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Každý rok nám spríjemňuje letné dni Žilinské kultúrne leto. Na bohatý program sa môžete tešiť aj tento rok. Tanečné, hudobné i športové podujatia nás 
budú sprevádzať od júla do októbra. Nebudú chýbať tradičné obľúbené podujatia – koncerty počas Mariánskeho leta, Detské divadlá v Parku na 
Studničkách, Bažant Kinematograf, Hudobné stredy v Sade SNP či Stredoveký deň.

Obnovujeme komunikácie

Od júna do konca októbra tohto roka sa musia 
motoristi pripraviť na menšie obmedzenia, ktoré 
budú spôsobené opravou viacerých cestných 
komunikácií. Radnica mesta vynaložila 650 000 
eur, vďaka čomu prejde viacero dôležitých 
dopravných úsekov miestnych komunikácií  
a chodníkov obnovou.

Počty poslancov ani volebné obvody 
sa meniť nebudú, rozhodlo žilinské 
mestské zastupiteľstvo

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré 
sa na Slovensku uskutočnia 29. októbra, si budú 
Žilinčania voliť 31 mestských poslancov v ôsmich 
volebných obvodoch. Ide o rovnaký počet, ako to 
bolo v predchádzajúcich voľbách do orgánov 
samosprávy obcí pred štyrmi rokmi. 

Opäť tu máme Žilinské kultúrne leto

Prípravy na spustenie Integrovaného dopravného 
systému Žilinského kraja (IDS ŽSK) vrcholia. 
S jedným cestovným lístkom budete môcť  
od 10. júla cestovať rôznymi dopravnými 
prostriedkami – vlakom, prímestským autobusom 
aj mestskou hromadnou dopravou v Žiline, 
Čadci alebo Kysuckom Novom Meste.

Mesto je pripravené na spustenie 
integrovaného dopravného 
systému
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A Slávnostné otvorenie atletického štadióna, 
ktorý spĺňa svetové parametre
Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a mesto Žilina slávnostne otvorili 400-metrový atletický štadión s ôsmimi 
dráhami 27. júna 2022. Atletický areál na Veľkom Diele sa môže pochváliť novou bežeckou dráhou s jedineč-
ným osvetlením a futbalovým ihriskom s modernými technológiami. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnila 
viac než stovka pozvaných hostí a zo športových osobností nechýbal riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica  
a bývalý olympijský víťaz z Ria Matej Tóth.

Nové športovisko na Veľkom Diele bude 
otvorené pre športovcov aj verejnosť, 
športové kluby a študentov univerzity. Ob-
novený 400-metrový atletický ovál spĺňa 
najvyššie štandardy na organizáciu súťaží 
podľa medzinárodných predpisov IAAF, 
hlavná tribúna ponúka umiestnenie pre 300 
divákov alebo športovcov a ďalšie pohy-
blivé tribúny majú kapacitu 50 miest. Čer-
vená tartanová dráha, sektory pre tech-
nické disciplíny a nová trávnatá plocha by 
mali byť plne k dispozícii začiatkom nového 
akademického roka v septembri 2022.

Atletický štadión je oplotený, chránený 
kamerovým systémom a o celý areál sa 
bude starať Ústav telesnej výchovy. V rámci  
atletického štadióna budú plne k dispozícii 
aj sektory na vrh guľou, skok do výšky, skok 
do diaľky a skok o žrdi, hod diskom, hod 
kladivom a hod oštepom.  Vchádzať sa 
bude cez turniketové brány, potrebná 
bude aj registrácia. Bližšie informácie týka-
júce sa vstupu na štadión budú zverejnené 
na webovej stránke ateltickystadion.uniza.
sk.

Na výstavbe atletického štadióna sa spo-
lupodieľali UNIZA a mesto Žilina v sume viac 
než dva milióny eur. K investícii prispel aj 

Slovenský atletický zväz čiastkou 400-tisíc eur. Žilinská univerzita v Žiline vy-
budovala vo vlastnej réžii dve ďalšie multifunkčné ihriská, ktoré sú súčasťou  
športoviska a budú ich využívať študenti a zamestnanci UNIZA.

Pôvodné športovisko Žilinskej univerzity v Žiline má viac ako 60 rokov a od 
roku 2022 sa stáva miestom, kde budú športovci písať svoju históriu a štu-
denti zdolávať študijné i športové výzvy v tých najlepších a najnovších pod-
mienkach zároveň.

Atletický štadión bude otvorený pre verejnosť  s voľným vstupom od 18. 7. – 31. 7. 2022, potrebná je však registrácia prostredníctvom 
webovej stránky atletickystadion.uniza.sk, kde budú aktuálne informácie vrátane prevádzkového poriadku.

V rámci výstavby atletického štadióna sa vysadilo aj nové stromoradie. 

Milí Žilinčania,

leto je oficiálne tu a ja 
vám želám, aby s jeho 
príchodom do vašich 
životov zavítalo trochu 
tej zdravej letnej leni-
vosti. A oddýchli ste si 
od prívalu povinností.  
My, Žilinčania, máme 
to šťastie, že v blízkom 
okolí vždy nájdeme 
skvelé možnosti vyžitia, 
či už človek patrí medzi 
milovníkov horúcich dní 
pri vode, alebo relaxu  
v tieni lesov. 

V tomto čísle Rad-
ničných novín sa okrem 
iného dočítate o 
pokračujúcej obnove 
zastávok MHD, inštalácii 
polopodzemných kon-
tajnerov na Hájiku či  
o tohtoročnej rekonštruk-
cii ciest a chodníkov  
v celkovom rozsahu 30 
000 m². Dozviete sa tiež 
užitočné informácie o 
jesenných komunálnych 
a krajských voľbách  
alebo aj to, kde v le-
soparku nájdete verejné 
ohniská pre organizáciu 
vašej letnej opekačky. 

Len pred pár dňami 
sme v spoločnosti hostí 
z celého Slovenska sláv-
nostne otvorili nový ži-
linský atletický štadión. 
Keďže štadión spĺňa 
medzinárodné štan-
dardy, v budúcnosti 
sa môžeme tešiť na or-
ganizáciu prestížnych 
podujatí a zaujať svoje 
právoplatné miesto na 
športovej mape Slo- 
venska a Európy. Aj  
tento aktuálne najnovší 
a najväčší z radu obno-
vených žilinských špor-
tových areálov bude 
slúžiť nielen profesionál-
nym športovcom, ale 
aj študentom a širokej 
verejnosti.  Je pred nami 
ešte kus cesty, ale som 
rád, že v tomto smere 
po rokoch prebúdzame 
zanedbaný potenciál 
nášho mesta. 

Príjemné čítanie praje
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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.

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

Čo nám prinesie Žilinské kultúrne leto

4. júl 1997
Železnice Slovenskej republiky dali do používania 
podchod pod železničnou stanicou v Žiline. Pod-
chod veľmi odbremení staničnú halu, ktorá už 
kapacitne nestačí. V podchode bude zriadených 
viacero obchodov, čo ešte viac skultúrni vstup do 
nášho mesta. Práce na predĺžení podchodu sa 
začali v marci 1996.

12. júl 1999
V rámci reintrodukčného projektu boli z budovy 
mestského úradu na územie Žiliny vypustené na 
voľný let dva kusy dravého vtáka – Sokola rároha 
(Falco cherrug). Začlenenie sokolov do prostredia 
je súčasťou projektu znižovania stavov populácie 
divých mestských holubov v našom meste. Od 
prítomnosti týchto dravcov sa očakáva posilne-
nie ekologickej stability v meste. 

29. júl 1999
Žilinu navštívil Pavol Bock, major Kráľovskej armády 
Veľkej Británie, ktorý dnes žije v Anglicku. Pán Bock 
bol počas druhej svetovej vojny spolubojovníkom 
Jozefa Gabčíka, s ktorým absolvoval parašutis-
tický výcvik. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie 
tunajšieho pluku. 

4. júl 2000
V podvečerných hodinách sa cez Žilinu prehnal 
vietor, ktorého najvyššia nárazová rýchlosť do-
sahovala 122 kilometrov za hodinu. Porušené 
boli vzdušné elektrické vedenia, na Hájiku vietor 
odniesol strechu z pohostinstva. Veľké škody 
víchrica spôsobila v Sade SNP, kde vyvrátila dva 
pagaštany, na Kysuckej ceste napoly rozlomila 
mohutnú lipu. Veľká škoda vznikla na cintoríne  
v Žilinskej Lehote, kde zlomila viac ako 350-ročnú 
lipu, ktorej pád zdemoloval neďalekú kaplnku. 

4. júl 2004
Na Závodskej ceste pri kasárňach pred Kosto-
lom sv. Štefana kráľa bol odhalený pamätník  
s názvom „Cesty bez návratu“. Na pamätníku je 
nápis:  Na tomto mieste od marca do októbra 
1942 stál zberný tábor, z ktorého bolo tisíce slo- 
venských židov deportovaných do táborov smr-
ti. Autormi pamätníka sú Jacob Enyedi a Ariech 
Klein (pôvodom zo Žiliny). Na odhalení sa zúčastnil 
aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. 

15. júl 2005
Bolo obnovené pravidelné letecké spojenie medzi 
Žilinou a Prahou. Na žilinskom letisku v Dolnom 
Hričove pristálo lietadlo Českých aerolínií (ČSA) 
typu ATR 42-500 pre 46 cestujúcich. Letecký spoj 
bude premávať denne, v budúcnosti 2x denne, 
zatiaľ okrem soboty. Na letisku bol vybudovaný 
nový terminál v hodnote 50 mil. Sk, hlavne vďaka 
veľkej podpore mesta Žilina. Posledný let do Prahy 
z tohto letiska sa uskutočnil 28. marca 1981. 

7. júl 2007
Na radnici sa v tento magický dátum uskutočnilo 
17 sobášov.

STRÁNKOVÉ HODINY
Mestský úrad v Žiline

Pondelok: 7.30 – 15.30  hod.

Utorok: 7.30 – 15.30 hod. 

Streda: 7.30 – 17.00 hod. 

Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod. 

Piatok: 7.30 – 14.00 hod. 

Autor: KŠ

Program Žilinského 
kultúrneho leta je 
rozmanitý a myslí na 
všetky vekové kate-
górie a milovníkov 
rôznych hudobných 
a umeleckých žán-
rov. Nebudú chýbať 
tradičné obľúbené 
podujatia ako kon-
certy počas Marián-
skeho leta, Bažant Ki-
nematograf, Hudobné 
stredy v Sade SNP či 
Stredoveký deň. Na 
svoje si prídu aj milovníci 
športu, príležitosť zašpor-
tovať ponúknu pravi-
delné ranné cvičenia 
jogy, podujatie Beh na 
Dubeň Žilinský triatlo-
nový festival, Žilinský 
mestský polmaratón 
alebo Žilinská plavecká 
štafeta. Žilinské kultúrne 
leto opäť myslí aj na naj- 
menších. Sad na Stud-
ničkách sa každú stredu 
od 17.00 hod. premení 

Každý rok nám spríjemňuje letné dni Žilinské kultúrne leto. Na bohatý program sa môžete tešiť 
aj tento rok. Tanečné, hudobné i športové podujatia nás budú sprevádzať od júla do októbra.

na divadelné javisko  
a pre najmenších sú pri-
pravené predstavenia.

Kultúrne leto prinesie aj 
obľúbený folklórny fes-
tival Dožinky, ktorý sa 

Tešiť sa môžete opäť aj koncerty Mariánskeho leta.

Tvorivé remeselné dielne budú od 18. do 22. júla. 

uskutoční od 25. do 26. 
augusta na Mariánskom 
námestí. Návštevní-
ci festivalu si vďaka 
folkloristom zo súboru 
Rozsutec a ich hostí 
pripomenú tradičné 
zvyky počas dožiniek.
Počas Tvorivých reme- 
selných dielní môžete 
na Mariánskom námestí 
obdivovať šikovné ruky 
remeselníkov, ktorí 
udržiavajú tradície 
našich predkov. Reme- 
selné dielne sa budú 
konať 18. až 22. júl .

Program Žilinského kul- 
túrneho leta štartuje už 
v piatok 1. júla koncer-
tom o 19.30 hod. na 
Mariánskom námestí. 
Užite si leto v Žiline  
s nami!
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Staveniská boli odo- 
vzdané 1. apríla a práce 
budú dokončené za- 
čiatkom októbra tohto 
roku. Celkové náklady sú 
vo výške 138 703,24 eura 
a budú financované z 
Integrovaného regionál-
neho operačného pro-
gramu cez Európsky 
fond regionálneho roz-
voja. Pri zastávke Polícia 
vzhľadom na jestvujúci 
stav vozovky sa v rám-
ci rekonštrukcie počíta 
s výmenou obrubníka, 
výmenou krytu chod-
níka a s položením 
novej obrusnej vrstvy  
v priestore zastávkovej 

plochy. Na zastávke 
nebude zriadený 
prístrešok z dôvodu blíz-
kosti budovy Krajského 
úradu Justičnej polí-
cie Policajného zboru 
v Žiline. Na zastávke 
pribudne šesť parkových 
lavičiek a nové odpad-
kové koše. Taktiež sa 
osadí nový označník  
s cestovným poriadkom.

Vzhľadom na rozsah 
poškodenia asfaltovej 
vozovky na zastávke 
Kysucká je potrebná 
jej kompletná výmena. 
Základné parametre 
zastávky zostanú zacho-

vané. Pribudne nový troj- 
modulový priechodný 
prístrešok bez bočných 
stien s integrovanou 
lavičkou na sedenie. 
Jedna lavička so smet-
nou nádobou pribudne 
aj mimo prístreška.  

Existujúci novinový stá-
nok bude počas re-
konštrukcie odstránený 
a dočasne uskladnený 
mimo priestoru stavenis- 
ka. Po dokončení 
prác bude umiestnený 
na pôvodnom mies- 
te. Pribudne aj nový 
označník s cestovným 
poriadkom.

Mesto pokračuje v rekonštrukcii zastávok MHD
Štvrtá etapa rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej dopravy je 
v plnom prúde. V spomínanej etape prejdú dve zastávky obnovou, 
a to zastávka Polícia smerom na sídlisko Hájik a zastávka Kysucká 
smerom do centra mesta. 

Autor: KZ

Mesto Žilina začalo s re-
konštrukciou cestných 
komunikácií. Po rokoch 
sa dočká výmeny 
obrusnej vrstvy Rondel. 

Oprava vozovky tohto 
dôležitého prepojenia 
prebehne v rámci jed-
ného víkendu, aby sa 
čo najmenej obmedzil 

presun motoristov. Pred-
pokladaný termín prác 
je 15. až 17. júl 2022, 
ktorý sa však môže 
zmeniť na iný víkend.

Obnovujeme komunikácie
Od júna do konca októbra tohto roka sa musia motoristi pripraviť 
na menšie obmedzenia, ktoré budú spôsobené opravou viacerých 
cestných komunikácií. Radnica mesta vynaložila 650 000 eur, 
vďaka čomu prejde viacero dôležitých dopravných úsekov 
miestnych komunikácií, chodníkov, ako i asfaltových športových 
ihrísk obnovou. Predpokladaná rozloha opravených plôch bude 
približne 35 000 m2. 

Okrem Rondla prejdú 
výmenou povrchy vo-
zoviek v úsekoch na 
Uliciach Mateja Bela, 
Pod Hradiskom, Lichar-
dova, Do Stávku, Os-
vety – Oslobodenia, 
Veľká okružná – Pred-
mestská, 1. mája (jeden 
jazdný pruh v smere od 
Predmestskej po Nám. 
gen. M. R. Štefánika), 
Rádová, Šoltésovej, 
Kubelíková, Zábrežná. 
Celkovo je napláno-
vaných približne 30 úse-

kov po celom meste. 
Rekonštrukciou prejde 
aj viacero chodníkov, 
a to na Ul. Janka Silana, 
Platanová, Gaštanová, 
Jaseňová, Oslobode-
nia, chodník v pod- 
chode spájajúci mestské 
časti Vranie a Brodno, 
časť cyklotrasy z Budatí-
na pri podchode na Ky-
suckú ulicu, Suvorovova 
a Predmestská. V rámci 
asfaltovania sa opravia 
ihriská na Gaštanovej, 
Javorovej, Petzvalovej, 

Tulskej a na Pažite. 
Myslelo sa aj na mater-
ské školy a opravia sa 
plochy v Materskej škole 
na ulici Cesta k vodo-
jemu v Budatíne, Ma-
terskej škole na Kultúrnej 
ulici v Zástraní a v Ma-
terskej škole Andreja 
Kmeťa na Hollého ulici. 

V neposlednom rade 
prebehne výmena 
asfaltovej plochy na 
futbalovom štadióne  
v Bánovej.

Autor: KZ

Predpokladaný termín prác na Rondli je 15. až 17. júl 2022.

Ulica Mateja Bela

Zastávka MHD – Polícia
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Celkové náklady no- 
vého osvetlenia boli vo 
výške 83 499,47 eura. 
Pribudlo 27 kusov stožia- 
rov, kde je nainštalo-
vané LED osvetlenie, 
ktoré zaručí kvalitnú svie- 
tivosť za nízke náklady. 

Koncom minulého roka 
prebehla revitalizá-
cia vnútrobloku a aby 
nedošlo k poškodeniu 
nových chodníkov, 
museli prekopávky 
vykonávať pretlakom. 
Vďaka tomu zostala 
kvalita chodníkov za- 
chovaná.  

Počas revitalizácie 
vnútrobloku G. de 
Lannuriena boli do-
plnené nové herné, 
ale aj obnovené jest-

vujúce prvky pre deti, 
ktoré boli doplnené  
o dopadové prvky 
pre vyššiu bezpečnosť 
detí. Taktiež pribudol 
mobiliár pre oddycho-
vú zónu (lavičky, stoly, 
prístrešok), workoutové 
prvky a v neposlednom 
rade pribudla nová 
zeleň. 

Chodníky v rámci 
riešeného územia boli 
navrhnuté tak, aby ply-
nulo nadväzovali na 
jestvujúce chodníky  
a tvorili jednotný komu-
nikačný systém. Projekt 
zohľadnil aj požiadavky 
od občanov a stal sa 
miestom pre aktívny 
oddych všetkých ve-
kových skupín oby-
vateľstva. 

Lokality umiestnenia 
boli vybrané na základe 
dostupnosti a umiest-
nenia inžinierskych sietí. 

Prvé dve stojiská sa budú 
realizovať na hranici ulíc 
Matej Bela a Jedlíko-
va a druhé pribudne 
v lokalite Mateja 
Bela a Stodolova.
Ďalšie tri sa budú rea- 
lizovať v druhej etape a 

pribudnú na Slnečnom 
námestí, na Jedlíkovej  
a Kempelenovej ulici. 

Stojiská budú obsa-
hovať nádoby na ko-
munálny odpad 5 m3, 
sklo 1,5 m3, papier 5 m3, 
plast 5 m3, kov 1,5 m3, 
viacvrstvové kombino-
vané materiály 5 m3 a 
BIO odpad 1,5 m3. Polo- 
podzemné stojiská sú 

ďalším prvkom, ktorý 
zamedzí prístup divia-
kom k odpadkom. 

Počas mesiaca jún 
boli na sídlisku Hájik 
osadené betónové 
ohradníky na komunál-
ny odpad v počte 30 
kusov. Aj tieto kroky 
dopomohli k tomu, aby 
bolo na sídlisku o niečo 
bezpečnejšie a čistejšie. 

Práce začali 29. marca 
a boli dokončené kon-
com júna. Ako prvá bola 
demontovaná časť vi- 
trín slúžiacich na oznamy 
a verejné vyhlášky, 
ktoré nahradili elektron-
ické kiosky umiestnené 
pri vonkajšom schodis- 
ku. Poslednou fázou je 
premiestnenie zvyšných 
dvoch vitrín na iné  
viditeľné miesto.

Hlavným cieľom revita- 
lizácie bolo sprístupniť 
zelenú plochu verejnosti 
a vytvoriť nielen precho-
dovú, ale aj pobytovú, 
relaxačnú, náučnú a 
ekologickú zónu v cen-
tre mesta. V lokalite 
pribudli kvetináče, stro-
my, okrasné trávy, infor-
mačná tabuľa, domček 
pre hmyz, náučné hap-
tické domčeky, vtáčie 
búdky, lavičky a po- 
pisné tabuľky.

Na Hájiku 
bude o niečo 
bezpečnejšie
Vďaka novému osvetleniu, ktoré pribudlo 
v zrevitalizovanom vnútrobloku Georgesa de 
Lannuriena na sídlisku Hájik, sa zvýši 
bezpečnosť obyvateľov vo večerných 
hodinách. Práce začali v apríli tohto roka 
a boli dokončené v júni. 

Autor: KZ

Pred mestským úradom vznikol 
upravený zelený priestor
V Žiline vznikol nový zelený priestor na oddych, ktorý bol financovaný z Nórskych fondov. 
Plocha sa nachádza pred Mestským úradom v Žiline a nájdete na nej aj edukačné prvky. 
Celkové náklady boli  vo výške 28 393 eur.

Autor: KZ

V Žiline pribudne 5 nových 
polopodzemných stojísk
Obyvatelia Hájika sa môžu tešiť na nové polopodzemné stojiská. 
Celkovo ich pribudne 5 a ich výstavba sa bude realizovať v dvoch 
etapách. Prvé dve stojiská sa budú realizovať od júla a ďalšie tri 
pribudnú po úspešnom verejnom obstarávaní.

Autor: KZ

Prvé dve stojiská sa budú realizovať od júla. 
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V programe júnového mestského zastupiteľstva sa mestskí poslanci venovali 
aj problematike reklamného smogu, hodnoteniu rámca na podporu špor-
tovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina za roky 2020 a 2021, zámeru 
na spracovanie a predloženie všeobecne záväzného nariadenia s aplikáciou 
vyššej sadzby dane pre vlastníkov schátralých stavieb, odobrili plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok roku 2022, schválili Etický 
kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina a tiež si vypočuli in-
formatívne správy o možnostiach vybudovania ekologického cintorína a o 
vytypovaných strechách na objektoch vo vlastníctve mesta s možnosťou 
ich premeny na zelené strechy. Zastupiteľstvo schválilo aj postup pri príprave 
Programu hospodárskeho rozvoja mesta a celého Územia mestského rozvoja 
Žilina a tiež návrhy na schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku za účelom realizácie projektov rekonštrukcie 
budovy Radnice mesta Žilina a projektovej prípravy výstavby a modernizácie 
údržbovej základne autobusov v Žiline.

Počty poslancov ani volebné obvody sa meniť 
nebudú, rozhodlo žilinské mestské zastupiteľstvo
V nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 29. októbra, si budú Žilinčania voliť 31 mestských poslancov  
v ôsmich volebných obvodoch. Ide o rovnaký počet, ako to bolo v predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí pred štyrmi 
rokmi. Rozhodlo o tom Mestské zastupiteľstvo v Žiline, ktoré rokovalo v pondelok 20. júna. 

Volebný obvod číslo 1 (Hliny I – IV, Staré Mesto) bude mať podľa schváleného 
materiálu päť poslancov, volebný obvod číslo 2 (Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Pra-
ha) štyroch poslancov, volebný obvod číslo 3 (Solinky) päť poslancov, voleb-
ný obvod číslo 4 (Vlčince) sedem poslancov, volebný obvod číslo 5 (Hájik) 
troch poslancov, volebný obvod číslo 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové) dvoch po-
slancov, volebný obvod číslo 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota) dvoch po-
slancov a volebný obvod číslo 8 (Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský 
Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie) troch poslancov. 

Žilina na konci apríla tohto roku evidovala 81 480 obyvateľov, pričom najviac 
ľudí býva na žilinských sídliskách Vlčince (17 699) a Solinky (12 079). Priemerný 
počet obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca je v Žiline 2 633.

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE

Žilinskí mestskí poslanci si na poslednom rokovaní vypočuli správu o činnos-
ti Mestskej polície Žilina v roku 2021. Ako na zasadnutí zastupiteľstva uviedol 
náčelník mestskej polície Peter Mišejka, uplynulý rok sa niesol nielen v duchu 
pretrvávajúceho celospoločenského úsilia v boji s ochorením COVID-19, ale 
aj polarizácii spoločnosti a odmietaní pandemických opatrení špecifickou 
časťou obyvateľov. Tento stav preveril schopnosť útvaru Mestskej polície Žilina 
flexibilne reagovať na vznik krízových situácií. V oblasti riadenia ľudských zdro-
jov bola venovaná zvýšená pozornosť ochrane príslušníkov mestskej polície  
z dôvodu ich nenahraditeľnosti pri plnení úloh v tzv. prvej línii.

V roku 2021 plnilo vyše 80 zamestnancov mestskej polície úlohy na základe 
zákonného vymedzenia pôsobnosti poriadkového útvaru v šiestich územných 
obvodoch – okrskoch 24 hodín denne. Aktívna podpora vedenia mesta Žilina 
v uplynulom roku a delegované riadenie útvaru súčasným vedením mestskej 
polície sa pozitívne odzrkadlilo v rozvoji mestskej polície hneď v niekoľkých 
strategických oblastiach. Následkom organizačnej zmeny od 1. januára 2021 
došlo k efektívnejšiemu riadeniu ľudských zdrojov, aplikácii funkčných, organi-
začno-taktických foriem činností jedného z najmodernejších útvarov mestskej 
polície na Slovensku, modernizácii, efektívnemu hospodáreniu a kontinuite 
v rozvoji, v zmysle koncepcie náčelníka mestskej polície na obdobie rokov 
2019 – 2022. Víziou mestskej polície v tomto roku je zabezpečenie kontinuity  
v oblasti rozvoja a modernizácie v súlade s bezpečnostnými trendmi.

NOMINÁCIE PRE UDELENIE OCENENIA 
OSOBNOSŤ MESTA ŽILINA 2022

Mestské zastupiteľstvo v Žiline v pondelok 20. júna schválilo návrh nominácií 
pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2022. Čestné občianstvo mesta 
Žilina bude in memoriam udelené Michalovi Maximiliánovi Scheerovi, uznanie 
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina dostanú Ladislav Valkovič, 
Valéria Hrabovcová, in memoriam Mikuláš Mlynárčik a Cenu primátora mes-
ta Marek Mintál a in memoriam aj Milan Hodoň. Celkovo bolo prijatých 10 
nominácií na osobnosti mesta, ktoré prostredníctvom elektronického dotaz-
níka posúdila 50-členná porota zložená z vážených občanov mesta zastu-
pujúcich komunity alebo organizácie pôsobiace na území Žiliny. Finálne 
nominácie posúdila desaťčlenná komisia pre udeľovanie ocenení. Nomi-
novať osobnosti mala možnosť široká verejnosť v termíne od 1. decembra 
2021 do 31. marca 2022. Osobnosti budú ocenené na slávnosti 22. septembra 
na Radnici mesta Žilina. 

NÁVRH NA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIE MESTA ŽILINA

Mestskí poslanci sa na rokovaní zaoberali aj návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Žilina. Rokovanie o ňom vyplynulo z potreby riešiť stupňujúce sa priestupky  
v nočných hodinách na uliciach Na priekope a Dolný val. Mestská polícia Žili-
na zaznamenala od začiatku roka množstvo oznamov od obyvateľov žijúcich 
v tejto časti mesta. Ide najmä o rušenie nočného pokoja hlukom a hlasnou 
hudbou, znečisťovanie verejného priestranstva, ničenie mestského majetku 
či konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. K porušovaniu verej- 
ného poriadku pravidelne dochádza zväčša počas piatkových a sobotňaj- 
ších nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo napokon rozhodlo o obmedzení 
prevádzkového času na uliciach Na priekope a Dolný val v piatky a soboty 
od 6.00 do 1.00 hod. Primátor mesta zároveň avizoval, že sa s cieľom riešenia 
tejto problematiky uskutoční stretnutie so zástupcami samosprávy, občanmi 
a prevádzkovateľmi súkromného podniku.

VOĽBY 2022

PROBLEMATIKA REKLAMNÉHO SMOGU

V   ĽBY

2022

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH

KRAJOV
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SCHÉMA TARIFNÝCH ZÓN  
V I. FÁZE IDS ŽSK

LEGENDA
trasa autobusovej linky
trasa železničnej linky
mesto / obec
hraničná autobusová / žel. zastávka

zóna typu REGIÓN

zóna typu MESTO

zóna s využitím MHD

zóna bez využitia MHD

ORGANIZÁTOR:  

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

info@idzk.sk | www.idzk.sk

DOPRAVCOVIA ZAPOJENÍ V I. FÁZE IDS ŽSK:

Mesto je pripravené na spustenie integrovaného 
dopravného systému
Cestujúcim prinesie viacero výhod – lacnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie cestovanie verejnou dopravou.

Prípravy na spustenie Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja (IDS ŽSK) vrcholia. S jedným cestovným lístkom budete môcť  
od 10. júla cestovať rôznymi dopravnými prostriedkami – vlakom, prímestským autobusom aj mestskou hromadnou dopravou v Žiline, Čadci 
alebo Kysuckom Novom Meste. Tým, že budú cestovné lístky prestupné medzi rôznymi dopravcami, na viacerých trasách bude cestovanie 
vďaka krátkym prestupným časom aj rýchlejšie a pružnejšie. IDS ovplyvní priaznivo aj cenník verejnej dopravy. Nová tarifa prinesie výrazné 
zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí budú využívať predplatné cestovné lístky.

NOVÉ INTEGROVANÉ CESTOVNÉ PORIADKY

Nevyhnutnou podmienkou úpravy cestovných poriadkov bolo nadviazanie 
prímestských autobusov v stanovených prestupných miestach – uzloch, na 
existujúcu železničnú dopravu. Jednou z hlavných priorít zmeny organizácie 
verejnej dopravy je, že ponúkaná možnosť prestupu na vlak môže pomôcť 
v zrýchlení doby prepravy, a to najmä vyhnutím sa zložitej dopravnej situácii 
na cestnej sieti v úseku Lietavská Lúčka – Žilina. V celom Žilinskom kraji bude 
postupne dochádzať k harmonizácii prestupných miest medzi autobusmi  
a vlakmi. 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCICH

Aktuálne dopravné karty vydané zapojenými dopravcami (SAD Žilina, 
Železničná spoločnosť Slovensko, DPMŽ) bude možné využívať aj naďalej  
v rámci IDS ŽSK. Pre zjednodušenie využívania dopravných služieb však bude 
postačovať už len jedna dopravná karta. To znamená, že ak má cestujúci 
v súčasnosti viac kariet od rôznych dopravcov, po spustení IDS ŽSK mu na 
cestovanie bude postačovať už len jedna dopravná karta bez ohľadu na to, 
v ktorom dopravnom prostriedku sa nachádza. Cestujúci sa sám rozhodne, 
ktorú kartu bude používať v rámci cestovania integrovanou dopravou.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE 
IDS ŽSK?

Organizátorom Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja je 
spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Jej zriaďovateľmi sú 
Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina. Všetky informácie o cestovaní v IDS 
ŽSK nájdete na www.idzk.sk. 

Pilotná 1. etapa zavedenia IDS v Žilinskom kraji pokryje lokalitu Rajecká dolina 
– Žilina – Kysuce. Do systému sú zapojení dopravcovia SAD Žilina, Železničná 
spoločnosť Slovensko a Dopravný podnik mesta Žiliny. 

V uplynulom období úspešne prebehli integračné testy medzi dopravcami, 
momentálne prebiehajú posledné úpravy odbavovacích a predajných za- 
riadení zapojených dopravcov, importujú sa všetky nevyhnutné databázy.

Ak sa rozhodnete cestovať verejnou dopravou, postačí vám jeden cestovný 
lístok, ktorý bude prestupný a umožní neobmedzené cestovanie počas doby 
platnosti predplatného cestovného lístka prímestskými autobusmi, vlakmi 
aj MHD v rámci pilotného územia Rajecká dolina – Žilina – Kysuce. Pozitív-
nou informáciou je, že v rámci IDS ŽSK bude možné použiť aj karty ostatných 
dopravcov v rámci SR zapojených do slovenského dopravného pasu a na- 
o-pak karty našich dopravcov zapojených do IDS ŽSK bude možné používať aj  
u všetkých dopravcov v rámci SR. V praxi to bude znamenať, že napr. študent 
z Košíc bude môcť použiť svoju dopravnú kartu na nákup IDS lístka v rámci 
Žilinského kraja a naopak občan nášho krajského mesta si bude môcť kúpiť 
cestovný lístok v Košiciach. 

ZAPOJENÍ OBJEDNÁVATELIA SLUŽIEB VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Žilinský samosprávny kraj, 
mestá Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca.

ZAPOJENÍ DOPRAVCOVIA V I. ETAPE IDS ŽSK

SAD Žilina a.s. – www.sadza.sk
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. – www.dpmz.sk
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. – www.zssk.sk
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Súťaž bola pre žiakov 4. ročníkov základných škôl, ktorí si mali za úlohu 
položiť otázku: „Ako môžeme prispieť k zlepšeniu klimatickej situácie na našej 
planéte?“ Každý zapojený žiak mal nakresliť, ako by pomohol zmeniť klímu 
sveta k lepšiemu. Následne boli všetci zúčastnení odmenení zaujímavými ce-
nami. 

Celkovo sa do súťaže zapojilo 314 detí s viacerými dielami. Vyhodnotenie diel 
sa uskutočnilo 15. júna, kedy hodnotiaca komisia vybrala 30 najlepších diel. 
Práce žiakov si môžete pozrieť v aule Mestského úradu Žilina do 15. júla.  

Projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina získal 
grant z Nórska v sume 1,1 milióna eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 200 
000 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je aplikovať 
v Žiline opatrenia na zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy.

Zmierňovanie a prispôsobovanie 
sa zmene klímy v meste Žilina očami deti
V rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy  
v meste Žilina  sa od 21. apríla do 31. mája uskutočnila súťaž  
s názvom SOM EKOHRDINA. Do súťaže sa zapojili žilinské základné 
školy, ako aj detské kluby, a to: Základná škola a materská škola Ul. 
Sv. Gorazda 1; Základná škola Lichardova 24; Základná škola  
V. Javorku; Základná škola a Materská škola Školská 49; Základná 
škola a Materská škola Gaštanová 56; Základná škola Karpatská  
a Školský detský klub.

Prvé miesto: dielo v tvare ryby, zľava: druhé a tretie miesto

Pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania 
na základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy na vyučujúci proces

Úlohou je pomôcť preklenúť rozdiely medzi vzdelanostnou úrovňou majoritnej 
a minoritnej skupiny, zabrániť neprospievaniu žiakov a predčasnému ukončo-
vaniu školskej dochádzky, predovšetkým prostredníctvom alternatívnych postu-
pov a individuálneho prístupu k žiakom. Predĺženie školskej dochádzky má vý- 
znamný vplyv na budúce pracovné uplatnenie, zvýšenie životnej úrovne a tým 
aj lepšiu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.

Zvýšenie záujmu rodičov detí o predškolskú výchovu v materských školách
Aktivita pomôže s nástupom do materských škôl deťom a ich rodičom, ktoré 
s tým ešte nemajú skúsenosti. Rodičom pomôžeme aj pri príprave dieťaťa do 
materskej školy a pri plnení nutných administratívnych úkonov. Pomoc bude 
smerovaná aj zamestnancom materských škôl pripraviť sa na prácu s deťmi  
s nižšou školskou vyspelosťou. 

Vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti 
a mladých ľudí v lokalite Bratislavskej ulice
Úlohou je prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času, k rozšíreniu spektra 
aktivít a zručností využiteľných v ďalšom živote, k nasledovaniu pozitívnych vzo-
rov. Aktivity ich rozvíjajú nielen v tvorivých alebo športových činnostiach, ale 
umožňujú im osobnostne sa rozvíjať v bezpečnom prostredí. 

Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty 
bývania
V rámci tejto aktivity bude vyškolený určený terénny sociálny pracovník, ktorého 
úlohou bude pomáhať a pôsobiť v rámci komunity, monitorovať ich situáciu  

Nový projekt podpory pomôže 
marginalizovaným skupinám
Zlepšenie existujúcich životných podmienok, spoločenského prostredia a kvality života marginalizovanej rómskej 
komunity v Žiline je hlavným cieľom projektu s názvom: Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komu-
nity v meste Žilina. Hradený je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finan- 
čného mechanizmu a štátneho rozpočtu v celkovej výške 384 327 eur.

Autor: KZ

a prípadné problémy s úhradou nákladov na bývanie. Táto činnosť má pre-
dovšetkým preventívny charakter, má zabezpečiť udržanie si bývania. 

Požičovňa pracovného náradia zriadená pri komunitnom centre na 
Bratislavskej ulici
Zámerom poskytovania sociálnej služby je priame zapájanie nájomníkov do 
starostlivosti o vlastné bývanie. Pridanou hodnotou tejto aktivity je prepojenie 
rómskej a nerómskej komunity pri rôznych dobrovoľníckych činnostiach ako 
napríklad „Naše mesto“ a podobne.

Rozšírenie činností komunitného centra v lokalite Bratislavskej ulice prostred-
níctvom realizácie nadstavby existujúcej budovy komunitného centra
S cieľom rozšírenia a skvalitnenia realizovaných činností v komunitnom centre 
bude nadstavbou na súčasnej budove komunitného centra vytvorený nový 
priestor. Zväčšenie kapacity umožní lepšie rozdelenie aktivít pre rôzne vekové 
alebo cieľové skupiny klientov komunitného centra.

Vytvorenie novej aktualizovanej koncepcie rozvoja zameranej na sociálnu 
inklúziu marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina na roky 2022 – 2026 
Koncepcia bude zároveň súčasťou celkovej integrovanej územnej stratégie  
v meste Žilina. 

Projekt je zameraný na aktuálne problémy komunity vo viacerých oblastiach.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity a skúsenosti 
v tejto oblasti a na už vytvorené partnerstvá. Aktivity sú naplánované 

tak, aby priamo zapájali obyvateľov Bratislavskej ulice 
do bežných prác a podporovali ich rozvoj.
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VAŠU DOMÁCNOSŤ MÔŽE NAVŠTÍVIŤ ZAMESTNANEC ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR 

Cieľom tohto štatistického prieskumu je získať informácie o vykurovaní ro- 
dinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej 
inventúry, zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby 
Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia  
a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Do zisťovania bolo na Slovensku zapojených 6 650 domácností z viac ako 
490 obcí a miest, medzi ktorými je aj Žilina. V tomto období navštívi vybrané 
domácnosti zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opyto-
vateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie  
a názory, ktoré domácnosti úradu poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa 
a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 1. júla do 30. no-
vembra 2022 zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe 
palív v domácnostiach.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke Štatistického úradu SR 
www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 041/5113210.

Prieskum o vykurovaní v domácnostiach Prieskum o vzdelávaní dospelých 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 1. júla do 30. novem-
bra 2022 zisťovanie o vzdelávaní dospelých, ktoré v tomto roku povinne 
vykonávajú všetky členské štáty Európskej únie u osôb vo veku 18 – 69 
rokov.

Zisťovanie je súčasťou tvorby štatistík o celoživotnom vzdelávaní obyvateľov 
Európskej únie. Výsledky pomôžu k získaniu údajov o úrovni vzdelanosti oby-
vateľstva na Slovensku.

Do zisťovania bolo na Slovensku zapojených 5 000 domácností z 292 samo-
správ, vrátane Žiliny. V tomto období navštívi vybrané domácnosti zamest-
nanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa osobitným poverením. Domácnosť bude vopred os-
lovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa. Všetky informá-
cie a názory, ktoré domácnosti úradu poskytnú, sú chránené, nezverejňujú 
sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

V Žiline sa stretnú street 
art a graffiti umelci 
z celého Slovenska

ktoré priláka všetky vekové kategórie. Návštevníci a okoloidúci budú môcť  
v ten deň sledovať proces tvorby viac ako 20 street art a graffiti umelcov, ktorí 
budú tvoriť autorské diela na všetkých plochách mostov Matice slovenskej  
v Žiline.

Lokality realizácie budú steny na Nanterskej  ulici v Žiline (mosty Matice Slo- 
venskej), na ktorých mesto povolilo legálnu zónu pre graffiti. Výsledkom bude 
open air galéria veľkoplošných malieb, ktorá bude pôsobiť vizuálne atraktívne 
a spríjemní prechod obyvateľom sídliska. V súčasnosti na mostoch Matice slo- 
venskej prebieha renovácia mostov a všetkých priľahlých stien. Pešia časť 
podchodov bude do podujatia kompletne pripravená. 

Projekt Festival Umenia Ulice primárne rieši výtvarné umenie vo verejnom pries- 
tore v podobe street art a graffiti summitu so zapojením nielen lokálnych, ale 
aj umelcov z rôznych kútov Slovenska a okolitých krajín. Sídlisko Vlčince na 
jeden deň ožije nielen farbami umelcov, ale aj hudbou a aktivitami pre deti  
a teenagerov, ktorí si budú môcť vyskúšať rôzne techniky maľby pod dozorom 
výtvarníkov.

MESTO ŽILINA 16. JÚLA 2022 
PODPORÍ STREET ART PODUJATIE
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• Pri využívaní ohniska musí byť vždy dozor = aspoň  
   1 dospelá osoba nad 18 rokov. 
• Pri každom ohnisku je nachystané drevo, ktoré  
  môžete použiť. Týmto krokom chceme predísť  
   ničeniu drevín v lesoparku. Drevo na opekanie  
    budeme priebežne dopĺňať.

VEREJNÉ OHNISKÁ v Lesoparku Chrasť 

V Žiline v Lesoparku Chrasť – je vybudovaných 
6 verejných ohnísk so stolom a lavičkami, ktoré 
môžete na tieto účely využiť. Pri každom ohnisku 
je nachystané drevo na opekanie, ktoré budeme 
priebežne dopĺňať. 

Týmto krokom chceme predísť ničeniu drevín v le-
soparku. Žilinčania, v tejto súvislosti vás žiadame  
o maximálne zodpovedné správanie a dodržia-
vanie pravidiel bezpečnosti pri manipulácii s ot-
voreným ohňom.  

Plánujete opekačku? 

1

2

3
4

5
6

Pravidlá bezpečnosti •  Nezakladajte oheň počas dlhotrvajúceho sucha ani pri silnejšom vetre.
•  Pre zapálenie ohňa alebo jeho udržiavanie nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, lieh).
•  Nepáľte trávu ani odpady, či materiály obsahujúce chemické látky.
•  Do ohňa nevhadzujte výbušné materiály, oheň neroznášajte po okolí.
•  Nikdy nenechávajte oheň bez dozoru.
•  Vždy majte pri sebe dostatočné množstvo vody na uhasenie ohniska.
• Ohnisko dôkladne uhaste zaliatím vodou. Pri vašom odchode sa z ohniska nesmie dymiť a popol pod  
    ohniskom musí byť chladný.
• Nechajte po sebe ohnisko aj jeho okolie bez odpadkov. Použite odpadové koše alebo si odpad  
    vezmite so sebou. 

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: 
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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:

Koruna stromu pozostáva z niekoľkých vrstiev lístia, čiastočne redukujúcich 
radiáciu dopadajúcu na povrch zeme. Efekt tohto pohlcovania lístím môžeme 
odhadnúť metódou LAI – Leaf Area Index. 

Je to pomer medzi celkovou plochou zalístenia koruny stromu a projekciou 
koruny stromu na zemský povrch. Mnoho novovysadených stromov v meste 
Žilina bude mať v dospelosti LAI index medzi 5 a 10, čo znamená, že môžu 
dramaticky redukovať dopad slnečného žiarenia cez listnatú korunu stromu.

Stromy majú taktiež dopad na mestskú mikroklímu prostredníctvom evapo-
transpirácie.  Ide o stav, ktorý nastane, keď rastliny stratia vodu zo svojich 

dospelého stromu
MIKROKLÍMA tkanív v dôsledku dvoch javov, ktoré pôsobia ako celok: odparovania na jed-

nej strane a potenia na druhej strane. Evapotranspiráciu je možné definovať 
ako priebeh týchto dvoch procesov súčasne. Vyparovanie pomocou foto-
syntézy sa uskutočňuje cez póry listu, čo spôsobuje ochladenie ovzdušia okolo 
dreviny. Ochladený vzduch padá v podobe drobných kvapôčok na povrch , 
pričom ochladzuje povrch tepelného ostrova pod drevinou a tak zabezpeču-
je termálny komfort pre človeka.

700 Wattov ochladzovacej energie je generovanej na každý liter evaporo-
vanej vody. Pri dospelých stromoch, ktoré vyprodukujú 100 litrov takejto vody 
za deň sa ochladzuje až 70kW, čo sa rovná dvom klimatickým jednotkám 
priemerných rodinných domov.

Aby sme aj tento rok prispeli k zlepšeniu mikroklímy v mestskom prostredí vy-
sadili sme v jarnom období 131 ks mladých drevín v lokalitách Hájik, Bánova, 
Vlčince, Zástranie, Považský Chlmec, Bôrik, Hliny VIII.

Výsadba drevín bude pokračovať v jesennom období v počte 638 ks v rámci 
celého mesta. 

Autor: Ing. Lucia Bolibruchová, MsÚ – OSVPaŽP

dopad na termálny komfort človeka

ochladzovanie prostredníctovom evapotranspirácie
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Pekné a pestré detstvo prežil v Žiline pri 
chemickej továrni na Závaží. Maturo- 
val v Žiline. Vysokú školu ekonomickú, 
odbor financie a úver, ukončil  
v Bratislave. Pracoval v oblastiach 
racionalizácie práce, cien, financií 
a kontroly. Bol asistentom riaditeľa 
podniku, podpredsedom Mestského 
národného výboru v Žiline a vyše 12 rokov  
riaditeľom Daňových úradov Žilina a Žilina I.  
V roku 1990 navrhol súčasnú mestskú zástavu Žiliny, 
bol iniciátorom založenia Zboru Žilincov a získal ocenenie Zaslúžilý občan 
mesta. V rokoch 1993 – 2021 navrhol zhotovenie, text a dizajn 15 pamät-
ných tabúľ v Žiline, ktoré realizoval akademický sochár Ondrej Lipták. 
Precestoval už 45 zo 47 nezávislých štátov Európy a v rukopise spraco-
val vyše 700-ročnú históriu svojho pôvodne poľského šľachtického rodu 
Kruszyński v dátach. Má starostlivú manželku, 2 synov – informatikov  
a vnúčatá Šimona, Bronku, Adama, Miu a Lilien. 

Počas jubilejnej XXV. Slávnostnej akadémie Zboru Žilincov 
bolo ocenených 5 významných osobností 

Autor: AB

Gustáv Krušinský

KULTÚRA

Počas júna sa na Radnici mesta Žilina konalo udeľovanie Prestížneho ocenenia Genius Loci Solnensis, ktoré pravidelne organizuje Zbor 
Žilincov. O vzniku, fungovaní, aktivitách tohto spolku i udeľovaní ocenení sme sa porozprávali s jeho predsedom Gustávom Krušinským.

Kedy vznikol Zbor Žilincov a kto stál za jeho vznikom?
Zbor Žilincov bol založený 9. októbra 1990 po vernisáži výstavy fotografií 
„Premeny Žiliny VI“ (konala sa na prízemí Domu odborov, vtedajšieho síd-
la Mestského národného výboru Žilina). Vznik tohto združenia som inicioval 
sám a predtým som pripravil stanovy pre spolok s názvom Rada starších Žilin-
cov (následne premenovaná na Zbor Žilincov), ktoré som predniesol prítom-
ným hosťom pred ustanovujúcim zasadnutím konaným v mojej kancelárii  
č. 42 podpredsedu Mestského národného výboru v Žiline, na druhom poscho-
dí pravého krídla Domu odborov. Z prítomných zúčastnených spĺňalo podľa 
stanov podmienku veku nad 50 rokov 6 členov, z ktorých sa piati stali oficiál-
nymi zakladateľmi Zboru Žilincov.  Boli to právnik Ernest Žabkay, básnik a pe- 
dagóg Ján Frátrik, niekdajší riaditeľ Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline 
Štefan Massányi, akademický maliar Mojmír Vlkolaček a fotograf Štefan Mar-
ton. Zakladajúci členovia pribrali ako mimoriadnych členov do zboru ďalšie  
4 osobnosti (Miroslava Pfliegela, Petra Štanského, Libora Závodského a mňa)  
a za predsedu zboru zvolili Ernesta Žabkaya. Spolok bol vytvorený s cieľom spo-
lupracovať s vedením mesta a pôsobiť ako poradný orgán v niektorých záleži- 
tostiach týkajúcich sa Žiliny. Počas fungovania sa postupne jeho činnosti profi-
lovali aj na iné oblasti.

Čo je poslaním Zboru Žilincov a akým aktivitám ste sa venovali, resp. venujete?
Cieľom činnosti Zboru Žilincov je zachovať neopakovateľný genius loci mesta 
Žilina a prispieť k jeho uchovaniu pre ďalšie generácie. Medzi aktivity, ktorým 
sme sa venovali, patrila napr. publikačná činnosť. Založili sme edíciu publikácií 
História Žiliny, ktoré vyšli vo vydavateľstve Žilinskej univerzity. Knihy sú zamerané 
na významné architektonické objekty v meste, históriu hudby, športu, letec- 
tva či novinárstva, z ktorých väčšinu napísali naši členovia. Pripravili sme množ- 
stvo informačných textov, rôznych odborných stanovísk, rezolúcií či petícií týka-
júcich sa zachovania hodnôt mestskej architektúry v Žiline, územnej celistvos- 
ti Žilinského kraja i ďalších dokumentov adresovaných centrálnym orgánom 
v Bratislave. Rozvíjali sme aj prácu s mládežou formou vedomostnej súťaže 
pre žiakov žilinských škôl o historických pamiatkach mesta v rámci akcie Poz-
naj svoje mesto. Zúčastňovali sme sa aj na rôznych odborných prednáškach  
a školských besedách. Od roku 1993 sa nám podarilo pripraviť a osadiť 17 pamät-
ných tabúľ pripomínajúcich významné osobnosti a udalosti z histórie Žiliny, ktoré 
sú umiestnené na fasádach jednotlivých žilinských budov. Na príprave ďalších 
3 pamätných tabúľ v meste sa osobne podieľali aj naši členovia. Zároveň sme 
boli iniciátormi Staromestských slávností v Žiline. Za myšlienkou ich vzniku stojí náš 
druhý predseda Štefan Massányi, ktorý sa pri príprave tohto podujatia inšpiroval 
nemeckými „altstadtfestami“. V rámci tohto kultúrneho podujatia organizujeme 
Slávnostnú akadémiu Zboru Žilincov, kde odovzdávame Prestížnu cenu Genius 
Loci Solnensis za celoživotnú činnosť.

Aké významné osobnosti boli jeho súčasťou?
Členmi Zboru Žilincov boli viaceré významné osobnosti, ako napr. prof. Jaro-
slav Jeřábek, prvý rektor vtedajšej Vysokej školy dopravnej po jej presídlení  
z Prahy do Žiliny v roku 1960, prof. Michal Harant, ktorý mal zásluhy na presídlení  
tejto vysokej školy do Žiliny a vytvorení priestorových podmienok pre jej úspešné 
pôsobenie v meste, prof. Richard Marsina, ktorý svojím výskumom v archívoch  
v Budapešti a vedeckými dielami významne prispel k osvetleniu prvých po- 
čiatkov slovenskej histórie, hlavne v období rozvoja mnohonárodnostného 
uhorského kráľovstva v stredoveku, ale aj stredovekých dejín Žiliny či Emil 
Lacko – predseda Mestského národného výboru v Žiline po páde komunis-
tického režimu v Československu. Medzi našich členov patril aj významný pe- 
dagóg a tréner atletiky Ladislav Berger, známy žilinský tancmajster, českoslo- 
venský horolezec, jaskyniar, cestovateľ a fotograf Slavomír Chmela, zakladateľ 
slovenského skautingu Ivan Janček či československý majster v šerme, výtvarník, 
ktorý precestoval všetky svetadiely, vrátane Antarktídy, Alex Mlynárčik. Našimi 
členmi boli aj lekári Martin Gavalec, ktorý sa zaslúžil o výstavbu interného pavilónu 
v areáli žilinskej nemocnice a výchovu novej generácie internistov pre žilinský 
región, Jozef Grossmann – zakladateľ a dlhoročný primár novorodeneckého od- 
delenia v žilinskej nemocnici, Karol Poradovský – významný slovenský i európsky 
gynekológ a pôrodník. Členmi zboru boli, resp. sú aj architekti Viera Mecková – au-
torka projektu budovy dnešného Mestského úradu v Žiline, Antonín Stuchl – autor 
predošlého územného plánu Žiliny, Ivan Meliš – významný urbanista a 12-násob-
ný majster Slovenska v hode kladivom, Štefan Krušinský – autor projektu Kostola 
Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch, Viliam Šlopek, ktorý prísne dohliadal 
na dodržiavanie architektonických zásad pri rekonštrukcii budov v mestskej pa- 
miatkovej rezervácii Žilina či Stanislav Toman – spoluautor návrhu realizácie hote-
la Slovakia v Žiline. Boli, resp. sú to aj osobnosti z kultúry a umenia, napr. Ján Figura 
– spoluzakladateľ  a riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina, Klára Cenková 
– riaditeľka Konzervatória Žilina, Mária Balkóciová – zakladateľka a riaditeľka Kraj- 
skej knižnice v Žiline, umelecký knihár Jan Vrtílek s dcérou Lidou Mlichovou, aka-
demický maliar Zdeno Horecký či Fero Kráľ, ktorý vychoval 3 generácie miestnych 
výtvarníkov a ovplyvnil aj výtvarné umenie na Slovensku, Anton Šulík – herec, režisér  
a moderátor vysielača Severné Slovensko v roku 1968 v Žiline, významný slo- 
venský spisovateľ a publicista Ján Lenčo – autor knihy Roky v kine Úsmev, ktorá 
opisuje pomery v bývalom žilinskom kine Úsvit v Žiline či Mojmír Vlkolaček – autor 
malieb zákutí starej Žiliny. Osobne menovať ďalších významných členov Zboru 
Žilincov v tomto článku by bolo s ohľadom na jeho rozsah nemožné. Všetkým 
však patrí veľká vďaka za to, čo pre naše mesto a región urobili. 

Koľko členov máte v súčasnosti?
Celkovo mal zbor za obdobie svojho pôsobenia viac ako 75 členov. Pred pan-
démiou COVID-19 sme mali cca 25 členov. Predpokladáme, že v budúcnosti sa 
ich počet značne zníži.  

V júni ste organizovali 25. ročník Slávnostnej akadémie Zboru Žilincov. Kto získal 
ocenenie? Ako prebieha výber a schvaľovanie laureátov?
V rámci 25. ročníka akadémie Zboru Žilincov sme ocenili Prestížnou cenou Ge-
nius Loci Solnensis – 2 osobnosti (akademický maliar Marián Čapka a Ing. Ivan 
Gaža) a troch laureátov – in memoriam (stredoškolský profesor Eduard Adam-
ko, gymnaziálny profesor Peter Tvrdý a farár – opát František Xaver Podivinský). 
Nominácie na ocenenie navrhujú a schvaľujú členovia nášho združenia, pričom 
pri návrhoch zohľadňujeme aktivity nominovaných i prínos pre spoločnosť a Ži-
linu. Vrátane súčasnej akadémie sme ocenili už 88 osobností Žiliny za ich ce-
loživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj nášho mesta i Slovenska. 

Aké aktivity pripravujete do ďalšieho obdobia?
17. júna sa v Žiline konalo stretnutie niektorých členov rozšíreného predsedníc- 
tva Zboru Žilincov (tajomník Andrej Dorčík, hospodár Ján Štofko, Jozef Feiler, 
Ladislav Ondruš a ja) so zástupcami spolku „Žilinčanov a priateľov žilinského 
regiónu žijúcich v Bratislave“ vedených žilinským rodákom Kolomanom  
„Rudom“ Galbavým. Zástupcovia tohto spolku nás pozvali na stretnutie ich čle-
nov v Bratislave, ktoré by sa malo konať koncom septembra tohto roka. Cieľom 
je získať inšpiráciu z činnosti oboch spolkov a rozvíjať ďalšiu vzájomnú spoluprá-
cu. Na jeseň sa zíde predsedníctvo Zboru Žilincov, na ktorom sa bude riešiť 
otázka ďalšieho fungovania zboru v budúcnosti. Čaká nás aj voľba predsedu  
a predsedníctva na ďalšie 3-ročné obdobie. 
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Potravinová pomoc, 
ktorú v júni pripravila 
Nadácia mesta Žilina, 
smerovala do skupín 
ohrozených chudobou 
z dôvodu nepriaznivej 
sociálnej a zdravot-
nej situácie. Príjemco-
via potravinovej po-
moci boli zdravotne 
znevýhodnení obča-
nia, osamelí rodičia  
s viacerými deťmi, oso-
by s deťmi zverenými do 
starostlivosti a osamelí 
dôchodcovia s níz-
kym príjmom. Príjem-
cov pomoci vyberala 
nadácia v spolupráci  
s odborom sociálnych 
vecí mestského úradu. 
Potravinová pomoc 
obsahovala základné 
produkty z trvanlivých 
potravín a drogérie.
Nadácia mesta Žili-
na vznikla v roku 2017  
a jej hlavným poslaním 

Potravinová pomoc pre Žilinčanov v núdzi
Nadácia mesta Žilina v júni opäť poskytla potravinovú pomoc pre ľudí v nepriaznivej 
sociálnej situácii. V roku 2022 bude nadácia poskytovať pomoc v dvoch etapách:
v prvej etape potravinovej pomoci bol poskytnutý finančný príspevok Ukrajinskej Spilke 
a boli distribuované potravinové balíčky občanom Žiliny. V druhej etape je plánovaná 
podpora odídencov prostredníctvom Diecéznej charity v Žiline v hodnote 10 000 eur 
a pomoc pre našich občanov opäť formou potravinových balíčkov. 

Autor: KŠ

Ak chcete aj vy pomôcť ľuďom v núdzi v našom meste, môžete tak urobiť 
prostredníctvom Nadácie mesta Žilina.
Učet nadácie: SK92 7500 0000 0040 2522 5335.

Môžete finančne podporiť aj ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na 
Ukrajine, ktorí našli v Žiline útočisko.
Transparentný účet: SK71 0200 0000 0045 7504 6155.

Nadácia mesta Žilina
Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
tel.: +421 905 207 976 / e-mail: nadacia@zilina.sk
web: www.nadacia.zilina.sk

ĎAKUJEME, ŽE AJ VĎAKA VÁM MÔŽEME PODAŤ POMOCNÚ RUKU TÝM, KTORÍ TO POTREBUJÚ.

SAUNA

VNÚTORNÝ BAZÉN

LETNÉ BAZÉNY

OTVÁRACIE HODINY

Zmena otváracích hodín vyhradená.

PONDELOK – PIATOK

9.00 – 20.00 hod.

OD 12. JÚNA 

JE PREVÁDZKA UKONČENÁ. 

06.00 – 15.00 hod.

18.00 – 20.00 hod.

PONDELOK, STREDA

UTOROK, ŠTVRTOK

06.00 – 15.00 hod.

PIATOK, SOBOTA, NEDEĽA

06.00 – 20.00 hod.

PLAVÁREŇ ŽILINA
Prevádzka letného kúpaliska je spustená 

od 22. júna 2022. 

Zároveň od tohto dátumu bude zmena

otváracích hodín vnútorného bazéna. 

je pomáhať zdravotne 
postihnutým ľuďom, 
seniorom, chorým a 
bezmocným občanom 
v núdzi, deťom  

a mládeži, ktorí potre-
bujú zdravotnú rehabi- 
litáciu, kompenzačné 
a špeciálne pomôcky. 
Nadácia spolupracu-

je aj s organizáciami 
a zariadeniami za-
bezpečujúcimi liečbu  
a starostlivosť o starých 
a chorých ľudí.

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:
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DENNÝ 

STACIONÁR 

Zariadenie je určené pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na

pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej 

III a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas

počas dňa. Denný stacionár má kapacitu 10 miest a sociálna

služba bude prijímateľom sociálnej služby poskytovaná počas:

PRACOVNÝCH DNÍ 

OD 7.00 DO 16.00 HOD.

V zariadení sa poskytujú sociálne služby zamerané na rozvoj

pracovných zručností, záujmová činnosť, sociálne poradenstvo,

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Prijímateľom sú poskytované stravovacie služby, pričom suma za

desiatu predstavuje 0,30 eura/deň, suma za olovrant predstavuje 0,30

eura/deň a výška úhrady za obed je stanovená v pásmach, v závislosti

od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby od 1,30 do 2,70 eura.

Mesto Žilina ponúka pre seniorov 

a občanov so zdravotným postihnutím   

NÁMESTIE J. BORODÁČA 1, 

NA SÍDLISKU VLČINCE, ŽILINA.

SUMA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ SLUŽBU PREDSTAVUJE

0,66 EURA/ZA HODINU POBYTU.

SOCIÁLNU SLUŽBU

V PRÍPADE ZÁUJMU ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ NÁS

KONTAKTUJTE NA TEL. ČÍSLE: +421 915 701 524.
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Podcast

mesta Žilina

Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé

dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina

Do tvorby plánu, ktorý v priebehu rokov 2022 a 2023 mesto pripravuje spoločne s odborníkmi na túto oblasť,

je zapojená aj verejnosť prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete pod QR kódom alebo na www.zilina.sk.

Za váš názor ďakujeme.  

Dotazníková anketa by nemala pri vypĺňaní zabrať viac 

ako 10 minút. Zapojiť sa do ankety je možné do 30. júla. 

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie

STAVEBNÝ ÚRAD 

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK:

22. JÚL 2022

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDU ZÁUJEMCOVIA NA: 

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

mesta/zamestnanie-v-samosprave/

na obsadenie pracovnej pozície: referent stavebného poriadku

(zástup za rodičovskú dovolenku)

(zástup za rodičovskú dovolenku)

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného

alebo právneho zamerania a 2 roky praxe v

stavebníctve,

nevyhnutná znalosť pracovať s projektovou

dokumentáciou,

prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, 

osobitný kvalifikačný predpoklad

zamestnanca zabezpečujúceho činnosť

stavebného úradu výhodou, 

znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),

bezúhonnosť,

flexibilita, kreativita, komunikatívnosť,

zodpovednosť

vodičský preukaz skupiny „B“.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

1 000 EUR/mesiac brutto s možnosťou

osobného ohodnotenia (po ukončení

skúšobnej doby) až do výšky 25 % v

závislosti od plnenia požadovaných

merateľných ukazovateľov. (Spolu

mesačná mzda až do výšky 1 250 €/

mesiac brutto.),

13. plat v závislosti od plnenia strategických

cieľov mesta, možnosť získania

mimoriadnych odmien, 

nárok na dovolenku 5 dní nad rámec

Zákonníka práce, 

stravné lístky alebo finančný príspevok na

stravovanie nad rámec zákona,

flexibilná pracovná doba,

zamestnanecké benefity (príspevok na

regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na

mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do

mestského divadla). 

ČO PONÚKAME: 

vybavovanie a plnenie úloh

preneseného výkonu štátnej správy na

úseku stavebného poriadku

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA: 




