Jarné upratovanie v meste
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Mesto Žilina sa chystá na jarnú údržbu. Jarné
upratovanie bude prebiehať počas nasledujúcich
mesiacov. Zabezpečené je strojné a ručné
čistenie miestnych komunikácií, chodníkov
a verejných priestranstiev, vrátane podchodov,
nadchodov či lávok.

V tomto roku pribudnú v Žiline
kilometre nových cyklotrás
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V meste Žilina sa v tomto roku výrazne rozšíria
možnosti využitia cyklodopravy o nové kilometre
cyklotrás a viaceré cykloprístrešky.
Cieľom je podpora alternatívnych druhov
dopravy, ktoré nezaťažujú životné prostredie.

Zber o objemného odpadu
a zber biologicky
rozložiteľného odpadu
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Mesto Žilina v jarných mesiacoch opäť organizuje
pre obyvateľov zber odpadov, a to v termínoch:
od 8. 3. do 24. 4. 2022 – zber objemného odpadu
od 4. 4. do 22. 4. 2022 – zber biologický rozložiteľného odpadu
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Pomoc Ukrajine v rámci okresu koordinuje
mesto Žilina
Okresným koordinátorom pomoci vojnou zasiahnutej Ukrajine sa stalo mesto Žilina. Mestský krízový štáb zriadil Centrum prvého kontaktu na pomoc
Ukrajine. K dispozícii bude pre utečencov a občanov, ktorí chcú poskytnúť pomoc.
Viac sa dočítate na str. č. 2
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Pomoc Ukrajine v rámci okresu
koordinuje mesto Žilina
Okresným koordinátorom pomoci vojnou zasiahnutej Ukrajine sa stalo mesto
Žilina. Mestský krízový štáb zriadil Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. K dispozícii bude pre utečencov
a občanov, ktorí chcú poskytnúť pomoc.

Milí Žilinčania,
udalosti posledných dní
nenechali nikoho z nás
chladnými.
Vojenský
konﬂikt na Ukrajine nás
opäť zomkol a vďaka
spoločnému úsiliu sme
podali pomocnú ruku
tým, ktorí to v týchto
náročných časoch najviac potrebujú. Mesto
Žilina sa v tejto súvislosti stalo okresným
koordinátorom
humanitárnych
činností
na pomoc vojnovým
utečencom.

Humanitárnu pomoc vojnovým utečencom koordinuje mesto s iniciatívou „Žilina
pomáha Ukrajine“, „Ukrajinským komunitným centrom v Žiline“ i organizáciami
v správe mesta. Samospráva rešpektuje samostatné humanitárne aktivity subjektov či
jednotlivcov v meste Žilina, ale pre ich efektívnosť je dôležité koordinovať všetky tieto
aktivity.

CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU
Cieľom Centra prvého kontaktu
je poskytovať informácie priamo
utečencom, ktorí hľadajú ubytovanie a humanitárnu pomoc
na území Žiliny a okolia, a rovnako aj občanom Žiliny, ktorí chcú
poskytnúť
akúkoľvek
pomoc.
Centrum je možné kontaktovať
na tel. čísle: 0917 393 616 alebo
emailom na: pomocua@zilina.sk.
Pre osobný kontakt môžete centrum priamo navštíviť na adrese:
Horný Val 24, Žilina. Komunikácia bude možná v slovenskom
a ruskom jazyku.

FINANČNÁ A MATERIÁLNA POMOC
Finančne alebo materiálne sa dá
prispieť viacerým organizáciám,
ktoré organizujú zbierky pre Ukrajinu. Peňažné príspevky je možné
poslať prostredníctvom zbierok
UNICEF, Humanitárnej organizácie Magna, Slovenskej katolíckej
charity,
slovensko-ukrajinskej
humanitárnej organizácie Sme
spolu, Nadácie Integra, Fondu
na pomoc ukrajinským vojakom
„Vráť sa živý“ či Slovenského Červeného kríža. Ďalších viac než 30
organizácií sa spojilo do spoločnej
výzvy #KtoPomozeUkrajine.

INÁ FORMA POMOCI
Pomôcť je možné i darovaním najcennejšej tekutiny – krvi. Národná
transfúzna služba obnovila mobilné
výjazdy. Darovať krv tak bude ešte
jednoduchšie.
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POSKYTNUTIE UBYTOVANIA
Ľudia, ktorí disponujú voľnými ubytovacími kapacitami v rámci okolia
Žiliny na dočasné ubytovanie pre
ľudí z Ukrajiny utekajúcimi pred vojnou, môžu informácie zanechať na
e-maile:
zilinapomahaukrajine@
gmail.com alebo iniciatívu kontaktovať prostredníctvom skupiny „Žilina pomáha Ukrajine“ na sociálnej
sieti Facebook. Dopravný podnik
mesta Žiliny bude v prípade potreby pomáhať s prepravou väčšieho
množstva osôb či nadrozmernej
batožiny.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ministerstvo vnútra zriadilo na
pôde Akadémie Policajného zboru
v Bratislave telefonické infolinky pre
Ukrajincov.
Čísla budú dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny. Ide o linky
+421513816111, +421259765111.
Slúžia pre informovanie občanov
v núdzi hovoriacich po ukrajinsky.
Ministerstvo žiada preto verejnosť,
aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené na pomoc
občanom Ukrajiny.
Pre Ukrajincov bol vytvorený aj oﬁciálny web s informáciami: ua.gov.
sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť
individuálnu pomoc: ubytovanie,
materiál, tlmočenie, atď. Informácie sú zverejňované v troch jazykoch: slovenčina, ukrajinčina,
angličtina.

Aj napriek neľahkej
situácii sa život v meste
nezastavil a my postupne rozbiehame aj
iné aktivity a projekty,
ktorých cieľom je zatraktívniť verejný priestor. Počas marca a
apríla je pripravený
zber objemného odpadu i zber biologicky
rozložiteľného
odpadu, o ktorých sa viac
dočítate v aktuálnom
vydaní novín.
V tomto roku plánujeme pokračovať aj
v budovaní a rozširovaní cykloinfraštruktúry.
Nové
kilometre
cyklotrás pribudnú v centre mesta i na žilinských
sídliskách. Z dôvodu budovania
jednotlivých
úsekov dochádza k
výrubu drevín. K tejto téme pristupujeme
veľmi citlivo a za každý
odstránený strom je pripravená nové náhradná výsadba.
S príchodom jari sa
zlepšila aj epidemická
situácia a otvára nám
dvere k väčšej voľnosti.
Môžeme tak rozbehnúť
viaceré podujatia, ktoré
boli doteraz pre nepriaznivý stav pozastavené.
Verím, že sa budeme
môcť opäť zhlboka nadýchnuť a vychutnávať
si radosti života naplno.
Peter Fiabáne
primátor
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Jarné upratovanie v meste
Mesto Žilina sa chystá na jarnú údržbu. Jarné upratovanie bude prebiehať počas nasledujúcich
mesiacov. Zabezpečené je strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov
a verejných priestranstiev, vrátane podchodov, nadchodov či lávok.

Autor: KZ

3

Z MESTSKEJ KRONIKY...
20. marec 1992
Do výkladu Poštovej novinovej služby na križovatke ulíc Veľká okružná a Antona Bernoláka
(oproti Domu odborov) bol inštalovaný prvý
verejne kontrolovateľný merač, ktorý nepretržite meria obsah oxidu siričitého a oxidov
dusíka vo vzduchu.
2. marec 1993
V zasadačke mestského úradu bolo konanie
vo veci oboznámenia verejnosti s projektovou
dokumentáciou prestavby Námestia Andreja
Hlinku a s tým súvisiacimi asanačnými prácami. Názorovo veľmi diferencovaná diskusia
sa viedla kvôli výrubu storočných gaštanov
v Sade SNP. Z projektovej dokumentácie je
zrejmé, že zo 170 stromov sa má vyrúbať
156 kusov. Najstarší park v centre Žiliny vznikol v rokoch 1902 až 1908, pôvodný názov
bol Miléniový park, neskôr Šrobárov, Hlinkov,
Sedláčkov a dnes Sad SNP.
5. marec 1994
Železnicou doviezli do Žiliny desať trolejbusov
typu TR 15, ktorý vyrábajú v Ostrove nad Ohří
v Česku. Pracovníci Dopravného podniku mesta Žiliny previezli trolejbusy do depa
v Závodí.

Tak ako po minulé roky
sa samospráva opäť
chystá na veľké jarné
upratovanie. Pripravený
je tím pracovníkov či
novovzniknutá Pojazdná
dielňa. Z hľadiska dopravy je súčasťou jarnej
a letnej údržby čistenie
zastávok mestskej hromadnej dopravy, čistenie uličných vpustov
dažďovej
kanalizácie
a odburiňovanie spevnených plôch.

KRÁTKE SPRÁVY

Do jarnej údržby taktiež spadá hrabanie,
kosenie,
štiepkovanie
a odvoz konárov, zber
hrubých nečistôt, jarné
rezy, ošetrovanie a prebierky drevín, výsadby letničiek a úprava

záhonov. V doprave
sa pripravilo nové nastavenie údržby v zmysle
nového
operačného
plánu,
na
základe
ktorého
sa
bude
následne postupovať.
Od minulého roka majú
Žilinčania možnosť stretnúť v uliciach mesta
vozidlo Pojazdnej dielne.
Využívajú ho pracovníci oddelenia výroby a
servisu Mestského úradu
v Žiline, ktorí tak môžu
pohotovo reagovať na
hlásené podnety od
občanov a zabezpečiť
údržbu, servis, opravu či
odstránenie drobných
nedostatkov.
Miestne
komunikácie v správe
mesta predstavujú dĺžku

PRIESKUM VYUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH
SLUŽIEB MESTSKÉHO ÚRADU V ŽILINE
Dotazník obsahuje otázky týkajúce
sa využívania portálu slovensko.sk
(ÚPVS), mestského konta na zilina.sk,
aplikácie mesta Žilina v mobile
a najmä súčasného využívania
elektronických mestských služieb.
Prieskum prebieha v dňoch
25. 2. až 11. 3. 2022.
Odkaz na dotazník:
https://forms.gle/gUswNT7oeczbLaW39

255 km, čo v prepočte
na
počet
jazdných
pruhov dvoj a štvorpruhových komunikácií
predstavuje výkon údržby v celkovej dĺžke 528
km. Chodníky a spevnené plochy verejných
priestranstiev
predstavujú dĺžku 198 km, čo
predstavuje
plochu
461 999 m2. Kosenie a
hrabanie sa vykonáva
na ploche vo výmere
približne 200 ha.
Každoročne sa koná
hlavná
kontrola
detských ihrísk a mobiliáru v správe mesta a
v priebehu roka sú vykonávané pravidelné obhliadky. Každé ihrisko
má spísaný protokol

porúch a nedostatkov,
na základe ktorého je
spracovaný plán údržby. Samospráva disponuje Technickou evidenciou detských ihrísk
a samostatných herných
prvkov, ako i koncepciou
ich rozvoja. Na základe
pasportu a koncepcie
mesto plánuje a vykonáva údržbu, opravy,
ako i buduje nové ihriská
a prvky. Medzi bežnú
údržbu detských ihrísk
a
mobiliáru
patrí
napríklad náter, výmena
poškodených častí, ošetrenie či čistota okolia. Pri
zhoršenom alebo nedostačujúcom stave ihriska
je vykonaná jeho revízia, prípadne sa doplní
o nové herné prvky.

OZNAM
Vážení občania,
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,
ak si chcete overiť plánovanú odstávku elektrickej energie na vašom odbernom mieste
alebo vo vašej obci, môžete tak urobiť na: https://
online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po.

19. marec 1995
V Skautskom dome v Žiline bola otvorená
Okresná skautská škola ako prvá na Slovensku.
Náčelníctvo Slovenského skauting schválilo
štatút a učebné osnovy Okresnej skautskej
školy v Žiline s tým, že môžu byť použité i pre
iné skautské okresy na Slovensku, v ktorých
budú vznikať tieto školy.
2. marec 2004
Yong-Hwan Kim, výkonný viceprezident Kia
Motors Coorporation, oznámil na 74. ročníku
Medzinárodného automobilového salónu v
Ženeve plán vybudovania nového výrobného
zariadenia firmy Kia Motors Corporation v Európe. Na produkovanie modelov Kia predstavitelia továrne investujú 700 miliónov eur.
Nové zariadenie bude vlastnené a manažované firmou Kia Motors a produkcia by mala
byť 200 000 áut ročne. Nové výrobné zariadenie bude umiestnené blízko mesta Žiliny
pri obci Teplička nad Váhom a Mojš. Nová
továreň bude pokrývať 150 hektárov so 160
000 m² podlahovej plochy. Počet zamestnancov pri plnej výrobnej kapacite bude 2 400
ľudí. Prvé automobily z výrobnej linky by mali
vyjsť v novembri 2006.
22. marec 2006
V Športovej hale bolo udeľovanie cien
Akadémie populárnej hudby Slovenskej republiky – AUREL 2005. Zo zvučných mien
vystúpili pesničkár Jarek Nohavica, najväčší
objav českej pop scény posledných rokov
Aneta Langerová, skupina Chinaski, zo slovenských skupín No Name, Robo Mikla, Polemic a ďalší. Akciou žila celá Žilina. Niektoré
žilinské kluby a kaviarne sa zapojili do tzv.
Hudobného AUREL mestečka.
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 Radnici mesta Žilina.
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Škola v Bytčici sa stane nízkoenergetickou

www.zilina.sk

AKTUÁLNE OPATRENIA

Mesto Žilina získalo nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške viac ako 330-tisíc eur na realizáciu projektu zníženia energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou školou
Gaštanová v Žiline – elokovaného pracoviska v Bytčici.

pre fungovanie

Mestského úradu v Žiline

PLATNÉ OD 1. MARCA 2022

Autor: VM
Jeho cieľom je predovšetkým
znížiť
energetickú náročnosť a vylepšiť tepelno-technický
stav budovy, čím by sa
mali dosiahnuť úspory energie. Stavebné práce
by sa mali zrealizovať
najneskôr do konca roka
2023. stavebné práce by
sa mali zrealizovať najneskôr do konca roka
2023. V súčasnosti prebieha príprava zmluvy o
poskytnutí nenávratného
finančného
príspevku a administratívna
kontrola verejného obstarávania. Znížiť energetickú
náročnosť
budovy školy chce samospráva
niekoľkými
opatreniami, najmä zateplením obvodového
plášťa, strechy, výmenou časti otvorových
konštrukcií,
rekonštrukciou vykurovacej sústavy
s energeticky úsporným
zdrojom
vykurovania
spolu s reguláciou či
výmenou osvetľovacích
telies za úsporné LED
osvetlenie.
Súčasťou

ÚRADNÉ HODINY

v Klientskom centre mestského úradu
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 14.00 hod.

DEZINFEKČNÁ PRESTÁVKA
od 11.30 do 12.00 hod. a zvýšená miera
dezinfekcie v klientskom centre.
rekonštrukčných
prác
bude aj vylepšenie estetického vzhľadu objektu, doplnenie bezbariérových prístupov do
budovy, návrh nových
prestrešení vstupov a
doplnenie
chodníkov.
Obnovou budovy v
rámci projektu by sa
malo dosiahnuť výrazné zlepšenie jej tepel-

no-technických
vlastností a zníženie spotreby
energie na jej prevádzku. Celková energetická
náročnosť sa zníži zo
súčasnej
energetickej
triedy D na triedu A1 a
budova sa tak stane ultranízkoenergetickou.
Zároveň sa dosiahne
zníženie záťaže na životné prostredie prostred-

níctvom emisií znečisťujúcich látok.
Elokované
pracovisko ZŠ s MŠ Gaštanová
navštevuje v Bytčici
v dvoch triedach materskej školy 45 detí,
v základnej škole sa na
prvom stupni vzdeláva
70 žiakov v štyroch triedach.

Kontrola dodržiavania opatrení pri vstupe
do budovy – nosenie respirátorov, dezinfekcia rúk, možnosť odmerania si teploty.
Regulovanie počtu klientov v klientskom
centre aj na jednotlivých pracoviskách,
a to na 1 osobu na 25 m2 a dodržiavanie
potrebných odstupov.

Vďaka elektronizácii verejného obstarávania sme ušetrili milióny eur
Žilinská samospráva realizovala od roku 2019 celkom 513 verejných obstarávaní, pri ktorých bola predpokladaná hodnota zákaziek vyčíslená na viac ako 64 mil. eur.
Autor: VM
Vďaka celkovej elektronizácii procesov verejného obstarávania mesto za posledné tri roky
ušetrilo viac ako 14 mil.
eur bez DPH. Najčastejšie
283-krát
sa
obstarávali služby. V
prípade
stavebných
prác sa za uplynulé tri
roky uskutočnilo 118 verejných obstarávaní a
112 obstarávaní sa týkalo zabezpečenia tovarov. Zverejňovaním a
elektronizáciou sa mestu podarilo radikálne
znížiť podiel tzv. neverejných zákaziek (prostredníctvom oslovenia
konkrétnych uchádzačov). Kým v roku 2018
tvorili 59 % podielu zo
všetkých zákaziek s

Mesto Žilina

nízkou hodnotou, do
roku 2021 bol podiel znížený na 24 %, čo vo finančnom vyjadrení sú
len 2 % zo zazmluvnených cien všetkých
zákaziek.
Ďalším opatrením sa
stala pravidelná notifikácia o vyhlásených
zákazkách pre podnikateľské spoločnosti. Po
sérii výziev v médiách, v
súčasnosti odoberá informácie o vyhlásených
zákazkách 100 podnikateľských
subjektov.
Notifikácie sa odosielajú
v týždňových frekvenciách oddelením verejného obstarávania. V
roku 2021 sa uskutočnilo
celkom 171 verejných

obstarávaní. Najčastejšie – v 93 prípadoch
(54 %) sa súťažilo v zabezpečení služieb a

zhodne 39-krát (23 %) sa
obstarávali
stavebné
práce a tovary. Predpokladaná
hodnota

zákaziek bola takmer 58
mil. eur, po uskutočnení
verejného obstarávania
sa celková hodnota zní-

žila na viac ako 48 mil.
eur, mestu sa podarilo
ušetriť viac ako 9,5 mil.
eur.

www.zilina.sk
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V tomto roku pribudnú v Žiline kilometre nových cyklotrás
V meste Žilina sa v tomto roku výrazne rozšíria možnosti využitia cyklodopravy o nové kilometre cyklotrás a viaceré cykloprístrešky.
Cieľom je podpora alternatívnych druhov dopravy, ktoré nezaťažujú životné prostredie.

Autor: VM
V
najbližších
mesiacoch budú v meste
Žilina realizované cykloprojekty, na ktoré Európska únia a štát poskytnú takmer 680-tisíc eur.
Ich cieľom je podpora
alternatívnych druhov
dopravy,
ktoré
nezaťažujú životné prostredie. Výrazne sa tým
rozšíria možnosti využitia
cyklodopravy v meste
o nové kilometre cyklotrás a cykloprístrešky.
Žilinská
samospráva
bude
projekty
realizovať prostredníctvom
schválených financií z
projektov Európskej únie
a z vlastných zdrojov.
V uplynulých dňoch
začali práce na viac
ako kilometrovom úseku
cyklotrasy V10, ktorá
povedie po Ulici M. R.
Štefánika a spojí cyklotrasu na Košickej ulici
(pri Hypermarkete Tesco) s Námestím Andreja Hlinku. Vybuduje sa
aj prvý úsek cyklotrasy
V9 na Rosinskej ceste,
ktorá povedie zo sídliska
Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. Celková
dĺžka trasy pre bicykle
bude 1 242 metrov.
Druhý úsek je pripravený,
čaká sa na schválenie
finančných
prostriedkov z eurofondov. Celý
proces prípravy ako aj
výrub je v zmysle legislatívy a má všetky povolenia dotknutých orgánov. Na treťom úseku
cyklotrasy
prebieha
majetkovo-právne vys-

poriadanie.
Stavebné práce na budovaní
cyklotrasy sa dotýkajú
aj Ulice M. R. Štefánika.
Nevyhnutnou súčasťou
vybudovania
nového
úseku
cyklotrasy
je
odstránenie 39 kusov
stromov. V niektorých
prípadoch sa môže
zdať, že výrub stromov
nie je úplne opodstatnený. Pri stavbe však
môže dôjsť k poškodeniu koreňového systému
vzrastlých
stromov,
a tým aj k ohrozeniu
prevádzkovej
bezpečnosti. Tak citlivý zásah do prostredia nás,
samozrejme,
neteší,
preto odstránené dreviny nahradíme 58 kusmi
stromov vhodnejšími pre
tento typ územia a už
s takými parametrami,
aby si okamžite začali
plniť svoje funkcie.
Obnova zelene je navyše dôležitá z viacerých
hľadísk, napríklad pre
zvýšenie
biodiverzity,
vekovej diverzity porastu drevín či z dôvodu
zabezpečenia prevádzkovej
bezpečnosti
drevín. Vzhľadom na to,
že projekt je od roku 2019
mediálne prezentovaný,
sme sa rozhodli vytvoriť
ešte väčší časový priestor, aby sme dodatočne
vysvetlili celý projekt a
jeho výhody dotknutým
stranám na stretnutí s
občanmi, ktoré sa konalo 1. marca 2022 na
pôde Mestského úradu
v Žiline. Stavebné práce

Vizualizácia križovatky ulíc M. R. Štefánika a 1. mája

na budovaní cyklotrasy zmenia charakter
Ulice M. R. Štefánika na nový, modernejší so zachovaním
zelene i s viacerými
prvkami, ktoré iste ako
obyvatelia
oceníte.
Výsledný
efekt
po

uskutočnení
prác
bude v zlepšení verejného
priestoru
ulice, v znížení emisného
zaťaženia, vo zvýšení
bezpečnosti
chodcov a cyklistov a tiež
v zlepšení kvality bývania. Budovanie cyklotrás

v meste Žilina je dôležité
aj vzhľadom na to, že v
budúcnosti bude viac
ako dnes aktuálna otázka alternatívnych druhov dopravy, nezaťažujúcich životné prostredie.
Mesto Žilina ako jedno
z mála miest na Sloven-

sku už v tejto chvíli poskytuje na svojom území 13
kilometrov značených
cyklotrás vrátane obojsmernej prevádzky na
sídlisku Hliny I. – IV. Plán
rozšírenia by mal dosiahnuť úroveň takmer
16 kilometrov.

Informácia pre občanov
Zeleň v meste je pre samosprávu veľmi dôležitá a podniká kroky, aby jej ubúdalo čo najmenej a vždy bola adekvátne nahradená. Mesto Žilina
z pozície prvostupňového orgánu ochrany prírody nemá možnosť ovplyvniť všetky výruby na jeho území.
Tie, ktoré sa uskutočňujú v ochranných pásmach inžinierskych sietí, kde v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje. V zmysle predmetného ustanovenia sa § 47 ods. 3 zákona nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho
nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov. Ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť
orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť
oznámenie na svojom webovom sídle, a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia oznámenia Príslušným orgánom ochrany prírody je podľa § 68 písm. g) zákona Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP.
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Žilina bude opäť o niečo zelenšia
Mesto Žilina vybuduje nové zelené strechy, ktoré so sebou prinášajú mnoho pozitív. Zelená
strecha pomáha zadržiavať vlhkosť, a tým ochladzovať prostredie vonkajšie, ako aj interiér
objektov.
Autor: KZ
zóna. Aktuálne je projekt v štádiu projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti.

Zmena
klímy
trápi
mnohé
samosprávy
a mesto Žilina nie je
výnimkou. Na základe
týchto
okolností
sa
rozhodlo vedenie mesta
vypracovať dokument
– Akčný plán mesta Žilina pre zmierňovanie
a prispôsobovanie sa
zmene klímy pre roky
2020 – 2023, ktorý je
akýmsi
ukazovateľom
adaptačných opatrení
proti zmene klímy na
našom území.
Pomocou termovízneho snímkovania povrchu mesta v horúcom
období sa zistilo, ktoré
oblasti sú najviac zasiahnuté a kde by sa
mali prijať opatrenia.
Taktiež vznikol prieskum
pocitovej mapy Žiliny,
kde samotní obyvatelia mesta mohli počas
letného obdobia v roku
2019 vyznačiť miesta,
v ktorých pociťovali extrémne horúčavy,
miesta, kde registrujú
menej zelene, miesta,
ktoré ohrozuje voda
z prívalových dažďov
alebo miesta, kde zachytili zhoršené ovzdušie.
Jedným z opatrení je
aj budovanie zelených
striech na verejných
budovách. Adaptačné
opatrenia zmierňujú do-

Mesto Žilina

sahy vysokých teplôt
vzduchu na mestské
prostredie a využívajú
chladiaci
účinok
vegetácie a vodných
prvkov v mestskom prostredí. Vo väčšine prípadov sa zameriavajú na
budovanie a skvalitňovanie zelenej a modrej
infraštruktúry, s osobitným dôrazom na centrálne mestské zóny a
obytné časti miest.
Zelená strecha pomáha
zadržiavať vlhkosť, a tým
ochladzovať vonkajšie
prostredie, ako aj interiér
objektov. Súčasťou projektu zelenej strechy je aj
vytvorenie edukačného
parku pred budovou
Mestského úradu v Žiline,
kde bude revitalizovaná
a navýšená zeleň. Vďaka hmyzím domčekom
a výsadbou medonosných trvaliek v edukačnom parku dôjde
k podpore rozširovania
včelstiev, motýľov a
iného hmyzu. Inštalácie
vtáčích búdok ponúknu
priestor
mestskému
vtáctvu
na
znášku.
Park pred budovou
mestského úradu bude
taktiež obsahovať edukačné prvky, ktoré budú
informovať o projekte
a problémoch, ktoré
prináša zmena klímy.
Naplánovaných je via-

cero projektov, ktoré
čoskoro obohatia naše
mesto o viac zeleného
priestoru. Na jar tohto
roku je naplánovaná
zelená
strecha
na
budove Mestského úradu v Žiline. Projekt je finančne podporovaný
z Nórskeho finančného
mechanizmu a jeho rozpočet je vo výške 155
916 eur. Pozitívom novej
strechy z hľadiska ochrany životného prostredia
je produkcia kyslíka, viazanie prachu a filtrácia
škodlivín zo vzduchu,

zadržiavanie vody na
území mesta, ochladzovanie klímy, tlmenie hluku okolitého prostredia a
estetický vzhľad strechy.
Zaujímavý projekt je
zelená
strecha
na
budove Mestského divadla v Žiline. Rozdielny
je v tom, že časť strechy bude prístupná pre
širokú verejnosť. Vytvorí
sa zázemie pre koncerty
a malé javisko s kapacitou maximálne do 70
osôb. Taktiež vznikne
vyhliadka a oddychová

Myslelo sa aj na školy a
v príprave sú projekty
pre Materskú školu Puškinova, Základnú školu
Karpatská a Základnú umeleckú školu F.
Špányho. Úmyslom je
zvýšiť tepelnú izoláciu na
úroveň, ktorú odporúča
norma pre daný typ
stavby. Vyriešia sa systémové nedostatky a
poruchy, ktoré boli v
minulosti len čiastočne
riešené. Skladba strechy
bude navrhnutá tak, aby
umožňovala zadržanie
dažďovej vody po dobu
kritického
časového
úseku hlavne počas
prívalových
dažďov,
a tým nezahlcovala
verejnú dažďovú kanalizáciu. Taktiež vznikne dobrá izolácia, ktorá
bude zmenšovať prehrievanie spevnených
plôch počas horúcich
letných dní.
Zelené strechy oproti klasickým strechám
potrebujú zvýšenú starostlivosť. Pri strešnej
extenzívnej zeleni je
potrebná zálievka v
extrémnych
letných
horúčavách a odstraňo-

Vizualizácia zelenej strechy – Mestské divadlo Žilina

vanie prípadných náletových burín. Odburiňovanie plôch vegetačnej
strechy je potrebné
minimálne
jedenkrát
za vegetačnú sezónu.
Rastlinám je poskytnutá
výživa pomocou hnojív
s dávkou minerálnych
živín dôležitých pre kvitnutie a rast, ktoré sa
pridávajú vo forme hnojiva. Taktiež je potrebná
kontrola prítomnosti plesní a škodcov, pravidelná zálievka extenzívnej
strešnej zelene nie je potrebná.
Akčný plán mesta Žilina pre zmierňovanie
a prispôsobovanie sa
zmene klímy pre roky
2020 – 2023 je pre samosprávu dôležitý dokument, na základe
ktorého sa podnikli prvé
kroky v boji proti klimatickým zmenám na
území mesta.
Realizácie zelenej strechy a edukačného
parku pred MsÚ sú financované 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.
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Cestovanie verejnou dopravou v kraji bude jednoduchšie a lacnejšie
Žilinský kraj sa pripravuje na spustenie 1. fázy integrovaného dopravného systému (IDS). Ak pôjde všetko podľa plánu, už v apríli sa v našom
kraji dočkáme jednotne prepojenej dopravy, kde budú spoje autobusov, vlakov a MHD na seba lepšie nadväzovať a aj pri prestupovaní na
iný druh dopravy nám na cestovanie bude stačiť jeden lístok.
Vytvorenie kvalitnej verejnej osobnej dopravy v Žilinskom regióne je predpokladom trvalo udržateľnej siete mestskej mobility. Za najdôležitejší cieľ
sa považuje zachovať existujúci počet cestujúcich, prípadne docieliť jeho
nárast, a to vytvorením kvalitnejšej ponuky, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby cestujúcich. Fungujúca, atraktívna a najmä využívaná verejná osobná
doprava je základný pilier vyspelého a prosperujúceho územia. Udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej osobnej dopravy zvýši
záujem o investície podnikateľských subjektov i cestovný ruch a je výrazne
šetrnejšia k životnému prostrediu.

Základom budú predplatné cestovné lístky
Predplatné cestovné lístky v IDS ŽSK sú zónové, cestujúci si zakúpi predplatný
cestovný lístok na konkrétne zóny s platnosťou: 30 dní, 90 dní, 365 dní, 24-hodinový alebo 72-hodinový sieťový turistický cestovný lístok. Predplatné cestovné
lístky sa vydávajú ako neprenosné - na neprenosné dopravné karty s fotografiou. Prenosné - vydávané na prenosné dopravné karty bez fotografie. Samozrejmosťou je vzájomné uznávanie a akceptácia dopravných kariet v systéme
IDS v ŽSK v rámci všetkých zapojených dopravcov.

Súčasťou systému v prvej fáze budú aj jednorazové
cestovné lístky v krajskom meste Žilina
Všetky jednorazové CL, ktoré majú časovú platnosť 60 min. pre tarifnú
oblasť mesto Žilina, sú prestupné a platia aj vo vozidlách prímestskej, ako aj
železničnej dopravy. Budú sa predávať vo forme elektronických alebo papierových lístkov. Taktiež je veľmi dôležitá a pozitívna informácia, že v rámci
krajského mesta Žilina od 1. apríla minulého roka platí už časová tarifa, ktorá
je nevyhnutným základom pre zapojenie sa do IDS ŽSK. V tejto súvislosti krajský
mestský dopravca taktiež zaviedol niekoľko noviniek a možností platieb pre
cestujúcich – bankomatové karty, dopravná karta s možnosťou kreditu, ktorý
bude možné postupne využiť v rámci celého kraja.

Novinkou sú aj jednorazové prestupné cestovné lístky –
spoločné cestovné v celom regióne
Platia v rámci prímestskej autobusovej dopravy na území celého kraja, tzn.
cestujúci v rámci prímestskej dopravy v kraji môže neobmedzene prestupovať
a zaplatí vždy len za precestovanú vzdialenosť. V oblasti prímestskej autobusovej dopravy sa podarilo ŽSK v spolupráci s IDŽK za posledný rok zaviesť
viacero noviniek pre svojich cestujúcich v podobe možnosti platby bankomatovou kartou alebo platby pomocou virtuálnej dopravnej karty, čo v preklade
znamená mobilom.
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Minulý rok z pohľadu rozvoja mestskej zelene
Rok 2021 bol pre mesto náročným obdobím plánovania a realizácií z dôvodu pandémie COVID-19. Miera inflácie, neistoty a omeškania projektov
spôsobené epidémiou ovplyvnili harmonogram výstavby a údržby zelenej infraštruktúry. Aj napriek tomu sa nám v tejto oblasti podarilo urobiť
niekoľko dôležitých krokov vpred.

Výsadba tulipánov v Parku na Studničkách

Výsadba nových záhonov trvaliek, cibuľovín, sukulentov a osádzanie nových betónových nádob na kvety:

• Jednou z ekologických aktivít bola výmena letničkových záhonov za trvalkové, ktoré majú svoju životnosť a udržateľnosť priemerne 8-násobne väčšiu ako
letničky.
• Zároveň sme vysadili 14 nových rozsiahlych trvalkových záhonov s nízkou
náročnosťou na údržbu, kde znižujeme náročnosť na uhlíkovú stopu.
• Mesto v spolupráci s občanmi vysadilo trvalkové záhony na Bulvári a vo volebných obvodoch Solinky a Hliny.
• Dosádzali sa vypadnuté podsadbové plochy existujúcich trvalkových záhonov na Bulvári.
• V rámci bežnej údržby boli všetky založené aj novovysadené záhony udržiavané – odburiňované, okopávané, strihané, dosádzané, hnojené a zavlažované niekoľkokrát za sezónu.
• V rámci pilotného projektu sme vysadili trvalky do trávnatého porastu vo
Swenssonovom parku.
• Vytvorili sa nové kombinované záhony trvaliek a cibúľ na Fándlyho ulici pod
novovysadené stromoradie okrasných hrušiek podľa navrhovanej štúdie.

Letničky na Mariánskom námestí

• Útvar hlavného architekta (UHA) vypracoval osadzovací plán a mesto Žilina
vysadilo trvalky a dreviny pri dennom stacionári Janka Borodáča. Zároveň sme
v rámci participácie komunite venovali cibule tulipánov.
• Na spevnené plochy, kde nebola možná výsadba, boli do terénu umiestnené
mobilné betónové nádoby s letničkami, závesné kvetináče a kvetinové veže,
ktoré vďaka svojej kvalite rastlinného materiálu a pravidelnej údržbe nielen
skrášľovali mestské ulice, ale aj vytvárali mikroklímu centra mesta.
• V spolupráci s oddelením dopravy sme uskutočnili pilotný projekt výsadby sukulentov do novovzniknutého záhona na križovatke Komenského a Veľká okružnej. Pôvodne bola na tomto mieste spevnená plocha. Výsadbou xerofytných
rastlín sme chceli zväčšiť podiel zelene v centre mesta a zvýšiť biodiverzitu.
• UHA vypracovalo návrh 2 ks kruhových objazdov – extenzívne trvalkové
výsadby: Rajecká ul. – pri Metre a Kysucká ulica.
• UHA vypracovalo predbežný návrh systému kvetinových lúk na území mesta
Žilina.

Mesto Žilina
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Výsadba stromov a revitalizácia zelene v meste:
• Ďalším dokumentom bola Optimalizácia údržby zelene, ktorú spracovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Materiál navrhuje presné postupy a
metodiku údržby zelene v priebehu celého roka, personálne a mechanické zabezpečenie. Dokument je plnohodnotným nástrojom pri zakladaní technických
služieb – časť zeleň, ako aj pri stanovení postupov a opatrení pre správcovské
firmy pri plánovaní realizačných zmlúv.
• V jesenných mesiacoch sa v rámci mesta a prímestských častí vysadilo približne 3 000 ks krov. Krovité porasty v budúcnosti vytvoria izolačnú zeleň zachytávajúcu prachové častice z komunikácií a zároveň budú spĺňať funkciu vizuálnu a protihlukovú.
• V minulom roku sme vykonali prebierku krov v Sade SNP, doplnili sme krovité
porasty v zadnej časti parku. Rekultiváciou prešiel Swenssonov park, kde sme
dosadili stromy, kry a trvalky. V Parku Ľudovíta Štúra sa vysadila „Covidová lipa“
a dosadili sa nové dlhoveké dreviny.
• Zároveň sme v roku 2021 zabezpečovali údržbu mestskej zelene, kde mnohokrát vplyvom nepriaznivého počasia dochádza k odchýlkam harmonogramu. Monitorovali sme požiadavky občanov a ich podnety a zvýšili sme intenzitu
údržby plôch na sídlisku zo 4 kosieb na 5 (čo vyplýva aj z dokumentu Optimalizácia údržby zelene) v nasledujúcom roku.

Výsadba stromov na Solinkách

• V priebehu roka v Žiline pribudlo približne 350 ks dlhovekých stromov. Prevažné
množstvo mesto vysadilo na sídlisku Solinky podľa návrhu krajinného architekta
v spolupráci s občanmi. Návrhu predchádzalo niekoľko stretnutí na mieste
výsadby a na mestskom úrade, na ktorých sa zúčastnili aj poslanci z volebného
obvodu. Ďalšie stromy, prevažne nové kultivary, ktoré budeme v najbližších rokoch sledovať ako druhy vhodné na adaptáciu na klimatické zmeny, boli doplnené do mestských parkov.
• Na efektívnejšiu údržbu a zmiernenie šoku z teplotného rozdielu závlahovej
vody v teplých letných mesiacoch boli k stromom inštalované závlahové vaky,
ktorých efektivita sa nám osvedčila a v ktorej budeme budúce roky pokračovať.

• V rámci adaptačných a zelených opatrení, zlepšenia podielu zelene v meste
a skvalitnenia areálov základných a materských škôl boli v roku 2021 pripravené
projektové dokumentácie pre vybrané školy a materské školy. Útvar hlavného
architekta mesta Žilina (UHA) zabezpečil v spolupráci s projektantom pre zadania malého rozsahu 6 projektov. Zároveň pracovníci UHA vypracovali 2 projekty
– MŠ Petzvalova a Návrh úžitkovej záhrady v areáli ZŠ Do Stošky.
• UHA zabezpečilo v spolupráci s projektantom urbanistickú štúdiu Solinky Centrum, štúdia rieši minimálne množstvo spevnených plôch a sústreďuje sa na
vytvorenie zelenej oázy – zeleného námestia.
• UHA zabezpečilo v spolupráci s projektantom pre zadania malého rozsahu
projektovú dokumentáciu na revitalizáciu Nám. T. G. Masaryka, návrh rieši minimálne množstvo spevnených plôch a sústreďuje sa na vytvorenie zeleného
námestia.

• Rekultivovalo sa stromoradie na Fándlyho ulici, kde sa vymieňal vhodnejší kultivar. Vytvorili sa nové otvory v spevnených plochách na Predmestskej ulici, kde
sa plánuje dosadba stromoradia. Líniová zeleň na Ulici 1. mája z dôvodu rekonštrukcie nadjazdu určená na výrub bola starostlivo prevezená a venovaná
občianskemu združeniu v Parku na Frambore. Nové stromoradie javorov pribudlo aj na Moyzesovej ulici.
• V rámci projektu adaptácie na klimatické zmeny financovaného nórskymi
fondmi referentky správy mestskej zelene (OSVPaŽP) a koncepcie mestskej zelene (UHA) zmapovali mesto, vykonali vizuálne obhliadky a navrhli a zakreslili kompozíciu 638 ks líniovej zelene vo viacerých lokalitách v meste. Realizácia projektu je plánovaná v tomto roku.
• Z vizuálnej kontroly sme skonštatovali upadajúci zdravotný stav drevín na
Národnej ulici. Z dôvodu veľmi významnej líniovej zelene sme si do mesta prizvali odborníka na uličnú zeleň, dendrológa, profesora z Mendelovej univerzity, aby
vyhodnotil stav a možné riešenia rekultivácie stromoradia. Bola vypracovaná
odborná štúdia, ktorá potvrdila upadajúci zdravotný stav drevín, navrhla možné
riešenia a technologické postupy a vhodný kultivar na výsadbu. Rovnakým technologickým postupom chceme v skorých jarných mesiacoch riešiť obnovu
podzemnej časti 4 vypadnutých kusov stromov na Mariánskom námestí.
• V roku 2021 bola vykonaná akustická tomografia na 16 ks drevín na Ulici T.
Ružičku a v širšom centre mesta, ktorá preverila skryté dutiny stromov, ktoré neboli viditeľné voľným okom.
• Bol spracovaný Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina,
ktorý je vysoko hodnotným materiálom na posúdenie zdravotného stavu drevín
v meste, obsahuje inventarizáciu a návrhy na opatrenia a údržbu.
• Obnovili sme základy softvéru – Pasportu zelene, ktorý slúži na datovanie
základných vegetačných a technických prvkov v oblasti zelene a na nastavenie správy a údržby mestskej zelene. V roku 2022 plánujeme doplniť pasport
o nové témy, akými sú napríklad inžinierske siete a režim údržby.

Sadenie stromov v novom Swenssonovom parku

Mestá sú hnacím motorom ekonomiky a rozvoja spoločnosti, ale prichádzajú
taktiež s veľkou environmentálnou stopou. Aj naše mesto rovnako denne odoláva vplyvom klimatických zmien. Environmentálne údaje označili urbanizáciu
za jednu z piatich hlavných dôvodov environmentálnych zmien, akými sú strata biodiverzity a znečistenie. Vnímame tieto problémy, ale taktiež hľadáme
rôzne riešenia, ktoré by mohli viesť k environmentálnej udržateľnosti.
To, aké sú naše plány a stratégie v oblasti mestskej zelene do budúcna, a čo
robiť, ak chcete spolu s nami vytvárať zelenšie mesto, sa dočítate v našich novinách na budúci mesiac.
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ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 24. 4. 2022 bude na území mesta Žilina
vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov.
Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny,
nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika,
pneumatiky, 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 rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:
Od 8. 3. do 13. 3. 2022 – Budatín, Zádubnie, Zástranie
Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať, Radová ulica
(začiatok ulice) – neskôr presun na koniec ulice, križovatka Dolnej ulice a ulice
Závoz, Ulica slovenských dobrovoľníkov (pri cintoríne), nad Sivou ulicou.
Zádubnie: Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) – neskôr presun na stred
ulice, Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome), Zádubanská ulica (pri cintoríne),
Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice), Richtárska ulica (stred mestskej
časti).
Zástranie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná ulica (pri obchode
„Mineza“), Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej
časti), Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (pri kultúrnom dome),
Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve), Hore humnami (pri cintoríne).
Od 15. 3. do 20. 3. 2022– Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota
Brodno: Zaroháčovská ulica, Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presun na iné stojisko, Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica
(pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presun na iné stojisko,
Zábrežná ulica (pri pohostinstve „Moravec“), Zábrežná ulica (v strede ulice),
Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky, Snežnická
cesta 18. 3. – 20. 3. 2022.
Považský Chlmec: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), Na Hôrke –
neskôr presun na Závozskú ulicu, Pri Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Medzierky, križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice.
Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Labutia ulica (pri ihrisku), Stehličia ulica (pri
bývalej materskej škole), Vrania ulica (pri kultúrnom dome), Drozdia ulica (prvá
zastávka MHD).
Žilinská Lehota: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome), Na cintorín (pri cintoríne).
Od 22. 3. do 27. 3. 2022 – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie
Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica
Jura Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednota, Petzvalova
ulica (oproti ihrisku MŠ) – neskôr presun podľa potreby, križovatka Ulice Mateja
Bela a Kvačalovej ulice.

Mesto Žilina

Bytčica: Na Záchrastí č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), Na stanicu č. 25 – neskôr
presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka Chalupkovej
ulice a ulice Na Záchrastí, Matuškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú
ulicu č. 23, križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne).
Bánová: Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej škole), križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice, Riečna ulica pri Rajčanke (pri moste, smer KINEKUS),
od 22. 3. do 24. 3. – Námestie svätého Jána Bosca.
Závodie: Školská ulica (pri základnej škole), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke), Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri betónových
zábranách), Nábrežie Rajčanky (pri bývalej reštaurácii „Fackáreň“), od 25. 3.
do 27. 3. – križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty (odvoz v sobotu ráno).
Od 29. 3. do 3. 4. 2022 – Solinky, Bôrik, Strážov
Solinky: Smreková ulica, Javorová ulica (garáže), Borová ulica (stred ulice) –
neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, Jaseňová ulica, Platanová ulica (oproti
„Zámočku“), Limbová ulica č. 1 (pri ihrisku) – neskôr presun ako vždy, Gaštanová
ulica, Osiková ulica, Dubová ulica, Solinky – Juh.
Bôrik: Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“), Ulica Jána Kovalíka č. 21 – neskôr presun na Čulenovu ulicu, križovatka Oravskej ulice a Bôrickej cesty, Nešporova ulica (parkovisko pri
OD „BILLA“), Na Malý Diel.
Strážov: Priehradná ulica (konečná zastávka MHD), Dedinská ulica (koniec ulice), Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke), Rajčanská ulica (v strede ulice).
Od 5. 4. do 10. 4. 2022 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka
Vlčince I: Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“), Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach), Námestie Ľudovíta Fullu.
Vlčince II: Dobšinského ulica (za lekárňou) – neskôr presun na Dobšinského
ulicu č. 17, Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej
Timravy č. 11, Ústecká ulica, Tulská ulica č. 6.
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Vlčince III: Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii), Karpatská ulica (pri
základnej škole) – neskôr presun na stred ulice, pri trafostanici, Piešťanská ulica,
Zvolenská ulica, Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) – neskôr presun na
Martinskú ulicu č. 7.
Vlčince IV: Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána Vojtaššáka (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.
Od 12. 4. do 17. 4. 2022 – Hliny I – VIII
Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou) –
neskôr presun do vnútrobloku Komenského č. 41.
Hliny II: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“).
Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, Puškinova ulica (pri ihrisku) – neskôr presun na
Puškinovu ulicu č. 5.
Hliny IV: Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu) – neskôr presun na Ulicu
Antona Bernoláka č. 33.
Hliny V: Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (pri parkovisku), Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou 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 Byttermu).
Hliny VIII: Lichardova ulica, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“),
Rajecká ulica č. 1.
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Od 19. 4. do 24. 4. 2022 – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové
Staré Mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici) – neskôr
presun roh Bratislavskej a Sasinkovej ulice, križovatka Ulice Daniela Krmana
a Na Šefranici – neskôr presun na križovatku ulíc Murgašova a Stárkova, Na
Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“, Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10, Revolučná ulica (chodník 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: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice.
Trnové: Magočovská ulica (konečná zastávka MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode), Nový Domov (zastávka MHD Rakové), Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne).

Pri stojiskách, kde je uvedené – neskôr presun, bude kontajner
na nové stojisko premiestnený vždy v piatok.
Celý harmonogram nájdete aj na stránke mesta: www.zilina.sk.

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že v termíne od 4. 4. 2022 do 22. 4. 2022 sa na území mesta
Žilina bude vykonávať zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).
Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj
odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a podobne.
Kontajnery sú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nepatrí do nich
veľkoobjemný komunálny odpad!

Bytčica – 20. 4. 2022: Bystrická ulica (pri katolíckom cintoríne), križovatka Chalupkovej ulice a ulice Na Záchrastí, Matuškova ulica č. 13.
Bôrik, Malá Praha, Staré Mesto – 21. 4. 2022: križovatka Bôrickej cesty a Tulipánovej ulice, križovatka Daxnerovej a Kollárovej ulice, križovatka Ulice Daniela Krmana a ulice Na Šefranici, križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“).
Trnové – 22. 4. 2022: Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska
ulica (pri cintoríne), Nový Domov (zastávka MHD Rakové).

Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa bude realizovať na základe nasledovného harmonogramu:
Budatín – 4. 4. 2022: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Radová ulica
(začiatok ulice), Radová ulica (koniec ulice), nad Sivou ulicou.
Zádubnie – 5. 4. 2022: Zádubanská ulica (v strede ulice), Zádubanská ulica (pri
cintoríne).
Zástranie – 6. 4. 2022: Stará dedina, Kultúrna ulica (pri kultúrnom dome).
Strážov – 7. 4. 2022: Dedinská ulica (zastávka MHD), Rajčanská ulica (v strede
ulice).
Brodno – 8. 4. 2022: Zároháčovská ulica (dolná časť ulice, pri potoku), Zábrežná
ulica (pri pohostinstve „Moravec“), Podskaličná ulica (pod cintorínom).
Vranie – 11. 4. 2022: Labutia ulica (pri lávke), Vrania ulica (pri kultúrnom dome).
Považský Chlmec – 12. 4. 2022: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), Pri
Kysuci, križovatka ulíc Bytčianska a Nová.
Bánová – 13. 4. 2022: Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), križovatka ulíc Malinová a Záhradnícka.
Mojšova Lúčka – 14. 4. 2022 : Rybné námestie, Stará Mojšova Lúčka.
Závodie – 15. 4. 2022: Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska), Pod sadom
(pri betónových zábranách), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke).
Žilinská Lehota – 18. 4. 2022: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome), Na cintorín
(pri cintoríne).
Rosinky – 19. 4. 2022: Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica ulice Mikuláša Nigriniho
a Nábrežnej ulice.
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Inovačné centrum INOVIA rozbieha svoju činnosť
Cieľom novozaloženého inovačného centra je vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti regiónu, prepájať a zintenzívniť spoluprácu ﬁriem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Združenie vzniklo 19. novembra minulého roka na základe dohody o spolupráci medzi
Žilinským samosprávnym krajom, mestom Žilina a Žilinskou univerzitou v Žiline. O jeho činnosti sme sa porozprávali s jeho riaditeľom Vlastimilom
Kociánom.

ho rozbehu ich vieme prepojiť na akcelerátory a potenciálnych partnerov
alebo investorov. Samosprávam pomôžeme s definovaním cieľov projektu,
zabezpečíme projektové poradenstvo, dodáme know-how správnych odborníkov a tiež vytypujeme vhodné výzvy pre podanie projektu.

Vlastimil Kocián
Pochádza z Trenčína. Žije a pôsobí v Žiline.
Na Žilinskej univerzite v Žiline vyštudoval
študijný odbor Informačné a riadiace
systémy na Fakulte riadenia a informatiky. Už 25 rokov pôsobí v spoločnosti KROS a. s., ktorá je slovenským
lídrom v oblasti ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru. Aj
vďaka nemu KROS trikrát získal ocenenie v rámci súťaže Inovačný rozvoj
regiónu.
Má rád výzvy, spoznávanie ľudí, ich názorov, prepájanie ľudí a nachádzanie synergie tam, kde to iní nevidia. Inšpiráciu hľadá v knihách, videách, kurzoch a pozitíva z nich pretavuje aj do života. Miluje
svoju rodinu, šport, prechádzky so psom v prírode a pre svoje zdravie
i zdravie našej planéty prešiel na vegánstvo. Budúcnosť žilinského regiónu zlepšuje svojou aktivitou v žilinskom IT klastri a v inovačnom
centre INOVIA.

Prečo vzniklo inovačné centrum v Žiline?

Nie sú služby INOVIA drahé pre bežnú ﬁrmu?
Naším cieľom nie je finančný zisk, ale pomoc firmám. Prvé dve konzultácie
s naším biznis konzultantom sú bezplatné. Na týchto stretnutiach si obe strany
overia, či spolupráca bude dávať zmysel. Aj pre ďalšie služby sa snažíme
využívať existujúce formy pomoci podnikateľom, takže hrozí maximálne nejaká úroveň spolufinancovania v rozmedzí 25 až 50 %. Očakávané prínosy pre
firmu však budú mnohonásobne vyššie ako vynaložené prostriedky.
Kde a ako je možné vás kontaktovať?
INOVIA sídli v centre Žiliny, v budove Crystal Palace – Na bráne 4. Najjednoduchší spôsob, ako nás kontaktovať, je prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára na našej webovej stránke www.inovia.sk alebo zaslaním e-mailového dopytu na adresu info@inovia.sk. Dohodneme si osobné stretnutie
alebo videohovor a spolupráca môže začať.
Čo vás čaká v najbližšom období?
Veľmi ma teší, že sa mi veľmi rýchlo podarilo zostaviť tím ľudí schopných napĺňať naše ciele. Teraz je naším najdôležitejším krokom získať prvých klientov
z firemného prostredia aj samospráv a priniesť im vďaka inováciám reálne
zlepšenia, reálnu hodnotu. A popritom začať aktívne budovať inovačný
ekosystém – hľadať tých správnych partnerov z regiónu aj mimo neho a aktivizovať ich pre náš spoločný úspech.

Vznik inovačného centra INOVIA je reakciou na silnejúci trend automatizácie,
stúpajúce nároky na vzdelanie, zručnosti a kreativitu, nedostatočnú podporu
inovácií, ale i neustály odchod študentov a kvalifikovaných pracovníkov z regiónu do zahraničia. V zahraničí sú inovačné centrá ťahúňom inovačného
ekosystému a majú pozitívny vplyv na rozvoj regiónu. Jihomoravské inovační
centrum dokázalo počas svojej existencie významne zviditeľniť Brno a pritiahnuť mozgy zo širokého okolia. Moravskoslezské inovační centrum v Ostrave za
necelé 4 roky svojej existencie pomohlo viac ako 300 firmám v rozvoji podnikania. Pozitívne skúsenosti z blízkeho zahraničia chceme pretaviť do podobne
úspešného príbehu aj u nás. Cieľom združenia INOVIA je aktivovať potenciál
ľudí, firiem a univerzít v regióne pre náš spoločný dlhodobý úspech či zviditeľniť
Žilinu na inovačnej mape Európy.
Pre koho môže byť INOVIA zaujímavá alebo prospešná?
INOVIA vie pomôcť majiteľom alebo manažérom firiem nájsť tie správne cesty,
ako vylepšiť výrobok, resp. službu, ako upraviť spôsob obchodovania, prípadne ako osloviť nový segment zákazníkov. Tešíme sa tiež na podporu nápadov,
ktoré chcú dobyť svet. Skrátka radi pomôžeme podnikateľom v napĺňaní ich
podnikateľských snov a výziev. INOVIA pomáha premeniť myšlienky a nápady
na skutočné projekty s reálnymi výsledkami.
Nezabúdame ani na verejný sektor, kde mestám a obciam poskytujeme projektové poradenstvo zamerané na SMART agendu a na digitalizáciu procesov
a služieb.
Akou formou prebieha spolupráca s inovačným centrom INOVIA?
V zabehnutej firme pomôže náš biznis konzultant identifikovať kľúčovú výzvu
alebo problém firmy. Následne zabezpečí kvalitného experta a dohodne konkrétne ciele spolupráce. Po ukončení projektu spolu s podnikateľom vyhodnotí prínosy spolupráce a zabezpečí prefinancovanie celej služby v dohodnutom
rozsahu.
Startupom a spinoffom pomôžeme s ujasnením si cieľov, s vypracovaním biznis
plánu, sprostredkujeme financovanie štartu podnikania a v prípade pozitívne-

Mesto Žilina

INOVAČNÉ CENTRUM INOVIA
POMÁHAME FIRMÁM RÁSŤ A SAMOSPRÁVAM BYŤ VIAC SMART

Všetky informácie o nás a ponuke našich služieb nájdete na:

www.inovia.sk

Na bráne 4
Žilina 010 01
Slovenská republika

inovia.zilina

info@inovia.sk

in

inoviazilina

www.zilina.sk

ZAUJÍMAVOSTI

marec 2022

Na akých miestach možno uzavrieť
civilný sobáš v Žiline

ZÁPIS PRVÁKOV

OD 6. DO 8. APRÍLA

Plánujete občiansky obrad v Žiline a neviete, kde? Mesto Žilina má v ponuke tri miesta na
uzavretie civilného obradu. Uzavrieť sobáš možno i priamo pod holým nebom počas mesiacov máj až september či na inom vhodnom mieste za zachovania podmienok slávnostnej
formy sobášneho aktu.
Autor: EL
Na akých miestach sa konajú civilné
sobáše v Žiline?

Pri zápise je potrebné, aby si rodičia priniesli so
sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Základná škola bude pri zápise vyžadovať
nasledovné údaje: meno a priezvisko dieťaťa,
dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresa
trvalého/prechodného bydliska. Potrebné sú
aj údaje rodičov dieťaťa/zákonných zástupcov. Základná škola vyžaduje meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu a kontakty pre potreby
komunikácie so školou.

Môžem uzavrieť sobáš aj na inom mieste v Žiline?

Sobáš priamo pod holým nebom?
Áno, matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva vo vonkajších priestoroch vzhľadom na poveternostné podmienky výlučne, a to v období
kalendárnych mesiacov máj – september.

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta na školský rok 2022/2023 sa v Žiline
uskutočnia od 6. do 8. apríla v čase od
14.00 hod. do 18.00 hod.
Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný
zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej
dochádzky. Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa
školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt,
ale rodič môže pre dieťa vybrať aj inú školu.

Mesto Žilina organizuje civilné svadobné obrady
na troch miestach v Žiline. Úradne určenou miestnosťou na uzavretie manželstva je sobášna miestnosť v priestoroch historickej Radnice mesta Žilina.
Uzavrieť takýto sobáš je na základe povolenia
matričného úradu možný i vo vnútorných priestoroch Rosenfeldovho paláca v centre mesta a tiež v
priestoroch kaplnky Budatínskeho hradu. V prípade
priaznivého počasia je sobáš možné vykonať aj
v parku spomínaného Budatínskeho hradu.

Ak zvažujete civilný sobáš na inom mieste, ako sú
uvedené tri možnosti, môžete si vybrať i iné miesto na obrad, a to za splnenia daných požiadaviek
matričného úradu. Vo vybraných prípadoch a po
splnení podmienok tak matričný úrad môže povoliť
uzavretie manželstva aj na inom vhodnom mieste.
Môže to byť napríklad významné historické miesto,
hrady, zámky a pod. Dôležitým kritériom v tomto
prípade je zachovanie slávnostnej formy sobášneho aktu a prístupu verejnosti.
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Kedy sa sobáše realizujú?
Mesto Žilina ako jedno z mála miest na Slovensku realizuje sobáše každý piatok a každú sobotu. Doba
určená pre uskutočnenie sobášneho obradu je:
• každý piatok (v čase od 13.00 do 15.30 hod.),
• každá sobota (v čase od 12.00 do 17.00 hod.).
Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch
je možné uzavrieť manželstvo aj mimo týchto
určených hodín.
Počas kalendárneho roka sa sobášne obrady nekonajú:
• v nedeľu,
• v období veľkonočných sviatkov,
• v období Sviatku všetkých svätých/Pamiatky zosnulých (od 30. 10. do 3. 11.),
• v období vianočných sviatkov (od 23. 12. do 27.
12., 31. 12., 1. 1. a 6. 1.).

DIEŤA SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI
V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú
dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou
žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné
vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
DIEŤA MLADŠIE AKO 6 ROKOV
Do základnej školy je možné zapísať aj dieťa
mladšie ako šesť rokov. V takom prípade je potrebné k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o
získaní predprimárneho vzdelania. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadaných žiakov v
Základnej škole s materskou školou na Ulici sv.
Gorazda v Žiline.
ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže
pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe
písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu
všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do
1. ročníka však ostáva. Pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať
materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Rosenfeldov palác

KONTAKT NA MATRIČNÝ ÚRAD ŽILINA
e-mail: matrika@zilina.sk
tel. č.: 041/706 35 06
adresa: Klientske centrum, Referát matričného
úradu, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
Viac informácií nájdu záujemcovia aj na
webovej stránke www.zilina.sk v sekcii:
MESTSKÝ ÚRAD – KLIENTSKE CENTRUM –
MATRIČNÝ ÚRAD.

Bližšie informácie o zápise do prvých ročníkov
získajú rodičia na internetových stránkach škôl
alebo ich poskytnú priamo riaditelia škôl či pracovníci oddelenia školstva a mládeže Mestského
úradu v Žiline na tel. čísle: 0905 331 634.
Budatínsky hrad

Mesto Žilina
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ŽILINA ŽIJE svetlom

Podporte Nadáciu
Mesta Žilina
Ešte ste sa nerozhodli, komu darujete svoje 2 %
z dane? Podporiť môžete Nadáciu Mesta Žilina,
ktorá pomáha zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi.
Aj vďaka vašej pomoci si budú môcť dovoliť
zdravotnú rehabilitáciu či špeciálne pomôcky
tí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii..
Autor: KŠ

Mesto Žilina a OOCR Malá Fatra vás pozývajú na prehliadku svetelných umeleckých inštalácií.
Diela slovenských, českých a talianskych umelcov prinesú návštevníkom nevšedný svetelný
zážitok v priestoroch kultúrnych centier Žiliny.
Umelecké inštalácie upozorňujú na bohaté možnosti kreativity pri práci so svetlom. Podujatie sa
koná v dňoch 25. – 26. marca 2022 v čase od 17.00 – 22.00 hod. Realizované je s ﬁnančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Rosenfeldov palác – záhrada

Rosenfeldov palác – fasáda

25. – 26. 3. 2022

25. – 26. 3. 2022

Názov inštalácie: ØUROBOROS
Autori: Alex Zelina a Radovan Draga
Technická spolupráca: Dioníz Troško
Zvukový dizajn: Adam Dekan
Svetelná spolupráca: LED strip studio
Motorická časť: Samuel Fajnor

Názov inštalácie: FLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION
Autor: Karel Karlos Šimek
Zvuk: Erlkönig

Monumentálny multimediálny objekt odkazuje
na pominuteľnosť a obnovu sveta.

Divák môže vidieť, akým spôsobom sa dá s farbami pracovať na fasáde budovy ako na veľkoformátovom plátne.

Nová Synagóga – kaviareň

25. – 26. 3. 2022

Názov inštalácie:
Autor: Tomáš Morávek
Nakúpené potraviny pomohli ľuďom v núdzi

Nadácia spolupracuje
s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o
starých, chorých a bezmocných občanov a
ľudí v núdzi. V odôvodnených prípadoch poskytuje
aj
podporu
zákonným zástupcom
detí a mládeže, ktoré sú
odkázané na zdravotnú
rehabilitáciu. Na nadáciu sa môžu obrátiť aj ľudia zasiahnutí živelnou
pohromou na území
mesta Žilina. Za štyri roky
pôsobenia
pomohla
nadácia viac ako 300
občanom a rodinám finančnou podporou z
rozpočtu samosprávy v
sume 20 000 eur ročne.
Okrem priamej podpory
pre občanov pomáha
nadácia aj so zabezpe-

čením liekov, potravín,
oblečenia,
hygienických balíčkov, rehabilitačných pobytov a
iných nevyhnutných potrieb, ktoré by si sami
nedokázali zabezpečiť.
Nadácia Mesta Žilina
bola schválená mestským zastupiteľstvom a
do registra nadácií bola
zapísaná Ministerstvom
vnútra SR dňa 30. októbra 2017 pod číslom
203/Na-2002/1167.
Ľudia a firmy na Slovensku môžu každoročne
poukázať určité percento zo svojej zaplatenej
dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií
na
realizáciu
verejnoprospešných aktivít.

Objekt z inscenácie Shadow Meadow od režiséra Jana Mocka a svetelného dizajnéra
Davida Prokopiča.
Inštaláciu s týmto názovom môžete vidieť aj
na obrázku.

Nová Synagóga

Konzervatórium Žilina

25. – 26. 3. 2022

25. – 26. 3. 2022

Názov inštalácie: You Are Here
Autor: Tomáš Morávek
Základ inštalácie vychádza z rovnomenného
predstavenia v réžii Petry Tejnorovej a kolektívu

V koncertnej sále žilinského konzervatória diváci objavia možnosti farieb v rámci ich vlastného života prostredníctvom videoinštalácie.

Považská galéria umenia

Štúdio Mestského divadla Žilina

25. – 26. 3. 2022
Poukázaním 2 % z dane Nadácii Mesta Žilina
prispejete na pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v
núdzi či deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Viac informácií nájdete na internetovej
stránke: https://nadacia.zilina.sk/2-2/.

Mesto Žilina

Názov inštalácie: STEREORAMA
Autor: mammasONica

25. 3. 2022

Názov inštalácie: Galaxia
Autor: sedemminut
Hudba: Stroon

Názov inštalácie: AWAKEN MONSTERS
Autori: Alex Zelina a Radovan Draga
Zvukový dizajn: Adam Dekan

V Považskej galérii umenia sa bude pracovať s
odrazom svetla a vytvorí sa celý nový vesmír,
ktorý sa zasadí už do existujúceho vesmíru vystavujúceho výtvarníka Stana Masára.

V štúdiu mestského divadla bude divák môcť
nahliadnuť do utopického sveta budúcnosti
stvárneného svetelnými objektmi.

RADNIČNÉ NOVINY
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Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:
REFERENT PERSONALISTIKY A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA PRE ŠKOLY A
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – ODBOR VNÚTORNEJ ORGANIZÁCIE A SPRÁVY

Základné požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.
stupňa a 2 roky praxe,
prax v oblasti spracovania miezd
podmienkou,
znalosť zákonov a legislatívy v mzdovej
a personálnej oblasti, znalosť priebehu
účtovných dokladov,
prax vo verejnej správe vítaná,
pokročilá znalosť práce s PC (internet,
Word, Excel), práca v IS Vema výhodou,
dôslednosť, komunikatívnosť,
zodpovednosť, flexibilita,
bezúhonnosť.
TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK:
20. MAREC 2022

Čo ponúkame:
1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného
ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až
do výšky 25 % v závislosti od plnenia
požadovaných merateľných ukazovateľov.
(Spolu mesačná mzda až do výšky 1 250 €/
mesiac brutto.),
13. plat v závislosti od plnenia strategických
cieľov mesta, možnosť získania 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).

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

MOŽNOSŤ NOMINOVAŤ
A VŠETKY INFORMÁCIE
NA WWW.SPORT.ZILINA.SK
MESTA ŽILINA
Nominácie môžete posielať do 31. marca.

KATEGÓRIE:
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
Čestné občianstvo mesta Žilina
Cena mesta Žilina
Nominačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete na www.zilina.sk v sekcii Život v meste
/O meste/Osobnosti mesta alebo vám ho poskytnú na Mestskom úrade v Žiline. Nominácie môžete
posielať: poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 13 Žilina (na obálku
napíšte heslo „OSOBNOSTI“), e-mailom na: osobnosti@zilina.sk.

Žilina

ONLINE
RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

ČÍSLO 3
ROČNÍK 4

ZADARMO

do každej schránky

www.zilina.sk
Mesto Žilina

www.zilina.sk

Program marec 2022
2. 3.

18.00

PREMIETANIE Dohoda (r. B. August, 2021). Vstup 3/2 €

3. 3.

17.00

GENIUS LOCI Židovská náboženská obec

7. – 11. 3.

10.00

POĎ SA HRAŤ! Jarné prázdniny v paláci

8. 3.

17.00

PREDNÁŠKA Šľachtická a meštianska kuchyňa 18. - 19. storočia / K. Nádaská

10.3.

17.30

VERNISÁŽ Tvary a premeny / Vlado Bača

12. 3.

10.00

INKLUZÍVNE KINO Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške
(r. A. Fick, J. Lerdam, P. Lipski, 2017)

12. 3.

15.00

RODINNÁ SOBOTA Ako sa Gašpar takmer kráľom stal / Divadlo z domčeka

17. 3.

18.00

CINEKONCERT Čarodějnictví v průběhu věků (r. B. Christensen, 1922)
/ Tomáš Palucha. Vstup 3/2 €

25. 3.

20.15

FESTIVAL STAREJ HUDBY Európska renesančná hudba

26. 3.

19.00

FESTIVAL STAREJ HUDBY Villanelly Luca Marenzia
z Levočskej zbierky hudobnín (16. – 17. st.)

29. 3.

17.00

PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU Človek a krajina. Človek a príroda. / D. Doricová.

30. 3.

18.00

PREMIETANIE Zločin a trest (r. A. Kaurismäki, 1983). Vstup 3/2 €

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina, 041 764 9692, info@rosenfeldovpalac.sk, www.rosenfeldovpalac.sk
Otváracie hodiny: po – pia 9.00 – 16.00 (v prípade konania podujatia predĺžené do začiatku podujatia)
Lektorské prehliadky: po – pia 9.30 a 15.00 Lektorské prehliadky expozície bábok: po – pia 10.30 a 14.00
Info a prihlasovanie na workshopy: 0905 526 289, simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk.
Zmena programu vyhradená. Mladiství do 18 rokov, seniori a ZŤP – vstup na podujatia zadarmo.
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MAREC
MAREC
30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

A. JUHÁSOVÁ A I. PAGÁČOVÁ V INSCENÁCII NAŠE FOTKY

30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

A. JUHÁSOVÁ A I. PAGÁČOVÁ V INSCENÁCII NAŠE FOTKY
STREDA

2

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN

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

ŠTVRTOK
STREDA

3
2

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 60 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN

BEZZUBATÁ
NEZNÁŠAM
ŤA!
INFERNÁLNA PSYCHOFRAŠKA / TEXT MIKLÓS FORGÁCS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

PIATOK
ŠTVRTOK

11
3

18:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / V. GENERÁLKA
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 60 MIN

KADERNÍČKY
BEZZUBATÁ
KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

INFERNÁLNA PSYCHOFRAŠKA / TEXT MIKLÓS FORGÁCS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA
PIATOK

12
11

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / PREMIÉRA
18:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / V. GENERÁLKA

KADERNÍČKY
KADERNÍČKY
KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK
STREDA

15
12
16
15
17
16

PIATOK
ŠTVRTOK

18
17

UTOROK
SOBOTA
STREDA
UTOROK

17:30, 20:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / PREMIÉRA
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+
17:30, 20:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT

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

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+

FRAGILE
KADERNÍČKY
KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
KADERNÍČKY
KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
FRAGILE
KADERNÍČKY
KADERNÍČKY
KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŽLTÁ ČIARA
KADERNÍČKY
KOMÉDIA / TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA
PIATOK

19
18

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN

NAŠEČIARA
FOTKY
ŽLTÁ
DRÁMA / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

KOMÉDIA / TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

STREDA
SOBOTA

23
19

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN

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

AH

DRÁMA / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA
STREDA

26
23

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

ANNA KARENINA
PRACHY!
DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLER

AH

TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLER AH

STREDA
SOBOTA

30
26

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN

A JE TU
ZAS
ANNA
KARENINA
KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLS

AH

DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLER AH

ŠTVRTOK
STREDA

31
30

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN
19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN

TRIKY,
FET
A MAKAČI
A
JE
TU
ZAS
KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLS AH

ŠTVRTOK

UTOROK

31
1

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN

16:30 / KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE

HOSŤUJEME
V MARCI
TRIKY,
FET A MAKAČI
KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ
ČÍTAJ A ZAŽI
ZÁŽITOK Z ČÍTANIA S ADOU JUHÁSOVOU A NATÁLIOU FAŠÁNKOVOU
HOSŤUJEME
V MARCI

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

1

ČÍTAJ A ZAŽI

UTOROK
16:30
/ KRAJSKÁ
KNIŽNICA
ŽILINE
a koncerty; vstupenky je možné zakúpiť
30 minút
pred začiatkom
predstavenia priVvoľnej
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 V YHRADENÁ / DIVADELNÁ KAVIAREŇ PODĽA AKTUÁLNYCH EPIDEMIOLOGICKÝCH ZÁŽITOK
OPATRENÍ Z ČÍTANIA S ADOU JUHÁSOVOU A NATÁLIOU FAŠÁNKOVOU
AKTUÁLNY PROGRAM

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.
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