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Staromestské slávnosti sú späť! 
Po dvoch rokoch sa do ulíc mesta opäť vráti najväčšia kultúrna a spoločenská akcia – Staromestské slávnosti. Pre 26. ročník podujatia 
je pripravený pestrý kultúrny program, v ktorom si na svoje príde každá veková kategória. Užite si spolu s nami nezameniteľnú atmosféru 
týchto júnových dní. 

Žilinská radnica prejde 
rekonštrukciou

Známy symbol Žiliny – Radnica mesta Žilina, ktorá 
sa nachádza priamo v srdci Mariánskeho 
námestia, prejde počas najbližších rokov 
obrovskou zmenou. Po plánovanej rekonštrukcii 
zmení historická budova svoj interiér a funkčne 
tak bude viac slúžiť širokej verejnosti.

Mesto podalo trestné 
oznámenie a žiadosť 
o vystúpenie zo Žilinskej 
parkovacej spoločnosti

Mesto Žilina podalo na súd žalobu o zrušenie 
účasti spoločníka v spoločnosti Žilinská parko-
vacia spoločnosť, s.r.o. Žilinská samospráva je 
jedným z dvoch spoločníkov v súkromnej 
spoločnosti ŽPS, pričom vlastní väčšinový 
59-percentný obchodný podiel.

V meste pribudnú nové cykloprístrešky

Samospráva pokračuje v zlepšovaní podmienok 
pre nadšencov cyklodopravy. Najnovšie pribud-
nú dva cykloprístrešky, ktoré budú z prevažnej 
časti hradené z Integrovaného regionálneho 
operačného programu z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. 
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VÝZVA NA KOSENIE

s príchodom jari začína aj vegetačné obdobie, ktoré prináša zvýšenie zaburinenia pozemkov, výskyt inváznych rastlín a znehodnotenie

pozemkov. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším

občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho je na takýchto pozemkoch zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, vyzývame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na

dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín. Ide najmä 

o pravidelné udržiavanie trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, najmenej dvakrát do roka v termínoch apríl – jún 

a september, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Milí spoluobčania,

Vyzývame vás k odstráneniu nežiaduceho stavu a začatiu priebežného kosenia pozemkov a odstraňovaniu burín na nich.

Ďakujeme!

Milí Žilinčania, 
 
blíži sa leto a v meste sa 
rozbiehajú plánované 
investície. V tomto roku 
čaká Žilinu celkovo viac 
ako 200 investičných 
akcií, pozitívnych zmien 
rôzneho druhu a rozsahu. 
Prebieha jarná výsadba 
stromov aj ďalšie kosenie 
trávnikov podľa plánu 
letnej údržby. 
  
Žilina dlhodobo bojuje 
s reklamným smogom, 
množstvo reklamných 
zariadení a stavieb sme 
už odstránili. V našom 
pláne očistiť verejný 
priestor od nežiadúcej 
reklamy pokračujeme aj 
naďalej. V boji s reklam-
ným smogom sa snažíme 
ísť príkladom, keďže aj 
mesto si dlhodobo volí 
na informovanie verej- 
nosti prostriedky, ktoré 
vizuálne nezaťažujú 
verejný priestor.  
  
Žilina tiež po rokoch 
politických sporov a 
pokusov o konštruktívne 
riešenie situácie podala 
na súd žiadosť o oficiálne 
vystúpenie zo Žilinskej 
parkovacej spoločnos- 
ti. Podané bolo aj trest-
né oznámenie v súvis-
losti s predošlým hos-
podárením v uvedenej 
spoločnosti. Postupne 
predstavujeme hlavné 
kontúry pripravovanej 
parkovacej politiky v 
našom meste. Spustenie 
jej prvej fázy je pláno-
vané na jún roku 2023.  
 
Do nášho mesta opäť 
zavítajú Staromestské 
slávnosti, ktoré budú pre-
biehať v centre mesta 
od 16. do 18. júna. Všet-
kých srdečne pozývam 
na toto trojdňové podu-
jatie plné hudby, kultúry 
a dobrej zábavy. 
  
Na záver vám želám prí-
jemné čítanie a teším sa 
na rozhovory s vami aj 
počas verejných stretnutí 
v mestských častiach, 
ktoré sa konajú aktuálne 
až do polovice júna. 

Diviaky lákajú odpadky, potraviny, ale aj vôňa 
jedla z kuchýň. Na Novom cintoríne v Žiline sú pre 
nich veľkým lákadlom napríklad parafínové sviece. 
Pomôcť opakujúcim sa problémom s divou zverou 
na cintoríne má novoinštalovaný ochranný plot 
podporený elektrickým ohradníkom.   

V jesennom období spôsobuje najväčšie problémy 
popadané ovocie zo záhrad. Takýchto miest je  
v Žiline mnoho. Vyskytli sa dokonca aj prípady úmy-
selného prikrmovania divej zveri. Napriek tomu, že 
verejnosť pravidelne informujeme o opatreniach 
proti výskytu divej zveri, zaznamenávame ojedinele 
aj prípady voľne položeného biologického odpadu 
z kuchýň v blízkosti kontajnerov. 

Riešenia na elimináciu divej zveri konzultujeme  
v prípade potreby s poľovným združením, na mests-
kom úrade vznikla aj pracovná skupina, ktorá rieši 
túto problematiku. Krátkodobé riešenia na elimi- 
náciu divej zveri v blízkosti obydlí v Žiline sú najmä  
v regulovanom odstrele, čistení kontajnerových 
stojísk, porastov či krovín, dlhodobé v komplet-
nej výmene kontajnerov za špeciálne. Na sídlisku 
Hájik je problém s diviakmi najakútnejší a rovnako 
citlivo a vážne ho vníma aj samospráva. Verejnosť 
zaregistrovala napríklad nedávny povolený odstrel 

Problémom s diviakmi v Žiline pomôžu riešiť 
betónové kryty na komunálny odpad
Výskyt lesnej zveri v lokalitách ľudských obydlí v blízkosti lesov a pasienkov je problémom viacerých miest 
a obcí na Slovensku, nielen Žiliny. Mnohé mestá sa rozširujú do oblastí, ktoré boli donedávna prirodzeným 
prostredím pre zver, čo narúša ich životný priestor. Riešiť túto situáciu nie je jednoduché, a to aj vzhľadom 
na to, že zver sa množí a jej pohyb je nekontrolovateľný. Niektoré diviaky dokážu za noc premigrovať aj 
40 kilometrov. Výskyt zveri v okolí ľudských obydlí je spojený s nedostatkom potravy, ktorú tam zvyknú 
vyhľadávať. V meste Žilina riešime výskyt divej zveri najmä na sídlisku Hájik, v mestských častiach Závodie 
a Bánová. 

diviakov, ktorý je súčasťou riešení v opakujúcej sa problematickej 
situácii na tomto sídlisku. Mesto v uplynulých dňoch ukončilo súťaž 
na dodanie 30 kusov betónových krytov, resp. zábran na zmesový 
komunálny odpad, ktoré zamedzia prevráteniu kontajnerov  
a ďalšiemu kontaktu diviakov s odpadom. Osadené by mali byť 
do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodá-
vateľom, teda na konci júla. Súčasne sa radnica venuje aj téme 
konštrukčného riešenia nádob na kuchynský bioodpad pričom 
sme skúšobne osadili už tri kusy. 

Ilustračné foto: Betónové kryty – Kempelenova ulica, Hájik
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ODSTÁVKY 
ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ak si prajete dostávať bezplatné informácie  
o plánovaných odstávkach elektrickej ener-
gie na vašom odbernom mieste prostredníct-
vom sms alebo e-mailu, môžete sa zaregistro-
vať 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 
elektrickej energie na vašom odbernom mieste  
alebo vo vašej obci, môžete tak urobiť na: https://
online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po. 

31. jún 1992
Regionálne kultúrne stredisko v Žiline zorga-
nizovalo vystúpenia mexického súboru Magis-
terial. Na Mariánskom námestí, za veľkého zá- 
ujmu Žilinčanov, odzneli národné piesne Mexika, 
umelci taktiež predviedli mexické tance. 

21. jún 1993 
Vo večerných hodinách bola aj v Žiline slávnost-
ná premiéra slovenského filmu Fontána pre Zuza-
nu II. V letnom kine na Bôriku sa asi 4 000 divákom 
predstavil aj režisér filmu Dušan Rapoš a hlavní 
predstavitelia. 

3. jún 1994
Na štadióne pod Dubňom sa odohral futbalový 
zápas medzi žilinskými podnikateľmi a poslan-
cami NR SR na čele s Ivanom Gašparovičom. 
Domáci zvíťazili 5:3. Výťažok z akcie bol venovaný 
deťom z Detského domova v Bytčici na financo-
vanie zájazdu do Chorvátska. 

22. jún 1995 
V priestoroch Mestského úradu v Žiline otvorili 
pracovisko Slovenskej televízie. Na otvorení sa 
zúčastnil okrem iných aj ústredný riaditeľ Sloven-
skej televízie Jozef Darmo. 

6. jún 1997 
Začal sa 3. ročník Staromestských slávností, prvý 
raz pod týmto názvom. V minulom roku malo 
podujatie názov Žilinské dni vzdelanosti, remesiel 
a podnikania. Miesto konania sa zmenilo z Ná-
mestia Ľ. Štúra na Námestie A. Hlinku. Nová lo-
kalita veľmi kladne ovplyvnila úroveň a výrazne 
zlepšila celkový dojem z podujatia. Zvýšila sa aj 
návštevnosť. 

22. jún 1998
V obedňajších hodinách sa prehnala nad Žili-
nou veterná smršť s búrkou, ktorá trvala 20 minút. 
Obloha bola úplne čierna, pracovníci ener-
getického dispečingu okamžite vypli v celom 
meste elektrický prúd. Z ulíc zmizli všetci ľudia. 
Smršť sa vytvorila pri Strážove a cez Závodie sa 
prehnala na Hliny, Vlčince, Rosinky a skončila  
v lese pri Šibeniciach. Za krátky čas napáchala 
veľké škody. Na Hlinách VIII zničila asi 60 stromov, 
na Hlinách III padlo 40 – 50 stromov, ďalších 70 
až 80 bolo poškodených. Trolejbusová dopra-
va bola zastavená následkom úderu blesku do 
trolejbusu. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.   

12. jún 1999
V areáli ŠK Montana v Budatíne sa konal tretí 
ročník parkúrových pretekov Montana Cup. Na 
programe bola anglická drezúra, kde bolo pri-
hlásených 24 koní i skoky, kde v najťažšej kategó-
rii 110 cm bolo prihlásených 22 jazdcov s koňmi. 

V našej súťaži sa šťastie usmialo na  
Luciu Sudorovú. Výherkyni blahoželáme  
a budeme ju kontaktovať emailom.

Ostatným súťažiacim ďakujeme za 
odpovede i za účasť v hre.  

ŽREBOVANIE

SÚŤAŽ O KNIHU 
ROK DOBRÝCH SPRÁV

Pripravených je množ- 
stvo hudobných a 
tanečných vystúpení 
v podaní slovenských i 
zahraničných interpre-
tov. Na svoje si prídu 
milovníci folklóru, džezu, 
populárnej či rokovej 
hudby, seniori i naši naj- 
menší. Žilina sa tak opäť 
na pár dní premení na 
centrum zábavy, dobrej 
nálady a pohody, ktorá 
sa bude šíriť žilinskými uli-
cami. 

Štvrtok – 16. jún

Program slávností začne 
vo štvrtok 16. júna o 
11.45 hod. na Marián- 
skom námestí vystúpe-
niami žilinských mater-
ských a základných škôl, 
základných umeleckých 
škôl a centra voľného 
času. Od mestského 
divadla začne o 14.30 
hod. svoju púť mestom 
slávnostný sprievod 
tvorený bubeníkmi, cho-

duliarmi, divadelníkmi 
či žonglérmi, na  radni-
ci sa k nemu pripojí aj 
primátor mesta. O 15.00 
hod. dorazí sprievod 
na Námestie Andreja 
Hlinku, kde primátor sym-
bolicky odovzdá kľúče 
od mesta Mestskému 
divadlu Žilina, ktoré 
oslavuje tento rok 30. 
výročie a prebehne krst 
almanachu vydaného  
k výročiu. Popolud-
ní vystúpia mnohé 
známe mená sloven-
skej hudobnej scény, 
napríklad domáca 
AYA, Peter Nagy, Zuza-
na Smatanová, Sčam-
ba, Heľenine oči, na 
Mariánskom námestí 
od 15.10 hod. účinkuje 
Spevácky zbor Omnia, 
Štátny komorný orches-
ter Žilina, večerný pro-
gram odštartuje česká 
world music kapela 
Mijaktiç Orkestar, ži-
linsko-martinský world 
music prinesú Geišber-

govci a Balkansam-
bel, o 21.00 hod. 
program na Mariáns-
kom námestí ukončí 
obľúbený Polemic. 
  
Piatok – 17. jún

Staromestské slávnosti  
v piatok 17. júna začnú 
o 13.35 hod. na Mariáns-
kom námestí pokračo-
vaním detského pás-
ma, od 16.30 hod. sa 
postupne predstavia 
Big Band Konzervatória 
v Žiline, Folklórny súbor 
Rozsutec, swingový 
The Dudes Of Ellington 
či rock´n´rollová smršť 
Mr. Teddy and the 
Sidekicks. Na Námestí 
Andreja Hlinku začí-
na program už o 13.30 
kapelou Los Brados, 
pokračujú domáci 
Arzén, Funny Fellows, 
skupina Gladiátor, Des-
mod & Robo Šimko, Šk-
wor a piatkový program 
uzavrie kapela Konflikt. 

Sobota – 18. jún

Sobotný program Sta- 
romestských slávností 
otvoria o 13.30 hod. na 
Mariánskom námestí 
ekumenické modlitby, 
po ktorých sa môžeme 
tešiť na súčasnú slo- 
venskú tvorbu v po-
daní Richarda Aut-
nera, kapely Puding 
pani Elvisovej, Bad Kar-
ma Boy a Fallgrapp, 
ktoré spája elektroniku 
s akustickými nástroj- 
mi, sláčikovým triom 
a ženským vokálom. 

Najväčšia kultúrna a spoločenská akcia v našom meste po dvojročnej prestávke spôso- 
benej pandémiou koronavírusu opäť spríjemní letné dni v Žiline. Na 26. ročník Staromest- 
ských slávností sa môžu Žilinčania tešiť od 16. do 18. júna.  Toto obľúbené podujatie prinesie 
aj v tomto roku skvelú hudbu, výbornú atmosféru, jedinečnú zábavu a tradičné remeselné 
výrobky.

Žilinské Staromestské slávnosti 
sa uskutočnia od 16. do 18. júna

Doprava na podujatie 
je zabezpečená aj 

mimoriadnymi spojmi 
mestskej hromadnej 

dopravy a auto-
busovými linkami 

prímestskej dopravy.
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Prvý prístrešok sa bude 
nachádzať v centre 
mesta, konkrétne pred 
mestským úradom, druhý 
vznikne pred mestsk-
ou krytou plavárňou. 
Stavenisko pre budo-
vanie prístreškov bolo 
odovzdané 30. novem-
bra 2021, z dôvodu 
zlých poveternostných 
podmienok sa práce 
presunuli na 1. apríl 2022 
a budú dokončené do 
150 dní. 

Aktuálne prebieha 
vytyčovanie inžinier-
skych sietí. Prístrešky sú 
určené na bezpečné, 
každodenné stred-
nodobé parkovanie, 
maximálne po dobu 10 
hodín. Kapacita jed-
ného prístrešku je naj- 
viac 14 bicyklov, ktoré si 
užívateľ jednoducho za-
bezpečí svojím zámkom. 
Celkové náklady prác 
sú vo výške 34 393,64 
eura. Integrovaný re-
gionálny operačný pro-
gram cez Európsky fond 
regionálneho rozvoja 
prispeje čiastkou do 
výšky 33 215,46 eura.

V meste pribudnú nové cykloprístrešky
Samospráva pokračuje v zlepšovaní podmienok pre nadšencov cyklodopravy. Najnovšie 
pribudnú dva cykloprístrešky, ktoré budú z prevažnej časti hradené z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Počas nasledujúce-
ho školského roka 
budú deti navštevovať 
Základnú školu s mater-
skou školou Gaštanová, 
ktorá je ich domov- 
skou školou. Detašo-
vané pracovisko  
Základnej školy s mater-
skou školou Gaštanová 
56 sa nachádza na ulici 
Na stanicu 27 v Bytčici. 

Škola sa skladá z dvoch 
budov, kde jedna bu-

dova je základná škola 
a druhá budova je ma-
terská škola. 

Objekty sú navzájom 
prepojené chodbou, 
ktorú po rekonštrukcii 
nahradí nové, dizaj- 
nové prepojenie. 

Pre zníženie ener-
getickej náročnosti 
budú objekty zateplené 
a v jednej budove sa 
zateplí aj strešná časť, 

na druhej ostáva vege- 
tačná strecha. Staré 
svietidlá sa vymenia za 
úspornejšie varianty, 
ktoré zaručia zníženie 
elektrickej energie.

Celkové náklady prác 
sú vo výške 432 756,72 
eura. Prevažná časť 
nákladov 336 705,92 
eura je hradená z ope- 
račného programu 
Kvality životného pro- 
stredia Európskej únie.

Školákom v Bytčici zrekonštruujú školu
Základná škola s materskou školou v Bytčici prejde rekonštrukciou, 
vďaka ktorej sa zníži energetická náročnosť budovy. Stavenisko sa 
odovzdá v priebehu mesiaca jún a začne sa prípravnými prácami, 
aby sa nenarušil priebeh vyučovania do letných prázdnin. Rekon-
štrukčné práce potrvajú 12 mesiacov.

Autor: KZ

ČIPOVANIE

SMETNÝCH

NÁDOB

Čipovanie sa bude realizovať vo vašich

domácnostiach, nemusíte kvôli tomu

nikam chodiť. 

Prosíme občanov, aby nechali svoju smetnú

nádobu vyloženú pred domom až dovtedy,

kým na nej nenájdu nanitovaný plastový

štítok. Proces bude trvať niekoľko dní.  

HARMONOGRAM

ŽILINSKÁ LEHOTA

STRÁŽOV

BÔRIK

TRNOVÉ A ROSINKY

14. – 17. 6. 2022

8. – 10. 6.  2022

6. – 7. 6. 2022

3. 6. 2022

Vizualizácia cykloprístrešku na plavárni
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V rámci rekonštrukcie sa 
vysušia steny v kuchyni, 
opravia sa povrchy 
stien a zrealizuje sa 
príprava na rekonštruk-
ciu vykurovania objek-
tu škôlky. Aktuálne je 
zámer v príprave pred 
odovzdaním projek-
tovej dokumentácie  

a následným verejným 
obstarávaním. Pred-
pokladané náklady sú 
vo výške  230 000 eur 
a budú hradené z roz-
počtu mesta Žilina.  

Práce by sa mali reali- 
zovať v priebehu let-
ných prázdnin a ho-

tové by  mali byť do 
konca septembra 2022. 
Ide však o starší ob-
jekt, preto môžu nastať 
nepredvídané okolno-
sti, ktorými by mohla 
byť doba realizácie 
predĺžená. Za prípadné 
obmedzenia sa ospra- 
vedlňujeme. 

Vodovodné rozvody 
v Materskej škole Limbová 
čaká modernizácia
Dôvodom rekonštrukcie je havarijný stav jestvujúcich vodovodných 
rozvodov. Kompletne sa vymení vodovodné potrubie a zrekonštruujú 
sa 3  sociálne zariadenia. Taktiež sa vymení a doplní sanita na zákla-
de požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby 
nebola obmedzená prevádzka materskej školy. 

Jestvujúce ihriská sú v 
nevyhovujúcom stave 
a prejavil sa na nich 
zub času. Je nevyhnut-
ná ich obnova, aby 
sa zaručil bezpečný 
chod športových aktivít 
základnej a materskej 
školy. Vďaka revitalizácii 
sa vybuduje multišpor-
tové ihrisko s rozmermi 
18x33 metra. Nové ihris-
ko bude ohraničené 
mantinelmi a po celom 
obvode budú záchyt-
né siete s vysunutými 
bránkoviskami a dvo-
ma vstupmi v smere od 
základnej školy. 

Súčasťou návrhu ihriska 
je okrem iného vybu-
dovanie spevnených 
plôch pozdĺž vstupnej 
strany na ihrisko, kde 
sú navrhnuté lavičky a 
chodníky pre peších. Tie 
budú prepájať ihrisko s 
existujúcimi spevnenými 
plochami v okolí ško-
ly tak, aby bol prístup 
na ihrisko po chodníku 
a nie po tráve. Cieľom 
stavby je podpora 

rozvoja športu v obci  
a pre žiakov základnej 
a materskej školy. Mul-
tifunkčné ihrisko bude 
poskytovať plochy a 
vybavenosť pre športy 
ako malý futbal, volej- 
bal, nohejbal, tenis či 
basketbal.

Okrem výstavby špor-
tovej plochy sú pred-
metom projektu aj 
doplnkové investície 
ako odvodnenie ihris-
ka, čiarovanie ihriska 
podľa spomínaných 
športov, oplotenie ihris-
ka,  obvodová záchyt-
ná a ochranná stena 
nad mantinelom, mo-
biliár a sadové úpra-
vy. Pribudne aj nové 
úsporné LED osvetlenie, 
ktoré osadia na stĺpy 
oplotenia ihriska.

Hlavným prínosom 
predkladaného pro-
jektu je vytvorenie  
priaznivých a dlhodobo 
udržateľných podmie- 
nok pre rozvoj športu 
detí, mládeže, špor-

Pri základnej škole v Brodne pribudne nové
multifunkčné ihrisko
Mestu Žilina sa podarilo získať príspevok z Fondu na podporu športu, vďaka ktorému sa zrevitalizuje zastaralé športovisko. Žiaci Základnej 
školy s materskou školou Brodňanská sa tak môžu tešiť na nové multifunkčné ihrisko. Práce na revitalizácii sa začnú v tomto kalendárnom 
roku.

Autor: KZ

tových talentov a 
širokej verejnosti v Žiline. 
Športovisko sa bude 
využívať pre povinné 
hodiny telesnej a špor-
tovej výchovy, športové 

krúžky, športové kluby, 
bude otvorené a dos-
tupné pre verejnosť a 
akékoľvek nekomerčné 
využitie.Výška požado-
vaného príspevku z Fon-

du na podporu športu je 
67 488,51 eura. Celková 
výška výdavkov na 
vybudovanie multi-
funkčného ihriska je 
168 721,27 eura. Rozdiel 

Autor: KZ

bude hradený z roz-
počtu mesta Žilina. 
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Autor: EL

Vizualizácia svadobnej miestnosti na radnici po rekonštrukcii

Prvotným krokom bolo 
vyhlásenie súťaže na 
zhotoviteľa architek-
tonickej štúdie interiéru 
radnice, ktorú zorga-
nizovalo mesto Žilina v 
spolupráci s útvarom 
hlavného architekta. 

Cieľom súťaže bol výber 
optimálneho a naj- 
kvalitnejšieho riešenia so 
zachovaním a zvýšením 
funkčnosti tejto repre- 
zentatívnej budovy. Na 
základe prieskumu trhu 
a referencií vyhlasovateľ 
stanovil 2 kritériá vyhod-
notenia súťaže a vyzval 
6 architektov, resp. ar-
chitektonických tímov 
na predloženie cenovej 
ponuky a ideového 
návrhu sobášnej sály, 
ktorá sa nachádza na 
prízemí budovy.

So zadaním sa najlepšie 
vysporiadal bratislavský 
ateliér GRAU architects, 
s.r.o. Kvalitné návrhy 
ponúkli aj ďalší zúčast-
není v nasledujúcom 
poradí: Akad. arch. 
Tomáš Bujna, Ing. arch. 
Michal Hronský, PhD., 
Kuklica Smerek architek-

Žilinská radnica prejde rekonštrukciou
Známy symbol Žiliny – Radnica mesta Žilina, ktorá sa nachádza priamo v srdci Mariánskeho námestia, prejde počas najbližších rokov 
obrovskou zmenou. Po plánovanej rekonštrukcii zmení historická budova svoj interiér a funkčne tak bude viac slúžiť širokej verejnosti.

ti či Ateliér architektúry. 
Predložené ideové ná- 
vrhy sobášnej sály 
posúdila v apríli 2022 for-
mou diskusie odborná 
porota v zložení – Ing. 
arch. Dušan Voštenák, 
Ing. arch. Peter Bo-
huš, Ing. Mgr. Katarína 
Gazdíková, PhD., Ing. 
arch. Rudolf Chodelka 
a Ing. arch. Lenka Likav- 
čanová. 

Porota vyhodnotila 
víťazný návrh s pou- 
kázaním na jedno- 
duché elegantné rieše-
nie interiéru s dôrazom 
na akustické vlastnos- 
ti priestoru. Porota 
ďalej kladne hodnoti-
la materiálové riešenie  
s dôrazom na zacho- 
vanie hodnotných 
prvkov interiéru – zacho- 
vanie vitráží, gobelínu  
a klenbového stropu. 

Autori návrhu vhodným 
spôsobom vyriešili potre-
bu úložného priestoru, 
ktorý vyplýva z variabili-
ty podujatí. Porota ďalej 
ocenila veľmi elegan- 
tné a nadčasové rieše-
nie návrhu osvetlenia.

Cieľom architektonickej 
štúdie je prispôsobiť prie-
story radnice súčasným 
požiadavkám, vytvoriť 
reprezentatívny priestor 
s dôrazom na kvalitu 
dizajnérskeho detailu,  
s kvalitným materiá- 
lovým riešením a 
dodržaním protoko-
lu oficiálnych stretnutí 
pri organizácii obra-
dov a podujatí pre 
verejnosť, či akcií vy-
plývajúcich z potrieb 
samosprávy, ako sú sláv-
nostné zasadania zastu-
piteľstva, prijímanie repre- 
zentačných návštev, 
vzácnych hostí a pod. 
Na základe súťaže víťaz-
ný tím vypracuje do kon-
ca júna 2022 architek-
tonickú štúdiu interiéru 
celého objektu radnice, 
na základe ktorej bude 
spracovaný realizačný 
projekt interiéru firmou 
PAMARCH s.r.o., ktorá je 
autorom realizačného 
projektu na rekonštrukciu 
objektu v celom rozsahu.

Svadobná miestnosť na radnici pred rekonštrukciou
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Napriek tomu, že má 
mesto v ŽPS väčšinový 
podiel, na základe 
spoločenskej zmluvy, 
ktorú uzatvorili spoloční-
ci dňa 8. júla 2008, 
má SIRS – Develop-
ment, a.s. pri rozhodo-
vaní vždy 51 hlasov zo 
100 hlasov patriacich  
všetkým spoločníkom. 
Mestu patrí 59-percent-
ný obchodný podiel 
na základnom imaní, 
no spoločenská zmlu-
va vyhradzuje mestu 
do pôsobnosti valného 
zhromaždenia vždy 49 
hlasov zo 100 hlasov 
patriacich všetkým 
spoločníkom. 

Mesto podľa zne-
nia žaloby nemá za 
súčasného právne-
ho stavu (čl. XIII/6 
Spoločenskej zmlu-
vy odporcu, pozn. 

aut.) žiadnu možnosť 
realizovať svoje prá-
va ani ovplyvňovať 
rozhodovanie ve-
denia spoločnosti 
ŽPS, keďže disponuje 
menším počtom všet-
kých hlasov (49/100) 
oproti menšinovému 
spoločníkovi SIRS – De-
velopment, a.s., ktorý 
má väčší počet hlasov 
(51/100). 

Bez súčinnosti druhého 
spoločníka nie je mesto 
schopné ani len platne 
zvolať valné zhro-
maždenie spoločno-
sti. Rovnako nemôže 
realizovať svoje práva 
a zabraňovať tak ŽPS 
v ďalších konaniach, 
ktorými hrubo poško- 
dzuje mesto. Aj v 
prípade, ak by došlo 
k platnému zvolaniu 
valného zhromažde-

nia za súčinnos- 
ti so SIRS – Develop- 
ment, a.s., nie je žilinská 
samospráva schopná 
prijať akékoľvek rozhod-
nutie, keďže nedisponu-
je väčšinou hlasov. 
Nedokáže sa podieľať  
na riadení ŽPS a ne-
dokáže účinne zabrániť 
v realizácii krokov, 
ktoré sú v rozpore s Ob-
chodným zákonníkom.

Mesto Žilina poda-
lo trestné oznáme-
nie na neznámeho 
páchateľa za poško-
dzovanie záujmov mes-
ta ako spoločníka v ŽPS. 
Prokurista ŽPS bez súhla-
su a vedomia mesta 
uzatvoril dňa 2. novem-
bra 2015 ako veriteľ s 
dlžníkom, spoločnosťou 
ŠPORT PARK, s.r.o., ktorá 
je personálne a ma- 
jetkovo prepojená so 

spoločnosťou SIRS – De-
velopment, a.s., zmluvu 
o úvere. ŽPS ňou poskyt-
la ŠPORT PARK-u úver vo 
výške 5 700 000 eur. Po 
tom, ako sa mesto do- 
zvedelo o existencii  
zmluvy o úvere, požia- 
dalo ŽPS o jej predlože-
nie. Napriek tomu zmlu-
va nebola predložená. 
Mesto bolo nútené 
domáhať sa svojho prá-
va súdnou cestou. 

K úverovej zmluve boli 
následne v rokoch 1. 
11. 2017, 31.10. 2018 a 
31. 12. 2019 prijaté tri 
dodatky. Upravili splat-
nosť úveru tak, že dlžník, 
spoločnosť ŠPORT PARK, 
nesplácal ani úver a ani 
úroky z jeho poskytnu-
tia. ŽPS napriek právo-
platnému rozhodnutiu 
súdu úverovú zmluvu 
ani jej dodatky až do 

Mesto podalo trestné oznámenie a žiadosť o vystúpenie 
zo Žilinskej parkovacej spoločnosti
Mesto Žilina podáva na súd žalobu o zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ŽPS). Žilinská samospráva je 
jedným z dvoch spoločníkov v súkromnej spoločnosti ŽPS, pričom vlastní väčšinový 59-percentný obchodný podiel. Druhým spoločníkom je 
spoločnosť SIRS – Development, a.s. so 41-percentným podielom. 

Autor: VM

17. decembra 2021 ne-
poskytla. Z uvedených 
dodatkov je zrejmé, že 
boli v mene ŽPS pod-
písané bez riadneho 
zabezpečenia spláca-
nia a splatenia poskyt-
nutého úveru a úrokov, 
ako aj bez akéhokoľvek 
zabezpečenia poskyt-
nutého úveru.

Aktuálne právne kro-
ky mesta sú pokračo-
vaním snáh o vysporia- 
danie majetkových 
a obchodných vzťa-
hov so súkromnými 
spoločnosťami s účas- 
ťou Georgea Trabelssie-
ho, v ktorých sa nep-
odarilo dosiahnuť mi-
mosúdnu dohodu. Prvý 
návrh, ako sporné vzťa-
hy riešiť, bol verejnosti 
prvýkrát predstavený 
9. decembra 2019. Pri-
pravené boli dva va- 
rianty dohody. Pri prvom 
variante dohody mala 
Žilina od podnikateľa 
získať parkovaciu po- 
litiku, rozostavaný 
areál na Karpatskej 
ulici a Kaštieľ v Bytčici 
zámenou za obchod-
ný podiel v ŽPS a ne- 
hnuteľnosti na Košickej 
ulici. Druhý variant 
predpokladal vyspo-
riadanie, pri ktorom 
mala do rúk mesta 
prejsť parkovacia poli-
tika, rozostavaný areál 
na Karpatskej ulici, 
areál Domu techniky 
a Športová hala „Ko-
rytnačka“. Spoločnosti 
Georgea Trabelssieho 
by ako protihodnotu 
získali obchodný podiel 
ŽPS, nehnuteľnosti na 
Košickej ulici a dopla-
tok. 
Oba varianty pred-
pokladali, že od 1. 
januára 2020 prevezme 
mesto do svojich rúk 
parkovanie a všetky 
zmluvy so ŽPS, s. r. o., 
mali byť ukončené. 
Od prevzatia parko-
vacej politiky malo 
samospráve patriť aj 
zvyšných 40 percent 

vyberaných poplatkov 
na parkovnom, ktoré 
doteraz inkasovala par-
kovacia spoločnosť. 

K uvedenej téme 
rokovali komisie 
mestského zastupiteľ- 
stva, uskutočnili sa 
stretnutia s mestskými 
poslancami, prez-
entácia pre verejnosť 
aj verejné diskusie. 
Mestskí poslanci sa na 
mimoriadnom zastu-
piteľstve v decembri 
2019 napokon rozhodli  
o predloženom ma-
teriáli na vyspori-
adanie majetkových 
a obchodných vzťa-
hov so súkromnými 
spoločnosťami pod-
nikateľa Georgea Tra-
belssieho nerokovať. Pri- 
mátora Petra Fiabáne 
poverili, aby v rokova- 
niach pokračoval. Ve- 
denie mesta prip-
ravilo pre poslan-
cov od začiat- 
ku roka 2020 široký  
priestor na diskusiu o 
problémových bodoch 
predloženej dohody s 
cieľom modifikovať jej 
podobu. Posledným 
krokom bolo doruče-
nie pripomienok po-
slaneckých klubov, 
ktoré obsahovali požia-
davky možného ob-
chodného a majet-
kového vysporiadania. 
Podpísalo sa pod ne 16 
poslancov mestského 
zastupiteľstva. 

Mesto doručené pri-
pomienky zaslalo 
protistrane, ktorá na 
ne reagovala od- 
mietavo. Alternatív-
nou cestou, ako sa s 
problematickými ob-
chodno-majetkovými 
vzťahmi z minulosti 
vysporiadať, tak zostali 
práve súdne spory, na 
ktorých príprave mesto 
Žilina pracovalo v prie-
behu roku 2021, odkedy 
rokovania o mimosúd-
nom vyrovnaní skončili  
v slepej uličke. 

Námestie Antona Bernoláka – Bulvár 
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Obchádzkové trasy budú vedené nasledovne:  
• Hattalova ulica – obchádzková trasa cez Chalupkovu ulicu a ulicu Pod Dielce 
• Tehelná ulica – obchádzková trasa cez Banícku ulicu, Rubínovú ulicu a Ulicu    
    Antona Bielka 
• Ulica Antona Bielka – obchádzková trasa cez Tehelnú ulicu a Banícku ulicu 

Ulice nebudú uzatvorené v uvedenom termíne súčasne, ale postupne podľa 
plánu rekonštrukcie vodovodu. Rekonštrukcia vodovodu začne na Ulici Antona 
Bielka s ukončením na Tehelnej ulici v celkovej dĺžke 491 m. Ako posledná bude 
uzatvorená Hattalova ulica. Na záver každej pracovnej zmeny pracovníci  
otvorené výkopy zakryjú prejazdovými plechmi. 

Na úplnú uzáveru bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov 
prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác 
sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.      

INFORMUJEME O ÚPLNEJ UZÁVERE 
MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Mesto Žilina informuje o úplnej uzávere miestnej komunikácie 
na Hattalovej ulici, Ulici Antona Bielka a na Tehelnej ulici v Bytčici v období

od 25. mája do 31. októbra
z dôvodu rekonštrukcie vodovodu. Uzávera bude počas pracovných dní v 

čase od 6.00 hod. do 18.00 hod, v piatok od 6.00 hod. do 12.00 hod. Práce sa 
budú realizovať postupne na pracovných úsekoch v max. dĺžke 50 m 

miestnych komunikácií, na ktoré sa vzťahuje povolenie na úplnú uzáveru. 

STRETNUTIE

OBČANOV

Pozývame vás na

SO ZÁSTUPCAMI MESTA ŽILINA

10. JÚN 
17.00 HOD.

obvod 

PONDELOK
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17.00 HOD.
DENNÉ CENTRUM  

obvod 
VLČINCE

13. JÚN 
17.00 HOD.

obvod 
HÁJIK

ZŠ MLADOSTI

BÔRIK
HLINY V – VII

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

PIATOKUTOROK

pri ZŠ V. JavorkuNámestie J. Borodáča

UTOROK
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HLINY VII

ZŠ LICHARDOVA

6. JÚN 
17.00 HOD.
ZŠ GAŠTANOVÁ

obvod 
SOLINKY
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Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavítalo vedenie mesta Žiliny opäť medzi občanov. Po májových 
stretnutiach pokračujeme počas júna v ďalších mestských častiach. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach 
bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť 
rozvojové plány.  
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Okrem reklamných 
zariadení, ktoré boli 
odstránené z mestskej 
pamiatkovej rezervá-
cie a vyššie uvedených 
ulíc ešte v roku 2019, 
mesto na konci no-
vembra 2020 demon-
tovalo ďalších deväť 
reklamných stavieb 
– bilbordov, ktoré stáli 
na pozemkoch mesta 
(Ulice vysokoškolákov, 
Nešporova, Tajovského, 
Hlinská, Matice slo- 
venskej, Kvačalova, 
Priemyselná) bez plat-
nej nájomnej zmluvy.  

V novembri 2021 bola 
uzatvorená zmluva 
so zhotoviteľom na 
odstránenie reklam-
ných stavieb. Do kon-
ca februára 2022 
bolo odstránených 
ďalších 30 reklamných 
stavieb, napríklad na 
ulici Za plavárňou, 
Nemocničná, 1. 
mája, na Ulici M. Bela, 
na Obvodovej  uli-
ci, na križovatke 
ulíc Nemocničná a 
Košická, na diaľničnom 
privádzači Lietavská 
Lúčka. Na rokovaní 
mestského zastupi- 
teľstva dňa 13. decem-
bra minulého roku boli 
schválené výpovede  
piatich nájomných 
zmlúv ISPA, spol. s r.o., 
ktoré  vlastník odstránil. 

V boji s reklamným 
smogom sa usiluje 
ísť mesto príkladom, 
keďže si volí na in-
formovanie verej- 
nosti prostriedky, ktoré 
vizuálne nezaťažujú 
verejný priestor. Radni-
ca pravidelne informuje 
občanov predovšetkým 
prostredníctvom svojich 
komunikačných nástro-
jov (internetová strán-
ka mesta, aplikácia, 
sociálne siete, elektro- 
nické informačné tabule 
pred mestským úradom, 
citylighty, letáky pria-
mo distribuované do 

Žilina bojuje s reklamným smogom
Žilinská samospráva podniká všetky kroky na to, aby dlhodobo vyčistila verejný priestor od nežiaduceho reklamného smogu. V minulosti mesto 
odstránilo reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. V septembri 2019 zas dostali stopku nelegálne umiestnené rekla-
mné zariadenia v mestskej pamiatkovej rezervácii, ale aj na Rosinskej ceste, na Ulici vysokoškolákov, Martina Rázusa, Priemyselnej, Pri Celu-
lózke a na Kamennej ulici. Napriek snahe riešiť problematiku komplexne a férovo končia niektoré zmluvné vzťahy aj na súdoch. Viac možností 
pre samosprávy v oblasti odstraňovania vizuálneho smogu priniesla novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon). Samosprávy podľa neho môžu regulovať množstvo povolených reklamných stavieb a na základe územného vývoja či 
dopravnej situácie pravidelne prehodnocovať aj ich umiestnenie. Na základe nového zákona sa reklamné stavby povoľujú len na dobu určitú, 
najviac na tri roky. 

Autor: VM

REKLAMNÁ STAVBA: je podľa § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebná 
konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá 
je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená 
strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklam-
ných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verej- 
ných priestorov. Pevným spojením so zemou sa rozumie: a) spojenie pev- 
ným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pev- 
ný základ v zemi alebo o inú stavbu, c) ukotvenie pilótami alebo lanami 
s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, d) pripojenie na siete a zariadenia 
technického vybavenia územia, e) umiestnenie pod zemou. Všetky vyššie 
spomenuté body musia byť splnené kumulatívne. 

REKLAMNÉ ZARIADENIE: zariadenie, ktoré nespĺňa definíciu reklamnej stavby 
v zmysle § 43 zákona č. 50/1976 Zb. a ktorého funkciou je šírenie reklam-
ných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verej- 
ného priestoru, napr. samostatne stojace propagačné objekty – áčka, vlaj- 
ky, mobilné pútače...

schránok obyvateľov, 
Radničné noviny).  
K eliminácii reklamného 
smogu prispieva aj fakt, 
že samospráva žiadne 
veľkoplošné reklamné 
plochy, vrátane billbor-
dov nevyužíva. 

Napriek snahe riešiť 
problematiku reklam-
ného smogu kom-
plexne a férovo končia  
niektoré sporné vzťahy 
na súdoch. Príkladom 
je nájomná zmluva 
na pozemky, stavby 
či miestne komuniká-
cie za účelom výstav-
by a prevádzkovania 
stavieb pre reklamu a 
reklamných zariadení 
so spoločnosťou euro-
AWK spol. s r.o., ktorá 
po 15 rokoch skončila 
1. marca 2017. Mes-
to následne 28. mar-
ca 2017 podalo žalo-
bu na súd, v ktorej sa 
domáhalo odstránenia 
reklamných stavieb na 
svojich pozemkoch. Po 
takmer štyroch rokoch 

Okresný súd v Žiline 20. 
mája 2021 rozhodol, že 
má spoločnosť euro- 
AWK odstrániť na vlast-
né náklady 25 kusov 
veľkoplošných reklam-
ných panelov a 52 
kusov citylight vitrín. 
Spoločnosť euroAWK sa 
voči rozhodnutiu odvo-
lala, a tak súdny spor 
pokračuje. Okrem uve-
deného súdneho sporu 
vedie mesto s uvede-
nou spoločnosťou ešte 
ďalšie dva súdne spory 
o vydanie bezdôvod-
ného obohatenia za 
užívanie mestských 
pozemkov, ktoré sú na 
Okresnom súde Bratisla-
va II a Bratislava III.  
V oboch veciach nebo-
lo dodnes rozhodnuté. 
V súčasnosti mesto ve-
die súdny spor, ktorý 
súvisí s odstránením 
reklamných stavieb, aj  
s obchodnou spoločnos-
ťou NUBIUM, s.r.o.

V júni 2020 mesto pred-
stavilo Manuál reklamy 
Mestskej pamiatkovej 
rezervácie Žilina, ktorý 
stanovuje základné 
regulatívy, princípy tvor-
by nových reklamných 
zariadení a reklamných 
stavieb, ako aj úpravu 
súčasných nevyho- 
vujúcich reklám. Má 
pomôcť vlastníkom, 
správcom či nájomcom 
objektov a priestorov  
v Mestskej pamiatkovej 
rezervácii Žilina pri reali- 
zácii budúcej reklamy. 
Okrem iného ponúka 
inšpirácie, poukazuje 
na vhodné i nevhod-
né príklady z praxe a 
zároveň približuje celý 
proces povoľovania zo 
strany dotknutých in-
štitúcií. V súčasnosti je 
manuál od 1. septem-
bra 2019 platným do-
plnkom Zásad pamiat- 
kovej starostlivosti pre 
MPR Žilina. Manuál je 
kľúčovým dokumen-

tom, v zmysle ktorého 
Krajský pamiatkový úrad 
Žilina ako prvostupňový 
orgán štátnej správy na 
úseku ochrany pamiat-
kového fondu rozhodu-
je vo veci realizácie 
a podoby reklám na 
území Mestskej pamiat-

kovej rezervácie Žilina. 
Regulatív v oblas-
ti reklamy je platný 
pre všetkých 21 ulíc v 
MPR Žilina, konkrétne 
ulíc Bottova, Buriano-
va medzierka, Čepiel, 
Dolný val, J. M. Gero- 
mettu, Farská ulička, 

Farské schody, Hodžo-
va, Horný val, Jezuitská, 
Jána Kalinčiakova, Ma-
kovického, Mydlárska, 
Na bráne, Na prie-
kope, Pernikárska, 
Radničná, Sirotárska, 
Sládkovičova, Štúrova  
a Jozefa Vuruma.

Čo hovorí zákon?

Podľa územného plánu mesta Žilina v platnom znení, kapitola 2.18.6 – ZÁSADY UMIESTŇOVANIA 
REKLAMNÝCH STAVIEB A REKLAMNÝCH ZARIADENÍ je v rámci celého mesta nepovolené umiestňo-
vanie reklamných stavieb (RS) a reklamných zariadení (RZ), výnimkou sú:

MALOPLOŠNÉ REKLAMNÉ STAVBY A REKLAMNÉ ZARIADENIA:
. označenia prevádzok pomocou vývesných štítov umiestnených v rámci objektu (manuál reklamy    
  platný v MPR),
. mestský informačný systém,
. citylighty na verejných priestranstvách mimo plôch zelene tak, aby nebránili v prirodzenom pešom  
 alebo cyklistickom pohybe, svojím umiestnením neobmedzili a neohrozili chodcov, cyklistov  
  a automobilovú dopravu vo výhľadoch, nebránili vo výhľadoch na kultúrne a historické pamiatky,
. reklamné zariadenia propagujúcie akciu (napr. športovú, kultúrnu) počas trvania akcie,
. na fasádach objektov športových zariadení nachádzajúcich sa vo funkčnej ploche šport, rekreá- 
  cia je prípustná maloplošná reklama oficiálnych sponzorov športového zariadenia,
. na fasádach objektov obchodných reťazcov je prípustná reklama produktov predávaných v tomto  
  zariadení.

VEĽKOPLOŠNÉ REKLAMNÉ STAVBY A REKLAMNÉ ZARIADENIA:
. v Zóne III – všetky funkčné plochy, v ktorých je základná alebo doplnková funkcia občianska vy- 
  bavenosť a priemysel sa pripúšťa umiestnenie reklamných pylónov v rámci obchodných centier,  
  na ktorých je prípustné umiestniť označenia prevádzok nachádzajúcich sa v obchodnom centre;  
  v rámci obchodného centra je prípustný jeden reklamný pylón.

VYMEDZENIE POJMOV:
. Veľkoplošná reklamná stavba a reklamné zariadenie: každá reklamná stavba a reklamné zaria-
  denie ktorej informačná plocha je väčšia ako 3m2.
. Maloplošná reklamná stavba a reklamné zariadenie: každá reklamná stavba a reklamné zariade- 
  nie ktorej informačná plocha je rovná alebo menšia ako 3m2.

Čo hovorí Územný plán mesta Žilina?
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Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, pretože každá kvapka sa počíta.

Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí.

ZBER POUŽITÝCH

POTRAVINÁRSKYCH OLEJOV A TUKOV Z DOMÁCNOSTÍ

Plnú a dobre uzavretú PET fľašu

odneste do najbližšej označenej

zbernej nádoby na triedenie oleja.

Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylievaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, čo so sebou nesie množstvo

negatív nielen pre životné prostredie.

AJ VAŠA DOMÁCNOSŤ MÔŽE PRILOŽIŤ RUKU K TOMUTO SPRÁVNEMU KROKU, AKO

SA ZAČAŤ CHOVAŤ A ŽIŤ EKOLOGICKEJŠIE. 

PÝTATE SA AKO? JE TO ÚPLNE JEDNODUCHÉ. 

 

MEDZI HLAVNÉ PRÍNOSY TRIEDENIA POUŽITÉHO

POTRAVINÁRSKEHO OLEJA A TUKOV PATRIA:

NEUPCHÁVAJÚ SA ODPADOVÉ RÚRKY

A KANALIZÁCIA  

ZNÍŽIA SA NÁKLADY NA SERVIS A

ÚDRŽBU ČOV A KANALIZAČNÝCH SIETÍ 

ZLEPŠÍ SA KVALITA PREČISTENÝCH

ODPADOVÝCH VÔD

VIAC INFORMÁCIÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE 

WWW.TRIEDIMOLEJ.SK.

ZNÍŽI SA OBSAH CO VYPÚŠŤANÉHO

DO ATMOSFÉRY

2

Do triedeného odpadu patria

všetky jedlé oleje a tuky, ktoré

doma používate pri príprave jedla.

Použité oleje a tuky stačí 

zliať do akejkoľvek PET fľaše,

ktorú ste doma zvyknutí triediť. 

 

AKÉ DRUHY OLEJOV TRIEDIME

RASTLINNÉ OLEJE

PEVNÉ TUKY

OLEJ Z VYPRÁŽANIA 

A FRITOVANIA

OLEJ ZO ŠALÁTOV

OLEJ Z NAKLADANÝCH

POTRAVÍN

MARINÁDY 

Z GRILOVANIA

OLEJ Z FONDUE

OLEJE A TUKY 

Z KONZERV
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ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV

Olej sa do kontajnerov dáva v uzavretých nádobách

Bôrická cesta (45)              

Tulipánová (1972/2, SOŠ stavebná

– stojisko pod školou)

BÔRIK    

Zábrežná (pri lávke cez Kysucu)

Brodňanská (pri COOP Jednota)

BRODNO 

 

Dolná (pri krčme u Hollého)

Na lány 14 (pri Ceste k vodojemu)

BUDATÍN 

Pažite  

Na stanicu (pri materskej škole)

BYTČICA 

medzi panelákmi (pri spoločnom stojisku)

Jozefa Cígera Hronského (pri spoločnom stojisku)   

Puškinova (16)    

Juraja Fándlyho (29)          

Čajakova (19)       

Nešporova (19)   

Bajzova (12)         

Bajzova (25)         

Alexandra Rudnaya (73)  

Jarná (32)              

Jarná (14)              

Gabajova (2)        

Gabajova (26)      

Lichardova (145) 

Suvorovova (14) 

HLINY

Daxnerova (23)

MALÁ PRAHA        

Rybné námestie

MOJŠOVA LÚČKA 

Pri Kysuci (53)

Námestie Borodáča (pri kultúrnom

dome)

POVAŽSKÝ CHLMEC            

Mikuláša Nigriniho (2)      

ROSINKY 

Javorová (5)          

Borová (2)             

Osiková (11)         

Gaštanová (1)      

Borová (18)           

Jaseňová (11)       

Smreková (15)     

Gaštanová (46)    

Jaseňová (32)       

Platanová (9)        

Smreková (2)       

Gaštanová (23)    

Limbová (24)        

Limbová (25)        

Dubová (21)         

Pod hliniskom

SOLINKY 

Daniela Dlabača (1)           

Jána Milca (13)    

Pod Hôrkou (1)    

Revolučná (12)    

Závodská cesta (52)           

Radlinského (10) 

Fedora Ruppeldta (20)     

Jánošíkova (8)      

Jána Milca (39)    

STARÉ MESTO      

Agátová

STRÁŽOV 

Cintorínska (pri škole)

Magočovská (pri COOP Jednota)

Nový Domov

TRNOVÉ 

B. S. Timravy (14)               

B. S. Timravy (3)  

Berlínska (1)         

Bulharská (11)     

Černovská (7)      

Dobšinského (17)               

Eduarda Nécseya (1)        

Fatranská (12)      

Jána Vojtaššáka (10)         

Karola Kmeťku (3)              

Karpatská (6)        

Kubínska (2)         

Martinská (3)       

Martinská (10)     

Námestie Ľudovíta Fullu (17)        

Piešťanská (6)      

Pražská (6)            

Slovanská (13)     

Slovanská (3)        

T. Vansovej (3)    

Trnavská (5)          

Cesta k Paľovej búde (3STAR Bôrik)

Zvolenská (12)     

VLČINCE  

Vrania (pri kultúrnom dome)

VRANIE  

Zádubanská (pri COOP Jednota)

ZÁDUBNIE           

Kultúrna (pri COOP Jednota)

ZÁSTRANIE            

Skotňová (pri COOP Jednote)

ŽILINSKÁ LEHOTA 

ZBER

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN V SOBOTU

vždy 1-krát do mesiaca v sobotu (väčšinou druhú v mesiaci).

Na termín sa môžete prihlásiť na stránke:

V online objednávke uveďte údaje o type a množstve spotrebičov,

ktoré treba odviezť, ako aj vaše kontaktné údaje.

WWW.ZBERELEKTROODPADU.SK.

ZBER SA REALIZUJE V ČASE MEDZI 8.00 A 12.00 HOD.,

ZBER SA REALIZUJE V ČASE MEDZI 8.00 A 12.00 HOD.,

 

 

NAHLÁSIŤ SA TREBA VŽDY DO ŠTVRTKA.

NAHLÁSIŤ SA TREBA VŽDY DO ŠTVRTKA.

aspoň 1 kus veľkého spotrebiča – napr. chladnička, práčka,

umývačka, mikrovlnka,

spolu s veľkým spotrebičom môžete odovzdať aj malé spotrebiče

(napr. mixér, žehlička, rádio),

nezbierajú sa televízory, monitory, žiarivky, neónky a pod. 

PODMIENKY ODVOZU:

PODMIENKY ODVOZU:
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Štartovacie balíčky pripravilo

mesto ako benefit nad rámec

zákonom stanovených

povinností. Obyvatelia

panelákov a bytových domov si

ich môžu bezplatne vyzdvihnúť

na Mestskom úrade v Žiline.

Balíček obsahuje tri praktické pomôcky:

• košík na kuchynský odpad, 

• 24 ks biologicky rozložiteľných vreciek,

• návod ako správne triediť.

Mestský úrad v Žiline

OD 23. 5. 2022 

AŽ PO TELEFONICKEJ DOHODE NA TEL. ČÍSLE 041/7063 231

VÝDAJ: 

Z dôvodu rekonštrukcie inžinierskych sietí na Ulici A. Bernoláka bolo po-
trebné odstrániť dreviny, ktoré sa nachádzajú v ich ochrannom pásme. 

Mesto Žilina sa po konzultácii s odborníkmi rozhodlo dreviny v mieste kolí-
zie presadiť a venovať im zvýšenú povysadbovú starostlivosť. 19 ks Prunus 
cerasifera Nigra boli presťahované do priľahlých vnútroblokov na Puški-
novu ulicu a Fándlyho ulicu podľa zadania Útvaru hlavného architekta 
mesta Žilina. 

Presadba prebehla úspešne a v najbližšej sezóne bude oddelenie život-
ného prostredia venovať zvýšenú pozornosť týmto stromom. 

Cibuľoviny odštartovali tohtoročnú sezónu kvitnúcich kvetín. V mnohých 
lokalitách mesta nás sprevádzali farebné pásy tulipánov, narcisov  
a krókusov, premenlivé výsadby v mobilných kvetináčoch a prvé jarné 
kvety v trvalkových záhonoch. 

Jarné cibule a hľuzy majú, tak ako iné rastlinné organizmy, svoj životný 
cyklus. Po odkvitnutí potrebujú svoj čas na regeneráciu.

Kosenie vysadených plôch môže prebehnúť až po odkvitnutí. Nadzemnú 
časť cibuľovín nemôžeme pokosiť vo fáze, keď je ešte zelená. Zastavili by 
sme tým proces vývoja cibuľovín pre nasledujúcu sezónu. 

Ďakujeme všetkým občanom za trpezlivosť v tomto období. 

Tešilo nás, uvidíme sa o rok Presadba čerešní 
z Ulice Antona Bernoláka
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Absolvoval štúdium scenáristiky na Filmovej  
a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave  
v roku 2021. Počas štúdia pracoval na 
festivalovom oddelení FTF VŠMU, kde 
distribuoval študentské filmy. Od roku 
2019 pôsobí na Medzinárodnom fe-
stivale animácie Fest Anča, kde má 
v súčasnosti na starosti dramaturgiu 
filmového programu a kurátorovanie 
blokov krátkych animovaných fil-
mov. Má vyštudované francúzske bi-
lingválne gymnázium v Banskej Bystrici. 
Momentálne vyvíja hraný seriál z prostre-
dia folklórneho súboru a pripravuje svoj kni-
žný debut. Vo voľnom čase rád tancuje, pozerá 
filmy alebo seriály a keď má čas, tak veľmi rád cestuje.

Tohtoročná Fest Anča bude venovaná najmä ženám

Autor: AB

Jakub Spevák

Kedy sa začala písať história tohto podujatia a prečo práve v Žiline?
Fest Anča vznikla veľmi spontánne pred pätnástimi rokmi, keď skupina vtedaj- 
ších študentov animácie z bratislavskej VŠMU založila malý festival u svojich ka-
marátov v jednom z prvých slovenských kultúrnych centier Stanici Žilina-Zárie-
čie. Ide o jediný festival súčasného animovaného filmu na Slovensku a možno aj 
preto sa z amatérskeho podujatia časom stal jeden z najväčších festivalov filmu 
u nás. Festival sa sprofesionalizoval a rozrástol sa aj do ďalších lokácií v rámci 
mesta. Žilinčania si možno ešte budú pamätať animované rozprávky, ktoré sme 
premietali na veľkoplošnej obrazovke umiestnenej na Námestí Andreja Hlinku. 
Veľká vďaka patrí i mestu Žilina. Organizovať takýto veľký festival bez spoluprá-
ce s mestom je prakticky nemožné. Samospráva sa stala partnerom festivalu 
krátko po jeho vzniku už pri druhom ročníku a kontinuálne podporuje festival či 
už finančne, organizačne, alebo propagačne až dodnes. Vďaka vydarenej 
spolupráci sa nám podarilo napríklad zabezpečiť filmové premietanie na Kostol 
svätého Pavla Apoštola na Mariánskom námestí či zaradenie festivalu do pro-
gramu Žilinského kultúrneho leta. Po rokoch vydarenej spolupráce nás veľmi teší, 
že sa mesto stalo spoluorganizátorom tohto podujatia. 

Čo ponúkne Fest Anča 2022 svojim návštevníkom?
Aj v tomto roku sme sa snažili pripraviť pre návštevníkov výber toho najkvalit-
nejšieho a najzaujímavejšieho zo slovenskej i svetovej animácie. Po dvoch ro-
koch, ktoré boli poznačené covid opatreniami a zasiahli i náš festival, sme 
nesmierne radi, že sa Fest Anča môže konečne uskutočniť v plnej paráde, 
naživo od 30. júna až do 3. júla 2022. Okrem filmovej tvorby je pre návštevníkov 
pripravený i bohatý sprievodný program pozostávajúci z hudobných koncer-
tov, prednášok a diskusií i rôznych workshopov. Neoddeliteľnou súčasťou po-
dujatia je aj detský program. Pre najmladších divákov sú pripravené nápadité 
filmové tituly, ktoré pracujú s detskou imagináciou, stimulujú ich k premýšľaniu 
nad filmom a prehlbujú ich vzťah s umením. Vyvrcholením bude posledný deň 
festivalu, počas ktorého si budú môcť pozrieť filmy v Bábkovom divadle Žilina 
či na Stanici Žilina-Záriečie. Filmový program bude doplnený aj štyrmi celove-
černými rodinnými filmami, z čoho spomenieme napríklad film Tvojazem od 
Petra Budinského. 

Pripravili ste si pre svojich priaznivcov aj nejaké novinky?
Jubilejný 15. ročník bude plný noviniek. Prvou z nich je Študentské fórum, ktoré 
sa bude konať od 27. júna do 3. júla a vytvorí prostredie na diskusiu medzi ško-
lami a študentmi z regiónu strednej a východnej Európy a školami z krajín 
západnej Európy. Ďalšou z noviniek je, že sa festival rozrastá nielen dátumovo, 
ale aj priestorovo. Okrem pôvodných lokácií, ako sú Stanica Žilina-Záriečie, 
Nová synagóga, Artfórum či Bábkové divadlo Žilina, sa po novom môžu ná- 
vštevníci tešiť aj na program v priestoroch Mestského divadla Žilina. Pre divákov 
sme si taktiež pripravili filmové pásmo venované ukrajinským animátorom  
s názvom Pred vojnou. 

Žilina bude už po 15-krát hostiť Medzinárodný festival animácie Fest Anča. Od 30. júna až do 3. júla sa priaznivci animovaných filmov 
a videí môžu tešiť na pestrú paletu súťažných titulov, ktoré zabojujú o prestížne ocenenia v rôznych kategóriách. O pripravovaných 
novinkách, samotnom programe i histórii podujatia nám viac prezradil programový dramaturg a kurátor filmových blokov – Jakub Spevák. 
Podujatie sa koná pod záštitou mesta Žilina.

autor foto – Šimon Lupták

Aká je tohtoročná téma podujatia?
Hoci by sme si radi mysleli, že súčasná spoločenská situácia je iná, nie je tomu 
tak. Ešte stále bojujeme v spoločnosti s predsudkami a rodová (ne)rovnosť je 
veľkou témou. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli aktuálny ročník Fest Anče 
upriamiť na ženy (nielen) v animácii – na autorky i hrdinky, pričom sme sa  
chceli na svet pozrieť najmä ich pohľadom. Téme sa bude venovať hlavne 
filmový fokus krátkych animovaných filmov, ale aj pestrý výber celovečerných 
filmov. Tohtoročná téma „ženy v animácii“ ponúkne divákom aj prierez tvorby 
troch generácií slovenských animátoriek či rôznorodú reprezentáciu ženských 
tém. Súčasťou premietaní budú aj rozhovory s osobami, ktoré sú nejakým 
spôsobom prepojené s reflektovanou témou.

Koľko filmov a z akých krajín sa prihlásilo do tohtoročnej medzinárodnej súťa-
že animovaných krátkych filmov a hudobných videí?
V tomto roku bolo do súťaže prihlásených vyše 1 250 filmov zo 68 krajín sveta, 
napríklad z Filipín, Čile, Ghany či Uzbekistanu. Spomedzi nich sa však do oficiál-
neho výberu prebojovala iba jedna šestina, ktorá sa predstaví v dvoch sek- 
ciách – súťažnej a nesúťažnej. Pôjde o krátke animované filmy do 30 min., 
ktoré vznikli za posledné dva roky.

V rámci súťažnej sekcie bude vybrané filmové diela hodnotiť odborná porota, 
ktorá následne udelí ocenenia za: Najlepší krátky animovaný film, Najlepší štu-
dentský krátky animovaný film, Najlepší animovaný videoklip, Najlepší detský 
krátky animovaný film a Najlepší slovenský krátky animovaný film. Cenu 
primátora Anča Award za Najlepší slovenský krátky animovaný film odovzdá 
výhercovi, spolu s finančnou odmenou, primátor Peter Fiabáne. 

V rámci nesúťažnej sekcie sa môžu diváci tešiť aj na filmy v kategóriách: Slo-
venská panoráma, Svetová panoráma, Krátky animovaný dokument, Anička 
v Mordore či Extrémne krátka sekcia extrémne krátkych filmov.

15. Medzinárodný festival animácie 30. 06. — 03. 07. 2022 www.festanca.sk
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STREDA  1 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT  KOMORNÝ KONCERT 
      M. VAŇOUČEK (K LAVÍR) & M. BUGALA (GITARA) & R. BALZAR (KONTRABASS) 

ŠTVRTOK  2 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN  KADERNÍČKY 
      

KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN   KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA? 
      

TRAGIKOMÉDIA / TEXT BREZÁNIOVÁ, VIECHA, FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH

SOBOTA  4 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN  A JE TU ZAS
 

      
KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

PONDELOK  6 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 12+ / 60 MIN / HOSŤ  III GAŠTANOVÉ KONE

     

TRIESKA V OKU / RÉŽIA VOJTECH KOLEJÁK

UTOROK  7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ 3T V DIVADLE
 

STREDA  8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 60 MIN / DERNIÉRA  BEZZUBATÁ 

      

INFERNÁLNA PSYCHOFRAŠKA / TEXT MIKLÓS FORGÁCS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK  9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN  NAŠE FOTKY

 
      

DRÁMA / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  10 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN  NEZNÁŠAM ŤA!

 
      

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

SOBOTA  11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN  ŽLTÁ ČIARA

      

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

STREDA  15 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN  ANNA KARENINA

 
     

DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

STREDA  22 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN / DERNIÉRA  HEY! SLOVÁCI 

      

AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV

 

     

RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

ŠTVRTOK  23 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN  TRIKY, FET A MAKAČI

 
     

KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  24 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN  KADERNÍČKY

      

KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA  25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN  VEDĽAJŠIE ÚČINKY 

      

DRÁMA / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

STREDA  28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT  ONE DAY JAZZ FESTIVAL

 

Vstupenky na domáce predstavenia zakúpené online s použitím kódu MDZ30 sú o 30% 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

JÚN
30. DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

PETER MARTINČEK V INSCENÁCII KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA?

1+1 VSTUPENKA ZA 1€
NA VŠETKY DOMÁCE PREDSTAVENIA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA DO KONCA SEZÓNY 2021/2022.

NUTNÉ UPLATNIŤ V POKLADNICI MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA. NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S INÝMI ZĽAVAMI.
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Podcast

mesta Žilina

Program jún 2022

Trvá do 10. 6.  VÝSTAVA Peter Sagan / Objektívom Tomáša Školníka
Trvá do 10. 6.  VÝSTAVA Výber záverečných prác študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu  
  v Žiline
1. 6. 9.00 – 16.00  DEŇ DETÍ V PALÁCI Deň plný zábavy s pracovnými listami
2. 6. 17.00, 19.00  UMELECKÝ PREDNES Putovanie prednesom
  Umelecký prednes žiakov ZUŠ F. Špániho v Žiline pod vedením Mgr. art. M. Valašíka.
7. 6. 17.00 PREDNÁŠKA Etnomedicína a elementy ľudovej mágie. Prednáša K. Nádaská.
8. 6. 16.30 TVORIVÁ DIELŇA S TATIANOU / Творча майстерня з Тетяною
8. 6. 18.00 PREMIETANIE Tutanchamón – posledná výstava (r. E. Pagano, 2022). Vstup 3/2 €
9. 6. 17.00 GENIUS LOCI Žilinské mažoretky
  Hosťami diskusie sú Ľ. Štefková, A. Funtíková a L. Ľuptáková.  
  Moderuje D. Stránska.
14. 6. 16.00 TVORIVÁ DIELŇA Základy knižnej väzby v knihárskej dielni L. Mlichovej – II. časť
18. 6. 10.00 INKLUZÍVNE KINO Chlpáčikovia (r. D. Silverman, R. S. Persi, 2020)
18. 6. 15.00 RODINNÁ SOBOTA O troch grošoch / Divadlo Dvor zázrakov
20. 6. 16.30 TVORIVÁ DIELŇA Linoryt – I. časť
21. 6. 17.00  PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU Umelci vo vojne – vojna v umení
  Umenie v časoch 1. svetovej vojny. Prednáša K. Bajcurová.
22. 6. 16.30 TVORIVÁ DIELŇA S TATIANOU / Творча майстерня з Тетяною
22. 6. 18.00 PREMIETANIE Frankofónia (r. A. Sokurov, 2015). Vstup 3/2 €
23. 6. 19.00 KONCERT Lash & Grey. Vstup 3/2 €
25. 6. 16.30 PREDSTAVENIE KNIHY Židia v Žiline – cintorín. Moderátorom je P. Frankl. 
27. 6. 16.30 TVORIVÁ DIELŇA Linoryt – II. časť 
30. 6. 17.30 VERNISÁŽ Identita mesta Žilina / Dušan Mellner 

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina, 041 764 9692, info@rosenfeldovpalac.sk, www.rosenfeldovpalac.sk 
Otváracie hodiny: po – pia 9.00 – 16.00, so – ne 10.00 – 16.00 (v prípade konania podujatia predĺžené do začiatku podujatia)
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.

do 7. júna 

RODIČIA 
POZOR!
DETSKÉ JASLE NA PUŠKINOVEJ ULICI A

ULICI VEĽKÁ OKRUŽNÁ OZNAMUJÚ VOĽNÉ

MIESTA PRE DETI DO 3 ROKOV S NÁSTUPOM

MOŽNÝM OD 1. SEPTEMBRA 2022

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje
komplexnú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie. Podmienkou pre
prijatie dieťaťa do zariadenia je podanie písomnej žiadosti. Tlačivá žiadosti
nájdete v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline a na internetovej stránke
mesta Žilina. Vyplnenú žiadosť môžete odovzdať osobne do klientskeho centra
alebo zaslať poštou či e-mailom v priebehu celého kalendárneho roka. 

O prijatie dieťaťa do jasličiek je možné požiadať v priebehu
celého roka, najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.
Dieťa (už aj ako trojročné) potom môže navštevovať jasličky
celý školský rok až do doby nástupu do materskej školy.
Podmienkou však je, aby malo dieťa v čase nástupu do
jasličiek menej ako 3 roky.

www.zilina.sk/zivot-v-meste/socialna-
pomoc/tlaciva/alebo osobne v klientskom centre, 
telefonicky: +421 41 70 63 503, 
e-mailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Viac informácií nájdete aj na:



ŠTVRTOK / 16.6.
Mariánske námestie / od 11:45    

Žilinské mažoretky Diana, Tanečné divadlo Diana 
a Tanečný klub Spektrum, Materská škola Varšavská, 
Tanečná skupina Argonnath, Tanečné divadlo Extad, 
Žiaci tanečného odboru SZUŠ Ružová, Kapela ZUŠ 
Ferka Špániho, ZŠ Závodie -  SZUŠ Brioso

 

PIATOK / 17.6.
Mariánske námestie / od 13:35    
DFS Lieska, First Movement a RocKids (ZUŠ L. Árvaya), 
DFS Cipovička, Spevácka skupina Spievanky, Sláčikový 
orchester ZUŠ L. Árvaya, Gorazďáci z 3.A

16.6. - 18.6.2022

www.zilina.skwww.staromestske-slavnosti.sk

pod záštitou primátora Petra Fiabáne

Námestie Andreja Hlinku 
& Mariánske námestie

26.
ročník

16.6. Námestie
Andreja Hlinku 

13:20
14:20
15:30
16:00
17:30
19:00
20:30
22:00

DEREŠ
ŠČAMBA
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
AYA
ZUZANA SMATANOVÁ
PETER NAGY
BIJOUTERRIER
HEĽENINE OČI

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Sprievodné akcie
15.6.2022 XXV. ROČNÍK SLÁVNOSTNEJ 
AKADÉMIE ZBORU ŽILINCOV
Radnica mesta Žilina o 16:00   
15.6.2022 SÚŤAŽ „ŽILINA – MOJE MESTO“
Vyhodnotenie súťaže / malá zasadačka 
Mestského úradu v Žiline o 13:00     
18.6.2022 ROSENFELDOV PALÁC 
o 10:00 Chlpáčikovia
o 15:00 O troch grošoch 

17.6. Námestie
Andreja Hlinku 

13:30
14:40
16:05
17:35
19:05
20:30
22:00

LOS BRADOS
ARZÉN
FUNNY FELLOWS
GLADIÁTOR
DESMOD & ROBO ŠIMKO
ŠKWOR
KONFLIKT

16.6. Mariánske
námestie

14:30
15:10
16:35

18:00
19:30

21:00

SLÁVNOSTNÝ SPRIEVOD
SPEVÁCKY ZBOR OMNIA
ŠTÁTNY KOMORNÝ
ORCHESTER ŽILINA
MIJAKTIÇ ORKESTAR
GEIŠBERGOVCI 
A BALKANSAMBEL
POLEMIC

17.6. Mariánske
námestie

16:30

18:00
19:30
21:00

BIG BAND ŽILINSKÉHO 
KONZERVATÓRIA
FS ROZSUTEC
THE DUDES OF ELLINGTON
MR. TEDDY AND THE SIDEKICKS

18.6. Mariánske
námestie

13:30
16:00
17:30
19:00
20:45

EKUMENICKÉ MODLITBY 
RICHARD AUTNER
PUDING PANI ELVISOVEJ
BAD KARMA BOY
FALLGRAPP

Mimoriadne spoje DPMŽ
Cestovné podľa platnej tarify
    

16.6.2022 / štvrtok
Hurbanova (Úrad práce)
o 23:30 / Hliny, Solinky, Vlčince – č.4 / Hájik, Závodie – č.6
  

Hurbanova (Kálov) 
o 23:30 / Vlčince – č.14
    

16.6. a 17.6.2022 o 24:00
z Autobusovej stanice Žilina na smery: 
Žilina » Rosina » Višňové
Žilina » Stráňavy » Strečno
Žilina » Rajecké Teplice » Rajec
Žilina » Teplička nad Váhom » Varín » Belá » Terchová
Žilina » Kotešová » Bytča
Žilina » Kysucké Nové Mesto

17.6.2022 / piatok
Hurbanova (Úrad práce)
o 23:25 / Bánová, Bytčica – č.21
o 23:30 / Hliny, Solinky, Vlčince – č.4 / Hájik, Závodie – č.6 
  

Hurbanova (Kálov) 
o 23:25 / Budatín, Brodno – č.22 / Trnové – č.24 / Zádubnie, Zástranie – č.27 
o 23:30 / Vlčince – č.14

Mimoriadne spoje SAD ŽILINA


