fatálne následky.) 

Preto, ak sa chcete starať o zviera, zoberte si ho k sebe alebo mu nájdite do-
mov! Mesto pomáha mačkám podľa kapacitných možností občianskych 
združení alebo súkromných osôb, ktoré sa u nás venujú záchrane mačiek. Tie 
sú však dlhodobo plne vyťažené.  AK SA STARÁTE O TÚLAVÉ ZVIERATÁ A MÁTE 
ICH NAOZAJ RADI, NÁJDITE IM DOMOV. Či im už ponúknete svoj vlastný, alebo 
oslovíte ľudí vo svojom okolí, je to to najlepšie, čo môžete pre túlavé zvieratá 
urobiť. Život na ulici je zlý. 

PRESTAŇME KŔMIŤ TÚLAVÉ ZVIERATÁ
zoberte si ich k sebe alebo im nájdite domov

Proces bude prebiehať v dvoch etapách:  

1. V najbližších dňoch mesto spraví výrub vybraných drevín a krovitého porastu.   
    Pôjde o zeleň, ktorá:
    • má zlý zdravotný stav a nie je možné ju zachrániť,
    • rastie v tesnej blízkosti bytových priestorov, nadmerne tieni alebo poškodzu  
       je nehnuteľnosť svojou korunou alebo koreňovým systémom, 
    • svojimi rozmermi ohrozuje zdravie a majetok ľudí.

Najviac drevín bude odstránených na Ulici M. R. Štefánika (45 ks), na Rosinskej 
ceste (3 ks), na Bajzovej ulici (23 ks a 8 m2 krovitého porastu), v areáli MŠ Petzva-
lova (23 ks a 6 m2 krovia) a na sídlisku Hájik. Z celkového počtu bude až 70 kusov 
drevín odstránených na základe podnetov od občanov mesta.

2. V miestach výrubu sa vykoná náhradná výsadba vhodnejším druhovým zlo  
     žením zelene pre daný typ územia a už s takými rozmermi, aby mohli okamži
     te začať plniť svoju funkciu. Pôjde o rôzne druhy javorov, višne, brest, hraby či 
     platan. 

Obnovujeme zeleň v meste

Okrem náhradnej výsadby v objeme 192 ks drevín je v aktuálnom roku na-
plánovaná výsadba ďalších 638 ks fi nancovaná z Nórskych fondov.  

Úspešný príklad obnovy zelene vhodnejšími drevinami sme už zrealizovali na 
Rudnayovej ulici, v časti Moyzesovej ulice i na Fándlyho ulici, kde došlo k výrubu 
pri rekonštrukcii križovatky. Postupne tam pribudli nové dreviny s efektom kvitnu-
tia. Zmenou prešiel tiež Sad SNP, kde samospráva omladila a odstránila niektoré 
krovité porasty, ktoré už koncepčne nezapadali do uvedeného územia. 

Tento zber v meste zabezpečuje súkromná fi rma. Na území Žiliny máme 
rozmiestnených 92 ks kontajnerov, nádoby sú vyprázdňované spravidla 1x 
za 2 týždne.

V prípade preplnenia či poškodenia kontajnera volajte tel. číslo 0908 995 258. 

Vždy treba uviesť názov mesta a ulicu. Spoločnosť zabezpečí nápravu do 
nasledujúceho dňa. 

Občanov prosíme, aby textil nenechávali položený pri kontajneri, ale vždy 
ho vkladali dovnútra. Šatstvo má byť zabalené v obale – vo veľkosti, ktorá 
zodpovedá rozmerom otvoru kontajnera tak, aby sa predchádzalo zase-
knutiu systému a znefunkčneniu nádoby. 

Zároveň upozorňujeme, aby ste pred kontajnermi neparkovali, pretože tým 
znemožňujete ich vývoz, čo tiež prispieva k problému s preplnením nádoby. 

Mesto spolupracuje s OZ Tulkáčik a OZ Žilinské labky, kde fi nančne pomá-
hame cez granty a prispievame krmivom. Máme dohodu s veterinárom, 
ktorý robí kastrácie. 

Okrem existujúceho útulku pre psov chce mesto zriadiť aj vlastnú karan-
ténnu stanicu pre mačky, kde by mohli byť, kým si ich niekto adoptuje. 
Avšak rozširovanie kapacitných možností nevidíme ako riešenie problému, 
je to len hasenie jeho dôsledkov. 

PROBLÉM MAČIEK BEZ DOMOVA TOTIŽ SPÔSOBUJÚ NEZODPOVEDNÍ ĽUDIA. 
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Maľovanie novej asfaltovej cesty, projekt Spojme Hlavy, 
dobrovoľníčky Nikola a Sarah

Komunitné centrum prešlo niekoľkými zmenami od svojho vzniku. V budove sa 
rekonštruovali podlahy a strop, interiérové zariadenie, zakúpili sa učebné po-
môcky, interaktívna tabuľa, dataprojektor. Pred komunitným centrom sa vybu-
doval chodník s bezbariérovým vstupom, nová asfaltová cesta, odstránili sa 
skládky odpadu, udržiava sa verejná zeleň s pravidelným kosením, upravila 
a spevnila sa plocha, na ktorej prebiehajú športové aktivity s deťmi a mládežou.

Pozitívne pôsobenie komunitného centra sa odrazilo aj na zlepšení prostredia 
na Bratislavskej ulici. Zásluhu na tom má aj spolupráca centra s mnohými orga-
nizáciami, inštitúciami a jednotlivcami (mestský úrad, mestská polícia, Polícia SR, 
Nadácia mesta Žilina, Nadácia ŽSK, o.z. Návrat, Diecézna charita sv. Vincenta, 
Materské centrum Nezábudka, Kia Slovakia s.r.o., DB Schenker s.r.o., Slovenský 
Červený kríž, dobrovoľníci).

V období epidémie komunitné centrum zabezpečovalo všetky nevyhnutné 
opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v komunite, a to pravi-
delné testovanie obyvateľov v komunitnom centre, distribúcia ochranných pro-
striedkov a bezoplachovej dezinfekcie, monitorovanie zdravotnej situácie 
obyvateľov, preventívne aktivity na dodržiavanie osobnej hygieny a prvej po-
moci.

Sociálne znevýhodneným Žilinčanom sa vďaka komunitnému 
centru žije ľahšie

Mestské Komunitné centrum „Na predmestí“ so sídlom na Bratislavskej ulici funguje s finančnou podporou Európskej únie a mesta Žilina od roku 2011. 
Úlohou centra je pomáhať sociálne znevýhodneným obyvateľom v najrôznejších oblastiach. Vďaka podpore a pomoci pracovníkov komunitného 
centra sa kvalita života týchto ľudí zvýšila, deti dosahujú lepšie výsledky v škole a majú aj lepšiu perspektívu do budúcnosti. 

Autor: KŠ

V Komunitnom centre „Na predmestí“ poskytujú obyvateľom v nepriaznivej si-
tuácii (slobodné matky s deťmi, seniori, zdravotne znevýhodnení obyvatelia, ro-
diny s deťmi) základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní ich práv. 
V súčasnosti má komunitné centrum 3 pracovníčky a 9 aktívnych dobrovoľníkov. 
Cieľom centra je pomáhať obyvateľom prispôsobiť sa sociálnemu prostrediu, 
v ktorom žijú a motivujú ich k práci pre komunitu a spoločnosť. 

Centrum v rámci svojej činnosti spolupracuje s materskými školami, základnými 
školami, strednými školami, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, mestským 
úradom, zdravotníckymi zariadeniami, diagnostickými centrami, s centrami pre 
deti a rodiny či s umeleckou školou.

Práca s deťmi a mládežou

Komunitné centrum zabezpečuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Je 
veľmi dôležité, aby deti plnohodnotne trávili voľný čas. Ide o dôležitú prevenciu 
proti vzniku sociálno-patologických javov, ako sú záškoláctvo, závislosti, kriminál-
ne správanie. Pracovníčky a dobrovoľníci sa podieľajú na pozitívnom rozvoji detí, 
a to prostredníctvom najrôznejších aktivít, napr. návštevy bábkového divadla, 
výlety v okolí mesta, športové aktivity, tvorivo-edukačné aktivity, environmentál-
na výchova. Zároveň pomáhajú deťom aj vo vyučovacom procese, sprevád-
zajú ich do a zo školských zariadení, pomáhajú im s prípravou domácich úloh 
a iné.

Vďaka mestu Žilina môže komunitné centrum využívať aj priestory bývalej 
základnej školy na Hollého ulici, kde majú deti a mládež z Bratislavskej ulice k 
dispozícii dve miestnosti. V jednej miestnosti prebieha výučba hudobnej a ta-
nečnej výchovy pedagógmi zo Súkromnej základnej umeleckej školy BRIOSO. 
V druhej miestnosti majú deti a mládež možnosť zahrať si stolný tenis alebo sa 
venovať tvorivo-edukačným aktivitám.

Pracovníčky komunitného centra motivujú obyvateľov, aby sa spolupodieľali na 
práci v komunite, napríklad čistenie a úprava verejného priestoru, dodržiava-
nie bezpečnosti. Mesto Žilina v spolupráci s komunitným centrom zamestnalo 
4 členov komunity na mestskom úrade (dvaja pracujú na Odbore verejného 
priestranstva a životného prostredia a jeden na Odbore sociálnom a bytovom). 
Spoločnosť Žilbyt s.r.o. plánuje vytvoriť nové pracovné miesto na polovičný 
úväzok pre jedného člena komunity, ktorého úlohou bude realizácia drobných 
opráv v bytoch na Bratislavskej ulici. Aj v tomto smere vidno snahu obyvateľov 
stať sa plnohodnotným členom komunity a spoločnosti.

Pozitívne zmeny v komunitnom centre

Práca s dospelými

Inšpiráciou pre ostatných sú 4 obyvatelia Bratislavskej ulice, 
ktorí si našli prácu na Mestskom úrade v Žiline.
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Sledujte nás aj na: www.fb.com/zilinskykraj @zilinskykraj Žilinský samosprávny kraj www.flickr.com/zilinskazupa www.issuu.com/zilinskysamospravnykraj

MANUÁL PRE DOMÁCNOSŤ PRI ochorení COVID-19
variant omikron

1. SOM ZDRAVÝ/Á
• noste respirátor, dezinfikujte si ruky,
dodržiavajte hygienické opatrenia
• vyhýbajte sa miestam, kde sa sústreďuje veľké množstvo ľudí
• zaočkujte sa

2. OCHOREL/A SOM
Príznaky: bolesť hrdla, kašeľ, bolesť hlavy, výtok z nosa, bolesť celého tela
• zostaňte doma, izolujte sa v osobitnej izbe
• otestujte sa, ideálne samotestom AG alebo požiadajte o PCR
• sledujte svoj zdravotný stav: - telesnú teplotu, tlak, pulz
- merajte si nasýtenie krvi kyslíkom pulzným oxymetrom, testovaný prst by 
mal mať normálnu telesnú teplotu, optimálne hodnoty sú nad 95%
• pravidelne vetrajte a prípadne použite prostriedky na dezinfekciu 
prostredia
• požiadajte rodinu alebo priateľov o zabezpečenie ticha, tepla, tíšenia 
bolesti, vitamínov, tekutín, liekov na teplotu, ovocia, zeleniny, potraviny
• cvičte dychovú gymnastiku 6-7x denne (10-15 silných nádychov) alebo 
fúkajte do slamky
• spite na bruchu alebo v polosede
• ak žijete sami a nemá Vám kto pomôcť, kontaktujte blízkeho alebo obec
• ďalšie rady, ako podporiť liečbu v domácom prostredí:
- pokoj na lôžku, vysoký príjem vitamínov, telefonický kontakt s blízkymi 
a priateľmi, udržiavanie mentálnej pohody, trávenie času relaxačnými 
aktivitami (čítanie, pozeranie TV)  

3. CÍTIM SA HORŠIE
Pri ťažšom priebehu ochorenia
(teplota nad 38°C viac ako dva dni, bolesť na hrudníku, dušnosť,
nechutenstvo, zníženie frekvencie močenia, hnačka) kontaktujte:
• počas pracovného dňa svojho všeobcného lekára 
• v pracovných dňoch od 16:00 – 22.00 Ambulantnú pohotovostnú službu 
(APS) pre dospelých alebo deti 
• počas víkendu 07:00 – 22:00 Ambulantnú pohotovostnú službu (APS) pre 
dospelých alebo deti
• v krajnom prípade volajte operačné stredisko 112

4. UKONČENIE KARANTÉNY
• vaša izolácia sa končí na 5. deň v prípade, že v posledný
deň už nemáte žiadne príznaky choroby a cítite sa dobre
• vo vlastnom záujme si vykonajte samotest
• ak sa stále necítite v poriadku, zostaňte v izolácii a kontaktujte svojho lekára

DÔLEŽITÉ RADY NA ZÁVER
• nezabudnite chrániť seba a svojich blízkych zodpovedným prístupom
k zvládaniu ochorenia COVID-19
• kontakty na svoju obec/mesto nájdete na ich webovej stránke
• v prípade ďalších otázok súvisiacich s ochorením COVID-19 môžete 
využiť covid-linku Žilinského kraja:

0915 396 428       0918 829 989

podporné lieky pri domácej liečbe:

Teplota, bolesť hlavy: Paracetamol max. 4 x 500-1000mg/24 hod. pre pacienta nad 50 kg, odstup medzi dávkami min. 4 hod.
Upchatý nos, výtok z nosa: voľnopredajné spreje či kvapky do nosa dostupné v lekárni, neužívať pravidelne dlhšie ako 7 dní
Bolesť hrdla: voľnopredajné spreje do hrdla či pastilky dostupné v lekárni, po užití min. 30 min. nejesť a nepiť
Kašeľ: voľnopredajné lieky podľa typu kašľu – antitusiká pri suchom a mukolytiká pri vlhkom kašli
Podpora imunity: vitamín C (max. 2 gr.), vitamín D (3000 J), zinok a iné (kurkuma)

Ambulantná pohotovostná 
služba pre dospelých

Ambulantná pohotovostná 
služba pre deti a dorast

Mapa Nemocníc a ambulantnej pohotovostnej služby 
(APS) vo vašom regióne

KNsP Čadca

FN Žilina

HNsP Trstená

DNsP Dolný Kubín

LNsP Liptovský Mikuláš

OP NO Červeného kríža
Námestovo

RužomberokMartin

Turčianske Teplice

Bytča

Kysucké
Nové Mesto

Kontakty APS:

FN ZA: 041 7233 383 dospelí, 041 5110 855 deti
HNsP TS: 043 5307 425 dospelí, 043 5307 422 deti
LNsP LM: 044 5500 333 (044 5500 122) dospelí, 044 5563 110 deti
KNsP CA: 041 4604 127 dospelí, 041 4604 127 deti
DONsP DK: 041 4604 127 dospelí, 041 4604 127 deti
OP NO: 043 5503 222 dospelí, 043 5503 222 deti
Martin: 043 4220 150 dospelí, 043 4238 401 deti
Bytča: 041 5523 133 dospelí
Ružomberok: 044 4382 299 (0940 625 225) dospelí / ÚVN, 044 4321 300 deti
Turčianske Teplice: 0944 806 625
Kysucké Nové Mesto: 041 4212434, 0915 803 818

V prípade náhleho zhoršenia vášho zdravotného stavu počas
nočných hodín (tlak na hrudi, pocit na odpadnutie, pocit zmätenosti,
vykašliavanie krvi) volajte operačné stredisko 112 (155).
Najbližšiu APS, nemocnicu či lekáreň si môžete vyhľadať aj na webe
https://www.e-vuc.sk/zsk.

Ďalšie dôležité webové stránky: www.korona.gov.sk alebo www.zilinskazupa.sk
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NA POZÍCIU PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE
HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

úplné stredoškolské vzdelanie,

vodičský preukaz skupiny B,

bezúhonnosť,

telesná a duševná spôsobilosť,

vek minimálne 21 rokov.

základná mzda 800 €/mesiac brutto

po nástupe do výkonu služby možnosť

osobného ohodnotenia a príplatkov,

stanovené príplatky,

nárok na dovolenku 5 dní naviac,

stravné lístky nad rámec Zákonníka práce,

príspevok zo sociálneho zabezpečenia

(osobitné sociálne poistenie),

zamestnanecké benefity (príspevok na

regeneráciu pracovnej sily, zvýhodnená

MHD, voľný vstup na mestskú plaváreň,

zvýhodnené vstupy do mestského divadla),

rôzne doplnkové kurzy a školenia hradené

zamestnávateľom,

služobný mobilný telefón.

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov

podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej iba „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonov. Písomný súhlas je dostupný k stiahnutiu na www.mpza.sk.

PREDPOKLADANÝ TERMÍN NÁSTUPU JE 1. MARCA 2022.

Mestská polícia Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude

obsadené výberovým pohovorom dňa                                                       

v budove mestskej polície na ulici Hollého 11, 010 01 Žilina.

8. FEBRUÁRA 2022 O 8.00 HOD.

je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou

do 7. februára 2022 na adresu Mestská polícia Žilina,

Hollého 11, 010 01 Žilina alebo e-mailom na

nabor@mpza.sk.

Zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku

na území mesta Žilina v zmysle zákona SNR č. 564/1991

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

PRACUJ
S NAMI PRE NAŠE

MESTO

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

ČO PONÚKAME: STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

PRACOVNEJ ČINNOSTI

ŽIADOSTI SPOLU SO ŽIVOTOPISOM

(len počas odbornej prípravy príslušníkov MP),
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Žilina
mobilná aplikácia

Žilina

RODIČIA POZOR!
DETSKÉ JASLE NA PUŠKINOVEJ ULICI OZNAMUJÚ VOĽNÉ

MIESTA PRE DETI DO 3 ROKOV S NÁSTUPOM MOŽNÝM IHNEĎ.

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. 

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.

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:

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Viac informácií nájdu záujemcovia na:

www.zilina.sk/oznamy-mesta/kategorie-oznamov-

mesta/zamestnanie-v-samosprave/

VEDÚCI/VEDÚCA ODDELENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (ZÁSTUP ZA MATERSKÚ DOVOLENKU)

VŠ vzdelanie I. stupňa a 6 rokov praxe alebo VŠ

vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe,

prax v riadení zamestnancov vítaná,

prax v oblasti starostlivosti o životné prostredie

alebo iných relevantných súvisiacich odboroch

súvisiacich s náplňou činnosti oddelenia,

znalosť legislatívy upravujúcej oblasť

starostlivosti o verejnú zeleň, starostlivosti o

životné prostredie, odpadové hospodárstvo,

znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS

Outlook),

schopnosť práce pod tlakom,

precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť,

zodpovednosť,

bezúhonnosť.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

základná mzda: od 1 400€/mesiac s možnosťou

každomesačného osobného ohodnotenia (po ukončení

skúšobnej doby) až do výšky 20 % zo základnej mzdy v

závislosti od plnenia požadovaných merateľných

ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky

13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov

mesta, ako aj možnosť udelenia ďalších mimoriadnych

odmien,

nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,

stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie

nad rámec zákona,

flexibilná pracovná doba,

zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu

pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň,

zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

ČO PONÚKAME:

1 680 €/ mesiac brutto.),

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRACOVNEJ ČINNOSTI:

Do kompetencie oddelenia životného prostredia patrí najmä

starostlivosť o mestskú zeleň, jej ochrana a rozvoj, agenda

starostlivosti o životné prostredie a posudzovanie vplyvov naň

ako aj plnenie úloh na úseku nakladania s odpadmi.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou

alebo elektronickou formou do 16. 2. 2022 na adresu: Mestský úrad v Žiline

Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk



Vstupenky na domáce predstavenia zakúpené online sú o 1 € lacnejšie než vstupenky zakúpené v pokladnici divadla. Iné zľavy si uplatníte len v pokladnici 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

AKTUÁLNY PROGRAM

FEBRUÁR
30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

B. ZACHAR A B. ŠVIDRAŇOVÁ V INSCENÁCII ANNA KARENINA

PIATOK 4 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN PRACHY! 
     TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR 

     RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

SOBOTA 5 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN PRACHY! 
     TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR 

     RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

STREDA 9 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN NIEKTO PRÍDE 
     DRÁMA / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 10 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN NAŠE FOTKY 
     DRÁMA / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

SOBOTA 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN  TRIKY, FET A MAKAČI
     KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

STREDA 16 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

ŠTVRTOK 17 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

SOBOTA 19 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN ŽLTÁ ČIARA 
     KOMÉDIA / TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 24 19:00 / VEĽKÁ SÁLA  / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

PIATOK 25 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN HEY! SLOVÁCI 
     AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV

     RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

SOBOTA 26 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN A JE TU ZAS 
     KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

                           PRIPRAVUJEME V MARCI                                  

SOBOTA 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA KADERNÍČKY  
     TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
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