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Zapojte sa s nami do upratovania mesta

Obľúbený bikesharing sa 
vrátil do ulíc

Po zimnej odmlke opäť začala sezóna zdieľaných 
bicyklov BikeKIA. Vďaka dobrému počasiu môžu 
tento rok Žilinčania využívať službu o pár dní prv, 
ako sa pôvodne plánovalo. Počas odstávky prešli 
bicykle generálnou opravou, aby mohli bezpeč-
ne slúžiť svojim užívateľom.

Začíname s jarnou údržbou 
miestnych komunikácií

Po zimnej údržbe čakajú miestne komunikácie 
a ich príslušenstvo opravy. Tie sú rozdelené na 
bežnú údržbu a veľkoplošné opravy. Začiatok 
bežnej údržby miestnych komunikácií štartuje
po ukončení zimného obdobia, a to hlavnou
prehliadkou, kde sa zistí ich stav a nedostatky. 

Mesto začne s doručovaním 
rozhodnutí o vyrubení 
miestnych daní a poplatku 
za komunálny odpad

Mesto Žilina ako správca dane začne koncom 
apríla s doručovaním rozhodnutí o vyrubení 
miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa) 
a poplatku za komunálny odpad. Tie budú 
doručovať priamo do žilinských domácností 
zamestnanci mesta. 

Do našich zemepisných šírok zavítala jar a s ňou sa už tradične spájajú aktivity zamerané na čistotu mesta. Mestský úrad spustil jarné upratovanie 
ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. V apríli spúšťame aj rozmiestňovanie veľkokapacitných nádob na zelený odpad zo záhrad a rovnako ešte 
nájdete v meste rozmiestené aj veľkokapacitné nádoby na komunálny odpad. Okrem toho sme pripravili viacero akcií, do ktorých sa môžu zapojiť 
všetci občania. Našu výzvu každoročne podporujú aj súkromné firmy a školy, ktoré upratujú v lokalitách ich sídla. Pomôcť sa však dá aj individuálne. 
Stačí, ak po zime dáte do poriadku svoje najbližšie okolie či miesta, ktorými denno-denne prechádzate. O zmenu sa môže pričiniť každý z nás. Lebo 
ako hovorí ľudové príslovie – keď si každý zametie pred svojím prahom, bude čistá celá ulica. Je to ten najlepší štart k trvalo udržateľnej čistote 
a poriadku v meste. 
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A Žilina pomáha ukrajinským utečencom

Milí Žilinčania,

už je to niekoľko týždňov, 
ale stále je to rovnako 
ťažké prijať. V Európe, 
v 21. storočí, v našej 
bezprostrednej blízkosti, 
vypukol najvážnejší voj-
nový konfl ikt od konca 
2. svetovej vojny. Táto 
nová realita zasiahla do 
života každého z nás, aj 
do každodenného fun-
govania nášho mesta. 

Posledné obdobie sa 
v Žiline nieslo v znamení 
zabezpečovania pomo-
ci a prístrešia pre ľudí ute-
kajúcich z Ukrajiny. Sme 
svedkami obrovskej vlny 
ľudskej spolupatričnosti 
a ja sa chcem poďa-
kovať všetkým Žilin-
čanom, ktorí sa rozhodli 
pomôcť. Je vás veľa a aj 
vďaka vám sa v našom 
meste darí situáciu veľmi 
dobre zvládať. 

Aj keď popri týchto 
udalostiach môžu bežné 
starosti vyzerať zrazu ma-
licherne, je fakt, že život 
sa nezastavil. Naše mes-
to si musí popri krízových 
povinnostiach aj naďalej 
plniť svoju bežnú agen-
du. S príchodom teplej-
šieho počasia nás čaká 
v uliciach Žiliny veľké 
jarné upratovanie. Apríl 
sme vyhlásili za mesiac 
čistoty a v tomto čísle 
Radničných novín in-
formujeme o všetkých 
aktivitách, ktoré s tým 
súvisia.

Do ulíc sa tiež vracia 
obľúbený bikesharing 
s navýšeným počtom 
123 bicyklov a ôsmimi 
novými stanicami. Tak-
tiež sa púšťame aj do 
nových investícií, re-
konštrukcií materských 
škôl, opráv ciest či chod-
níkov. 

Čaká nás veľa práce 
a ja vám napriek všet-
kému, čo sa okolo nás 
deje, želám vela opti-
mizmu a pozitívnej ener-
gie. 

V tejto súvislosti prevzala samospráva na 
seba úlohu koordinovať humanitárne čin-
nosti na pomoc vojnovým utečencom, aby 
boli koordinované a adresné. Mestský koor-
dinačný krízový štáb pri plnení jednotlivých 
úloh a činností spolupracuje aj s ďalšími or-
ganizáciami v meste, ktoré rovnako posky-
tujú pomoc a poradenstvo pre Ukrajincov 
nachádzajúcich sa v Žiline.

Jednou z aktivít mesta bolo aj zriadenie 
Centra prvého kontaktu na pomoc Ukra-
jine, ktoré sa nachádza na Hornom Vale 24. 
Medzi jeho základné činnosti patrí eviden-
cia utečencov, poskytovanie informácií 
týkajúcich sa jednotlivých životných 
situácií (vybavenie potrebných dokladov, 
ubytovanie, lekárska starostlivosť, školská 
dochádzka, sociálny systém, práca a 
pod.), evidencia dobrovoľníkov, materiál-
nej pomoci, možností ubytovania  či ďalšie 
aktivity vyplývajúce z riešených problémov. 

Centrum je k dispozícii pre občanov Ukra-
jiny potrebujúcich pomoc i pre ľudí, ktorí 
chcú poskytnúť pomoc, v pracovných 
dňoch od 8.00 do 16.00 hod. Potrebné in-
formácie taktiež získate e-mailom na: 
pomocua@zilina.sk alebo telefonicky na: 
0917 393 616. Mimo otváracích hodín je 
možné pomoc získať na tel. čísle: 0951 870 
383 a e-mailom: uadomza@gmail.com.

Samospráva zároveň upozorňuje obča-
nov, ktorí poskytli alebo budú poskytovať 
ubytovanie utečencom z Ukrajiny, na po-
vinnosť  informovať mestský úrad o údajoch 
ubytovaných. Nahlásiť je potrebné mená 
a priezviská ubytovaných utečencov, 
počet dospelých, počet detí a presnú 
adresu, na ktorej sa poskytuje ubytovanie. 
Informácie je potrebné odovzdať buď 
osobne v Centre prvého kontaktu na po-
moc Ukrajine, alebo telefonicky na čísle: 
0917 393 616, prípadne e-mailom na: po-
mocua@zilina.sk. Informáciu je potrebné 
poskytnúť aj po odchode ubytovaných.

Už niekoľko týždňov pretrvávajúci vojenský konflikt v blízkosti našich hraníc má za následok prílev ľudí ute-
kajúcich z vojnou zmietanej Ukrajiny. Často prídu na Slovensko len s jednou taškou osobných vecí, ktoré si 
v rýchlosti stihli pobaliť, vystrašení, bez dostatočných informácií a s nejasnou predstavou, akým smerom sa 
bude ich život ďalej uberať. Pomocnú ruku v tejto neľahkej situácii sa rozhodlo utečencom podať aj mesto 
Žilina, ktoré podniklo už viaceré aktivity. 

Autor: AB

V prípade, že dôjde k nárastu počtu utečencov prichádzajúcich na úze-
mie mesta a nedostatku ubytovacích kapacít, je samospráva pripravená 
poskytnúť dočasné a núdzové ubytovanie v priestoroch  telocvične 
v bývalej základnej škole na Hollého ulici.

Pre účely materiálnych zbierok a pomoci zriadilo mesto tri skladové cen-
trá v mestských častiach Žiliny, odkiaľ sú veci distribuované prijímateľom. 
Počas marca bola taktiež vyhlásená materiálna zbierka zameraná na 
konkrétne predmety – tmavé spacie vaky, tmavé deky, tmavé rukavice, 
tmavé čiapky či karimatky. Vďaka pomoci občanov sa podarilo vyzbierať 
672 položiek, ktoré smerovali priamo k obyvateľom Ukrajiny a ukrajinskej 
domobrane. Zbierku realizovalo mesto v spolupráci s obcami regiónu na 
základe prosby ukrajinského konzulátu. 

Vojenský konfl ikt odsúdili i poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline prijatím 
uznesenia, v ktorom schválili ukončenie dohôd o spolupráci s partnerskými 
mestami Krasnojarsk v Rusku a Grodno v Bielorusku. V uznesení tiež vyzvali 
Ruskú federáciu k okamžitému zastaveniu vojenského konfl iktu a stiahnutiu 
ozbrojených síl i vojenskej techniky z územia Ukrajiny či rešpektovaniu jej 
nezávislosti a územnej celistvosti.

TRANSPARETNÝ ÚČET

NADÁCIA MESTA ŽILINA UKRAJINE

SK71 0200 0000 0045 7504 6155

Registračné číslo zbierky: 000-2022-020413

Odkaz na účet: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?

iban=SK7102000000004575046155

ZA POMOC ĎAKUJEME.
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VY ODSTÁVKY 
ELEKTRICKEJ ENERGIE

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...

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

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

ELEKTRICKEJ ENERGIE
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

Autor: MB

21. apríl 1990

Pred jazykovou školou stál rad asi 600 zá-
ujemcov o štúdium cudzích jazykov. Rad sa 
vinul okolo kina Úsvit až k ihrisku TJ Slovan 
Malá Fatra. Väčšina záujemcov čakala pred 
školou celú noc. Najväčší záujem bol o výuč-
bu anglického jazyka. Tento záujem svedčí 
o tom, že v nových politických podmienkach 
má štúdium cudzích jazykov veľký význam. 
Hranice prestali byť pre našinca zavreté, 
otvorili sme sa svetu.

14. apríl 1993 

Firma Eurotel otvorila prevádzku rádio-
telefónnej siete v Žiline. Žilina sa tak stala 
jedným z prvých miest na Slovensku, kde je 
možné používať mobilné telefóny.

23. apríl 1995

Dvojica žilinských pilotov kĺzavých padákov 
vytvorila slovenský rekord v dolete. Štartovali 
na Straníku a vo výške troch kilometrov do-
leteli až do Trenčianskych Stankoviec na 
vzdialenosť 75,5 km od Žiliny. 

15. apríl 1997

Na žilinskej radnici sa konalo slávnostné uve-
denie slovenskej poštovej známky s nominál-
nou hodnotou 9 Sk. Na známke sú zobra-
zené veže farského kostola, typické pre naše 
mesto. Autorom známky je žilinský výtvarník 
Marián Čapka, rytcom je František Horniak 
z Bratislavy. Akademický maliar Marián 
Čapka je aj autorom prítlače na obálku 
a autorom obálky prvého dňa. Pracovníci 
Slovenskej pošty zriadili na radnici poštovú 
priehradku. Za tri hodiny sa predalo viac ako 
500 kusov obálok prvého dňa a množstvo 
známok i pohľadníc Žiliny. 

10. apríl 2006

Socha Ľudovíta Štúra, ktorá stála od roku 
2002 na Námestí Ľudovíta Štúra v Žiline, 
bola prevezená do depozitu v Dopravnom 
podniku mesta Žilina, kde bude dočasne 
uložená. Dôvodom je, aby nedošlo k poško-
deniu umeleckého diela pri plánovanej 
výstavbe objektu Aupark – Shopping center. 
Po ukončení stavebných prác bude spätne 
inštalovaná na pôvodnom mieste. 

14. apríl 2011

Žilina sa stala prvým mestom na Sloven-
sku s verejnou dopravou na mapách 
Google. Obyvatelia a návštevníci Žiliny môžu 
odteraz využívať podrobné informácie 
o trasách mestskej hromadnej dopravy vďa-
ka tejto službe a vyhľadať si tak najvhod-
nejšie spojenie. 

Obľúbený bikesharing sa vrátil do ulíc
Po zimnej odmlke opäť začala sezóna zdieľaných bicyklov BikeKIA. Vďaka dobrému počasiu 
môžu tento rok Žilinčania využívať službu o pár dní prv, ako sa pôvodne plánovalo. Počas 
odstávky prešli bicykle generálnou opravou, ktorá pozostávala z výmeny poškodených alebo 
opotrebovaných dielov, nastavenia a očistenia bicyklov tak, aby mohli bezpečne slúžiť svojim 
užívateľom.

Nadšenci bicyklovania 
si budú môcť vypožičať 
123 bicyklov, ktoré náj-
du na 21 staniciach 
v meste s pevnými sto-
janmi. Služba zdieľaných 
bicyklov vďaka Nadácii 
Kia Slovakia zostáva 
pre užívateľov naďalej 
bezplatná pri dodržaní 
platných pravidiel, a to 
30-minútového interva-
lu výpožičky a miesta 
vrátenia bicykla. 

Aktuálna sezóna so 
sebou prináša aj novinky. 
Možnosti bikesharin-
gu sa v Žiline tento rok 
rozšíria o ďalších 22 bicy-
klov a osem virtuálnych 
staníc. Ich spustenie je 
naplánované od júna 
2022 v týchto lokalitách:    
• Slnečné námestie – 
pred ZŠ Námestie mlado-
sti, Hájik
• Rudiny II. – Námestie R. 
Marsinu, Hliny
• La Scala – Oravská 
cesta, Bôrik
• Borová – pri Kostole Do-
brého pastiera, Solinky
• FRI – pred Fakultou ria-
denia a informatiky, 
Veľký diel
• Pačino – Slovanská 
cesta, Vlčince
• Sv. Cyrila a Metoda, 
Vlčince
• Košická – Tesco HM

Na mieste virtuálnej 
stanice bude osadený 
označník bez stojana 
a na zemi viditeľné logo 
BikeKIA. Užívatelia budú 
môcť zaparkovať alebo
si vypožičať bicykle 

rovnakým spôsobom, 
pričom bicykel odstavia 
na svoj stojan čo naj-
bližšie k označníku. In-
vestícia do rozšírenia 
bude žilinskú radnicu 
stáť jednorazovo vyše 
36-tisíc eur. Na zvýšenom 
náklade za prevádzku 
sa bude podieľať spolu 
s Nadáciou Kia Slovakia, 
ktorá novým bicyklom 
zároveň zabezpečí li-
cencie a poistenie.  

Projekt zdieľaných bicy-
klov sa aj vlani tešil 
v Žiline obrovskej popu-
larite, keďže zaznamenal 
148 992 prenájmov bi-
cyklov s priemernou 
dĺžkou výpožičky 12 
minút. Najsilnejšími me-
siacmi z pohľadu počtu 
výpožičiek boli letné 
mesiace v júni s 24 856 
výpožičkami a v júli 
s 23 568 výpožičkami. 

Najvyťaženejšie stanice 
dlhodobo sú Námes-
tie A. Hlinku a COOP 
Polomská na sídlisku 
Vlčince. Naopak, naj-
menej frekventované 
stanice sú Lesopark a v 
minulom roku aj UNIZA, 
čo bolo zapríčinené ab-
senciou študentov na 
Žilinskej univerzite v súvis-
losti s protipandemickými 
opatreniami.

Záujemcovia o službu 
sa môžu aj teraz bez-
platne zaregistrovať 
prostredníctvom webu 
www.bikekia.sk alebo 
aplikácie BikeKIA dos-
tupnej bezplatne pre An-
droid a iOS.

Následne si budú môcť 
prostredníctvom smart-
fónu požičať bicykel 
zo stojana na 30 minút 
bezplatne. Poplatok za 

prekročenie stanovenej 
30-minútovej bezplatnej 
tarify sa ani v aktuálnej 
sezóne nemení. Ostáva 
naďalej vo výške 20 eur, 
pričom za každú ďalšiu 
jednu hodinu bude 
užívateľovi účtovaný 
rovnaký poplatok 20 
eur, avšak v maximálnej 
dennej výške 100 eur. 
Súčasťou staníc sú sto-
jany na bicykle a infor-
mačný panel s popisom 
systému – návodom na 
požičanie a vrátenie 
bicykla. Každý bicykel 
má zabudovaný GPS 
lokalizátor. Hlavným par-
tnerom projektu je Na-
dácia Kia Slovakia a 
prevádzkovateľom je 
mesto Žilina, pre ktoré 
spoločnosť ARRIVA Slo-
vakia a. s. dodala plne 
funkčný systém a denne 
zabezpečuje jeho ply-
nulú prevádzku. 

Ilustračné foto

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
Mestský úrad v Žiline
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Mesto Žilina ukončilo 
ďalšiu etapu moder-
nizácie odborných 
učební v základných
školách vďaka fi nan-
ciám z Integrovaného 
regionálneho operač-
ného programu a roz-
počtu mesta Žilina 
dodaním viac ako 100 
typov didaktických 
pomôcok pre odborné 
predmety. Nové po-
môcky boli v celkovej 
sume 328 732,87 eura 
a mesto Žilina sa na 
fi nancovaní spolupo-
dieľalo 5 % z celkovej 
sumy. Predmet poly-
techniky je obohatený 
napríklad o sadu pre ro-

botické programovanie 
či o sadu na obrábanie 
dreva alebo kovov. 
Fyzikálne učebne dis-
ponujú sadou termo-
dynamických súprav, 
prístrojom na indikáciu 
napätia a sadou 
základných elektrických 
obvodov. 

Chémia a biológia dis-
ponuje sadou labo-
ratórnych stojanov s 
príslušenstvom, sadou 
3D modelov či interfej-
som na zber dát. Toto 
je len zlomok zo všet-
kých nových didak-
tických pomôcok. Žiaci 
základných škôl Školská, 

Gaštanová, Ul. sv. Go-
razda, Slovenských 
dobrovoľníkov, Lichar-
dova, Námestie mlados-
ti, Karpatská, Jarná, 
Limbová a V. Javorku 
sa tak môžu pochváliť 
špičkovými učebnými 
pomôckami odborných 
predmetov. V súčasnos-
ti sa samospráva ak-
tívne zapája do ďalších 
projektov modernizácie 
odborných učební. 

V záverečnej fáze sú 
projekty na vybavenie 
základných škôl infor-
mačno-komunikačnými 
technológiami a soft-
vérom.

Mesto Žilina zmodernizovalo odborné učebne
Vďaka financiám z Integrovaného regionálneho operačného progra-
mu (IROP) sa podarilo získať nové didaktické pomôcky pre 13 odbor-
ných učební na základných školách v správe mesta. Deťom tak 
pribudli nové možnosti vzdelávania pre predmety biológie, chémie, 
fyziky či polytechniky. 

Autor: KZ

Mesto Žilina upozorňuje motoristov na čiastočnú uzávierku miestnej ko-
munikácie Bytčická ulica. Dôvodom uzávierky, ktorá potrvá od 11. apríla 
do 11. júna 2022, je realizácia výstavby nového chodníka.   

Čiastočná uzávierka dlhá približne 35 metrov sa týka pešej aj cest-
nej dopravy. Pre zachovanie plynulosti premávky bude na komunikácii 
umiestnené dočasné dopravné značenie. Motoristov a chodcov prosíme 
o rešpektovanie čiastočnej uzávierky. Za diskomfort v čase konania 
stavebných prác sa ospravedlňujeme.

UPOZORŇUJEME ŽILINČANOV
na čiastočnú uzávierku miestnej

komunikácie – Bytčická ulica
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REVITALIZÁCIA ZELENEJ PLOCHY PRED BUDOVOU MESTSKÉHO ÚRADU, ŽILINA

Mesto Žilina

Ing. Anabela Riliaková, Ing. Jaroslav Pilarčík, Ing. arch. Adriána Smolková, Ing. arch. Barbora Drblíková

VIZUALIZÁCIA

Vďaka Nórskym fondom v celkovej výške 28 393 eur prejde zelená 
plocha pred Mestským úradom v Žiline revitalizáciou. Stavenisko bolo 
odovzdané zhotoviteľovi 29. marca a do dvoch mesiacov budú práce 
hotové. 

Ako prvé boli demontované vitríny slúžiace na oznamy a verejné vyhlášky. 
Plnohodnotne ich nahradili elektronické kiosky, ktoré sa nachádzajú pri 
vonkajšom schodisku úradu. Hlavným cieľom revitalizácie je sprístupniť 
zelenú plochu verejnosti. Vytvoriť nie len prechodovú, ale aj pobytovú, 
relaxačnú, náučnú a ekologickú zónu v centre mesta. V lokalite pribudnú  
kvetináče, stromy, okrasné trávy, informačná tabuľa, domček pre hmyz, 
náučné haptické domčeky, vtáčie búdky, lavičky a popisové tabuľky.

Zelená plocha pred mestským 
úradom dostane nový šat
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Samospráva odovzda-
la 23. marca stavenisko 
zhotoviteľovi a do 180 
dní by malo byť premos-
tenie hotové. Následne 
prebehne kolaudačné 
konanie na základe po-
žiadaviek stavebného 
úradu. Celkové náklady 
na vybudovanie nového 
mosta nepresiahnu sumu 
270-tisíc eur a budú hra-
dené z rozpočtu mesta. 
Starý objekt bol pre zlý 

technický stav demonto-
vaný v októbri minulého 
roka. Komplexná oprava 
mosta sa bude sústrediť 
na výmenu časti pod-
pier, celej nosnej kon-
štrukcie a záchytného 
bezpečnostného zaria-
denia. Okrem vyriešenia 
zlého technického stavu 
prinesie rekonštrukcia 
mosta pre obyvateľov 
Žiliny aj ďalší benefi t. 
Po realizácii prác bude 

most slúžiť nielen cho-
dcom, ale aj cyklistom, 
keďže bude súčasťou 
cyklotrasy cez sídlisko 
Vlčince. Celková dĺžka 
nového premostenia 
bude takmer 43 metrov. 

Počas výstavby môžu 
v danej lokalite vznik-
núť obmedzenia pre 
peších a motoristov, 
preto žiadame oby-
vateľov o ústretovosť. 

Most na Obchodnej ulici 
sa dočká rekonštrukcie
Pokračujeme v systematických opravách mostných objektov. Zásad-
nej rekonštrukcie sa dočká most pre chodcov na Obchodnej ulici na 
sídlisku Vlčince, ktorý po rokoch vykazoval viaceré poškodenia. 

Autor: KZ

Na prvom mieste sú ko-
munikácie s premáv-
kou mestskej hromadnej 
dopravy a komunikácie 
vyššieho dopravného 
významu z hľadiska in-
tenzity a smerovania 
dopravy. Do druhej kate-
górie spadajú komuniká-
cie nižšieho významu, 
prevažne vnútroblokové 
komunikácie mestských 

sídlisk. V tretej kategórii sú 
komunikácie priľahlých 
mestských častí. Bežná 
údržba predstavuje 
najmä vyspravovanie 
lokálnych porúch vo-
zoviek, ako sú výtlky, 
sieťové rozpady alebo 
prepadliny. Pri veľko-
plošných opravách pre-
bieha výmena vrchnej 
časti vozovky miestnych 

komunikácií a chod-
níkov. Počas celého roka 
prebiehajú pravidelné 
obhliadky, z ktorých sa 
spíše záznam a spracu-
je harmonogram opráv, 
ktorý sa pravidelne ak-
tualizuje. Okrem toho 
sú vítané podnety od 
občanov, ktoré sú denne 
evidované a aj vďaka 
nim dokážu zamestnan-

ci mesta zlepšovať údrž-
bu a včas reagovať na 
rôzne poruchy. 

Samospráva zaviedla
systém veľkoploš-
ných opráv, ktorý v 
sebe zahŕňa okrem 
pozemných komunikácií 
a chodníkov aj spevnené 
plochy a asfaltové špor-
tové ihriská. Plán prác 

sa tvorí podľa stavebno-
technického stavu 
a dôležitosti miestnych 
komunikácií, chod-
níkov a ihrísk, v zmysle 
odbornej diagnostiky 
miestnych komunikácií 
spracovanej Žilinskou 
univerzitou v Žiline. Prvé 
poradie je spracované, 
a to určuje plán na ak-
tuálny kalendárny rok. 
Popritom prebieha diag-
nostika druhého a tretie-
ho poradia. Žilina sa tak 
stane prvým mestom, 
ktoré bude mať spraco-
vané všetky pozemné 
komunikácie vo svojej 
správe, na základe čoho 
bude realizovaný plán 
ich opráv.

V rámci bežnej údržby 
miestnych komunikácií 
spadá do opráv nasle-
dovné: vyspravovanie 
komunikácií asfalto-
betónovou zmesou 
obaľovanou za tepla, 
údržba dažďovej kana-
lizácie, opravy odvodňo-
vacích systémov, opravy 
cestného príslušenstva 
a objektov či ostatná 
stavebno-technická 
údržba. Ďalej sú to čin-
nosti ako obnova vodo-
rovného dopravného 

značenia, opravy zvis-
lého dopravného znače-
nia a cestných zariadení 
a rovnako aj obnova 
parkovacích miest. Tak-
tiež je dôležitou súčasťou 
celoročné čistenie ko-
munikácií, schodísk, au-
tobusových zastávok, 
verejných priestranstiev, 
podchodov a nadcho-
dov.

Mesto Žilina má v pláne 
v roku 2022 opraviť 
vrchnú vrstvu na 
miestnych komuniká-
ciách Rondel, Veľká 
Okružná, Mateja Bela či 
miestne komunikácie 
v mestských častiach 
Závodie, Bánová, Brod-
no, Budatín a Bytčica. 
Celková výmera miest-
nych komunikácií v 
správe mesta je 1 806 632 
m2. Miestne komunikácie 
predstavujú dĺžku 255 
km, čo v prepočte na 
počet jazdných pruhov 
dvoj a štvorpruhových 
komunikácií predstavu-
je výkon údržby 528 km. 
Chodníky a spevnené 
verejné priestranstvá 
predstavujú dĺžku 198 
km, čo je v prepočte na 
celkovú plochu 461 999 
m2. 

Začíname s jarnou údržbou miestnych komunikácií
Po zimnej údržbe čakajú miestne komunikácie a ich príslušenstvo opravy. Tie sú rozdelené na bežnú údržbu a veľkoplošné opravy. Začiatok 
bežnej údržby miestnych komunikácií štartuje po ukončení zimného obdobia, a to hlavnou prehliadkou, kde sa zistí ich stav a nedostatky. 
Následne prebieha ich údržba, ktorá je určená podľa dôležitosti a tie sú rozdelené do troch kategórií.

Autor: KZ
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Žilina za posledné roky nezaháľa a na svoj rozvoj sa mnohokrát uchádza o finančné zdroje z Európskej únie. Len za obdobie roka 2018 – 2022 
sa úspešne ukončilo 18 projektov, ktoré boli podporené z eurofondov, za viac ako 6,8 mil. eur. V procese realizácie je ďalších 49 projektov za 
celkovo 12,4 mil. eur a v štádiu prípravy 18 projektov za vyše 8,3 mil. eur.

Prostredníctvom eurofondov zrealizovala Žilina od roku 2018 
projekty za viac ako 6 mil. eur a realizuje projekty za vyše 12 mil. eur

Pre lepšiu prehľadnosť projektov prinášame  vám ucelený obraz toho, kde 
všade boli projekty použité a tiež, aké aktivity podporené eurofondmi nás 
v Žiline čakajú v nasledujúcich rokoch. 

OBLASŤ VZDELÁVANIA A INKLÚZIE VO VZDELÁVANÍ

V tejto oblasti boli ukončené tri projekty, v rámci ktorých sa rozšírili kapacity 
šiestich materských škôl v meste Žilina o 196 miest. Išlo o MŠ Trnavská, MŠ Čaja-
kova, MŠ Suvorovova, MŠ v Závodí, MŠ Bajzova 9 a MŠ Námestie J. Borodáča 
6. Jeden ďalší projekt bol zameraný na vybavenie školských jedálni, základ-
ných škôl.

SOCIÁLNA OBLASŤ

V súvislosti s pandemickou situáciou COVID – refundácia miezd pracovníkov 
materských škôl a refundácia výdavkov na vznik a prevádzku krízového cen-
tra – sme ukončili dva projekty. Ďalšie tri ukončené projekty boli zamerané na 
nákup vybavenia do komunitného centra na Bratislavskej ulici a denného 
centra pre seniorov.

V sociálnej oblasti sa ukončili aj projekty, ktorých cieľom bola refundácia 
miezd pracovníkov materských škôl v súvislosti so situáciou COVID. V príprave 
je aj projekt zameraný na zlepšenie existujúcich životných podmienok a kvality 
života marginalizovanej rómskej komunity v Žiline.

Aktuálne sú v štádiu realizácie tri projekty. Jeden projekt za vyše 490 tis. eur, 
ktorý sa realizuje od januára 2022 do konca roka 2023, je zameraný na pod-
poru rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina. Projekt pomôže 
poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na po-
moc inou osobou v prirodzenom domácom prostredí, zvýšiť dostupnosť tejto 
služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím atď. Ďalšie dva projekty 
za viac ako 120 tis. eur sú zamerané na podporu a zvyšovanie kvality terénnej 
sociálnej práce, čím môže mesto fi nancovať tri nové pracovné miesta terén-
nych sociálnych pracovníkov. 

ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

V oblasti získania eurofondov na rozvoj športu bola Žilina úspešná v projekte 
budovania športového areálu pri ZŠ s MŠ Gaštanová v podporenej sume vyše 
147 tis. eur. Aktuálne už ihrisko slúži svojmu účelu. Revitalizovaný atletický ovál 
či viacúčelové ihrisko s prvkami pre šport slúži na hodiny telesnej výchovy, 
športové krúžky a tiež ho využívajú športové kluby. 

Na podporu pohybu sa pripravujú ďalšie dva projekty za vyše 117 tis. eur. Na 
troch miestach v časti Hliny VII vznikne detské inkluzívne ihrisko, ktoré ponúkne 
možnosť trávenia voľného času i deťom s určitým hendikepom. Pribudnú tu 
kolotoč, hojdačka, pieskovisko, altánok, lavičky, koše, infotabuľa a ďalšie prv-
ky. V mestskej časti Brodno zas vznikne multišportové ihrisko, konkrétne v loka-
lite existujúceho nevyužívaného tenisového ihriska, ktoré bude slúžiť žiakom 
tunajšej základnej školy a deťom žijúcim v Brodne. Po zrealizovaní bude ihrisko 
slúžiť na aktivity ako malý futbal, volejbal, nohejbal, tenis, basketbal atď. 

Mesto Žilina získalo fi nancie na modernizáciu odborných učební na dvanás-
tich základných školách v Žiline (ZŠ Lichardova, ZŠ Martinská, ZŠ Školská, ZŠ 
Jarná, ZŠ Do Stošky, ZŠ Karpatská, ZŠ V. Javorku, ZŠ s MŠ sv. Gorazda, ZŠ Námes-
tie mladosti, ZŠ s MŠ Gaštanová, ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ Limbová). 
Projekt za vyše 1 mil. eur je v štádiu realizácie a vďaka nemu sa do leta 2022 
zmodernizujú jazykové, prírodovedné, polytechnické a IKT učebne či školské 
knižnice. 

Ďalej sa realizuje 19 projektov za viac ako 1,8 mil. eur, ktoré umožnia zachova-
nie a vznik pracovných pozícií ako pedagogický asistent či asistent učiteľa pre 
žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré budú ukončené v lete 2022. Sú-
časťou realizovaných projektov je i rozširovanie kapacít materských škôl v rám-
ci dvoch projektov za vyše 650 tis. eur. 

Rekonštrukcia jedálne v Materskej škole Trnavská



Mesto Žilina

7RADNIČNÉ NOVINY č. 4 INFORMUJEME

Finančnú podporu vo výške 30 tis. eur získala Žilina na dva projekty (Wifi  pre 
teba a Wifi  for you), ktorými sa v meste zaviedla občanom a návštevníkom 
bezplatná wifi .

V súčasnosti sa realizuje za podpory 943 tis. eur projekt Smart technológie, 
ktorý bude dokončený do konca roka 2023. Zameraný je na oblasti ako do-
prava (inteligentné priechody pre chodcov, merače rýchlosti, sčítače intenzi-
ty dopravy), bezpečnosť a verejný poriadok (inteligentné otočné a pevné 
kamery, osobné kamery pre príslušníkov mestskej polície, videostena pracovis-
ka mestskej polície), počasie a kvalita ovzdušia (meteostanice pre monitoro-
vanie klimatických a environmentálnych ukazovateľov),  smart manažment 
verejného osvetlenia (lampové regulátory, infraštruktúra IoT svietidiel pre na-
pájanie 24/7) či softvér na zber a vizualizáciu dát z IoT senzorov (platforma in-
teligentného mesta).

Zároveň sa zlepšia v rámci pripravovaného projektu i elektronické služby pre 
Žilinu za sumu 1 mil. eur, ktorý pripravuje mesto s inovačným centrom INOVIA. 
Jeho hlavným cieľom je skvalitnenie digitálnych procesov a služieb mesta 
s uľahčením komunikácie občanom a podnikateľom s mestským úradom. 

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Najvyššiu sumu čerpania eurofondov v Žiline preukázateľne zastáva oblasť do-
pravy. Za vyše 3,4 mil. eur sa v období 2018 – 2022 ukončili štyri projekty, vďaka 
ktorým sa zrekonštruovali zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD), vybu-
dovali nové úseky cyklotrás, zrealizoval sa nákup elektromobilu (Envirofond) 
a tiež sa zrealizovala preferencia vozidiel verejnej osobnej dopravy na svetel-
ných križovatkách. 

V štádiu realizácie sú aktuálne tri projekty vybudovania cyklotrás v meste 
a nových cykloprístreškov. Realizuje sa i projekt na projektovú prípravu za viac 
ako 2,8 mil. eur, ktorý zahŕňa modernizáciu infraštruktúry trolejbusovej dráhy 
a meniarní a výstavbu nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline, Závodí 
a Bytčici. Ďalej sú to dva projekty zamerané na rekonštrukciu ďalších zastávok 
MHD za vyše 520 tis. eur a jeden projekt na projektovú prípravu výstavby 
a modernizácie údržbovej základne trolejbusov Vozovne na Kvačalovej ulici.  

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ADAPTAČNÉ OPATRENIA 
V MESTE

Úspešne ukončené projekty v tejto oblasti boli dva. Jeden za vyše 540 tis. eur 
zameraný na zníženie energetickej náročnosti budov a jeden za viac ako 190 
tis. eur, ktorým sa revitalizovali priestory vnútroblokov v meste – Hliny I, Lannu-
riena na sídlisku Hájik a Fatranská na sídlisku Vlčince.

Obyvatelia sídlisk sa môžu tešiť na ďalšie obnovy vnútroblokov, ktoré sú mo-
mentálne v štádiu realizácie. Ďalší realizovaný projekt za približne 1,3 mil. eura 
podporí zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste (SK Klíma). 
Projekt SK Klíma sa dotkne množstva oblastí. Zníži sa energetická náročnosť 
budovy MŠ Andreja Kmeťa, zrevitalizuje sa park sv. Juraja v Trnovom, uskutoční 
sa výsadba stromov v lese v mestskej časti Zástranie, vybuduje sa zelená stre-
cha na budove mestského úradu, nakúpia sa elektromobily a iné. 

Okrem toho sa pripravujú i ďalšie štyri projekty. Jedným sa obnovia sídliskové 
vnútrobloky, ďalším sa posilnia ekosystémové služby prostredníctvom staveb-
ných úprav chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste a vďaka dvom pro-
jektom sa v areáloch škôl bude venovať pozornosť obnove a revitalizácii zele-
ne. Predmetom realizácie bude revitalizácia átria (priestoru vnútornej časti 
objektov ohraničených stavbou) v ZŠ s MŠ sv. Gorazda i revitalizácia školského 
areálu v MŠ Trnavská. Átriá sa budú revitalizovať i na ZŠ s MŠ Gaštanová a ZŠ 
Limbová, školská záhrada sa zas vybuduje na ZŠ v Bánovej.

PODPORA DIGITALIZÁCIE A SMART TECHNOLÓGIE

PODPORA INFRAŠTRUKTÚRY V KULTÚRE

Suma 2,5 mil. eur je vyčlenená na pripravovaný projekt rekonštrukcie historic-
kej Radnice mesta Žilina, ktorá sa nachádza priamo v srdci Žiliny na Marián-
skom námestí. Projekt bude zameraný na zníženie energetickej náročnosti, 
čím sa radnica zaradí medzi budovy nielen s bohatou históriou, ale i s prida-
nou hodnotou jej účelovosti a funkčnosti.

Cyklotrasa H2 na sídlisku Solinky

Nová zastávka Pod Hájom
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Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje od 1. apríla do 27. mája štatistické 
zisťovanie zamerané na využívanie informačných a komunikačných technológií 
v domácnostiach a u jednotlivcov. V súvislosti s touto aktivitou môže vašu 
domácnosť v najbližšom období navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR, 
ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.

Cieľom realizovaného prieskumu je zistiť, ako sú slovenské domácnosti vybavené 
informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí 
a zručností obyvateľstva, ako aj schopnosť využívať tieto technológie. 

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

Do zisťovania bolo pre rok 2022 vybraných 5 060 domácností z viac ako 170 obcí, 
medzi nimi aj Žilina. Ďakujeme, že ste k zamestnancom Štatistického úradu SR 
ohľaduplní a nápomocní!

Žilinské domácnosti môžu navštíviť pracovníci Štatistického úradu SR

Testovanie mobilnej 
elektronabíjačky „NIM-
BEE“ v Žiline potrvá 
2 mesiace, v rámci 
ktorých si budú môcť 
užívatelia elektromobi-
lov objednať dobíjanie 
kedykoľvek a prakticky 
kdekoľvek v závislosti od 
potreby. Je to možné 
vďaka kombinácii mo-
bilnej nabíjacej jed-
notky s napájaním jed-
nosmerným prúdom, 
operačného softvéru 
a mobilnej aplikácie. 
Nabíjaciu jednotku NIM-
BEE bude obsluhovať 
dvojčlenná posádka, 
ktorá ju privezie na mies-
to určené majiteľom 
elektromobilu. Služba 
bude bezplatná a mo-
toristi si ju budú môcť 
objednať pomocou ap-
likácie „NIMBEE“ v mo-
bilnom telefóne, ktorá je 
dostupná na systémoch 
Android a iOS.

V súčasnosti je hlavným 
problémom elektro-
mobility na Slovensku 
chýbajúca nabíjacia in-
fraštruktúra. Nevýhodou 
sú pomalé nabíjacie 
stanice či rýchlonabí-
jacie stanice, ktoré 
výrazne zaťažujú lokálne 
elektrické siete a nie je 
možné ich inštalovať  
kdekoľvek. Pomerne 

ťažké je ich inštalovať 
napr. v mestských oblas-
tiach, ako sú historické 
centrá miest, obytné 
domy a pod., kde by 
rozšírenie kapacity elek-
trickej siete mohlo byť 
veľmi nákladné. Pred-
pokladá sa, že do roku 
2030 bude potrebovať 
efektívne nabíjanie až 
33 miliónov majiteľov 
elektromobilov v Eu-
rópe. Riešením tohto 
problému je práve služ-
ba NIMBEE, ktorá ponú-
ka zlepšenie dostupnos-
ti rýchleho nabíjania 
v mestských oblastiach, 
a to prepravou rýchlo 
nabíjacej stanice pria-
mo k elektrickému vozid-
lu. Snahou tejto služby je 
zbaviť majiteľov elek-
tromobilov závislosti 
od nabíjacích staníc. 
Okrem Žiliny bude služ-
ba postupne testovaná 
aj v holandskom Hel-
monde a nemeckom 
Braunschweigu. Každá 
z testovacích aktivít sa 
uskutoční v rôznej fáze 
projektu a bude mať 
iný účel. V Holandsku 
bude nabíjacia jednot-
ka NIMBEE testovaná 
ako statická samoob-
služná nabíjačka. Ide 
tak o modelový prípad, 
keď je mobilná nabíja-
cia jednotka dočasným 

riešením, napr. keď 
slúži ako náhrada inej 
rýchlonabíjacej stanice, 
ktorú nemožno dočasne 
prevádzkovať, alebo na 
použitie v oblastiach, 
kde je potreba rýchleho 
nabíjania len dočasná. 
V Nemecku sa budú 
testovať riešenia pre au-
tonómny pohyb nabí-
jacej jednotky NIMBEE 
(t. j. bez ľudského zá-
sahu) v parkovacom 
dome. Cieľom celého 
projektu je potvrdiť tech-
nologickú a komerčnú 
životaschopnosť mobil-
ného rýchleho nabíja-
nia. 

Hlavným organizátorom 
verejnej aktivity na Slo-
vensku je Žilinská univer-
zita v Žiline, ktorá bude 
počas projektu praco-
vať s ďalšími partnermi 
na vývoji softvérových 
riešení pre optimalizáciu 
logistických operácií, 
ktoré so sebou prináša 
služba rýchleho mobil-
ného nabíjania. Mesto 
Žilina ako partner projek-
tu zabezpečí potrebnú 
infraštruktúru pre parko-
vanie a dobíjanie jed-
notky NIMBEE a zároveň 
sa zapojí aj priamo do 
testovania, a to využitím 
služby pre mobilné nabí-
janie elektrického vozid-

Žilina bude ako prvá od mája testovať mobilnú nabíjaciu 
jednotku pre elektromobily
Zámerom tejto aktivity pre verejnosť je otestovať mobilné rýchle nabíjanie ako službu na požiadanie. Začiatok pilotného testovania mobilnej 
nabíjačky sa uskutoční 3. mája v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline od 10.00 hod. Účastníci podujatia sa dozvedia aktuálne 
informácie o elektromobilite či budovaní nabíjacej infraštruktúry na Slovensku. Na podujatie sú srdečne pozvaní všetci záujemci o elektro-
mobilitu.

Autor: AB

https://apps.apple.com/cz/app/
nimbee-nabij-sv%C3%A9-elektro-

auto/id1545115258

la prevádzkovaného 
mestom. Testovanie sa 
realizuje v rámci projektu 

Urban Mobile Charging – 
UMC, ktorý je spolufi nan-
covaný iniciatívou EIT 

Urban Mobility Európske-
ho inštitútu pre inovácie 
a technológie (EIT). 

Logo projektu

Aplikáciu je možné si stiahnuť do mobilného telefónu 
prostredníctvom nasledovných linkov

https://play.google.com/store/
apps/details?id=en.nimbee.

meapp

ANDROID IOS

UMC je projekt spolufi nancovaný EIT Urban Mobility.

Viac o EIT: https://eit.europa.eu/sk/in-your-language
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Mesto začne s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych 
daní a poplatku za komunálny odpad

Znázorňuje klesajúci stav dlhu mesta za obdobie posledných rokov v eurách. Poukazuje na vývoj dlhu mesta v rovnakom sledovanom období k bežným 
príjmom v percentách. Finančná kondícia mesta je tak 

v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni a všetky zákonné ukazovatele 
dlhu sú dodržiavané s veľkou rezervou.

Výška mestského dlhu je v porovnaní s rokom 2011 omnoho nižšia. Pozitívny vývoj dlhu mesta znázorňujú i grafy nižšie. 

Dlh mesta za posledné roky klesá

Mesto Žilina ako správca dane začne koncom apríla s doručovaním 
rozhodnutí o vyrubení miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za 
psa) a poplatku za komunálny odpad. Tie budú doručovať priamo 
do žilinských domácností zamestnanci mesta.

Mesto aj týmto krokom vychádza v ústrety občanom. Je lepšie si prevziať 
zásielku od zamestnancov úradu v pohodlí domova, v opačnom prípade 
im bude zásielka doručená Slovenskou poštou doporučene do vlastných rúk 
s opakovaným doručením. V prípade, ak si občan zásielku neprevezme ani od 
poštového doručovateľa alebo nevyzdvihne na pošte v odbernej lehote, túto 
písomnosť považuje správca dane v zmysle daňového poriadku za doručenú 
(fi kcia doručenia).

LEHOTY NA ZAPLATENIE

Lehoty na zaplatenie poplatku a miestnych daní budú uvedené v rozhodnu-
tiach. Mesto Žilina umožní občanom i v tomto roku zaplatiť daň z nehnuteľností 
a poplatok za komunálny odpad v dvoch pevne stanovených rovnomerných 
splátkach. Výšky sadzieb týchto daní a poplatku za komunálny odpad sa v roku 
2022 nemenia.

ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA 
JE VEĽKOU VÝHODOU

Tí občania, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, ako 
i právnické osoby a živnostníci, obdržali rozhodnutia/platobné výmery na 
poplatku už v mesiaci február a marec. Rozhodnutia o vyrubení dane z neh-
nuteľností a dane za psa dostanú do elektronickej schránky koncom apríla. Aj 
v tomto prípade sa doručujú rozhodnutia doporučene do vlastných rúk s fi k-

ciou doručenia. Elektronická správa sa považuje za doručenú, ak sa potvrdí 
notifi káciou o doručení (tzv. elektronická doručenka), ale aj vtedy, ak uplynie 
15-dňová úložná lehota a potvrdí sa notifi káciou neprevzatie v odbernej lehote.

Takéto elektronické doručovanie má možnosť využiť každý plnoletý občan, ktorý 
má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivo-
vanú na doručovanie. Mesto o tejto možnosti občanov už viackrát informovalo. 

AKÝM SPÔSOBOM SA DAJÚ UHRADIŤ 
MIESTNE DANE A POPLATOK?

Najjednoduchším spôsobom je zaplatenie prevodným príkazom cez internet 
banking alebo naskenovaním QR kódu prostredníctvom mobilného telefónu, 
kde QR kód obsahuje všetky potrebné údaje pre úhradu daní alebo poplatku.

Ďalšou možnosťou je navštíviť Klientske centrum Mestského úradu v Žiline, kde je 
možné v pokladnici prostredníctvom QR kódu zaplatiť hotovosťou alebo kartou. 

Zdôrazňujeme, že pri každom z vyššie spomínaných spôsobov úhrady 
miestnych daní a poplatku je potrebné mať pri sebe doručené rozhodnutie. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v záujme ochrany zdravia mesto 
apeluje na občanov, aby pri úhradách v maximálnej možnej miere 

využívali bezhotovostnú formu platenia prevodom na bankový 
účet mesta.

INFORMUJEME
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ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného pro-
stredia) 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 veľkokapa-
citných 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 veľkokapacit-
ných 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 pneuservi-
sov alebo distribútorom pneumatík.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmie-
stnené podľa nasledujúceho harmonogramu: 

Vlčince I: Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“), Námestie Ľu-
dovíta Fullu č. 2 (pri garážach), Námestie Ľudovíta Fullu.
Vlčince II: Dobšinského ulica (za lekárňou) – neskôr presun na Dobšinského 

Od 5. 4. do 10. 4. 2022  – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka

čistéčiissstémesto

apríl
ČISTENIE RAJČIANKY

22 VZDELÁVACÍ PROGRAM

VEČERNÁ CYKLOJAZDA22. 4. – firmy a organizácie
23. 4. – verejnosť

pre materské a základné školy

spojené s Dňom Zeme pre verejnosť

so začiatkom o 17.00 hod.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITYˇ

Do našich zemepisných šírok zavítala jar a s ňou sa už tradične spájajú aktivity zamerané na čistotu

mesta. Mestský úrad spustil jarné upratovanie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Okrem toho

sme pripravili viacero akcií, do ktorých sa môžu zapojiť všetci občania. Našu výzvu každoročne

podporujú aj súkromné firmy a školy, ktoré upratujú v lokalitách ich sídla.

Pomôcť sa však dá aj individuálne. Stačí, ak po zime dáte do poriadku svoje najbližšie okolie či

miesta, ktorými denno-denne prechádzate. O zmenu sa môže pričiniť každý z nás. Lebo ako hovorí

ľudové príslovie - keď si každý zametie pred svojím prahom, bude čistá celá ulica. Je to ten najlepší

štart k trvalo udržateľnej čistote a poriadku v meste.

14.00 – 16.30 hod. v Parku ľ. štúra

9.00 – 11.30 hod. v Parku ľ. štúra
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ENVIRO

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Od 12. 4. do 17. 4. 2022 – Hliny I – VIII

Od 19. 4. do 24. 4. 2022 – Staré Mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové

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 parkovis-
ku), 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.

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“, Hollé-
ho ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10, Revolučná ulica (chod-
ník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc Milana Rastislava 
Štefánika a Jána Milca, Klemensova ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej 
ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“).
Malá Praha: križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice 
Ambra Pietra a Suvorovovej ulice, križovatka Kollárovej a Daxnerovej ulice – 
neskôr presun na Daxnerovu ulicu č. 1, Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii 
„Gastro Novum“).

Rosinky: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigri-
niho a Nábrežnej ulice.

Trnové: Magočovská ulica (konečná zastávka MHD), Horná Trnovská ulica (za-
stávka MHD pri obchode), Nový Domov (zastávka MHD Rakové), Horná Trnov-
ská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne).

Pri stojiskách, kde je uvedené – neskôr presun, bude kontajner 
na nové stojisko premiestnený vždy v piatok.

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 Doh-
nányho (pri križovatke s Ulicou osvety), križovatka ulíc Malinová a Záhradnícka.
Mojšova Lúčka – 14. 4. 2022: Rybné námestie, Stará Mojšova Lúčka.
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.

Mestský úrad v Žiline (odbor  správy verejného priestranstva a životného pro-
stredia) 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! 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa bude realizovať na základe nasle-
dovného harmonogramu:

Bytčica – 20. 4. 2022: Bystrická ulica (pri katolíckom cintoríne), križovatka Cha-
lupkovej ulice a ulice Na Záchrastí, Matuškova ulica č. 13.
Bôrik, Malá Praha, Staré Mesto – 21. 4. 2022: križovatka Bôrickej cesty a Tuli-
pánovej ulice, križovatka Daxnerovej a Kollárovej ulice, križovatka Ulice Da-
niela Krmana a ulice Na Šefranici, križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázu-
sa (oproti „Mraziarňam“).
Trnové – 22. 4. 2022: Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska 
ulica (pri cintoríne), Nový Domov (zastávka MHD Rakové).
Závodie – 25. 4. 2022: Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska), Pod sa-
dom (pri betónových zábranách), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke).

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

ulicu č. 17, Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej 
Timravy č. 11, Ústecká ulica, Tulská ulica č. 6.
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 Voj-
taššáka (za Špeciálnou základnou školou s materskou školou), Ulica Karola 
Kmeťku (pri parkovisku). 

Celulózka: Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu.

Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, Stará Mojšova Lúčka – 
neskôr presun na Lieňovú ulicu. 
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Kvitnúce tulipány, narcisy, krókusy a ďalšie cibuľky sú jarnými kvetmi, ktoré dávajú znamenie, že zima je definitívne preč. Okrem svojej krásnej fareb-
nosti spĺňajú aj ďalšie veľmi dôležité funkcie: biodiverzitu a psychologickú funkciu.

Cibuľové kvety zvyšujú úroveň verejných priestranstiev

Výsadba verejných priestranstiev mesta

Pásy zlatých narcisov a farebných tulipánov na okrajoch ciest, zhluky krókusov 
v mestských parkoch alebo farebné zmesi cibuľovín v mobilných nádobách – 
to sú len niektoré z výsadieb, ktoré mesto pripravilo pre Žilinčanov na tento rok. 
Vytvárame tak pôsobivé vizuálne prvky v rozsiahlych častiach mesta. 
K výberu farebnosti a kompozície, výškami a obdobiami kvitnutia sme pristu-
povali experimentálne. Zvolili sme viaceré odrody cibuľovín, tie sme následne 
dosádzali do trvalkových záhonov a krov.

Zdravé verejné priestranstvá

Cyklisti, chodci a vodiči - všetci sa tešia z farieb a variácií, ktoré cibuľky kvetov 
prinášajú do verejných priestranstiev. Rastliny majú priaznivý vplyv na verejné 
zdravie, pohodu a zlepšujú kvalitu nášho života. Výskumy preukázali pozitívnu 
súvislosť medzi dostupnosťou zelene a fyzickou aktivitou. Niektorí ľudia využívajú 
zelené plochy na rekreáciu, zatiaľ čo iní ich považujú za ideálne miesto na 
oddych. Obidva typy používateľov pociťujú zníženie úrovne stresu. K týmto 
priaznivým účinkom prispievajú všetky druhy rastlín – od cibuľových kvetov až 
po stromy. A čo viac, rozsiahla a pestrá škála zelených plôch zvyšuje možnosti 
využívania verejného priestoru a zapájania sa do sociálnej interakcie.

Biodiverzita

Mnohé druhy cibúľ produkujú kvety, ktoré sú dôležitým zdrojom nektáru a peľu 
pre včely, motýle a čmeliaky. Najmä skoro kvitnúce cibuľoviny sú prvým zdro-
jom čerstvej potravy pre hmyz počas skorej jari. Galanthus nivalis (Snežienka 
jarná) a Crocus tommasinianus (Šafran Tommasiniho) sú príklady skoro kvitnú-
cich zdrojov nektáru a peľu. Čím viac týchto vhodných odrôd kvetinových 
cibúľ sa použije a čím väčšia je ich variácia, tým viac prispejú k biodiverzite – 
teda k rozmanitosti a pestrosti všetkých živých organizmov a ekosystémov, 
ktoré sú v prírode tak prepotrebné.  

Vytváranie nových zelených plôch je súčasťou mestského plánovania a malo 
by byť jednou z našich priorít. Klimatické zmeny a strata biodiverzity sú celo-
spoločenskými problémami, s ktorými sa budeme musieť v nasledujúcich 
rokoch popasovať. 

V priebehu roka 2021 občania veľmi kladne hodnotili jarný efekt rozkvitnutého 
mesta, preto sme sa rozhodli v tomto programe pokračovať aj v roku 2022. 
Útvar hlavního architekta mesta Žilina naplánoval výsadbu cibuľovín v pásoch 
na 8 lokalitách v rozsahu takmer 1 200 m2.

Do mesta v priebehu roka pribudnú nové mobilné nádoby, ktoré zčasti nahra-
dia pôvodné betónové. Návrh 118 ks nových mobilných nádob vrátane sorti-
mentu drevín a trvaliek vypracovali pracovníci útvaru hlavního architekta. 
Z tohto dôvodu mesto v priebehu roka 2021 vyviezlo niekoľko mobilných ná-
dob z centrálnej mestskej zóny na žiadosť poslancov do volebných obvodov. 
V roku 2022 plánujeme v tejto činnosti pokračovať. 

Park Ľudovíta Štúra

Cibuľové kvety v meste nájdete: 

• Ulica Antona Bernoláka 
• Sad na Studničkách 
• Sad SNP
• Námeste T. G. Masaryka 
• Ulica Veľká Okružná 

• Park Ľudovíta Štúra 
• Park v Závodí 
• Ulica vysokoškolákov 
• Hlboká ulica 

Zelená infraštruktúra v meste.
Aké sú naše plány a stratégie do budúcnosti?

Zelene v našom meste pribúda, nielen z dôvodu reakcií na klimatickú 
zmenu, ale i preto, že situácia týkajúcich sa pandémie COVID-19 nám 
ukázala našu potrebu tráviť čas vonku, prechádzať sa v prírode a užívať 
si čerstvý vzduch. • Obnova záhonov a krovitých porastov v Sade SNP.

• Založenie nových kvetinových lúk na území mesta za účelom trvalo udrža-
teľného hospodárenia pri údržbe zelene a zvýšenia podielu biodiverzity.
• Vypracovanie štúdie na skvalitnenie a zlepšenie funkčného využitia celého 
územia Lesoparku v Žiline.
• Trvalo udržateľný prístup už od projektových dokumentácií na všetky inves-
tičné akcie mesta za účelom adaptácie na zmenu klímy.
• Výsadba stromoradí v centre mesta Žilina aj na uliciach, kde to momentálne 
nie je možné (napr. nie je priestor na výsadbu drevín).

•  spoznávajte prebiehajúce projekty,
• jasne defi nujte, čo chcete dosiahnuť, nenechajte sa príliš odradiť a nestrá-
cajte nádej,
• dôverujte názoru odborníkov,
• povzbudzujte ostatných v ich prospešných aktivitách,
• buďte motivátorom k úspešnému splneniu želanej úlohy.

VÝHĽADY A PLÁNY

Chcete s nami vytvárať zelenšie mesto? 
Tu sú naše tipy, ako na to:

Autor: MB

Autor: MB

ENVIRO



13 

Mesto Žilina

ZAUJÍMAVOSTIwww.zilina.sk apríl 2022

Tóny klasickej hudby zaznejú počas apríla 
na podujatí Allegretto 2022
Žilina bude v dňoch 25. – 30. apríla hostiť v poradí už 31. ročník stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina. Podujatie sa koná 
pod záštitou primátora Petra Fiabáne. Návštevníci sa môžu tešiť na dvanásť interpretov zo šiestich krajín vrátane domácich umelcov, ktorí im vo 
svojom podaní predstavia vybrané diela klasickej hudby. O podujatí sme sa porozprávali s manažérkou festivalu Magdalénou Stýblovou.

Aká je história tohto festivalu?

Allegretto Žilina je medzinárodný festival klasickej hudby, ktorý sa koná každo-
ročne v apríli. Počas svojej histórie sa podujatie vyprofi lovalo na jeden z naj-
významnejších slovenských hudobných festivalov klasickej hudby a Slovensko 
sa tak zaradilo do medzinárodného európskeho kultúrneho kontextu i do po-
vedomia širšej verejnosti doma a v zahraničí. Okrem významného prínosu, 
ktorý festival predstavuje pre samotných mladých interpretov, bohatou mie-
rou prispieva aj k propagácii klasickej hudby a kvalitného interpretačného 
umenia, ako aj mesta Žilina v kultúrnom prostredí. Za dramaturgiu festivalu 
zodpovedá festivalový výbor, ktorého členmi sú zástupcovia organizátorov 
a popredných slovenských umelcov.

Čo je cieľom tohto podujatia?

Hlavným poslaním festivalu je prezentovať umelcov z rôznych krajín vrátane 
Slovenska, ktorí sú laureátmi najrenomovanejších svetových súťaží, pričom 
mnohokrát ide o ich debutové vystúpenie nielen v Žiline, ale aj na Slovensku. 
Zároveň poskytuje priestor pre vzájomnú výmenu kultúrnych hodnôt a je tiež 
miestom konfrontácie interpretačných schopností popredných mladých 
umelcov nielen z Európy. Umožňuje bližšie sa oboznámiť s hudobným a inter-
pretačným umením našich susedov, ako aj iných európskych krajín a napo-
máha rozvíjaniu mnohostrannej spolupráce. 

Prečo je dejiskom festivalu práve Žilina?

Mesto Žilina je bezpochyby významným kultúrnym a priemyselným centrom 
severného Slovenska. Sídli tu Štátny komorný orchester Žilina, spolu s mestom 
Žilina je hlavným partnerom festivalu Allegretto. Naše podujatie sa koná v jedi-
nečných priestoroch Domu umenia Fatra.

Ktoré krajiny sa predstavia v Žiline počas 31. ročníka podujatia?

Počas šiestich koncertných večerov sa predstavia umelci ako Jonathan Swen-
sen z Dánska, výnimočná trubkárka Lucienne Renaudin Vary s akordeonistom 
Félicienom Brutom z Francúzska, barytonista Kyung Jae Moon z Južnej Kórey, 
sopranistka Tanja Ruždjak z Chorvátska, dirigent František Macek, fl autistka 
Michaela Koudelková a Belfi ato Quintet spolu s klaviristom Jakubom Sládkom 
z Českej republiky a bohaté zastúpenie bude mať aj Slovensko reprezento-
vané hobojistkou Annou Štrbovou, klaviristami Filipom Štrauchom a Brankom 
Ladičom, či významným súborom starej hudby Solamente naturali spolu 
s umeleckým vedúcim, Petrom Spišským. Po „pandemickej“ prestávke sa pri-
pravuje aj tradičný koncert víťazov súťaží slovenských konzervatórií za rok 2022.

Autor: AB

Viac informácií o programe nájdete na: www.allegretto.sk.

Na diela ktorých hudobných skladateľov sa môžu tešiť návštevníci v tomto 
roku?

Festival Allegretto Žilina ponúkne aj tento rok bohatý program, ktorý reprezen-
tuje všetky štýlové obdobia od baroka počnúc až po súčasnosť, od Vivaldiho 
či G. Ph. Telemanna až po Mira Bázlika alebo Thierry Escaicha. Zaznejú aj oper-
né árie Mozarta, Verdiho, Pucciniho či Wagnera. Atmosféru Buenos Aires zas 
navodí hudba Astora Piazollu. Určite si každý nájde v programe svojich obľú-
bených skladateľov, no tiež môže objavovať aj nových.

Koľko umelcov sa v rámci festivalu predstavilo v predošlých ročníkoch?

Počas 30 ročníkov v Žiline na podujatí vystúpilo 22 symfonických a komorných 
orchestrov, 9 zborov (komorné vokálne súbory, súbory starej hudby) a 40 
malých komorných telies. Príležitosť predstaviť svoje umenie získalo aj 406 sólis-
tov. V programoch sa taktiež predstavilo vyše 74 ďalších účinkujúcich, ktorí 
zabezpečovali podporné činnosti pre vystupujúcich umelcov. Súčasťou po-
dujatia je aj udelenie ocenení pre účinkujúcich. V rámci histórie festivalu bola 
Cena publika udelená 16 umelcom, Cenu festivalu získalo 33 umelcov. Orga-
nizátori taktiež udelili aj ďalšie významné ocenenia dovedna 33 umelcom. 
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Vami poukázaná suma 2 % z dane

bude použitá na pomoc zdravotne

postihnutým , seniorom , chorým a

bezmocným občanom v núdzi či

deťom a mládeži , ktorí potrebujú

našu pomoc.

Podpor t e � i l i n s kú
komun i t nú nadá c i u a

pomô� t e t a k špor to v e j
i n f r a š t ruk túr e .

Vami poukázaná suma 2 % z dane

bude použitá a prerozdelená do

posledného centu na rozvoj športovísk

a mobiliáru v rámci Žilinskej

komunitnej nadácie.

Žilinská komunitná nadácia

Námestie obetí komunizmu 3350/1 , 011 31 Žilina

Právna forma: nadácia

č. účtu: IBAN SK59 0200 0000 0029 6451 3758

IČO: 42218659

Podpor t e Nadá c i u Mes t a
� i l i n a a pomô�e t e
t a k t ým , k t or í t o

po t r ebu jú .

Nadácia Mesta Žilina

Námestie obetí komunizmu 3350/1 , 011 31 Žilina

právna forma: nadácia

č. účtu: IBAN SK92 7500 0000 0040 2522 5335

IČO: 51133911

Zápis prvákov
od 6. do 8. apríla
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.

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.

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.

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

REFERENT PERSONALISTIKY A MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK: 18. APRÍL 2022

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

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
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Program apríl 2022

Trvá do 29. 4.  VÝSTAVA Tvary a premeny / Vlado Bača
5. 4. 17.00 PREDNÁŠKA Kuchyňa našich predkov 
  Ľudová kuchyňa konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.
  Prednáša Katarína Nádaská.
7. 4. 17.00 KONCERT Rodinné striebro – „V ľudovom tóne“
  Klavírny koncert študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
  Vstup 3/2 €
12. 4. 17.00 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY Tvary a premeny / Vlado Bača
  Komentovaná prehliadka s autorom výstavy Vladom Bačom.
13. 4. 18.00 PREMIETANIE Helmut Newton: Nehanebná krása (r. Gero von Boehm, 2020)
  Vstup 3/2 €
21. 4. 17.00 GENIUS LOCI Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina
  Hosťami moderovanej diskusie sú Ivan Lupták, Juraj Danko a Milan Smetana. 
  Moderuje Dominika Stránska.
23. 4. 10.00 INKLUZÍVNE KINO Myši patria do neba (r. Denisa Grimmová, Jan Bubeníček, 2021)
  Senzoricky prispôsobené premietanie pre deti s poruchou vnímania.
23. 4. 15.00 RODINNÁ SOBOTA Inšpirované výstavou / Vlado Bača
  Tvorivá dielňa pre deti a rodičov. Účasť podmienená prihlásením.
26. 4. 17.00 PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU Ateliér v prírode. Pohľad do umenia land artu.
  Prednáša Dana Doricová.
27. 4. 18.00 PREMIETANIE Pompeje – mesto hriechu (r. Pappi Corsicato, 2020)
  Vstup 3/2 €
28. 4. 19.00 KONCERT Flautovo-klavírny recitál – naprieč storočiami
  Vystupujú Martina Turská (klavír), Miroslav Hanáček (flauta), Michael Berki (klavír),
  Emma Barčáková (flauta), Mária Šúňová (flauta) a Michaela Holá (klavír). 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.

WINGS FOR LIFE WORLD RUN
8. mája 2022 o 13.00 hod.

NÁVOD AKO SA PRIHLÁSIŤ

https://www.redbull.com/sk-sk/navod-ako-sa-prihlasit-wings-for-life-world-run

ODKAZ NA ŽILINSKÝ APP RUN:

https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations/zilina

Behom podporíme tých, ktorí bežať nemôžu. 100 % percent všetkých

vstupných poplatkov putuje priamo na nadáciu Wings For Life, ktorej misiou

je vyliečiť ľudí, ktorí utrpeli poranenie miechy chrbtice.

ŠTARTOVAŤ SA BUDE Z BUDATÍNSKEHO PARKU.

Ak chcete s celým svetom bežať práve u nás v Žiline, zaregistrujte sa,

stiahnite si aplikáciu (App Run) do svojho mobilu a vyberte si lokalitu Žilina.

Sťahuj aplikáciu na App Store a Google Play!

ŽILINA OPÄŤ AJ TENTO ROK POBEŽÍ S CELÝM SVETOM PRE DOBRÚ VEC.

www.zilina.sk/agendy/slavnost-jubilantov/

www.zilina.sk/agendy/uvitanie-deti-do-zivota/

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV

Tí, ktorí v roku 2022 dovŕšili a dovŕšia v mesiacoch január, február, marec a apríli vek 70, 75, 80, 85, 90

a viac rokov.

SLÁVNOSŤ UVÍTANIA DETÍ

Uvítanie najmenších občanov mesta Žilina narodených v roku 2021 v mesiacoch november, december

a narodených v roku 2022 v mesiacoch január, február a marec.

tel. kontakt: 041 7063523.

ŽIADOSTI PRE UVEDENÉ TERMÍNY JE MOŽNÉ ZASIELAŤ DO 14. APRÍLA 2022.

V PRÍPADE ZÁUJMU O ÚČASŤ NA SLÁVNOSTIACH NÁS KONTAKTUJTE:

osobne na Mestskom úrade v Žiline



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

APRÍL
30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

TAJNA PERŠIĆ V INSCENÁCII KADERNÍČKY

PIATOK 1 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN HEY! SLOVÁCI 
     AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV

     RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

SOBOTA 2 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY 
     KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

STREDA 6 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN NEZNÁŠAM ŤA! 
     SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

ŠTVRTOK 7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN NAŠE FOTKY  
     DRÁMA / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT  KOMORNÝ KONCERT 
     MICHAL VAŇOUČEK (KLAVÍR) & BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ (SPEV) & MAREK PASTIRÍK (SAXOFÓN)

SOBOTA 9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

STREDA 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN ŽLTÁ ČIARA
     KOMÉDIA / TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 14 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN A JE TU ZAS 
     KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

STREDA 20 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

ŠTVRTOK 21 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN NIEKTO PRÍDE 
     DRÁMA / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 22 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA 
     DRÁMA / TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 23 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN TRIKY, FET A MAKAČI 
     KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PONDELOK 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT LOLA MARSH 

STREDA 27 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN PRACHY! 
     TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

PIATOK 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY 
     KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

                           PRIPRAVUJEME V MÁJI                                   

SOBOTA 7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA 
     TEXT BREZÁNIOVÁ, VIECHA, FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH

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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