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V Žiline máme Rok dobrých správ

Park sv. Juraja v Trnovom 
dostane nový šat

Územie parku sa nachádza v tesnej blízkosti 
unikátneho dreveného Kostola sv. Juraja v mestskej 
časti Trnové. V súčasnosti sa na ploche nachádzajú 
pôvodné porasty z náletových drevín a potok 
Trnovka, ktorý prejde reguláciou, aby bol zacho-
vaný jeho biokoridor. 

Žilina skrášľuje frekventované 
centrum – Nový Bulvár

Pekná a historicky známa časť mesta navštevo-
vaná denne stovkami občanov a návštevníkov 
mesta sa po niekoľkých rokoch začne revitalizo-
vať. Žilina sa tak pridá k moderným mestám.

Do 15. mája si na Námestí Andreja Hlinku môžete pozrieť zaujímavú putovnú výstavu s názvom Rok dobrých správ, ktorú mesto pripravilo 
v spolupráci s tvorcom kampane Martinom Smatanom. Ide o krásne celosvetové príbehy z obdobia pandémie stvárnené textilnými ilustráciami, 
ktoré boli vytvorené z vyradeného oblečenia. V rámci kampane môže jeden z vás vyhrať aj krásnu knižku, v ktorej nájde islustrácie aj s ich príbehmi. 

Z aprílového zasadnutia 
metského zastupiteľstva

Žilina v uplynulom roku hospodárila s vyrovnaným 
rozpočtom v celkovej výške 104,47 milióna eur, 
vyplýva to zo záverečného účtu mesta Žilina,
 ktorý schválili poslanci počas dvojdňového 
rokovania mestského zastupiteľstva (25.–26. 
apríla). 
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Milí Žilinčania, 
v rukách držíte májové 
číslo Radničných novín, 
v ktorých sa okrem 
iného dočítate o tom, 
čo prinieslo aprílové 
mestské zastupiteľstvo, 
o prípravách zásadnej 
rekonštrukcie Bulváru 
či o skrášlení Parku sv. 
Juraja v Trnovom. Reali-
zujeme tiež rekonštruk-
cie chodníkov a jarnú 
výsadbu v podobe de-
siatok nových stromov 
a tisícok kríkov, ktorými 
sa zazelenajú všet-
ky kúty Žiliny. Je pred 
nami veľa práce a tým 
pádom veľa pozitívnych 
projektov a zmien, ktoré 
dúfam milo prekvapia 
a potešia.

S týmto ročným ob-
dobím sa prirodzene 
spája proces obnovy. 
Apríl a hlavne posled-
né dni sa preto niesli 
v znamení čistenia ciest, 
chodníkov a verejných 
priestranstiev v správe 
mesta. Stovky Žilinčanov 
sa zapojili aj do veľkých 
dobrovoľníckych akcií, 
za čo im patrí obrovské 
poďakovanie. 

Vďaku sme prejavili aj 
žilinským športovcom 
a učiteľom. Najlepší 
spomedzi nich si v apríli 
prebrali ocenenia Špor-
tovec roka a Cenu Jan-
ka Frátrika pre peda-
gógov s výnimočným 
prínosom.

Jar je už v plnom prúde 
a verím, že s jej prícho-
dom ste aj vy pocítili 
prílev novej energie 
a optimizmu. Pandemi-
cká situácia sa na-
toľko zlepšila, že po 
dvoch rokoch môžeme 
opäť sňať z tvárí rúška 
a ukázať úsmev aj v in-
teriéroch. Viem si pred-
staviť, že uvoľnenie opa-
trení sme všetci privítali 
s pocitom úľavy. Držím 
nám všetkým palce, 
aby to tak už zostalo 
a želám príjemné číta-
nie. 

ASISTENČNÉ CENTRUM POMOCI PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY

ĽUDIA Z UKRAJINY VYBAVIA NA JEDNOM MIESTE VŠETKO POTREBNÉ:

Poštová ulica 1, 2. poschodie

pondelok – nedeľa: od 7.00 do 19.00 hod. 

Pracovisko mestského úradu je vo veľkokapacitnom

centre otvorené v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod.

PRACOVISKO MESTSKÉHO ÚRADU JE

VO VEĽKOKAPACITNOM CENTRE

pomocua@zilina.sk 

+421 917 393 616

KONTAKT

pondelok – piatok: 

od 8.00 do 16.00 hod.

OTVÁRACIE HODINY

prijímanie žiadostí o príspevok za ubytovanie odídenca,

tlačivá sú zverejnené na: www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie,

hlásenie sa odídencov obci ohľadom bezplatného ubytovania,

evidencia pobytu občanov Ukrajiny bývajúcich v Žiline,

vybavenie škôlky a školy pre deti odídencov,

kontakty na dôležité inštitúcie a organizácie, 

poskytovanie všeobecných informácií.

OD 25. 4. 2022 

Agendu Centra prvého kontaktu prevzalo veľkokapacitné

Asistenčné centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny.

JE CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU NA POMOC UKRAJINE ZATVORENÉ.

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí

a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie

dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR

s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v

hmotnej núdzi. 

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov

domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území

SR. Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva

Ukrajinec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza. 

Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nesplnia

podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI 

CUDZINECKÁ POLÍCIA

MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO 

– žiadosť je potrebné prísť podať osobne (platí aj pre maloletých).

DOKLADY POTREBNÉ K ŽIADOSTI O DOČASNÉ ÚTOČISKO

čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania,

zmluva o nájme uzavretá s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.

      Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené.

OTVÁRACIE HODINY

pondelok – nedeľa: od 7.00 do 19.00 hod. 

V PRACOVISKU MESTSKÉHO ÚRADU VYBAVÍTE: 

Mnohí z vás zaregistrovali koncom apríla prvé kosenia, 
ktorých hlavným cieľom bola eliminácia výskytu nežiadúcej 
vegetácie na zelených plochách. Trávnik, ako spoločen-
stvo rastlín má jednu veľmi dôležitú vlastnosť – odnožovanie 
koreňov. Tento proces aktívneho a systémového kosenia je 
kľúčový, aby sa trávnik do seba husto zapojil, a tak plnil svoje 
hlavné funkcie vo verejnej zeleni ako hygienickú, estetickú či 
rekreačnú. Prirodzený proces odnožovania sa účinne stimu-
luje aj napríklad kosením a zberom nečistôt z trávnikov. Pri 
strojovo nedostupných plochách sa používajú krovinorezy.
Anorganické nečistoty spoločnosť realizujúca kosenie zbiera 
prevažne ručne. 

Trávnaté plochy majú vyše 1 200 000 metrov štvorcových 
a práve z tohto dôvodu nie je možné všetko v jednom čase 
pokosiť. Je snahou mesta udržať trávnaté plochy v roku 2022 
v čo najudržiavanejšom stave, z tohto dôvodu je na území 
Žiliny naplánovaných celkovo 5 celoplošných kosení sídlisk, 
10 – 12 kosení parkov a 2 kosenia okrajových častí, pričom 
s prvým sa začalo v priebehu 16. kalendárneho týždňa (apríl) 
a posledné bude na jeseň so začiatkom zberu opadaného 
lístia, s predpokladom v polovici októbra. Zároveň žia-
dame občanov, aby v čase kosenia neparkovali vozidlá 
v tesnej blízkosti obrubníkov, pri ktorých sa nachádzajú 
trávnaté plochy, keďže by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.
Obyvatelia Žiliny môžu, podobne ako každý rok, sledovať 
uskutočňovanie komunálnych služieb na internetovej stránke 
mesta Žilina v sekcii Život v meste/Komunálne služby. Zverej-

nený je vždy harmonogram prác na aktuálny týždeň, 
v ktorom sa občania môžu dozvedieť napríklad to, kedy 
prebieha daný druh služieb – kosenie trávnikov, ošetrovanie 
drevín, údržba kvetinových záhonov, zber nečistôt či údržba 
a čistenie ciest. Uvedený časový plán prác údržby sa môže 
meniť podľa aktuálneho vývoja počasia.

Začína sa s jarnou údržbou trávnatých 
plôch v meste
S príchodom jari do nášho mesta sa začalo s kosením zelených plôch. Kosenie bude i v tomto roku prebie-
hať podľa plánovaného harmonogramu, ktorý je pravidelne aktualizovaný a zverejnený na webovej stránke 
mesta.
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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 publikácie 
(ročníky 1989 – 2020) sú k nahliadnutiu na Rad-
nici mesta Žilina.

Ak si chcete overiť  plánovanú odstávku elek-
trickej energie na vašom odbernom mieste
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 513 

Stavebný úrad: 041/7063 516

Školstvo: 041/7063 305

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
Mestský úrad v Žiline

29. máj 1993
V piatich pričlenených obciach Žiliny sa hlaso-
valo v referende o ďalšom zotrvaní týchto obcí 
v meste Žilina. V Žilinskej Lehote zo 170 občanov 
bolo 15 za odčlenenie sa od mesta. V Brodne 
zo 491 zúčastnených bolo 109 za odčlenenie, 
vo Vraní z 327 občanov bolo za odčlenenie 42. 
V Zádubní bolo z 302 občanov 27 za odčlenenie 
a v Zástraní z 327 zúčastnených bolo za odčlene-
nie 20 občanov. Obyvatelia týchto obcí sa teda 
rozhodli zostať súčasťou mesta Žilina. 

14. máj 1995
V prístave Portland (USA, štát Oregon) na po-
breží Tichého oceánu premenovali loď Vltava 
na Žilinu a vztýčili na nej slovenskú zástavu. Loď 
Žilina postavili v roku 1988 v Číne, má nosnosť BRT 
7 939 ton. Dĺžka lode je 110 m, šírka 18,6 m a ponor 
7,7 m. Je piatou loďou slovenskej námornej fl otily. 
V minulosti plávala iná loď s názvom Žilina na 
Oravskej priehrade. 

27. máj 1995
Vo Výsadkovom pluku Jozefa Gabčíka v Žiline 
usporiadali 1. ročník Memoriálu Jozefa Gabčí-
ka presne v deň výročia atentátu na ríšskeho 
protektora v Prahe Reinharda Heydricha v roku 
1942. Na atentáte sa zúčastnil aj Jozef Gabčík, 
rodák z obce Poluvsie. Preto aj 12-kilometrová 
bežecká trať viedla z tejto obce do priestoru 
kasární v Žiline. Súčasťou spomienky bol aj zoskok 
výsadkára slovenskej armády. V priestore kasární 
odhalili bustu Jozefa Gabčíka, ktorej autorom je 
Štefan Pelikán. 

19. máj 1996
Žilinskí horolezci Juraj Hreus a Ján Svrček dosiahli 
vynikajúci úspech. Vo veľmi nepriaznivých pod-
mienkach (- 45 °C) zdolali najvyšší vrch Severnej 
Ameriky Mount McKinley (6 194 m.n.m.) na 
Aljaške. 

7. máj 1998 
Otec kardinál Ján Chryzostom Korec posvätil 
na žilinskom sídlisku Solinky nový kostol, ktorý je 
zasvätený Dobrému pastierovi. Základný kameň 
tejto stavby kardinál posvätil takmer presne pred 
rokom – 9. mája 1997. Správcovi farnosti, vdp. 
Jánovi Hudecovi, sa podarilo vykonať obdi-
vuhodné dielo, keď za rok bol kostol hotový. Do 
výstavby sa zapojilo okolo 300 dobrovoľníkov.

3. máj 2005
Predstavený bol projekt najvyššej budovy 
v Žiline. Bude ňou obytný komplex, ktorý bude 
stáť na mieste bývalého amfi teátra – letného 
kina na Bôriku. Výškový objekt bude mať mi-
nimálne 22 poschodí, projektoval ho architekt 
Amir Mann z Izraela. V obytnom komplexe bude 
do 200 bytov, prevažne nadštandardných, aj 
mezonetových a vybavenie. Výšková budova 
bude mať podobu lodného trupu, fasáda je 
navrhnutá ako kombinácia kovu a skla. 

7. máj 2012
Od tohto dňa premáva na linkách mestskej hro-
madnej dopravy trolejbus s celoplošnou rekla-
mou, ktorý pripomína okrúhle 700. výročie mesta 
Žilina. 

Žilina v uplynulom 
roku hospodárila s vy-
rovnaným rozpočtom 
v celkovej výške 104,47 
milióna eur. Bežné príj-
my mesta dosiahli 81,32 
milióna eur, kapitálové 
príjmy 2,33 milióna eur 
a príjmové fi nančné 
operácie 20,81 milió-
na eur. Bežné výdavky 
dosiahli 84,19 milióna 
eur, kapitálové vý-
davky 17,97 milióna eur 
a výdavkové fi nančné 
operácie 2,30 milió-
na eur. Vyplýva to zo 
záverečného účtu mes-
ta Žilina, ktorý schválili 
poslanci počas dvoj-
dňového rokovania 
mestského zastupiteľ-
stva (25. – 26. apríla). 

Výsledok hospodáre-
nia na konci minulého 
roka predstavoval po 
vylúčení fi nančných 
operácií schodok vo 
výške 311 772 eur a 
vrátane fi nančných 
operácií prebytok vo 
výške 6,92 milióna eur. 
Celkový prebytok roz-
počtového hospodáre-
nia mesta za rok 2021 
vo výške 4,59 milióna 
eur schválili poslanci 
odviesť do rezervného 
fondu mesta.

Na poslednom roko-
vaní, ktoré sa konalo 
po dlhom čase opäť 
prezenčne, prijali in-
formatívnu správu o 
projekte optimalizá-
cie stavu parkovacích 
miest na sídliskách Hájik 
a Solinky, oboznámení 
boli aj o ďalšom postupe 
parkovacej politiky na 
území mesta. Schválili 
tiež zmenu uznesenia 
z dôvodu zmeny názvu 
výzvy v rámci Integro-

vaného regionálneho 
operačného programu, 
aby bolo zachované fi -
nancovanie dôležitých 
projektov pre zelené 
opatrenia v areáloch 
školských zariadení, eko-
systémových služieb 
či zlepšenie elektro-
nických služieb samo-
správy. Mestské zastupi-
teľstvo taktiež schválilo 
návrh zámeru predaja 
obchodného podielu 
mesta Žilina v spoločnos-
ti MsHKM Žilina, s.r.o. 
formou obchodnej 
verejnej súťaže. Hoke-
jovú mládež by tak po 
úspešnej súťaži mal 
prevziať nový súkrom-
ný majiteľ. Na základe 
rozhodnutia poslan-
cov vznikla komisia pre 
udeľovanie ocenení 
osobnostiam mesta 
za rok 2022, zastupiteľ-
stvo tiež schválilo zmenu 
rozpočtu či personálne 
obsadenie v orgánoch 
Nadácie Mesta Žilina.
Mestskí poslanci sa 
opätovne venovali aj 
téme reformy súdnej 

Najbližšie riadne Mestské zastupiteľstvo 
v Žiline sa bude konať 20. júna.

Záznam z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Žiline je dostupný na YouTube kanáli mes-
ta: https://www.youtube.com/c/Mesto%C5%B-
DilinaOffi cial.

Kompletný program a prerokované materiály 
rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 
počas dní 25. a 26. apríla nájdete na nasledu-
júcom odkaze: https://www.zilina.sk/zasadnu-
tia/32-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-zil
ine-konane-dna-25-04-2022/

Z APRÍLOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

mapy na Slovensku. Vy-
jadrili zásadný nesúhlas 
a hlboké znepokoje-
nie nad plánovaným 
zrušením Krajského 
súdu v Žiline. V uznesení 
zároveň žiadajú minis-
terku spravodlivosti SR 
o prehodnotenie zruše-
nia súdu v Žiline a o vy-
tvorenie štvrtého od-
volacieho súdneho ob-
vodu (žilinsko-trenčian-
skeho) so sídlom Kraj-
ského súdu v Žiline.  

V mestskej časti Bytčica 
vznikne novopomeno-
vaná ulica, ktorá bude 
niesť názov Popperov-
ská ulica. Obyvatelia 
Soliniek sa môžu tešiť na 
dve nové námestia. Prvé 
Zelené námestie sa na-
chádza vo vnútrobloku 
medzi ulicami Jaseňová, 
Borová, Gaštanová a 
Limbová. Druhé Námes-
tie Dobrého pastiera sa 
nachádza pred miest-
nym farským kostolom. 

Po viac ako roku sa rokovanie mohlo z dôvodu epidemických 
opatrení konať prezenčne
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Bezpečnosť detí je pre 
vedenie mesta prioritou 
a na základe toho sa 
pokračuje s rekonštruk-
ciou i budovaním no-
vých chodníkov v blíz-
kosti školských zaria-
dení. Nový chodník vzni-
kol pri Základnej škole 
Jarná a nadväzuje na 
jestvujúci chodník od 
Severnej ulice. Lemu-
je celý areál školy a 
končí pri dvojprúdovej 

ceste na Rajeckej ulici. 
Celková dĺžka vrátane 
vjazdov je približne 280 
metrov.

V rámci 2. etapy sa 
zrekonštruoval chod-
ník vedúci od Suvoro-
vovej ulice po Základ-
nú školu Lichardova. 
Celková dĺžka chodní-
ka je 40 metrov a ako 
aj v prvom prípade bol 
použitý povrch zám-

kovej dlažby. Na základe 
podnetu od občanov 
nebol na Suvorovovej 
ulici zrealizovaný výrub 
stromov. Mesto vyšlo 
ich požiadavke v ústrety 
a nakoniec sa orezal 
len jeden strom z dôvo-
du potreby osadenia 
dopravnej značky. Pri 
projektovaní sa myslelo 
aj na hendikepovaných 
občanov, preto sú 
chodníky bezbariérové. 

Nové chodníky prinesú väčšiu 
bezpečnosť detí
Samospráva pokračuje v budovaní a rekonštruovaní chodníkov. 
Nový chodník pribudol pri Základnej škole na Jarnej ulici a v rámci 
2. etapy sa zrekonštruoval chodník vedúci od Suvorovovej ulice po 
Základnú školu Lichardova. Celkové náklady prác boli vo výške 
48 513,51 eura.

Autor: KZ

Postupnými krokmi za-
vádzame systém, v 
ktorom bude možné 
vývoz odpadu reali-
zovať jednoduchšie, 
rýchlejšie a adresnej-
šie, čo v konečnom 
dôsledku spomalí nárast 
poplatkov za komunál-
ny odpad. Zároveň 
získame skutočný pre-
hľad o počte smetných 
nádob, ich rozmiestnení 
a taktiež informácie 
o reálnom vývoze ko-
munálneho odpadu. 

Čipovanie smetných 
nádob je efektívny 
nástroj, ktorý nám 

pomôže optimalizo-
vať systém odpa-
dového hospodár-
stva. Pri vývoze odpa-
du bude smetná 
nádoba automaticky 
oskenovaná prostred-
níctvom čítačiek umiest-
nených na vozidlách 
a následne spárovaná 
s konkrétnym platiteľom 
dane. 

Čipy taktiež zabránia 
presúvaniu kontajnerov 
a neoprávnenému 
navyšovaniu zvážanej 
kapacity. Naopak, kon-
tajner bez čipu nám 
umožní rýchlo identi-

fi kovať neplatičov. Po-
stupne sa budú v meste 
označovať všetky nádo-
by, a to v rodinných do-
moch, na sídliskách aj 
vo fi rmách. 

Prvou, pilotnou, lokali-
tou bola mestská časť 
Budatín. Proces za-
vádzania čipov začal 
19. apríla 2022 a trval 
niekoľko dní. Následne 
zhodnotíme proces 
z časového hľadiska a 
na základe získaných 
údajov vypracujeme 
harmonogram čipo-
vania nádob v rámci 
celého mesta. 

Samospráva začala s čipovaním smetných nádob
Mesto Žilina spustilo postupné čipovanie smetných nádob, čím sa posunie spravovanie komunálneho odpadu na vyššiu úroveň. Pilotnou 
lokalitou bola mestská časť Budatín, kde sa konalo označovanie nádob v priebehu mesiaca apríl. Samospráva bude mať vďaka čipovaniu 
nádob presnejší prehľad o reálnom vývoze odpadov.

Autor: KZ

O priebehu prác v ďalších častiach mesta 
budeme obyvateľov včas informovať.

Ukážka čipu, ktorý bude umiestený na smetných nádobách

Jarná ulica
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Mesto Žilina odovzda-
lo stavenisko koncom 
mesiaca apríl a revitali-
zácia zelenej plochy 
by mala byť hotová do 
90 dní. Po vybudovaní 
prírodného parku v cen-
tre mestskej časti Trnové 
vznikne pre obyvateľov 
zaujímavý rekreačno-re-
laxačný priestor. Unikát-
ny drevený Kostol sv. 
Juraja bude mať dôs-
tojné okolie a prírodný 
park bude i zaujímavým 
edukačným centrom 
pre priľahlú materskú 
a základnú školu.

Územie parku bude 
riešené v troch základ-
ných častiach, a to 
voľné lúčne priestran-
stvo, mokraď s prirodze-
nou vegetáciou a 
menšia lúčna plocha. 
V súčasnosti sú hotové 
vo vstupnej časti parku 

mlatové chodníky, móla 
s menšou mokraďou 
a parkový trávnik. 

Najekologickejšia časť 
parku je stredná, kde 
sa nachádzajú skupiny 
pôvodných vŕb, rozsiah-
la mokraď a prirodzená 
vegetácia. 

Návrh počíta s vybu-
dovaním dreveného 
pešieho chodníka v čas-
ti prirodzenej mokrade. 
Táto časť parku pôsobí 
na okolie ako výrazný 
ekostabilizačný prvok, 
akumuluje zrážkovú 
vodu a zvyšuje biodi-
verzitu v okolí. Posledná 
časť parku je výrazná 
krovitými vŕbovými po-
rastmi a celkovo pôsobí 
izolovane v porovnaní 
s inými časťami územia.
Návrh počíta s maximál-
nym využitím súčasného 

stavu terénnej dispozí-
cie a jestvujúcej zelene. 
Plocha bude doplnená 
o novú výsadbu, vzniknú 
pešie trasy, pribudne 
drobná architektúra a 
trávniky prinesú krásny 
priestor na rodinný piknik. 
V centrálnej časti parku 
bude vybudovaný spev-
nený štrkový trávnik, 
ktorý má zvýšenú odol-
nosť voči zašľapávaniu. 
Vďaka tejto technológii 
budú v parku možné aj 
občasné podujatia. 

Vybudovanie Parku sv. 
Juraja v Trnovom je fi -
nancované z projektu 
s názvom: Zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa 
zmene klímy v meste 
Žilina podporeného 
v rámci Nórskych gran-
tov 2014 – 2021 a štátne-
ho rozpočtu Slovenskej 
republiky.

Park sv. Juraja v Trnovom dostane nový šat
Územie parku sa nachádza v tesnej blízkosti unikátneho dreveného 
Kostola sv. Juraja v mestskej časti Trnové. V súčasnosti sa na ploche 
nachádzajú pôvodné porasty z náletových drevín a potok Trnovka, 
ktorý prejde reguláciou, aby bol zachovaný jeho biokoridor. 

Autor: KZ

Detičky v detských jas-
liach na Puškinovej a 
Veľkej okružnej ulici sa 
tešia z nových herných 
prvkov na svojich 
ihriskách. 

Celkové náklady moder-
nizácie ihrísk boli vo 
výške 33 903,31 eura. 
Vo vonkajších areáloch 
im tak pribudla loko-
motíva a požiarne auto 
s tunelom, vozne k loko-
motíve, dvojdomček so 
šmýkačkou, pružinové 
hojdačky, preklápa-
cia hojdačka či lanová 
dvojhojdačka.

Modernizácia sa reali-
zovala v dvoch fázach. 

V prvej sa zhotoviteľ 
zameral na celkovú kon-
trolu prvkov. Následne 
pokračovala demontáž 
starých, nefunkčných, 
herných prvkov. Táto 
časť bola ukončená 
prípravou na osadenie 
nových komponentov. 
V druhej sa realizovala 
samotná modernizácia. 
Zriaďovateľovi sa tak 
podarilo vytvoriť úplne 
nové detské ihriská 
s viacerými hernými 
variáciami. 

Detské zariadenia  pos-
kytujú komplexnú celo-
dennú starostlivosť, 
výchovu a vzdelávanie 
na troch oddeleniach, 

spravidla od 1 do 3 rokov 
veku dieťaťa, kvali-
fi kovaným odborným 
personálom. Ich cieľom 
je rozvíjať schopnos-
ti a osobnosť dieťaťa, 
osvojenie návykov a 
jeho socializáciu. 

Umožňujú voľné hry 
detí, osobnú hygienu 
s otužovaním, stravo-
vanie, oddych, čím je 
zabezpečená funkčná 
nadväznosť jednot-
livých priestorov a ich 
samostatná prevádzka 
bez vzájomného ruše-
nia. Zariadenia prijímajú 
deti počas celého roka 
priebežne podľa obsa-
denosti kapacít.

Hracie prvky v mestských jasličkách sa dočkali modernizácie
V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prešli 
hracie prvky modernizáciou. Vylepšenie prebiehalo v dvoch fázach, 
kde v prvej sa zhodnotil stav starých prvkov a v druhej fáze sa vybu-
dovali nové. 

Autor: KZ
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Žilina skrášľuje frekventované centrum – Nový Bulvár
Pekná a historicky známa časť mesta navštevovaná denne stovkami občanov a návštevníkov mesta sa po niekoľkých rokoch začne revitali-
zovať. Žilina sa tak pridá k moderným mestám a nastaví nový trend v pretváraní verejného priestoru v prospech verejnosti.  

Autor: EL

Vizualizácia rekonštrukcie ulice Antona Bernoláka – Nový Bulvár

Územie Bulváru leží v 
exkluzívnej časti Žiliny. 
Ulicou A. Bernoláka pre-
chádza jeden z najvýzna-
mnejších peších ťahov, 
spájajúci historické cen-
trum mesta s jeho južnou 
časťou (centrum Rudiny 
I – Na Hlinách – centrum 
Rudiny II – Na Hlinách – 
centrum Solinky). Okolitá 
zástavba už prešla mo-
dernizáciou a staveb-
nými úpravami. Na 
veľkej časti Bulváru sa 
v súčasnosti nachádzajú 
parkovacie plochy, ko-
munikácie pre pešiu a 
automobilovú dopravu, 
vrátane vjazdov do 
vnútroblokov sídliska. 

Samotné plochy pre 
peších tiež nie sú 
adekvátne svojmu výz-
namu a polohe. Prvým 
krokom vyhovujúce-
ho riešenia frekvento-

vaného Bulváru v Žiline 
bolo vyhlásenie urbani-
sticko-krajinársko-ar-
chitektonickej súťaže 
na jeseň 2020, od ktorej 
samospráva očakáva-
la kreatívny urbanistický 
a architektonický návrh 
Bulváru medzi ulicami 
Mostná a Juraja Fánd-
lyho. Súťaž sa ukončila 
na jar 2021 a následne 
sa zverejnil víťazný návrh 
súťaže Nový Bulvár Ži-
lina. Súťažný dialóg je 
forma výberu návrhu, 
ktorá umožňuje prie-
bežnú komunikáciu 
s uchádzačmi o ich 
návrhu a priebežné 
ďalšie formulovanie 
samotného zadania. 
So zadaním sa podľa 
odbornej hodnotiacej 
komisie najlepšie vyspo-
riadal bratislavský ateliér 
SLLA – víťaz slovenskej 
ceny za architektúru 

CEZAR 2021. SLLA tvoria 
Ing. arch. Michal Sulo, 
Ing. Ján Augustín a Ing. 
arch. Miriam Lišková. 
Komisia vysoko hodno-
tila fl exibilitu víťazného 
tímu, ktorý dokázal veľmi 
kreatívne pochopiť a 
zapracovať pripomien-
ky komisie. Víťazný návrh 
obsahuje okrem iného 
výsadbu vysokej ze-
lene mimo trasovania 
podzemnej infraštruk-
túry, aby už v budúcnosti 
nemohlo dôjsť k rúbaniu 
zelene napr. z dôvodu 
opravy sietí.

Víťazný návrh ateliéru 
SLLA, s.r.o. rozširuje pešiu 
zónu na oboch stranách 
Bulváru a dopĺňa ju 
o vysokú kvalitnú zeleň
s platanovou alejou. 
Toto nové stromoradie 
bude dominantným 
zeleným prvkom v území. 

Predstavené riešenie 
tak refl ektuje súčasné 
trendy stvárnenia verej-
ných priestorov. Pod 
stromami na obidvoch 
stranách vzniká široký 
priestor pre stretávanie 
a oddych, je tvorený 
mozaikou zelených 
plôch a dlažieb. Pries-
tor svojou variabilitou 
umožňuje vznik  tzv.  
promenády. Miesta na 
odpočinok s lavičkami 
budú doplnené o po-
trebný mestský mobiliár 
(stojany na bicykle, 
smetné koše, nabíjačky 
atď.). Vysoký podiel 
nespevnených plôch 
v riešenom území pôsobí 
ako ekostabilizačný pr-
vok, čo prispeje k  trva-
lo udržateľnému rozvoju 
a eliminuje nepriaznivé 
dôsledky klimatických 
zmien. Výrazne sa tak 
zvýši pobytová funk-

cia v území. Popri stre-
dovej komunikácii je 
vedený jazdný pruh pre 
cyklistov. V záujme bez-
pečnosti je od komu-
nikácie a od chodníka 
oddelený pomocou 
varovného pásu – dlaž-
by. Celý priestor ulice 
je riešený v jednej výš-
kovej úrovni ako strikt-
ne bezbariérový. Takis-
to súčasťou riešenia je 
i úprava autobusovej 
zastávky na Mostnej uli-
ci tak, aby bol zabez-
pečený jej bezbariérový 
prístup a výrazne sa zvýšil 
komfort cestujúcich.

Ústrednou fi lozofi ou 
riešenia je CHODEC NA 
PRVOM MIESTE. To sa 
výrazne prejavilo v ce-
lom návrhu. Bezpečnosť 
a pohodlie človeka 
– chodca sú v tomto 
návrhu naozaj prvoradé 

v každom ohľade. 
V návrhu Nového Bul-
váru odborná komisia 
odporúčala znížiť po-
čet parkovacích miest
o maximálne 20 %. 
Toto zníženie vychádza 
z reálneho pasportu par-
kovacích miest. V žiad-
nom prípade sa však 
nedotkne obyvateľov 
– rezidentov. Víťazný 
návrh však parkovanie 
koncipoval inak, ako sú 
občania mesta dote-
raz zvyknutí, a to umiest-
nením len v severnej 
a južnej časti riešeného 
územia. Tým sa ťažis-
kové územie otvára 
chodcom. V stredno-
dobom a dlhodobom 
horizonte návrh zahŕňa 
progresívne riešenia 
v oblasti dopravy, par-
kovania, manažmen-
tu verejného priestoru, 
smerujúce k zdieľaniu 
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V apríli určite mnohí z vás zaregistrovali práce pri presádzaní drevín 
na Bulvári (v časti od lekárne na Bulvári až po budovu Global Log-
ic). Presádzanie stromov bolo z dôvodu, že spoločnosť Bytterm a. s.  
v danom mesiaci začala realizovať výmenu sekundárnych roz-
vodov ÚK a TÚV v tepelnom okruhu HS13, Hliny. V tejto trase sa 
nachádza vzrastlé stromoradie tvorené z 25 kusov slivky čerešňo-
plodej, ktoré by pri prácach mohli byť veľmi vážne poškodené  
alebo priamo likvidované. Stromy boli na prelome rokov 2017 – 2018 
nasadené v okruhu inžinierskych sietí. 

Z tohto dôvodu sme pristúpili k realizácii presádzania stromov do 
nových priestorov, ktoré vytipoval Útvar hlavného architekta mes-
ta Žilina a je v priamej blízkosti Ulice Antona Bernoláka. Súčasťou 
presádzania je aj proces hlbokej redukcie koruny stromov, čo 
niektorých znepokojilo. Ide však o štandardný zásah a tento pro-
ces redukcie koruny má za úlohu vyrovnať pomer nadzemnej  
a podzemnej časti stromu. 

Plne rozumieme občanom, ktorým sa nepozdával najvhodnejší 
čas na presádzanie stromov, a to najmä v čase, keď začali kvitnúť. 
Z hľadiska rešpektovania hraničného agrotechnického termínu, 
teploty ovzdušia a realizácie prác na rozvodoch ÚK a TÚV bolo 
však potrebné presádzanie realizovať v danom čase. Čím neskoršie 
by sa realizovalo presádzanie stromov, tým väčšie riziko neprijatia  
v zmysle povýsadbového stresu by hrozilo pri ich ďalšej adaptácii 
na novom mieste. 

Stromy budú po opätovnom vysadení v nových lokalitách zabez-
pečené kotviacou sústavou troch kolov po dobu minimálne 4 – 5 
rokov. Pri presádzaní sa koreňový bal obalí jutovou plachtičkou 
ako ochrana pred vyschnutím a zabezpečí sa proti rozpadnu-
tiu drôteným košom alebo iným spôsobom. Po výsadbe do pri- 
pravených jám bude zabezpečené zavlažovanie odvodené od 
aktuálneho obvodu kmeňa v súlade s arboristickými štandardami.   

Rekonštrukcia ulice Antona Bernoláka – Nový Bulvár (SLLA, Ateliér Divo 1. 2. 2021)

priestorov rôznymi uží-
vateľmi,  redukcii dopra-
vy a parkovania v cen-
trách miest, aplikácii 
smart nástrojov, ktorých 
cieľom je vytváranie in-
kluzívneho, atraktívne-
ho prostredia mesta. Aj 
takto sa výrazne zvýši  
kvalita verejného pries- 
toru. Priečny profil ulice 
bude prioritne určený 
pre chodcov. 

Navrhované riešenie 
rešpektuje jestvujúci 
komunikačný systém, 
ktorý je ale upravený 
tak, aby bola prefero-
vaná nemotoristická 
doprava. Jazdné pruhy 
pre cyklistov sú od ces-
ty oddelené pomo-
cou varovného pásu 
– dlažby. Takisto bude 
oddelený cyklopruh od 
chodníka pre peších, 
aby bola obmedzená 
možnosť kolízie s chod-
cami.

Lokalita Bulváru je 
z hľadiska histórie  
i využívania priestoro-
vo veľmi dôležité úze-
mie mesta Žilina. Na-
chádza sa tam husto 
obývaná oblasť, peší 
ťah, reštaurácie, posky-
tovatelia služieb či pre-
dajcovia rozličných 
tovarov. Mesto dbá  

i na dostatočnú infor-
movanosť, a to najmä v 
súvislosti s tým, že revita- 
lizačné práce sa dotk- 
nú mnohých občanov 
žijúcich alebo pracu-
júcich v danej lokalite. 

V apríli samospráva 
zorganizovala verejné 
stretnutie s občanmi, na 
ktorom sa prezentovali 
postupy a plánované 
činnosti, ktoré sa budú 
realizovať na Bulvári a 
diskutovalo sa o požia-
davkách občanov ži-
júcich v danej lokalite.

Žilinská samospráva 
predpokladá, že do 
revitalizácie Nového 
Bulváru v nasledu-
júcich rokoch investu-
je približne 2,5 milióna 
eur. Celková obnova 
územia je rozdelená 
na dve etapy, pričom 
aktuálne sa rieši práve 
spomínaný Nový Bulvár. 
Lokalita Starého Bulvá-
ru prejde obnovou až 
následne, keďže je zlo-
žitejšia na prípravu.

Po dokončení sa Nový 
Bulvár stane naozaj 
modernou a atraktív-
nou mestskou časťou 
Žiliny. Je predpoklad,  
že sa toto územie stane 
naozaj dobrou adresou. 
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V čom spočíva práca dobrovoľných hasičov? K akým zásahom ste po-
volávaní?

Motto dobrovoľných hasičov je: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Zásahy 
predstavujú iba jednu z mnohých činností, ktoré vykonávajú. Veľa hodín bri-
gádujú na údržbe techniky, budov a priestorov, ktoré využívajú. Venujú sa od-
bornej príprave a školeniu členov zásahovej jednotky, vykonávajú preventívne 
protipožiarne prehliadky domov, asistenčné prehliadky či hliadky na kultúr-
nych a športových aktivitách. 

Pomáhajú aj pri prírodných kalamitách, napr. pri odčerpávaní zaplavených 
objektov či odstraňovaní polámaných a vyvrátených drevín. V poslednom 
čase sú dobrovoľní hasiči povolávaní, okrem dopravných nehôd, ku väčšine 
zásahov, tak ako aj profesionálni hasiči, či už ide o požiare, vypaľovanie trávy 
alebo odstraňovanie hmyzu ohrozujúceho obyvateľov (osy, sršne). Dobrovoľní 
hasiči boli dôležitou súčasťou aj pri pandémii COVID-19, keď vykonávali pravi-
delnú dezinfekciu. Aktuálne sa venujú aj humanitárnej pomoci utečencom 
z Ukrajiny. 

V čom sa líši práca dobrovoľných hasičov od profesionálnych hasičov?

Dobrovoľný hasič má svoje zamestnanie a často sa stáva, že zo svojej práce 
(ak ho uvoľní zamestnávateľ) ide na zásah. Tiež sa stáva, že je niekoľko hodín 
na zásahu pri požiari (aj v noci), príde domov a následne musí ísť do svojho 
zamestnania. Okrem toho sú dobrovoľní hasiči záujmovou organizáciou v obci 
a vo svojej komunite, ktorá často organizuje aj rôzne kultúrne a spoločenské 
akcie. Zároveň sa venujú deťom a mládeži formou hasičských krúžkov. Profe-
sionálni hasiči HaZZ vykonávajú zásahovú činnosť ako svoje hlavné zamestna-
nie s následným odpočinkom. Často však pôsobia aj v čase svojho osobného 
voľna ako dobrovoľní hasiči v našich DHZ. 

Aký bol váš najťažší zásah a naopak najbizarnejší zásah?

Najťažšie zásahy dobrovoľných hasičov sú pri požiaroch lesných porastov 
v neprístupnom teréne, kde sa nedostane technika a všetko potrebné vyba-
venie sa vynáša ručne. Tieto zásahy trvajú aj niekoľko dní. Najbizarnejšie zásahy 
boli pre nás asi tie, keď sme boli povolaní, aby sme zložili mačku alebo hada 
zo stromu. Niekoľkokrát sme zabezpečovali aj odchyt papagája.
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začínal v hasičskom doraste Trnové, kde 
neskôr pôsobil ako člen súťažného 

družstva mužov a mužov nad 35 ro-
kov. Je jedným zo zakladateľov Se-
veroslovenskej hasičskej ligy v po-
žiarnom útoku, kde bol opakovane 
zvolený za predsedu okresov Žilin-
ského a Trenčianskeho kraja. 

V posledných rokoch taktiež 
vykonáva rozhodcu na hasičských 

súťažiach organizovaných Územnou or-
ganizáciu Žilina. Na majstrovstvách SR sa 

tím žien pod jeho vedením umiestnil na 5. mieste 
a tím mužov obsadil 4. miesto. V rámci voľného času pomáha aj 
s prípravou žiakov na súťaže. Ochrana pred požiarmi ho živí, ale do-
brovoľní hasiči sú jeho srdcová záležitosť. 

Sú nasadzovaní pri rôznych záchranných akciách, v ktorých často ide o život. Ich pomoc je nenahraditeľná a s narastajúcim počtom krízových 
situácií za posledné obdobie aj veľmi potrebná. Reč je o dobrovoľných hasičoch, ktorí v Žiline pôsobia už desiatky rokov. O fungovaní dobro-
voľného hasičského zboru, zásahoch i jeho pôsobení sme sa porozprávali s ich veliteľom Romanom Huliakom.

Dobrovoľní hasiči sú nenahraditeľnou súčasťou mnohých 
záchranných prác

Autor: AB

Roman Huliak
Koľko členov má v súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žilina a pod 
koho správu spadá?

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žilina má 9 jednotiek – DHZ Brodno, DHZ Moj-
šova Lúčka, DHZ Vranie, DHZ Bytčica, DHZ Trnové, DHZ Zádubnie, DHZ Zástra-
nie, DHZ Žilina a DHZ Žilinská univerzita. Spolu je to viac ako 80 členov. Organi-
začne spadá pod mesto Žilina, pričom je fi nancovaný z dotácií mesta. Tie sú 
použité na opravu, pravidelné dopĺňanie a údržbu zásahovej techniky i vyba-
venia, ktoré je majetkom mesta. Najviac členov má DHZ Trnové a je najčastej-
šie vysielanou zásahovou jednotkou k prípadom hláseným cez krajské operač-
né stredisko – 112. Činnosť a aktivity dobrovoľných členov DHZ sú v plnej miere 
bezplatné, bez nároku na odmenu, bez zištných dôvodov, často aj na úkor ich 
voľného času a rodiny. 

Ak by mal niekto záujem pridať sa k dobrovoľným hasičom, aký je postup? 
Kde sa môže prihlásiť?

Postup je jednoduchý. Potrebné je skontaktovať sa s veliteľom DHZ (velitel.
hasicov@zilina.sk), pozrieť si systém fungovania DHZ a oboznámiť sa, aké bude 
mať práva a povinnosti ako člen dobrovoľných hasičov. V tejto fáze si to roz-
myslí 95 % záujemcov. Tí, ktorí ostanú, absolvujú základnú prípravu členov ha-
sičských jednotiek a následne ďalšie školenia. Takýto absolvent môže byť ná-
sledne vymenovaný za člena DHZ mesta a zúčastňovať sa na zásahoch.

Viac o činnosti DHZ mesta Žilina a jeho fungovaní sa dočítate 
aj na FB stránke: 

https://www.facebook.com/hasicimestozilina. 

Nájdete tu informácie priamo zo zásahov pri ochrane životov, zdravia 
a majetku obyvateľov, ako aj užitočné rady z oblasti BOZP či ochrany 
pred požiarmi v domácnostiach i poskytovaní prvej pomoci, ktoré môžu 
byť pre vás prínosom.

DHZ Trnové
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Mesto Žilina ocenilo prácu svojich pedagógov
Pri príležitosti Dňa učiteľov udeľuje samospráva každoročne ocenenia pedagógom pôsobiacim v žilinských školách a záujmových 
združeniach. Ide o istú formu poďakovania za ich prínosnú prácu, odhodlanie i trpezlivosť, s akou pristupujú k vzdelávaniu našich detí. 
Mesto Žilina v tomto roku ocenilo 27 pedagógov v 5 rôznych kategóriách. Hlavnú cenu – Cenu Janka Frátrika – si na slávnostnom udeľovaní 
ocenení prevzali Mgr. Darina  Polónyiová a Darina Vaneková. O ich pôsobení v školstve, ako aj o zaujímavých zážitkoch či profesii 
pedagóga sa dočítate v nasledujúcom rozhovore. 

Autor: AB

vyštudovala Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu v Pezinku a následne 
pokračovala na pedagogickej fakulte v Trnave (kombinácia matematika 
a telesná výchova). Po svadbe so Žilinčanom sa presťahovala do Žiliny, 
kde začala pôsobiť ako učiteľka na ZŠ Moskovská. Hoci profesionálnu ka-
riéru učiteľky ukončila pred 10 rokmi, stále sa aktívne venuje deťom. Do-
dnes pôsobí ako členka okresnej komisie Matematickej olympiády a Pyta-
goriády. Taktiež vedie krúžok orientačného behu, ale aj sama aktívne 
preteká. V orientačnom behu dosiahla viaceré úspechy: titul majstra 
ČSSR či viacnásobný titul majstra SR. Ako trénerka mládeže pôsobí v Cen-
tre talentovanej mládeže v Žiline a Banskej Bystrici a taktiež je členkou 
oddielu Slávia na Žilinskej univerzite. Jej tajnou túžbou je dobré umiestne-
nie na tohtoročných veteránskych majstrovstvách sveta v orientačnom 
behu v Taliansku.

Mgr. Darina Polónyiová

pôsobí ako pedagogická  pracovníčka, trénerka, vychovávateľka, mo-
tivátorka, psychologička, organizátorka či lektorka. Celých 47 rokov sa 
venuje práci s deťmi. Je zakladateľkou a dlhoročnou vedúcou šachové-
ho „krúžku“, ktorý pôsobí v mestskom CVČ a počas svojho fungovania sa 
vďaka úspechom presadil na domácej i medzinárodnej úrovni. Známa je 
aj svojimi aktivitami v TJ Mladosť či v OZ PŠaV. Pri svojej práci sa riadi hes-
lom: „Nikdy sa nevzdávaj, pretože úspech je často bližšie, než si myslíš!“. 

Darina Vaneková

Čím vás zaujala profesia pedagóga a prečo ste sa rozhodli pre toto povolanie?
Už ako malé dieťa v škôlke, ale aj doma so svojimi súrodencami som sa rada 
hrala na pani učiteľku. Bavilo ma to a pretrvalo to až do doby, keď som sa 
musela rozhodnúť, na akú školu pôjdem študovať. 

Ako sa podľa vás zmenilo postavenie učiteľov v spoločnosti?
Profesia učiteľa je veľmi náročná. Kedysi bol učiteľ považovaný za vzdelaného 
a váženého človeka a ľudia ho mali v úcte. Avšak postavenie učiteľa v súčas-
nosti nemá veľmi vysoký spoločenský status. 

Aké sú vaše zaujímavé spomienky na prácu učiteľa? Čím vás napĺňalo toto 
zamestnanie?
Najviac zo všetkých tried spomínam na tú svoju prvú triedu zo základnej školy 
na Moskovskej ulici, ktorá dnes už neexistuje. Bola to trieda s rozšíreným vyučo-
vaním matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci boli vynikajúci, čo sa 
týka výsledkov v učení. Skoro tretina z nich skončila v matematickej triede na 
Gymnáziu Veľká okružná v Žiline. A nedosahovali len výborné študijné výsledky, 

ale plne sa venovali aj športu. Veľa z nich skončilo v našom oddiele orientač-
ného behu – Slávia Vysokej školy dopravy a spojov, dnešná Žilinská univerzita 
v Žiline. Mnohí z nich sa venujú orientačnému behu dodnes a stále dosahujú 
vynikajúce športové výsledky. Spomínam si dobre aj na svoju poslednú triedu 
v základnej škole na Limbovej ulici. Táto trieda bola zameraná na basketbal. 
Boli tam vynikajúci žiaci, mali výborný prospech, ale aj úspechy v basketbale. 
Dnes sú mnohí z nich učitelia, inžinieri, úspešní podnikatelia, ale hlavne fajn 
ľudia. 

Čo pre vás znamená Cena Janka Frátrika?
Toto ocenenie má pre mňa vysokú hodnotu, vážim si to. Beriem to ako poďa-
kovanie za svoju dlhoročnú prácu učiteľky a trénerky orientačného behu. 
Myslím si, že moje pôsobenie ako učiteľky stálo za to. Svoje rozhodnutie učiť 
deti som neoľutovala, obohatilo to môj život.

Čím vás zaujala profesia pedagóga a prečo ste sa rozhodli pre toto povolanie?
Práca s mladými ľuďmi je veľmi obohacujúca a motivujúca. Baví ma 
odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky mladým generáciám, ktoré ich vedia 
zúročiť vo svojej príprave a následne ich pretaviť do výborných umiestnení 
a zisku titulov na prestížnych súťažiach. Zároveň ma teší, že šach sa aj v súčas-
nosti teší veľkej obľube. Je to skvelý spôsob, ako u detí môžeme hravou formou  
rozvíjať pamäť, pozornosť, schopnosť sústrediť sa a predvídať.

Ako sa podľa vás zmenilo postavenie učiteľov v spoločnosti?
V súčasnosti je práca pedagóga podľa môjho názoru náročná a nedoce-
nená. Dôvodom je najmä vyťaženosť učiteľov, keďže veľa mladých sa do 
tohto povolania nehrnie a staršie ročníky postupne odchádzajú do dôchodku. 
Učiteľov je tak čoraz menej, i keď detí pribúda a zvyšujú sa nároky na vzdeláva-
cí proces. 

Aké sú vaše zaujímavé spomienky na prácu učiteľa? Čím vás napĺňalo toto 
zamestnanie?
Spomínam si na viacero úspešných žiakov, ktorí víťazili na klubových, okres-
ných či medzinárodných turnajoch. Najviac mi však utkvel v pamäti Jerguš 
Pecháč, ktorý začínal práve v našom šachovom krúžku a v súčasnosti je slo-

venským šachovým veľmajstrom. Vďaka tomuto športu sme spoločne so žiak-
mi precestovali mnoho krajín a získali rôzne významné ocenenia či už v indi-
viduálnych, alebo v tímových súťažiach. 

Čo pre vás znamená Cena Janka Frátrika?
Cena Janka Frátrika je pre mňa dôkazom, že práca, ktorú robím, má zmysel. 
Zároveň je pre mňa i motiváciou do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa 
budem naďalej snažiť rozvíjať talent a odovzdávať svoje šachové vedomosti 
mojim žiakom. 
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Žilinčanov spojil Deň Zeme
22. a 23. apríl sa v meste niesol v duchu osláv Dňa zeme a aktivít zameraných na čistotu a bližšie spoznávanie našej modrej planéty. Dospelákov sme 
vyzvali k upratovaniu verejných priestranstiev, chodníkov a ciest. Pre mladšie ročníky sme, ako investíciu pre krajšiu a zdravšiu budúcnosť, pripravili aj 
bohatý program plný školiacich aktivít a zábavnej formy vzdelávania v oblasti životného prostredia.   

Autor: MB

IT klaster  

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Železnice slovenskej republiky

Klub žilinských vodákov

Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili našu snahu o čistejšiu 
a zdravšiu Žilinu. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo 
odpadu. V dohodnutých lokalitách mesto zabezpečilo pristavenie a odvoz 
veľkokapacitných kontajnerov, mnohým skupinám sme dodali ochranné ru-
kavice, vrecia na odpad či ponúkli občerstvenie. Najväčšou odmenou pre 
každého účastníka bol však dobrý pocit a čisté ulice, ktoré sme po sebe 
zanechali. 

Za spoluprácu ďakujeme aj širokej verejnosti, ktorá sa k nám pridala v nahlá-
sených skupinách, i tým, ktorí pomáhali individuálne. Váš záujem nás teší o to 
viac, že rodičia do aktivít zapojili aj svoje deti a idú im príkladom. Nedá sa 
spomenúť všetkých, uvádzame teda aspoň tie najpočetnejšie partie.    

FIRMY a ORGANIZÁCIE
• Železnice Slovenskej republiky 
   (64 ľudí) 
• Žilinský klub vodákov 
   (28 dospelých, 20 detí)
• Žilbyt (15 ľudí)
• Obchodné centrum Aupark Žilina    
   (12 ľudí)
• IT klaster (80 ľudí)
• Globallogic
• Good Request
• Ringier Slovakia Media
• Deltech
• Scheidt & Bachmann
• Reforma
• Siemens Mobility Žilina 
  (Siemens Slovensko)
• Siemens Healthineers 
  (Siemens Slovensko)
• OZ Budúcnosť Považského 
   Chlmca

• Rybári
• Mestský úrad Žilina 

ŠKOLY
•  ZŠ Jarná (100 žiakov a učiteľov) 
•  ZŠ Závodie (celá škola, 570 žiakov 
    a 25 pedagógov)
•  ZŠ V. Javorku 
    (žiaci a učitelia 2. stupňa) 
•  ZŠ Brodno (celá škola, 150 žiakov 
    a učiteľov + Jednota dôchodcov   
    + obyvatelia Brodna a Vrania)
•  ZŠ Hájik (70 ľudí)
• ZŠ s MŠ Gaštanová, elokované 
    pracovisko v Bytčici
•  Stredná odborná škola poľnohos-
    podárstva a služieb na vidieku 
    v Žiline (200 žiakov a pedagógov)

Do čistenia sa zapojili:

Ďakujeme!



11RADNIČNÉ NOVINY č. 5

Mesto Žilina

ENVIRO

• Sokoliarska skupina sv. Bavona, Hontianske 
   Moravce – sokoliarsky výcvik dravých vtákov
• Triedenie odpadu s fi rmou Natur- pack 
• O včelách s včelárom, OZ Včelnica Mellifera
• OZ Kompostujme  – prednášku s workshopom 
    na tému Kam zmizne tvoj ohryzok?
•  Komunitná záhrada Bajzová - predstavenie
• Krajská knižnica v Žiline – čítanie a tvorivé 
   dielne  
• Slovenská agentúra životného prostredia 
   – hravé vzdelávanie
• Kreslenie s kriedami – odkaz Zemi, rekord 
   najdlhšia kriedová ekohúsenica na chodní-
   koch parku 
• Slackline 
• Vystúpenie detského folklórneho súboru 
    Cipovička – Centrum voľného času, 
    regrútske a pastierske piesne
•  Foodstock – pojazdný vegánsky fastfood
•  Veľká jarná cyklojazda 

VZDELÁVACIE 
AKTIVITY
V PARKU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
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Jarná výsadba z minulých rokov je už v plnom kvete.

Autor: Anna Kyselová, 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina 
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Jarné výsadby drevín
V jarných mesiacoch bude na území mesta Žilina vysadených 130 ks 
stromov a viac ako 2 000 ks kríkov. Výsadby stromov budú realizované 
v lokalitách Park Ľ. Štúra, Vlčince, Hájik, Bánová, Považský Chlmec 
a Zástranie. Z domácich (autochtónnych) druhov budú vysadené na-
príklad lipy, duby, borovice lesné,  borovice limbové alebo smrekovce 
opadavé. Z introdukovaných (nepôvodných) druhov vyberáme na-
príklad katalpu bignóniovitú, metasekvoju čínsku alebo ambrovník 
styraxový.  

V rámci jarných výsa-
dieb budú vysadené 
nové nestrihané živé 
ploty a doplnené 
existujúce. Hlavne na 
Ulici vysokoškolákov 
medzi cestnou komu-
nikáciou a cyklistickým 
chodníkom mesto 
vysadí viac ako 800 ks 
kríkov v druhovom zlo-
žení  zlatovka previs-
nutá, vajgela kvetnatá, 
vtáčí zob, kalina oby-
čajná, trojpuk drsný 
alebo tavoľa kalinolistá. 
Ostatné kríky budú 
vysadené v lokalitách 
Parčík na Rosinkách, 
Hliny VIII, Vlčince, Hájik, 
Ulice J. M. Hurbana 
a Nešporova. 

V súčasnej dobe mestá 
a samosprávy stále čas-
tejšie pristupujú k po-

užívaniu druhov drevín 
z iných klimatických 
oblastí, predovšetkým 
pre vlastnosti, ktoré ne-
ponúka naša domáca 
fl óra. Extrémne pod-
mienky mestského pros-
tredia sú pre zdravý rast 
a vývoj mladých stro-
mov čoraz stresujúcej-
šie. Vysoké teploty, ne-
dostatok zrážok, zlé 
pôdne pomery, znečis-
tené ovzdušie, technic-
ká infraštruktúra – to 
všetko ovplyvňuje 
plánovanie a realizáciu 
výsadby drevín. Výber 
druhov je preto pri-
spôsobený pomerom 

ich budúceho stano-
višťa. Cudzokrajné 
druhy drevín sú dobre 
adaptované na stále 
viac prehrievané verej-
né priestory mesta. Aj 
týmto spôsobom mesto 
Žilina reaguje na pre-
biehajúcu klimatickú 
zmenu. 

S výsadbami stromov 
plánujeme pokračovať 
aj v jesennom období, 
kedy vysadíme 638 
drevín fi nancovaných 
z Nórskych fondov 
a ďalších 70 stromov 
hradených z mestského 
rozpočtu.

Obyvatelia Žiliny môžu podať podnet na 
výsadbu drevín na Útvar hlavného architekta, 
referát koncepcie mestskej zelene, kontaktná 

osoba Ing. Anna Kyselová.  
Email: anna.kyselova@zilina.sk,  tel. 41/43 44 205.

Vytypované trávniky meníme 
na lúčne spoločenstvo

Autor: MB 

V Žiline vznikne lúčny porast v lokalite na Obežnej ulici (sídlisko Vlčince).

Okrem tráv sa do lúč-
nych trávnikov primieša-
vajú zmesi trvácich kvit-
núcich bylín, ktoré môžu 
dosahovať výšku až do 
jedného metra. Ich vý-
ber je podmienený naj-
mä ekologickými pod-
mienkami stanovišťa. 
Vznikajú tak kvitnúce 
lúky, ktoré imitujú prírod-
né ekosystémy. A práve 
tie poskytujú životný 
priestor i potravu pre 
mnohé drobné živočí-
chy a užitočný hmyz, 
ako sú napríklad včely a 
motýle. Vyšší trávnatý 

porast lúčneho charak-
teru je bohatší na dru-
hovú skladbu, je stabil-
nejší a ľahšie odoláva 
vplyvom počasia. Na-
viac má vyššiu hustotu, 
čo udržuje dlhšie rosu 
a vlahu a znižuje odpa-
rovanie vody. 

Kvôli zachovaniu repro-
dukčného potenciálu 
kvitnúcich bylín sa lúčne 
spoločenstvá kosia až 
po odkvitnutí, zvyčajne 
dva, niekedy trikrát roč-
ne. V porovnaní s plo-
chami s frekventovaným 

kosením majú vyššiu vo-
dozádržnú schopnosť, 
čo zohráva dôležitú úlo-
hu v systéme ochrany 
prostredia v podmien-
kach meniacej sa klímy.  

Takáto plocha zároveň 
pôsobí dekoratívne, 
avšak treba rátať s tým, 
že zakladanie lúčnych 
spoločenstiev je pos-
tupný proces, a teda 
efekt kvitnúcich bylín 
bude relatívne pomalý. 
Inak povedané, dosiah-
nuť pôsobivý lúčny po-
rast sa nedá hneď 

a môže to trvať aj 
niekoľko rokov. Pre pilot-
ný projekt premeny tráv-
nikov na lúčne spolo-
čenstvo s dôrazom na 
ekologický dosah sme 

vybrali lokalitu na Obež-
nej ulici (sídlisko Vlčince). 
Ide o plochu s celkovou 
výmerou 3 076 m2, na 
ktorej je vytypovaných 
42 malých plôch. Tieto 

priestranstvá s rozmermi 
cca 2 x 2 m sa odburinia 
a v najbližších dňoch sa 
vyseje spoločenstvo 
kvetnej lúky vhodnej do 
suchého prostredia. 

Lúka v meste je novým trendom a chceme ho vyskúšať aj v Žiline. Lúčny 
trávnik pozná každý z nás z prechádzok vo voľnej prírode. V mestách sa 
tento typ zelene začal vysádzať na okrajoch ciest, parkov, vodných 
tokov a v menej frekventovaných častiach mesta. Lúčne spoločenstvo 
má pre mestské prostredie obrovský význam.
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ŽILINA JE SÚČASŤOU KAMPANE Rok dobrých správ

Viac o kampani nájdete aj na webovej stránke: 
www.rokdobrychsprav.sk. 

Na jedného z vás navyše čaká kniha Rok dob-
rých správ aj s podpisom autora.  Stačí, ak nám 
na email sutaz@zilina.sk do 20. mája napíšete, 
ktorý z príbehov v rámci výstavy vás najviac za-
hrial pri srdci a budete zaradení do žrebovania. 
Meno výhercu peknej ceny zverejníme v júno-
vom vydaní Radničných novín.    

 S NAMI DO SÚŤAŽE!

Do Žiliny zavítala netradičná putovná výstava s 
názvom Rok dobrých správ, ktorú pripravila sa-
mospráva v spolupráci s tvorcom kampane Marti-
nom Smatanom. Výstava si už vyslúžila pozitívne 
ohlasy vo viacerých slovenských mestách. Čakajú 
na vás pekné textilné ilustrácie so silným príbehom. 

Zlých správ v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo 
za posledné roky dosť, a tak si autor Martin Smata-
na povedal, že vyhľadá tie najkrajšie celosvetové 
príbehy z obdobia pandémie a spracuje ich do 
knihy v podobe textilných ilustrácií vytvorených z 
vyradeného oblečenia. Čo z toho vzniklo, to sa 
môžete presvedčiť na vlastné oči do 15. mája na 
Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Zaujímavosťou je, 
že jeden z pozitívnych príbehov sa odohral práve v 
našom meste! 

VÝSTAVA POTRVÁ DO 15. MÁJA
NA NÁMESTÍ ANDREJA HLINKU.

SPOKOJNOSTI

ZAPOJTE SA

CESTUJÚCICH

DO PRIESKUMU

MHD

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., v záujme neu-
stáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb 
spúšťa prieskum názorov cestujúcich využívajúcich 
mestskú hromadnú dopravu v Žiline. 

Cestujúci môžu vyplniť elektronický dotazník v 
termíne od 21. 3. 2022 do 21. 5. 2022, ktorý obsa-
huje otázky týkajúce sa dopravnej prevádzky, 
tarify, ako aj hodnotenia celkovej kvality MHD s 
možnosťou vyjadrenia svojho osobného názoru.

Každý respondent, ktorý sa rozhodne vyplniť do-
tazník a udelí svoj súhlas, sa môže zapojiť do 
žrebovania o nasledovné hodnotné ceny:

1. cena: 
    1x predplatný cestovný lístok na 365 dní,

2. cena: 
  1x darčeková poukážka v hodnote 200 eur  
    na nákup elektroniky,

3. cena: 
  1x darčeková poukážka v hodnote 100 eur 
    na nákup kníh,

4. – 6. cena: 
    1x predplatný cestovný lístok na 90 dní.

Pre zabezpečenie dôveryhodnosti prieskumu a 
možnosti neskoršieho kontaktovania výhercu je 
potrebné uviesť e-mailovú adresu. 

Len doplníme, že každý respondent sa môže zú-
častniť dotazníkového prieskumu iba jedenkrát. 
Duplicitné hlasy budú z prieskumu, ako aj zo 
súťaže vyradené.

Spätná väzba od cestujúcich je pre nás dôleži-
tá, a preto vopred ďakujeme všetkým cestujú-
cim, ktorí sa zapojili do dotazníkového priesku-
mu a týmto spôsobom sa podieľali na ďalšom 
zvýšení kvality prepravných služieb MHD v Žiline.

Elektronický dotazník prieskumu 
spokojnosti nájdete na stránke 

Dopravného podniku mesta Žiliny Dopravného podniku mesta Žiliny 

www.dpmz.sk.

ZAPOJTE SA
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Necítiš 
si nohy?
NEMUSÍ TO BYŤ OD ÚNAVY.

Tŕpnutie končatín môže byť 
príznakom sklerózy multiplex 
– choroby, ktorá postihuje už 
dvadsiatnikov. Nič nepodceň 
a choď včas k lekárovi.

Príď nás podporiť.
Od Tatier k Dunaju, 

24.5. – 28.5. 2022

V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec vydávať a

preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí. Materské školy zverejnili podmienky prijatia na

svojich webových stránkach a na výveskách.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s

potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou

je aj údaj o povinnom očkovaní. Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou, kuriérom na adresu

materskej školy, e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo

elektronicky, ak má materská škola na svojej webovej stránke zverejnenú elektronickú prihlášku.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a predprimárne

vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke konkrétnej materskej školy.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu

o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva

a prevencie.

Od septembra minulého roka je povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť

plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Zákonný zástupca

dieťaťa, ktoré dovŕši k 31. augustu 2022 päť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinného

predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci oddelenia školstva a mládeže

Mestského úradu v Žiline na tel. čísle: 041/70 63 402.

CEZ ŽILINU PÔJDE 
PELOTÓN CYKLISTOV

25. 5. 2022 o 15.00 hod. 
Námestie Andreja Hlinku.
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Program máj 2022

3. 5. 17.00 PREDNÁŠKA Afrodiziaká v kuchyni. Prednáša K. Nádaská.
5. 5.  17.30 VERNISÁŽ Peter Sagan / Objektívom Tomáša Školníka
9. 5.  18.00 UMELECKÝ PREDNES „Ja sladké túžby, túžby po prednese...“
  Prezentácia umeleckého prednesu žiakov ZUŠ F. Špániho v Žiline  
  pod vedením Mgr. art. B. Juríčkovej.
10. 5. 18.00 UMELECKÝ PREDNES Prednes je super vec pre dnes!
  Prezentácia umeleckého prednesu žiakov ZUŠ F. Špániho v Žiline  
  pod vedením Mgr. art. B. Juríčkovej.
11. 5. 18.00 PREMIETANIE Aalto: Architektúra emócií (r. V. Suutari, 2020). Vstup 3/2 €
14. 5.  20.30 – 22.30 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ Palác tak ako ho nepoznáte!
16. 5.  SPRÍSTUPNENIE VÝSTAVY Výstava výberu záverečných prác študentov ŠUP v Žiline
17. 5.  17.00 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA Výstava výberu záverečných prác študentov ŠUP v Žiline
18. 5. 19.00 DIVADLO Mengeleho dievča / Divadlo RAMAGU. Vstup 3/2 €
19. 5. 19.00 KONCERT Ondrej Zajac. Vstup 3/2 €
24. 5. 17.00 PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU Formáty kultúry v regiónoch východu.  
  Prednáša A. Macko.
25. 5. 18.00 PREMIETANIE Milan Čorba (r. M. Šulík, 2014). Vstup 3/2 €
26. 5. 17.00 GENIUS LOCI 150 rokov Košicko-Bohumínskej železnice
  Hosťami moderovanej diskusie sú J. Strišš, P. Šimko a T. Chovanec.  
28. 5. 10.00 INKLUZÍVNE KINO Princova cesta (r. J.-F. Laguionie, X. Picard, 2019)
  Senzoricky prispôsobené premietanie pre deti s poruchou vnímania.
28. 5. 15.00 RODINNÁ SOBOTA Objavujeme secesiu
  Tvorivá dielňa pre deti a rodičov. Modelujeme z keramickej hliny.  
31. 5. 16.00 TVORIVÁ DIELŇA Základy knižnej väzby v knihárskej dielni L. Mlichovej – I. časť

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.

do 7. júna 



PIATOK 6 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / V. GENERÁLKA KREUTZEROVA SONÁTA/ČIA VINA? 
     TEXT BREZÁNIOVÁ, VIECHA, FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH

SOBOTA 7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / PREMIÉRA KREUTZEROVA SONÁTA/ČIA VINA? 
     TEXT BREZÁNIOVÁ, VIECHA, FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH

STREDA 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+  KREUTZEROVA SONÁTA/ČIA VINA? 
     TEXT BREZÁNIOVÁ, VIECHA, FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH

ŠTVRTOK 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN NEZNÁŠAM ŤA! 
     SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

PIATOK 13 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN NIEKTO PRÍDE 
     DRÁMA / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

STREDA 18 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

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

     RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

PIATOK 20 18:30 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA FS ROZSUTEC/ŽIVOT A... 
     GALAPROGRAM K 55. VÝROČIU

SOBOTA 21 18:30 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA FS ROZSUTEC/ŽIVOT A... 
     GALAPROGRAM K 55. VÝROČIU

NEDEĽA 22 16:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA FS ROZSUTEC/ŽIVOT A... 
     GALAPROGRAM K 55. VÝROČIU

STREDA 25 10:00 / ŠTÚDIO CESTY K NOVÉMU PUBLIKU
     MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

STREDA 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN ŽLTÁ ČIARA
     KOMÉDIA / TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 26 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

PIATOK 27 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY 
     KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN TRIKY, FET A MAKAČI 
     KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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 PO – ŠT 18:00 – 22:00 / PI 18:00 – 2:00 / SO 18:00 – 24:00
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SOBOTA 7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / PREMIÉRA KREUTZEROVA SONÁTA/ČIA VINA? 
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ŠTVRTOK 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN NEZNÁŠAM ŤA! 
     SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

PIATOK 13 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN NIEKTO PRÍDE 
     DRÁMA / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

STREDA 18 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

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

     RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

PIATOK 20 18:30 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA FS ROZSUTEC/ŽIVOT A... 
     GALAPROGRAM K 55. VÝROČIU

SOBOTA 21 18:30 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA FS ROZSUTEC/ŽIVOT A... 
     GALAPROGRAM K 55. VÝROČIU

NEDEĽA 22 16:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA FS ROZSUTEC/ŽIVOT A... 
     GALAPROGRAM K 55. VÝROČIU

STREDA 25 10:00 / ŠTÚDIO CESTY K NOVÉMU PUBLIKU
     MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

STREDA 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN ŽLTÁ ČIARA
     KOMÉDIA / TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 26 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

PIATOK 27 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY 
     KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN TRIKY, FET A MAKAČI 
     KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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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