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str.10Mesto pokračuje v modernizácii 
materských škôl: Čo všetko 
priniesla ich rekonštrukcia? 

Samospráva naďalej systematicky pokračuje 
v rozširovaní kapacít a modernizácii mestských 
materských škôl. Rekonštrukcie prispeli k zníženiu 
energetickej náročnosti budov a v niektorých 
materských školách vzrástla ich kapacita, vďaka 
čomu sa môže prijať omnoho viac detí.

Ako by mohol vyzerať 
športovo-rekreačný 
areál Žilina – Chrasť? 

Začiatkom marca 2022 vyhlásil Útvar hlavného 
architekta mesta Žilina verejnú ideovú 
urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov 
ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ. 

Tohtoročnej súťaže Do práce na 
bicykli sa zúčastnil rekordný
počet Žilinčanov

Súťaž Do práce na bicykli bola aj v tomto roku 
pre Žilinu úspešná. Celkovo 906 účastníkov počas 
júna vytvorilo 258 tímov, v rámci ktorých sa do 
práce dopravovali na bicykloch a vďaka tejto 
ekologickej forme dopravy sa im podarilo ušetriť 
35 230,61 kg CO2.

Vozovka na Rondli sa po rokoch 
dočkala rekonštrukcie
Motoristi sa tešia z nového asfaltového povrchu na okružnej križovatke Rondel v Žiline. Tento dôležitý uzol sa po viac ako 40 rokoch dočkal kompletnej 
výmeny vrchnej obrusnej vrstvy. Zvlnená časť sa tak stala minulosťou a nahradil ju rovný povrch, ktorý spríjemní cestovanie mnohým Žilinčanom. 
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V uplynulých dňoch vykonal Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva so sídlom v Žiline v rámci štát-
neho zdravotného dozoru odbery vody z pitných 
fontánok v meste Žilina. Všetky vzorky pitnej vody 
vyhoveli požiadavkám vyhlášky č. 247/2017 Z. z. 
a sú teda zdravotne neškodné.  

V meste  Žilina je k dispozícii v letných mesia-
coch 19 fontán. Desať z nich je určených na pitie 
pitnej vody (tzv. pitné fontánky), umiestnené sú na 
frekventovanom Námestí Andreja Hlinku, Národnej 
ulici, v Dobšinského sade, Parku Ľudovíta Štúra či 
v Lesoparku Chrasť.  

Žilinské fontány sú v letných mesiacoch obľúbené 
a navštevované. Mnoho ľudí pri nich posedáva, 
prichádzajú rodiny s deťmi a pod., celkovú atmo-
sféru spríjemňujú kultúrne a spoločenské poduja-
tia v rámci Žilinského kultúrneho leta. Na Námestí 
Andreja Hlinku sa obľube Žilinčanov a návštevníkov 
mesta teší aj vodná hmla.   

Pitné fontánky

Milí Žilinčania, 

posledné týždne opäť 
ukazujú, že do budúcna 
musíme aj my počítať s 
čoraz horúcejšími letnými 
mesiacmi a suchom. 
Dobrá správa je, že Ži-
lina sa na túto budúc-
nosť aktívne pripravuje. 
Uspeli sme s projektom 
adaptácie na zmeny 
klímy a vďaka fi nanciám 
z Nórskych fondov via-
ceré verejné budovy v 
Žiline v najbližších troch 
rokoch získajú zelené 
strechy. Z projektu sa tiež 
zafi nancuje zber dát, 
vodozádržné opatrenia, 
obnovenie lesa v Zástraní 
či výsadba líniovej ze-
lene. V uliciach, kde 
výsadba nie je možná, 
bude doplnená mobilná 
zeleň, aby sme zabránili 
ich prehrievaniu. 

Tak ako po minulé roky, 
aj v roku 2022 sa nám 
podarilo vyčleniť nemalú 
sumu na rekonštruk-
cie ciest. Vďaka tomu 
sme svedkami obnovy 
viacerých úsekov, na 
ktorých zlý stav žilinskí 
vodiči dlhodobo upo-
zorňovali. Patrí medzi ne 
napríklad Rondel, Ulica 
1. mája či Predmestská 
ulica. Verím, že nové 
povrchy šoférov potešia 
a budú nám ešte dlho 
bezproblémovo slúžiť. 

V aktuálnom čísle 
Radničných novín sa 
dočítate aj o rekonštruk-
ciách materských škôl. 
Tento proces rozširovania 
a modernizácie priniesol 
žilinským rodičom za pos-
ledné štyri roky navýše-
nie kapacít materských 
škôl o takmer 300 miest. 
Problém s umiestnením 
detí do predškolských 
zariadení, tak príznačný 
pre mnohé väčšie mestá 
na Slovensku, sa nám 
v Žiline podarilo dra-
maticky zredukovať. 

Želám vám príjemné čí-
tanie a ešte príjemnejšie 
leto.

Oddelenie životného prostredia zabez-
pečilo tento rok výdatnú závlahu všet-
kým novovysadeným stromom, ako aj 
presadeným stromom z Ulice A. Bernolá-
ka, ktoré potrebujú na svoje zakorenenie 
zvýšenú starostlivosť. Polievajú sa trvalkové 
záhony, letničkové veže, závesné kveti-
náče i mobilné nádoby.

Staršie dreviny majú väčšiu perspektívu na 
zdravý rast, ale v období dlhodobého su-
cha, ktoré sa vopred nedá predpokladať, 
si aj ony vyžadujú pozornosť. Týchto stro-
mov je však v Žiline mnoho, preto mesto 
ocení participáciu občanov pri zodpoved-
nom polievaní.

Ako pomôcť pri zavlažovaní stromov 
v našom meste:

1. Nájdi strom, ktorý sa v meste nachádzal 
už v roku 2021. O všetky stromy vysadené 
v roku 2022 sa dôkladne stará mesto. 
Označ ho viditeľne červenou stužkou na 
konár.

2. Zbieraj použitú vodu alebo čistú vodu 
z domácnosti do vedra alebo inej čistej 
nádoby. Všetko bez mydla, saponátov, 
tukov, olejov, solí a biologického odpadu:
• voda z umývania rúk, sprchy pred 
      namydlením,
•    voda z umývania riadu bez chemického 
      saponátu,
•   zbytok nedopitej vody alebo čaju,
•   odtečená voda z kohútika,
•   voda po umytí ovocia a zeleniny,
•   vychladnutá voda po varení.

Zavlažovanie rastlín v období sucha
Voda je pre život zelene nevyhnutná. Prenáša do tkanív rastlín rôzne živiny a vyparuje sa z listov, 
čím uvoľňuje teplo. 

3. Touto vodou ráno alebo večer zalej svoj označený strom alebo ker.

4. Závlaha jedného mladého stromu by nemala prevyšovať 70 l za týždeň.

Chemicky znečistenú vodu použi na splachovanie 
WC a šetri tak pitnou vodou.

NÁŠ TIP: 

Menšia domácnosť nazbiera priemerne 30 litrov vody 
denne k opätovnému využitiu. To je v priemere 4 500 
litrov za sezónu.

ZAUJÍMAVOSŤ: 
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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

6. august 1992
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo nariadenie 
o odchyte a likvidácii túlavých zvierat. Týmto do-
kumentom bola v Žiline znovu vytvorená funkcia 
mestského šarhu. V poslednom čase sa v našom 
meste veľmi zvýšil počet túlavých psov a iných 
zvierat. 

30. august 1992
Vyvrcholilo tohtoročné extrémne horúce a suché 
leto, viaceré dlhodobé teplotné rekordy boli pre-
konané. Podľa meteorologickej stanice v Žiline 
bola maximálna teplota v auguste 36,8 °C. Sku-
točne to boli tropické horúčavy.

4. august 1993 
Medzi železničnými zastávkami Dolný Hričov a Ži-
lina sa vykoľajilo sedem vozňov rýchlika idúceho 
z Bratislavy do Žiliny. Dvaja muži boli zranení. Prav-
depodobnou príčinou nešťastia bola deformá-
cia koľají následkom letných horúčav. Udalosťou 
vznikla škoda 3,5 milióna slovenských korún.

15. august 1996
Žilina sa po 36 rokoch stala opäť krajským mes-
tom. Slávnosť sa začala na radnici, kde predseda 
vlády SR Vladimír Mečiar Žiline odovzdal certifi kát 
krajského mesta. Boli sme prvé z ôsmich krajských 
miest, ktoré ho obdržalo. Akcie sa zúčastnili aj 
podpredsedovia vlády a viacerí ministri. Verejná 
časť slávnosti začala o 15.30 hod. na Hlinkovom 
námestí, kde sa zhromaždili tisíce Žilinčanov. V zá-
vere podujatia sa predstavili letci Armády SR, ktorí 
preletom lietadiel MIG-29 a L-39 (Biele albatrosy) 
pozdravili obyvateľov Žiliny a podčiarkli význam 
tejto chvíle.  

29. august 1996
Študent žilinského konzervatória, 11-ročný Dalibor 
Kárvay, sa zúčastnil svetovej interpretačnej súťaže 
v argentínskom meste Cordoba. Za jeho vystúpe-
nie mu porota udelila I. cenu v kategórii interpre-
tov do 13 rokov.

19. august 1999
Dnes odletela do Turecka skupina slovenských 
záchranárov so psami, aby pomohli vyslobodzovať 
obete ničivého zemetrasenia, ktoré v týchto 
dňoch postihlo oblasť okolo Istanbulu a Mar-
marského mora. Medzi záchranármi je aj Žilinčan 
Jozef Hramec s 5-ročnou sučkou nemeckého 
ovčiaka Alfa. Naši záchranári sa ihneď pustili do 
práce, ktorú vysoko hodnotia turecké orgány aj 
ich ostatní kolegovia z mnohých krajín. 

10. august 2011
Pred budovou mestského úradu, na Námestí obetí 
komunizmu, bol znovu odhalený Stĺp mieru na 
pôde mesta. Tento symbol má dva nápisy v slo-
venskom a anglickom jazyku: Nech pokoj vládne 
na zemi a Nech je mier na Slovensku.

OZNAM
Od 1. 8. 2022 sa novým správcom verejného 
osvetlenia v meste Žilina stáva spoločnosť 
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Viac informácií na www.tsmza.sk. 

Zároveň je potrebné adresovať žiadosti o vy-
jadrenie sa k sieti verejného osvetlenia na: Tech-
nické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí 
komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, korešpon-
denčná adresa: Hálkova 22A, 010 01 Žilina.

041 56 300 79 osvetlenie@tsmza.sk.

Nahlásenie poruchy je možné nahlásiť na: 

Meníme tvár Žiliny 
prostredníctvom eurofondov
Mesto Žilina sa aktívne zapája do možností získať a čerpať prostriedky na svoj rozvoj i zo 
zdrojov mimo mestského rozpočtu. Vďaka eurofondom sa nám tak darí meniť tvár mesta a 
priľahlého okolia. Nové programové obdobie 2021 – 2027 prináša šancu na neustály rozvoj, 
ktorú si mesto určite nenechá ujsť. Zameriavame sa na projekty v rôznych oblastiach, od 
zmierňovania zmeny klímy cez digitalizáciu, revitalizáciu športovísk, opatrovateľské služby 
až po rozvoj bicyklovej infraštruktúry. Suma aktuálne podaných žiadostí o NFP predstavuje 
takmer 3,3 mil. eur. 

Cieľom „zelených pro-
jektov“ je zlepšenie kvali-
ty ovzdušia, posilnenie 
ekologickej stability a 
sídelného prostredia 
prostredníctvom vybu-
dovania prvkov zelenej 
infraštruktúry v meste, 
znižovanie znečistenia 
ovzdušia či podpora roz-
voja zelených plôch. V 
rámci vyhlásených výziev 
sme predložili žiadosti o 
NFP na projekty Zelené 
opatrenia areálov ZŠ a 
MŠ v meste Žilina. V rám-
ci projektov budú zreal-
izované revitalizácie átrií 
v MŠ a ZŠ sv. Gorazda, 
ZŠ a MŠ  Gaštanová a ZŠ 
Limbová. V MŠ Trnavská 
bude revitalizovaný 
areál a v ZŠ Bánová sa 
vybuduje školská záhra-
da. Vďaka týmto pro-
jektom zlepšíme enviro-
mentálne aspekty 
v mestských oblas-
tiach vybudovaním 
vodozádržných opatrení 
a nasadením stromov,  
ďalej tým vytvoríme 
relaxačné plochy pre 
žiakov a pedagógov, 
vytvoríme aj kreatívnu 
exteriérovú učebňu, ob-
novíme hracie prvky a v 
jednej zo škôl bude vybu-
dovaný skleník na pesto-
vanie bežnej zeleniny. 

e-Gov služby
V júni tohto roka sme 
predložili na hodnote-
nie projekt Malé zlepše-
nia eGov služieb mesta 
Žilina, ktorého cieľom 

je zrýchliť a skvalitniť 
digitalizáciu služieb 
podporou tvorby a za-
vádzania inovatívnych 
riešení, ktoré výrazne 
znížia námahu obča-
nov a podnikateľov 
na uplatnenie si práv 
alebo splnenie si po-
vinností pri kontakte s 
mestským úradom, čo 
prispeje k zvyšovaniu 
spokojnosti občanov a 
podnikateľov s riešením 
ich životných situácií. 

Dnes existujú bariéry, 
kvôli ktorým verejnosť 
služby nevyužíva. To 
chceme zmeniť tým, 
že vylepšíme skupinu 
elektronických služieb 
a zavedieme procesy, 
ktoré zaistia priebežné 
zvyšovanie kvality tých-
to služieb. 

Knižnica
Mestská knižnica Žilina 
čaká na schválenie 
projektu s názvom Ná-

kup vybavenia Mestskej 
knižnice v Žiline za 
účelom zvýšenia kva-
lity poskytovaných slu-
žieb. Projekt si kladie 
za cieľ zvýšiť odolnosť 
a udržateľnosť Mestskej 
knižnice v Žiline v kon-
texte dôsledkov pan-
démie COVID-19. Knižni-
ca plánuje do svojich 
šiestich pobočiek (Hájik, 
Solinky, Vlčince, Trnové, 
Bytčica a Strážov) 
zakúpiť z projektu vyba-
venie na zlepšenie pod-
mienok zamestnancov, 
čitateľov a návštevníkov. 
Do týchto pobočiek sa 
má zakúpiť nový ná-
bytok, IKT a technické 
vybavenie, ako aj vy-
bavenie na zvýšenie hy-
gienických štandardov. 
Očakávaným príno-
som má byť udržanie 
otvorených pobočiek 
knižnice aj pri zhoršenej 
epidemickej situácii 
a tiež zvýšenie počtu 
čitateľov a návštevníkov.

Divadlo
Mestské divadlo Žilina 
sa uchádza o schvále-
nie projektu s náz-
vom Zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb 
v Mestskom divadle 
v Žiline. Plánovaný je 
nákup nových sedadiel 
s dôrazom na komfort 
a hygienu. Multispek-
trálne LED osvetlenie 
zabezpečí lepšiu kvalitu 
osvetlenia priestoru pre 
divákov, ale najmä javis-
ka. Veľkým prínosom pre 
divadlo bude projektor s 
objektívom, ktorý umožní 
využiť priestor divadla 
aj pre festivaly animo-
vaných fi lmov. Ďalej 
bude zakúpené vyba-
venie na zabezpečenie 
dezinfekcie a sterilizácie 
ovzdušia a povrchov, 
a to jednak do budovy 
mestského divadla, ako 
aj do budovy kultúrno-
-osvetového stredis-
ka v Rosenfeldovom 
paláci. 

ŽŠ s MŠ sv. Gorazda
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Mesto pokračuje v modernizácii materských škôl: 
Čo všetko priniesla ich rekonštrukcia? 
Samospráva naďalej systematicky pokračuje v rozširovaní kapacít a modernizácii mestských materských škôl. Za posledné obdobie sa 
podarilo opraviť viacero objektov a priľahlých pozemkov predškolských zariadení. Rekonštrukcie prispeli k zníženiu energetickej náročnosti 
budov a v niektorých materských školách vzrástla ich kapacita, vďaka čomu sa môže prijať omnoho viac detí.

Autor: KZ

Po realizácii prác a nadstavbe sa zvýšila kapacita o 24 miest. Rekonštrukciu 
za viac ako 540-tisíc eur samospráva zaplatila z vlastných zdrojov a z Integro-
vaného regionálneho operačného programu. Odstránilo sa opotrebované 
a zastarané vybavenie budovy a tým sa zvýšila jej vybavenosť i funkčné 

Predmetom nadstavby a stavebných úprav boli búracie práce na prízemí, 
vybudovanie nového poschodia nad celým pôdorysom prízemia a doplnenie 
detského ihriska. Súčasťou bola aj kompletná rekonštrukcia vnútorných roz-
vodov elektroinštalácie, nové kúrenie – novovybudované zariadenie kotolne, 
rozvody na poschodí či nové rozvody zdravotechniky. Na novom podlaží sa 
vytvorili dve triedy pre 33 detí, umyvárka a WC, ďalej samostatné WC pre 
učiteľov a miestnosť pre upratovačku. V tejto časti sa nachádza aj izolačná 
miestnosť. Na tomto podlaží je riešená aj samostatná jedáleň a šatňa, ktoré 
poslúžia pre deti oboch tried. Samostatný výdaj jedál je spojený s výdajom 
na prízemí malým nákladným výťahom. V časti haly sú vytvorené priestory pre 
sklad a kabinet pre učiteľky. Rekonštrukcia by mala byť dokončená v priebe-
hu leta.

Priestory bývalej Základnej školy na Hollého ulici prešli kompletnou rekonštruk-
ciou. Budova a areál sa upravili pre potreby materskej školy. Kapacita existu-
júcej materskej školy sa tak navýšila o 6 plnohodnotných tried pre viac ako 144 
detí. Kompletne sa zrekonštruovala kotolňa, vykurovacie telesá a elektrická 
inštalácia vrátane nových svietidiel, čo znížilo energetickú náročnosť budovy. 
Existujúce triedy sa upravili tak, aby vyhovovali normám pre materskú školu. 
Vybudovali sa nové sociálne zariadenia osobitne pre každú triedu. Dobudo-
vala sa jedáleň na výdaj stravy. Vnútorný areál prešiel kompletnou revitali-
záciou, kde boli nainštalované nové hracie a edukatívne prvky. Pre väčšiu 
bezpečnosť detí sa doplnilo nové oplotenie. Prestavba materskej školy bude 
dokončená koncom letných prázdnin.

MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZŠ V. JAVORKU 32 
ELOKOVANÉ PRACOVISKO MATERSKÁ ŠKOLA BAJZOVA 9

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 
ŠKOLSKÁ 49 – ZÁVODIE

MATERSKÁ ŠKOLA ANDREJA KMEŤA 15 
ELOKOVANÉ PRACOVISKO HOLLÉHO 66

a úžitkové vlastnosti. Nadstavila sa jednopodlažná časť budovy, vďaka čomu 
sa rozšírila materská škola o jednu triedu. Súčasťou projektu bola aj modernizá-
cia vybavenia školskej kuchyne. Pri rekonštrukcii areálu sa obnovilo i zastarané 
a nefunkčné detské ihrisko.



www.zilina.sk 5 

Mesto Žilina

SAMOSPRÁVA august 2022

Materská škola na Suvorovovej ulici patrí medzi najstaršie a najväčšie materské 
školy v Žiline. Počas minuloročných letných prázdnin bola dokončená rozsiah-
la rekonštrukcia všetkých 5 pavilónov škôlky. Práce boli zamerané na zníženie  
energetickej náročnosti budov a zvýšenie kapacity približne zo 160 na 200 detí. 
Všetky pavilóny sú kompletne zateplené, vymenili sa niektoré okná i dvere. Pa-
vilóny jeden a dva boli nadstavené, čím sa zvýšila spomínaná kapacita. Kom-
pletne sa vymenila elektroinštalácia vrátane svietidiel. Deti sa potešili novým 
sociálnym zariadeniam a estetický pohľad do tried doladili nové vykurovacie 
telesá. Revitalizácie sa dočkal aj vonkajší areál, ktorý bol doplnený o nové 
hracie prvky. Fasáda materskej školy dostala nový vzhľad doplnený o číselné 
označenie pavilónov podľa predlohy žiakov zo Súkromnej školy umeleckého 
priemyslu v Žiline. Celkové náklady rekonštrukcie boli približne 1 300 000 eur  
a boli hradené z projektov Európskej únie a rozpočtu mesta Žilina. 

Mesto Žilina týmito rozsiahlymi rekonštrukciami prispieva k napĺňaniu cieľov 
smerujúcich k postupnému znižovaniu spotreby energií a zároveň k pláno-
vanému rozširovaniu kapacít materských škôl. Pri súčasnom zvyšovaní cien za 
energie sa aspoň čiastočne znižujú náklady na prevádzku zariadení v majetku 
mesta a šetria sa tak finančné prostriedky.

Cieľom rekonštrukcie bolo zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením 
tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, základu, strechy a po- 
dlahy. Rekonštruoval sa i ohrev teplej vody či systém vykurovacej a vetracej 
sústavy. Uskutočnili sa aj interiérové úpravy, ktoré deťom spríjemnia čas 
strávený v školskom zariadení. Samospráva obnovu financovala z projektu  
s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina pod-
poreného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Sloven-
skej republiky.

Vďaka rekonštrukcii, ktorá sa uskutočnila počas minuloročných letných prázd-
nin, sa zvýšil komfort a prostredie tried určených malým škôlkarom. Modernizá-
cia sa dotkla zmeny dispozície jedného poschodia, na ktorom sa nachádza 
materská škola. Z 3 menších tried sa vytvorili 2 väčšie triedy a každá z nich má 
svoju vlastnú umyváreň. Úpravy taktiež priniesli úplne nové sociálne zariade-
nia, ktoré prispejú k zvýšenému komfortu materskej školy. Vymenili sa pôvodné 
liatinové radiátory, staré poškodené dvere a pre zvýšenie protipožiarnej bez-
pečnosti objektu sa taktiež upravilo vodovodné potrubie, doplnil sa hydrant  
a vymenili plastové dvere. 

MATERSKÁ ŠKOLA ANDREJA KMEŤA 15

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 
DOLNÁ TRNOVSKÁ 36 – TRNOVÉ

MATERSKÁ ŠKOLA SUVOROVOVA 20
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Autor: KZ

Projekt nového inklu-
zívneho ihriska je stavba 
na kľúč, čo znamená, 
že je zabezpečená 
projektová činnosť, inži-
nierska činnosť, realizá-
cia až po kolaudačné 
konanie. Stavba je si-
tuovaná v mieste jest-
vujúceho ihriska, ktoré 

obsahuje pôvodné 
oceľové prvky. Tie budú 
demontované a nahra-
dené novými. Ide o 
prvé ihrisko svojho druhu 
na území mesta Žilina. 
Cieľom vybudovania 
inkluzívneho ihriska je 
prirodzené začlenenie 
hendikepovaných detí 

do spoločnosti s dôra-
zom vytvoriť príležitosť 
na hru alebo inú teles-
nú aktivitu bez ohľadu 
na schopnosti dieťaťa. 

Celková cena ihriska 
s kompletným adminis-
tratívnym procesom je 
150 000 eur.

Najnovšie prejde re-
konštrukciou mater-
ská škola na Vlčin-
coch. Účelom je 
zníženie energetickej 
náročnosti budovy 
a zvýšenie kapacity 
o jednu triedu. Pred-
metom diela je vybu-
dovanie prístavby, za-
teplenie obvodového 
plášťa a strechy, výme-
na vybraných dverných 

a okenných otvorov 
a sklobetónových 
stien, úprava elektro-
inštalácie, montáž ter-
moventilov na jest-
vujúcu vykurovaciu 
sústavu. Revitalizáciou 
prejde aj areál škôlky, 
kde sa vymenia prvky 
na detskom ihrisku 
a vykonajú sa terénne 
úpravy. Deti budú 
počas rekonštrukcie 

dočasne umiestnené 
do zrekonštruovanej 
Materskej školy na 
Hollého ulici. Celkové 
náklady modernizácie 
sú vo výške 520 760,67 
eura. Aktuálne prebie-
ha rekonštrukcia aj na 
Základnej škole s ma-
terskou školou v Bytči-
ci, vďaka ktorej sa zníži 
energetická náročnosť 
budovy. 

Deti z Vlčiniec sa môžu tešiť na nové ihrisko
Vo vnútrobloku Nanterská, Záborského a B. S. Timravy vznikne nové 
inkluzívne ihrisko, ktoré nahradí ihrisko so staršími  prvkami. Stavenis-
ko bolo odovzdané v priebehu mesiaca júl a doba realizácie je 
naplánovaná tak, aby bolo možné ihrisko užívať ešte v tomto roku. 
Deti zo širokého okolia sa môžu tešiť na nový priestor plný zábavy.

Ďalšiu materskú školu čaká 
rekonštrukcia, rozšíri sa 
o nové miesta
Materskú školu Námestie Janka Borodáča 6 čaká rozsiahla rekon-
štrukcia, vďaka ktorej sa zníži energetická náročnosť budovy a rozšíri 
sa o 24 miest pre nových škôlkarov. Stavenisko bude odovzdané 
v priebehu letných prázdnin s dobou realizácie tak, aby nebol 
ohrozený školský rok 2023/2024.

Autor: KZ

Na celej okružnej križo-
vatke, vrátane vjazdu 
z Hálkovej ulice, sa kom-
pletne opravila vrchná 
obrusná vrstva, ktorá 
vykazovala poruchy a 
rôzne defekty. Celková 
plocha realizovaných 
prác bola 6 500 m2. 
Termín realizácie bol 
vybraný počas letného 
obdobia – víkendu, 
aby sa čo najmenej 
obmedzila premávka 
na tak dôležitom do-
pravnom uzle. Práce 
prebiehali nepretržite 

aj počas noci, aby sa 
všetko včas zrealizova-
lo a neobmedzila sa 
doprava počas pra-
covného týždňa. Opra-
va cestnej komuniká-
cie bola zameraná na 
výmenu obrusnej vrst-
vy, kde bola použitá 
vyššia trieda asfaltu, 
ako sa štandardne 
používa. Modifi kovaná 
asfaltová zmes zaručí 
vyššiu nosnosť, kvalitu 
a udržateľnosť. S most-
nými závermi oprava 
nepočítala, tak sa asfalt 

napája čo najplynulej-
šie do nich, aby sa čo 
najviac odstránili skoky 
na mostných záveroch. 
V prípade kompletnej 
rekonštrukcie by rea-
lizácia trvala minimálne 
jeden mesiac a zaťažilo 
by to rozpočet mesta 
oveľa väčšou čiast-
kou. Poslednou fázou 
bolo doplnenie vodo-
rovného dopravného 
značenia, ktoré sa rea-
lizovalo počas nasledu-
júceho víkendu od 
výmeny asfaltu.

Vozovka na Rondli sa po 
rokoch dočkala rekonštrukcie
Motoristi sa tešia z nového asfaltového povrchu na okružnej križovat-
ke Rondel v Žiline. Tento dôležitý uzol sa po viac ako 40 rokoch 
dočkal kompletnej výmeny vrchnej obrusnej vrstvy. Zvlnená časť sa 
tak stala minulosťou a nahradil ju rovný povrch, ktorý spríjemní 
cestovanie mnohým Žilinčanom. 

Autor: KZ

Vizualizácia projektu

Foto pred: Opravená bola celá vrchná obrusná vrstva.
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INFORMUJEME O UZÁVERÁCH
 MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom zároveň informuje o úplnej uzávere 
chodníka na Kysuckej ulici v Žiline (pri obchodnom dome LIDL v smere do 
mesta). Dôvodom úplnej uzávery je realizácia prekládky inžinierskych sietí  - 
vodovodu a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu.   

Práce budú realizované za účelom preložky existujúceho kanalizačného 
potrubia v Žiline v podjazde na Kysuckej ulici, smer Bratislava. Súčasťou 
objektu je aj úprava existujúcich šachiet kanalizačných stôk a zberača, 
ktoré budú dotknuté zmenou nivelety na Kysuckej ulici, Sasikovej ulici a na 
Ulici Pavla Országha Hviezdoslava. Stavebné práce sú rozdelené do 11 fáz, 
pričom pre každú z fáz je navrhnuté dočasné dopravné značenie.  

Na úplnú i čiastočnú uzáveru bude upozorňovať dočasné dopravné znače-
nie. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort 
v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú.   

V rámci celoslovenskej súťaže obsadila Žilina medzi zvyšnými zapojenými 
samosprávami 2. miesto v počte súťažných tímov i zapojených účastníkov 
a v počte najazdených kilometrov jej patrí 3. miesto. Pre registrovaných účast-
níkov pripravila samospráva koncom júla slávnostné vyhodnotenie súťaže 
v priestoroch malej zasadačky na mestskom úrade, v rámci ktorého boli víťa-
zom odovzdané vecné ceny. Hlavnou cenou bol dámsky bicykel.

Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli 2022:
Zapojilo sa 906 súťažiacich, ktorí vytvorili 258 súťažných tímov a spoločne odjaz-
dili 111 595,81 km. Počas súťažného obdobia sa im podarilo ušetriť 35 230,61 
kg CO2. Na jedného účastníka pripadá v priemere 123,17 najazdených km.

Štatistiky zamestnávateľov:
• spoločnosť s najvyšším počtom súťažiacich: Franke Slovakia – 196 súťažia-
    cich, 52 tímov,
• spoločnosť s najvyšším počtom vykonaných jázd: Scheidt-Bachmann Slo-
    vensko – 2 166 jázd,
• spoločnosť s najvyšším počtom najazdených kilometrov: Kia Slovakia – 
   17 527,30 km.

Tímy s najvyšším počtom kilometrov:
1. Vajcia na pare – elita (Kia Slovakia) – 5 583 km
2. Transport Team (Sunqwoo hitech) – 3 278 km
3. Vajcia na pare – jelita (Kia Slovakia) – 3 035 km

Tímy s najvyšším počtom jázd:
1. SPPD-ZA (SPP distribúcia a.s.) – 175 jázd
2. Vajcia na pare – elita (Kia Slovakia) – 172 jázd
3. Zubáči (SK Dental Žilina) – 161 jázd

Umiestnenie Žiliny medzi ďalšími zúčastnenými samosprávami:
• počet tímov: 2. miesto,
• počet súťažiacich: 2. miesto,
• počet kilometrov 3. miesto.

Individuálni víťazi:
• súťažiaci s najvyšším počtom kilometrov Martin Veneny – 1 845 km,
• súťažiaci s najvyšším počtom jázd Eva Cibová – 54 jázd.

Hlavnými cieľmi obľúbenej aktivity Do práce na bicykli je podporiť rozvoj nemo-
torovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na 
Slovensku k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy 
v meste. Okrem toho chce kampaň motivovať zamestnávateľov, aby budo-
vali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádza-
jú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto for-
mu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Tohtoročnej súťaže Do práce 
na bicykli sa zúčastnil rekordný 
počet Žilinčanov
Súťaž Do práce na bicykli bola aj v tomto roku pre Žilinu úspešná. 
Celkovo 906 účastníkov počas júna vytvorilo 258 tímov, v rámci 
ktorých sa do práce dopravovali na bicykloch a vďaka tejto ekolo-
gickej forme dopravy sa im podarilo ušetriť 35 230,61 kg CO2.

Autor: AB

Hlavnou cenou bol krásny retro bicykel. 

ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Mesto Žilina a Združenie pod Dubňom, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, infor-
mujú o plánovaných čiastočných uzáverách miestnych komunikácií Ulice 
Pavla Országha Hviezdoslava, Sasinkovej ulice, Uhoľnej ulice, ulice Kálov 
a Kysuckej ulice z dôvodu realizácie prekládky inžinierskych sietí - vodovo-
du a kanalizácie, parovodu a elektrickej prípojky pre stavbu v termíne 
do 1. 10. 2022. Jednotlivé ulice nebudú uzavreté súčasne, ale postupne 
podľa jednotlivých fáz stavby. 

Sasinkova ulica vrátane chodníka: od 1. 8. do 17. 8. 2022
Kysucká ulica: od 17. 8. do 27. 8. 2022
Uhoľná ulica vrátane chodníka: od 22. 8. do 10. 9. 2022
Uhoľná ulica vrátanie chodníka: od 10. 9. do 15. 9. 2022

ÚPLNÁ UZÁVIERKA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Sasinkova ulica a chodník na Kysuckej ulici: od 17. 8. do 17. 9. 2022
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JEŽILINA
BEZBARIÉROVÁ

ĎAKUJEME za váš názor!

ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU
PROSTREDNÍCTVOM ONLINE
POCITOVEJ MAPY.

PRIESKUM NÁJDETE POD QR KÓDOM

V súvislosti s vnímaním bezbariérovosti v Žiline samospráva pripravila niekoľkomesačný
projekt, ktorý bude prebiehať prostredníctvom pocitovej mapy. Občania s rôznym
hendikepom, ale i ostatní Žilinčania môžu vďaka nemu vyznačiť rôzne miesta a poukázať
tak na nedostatky, ktoré by im v meste zľahčili život.

Vďaka pocitovej mape, ktorá sa od júla do septembra realizuje prostredníctvom
online pocitovej mapy, získa mesto lepší prehľad vnímania pocitov z oblasti
bezbariérovosti. V nej respondenti uvedú základné identifikačné a demografické údaje
a zodpovedajú na otázky vnímania pohybových bariér na verejných priestranstvách,
námestiach, budovách, športových zariadeniach, kultúrnych inštitúciách a pod.

Dotazník je smerovaný pre všetky vekové kategórie. Prieskum sa zameral na deti, ktoré
navštevujú školské zariadenia, seniorov, ale i ostatných dospelých, ktorí napríklad často
využívajú mestskú hromadnú dopravu či vnímajú zlé označenie bezbariérovosti.

Dotazník zmapuje ohrozenia a bariéry na území Žiliny pre ľudí s postihnutím – pre všetky
druhy postihnutia, a to pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pre
osoby s poruchami zraku a sluchu, mentálnymi a inými poruchami. Následne sa pri
príprave rôznych investičných aktivít bude na tieto požiadavky prihliadať tak, aby boli
vo výsledku efektívne a funkčné pre všetkých našich obyvateľov.
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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 RÚRY
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

OLEJ SA DO KONTAJNEROV DÁVA V UZAVRETÝCH NÁDOBÁCH



10

Mesto Žilina

RADNIČNÉ NOVINYč. 8ENVIRO

Záujemcovia mohli svoje práce predkladať do 1. júna. Na autorov najlepších 
návrhov čakali fi nančné odmeny.  

Obsahové a formálne zadanie súťažných podmienok splnilo 5 doručených 
súťažných návrhov. Práce hodnotila odborná porota v zložení Igor Teplan, Ru-
dolf Chodelka, Tomáš Boroš, Anna Dobrucká a Michal Marcinov.

Všetkých päť návrhov principiálne overilo správnosť funkčnej náplne využitia 
daného územia tak, ako ju zadal vyhlasovateľ súťaže. Súťažné návrhy len uka-
zujú rôzne pohľady na riešenie daného územia, ktoré by sa niekedy v budúc-
nosti mohli stať základom pre spracovanie vyšších stupňov územnoplánovacej 
dokumentácie, ale hlavne pre nevyhnutnú odbornú diskusiu, prípadne aj za 
účasti verejnosti. 

Členovia poroty po zhodnotení predložených návrhov odporúčajú ponechať 
severnú časť územia ako priestorovú rezervu s hlavnou funkciou vytvorenia 
separačnej ochrannej zóny od rušnej ulice Pod hájom, a to formou vysokej ze-
lene v kombinácii s umiestnením menších stavebných objektov v primeranom 
rozsahu a s dostatočným odstupom od komunikácie – cykloservis, športoviská, 
zóna pre psov so zázemím a dopravným napojením od Obvodovej ulice. 

Ako by mohol vyzerať športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť? 
Začiatkom marca 2022 vyhlásil Útvar hlavného architekta mesta Žilina verejnú ideovú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov 
ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA – CHRASŤ. 

Cieľom súťaže bolo získanie návrhov najvhodnejšieho využitia územia pre 
voľnočasové aktivity širokej verejnosti s dôrazom na environmentálne aspekty. 

Športovo-rekreačný areál má byť riešený na vymedzenom priestore medzi 
zastavaným územím východne od sídliska Solinky, v priamej väzbe na lesopark 
Chrasť. Ide o plochu s ideálnym napojením na dopravné, cyklistické a pešie 
trasy. Dopravne je miesto ľahko prístupné z ulíc Obvodová a Pod hájom. Ob-
dobne je lokalita dobre dostupná aj z obytných zón Hliny, Bôrik a predovšet-
kým z južnej časti Vlčiniec. Plocha má taktiež vhodné predpoklady na vytvore-
nie prepojenia a väzieb na už existujúce športoviská v blízkom okolí.  

Išlo o anonymnú ideovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž, ktorej 
sa mohli zúčastniť autorizovaní architekti, krajinní architekti i každý, kto dosia-
hol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra, 
urbanizmus a krajinná architektúra. Formát ideovej súťaže bol zvolený aj pre 
možnosť oslovenia mladých architektov a krajinných architektov bez autorizá-
cie, a tak získania viacerých názorov na danú lokalitu.

•  Redukcia rekreačno-športových funkcií v riešenom území o tie, ktoré sú 
    už k dispozícii v blízkom okolí.

•  Riešenie cyklodopravy len na obvode územia a v hlavnej nástupnej osi 
    do lesoparku v línii Zaparovského potoka.

• Osadenie plavárne, vrátane vonkajších bazénov a vodných atrakcií 
     s nadväzujúcimi službami prioritne riešiť v ťažiskovej polohe územia opäť 
    s dopravným napojením od Obvodovej ulice. 

SÚŤAŽNÉ NÁVRHY UKAZUJÚ RÔZNE POHĽADY NA RIEŠENIE ÚZEMIA

Súťažný návrh č. 1

Súťažný návrh č. 2

Súťažný návrh č. 3

Ďalšími odporúčaniami sú:

• Požadovanú garáž riešiť vo väzbe na plaváreň. Garáž je možné 
    navrhnúť ako podzemnú, ale aj na teréne alebo v kombinácii.

•  V prípade nadzemných konštrukcií aplikovať zelené strechy, prípadne 
    vertikálne záhrady.

•  Hlavný nástupný priestor riešiť v dotyku Obvodovej ulice a línie Za-
    parovského potoka v pokračovaní do lesoparku.

•  V nástupnom priestore riešiť objekt kaviarne s kompletným sociálnym 
     zázemím aj pre návštevníkov lesoparku, stojanmi a nabíjacími stanica-
    mi pre bicykle a kolobežky, požičovňou športového náradia.

• Využiť potenciál Zaparovského potoka pre jeho atraktívnu parkovú 
    úpravu so zohľadnením kapacity potoka ako vodného zdroja.
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ENVIRO

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 LÚČKAPri 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.,

NAHLÁLÁL SIŤ SA TREBA VŽDY DO ŠTVTVT RTRTR KAKAK .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.

PODMIENKYKYK ODVOZU:PODMIENKY ODVOZU:

Ešte koncom júna ar-
boristi Ján Supuka, Mar-
tin Moravčík a Tomáš 
Paňák inštalovali dobro-
voľne so súhlasom 
oddelenia životného 
prostredia Mestského 
úradu v Žiline koru-
nové istenie na stromy 
v Parku Ľudovíta Štúra. 
Mohutné červené duby, 
javory aj lipy boli v minu-
losti nevhodne zrezané 
a dnes hrozí vylome-
nie mnohých konárov. 
Arboristi preto vybra-
li stromy v najhoršom 
stave nad obľúbenými 
detskými ihriskami a za-
bezpečili fi nancie na ich 
zaistenie. 

Nadácia PROMA 
FOR PEOPLE zakúpi-
la špeciálne laná, tzv. 
dynamické väzby a 
arboristi ich zadarmo 
inštalovali do korún stro-
mov. Mesto uvedenú 
dobrovoľnícku iniciatívu 
privítalo a ošetrenie po-
volilo. Zabezpečené boli 
zatiaľ dva duby, arboristi 
ale plánujú inštalovať 
v priebehu leta v parku 
istenie na ďalšie tri javory 
a jeden vzácny ľaliovník 
tulipánokvetý pri soche 
Ľudovíta Štúra. Mimo 

územia parku sa rozhodli 
zabezpečiť aj ikonickú 
borovicu lesnú pred 
Paľovou búdou oproti 
Žilinskej univerzite – nie je 
to mestský pozemok! 

Žilinská samospráva 
realizovala v máji na 
základe rozhodnutia 
Okresného úradu Žili-
na ošetrenie ďalších 6 
chránených stromov. 
Išlo o dreviny druhu lipa 
malolistá na Kysuckej 
ceste či medzi komu-
nikáciami Rajecká a 
Bytčická. Práce na bez-
pečnostných, zdravot-
ných a redukčných 
rezoch vykonal certifi ko-
vaný arborista Seidl s 
využitím stromolezeckej 
techniky. 

Ošetrenie bolo realizo-
vané najmä z dôvodu, 
že stromy boli v zlom 
zdravotnom stave a 
vykazovali známky 
zanedbanej starostlivo-
sti. Dôsledkom toho bol 
výskyt suchých kostro-
vých konárov, čím bola 
znížená fyziologická a 
estetická hodnota stro-
mov. Na drevinách sa 
po rezoch aplikovali 
bezpečnostné väzby.  

Pripravujeme odborné ošetrenie stromov
Mestský úrad v Žiline pripravuje na september až december špeciálne arboristické ošetrenie vybraných stromov v meste. Odborníci na starostli-
vosť o dreviny rastúce v mestskom prostredí v najbližších dňoch ošetria približne 100 stromov, ktoré boli vytypované z hľadiska prevádzkovej 
bezpečnosti, a to najmä v centrálnej mestskej zóne, na námestiach, v okolí materských škôl, základných škôl a parkov. Zároveňm približne na 
80 z týchto stromov budú inštalované dynamické väzby, teda špeciálne laná na korunové zaistenie.   

Samospráva nemá 
legislatívnu povinnosť 
sa o predmetné dre-
viny starať, keďže ne-
rastú na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta a sta-
rostlivosť by mal zabez-
pečovať štát cez svoje 
odborné organizácie. 

Starostlivosť o zeleň 
a verejný priestor je 
však dlhodobou priori-
tou mesta, úrad pre-
to vybavil súhlas na 

ošetrenie stromov a 
zabezpečil zafi nan-
covanie zo spoločen-
skej hodnoty drevín.  

Aktuálne sa uskutočňu-
je kontrola stromov, 
ktoré sú v havarijnom 
stave alebo pôjdu do 
rozhodnutia na výrub 
v mimovegetačnom 
období. Postupne sú 
zadávané správcovi 
zelene na výrub. Pod-
kladom pre kontrolu je 

spracovaný Dokument 
starostlivosti o dreviny 
a prioritne sa kontrolujú 
plochy v zmysle doku-
mentu Optimalizácia 
údržby zelene v meste 
Žilina podľa rozdelenia 
do tried I, II, III 2.3.

Rozdelenie plôch podľa 
prevádzkovej náročno-
sti je trieda I. – stromy 
v uličných stromora-
diach a na parko-
viskách, parky, vyhra-

dená zeleň (zeleň 
školských areálov), trie-
da II. – plochy verejnej 
zelene, sídlisková zeleň, 
zeleň vnútroblokov a 
medziblokov, cintoríny, 
trieda III. – okrajové čas-
ti areálov, lesoparky a 
parkové lesy. V triede 
II., ide o plochy, ktoré 
sa nachádzajú vo 
vzdialenosti 1,5-násob-
ku výšky porastu od ko-
munikácií a rekreačne 
využívaných plôch. 

Ilustračné foto
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V roku 2001 absolvoval Fakultu te-
lesnej výchovy a športu na Univerzite 
Komenského v Bratislave v odbore 
učiteľ telesnej výchovy a tréner-
stvo – futbal. V roku 2005 ukončil 
doktorandské štúdium v odbore 
história olympizmu a olympijských 
hier. Pôsobil ako futbalový tréner v MŠK 
Žilina v mládežníckych kategóriách. 
V škótskom Edinburghu pracoval na 
pozícii zastupujúceho učiteľa a v agentúre 
zabezpečujúcej mimoškolské športovo-vzdelávacie 
aktivity. Po návrate zo zahraničia získal Cambridge English Certifi cate 
(CEC) úroveň C1 z anglického jazyka. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ 
na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Žiline v triedach pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním v programe APROGEN. Vo voľnom čase stále 
aktívne rád hrá futbal vo futbalovom klube TJ Považský Chlmec. 

Titul pre najobľúbenejšieho učiteľa putuje do Žiliny

Autor: AB

PaedDr. Mário Marčan

KULTÚRA

Celoslovenskú anketu Zlatý Amos každoročne organizuje občianske združenie ADEVYK v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Jej cieľom je vyzdvihnúť prácu učiteľov a ich vzťah k žiakom, ktorým odovzdávajú vedomosti, vychovávajú ich a pomáhajú 
im na ceste k úspechom. Súťažiacich pedagógov do ankety prihlasujú ich žiaci a víťaza vyberá odborná porota. Za posledných 14 rokov 
bolo do ankety nominovaných 734 učiteľov z celého Slovenska a zapojilo sa viac ako  43 300 žiakov a študentov. V 15. ročníku ankety 
získal titul Zlatý Amos žilinský pedagóg Mário Marčan, ktorý pôsobí na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Žiline. O jeho práci učiteľa či účasti v ankete 
sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.  

Prečo ste si zvolili profesiu pedagóga a čo vás na tomto povolaní baví, resp. 
napĺňa?

Moja cesta za vysnívaným povolaním bola jednoznačná. Vždy som vedel, že 
chcem pracovať s deťmi. Viedla ma k tomu moja mama a mal som aj šťastie 
na vynikajúce pedagogické vzory, ktoré ma motivovali k tomu, aby som sa stal 
učiteľom. V mojich pedagogických začiatkoch som pracoval ako učiteľ te-
lesnej výchovy a zároveň som aj trénoval mladých futbalistov. Keďže som aj ja 
sám futbalista, snažil som sa, aby moji zverenci mali takú radosť zo športu, ako 
som mal aj ja. Na mojich hodinách telesnej výchovy vždy radi cvičili všetci žiaci, 
čo je v dnešnej dobe už veľmi vzácne. V súčasnosti pracujem ako učiteľ an-
glického jazyka. Najviac ma na tejto práci teší, keď mi žiaci prídu poďakovať za 
to, že som ich vynikajúco pripravil na strednú školu a teraz patria v novej triede 
medzi najlepších žiakov alebo keď ma pozdravia na ulici a netvária sa, že ma 
nepoznajú. Na práci učiteľa je perfektné to, že každý deň je iný a nikdy sa v prá-
ci nenudím. Žiaci ma nabíjajú pozitívnou energiou a veľa sa od nich naučím i ja. 
Škola je pre mňa ako druhá rodina, ktorá dopĺňa moju podstatu. Som poctený, 
keď za mnou žiaci prídu v nádeji, že im pomôžem s ich problémom, keď sa so 
mnou chcú porozprávať o ich tajomstvách. Som šťastný, keď sú šťastní aj oni 
a keď sa spolu dokážeme aj smiať. To, že mi žiaci dôverujú, znamená pre mňa 
ako učiteľa najviac.

Ako hodnotíte súčasnú vzdelanostnú úroveň žiakov? Zmenila sa výrazne za ob-
dobie, ktoré pôsobíte v školstve, resp. s čím majú žiaci najčastejšie problém? 
Ako sú na tom žilinskí žiaci v porovnaní s inými mestami?

Čo sa týka telesnej výchovy, musím skonštatovať, že na základných školách 
je situácia alarmujúca. V dnešnej dobe je veľa rodičov, ktorí vybavia dieťaťu 
potvrdenie o oslobodení od telesnej výchovy, hoci dieťaťu nič nie je. Jed-
noducho sa mu len nechce cvičiť. Druhé negatívum vidím aj v tom, že je telo-
cvikár nečinný a žiaci teda na telesnej nerobia nič, ťukajú do mobilov alebo si 
robia, čo chcú. Takýto scenár ma veľmi mrzí, hlavne voči deťom. Týmto však ne-
chcem hádzať všetkých telocvikárov do jedného vreca, pretože u nás v Žiline 
sa nájdu aj takí, ktorí žiakov k športu vedú, motivujú ich k aktivitám a dosahujú 
s nimi vynikajúce výsledky (mladí žilinskí futbalisti, hádzanári, plavci, vodní ka-
jakári, cyklisti...). Ak by som mal zhodnotiť vzdelanostnú úroveň našich žiakov, 
nepovažujem ju, podľa môjho názoru, až za takú alarmujúcu. Učím v triedach 
pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, z ktorých niektorí študujú 
v zahraničí. Môžem skonštatovať, že naši žiaci nikdy nemali najmenší problém 
s uplatnením sa na ktorejkoľvek škole v zahraničí. Každý jeden žiak patril medzi 
premiantov. Učil som i žiaka, ktorý odišiel študovať na rok do Ameriky. Na našej 
škole dosahoval dobré výsledky a na hosťujúcej škole boli z jeho poznatkov takí 
nadšení, že ho presunuli o dva ročníky vyššie. Nemyslím si, že naši slovenskí ži-

aci sú menej bystrí ako žiaci z iných krajín. My ich len plošne testujeme takým 
spôsobom, na aký nie sú zvyknutí. A to je problém. 

Čo sa týka jazykových schopností žiakov, najväčší problém vidím v komu-
nikačných zručnostiach. Žiaci sa dokážu naučiť gramatiku, dokážu čítať s poro-
zumením, dokážu preložiť text, ale boja sa samostatne rozprávať, boja sa pýtať. 
Na tomto musíme, my učitelia, popracovať najviac. Keď odbúrame u našich 
žiakov ostych z toho, že nevyslovia vetu správne, keď naučíme našich žiakov 
veriť si a byť v jazyku istejšími a sebavedomejšími, potom máme všetci vyhraté.

Čím ste si podľa vás získali priazeň žiakov, resp. ako sa ich snažíte na hodinách 
zaujať, aby zvládli preberané učivo?

Som učiteľ, ktorý vie, že vyučovanie nie je len odovzdávanie vedomostí, ale pri 
tínedžeroch (ktorých ja učím) ide hlavne o budovanie vzťahov. Najdôležitejšie 
pre mňa je vybudovať si vzájomnú dôveru. To ide najľahšie vtedy, keď spolu ko-
munikujeme. Veľa sa teda pýtam, veľa ich počúvam a akceptujem ich názor. 
Snažím sa byť voči všetkým spravodlivý. Na hodinách sa spolu smejeme, lebo 
humor zbavuje detí stresu, uvoľnia sa a viac sa naučia. Spravodlivo a uvážene 
aj chválim, pretože žiaci pochvalu od spravodlivého učiteľa berú ako motiváciu 
k učeniu. Som učiteľ, ktorého žiaci berú ako priateľa, ale rešpektujú ma aj ako 
prirodzenú autoritu, od ktorej radi získajú nové poznatky.

Aké úspechy dosiahli žiaci pod vaším vedením, resp. na ktoré momenty z práce 
pedagóga budete spomínať aj po rokoch?

Pre mňa ako učiteľa anglického jazyka je najväčším úspechom to, že sa žiaci 
sami dohovoria s cudzincom. Som nesmierne šťastný a pyšný, keď k nám do ško-
ly príde návšteva zo zahraničia a moji žiaci nemajú problém konverzovať. Mám 
obrovskú radosť aj z toho, keď sa moji žiaci umiestňujú na popredných prieč-
kach rebríčkov na ich vysnívané bilingválne gymnáziá. Úspešne sa zúčastňu-
jeme olympiád v anglickom jazyku, súťaží ako napr. EnglishStar alebo Einstein-
Teen, ale najväčšou odmenou od žiakov je pre mňa obyčajné slovíčko ĎAKU-
JEM za všetko, čo ste ma naučili.

Kto vás prihlásil do ankety Zlatý Amos a čo pre vás znamená získané ocenenie? 
Dali ste si aj nejaké záväzky do budúcna, prípadne čo by ste chceli vo svojej 
práci zlepšiť.

Ocenenie Zlatý Amos a titul najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku si 
nesmierne vážim, pretože ma do ankety prihlásili práve žiaci z mojej triedy, čím 
mi preukázali to, že si moju prácu vážia a akceptujú ma ako ich učiteľa. Bol som 
dojatý, keď som si prečítal moju charakteristiku, ktorú o mne do ankety napísali: 
„Pán učiteľ je NÁŠ PÁN UČITEĽ. Po chodbách chodí vysmiaty s dobrou náladou, 
koho zasa „nachytá“. Medzi žiakmi má prirodzený rešpekt, ale zároveň je pria-
teľský a spravodlivý. Vždy rád pomôže a pozorne nás počúva. Dokáže nás mo-
tivovať k učeniu ako nikto iný. Jeho hodiny sú plné vtipu a kvalitnej výuky. Vďa-
ka nemu sme jedničky v angličtine a veríme, že on bude vďaka nám JEDNOT-
KA v Amosovi.“ Tieto slová i ocenenie sú pre mňa obrovským záväzkom, aby 
som v očiach detí zostal stále PÁNOM UČITEĽOM, na ktorého budú v dobrom 
spomínať aj v budúcnosti.

Očakávali ste, že by ste mohli toto ocenenie vyhrať, resp. čím ste podľa vás 
presvedčili/zaujali porotu?

Keď ma do ankety moji žiaci prihlásili, bol som milo prekvapený a, samozrejme, 
chcel som kvôli deťom aj vyhrať. Ale, že naozaj vyhrám, som v skutočnosti ani 
len nepredpokladal. Myslel som si, že vyhrať nemôžem z toho dôvodu, že v roku 
2019 titul Zlatý Amos už získala kolegyňa z našej školy Petra Kubičková (teraz 
dokonca už moja manželka). To by bola asi veľká náhoda, keby to naša škola 
opäť vyhrala?! Napriek všetkým pochybnostiam sme si povedali, že si budeme 
veriť a podarilo sa. Okrem hlavnej ceny som získal aj cenu detskej poroty – cenu 
Jána Gašperana (zakladateľa ankety), takže to, že vo mne niečo „učiteľské“ je, 
vidia aj iní a hlboko si to cením. A čím som zaujal porotu? Asi vtipom a tým, že 
videli, že moji žiaci sú pre mňa všetkým.
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SENIORI

NESTAŇTE SA OBEŤOU
ZLODEJOV A PODVODNÍKOV

BUĎTE OPATRNÍ!

POZOR

V prípade, že cudzie osoby na vás vyvíjajú
nátlak alebo máte pocit ohrozenia
kontaktuje POLÍCIU na čísle 158 alebo
linku tiesňového volania 112.

Podvodníci sa seniorom predstavujú ako ich príbuzní, lekári, policajti, elektrikári 
alebo zamestnanci obecného úradu a pod rôznymi zámienkami ich často 
oberú o celoživotné úspory. Tieto osoby zneužívajú dôverčivosť starších ľudí 
a prostredníctvom vymyslených emotívnych príbehov ich dokážu dostať do 
stresovej situácie. 

V poslednom období sa objavilo veľa prípadov s rovnakým scenárom:

Podvodník kontaktuje seniora telefonicky na pevnú linku a predstaví sa ako 
policajt, nadporučík Juhás (príp. iné meno). Informuje ho, že na ceste k nemu 
domov sú zlodeji, ktorí ho plánujú okradnúť. Policajti chcú seniorovi pomôcť 
a povedia mu, aby všetky svoje peniaze a cennosti zbalil napr. do igelitového 
vrecka a následne vyhodil von oknom. Tam už vraj čaká druhý policajt, ktorý  
cennosti zoberie a uchová. Seniora ubezpečí, že po skončení policajnej akcie, 
mu cennosti vrátia. Obeť pod nátlakom a v strese urobí to, čo od neho vymys-
lený policajt chce. Týmto krokom však príde o svoj majetok.

Polícia radí seniorom:

1. OVERUJEME SI INFORMÁCIE 

Ak vás telefonicky kontaktuje osoba, ktorá sa vydáva za vášho príbuzného, 
lekára či policajta a žiada o fi nančnú pomoc alebo sa snaží získať od vás pe-
niaze pod inou zámienkou, overte si tieto skutočnosti aj od iného zdroja (na 
polícii, u svojich príbuzných).

2. NEDÁVAME PENIAZE 

Nepožičiavajte ani nerozmieňajte peniaze cudzím osobám. Nikdy nedávajte 
cudzej osobe peniaze, ani keď vám tvrdí, že ich súrne potrebuje a skoro vám 
ich vráti.

3. NESADÁME DO AUTA

Nikdy nesadajte cudzím osobám do ich auta, aj keď vyzerajú dôveryhodne.

4. NEPOSKYTUJEME ÚDAJE

Cez telefón nikdy neposkytujte osobné údaje ani údaje o fi nančných pomeroch.

5. NEVERÍME CUDZÍM OSOBÁM

Osoby vykonávajúce odpočty vody, plynu a elektriny sú povinné preukázať sa 
poverením spoločnosti na túto činnosť. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že vám 
prišli vyúčtovať preplatok či nedoplatok alebo že ste sa stali výhercom a pri-
šli vám vyplatiť výhru. Žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti 
prostredníctvom svojich zamestnancov.

6. NEVPÚŠŤAME CUDZIE OSOBY DO SVOJICH DOMOVOV

Neznáme osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osa-
mote.

Seniori, nenechajte sa okradnúť!
V poslednej dobe zaznamenala polícia zvýšený počet prípadov, kedy boli seniori okradnutí podvodníkmi. Polícia Slovenskej republiky preto 
vyzýva seniorov, aby boli obozretní a nestali sa obeťou podvodu. 

Autor: KŠ

V prípade, že máte podozrenie alebo pocit ohrozenia, obráťte sa na políciu na čísle 158 alebo na linku tiesňového volania 112.
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ŠTVRTOK 8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN PRACHY!
     TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

PIATOK 9 20:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT FRAGILE 

SOBOTA 10 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY
     KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

UTOROK 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ 3T V DIVADLE

STREDA 14 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN ŽLTÁ ČIARA
     KOMÉDIA / TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 16 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN A JE TU ZAS 
     KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

SOBOTA 17 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN  KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA? 
     TRAGIKOMÉDIA / TEXT BREZÁNIOVÁ, VIECHA, FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH

STREDA 21 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

ŠTVRTOK 22 10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

ŠTVRTOK 22 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN NIEKTO PRÍDE
     INSCENÁCIA SÚČASNEJ HRY / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 23 VEĽKÁ SÁLA / ŠTÚDIO / FESTIVAL V MESTE ŽILINA ŽIJE

SOBOTA 24 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN NEZNÁŠAM ŤA! 
     SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

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

ŠTVRTOK 29 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / HOSŤ STE MEDZI NAMI
     DIVADLO ZRAKÁČ / TEXT MATEJ FELDBAUER, PAVOL VIECHA / RÉŽIA PAVOL VIECHA

PIATOK 30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     LOVESTORY / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

    PRIPRAVUJEME V OKTÓBRI           

SOBOTA 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / PREMIÉRA COCO CHANEL
     DRÁMA / TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

Vstupenky na domáce predstavenia zakúpené online s použitím kódu DODIVADLA sú o 30% lacnejšie. 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

AKTUÁLNY PROGRAM

SEPTEMBER
31. DIVADELNÁ SEZÓNA 2022/2023

TAJNA PERŠIĆ A KRISTÍNA SIHELSKÁ V INSCENÁCII ŽLTÁ ČIARA
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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:

PREDAJNÉ MIESTO DPMŽ NA NÁMESTÍ ANDREJA
HLINKU JE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN

Svoje požiadavky si môžete do 31. 8. 2022 vybaviť na
predajnom mieste DPMŽ na Mestskom úrade v Žiline počas

upravených otváracích hodín, a to v pracovné dni

od 7.00 – 18.00 hod.

ZATVORENÉ

Za pochopenie ďakujeme.



ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2022

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

www.kulturneleto.eu

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA 
MARIÁNSKE LETO, HUDOBNÁ STREDA A JOGA 

KONAŤ NEBUDÚ. AUGUST

SLÁČIKY V PARKU
júl - august / ŠT o 18:00 hod. / Park Ľudovíta Štúra

PRAVIDELNÉ AKTIVITY MESTO ŽILINA

JOGA V PARKU
júl - august UT a ŠT o 7:00 hod. / Park Ľudovíta Štúra
  PO a ST o 7:00 hod. / Lesopark

ČÍTANIE V ZÁHRADE 
PO o 10:00 hod. / 1.8., 8.8., 15.8., 22.8.

ROSENFELDOV PALÁC

SENIORI PROGRAMUJÚ V KNIŽNICI
júl - august / ŠT o 10:00 hod.

KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE

PIKNIK V PARKU 
12.7. - 30.8. / ŠT o 10:00 hod.

LETNÉ KINO NA STANICI
každý utorok / júl o 21:00 hod., august o 20:30 hod.

STANICA ŽILINA - ZÁRIEČIE

JOGA V PARKU SO SHANTI CENTROM
každá streda / 1.6. - 15.9. / o 18:00 hod.

vDOMA
júl - august / inštalácia / hlavný vstup do Novej synagógy

NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA

NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA – GALÉRIA OTVORENÁ
Utorok – nedeľa / 13:00 – 19:00 hod.

UMELECKÁ REZIDENCIA 
LÝDIE ONDRUŠOVEJ A PETRA TILAJČÍKA
7. - 14.8.

3.8.HUDOBNÁ STREDA
16:30 hod. / DH Senioranka / Sad SNP

Dva príbehy: Machnáč a Merina 
21.7. / 17:00 hod. / vernisáž výstavy / výstava do 10.9.2022

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE

Zoltán Agócs: Bol som tam, som tu 
21.7. / 17:00 hod. / vernisáž výstavy / výstava do 10.9.2022

Jan Kostaa: Trofeje
25.8. / 17:00 hod. / vernisáž výstavy / výstava do 29.10.2022

3.8.DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17:00 hod. / Bábkové divadlo Morgonrock
- Sad na Studničkách

4.8.ROZPRÁVKOVÝ VEČER V KNIŽNICI
17:00 hod. / Krajská knižnica v Žiline

4.8.MANŽELIA HELIENKOVCI
17:30 hod. / vernisáž / Rosenfeldov palác

4.8.CESTOU NECESTOU OPEN-AIR
19:00 hod. / Stanica Žilina-Záriečie

5.8.STREDOVEKÝ DEŇ
Mariánske námestie

6.8.VRBA WETZLER MEMORIAL
Nová synagóga

6.- 7.8.SLOVENSKÝ POHÁR V BMX
Skatepark Oravská a Dirty trať pri Hájovni

7.8.HRADNÉ HRY ŽOFIE BOSNIAKOVEJ
9:00 - 17:00 hod. / hrad Strečno

9.8.KLUB RUČNÝCH PRÁC
14:00 hod. / Krajská knižnica v Žiline

10.8.O PSÍČKOVI A MAČIČKE
9:30 hod. / MK Žilina – pobočka Vlčince

10.8.HUDOBNÁ STREDA
16:30 hod. / DH Predmierčanka / Sad SNP

10.8.DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17:00 hod. / Kapor na scéne: Inšpektor Kluzó
Sad na Studničkách

10.8.KNIHA O PIATEJ
17:00 hod. / MK Žilina – pobočka Vlčince

10.8.NOČNÁ PREHLIADKA NA HRADE STREČNO
20:00 - 22:30 hod. / Hrad Strečno

11.8.MUSICA VISTA – KLEZMER TUNES
19:00 hod. / Rosenfeldov palác

11.8.ŽILINA AKUSTICKY
Ditch the Fridge, Rodion Sun Lion / 17:00 hod.
- Bôrický park, pod mostom

11.8.DIVOKÁ SYMFÓNIA
17:00 hod. / MK Žilina – pobočka Vlčince

12.8.VEČERNÁ BURIANOVA VEŽA
Burianova veža - TIK Žilina

12.8.MARIÁNSKE LETO
Akustika, Medial Banana / 19:30 hod.
- Mariánske námestie

12.8.PUŠČAŇA
20:00 hod. / Nová synagóga

13.- 14.8.DRAČIE DNI
areál Budatínskeho hradu

13.- 14.8.RAJECKÁ ANČA
Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

13.- 14.8.ŽILINSKÝ TRIATLONOVÝ FESTIVAL
Vodné dielo Žilina

15.8.O PSÍČKOVI A MAČIČKE
9:30 hod. / MK Žilina – pobočka Solinky

17.8.HUDOBNÁ STREDA
16:30 hod. / DH Hoľazňanka / Sad SNP

17.8.DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17:00 hod. / Kapor na scéne: Škaredé káčatko
Sad na Studničkách

18.- 20.8.VÍKEND S HISTÓRIOU II.
15:00 hod. / TIK Žilina

18.8.ŽILINA AKUSTICKY
Orchester N.S. / 17:00 hod. / kaviareň NAPOLCESTE

19.8.MARIÁNSKE LETO
The Blue Time, Dave Brannigan / 19:30 hod.
- Mariánske námestie

19.8.ALF CARLSSON / JIŘÍ KOTAČA QUARTET
20:00 hod. / Nová synagóga

20.8.PAVOL HAMMEL NA HRADE
18:00 hod. / hrad Strečno

21.8.NATE WOOD: FOUR
20:00 hod. / Nová synagóga

22.- 25.8.HORY A MESTO
Stanica Žilina – Záriečie

23.8.KLUB RUČNÝCH PRÁC
14:00 hod. / Krajská knižnica v Žiline

17.8.ŽILINA AKUSTICKY
Hommage à Hana Hegerová / 17:00 hod.
- 2JA Kafé, Lenčová 3

24.8.HUDOBNÁ STREDA
16:30 hod. / DH Fatranka / Sad SNP

24.8.DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17:00 hod. / SrandaBanda / Sad na Studničkách

24.8.ŽILINA AKUSTICKY
BASIE FRANK BAND / 18:30 hod. / Sad na Studničkách

25.8.JAN KOSTAA: TROFEJE
vernisáž / 17:00 hod. / Považská galéria umenia v Žiline

25.8.POINT OF FEW
19:00 hod. / Rosenfeldov palác

25.- 26.8.DOŽINKY
Mariánske námestie

26.- 27.8.STANICA UNDERGROUND VOL. 1
Stanica Žilina - Záriečie

27.8.PASEKANIE
Stredoveká dedina Paseka pod hradom Strečno

29.8.BEH NA DUBEŇ
9:00 hod. / Budatín - Zástranie

30.8.TVORIVÉ DIELNE
13:15 hod. / Krajská knižnica v Žiline

31.8.DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17:00 hod. / Teáter Komika - Klaun kúzelníkom 
- Sad na Studničkách

31.8.HUDOBNÁ STREDA
16:30 hod. / DH Strečnianka / Sad SNP

31.8.SENDREIOVCI LE ORCHESTROHA
19:30 hod. / Mariánske námestie


