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Mestskú hromadnú dopravu čaká 
od jesene rozsiahla modernizácia
Pripravené sú viaceré projekty, ktoré zvýšia komfort cestovania a znížia ekologické zaťaženie. Modernizáciou prejde samotné depo dopravného 
podniku i trakčné vedenie. Pripravená je aj 3. etapa rekonštrukcie zastávok, v rámci ktorej bude vynovených 13 nástupných miest, napr.: 
Vysokoškolákov (smer Vlčince), Žilinská univerzita (smer Solinky), Žilinská univerzita (smer Vlčince), Limbová (smer centrum). 

SOS gombík môže pomôcť 
pri záchrane života

Mesto Žilina prichádza s novinkou, ktorá pomôže 
znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká 
u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí. Domáce 
tiesňové volanie za pomoci SOS gombíka umožní 
ľuďom v núdzi či v život ohrozujúcich situáciách 
vyvolať tiesňové volanie priamo z domu alebo 
bytu bez toho, aby mali po ruke telefón či vytáčali 
telefónne číslo. 

Letné prázdniny sú za nami 
a prichádza nový školský rok

Do školských lavíc prvýkrát zasadne v školskom 
roku 2022/2023 takmer 830 prváčikov.  
Do predškolských tried v Žiline tento rok nastúpi 
649 škôlkarov. Konečné počty detí v materských  
a v základných školách sa môžu až do polovice 
septembra meniť, v závislosti napríklad od odkladu 
povinnej školskej dochádzky, ako i od neskoršieho 
prihlásenia dieťaťa do školy.

V Lesoparku Chrasť sa 
pripravuje zonácia územia

V súčasnosti sa začína spracovávať zonácia 
Lesoparku Chrasť, ktorej  spracovateľom je  
Slovenská agentúra životného prostredia, odbor-
ná organizácia ministerstva životného prostredia. 
Zonácia bude slúžiť  na usmernenie športovo-re-
kreačných, edukačných a hospodárskych aktivít  
na území lesoparku, vytypujú sa hodnotné 
prírodné miesta, vyčlenia sa lokácie bez zásahu.
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To, čo už vieme, je, že jednotlivé voľby budú farebne 
odlíšené. Hlasovacie lístky na voľbu primátora mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva budú na klasických 
bielych volebných lístkoch a vkladať sa budú do bielych 
obálok. Hlasovacie lístky na voľbu predsedu samosprávne-
ho kraja a poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja 
budú označené modrým pásom a obálky budú modré. 
Taktiež budú takto farebne rozlíšené aj hlasovacie schránky. 

V meste Žilina máme schválených 8 volebných obvodov 
a 31 poslancov v nich:
Volebný obvod č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto (5 poslancov)
Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha 
                                      (4 poslanci)
Volebný obvod č. 3 – Solinky (5 poslancov)
Volebný obvod č. 4 – Vlčince (7 poslancov)
Volebný obvod č. 5 – Hájik (3 poslanci)
Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové (2 poslanci)
Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota 
                                      (2 poslanci)
Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, 
                                      Považský Chlmec, Strážov, Vranie, 
                                      Zádubnie, Zástranie (3 poslanci)

V rámci týchto volebných obvodov a volebných miestností 
budú občania voliť aj primátora mesta, predsedu samo-
správneho kraja a poslancov samosprávneho kraja. Mesto 
Žilina má zriadených 79 volebných okrskov/miestností, do 
ktorých sú priradené jednotlivé ulice.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do 
mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta 
a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do 
zastupiteľstva samosprávneho kraja a pre voľby predse-
du samosprávneho kraja  bude zverejnený do 4. októbra 
2022. Do tohto istého termínu bude do každej domácnosti 
doručené aj  oznámenie o čase a mieste konania volieb 
do orgánov samosprávy obcí a oznámenie o čase a mieste 
konania volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Napriek tomu, že voľby budú realizované tesne pred 
Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých, veríme, 
že k volebných schránkam sa dostaví čo najviac voličov. 
V týchto voľbách je možné voliť len v okrsku podľa miesta 
trvalého bydliska. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slo-
venskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci 
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí a orgánov sa-
mosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky 
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do 
územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo 
vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov 
samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ 
samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom usta-
novené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany 
verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie 
neustanoví inak. 

Všetky informácie spojené s voľbami sú zverejnené a pravi-
delne aktualizované na webovom sídle mesta: https://
www.zilina.sk/aktuality/2022/volby-2022/.

Spojené voľby 2022
Dňa 10. júna boli predsedom Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásené voľby do orgánov samosprávy 
obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Všeobecne sú označované ako Spojené voľby a budú sa 
konať v jeden volebný deň v čase od 7.00 do 20.00 hod.

V   ĽBY

2022

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH

KRAJOV

Biele obálky sú určené na voľbu primátora a poslancov 
mestského zastupiteľstva a modré na voľbu župana 
a poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja.

SMARTSMARTRTR
SPOLOČNOSŤ IS – INDUSTRY SOLUTIONS A MESTO ŽILINA

o 20.00 hod.

PREDSTAVIA

PREDSTAVENIE TECHNOLÓGIÍ PRIAMO NA SÍDLISKU SOLINKY

V PRIESTOROCH MESTSKÉHO ÚRADU, VEĽKÁ ZASADAČKA

od 15.00 do 16.00 hod.

Milí Žilinčania, 
čas je síce neúprosný 
a tohtoročné leto sa 
pomaly končí, ale pro-
gram Žilinského kultúrne-
ho leta pokračuje ďalej 
a vy sa tak môžete tešiť 
na štedrú dávku podu-
jatí aj počas septembra. 
Verím, že aj vďaka tomu 
si ešte chvíľu spoločne 
vychutnáme letnú 
atmosféru, akokoľvek sa 
nás bude kalendár snažiť 
presvedčiť o niečom 
inom.  

Školákov a študen-
tov, samozrejme, čaká 
návrat do školských lavíc. 
Do žilinských základných 
škôl nastupuje rekord-
ných 830 prváčikov. 
Všetkým im želám prí-
jemný a hravý nástup do 
tejto novej etapy detstva 
a ich pedagógom po-
sielam veľa síl, trpezlivosti 
a lásky, ktorú ich práca 
vyžaduje. 

Túto jeseň nás tiež čakajú 
komunálne voľby, ktoré 
budú unikátne v tom, 
že sa spoja s voľbami do 
samosprávnych krajov
. Vzniká tým pre voliča 
situácia s množstvom 
kandidátov, volených 
funkcií, strán a hlaso-
vacích lístkov, v ktorej 
nebude jednoduché 
sa zorientovať. Preto 
v tomto čísle Radničných 
novín ponúkame stručný 
prehľad a sprievod-
cu jesennými voľbami. 
Verím, že pre vás bude 
užitočný. 

Aj keď sú voľby za ro-
hom, ja ani kolegovia 
v našej každodennej prá-
ci a agende nepoľavu-
jeme. Na nasledujúcich 
stránkach sa tak budete 
môcť dočítať o projek-
toch, ktoré sa dokončujú 
po rokoch príprav ale-
bo naopak, o aktivitách 
a investíciách, ktoré sa 
len rozbiehajú a ich rea-
lizácia ďaleko presahu-
je končiace volebné 
obdobie. 

Želám vám príjemné 
čítanie.
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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.

OZNAM

Atletické kluby, športové kluby a atletické 
oddiely sa majú možnosť registrovať na 
využívanie štadióna e-mailom na adrese: 
atletickystadion@uniza.sk.  

Vstup do areálu pre verejnosť je umožnený 
po predchádzajúcej registrácii na odkaze: 
https://atletickystadion.uniza.sk/verejnost/.   
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej 
stránke: https://atletickystadion.uniza.sk/.

Atletický štadión Žilinskej univerzity v Žiline je 
ofi ciálne spustený do prevádzky.

ATLETICKÝ ŠTADIÓN

5. september 1991 
Mesto navštívil prezident Českej a Slovenskej fe-
deratívnej republiky Václav Havel. Sprevádzali ho 
minister pre privatizáciu národného majetku Slo-
venskej republiky Ivan Mikloš a minister kultúry SR La-
dislav Snopko. Prezident priletel na letisko v Hričove. 
Popoludní V. Havel prijal pozvanie na slávnostný 
obed so žilinskými podnikateľmi. Potom navštívil 
centrum Žiliny, kde ho na Námestí Dukla privítali 
stovky Žilinčanov. 

8. september 1995
Na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika 
sa konalo slávnostné odhalenie sochy tohto slo-
venského dejateľa. Autorom sochy je žilinský sochár 
Ladislav Berák, s ktorým spolupracovali Ján Burian 
a Peter Nezval. Busta je vysoká 2 metre a váži 600 
kg. Odliali ju Ján Konuš a Kamil Gubán z Krem-
nice, podstavec je z červenej žuly. Počas slávnost-
nej udalosti preleteli priamo nad hlavami zúčast-
nených dve stíhačky typu MIG-29 štartujúce zo 
Sliača a zostava lietadiel L-39 (Biele albatrosy) 
z Košíc. K soche bola uložená prsť hliny z miesta po-
sledného odpočinku Štefánika. 

24. september 1995
V centre Žiliny sa uskutočnil 10. ročník Zátopkovej 
desiatky na trase z Námestia Ľ. Štúra (Aupark) cez 
Horný val, Ulicu J. Bottu a späť. Zvlášť významnou 
bola účasť manželov Dany a Emila Zátopkovcov, 
ktorí odštartovali všetkých päť súťažných kategórií.

22. september 2000
V uplynulých troch dňoch sa v meste konal zber 
použitých autobatérií. Žilinčania doniesli na zberné 
miesta na Hlinách, Solinkách a Vlčincoch 16 ton 
autobatérií. Firmy sídliace v meste priniesli ďalších 5 
ton. O odovzdanie tohto nebezpečného odpadu 
bol veľký záujem. Žilinčania potvrdili, že majú cit pre 
ochranu životného prostredia, lebo tento odpad 
nevyhodili na nepovolených miestach.

13. september 2002 
Na Námestí Ľudovíta Štúra (dnešný Aupark) bola 
slávnostne odhalená socha tohto významného 
slovenského dejateľa. Socha bola odliata z bronzu. 
Je vysoká 5,32 metra a váži 3,2 tony. Celkové nákla-
dy na dielo vo výške 5 miliónov Sk hradilo Mesto Žili-
na. Autorom sochy je akademický sochár Ladislav 
Berák zo Žiliny. Odliatok zhotovili vo Výskumnom 
ústave zváračskom v Bratislave. Dielo slávnostne 
odhalili pri speve hymnických piesní v podaní zboru 
Máj.   

15. september 2010
Na štadióne pod Dubňom odohrali futbalisti MŠK 
Žilina prvý zápas skupinovej fázy Ligy majstrov na 
domácej pôde. Futbalistom FC Chelsea Londýn 
podľahli v pomere 1:4 (0:3). Góly vsietili za Žilinu 
Tomáš Oravec, za hostí Nicolas Anelka, Michael 
Essien a Daniel Sturridge. Štadión bol vypredaný, 
prizeralo sa 10 892 divákov. 

30. september 2015
Na radnici sa konala tlačová konferencia s Petrom 
Saganom, čerstvým majstrom sveta v cyklistike. 
O akciu bol veľký záujem verejnosti i domácich a za-
hraničných médií. Po skončení sa na Mariánskom 
námestí konalo podujatie s názvom „Vitaj Peťo!“

Služba je poskytovaná 
osobám, ktoré majú 
nepriaznivý zdravotný 
stav, s cieľom zabrániť 
vzniku krízovej sociál-
nej situácie alebo za-
bezpečiť jej riešenie. 
Do domu či bytu se-
niora sa za týmto úče-
lom nainštaluje prístroj 
domáceho tiesňového 
volania. Ten pozostá-
va zo základnej komu-
nikačnej jednotky s veľ-
mi citlivým mikrofónom 
a reproduktorom, ktoré 
zabezpečia rozhovor 
s dispečingom z celého 
bytu klienta, a SOS 
gombíka tiesňového 
volania. 

Tlačidlo SOS gombíka 
môže senior nosiť na 
zápästí alebo na krku 
ako prívesok, takže ho 
sprevádza na každom 
kroku v rámci jeho prí-
bytku. Po stlačení SOS 
gombíka v prípade 
krízovej situácie sa au-
tomaticky aktivuje 
telefonické spojenie 
s dispečingom, kde 
vyškolení dispečeri 
vyhodnotia situáciu 
a zabezpečia potreb-
nú pomoc. Funkčnosť 
prístroja nepreruší ani 
výpadok prúdu či kon-
takt s vodou, keďže je 
vodotesný a pracuje 
prostredníctvom ba-
térie až do obnovenia 
dodávky prúdu. 

Službu pre mesto posky-
tuje na základe zmluvy 
o spolupráci Asociácia 
samaritánov Sloven-

SOS gombík môže pomôcť pri záchrane života
Prichádzame s novinkou, ktorá pomôže znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká 
u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí. Domáce tiesňové volanie za pomoci SOS gombíka 
umožní ľuďom v núdzi či v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové volanie priamo
z domu alebo bytu bez toho, aby mali po ruke telefón či vytáčali telefónne číslo.

Bližšie informácie k poskytovaniu sociálnej služ-
by Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 
získate na tel. čísle: 

041/70 63 212

prípadne osobne v klientskom centre alebo  na 
webovej stránke mesta. 

Autor: AB

skej republiky, ktorá dis-
ponuje dispečerským 
pracoviskom na prebe-
ranie tiesňových výziev 
od klientov pripojených 
na domáce tiesňové 
volanie v nepretržitej 
prevádzke. 

Klienti, ktorí majú záu-
jem o tento druh sociál-
nej služby, môžu kon-
taktovať Mestský úrad 
v Žiline, odbor sociál-
ny a bytový priamo 
v klientskom centre, kde 
vyplnia Žiadosť o posky-
tovanie sociálnej služby 
Monitorovanie a signa-
lizácia potreby pomoci, 
v ktorej uvedú požado-

vané informácie po-
trebné na preverenie, 
či je pre nich sociálna 
služba vhodná. 

K žiadosti je potreb-
né priložiť Potvrdenie 
poskytovateľa zdravot-
nej starostlivosti od 
svojho všeobecného 
lekára. 

Po vyplnení a zaevido-
vaní žiadosti kompe-
tentný odbor požiada 
elektronicky poskyto-
vateľa o zriadenie služby 
domáceho tiesňového 
volania. Prístroj v 
domácom prostredí in-
štaluje poskytovateľ služ-

by, ktorý otestuje prístroj 
s dispečerským praco-
viskom a zaškolí použí-
vateľa.

Všetky náklady spojené 
s nákupom týchto bez-
pečnostných zariadení 
a ich prevádzku vrátane 
poplatku za inštaláciu 
a časti mesačnej úhrady 
za službu dispečingu 
hradí mesto Žilina. Výška 
mesačnej úhrady fyzickej 
osoby za služby dispečin-
gu (monitorovanie a sig-
nalizácia potreby pomo-
ci) sa uhrádza mesačne 
priamo na účet ASSR a je 
určená vo výške 6 eur za 
kalendárny mesiac.

Najbližšie riadne zasadnutie Mestského
 zastupiteľstvo v Žiline sa bude konať 

19. septembra 2022.
Všetky materiály k rokovaniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline nájdete na webovej 
stránke mesta www.zilina.sk v sekcii 
Samospráva/mestské zastupiteľstvo

Záznamy z rokovaní nájdete na youtube 
mesta Žilina: www.youtube.com/

MestoŽilinaOffi cial
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Viacúčelový areál bude 
obsahovať futbalové 
ihrisko s prírodným trávni-
kom, menšie futbalové 
ihrisko s umelou trávou 
a ihrisko na plážový fut-
bal a volejbal. Projekt 
myslí aj na dobudo-
vanie zázemia vo forme 
šatní a posilňovne. Celý 

areál bude osvetlený, 
vybuduje sa parkovisko 
pre užívateľov, pribudnú 
chodníky a mobiliár pre 
oddych.

Projekt je primárne za-
meraný na výchovu detí 
a mládeže. Verejnosti 
bude prístupný podľa 

dohody s mestom a na 
základe prevádzkového 
poriadku. Aktuálne sa 
začalo s terénnymi prá-
cami a predpokladaná 
doba trvania je 12 
mesiacov. O rok tak 
pribudne nový plnohod-
notný priestor na špor-
tové vyžitie. 

Preto prosíme oby-
vateľov mesta o súčin-
nosť, aby nepojazdné 
dlhodobo odstavené 
autá nahlasovali. Na 
výber majú viacero 
možností: Odkaz pre 
starostu, sociálne siete 
mesta Žilina, mestskú 
políciu e-mailom: ope-
racne@mpza.sk alebo 
osobne na príslušnom 
okrsku. Pri nahlaso-
vaní je potrebné uviesť 
adresu, na ktorej sa au-
tovrak nachádza, typ, 
farbu a poznávaciu 
značku vozidla, ak ju 
má. Nahlásené auto 
musí byť bez platnej 
technickej a emisnej 
kontroly. V prípade, 
ak má vozidlo štátne 
poznávacie značky, 

úrady upovedomia ma-
jiteľa a ten má 60 dní 
na odtiahnutie vozidla. 
Po uplynutí lehoty bude 
vrak odtiahnutý samo-
správou. Pokiaľ je vozid-
lo bez značiek a majiteľ 
je neznámy, výzva na 
odťah musí byť zverej-
nená na úradnej tabuli 
60 dní. 

Samospráva má zaz-
mluvnenú spoločnosť 
Helpeco s.r.o., ktorá 
vozidlá odťahuje na 
určené parkovisko 
v Považskej Bystrici. Po 
odtiahnutí je majiteľ 
opätovne písomne upo-
vedomený o odtiahnutí 
vozidla a začne plynúť 
30-dňová lehota, počas 
ktorej si majiteľ môže 

vozidlo z určeného par-
koviska prevziať. Po up-
lynutí spomínanej lehoty 
príslušný orgán štátnej 
správy odpadového 
hospodárstva začne 
konanie s majiteľom 
vozidla.  

V roku 2022 bolo dopo-
siaľ odtiahnutých 16 vozi-
diel a v mesiaci septem-
ber bude odtiahnutých 
približne ďalších 16. 
Počet sa vie meniť, po 
výzve si ich niektorí ma-
jitelia odstránia. V minu-
lom roku bolo úspešne 
odtiahnutých 44 au-
tovrakov. Aktuálne sa-
mospráva eviduje 98 
dlhodobo odstavených 
vozidiel na verejných 
plochách.

Vypracovaná doku-
mentácia rieši výmenu, 
resp. vyspravenie 
povrchov nové prvky 
zábradlí a madiel s in-
tegrovaným podsvie-
tením, ako aj návrh 
komplexného osvetle-
nia na zvýšenie bez-
pečnosti. 

V súčasnosti podchod 
slúži aj ako legálna grafi -
ty zóna. Návrh uvažu-
je s jasným funkčným 

vymedzením plôch, 
ktoré budú slúžiť aj na 
využitie tohto druhu 
umenia. 

Okrem toho vzniknú 
nové plochy pre umie-
stnenie citylightov na 
prezentáciu kultúrnych 
inštitúcií v meste a 
súčasne svojim osvetle-
ním prispejú k zvýšeniu 
bezpečnosti v pod-
chode. Štúdia navrhuje 
použitie ťahokovu ako 

trvácneho materiá-
lu odolného voči po-
veternostným vplyvom 
a vandalizmu. Ten by 
mal slúžiť ako obklad 
stien pri jednotlivých 
vstupoch, ako aj na 
prekrytie existujúcich či 
navrhovaných inštalácií 
v podchode. Jeho žltá 
farba zároveň umocní 
a zvýrazní jednotlivé 
vstupy do podchodu.  
Dokumentácia taktiež
navrhuje výmenu od-

V Brodne vznikne viacúčelový 
športový areál
Pre športovcov a športových nadšencov vznikne nový priestor pre ich 
aktivity. Športový areál sa vybuduje na mieste súčasného futbalové-
ho ihriska v Brodne na základe nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina 
a investorom projektu BR Academy, s. r. o.

Aktívne bojujeme s autovrakmi

Na území mesta sa na verejných parkoviskách nachádzajú auto-
vraky, ktoré blokujú miesta pre aktívne využívané vozidlá. Majitelia 
tak majú mnohokrát problém zaparkovať v blízkosti ich obydlí.

Autor: KZ

Pripravujeme revitalizáciu podchodu pod Rondlom
Mestskí poslanci vo februári tohto roka schválili 17 000 eur na obnovu 
podchodu pod okružnou križovatkou Rondel. Medzičasom Útvar 
hlavného architekta mesta Žilina vypracoval architektonickú štúdiu, 
ktorá rieši komplexnú modernizáciu tohto významného pešieho ťahu 
spájajúceho centrum mesta s mestskou časťou Závodie a sídliskom 
Hájik. Štúdia je podkladom na žiadanku pre verejné obstarávanie 
na projekčné práce. 

tokových žľabov a do-
plniť žľab v centrálnej 
časti či zlepšiť napojenie 

na nadväzujúce pešie 
ťahy, a to formou do-
plnenia verejného os-

vetlenia, regulácie par-
kovacích státí i výsadby 
zelene.   
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Súčasný areál do-
pravného podniku má 
viac ako 25 rokov a dnes 
už nevyhovuje potrebám 
údržby nových vozidiel. 
Po dobudovaní depa 
v  areáli dopravného 
podniku vznikne dôležitý 
priestor pre údržbu, 
opravu a parkovanie 
vozidiel. Taktiež je tu eko-
nomický faktor, v ktorom 
sa spoja dve základne 
do jednej vo vlastnom 
objekte. Moderným a 
komplexným vybavením 
depa sa zníži potreba 
vykonávať údržbu vozi-
diel prostredníctvom 
dodávateľov. Odhado-
vaná realizácia výstavby 
a modernizácie depa je 
v rokoch 2023 – 2025.

Vďaka realizácii projektu 
sa zabezpečí zlepšenie 
kvality údržby vozidiel 
MHD, zníženie porucho-
vosti vozidiel, a tým sa 

Samospráva sa pripravu-
je na dôležitý projekt, 
ktorý sa dotkne takmer 
všetkých Žilinčanov. 
Príprava na rekonštruk-
ciu trolejbusových tratí sa 
blíži do fi nále a v rokoch 
2024 až 2026 by sa mala 
uskutočniť ich samotná 
modernizácia.

Predmetom realizácie 
je modernizácia všet-
kých existujúcich trolej-
busových tratí, obno-
va trakčných meniarní 
a napájacích vedení, 
dostavba a rozšírenie 
trolejbusových obratísk, 
prestavba vybraných 
križovatiek s cieľom 
zlepšenia ich prejazdnos-
ti a zvýšenia cestovnej 

rýchlosti, dobudovanie 
troch nových prepojo-
vacích úsekov, zriadenie 
novej telekomunikačnej 
techniky či vybavenie 
trolejbusových križo-
vatiek automatickým 
stavaním jazdnej cesty 
(výhybiek). Zmodern-
izované budú úseky 
trolejbusových tra-
tí v celkovej dĺžke 
58,9 km. 

V rámci projektu sa 
plánujú dobudovať 
úseky tratí z ulice Pod Há-
jom na Centrálnu ulicu, 
prepojenie Kvačalovej 
ulice (z depa) na sídlis-
ko Hájik a taktiež vznikne 
prepojenie trakčného 
vedenia z križovatky ulíc 

Komenského – Veľká 
okružná po križovatku 
ulíc Veľká okružná – 
Hálkova. Pribudne tak 
5,6 km nových prepojo-
vacích úsekov. Výsled-
kom modernizácie trolej-
busových tratí bude 
zníženie ekologického 
a environmentálne-
ho zaťaženia dopravy 
v meste z pohľadu emisií 
a znečisťovania život-
ného prostredia. Výstav-
ba sa nezaobíde bez 
dopravných obmedzení, 
preto sa stavba bude re-
alizovať po častiach tak, 
aby vznikali obmedze-
nia len na určitom mi-
este. Základný princíp 
je nasledovný: trole-
jbusová trakcia na území 

Dopravný podnik zmodernizuje a dobuduje depo
Depo alebo údržbová základňa po dobudovaní a modernizácii bude predstavovať priestor pre parkovanie, opravy a údržbu celého vozové-
ho parku mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Účelom projektu je zefektívniť, urýchliť a skvalitniť servis vozidiel MHD a v neposlednom rade 
zlúčiť údržbovú základňu z ulíc Košická a Kvačalova do jedného priestoru. 

Autor: KZ

eliminujú i výpadky spo-
jov vplyvom zlepšenej 
starostlivosti o vozový 
park. Zabezpečí sa 
taktiež úspora času na 
údržbu a opravy vozi-
diel MHD, eliminujú sa 
potreby vykonávať ser-
vis dodávateľským spô-

sobom, predĺži sa život-
nosť vozidiel dráhovej 
MHD v dôsledku zastreše-
nia odstavnej parkova-
cej plochy a kvalitnejšej 
údržby a opráv, skvalitní 
sa manipulácia s trolej-
busmi v nepriaznivom 
počasí, ušetria sa nákla-

dy na údržbu parkova-
cej plochy trolejbusov 
v zimnom období, zvýši 
sa externá čistota vozi-
diel MHD a v konečnom 
dôsledku sa zvýši aj 
kvalita a komfort ces-
tovania. Modernizácia 
a rekonštrukcia depa 

Kvačalova je ocenená 
na takmer 40 milió-
nov eur. Financovanie 
projektu je plánované 
prostredníctvom euro-
fondov. Žiadosť o poskyt-
nutie nenávratného fi -
nančného príspevku 
plánuje dopravný podnik 

podať v rámci nového 
Programu Slovensko 2021 
– 2027. V prípade zostat-
ku fi nančných zdrojov 
v končiacom Operač-
nom programe Integro-
vaná infraštruktúra 2014-
2020 sa začne s výstav-
bou už v roku 2023.

Trolejbusové trate a súvisiaca 
infraštruktúra sa po rokoch 
dočkajú rekonštrukcie
Samospráva sa pripravuje na dôležitý projekt, ktorý sa dotkne takmer 
všetkých Žilinčanov. Príprava na rekonštrukciu trolejbusových tratí sa 
blíži do finále a v rokoch 2024 až 2026 by sa mala uskutočniť ich 
samotná modernizácia.

Autor: KZ

mesta Žilina je napá-
janá z troch meniarní 
Veľká okružná, Baj-
zova a Závodie, pričom 
každá meniareň napá-
ja presne vymedzené 
oblasti trakčného ve-
denia. Najväčšie do-
pravné obmedzenia 
budú počas realizácie 
stavby vždy v napájacej 
oblasti meniarne, ktorá 
bude práve rekonštru-
ovaná. Verejnosť bude 
o všetkých obmedze-
niach v doprave aj 
MHD včas informovaná 
prostredníctvom všet-
kých dostupných komu-
nikačných prostriedkov 
dopravného podniku 
a mesta Žilina. Odhado-
vaná cena prác je vo 
výške 73 miliónov eur. Fi-
nancovanie investičnej 
akcie je plánované 
z prostriedkov Európskej 
únie, štátneho rozpočtu 
v rámci Programu 
Slovensko 2021 – 2027 
a spolufi nancovaním 
z vlastných zdrojov. 

Vizualizácia areálu dopravného podniku po modernizácii 
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V rámci schválenej 3. 
etapy budú kompletne 
zrekonštruované tieto 
zastávky:  
Vysokoškolákov (smer 
Vlčince), Žilinská uni-
verzita (smer Solinky), 
Žilinská univerzita (smer 
Vlčince), Limbová (smer 
centrum), Centrálna 
(smer centrum), Cen-
trálna (smer Jaseňová 
konečná), Závodská 
(smer centrum), Ta-
jovského (smer cen-
trum), Tajovského (smer 
Jaseňová), Kultúrny 
dom (Bytčica smer 
Žilina), Priemyselná 
(smer centrum), Polícia 
(smer Hurbanova), Ho-

llého (smer centrum). 
Počas prác sa kom-
pletne vymení podložie 
zastávkového zálivu 
a jeho výška sa 
prispôsobí tak, aby 
bola debarierizačná. 
V zmodernizovaných 
zastávkach pribudne 
prístrešok a základné vy-
bavenie ako lavička a 
odpadkový kôš. Fareb-
né prevedenie bude 
rovnaké ako v 2. etape 
a použije sa neutrálna 
antracitová farba.

Realizácia stavebných 
prác zvýši priepustnosť a 
kapacitu zastávkových 
zálivov a zabezpečí 

plynulosť cestnej pre-
mávky pri zaťažení do-
pravou v čase rannej a 
popoludňajšej špičky. 
Taktiež sa zlepší interak-
cia cestujúcich a vozi-
diel mestskej hromadnej 
dopravy v kolíznych bo-
doch výstup a nástup. 
Hlavnou aktivitou pro-
jektu budú stavebné 
práce na rekonštrukcii 
a modernizácii zastávok, 
ktoré bude počas 330 
kalendárnych dní rea-
lizovať súkromná 
spoločnosť. Práce sú 
vysúťažené v hodnote 
1 458 659,66 eura, kde 
v súčasnosti mesto pris-
tupuje k podpisu zmluvy 

Výška schváleného 
nenávratného fi -
nančného príspevku je 
198 583,49 eura. Pred-
pokladaný začiatok rea-
lizácie hlavných aktivít 
projektu je plánovaný 
na november 2022. 

Predmetom projektu je 
nákup technického vy-
bavenia do hlavných 
prevádzkových priesto-
rov Mestského divadla 
Žilina s cieľom zvýšenia 
kvality poskytovaných 
služieb a zvýšenia 
úrovne hygienických 
štandardov divadla 
na ochranu zdravia 
v boji proti COVID-19 pre 
návštevníkov, hercov a 
zamestnancov divadla. 

Vďaka projektu sa zakú-
pi a dodá nové vybave-

nie v hlavnej sále divad-
la. Získali sa prostriedky 
na výmenu sedadiel 
v hľadisku divadla tak, 
aby zároveň nebola 
znížená jeho kapaci-
ta. Takáto výmena za-
bezpečí pre divákov 
pohodlnejšie sedenie 
počas predstavenia, 
pretože pôvodné se-
dadlá sú v divadle od 
roku 2003. 

Za tento čas divadlo 
navštívilo bezmála 2,5 
milióna divákov, preto je 
ich výmena nevyhnut-
ná. Zlepšenia sa dočká 
svetelné vybavenie sály 
multispektrálnymi LED os-
vetľovacími hlavami. To 
zabezpečí vyššiu kvalitu 
osvetlenia priestoru pre 
divákov, ale predovšet-
kým javiska a odstráni 

na ňom problematické 
miesta, s ktorými sa 
tvorcovia stretávajú 
pri tvorbe divadelnej 
inscenácie. Zlepšenie 
komfortu pre diváka, 
svetelnosti predstavení 
a dynamiky scénografi e 
prostredníctvom nových 
možností svetelného 
dizajnu oživí ponuku a 
možnosti divadla, ktoré 
bude môcť využiť pri 
tvorbe nových čino-
herných predstavení, 
ako aj zapojiť nové 
prvky vizuálnosti do už 
existujúcich predstavení. 

Vytvorí sa tiež vhodnejšie 
prostredie pre hosťujúce 
predstavenia a súbo-
ry, čím sa oživí ponuka 
divadla o nový reper-
toár, ktorý môže pri-
tiahnuť nových divákov.

Cestovanie v Žiline bude o niečo krajšie
Rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej dopravy zďaleka 
nekončia. Modernizácia v rámci 3. etapy čaká ďalších 13 zastávok, 
ktoré spríjemnia čakanie cestujúcich na dopravný spoj. Práce začnú 
ešte v tomto roku a sú podporené z Regionálneho operačného 
programu.

Mestské divadlo Žilina zvýši 
kvalitu ponúkaných služieb
Zvýšiť odolnosť a udržateľnosť mestského divadla v Žiline je hlavným 
zámerom projektu s názvom Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
v mestskom divadle v Žiline, ktorý bol schválený Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Autor: KZ

o dielo. Pričom celková 
výška schváleného 
nenávratného fi nan-
čného príspevku pred-
stavuje 1 334 083,93 
eura. Vo výsledku 
spomínaná rekonštruk-
cia zaťaží mestský roz-
počet menej než 130 
000 eur. Na území mes-

ta prešlo v rámci 1. eta-
py rekonštrukciou 26 
zastávok. Po úspešnom 
získaní prostriedkov z In-
tegrovaného regionál-
neho operačného pro-
gramu sa zrealizovala 
2. etapa rekonštrukcie 
zastávok, kde preš-
lo modernizáciou 5 

zastávok a pribudla jed-
na nová. Aktuálne sa v 
rámci 4. etapy pracu-
je na dvoch zastáv-
kach. V roku 2023 po 
dokončení 3. a 4. etapy 
bude celkovo zmoder-
nizovaných 47 zastávok 
mestskej hromadnej do-
pravy.

Nová zastávka MHD – Hôrecka cesta 

Autor: KZ
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30/09/2022

30/09/2022

04/10/2022

05/10/2022

03/10/2022

04/10/2022

VÝTVARNÉ DIELO V ARCHITEKTÚRE
16:00 / Železničná stanica
komentovaná prehliadka s Darinou Arce

IDENTITA MESTA
17:00 / J.M.Hurbana 11
komentovaná prechádzka s architektom Dušanom Mellnerom

MALÍ ARCHITEKTI
15:30 / ÚHA Žilina - Horný Val 67
workshop pre deti

BÔRICKÝ PARK V MINULOSTI A DNES
16:00 / Park Ľudovíta Štúra
komentovaná prechádzka s Útvarom hlavného architekta

ARCHITEKTURA ZÍTŘKA
+ FILM DNE ARCHITEKTURY:DOMOV OD KOTĚRY
18:00 / Rosenfeldov palác / premietanie filmov
dospelí 3€ / študenti 2€ / seniori,ZŤP,deti do 18r. 0€

PRVNÍ DÁMA ČESKÉ ARCHITEKTURY
+ MI ABUELA (krátky film)
18:00 / Rosenfeldov palác / premietanie filmov
dospelí 3€ / študenti 2€ / seniori,ZŤP,deti do 18r. 0€
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Autor: EL

Mesto Žilina má vo svojej 
zriaďovateľskej pôsob-
nosti celkovo 8 základ-
ných škôl, 6 základných 
škôl s materskými škola-
mi a 20 materských škôl. 
Posledné dva roky pre-
chádzali školy viacerými 
zmenami, ktoré nas-
tali najmä s prevláda-
júcou pandémiou. Na 
mnohých školách sa 
žiaci učili online, pros-
tredníctvom elektron-
ických zariadení, čo v 
mnohých prípadoch 
nebolo jednoduché 
tak pre žiakov, ako i 
pedagógov. Verím, že 
v novom školskom roku 

sa budú naši najmenší 
venovať školským po-
vinnostiam priamo v 
školách, a preto im aj 
touto cestou prajem 
mnoho úspechov a 
čo najlepšie výsledky,-
dodáva primátor mesta 
Žilina Peter Fiabáne.

Nový školský rok privíta-
jú niektoré školy vo vy-
novených priestoroch. 
Žilinských škôlkarov ča-
kajú zrekonštruované 
priestory interiéru Ma-
terskej školy Bajzova 
9 za viac ako 540-tisíc 
eur, kde sa po zrealizo-
vaných prácach zvýšila 

kapacita o 24 miest. Šesť 
plnohodnotných tried 
pre škôlkarov vzniklo v 
Materskej škole Andre-
ja Kmeťa 15 (Elokované 
pracovisko Hollého 66), 
a to rekonštrukciou prie-
storov bývalej Základnej 
školy na Hollého ulici. 

Nadstavbou prešla i 
Základná škola s ma-
terskou školou Školská 
49 v Závodí, kde sa v 
materskej škole vytvorili 
dve triedy pre 33 detí. 
Rozsiahla rekonštruk-
cia čaká Materskú 
školu Námestie Janka 
Borodáča 6, kde sa zníži 

Letné prázdniny sú za nami a prichádza nový školský rok
V pondelok 5. septembra otvoria žilinské základné školy svoje brány 
6 560 žiakom. Do školských lavíc prvýkrát zasadne v školskom roku 
2022/2023 takmer 830 prváčikov.  Do predškolských tried v Žiline 
tento rok nastúpi 649 škôlkarov. Konečné počty detí v materských  
a v základných školách sa môžu až do polovice septembra meniť, 
v závislosti napríklad od odkladu povinnej školskej dochádzky, 
ako i od neskoršieho prihlásenia dieťaťa do školy.

energetická náročnosť 
budovy a rozšíri sa o 24 
miest. Aktuálne prebie-
hajú rekonštrukčné práce 
za viac ako 430-tisíc eur 
na Základnej škole s ma-
terskou školou v Bytči-
ci, vďaka čomu sa zníži 
energetická náročnosť 

budovy či zrealizuje za-
teplenie. Z tohto dôvodu 
budú deti počas nasledu-
júceho školského roka 
navštevovať Základnú 
školu s materskou školou 
Gaštanová, ktorá je ich 
domovskou školou. Žia-
kov na žilinských školách 

čaká najbližšie voľno až 
počas jesenných prázd-
nin, ktoré budú od 28. 
októbra do 31. októbra 
2022. Ďalšie prázdniny 
budú až v období Vianoc 
a sú naplánované od 23. 
decembra 2022 do 7. 
januára 2023.  

Vývoj nástupu do prvých ročníkov od roku 2015 do roku 2022

PRACOVISKO KUZMÁNYHO 105 

Novinkou v tomto školskom roku je výučba an-
gličtiny, Debatný klub, Klub modernej hudby, Ži-
linský detský zbor, ale i tanečná Zumba. Taktiež sa 
pokračuje v tradičných krúžkových činnostiach 
ako Tanečné divadlo, Minicentrum Slniečko, Klub 
výnimočných detí, keramický a šachový krúžok, 
otvára sa i výtvarno-kreatívna dielňa, letecký 
alebo železničný modelár a mnohé ďalšie. 

PRACOVISKO ZVOLENSKÁ 20 NA SÍDLISKU VLČINCE

V tomto školskom roku sa pripravili nové záujmové 
aktivity ako LEGO zážitkom, kurz animátorov, malý 
staviteľ, aerobik, výtvarný krúžok, spoločenský ta-
nec a ďalšie. Tiež sa otvárajú krúžky ako DFS Cipovič-
ka, Spevácka skupina Spievanky, Detský spevácky 
zbor ZVONČEKY, Minicentrum Slniečko, Pohybovka 
Žabka, BMX riders klub či rôzne vedecko-technické, 
výtvarné a tanečné útvary.

Pre nadšencov pohybu a športu sú v tomto roku 
dostupné mnohé pohybové aktivity. Na svoje si prí-
du milovníci atletiky, basketbalu, bedmintonu, fl or-
balu, hádzanej či volejbalu. Tiež sa otvára krúžok 
lezenia, judo, karate, lukostreľby a ďalšie. 

Žilinskí pedagógovia si zvyšovali svoju odbornú 
kvalifi káciu formou online školení zameraných 
na kritické myslenie. Stalo sa tak vďaka fi -
nančnej podpore organizácie Strong Cities Net-
work, ktorej členom je mesto od júna tohto roku. 
Grant vo výške 2 100 eur využila samospráva na 
vzdelávacie semináre zamerané na tému Ako 
naučiť študentov kriticky myslieť, ktoré zorga-
nizovala v spolupráci s OZ Zmúdri. Online školení 
sa zúčastnilo 28 pedagógov zo žilinských základ-
ných škôl, ktorí sa počas 8 seminárov venovali 
nasledovným tematickým okruhom: 

• Čo je kritické myslenie a prečo je dôležité?
• Aké argumentačné chyby robíme?
• Čo sú kognitívne skreslenia?
• Ako čeliť hoaxom?
• Ako dizajnom hodiny rozvíjať kritické myslenie 
   u žiakov?
• Ako si nastaviť pravidlá na hodine pre dobrú 
   diskusiu?
• Ako facilitovať? Ako sa pýtať?
• Ako komunikovať, aby sme predchádzali 
    konfl iktu v diskusiách (nielen v škole)?

Cieľom vzdelávania bolo, aby učitelia po 
ukončení školení vedeli prvky kritického mysle-
nia prirodzene zakomponovať do vzdelávacie-
ho procesu a zároveň vedeli uplatniť jednotlivé 
princípy v rámci akéhokoľvek predmetu, ktorý 
vyučujú. Na základe spätnej väzby od zúčast-
nených zaujal pedagógov najmä workshop 
o rozpoznávaní hoaxov či metóda learning cir-
cles (zdieľané skupiny), ktorú sa budú viacerí 
snažiť využiť vo vzdelávacom procese. 

Prihlášky do krúžkov centra voľného 
času sa podávajú do 15. septembra
Centrum voľného času Kuzmányho 105 v Žiline si v školskom roku 2022/2023 pripravilo širokú 
ponuku krúžkov pre záujemcov všetkých vekových skupín. 

Autor: EL

Záujemcovia sa môžu prihlasovať 
do 15. septembra 2022 vyplnením prihlášky na 
webovej stránke www.cvczilina.sk, podaním 

prihlášky u vedúcich záujmových útvarov, v síd-
le centra alebo v elokovaných pracoviskách. 

Kompletný rozpis ponúkaných krúžkov s uvedením rozsahu výučby a vekovej kategórie je zverejnený na 
webovej stránke centra voľného času v sekcii Aktuality.

Séria školení poskytla 
pedagógom cenné 
rady a tipy, ako naučiť 
žiakov kriticky myslieť

SAMOSPRÁVA
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Naprieč Slovenskom 
bolo vytvorených osem-
násť tzv. území 
Udržateľného mestského 
rozvoja (UMR), ktoré 
zahŕňajú jedno alebo 
viac jadrových miest 
a priľahlé obce. Úlohou 
UMR je aktívne podpo-
rovať spoločný rozvoj 
regiónu ako celku, teda 
nie iba mesta samot-
ného, ale taktiež obcí, 
ktoré sú naň napojené. 
Obce spolu s mestom 
vytvárajú integrované 
územné investície, 
ktoré majú predpoklad 
pomôcť celému regiónu 
a priniesť spoločným 
úsilím vyšší efekt, ako 
by mali individuálne 
projekty jednotlivých 
obcí. Súčasťou iniciatívy 
je zároveň vytvorenie 
spoločných adminis-
tratívnych kapacít, ktoré 
budú asistovať mestu 
a obciam pri tvorbe 
takýchto integrovaných 
projektov a poskytovať 
im rady a usmernenia. 

Pre UMR bolo v rámci 
prípravy budúceho pro-
gramového obdobia 
vyčlenených 29 cieľov, 
v ktorých si môžu vyt-
várať vlastné projekty. 
Medzi ne patrí napríklad 
podpora rozvoja inteli-

gentných miest, ener-
getická obnova budov, 
zavádzanie zelených 
a modrých opatrení, 
budovanie športovej 
infraštruktúry, obnova 
kultúrnej infraštruktúry a 
mnohé ďalšie. Zároveň 
boli každému UMR pre 
túto iniciatívu vyčlenené 
fi nančné prostriedky, 
ktoré môže využiť na 
realizáciu týchto pro-
jektov. Aby to však bolo 
možné, musí si UMR 
vypracovať spomínanú 
IÚS ako súčasť PHSR.

Do UMR Žilina patria 
okrem samotného mes-
ta aj obce Bitarová, 
Divinka, Horný Hričov, 
Hôrky, Lietavská Lúčka, 
Mojš, Ovčiarsko, Višňové 
a Teplička nad Váhom. 
To sú zároveň aj obce, 
ktoré si so Žilinou vyt-
várajú spoločné PHSR a 
IÚS. Tieto obce sa dobro-
voľne rozhodli na tejto 
iniciatíve participovať a 
koordinovať svoj rozvoj s 
mestom Žilina. Vôľu spo-
lupracovať ich zástup-
covia aktívne preuka-
zujú na pravidelných i 
mimoriadnych stretnu-
tiach, kde prichádzajú 
s projektmi a nápadmi, 
ktoré pomôžu regiónu 
ďalej napredovať.

Okrem spolupráce so 
zástupcami obcí a oby-
vateľmi regiónu mesto 
aktívne komunikuje s 
Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slo-
venskej republiky, ktoré 
je hlavným gestorom 
integrovaného prístupu 
v rozdeľovaní fi nancií 
z fondov Európskej 
únie. So zástupcami 
ministerstva mesto per-
manentne konzultuje 
náležitosti metodiky 
vypracovania PHSR a 
IÚS, ako aj jej neskoršiu 
fázu implementácie, 
keďže tento integro-
vaný prístup je v našich 
podmienkach novinkou 
pre všetky zaintereso-
vané strany. 

Hoci IÚS a na ňu na-
dviazané fi nančné 
prostriedky tvoria veľkú 
a dôležitú časť PHSR, 
je nutné povedať, že 
tento dokument zahŕňa 
aj strategické rozvo-
jové priority regiónu z 
oveľa širšieho hľadiska. 
V dokumente sa preto 
mesto snaží zohľadniť 
aj iné možnosti fi nan-
covania, než len eu-
rópske fondy. Medzi ne 
patria v prvom rade 
vlastné zdroje, ale aj 

rôzne fi nančné mecha-
nizmy, ako napríklad 
Plán obnovy a odol-
nosti, Envirofond, rôzne 
dotačné schémy 
ministerstiev a ďalšie. 
Komplexnosť PHSR 
spočíva práve v jej 
schopnosti prepojiť jed-
notlivé priority regiónu 
s možnosťami ich 
naplnenia, aby tak bolo 
možné dosiahnuť sta-
novené ciele. A presne 
o to sa mesto Žilina 
snaží.

Mesto Žilina preto
pristúpilo k procesu 
vypracovania spo-
ločnej PHSR podpísaním 
Zmluvy o spolupráci 
s vyššie zmienenými 
obcami a následne 
vysúťažením spraco-
vateľa dokumentu. 
Zmluva o spolupráci
predstavuje nielen 
záväzok spolupracovať 
na spoločnom rozvo-
ji regiónu, ale taktiež 
sa fi nančne podieľať 
na vypracovaní PHSR. 
Obce prispievajú na 
tvorbu dokumentu 
podľa počtu svojich 
obyvateľov.

Prvým krokom v procese 
spracovania PHSR bolo 
nastavenie komuniká-

cie a pracovných pro-
cesov so zhotoviteľom 
dokumentu, ako aj 
poskytnutie všetkých re-
levantných podkladov. 
Spracovateľ následne 
analyzoval potenciál 
regiónu v oblastiach 
prírodného prostredia, 
technickej infraštruk-
túry, obyvateľstva, 
verejných služieb, 
hospodárstva a ces-
tovného ruchu. Výstupy 
analytickej časti boli 
poskytnuté na nahlia-
dnutie a pripomien-
kovanie odborníkom 
v tematických pra-
covných skupinách, z 
radov zamestnancov 
mesta a iných subjek-
tov, ktorí poskytli svoj 
profesionálny pohľad. 
Týmto spôsobom je 
zaručená vyššia kvalita 
materiálu i participácia 
so socioekonomickými 
partnermi.

Následne mesto v ob-
dobí od 11. do 25. júla 
pristúpilo k realizácii 
dotazníkového priesku-
mu medzi obyvateľmi 
Žiliny a okolitých obcí, 
aby zistilo preferencie 
občanov v oblastiach 
rozvoja regiónu. Zistené 
informácie sa odrazia 
v strategickej časti 

PHSR, pričom konkrétne 
požiadavky občanov sa 
v čo najvyššej miere pre-
tavia do konkrétnych 
projektov, ku ktorým 
budú hľadané fi nančné 
prostriedky pre ich rea-
lizáciu. Ďalším krokom 
bude fi nančná analý-
za založená práve na 
zozname možných pro-
jektov a ich fi nančných 
zdrojov, kde vo veľkej 
miere vstupuje IÚS a 
alokácia vyčlenená 
pre UMR Žilina. Tá je 
momentálne v procese 
komunikácie s Minis-
terstvom investícií, re-
gionálneho rozvoja a in-
formatizácie Slovenskej 
republiky. Dokončenie 
PHSR sa predpokladá 
na konci tohto roku, 
pričom ho musí schváliť 
nielen Mestské zastu-
piteľstvo v Žiline, ale aj 
zastupiteľstvá jednot-
livých obcí.  Hoci je 
tento proces výzvou pre 
všetkých zapojených, 
prínos z jeho realizácie 
je natoľko výrazný, že 
ďaleko prevyšuje jeho 
náročnosť. Kvalitne 
spracované PHSR bude 
strategickým dokumen-
tom, ktorý zarámcuje 
a zabezpečí trvalý roz-
voj mesta Žilina i jeho 
priľahlého regiónu. 

Príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Žilina a priľahlých obcí je základom pre čerpanie 
prostriedkov z fondov Európskej únie
V súčasnosti pripravujeme dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mesto a priľahlé obce (ďalej len „PHSR“), ktorý stanoví 
priority a ciele rozvoja žilinského regiónu. Okrem povinných častí, ktoré PHSR obsahovať musí, bude súčasťou aj tzv. Integrovaná územná 
stratégia, v skratke IÚS. Tá je nadviazaná na iniciatívu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 
v rámci budúceho programového obdobia, alokovať finančné prostriedky priamo vybraným samosprávam. 

Autor: EL
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Kedy vznikli Technické služby mesta Žilina (ďalej len „Technické služby“) a čo 
je ich hlavnou úlohou?
Technické služby vznikli v auguste 2021 s cieľom zefektívniť činnosti v oblasti 
správy a údržby verejného priestoru. V súčasnosti je každá činnosť poskytovaná 
inou spoločnosťou a z toho dôvodu je koordinácia a komunikácia navzájom 
medzi spoločnosťami a mestom komplikovaná. Zosúladiť jednotlivé činnos-
ti je náročné a kontrola dodaných služieb býva často problematická, keďže 
spravované územie je rozľahlé a možnosti z hľadiska zamestnancov, ktorí tieto 
kontroly vykonávajú, sú obmedzené. Hlavnou úlohou Technických služieb bude 
postupne zabezpečiť činnosti týkajúce sa správy a údržby verejného priestoru 
vo vlastnej réžii a vyhnúť sa tak dodávkam z externého prostredia. 

Koľko majú Technické služby pracovníkov a v čom spočíva ich práca?
V súčasnosti má spoločnosť 7 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na jej chode. 
Postupne s pribúdajúcimi činnosťami, ktoré budú Technické služby pre mesto 
zabezpečovať, plánujeme rozšíriť naše rady o nových členov. Zároveň tu vzniká 
priestor aj pre tvorbu pracovných pozícií pre znevýhodnených občanov. 

Čo všetko zabezpečujú Technické služby, resp. na aké oblasti sa špecializujú?
Technické služby od 1. augusta 2022 zabezpečujú pre mesto Žilina komplexnú 
správu a údržbu verejného osvetlenia. Ide o prvú činnosť, ktorú sa podarilo po 
dlhej príprave úspešne spustiť. Okrem pravidelnej údržby a správy verejného os-
vetlenia budeme taktiež zabezpečovať montáž vianočnej výzdoby a vydávať 
stanoviská a odborné posudky k projektovým dokumentáciám tykajúcim sa 
verejného osvetlenia. 

Čo sa podarilo od vzniku Technických služieb zrealizovať?
Od vzniku spoločnosti sa nám podarilo personálne pokryť potrebné pracovné 
pozície, vytvoriť zázemie a pripraviť všetko potrebné na vykonávanie prvej čin-
nosti, a to komplexnej správy a údržby verejného osvetlenia. 

Aké sú plány na najbližšie obdobie, resp. do budúcna?
V súčasnosti prebieha príprava na zabezpečenie ďalších činností podľa požia-
daviek samosprávy. Technické služby plánujú v roku 2023 zabezpečovať vývoz 
malých smetných nádob, správu a údržbu fontán, detských ihrísk, športovísk 
a mestského mobiliáru. V roku 2024 plánujeme zabezpečovať údržbu mestskej 
zelene a v roku 2025 letnú i zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov 
a verejných priestranstiev. Verím, že po postupnom prevzatí jednotlivých ko-
munálnych služieb bude mať Žilina verejný priestor, na ktorý budú jej obyvatelia 
hrdí.
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Autor: AB

Technické služby mesta Žilina budú zabezpečovať 
kompletný servis pre verejný priestor

Žilinská samospráva sa po vzore ďalších slovenských miest rozhodla založiť vlastnú spoločnosť, ktorá bude vykonávať komunálne služby 
pre občanov mesta vo svojej réžii. Vytvorenie vlastných technických služieb, ktoré budú vykonávať všetky činnosti vo verejnom priestore 
s vlastným zázemím, technickým vybavením (mechanizáciou) a kvalifikovaným personálom, prinesie mestu viacero benefitov. Okrem 
lepšieho manažovania jednotlivých prác, efektívnejšieho využitia pracovného času, rýchlejšieho riešenia nahlásených podnetov či lepšej 
spätnej kontroly prinesie toto opatrenie i nemalú úsporu finančných prostriedkov.  

Ing. Peter Rolko
Narodil sa v Žiline. Po ukončení štúdia 
na Žilinskej univerzite v Žiline pôso-
bil v spoločnosti zaoberajúcej sa 
medzinárodnou cestnou náklad-
nou dopravou, zasielateľstvom 
a logistikou na pozícii vedúceho 
dopravy. Od roku 2015 pôsobil na 
Mestskom úrade v Žiline ako vedúci 
odboru dopravy, od roku 2020 do roku 
2022 pôsobil na odbore správy verej-
ného priestranstva a životného prostre-
dia. Od februára 2022 sa stal novým konateľom 
spoločnosti Technické služby mesta Žilina. V minulosti pôsobil taktiež 
ako predseda dozornej rady v DPMŽ, s.r.o. a v súčasnosti pôsobí ako 
člen v dozornej rade spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kra-
ja, s.r.o. Posledných 7 rokov sa venuje problematike správy a údržby 
verejného priestoru. Podieľal sa na tvorbe plánov optimalizácie letnej 
a zimnej údržby. Jeho cieľom je vybudovať mestskú spoločnosť, ktorá 
bude zabezpečovať kvalitné komunálne služby. Medzi jeho koníčky 
patrí šport, turistika a cestovanie. 

Kde sa môžu hlásiť prípadní záujemcovia o prácu v Technických službách?
Prípadní záujemcovia o prácu môžu svoje žiadosti posielať poštou na adresu:  
Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Hálkova 22 A, 010 01 Žilina alebo nás kon-
taktovať telefonicky na čísle: 0917 265 639, prípadne zaslať e-mail na adresu: 
offi ce@tsmza.sk. Všetky informácie o aktuálne voľných pracovných miestach 
sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke spoločnosti – www.tsmza.sk.

Ide o pomerne zložitú oblasť služieb, ktorú ovplyvňuje viacero faktorov, napr. 
vplyvy počasia, meškanie dodávky objednaného materiálu, poruchovosť stro-
jov atď., pričom konečný výsledok často neunikne pozornému oku občana. Ste 
v súvislosti s týmito nepredvídateľnými okolnosťami pripravení čeliť prípadnej 
kritike za odvedenú prácu od verejnosti?

Občania právom požadujú kvalitné služby, a preto je kritika v poriadku. Veríme, 
že prípadné nedostatky, ktoré sa môžu objaviť, budú odstránené operatívne 
a v krátkom čase. Občania budú môcť nahlasovať podnety už priamo na našu 
spoločnosť e-mailom alebo telefonicky, kde dostanú relevantnú informáciu, 
kedy bude ich podnet vyriešený. 

INFORMUJEME

NAHLASOVANIE PORÚCH VEREJNÉHO OSVETLENIA 

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 vyjadrenie sa k sieti verejného os-
vetlenia na: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 
3350/1, 011 31 Žilina, korešpondenčná adresa: Hálkova 22A, 010 01 Žilina.

041 56 300 79 osvetlenie@tsmza.sk.

Nahlásenie poruchy je možné nahlásiť na: 
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Zonácia bude slúžiť  na 
usmernenie športovo-
rekreačných, edu-
kačných a hospo-
dárskych aktivít  na území 
lesoparku, vytypujú sa 
hodnotné prírodné mies-
ta, vyčlenia sa lokácie 
bez zásahu. Tomuto kroku 
bude predchádzať pod-
robná analýza územia 
a terénny prieskum. 

Pri spracovaní zonácie 
sa bude klásť dôraz na 
ochranu prírodného 
prostredia, ako aj vod-
ných tokov, prameňov 

a mokradí. K jednot-
livým zónam budú 
spracované návrhy ich 
využívania a manaž-
mentové opatrenia na 
zabezpečenie podpory, 
revitalizácie a  ochrany 
prírodného prostredia, 
ktoré budú odkonzulto-
vané s odbornými orga-
nizáciami. 

Proces spracovania 
bude prebiehať súčinne 
s dotknutými subjekt-
mi  a mestom Žilina tak, 
aby boli v dokumente 
zohľadnené požiadavky 

na dané územie. Spra-
covaný dokument bude 
odprezentovaný verejnos-
ti. Po zapracovaní rele-
vantných pripomienok 
bude fi nálny dokument 
predložený na schválenie 
mestským poslancom.

Zonácia Lesoparku 
Chrasť bude slúžiť ako 
podklad pre vypraco-
vanie nového Programu 
starostlivosti o lesy na 
roky 2026 – 2035 a taktiež 
bude podkladom pre 
návštevný poriadok le-
soparku. 

Odborný lesný hos-
podár posúdil v polovi-
ci júla približne cca 
62 suchých stromov 
na území Lesoparku 
Chrasť. 

V polovici augusta 
pribudlo ďalších 59 
suchých smrekov. Vy-
sychanie za posledné 
obdobie v dôsledku 
nepriaznivého počasia 
nabralo na sile a rýchlos-
ti. Ak sa klimatické pod-
mienky v najbližšom ob-
dobí nezmenia, hrozí, 
že pribudnú ďalšie 
vyschnuté dreviny. 
Najviac postihnutými 
oblasťami sú  lesný 
porast 26 na sídlisku 
Vlčince a lesný porast 
33 v časti Zaparové, 
kde majú smreky 70 % – 
100 % zastúpenie.  

Ohrozeným druhom 
drevín v lesoparku sú 
práve smreky, ktoré 
napáda lykožrút. Ús-
tav ekológie lesa 
v jarnom období tohto 
roku vykonal merania 
vytypovaných drevín 
v Lesoparku Chrasť pros-
tredníctvom akustickej 
tomografi e. Vzhľadom 

na získané výsledky boli 
vydané odporučenia, 
aby sa určené stromy 
vyťažili, keďže svojím 
stavom predstavova-
li riziko ohrozenia pre 
občanov. 

Okrem lykožrútov zaz-
namenala Lesnícka 
ochranárska služba v le-
soparku aj ďalších škod-
cov, pričom na smreku 
ide o hubu druhu Pod-
pňovka smreková a na 
jaseni ide o hubu druhu 
Čiašočka jaseňová. 
Pracovníci LOS z tohto 
dôvodu odporuči-
li zlepšiť odolnosť 
lesa  prostredníctvom  
zmeny, resp.  úpravy 
drevinového zloženia 
lesných porastov. 

Zmeny spočívajú v 
náhrade smrekov vhod-
nejšími domácimi les-
nými drevinami, ako sú 
jedľa, borovica, buk, 
javor, dub, brest  a smrek
sa bude dopĺňať len 
ako vtrúsený druh drevi-
ny. Vhodné sú podsad-
by, kedy sa  vysadené  
sadenice  lepšie pri-
spôsobia okolitému 
porastu a sú chránené  

V Lesoparku Chrasť sa pripravuje zonácia územia
V súčasnosti sa začína spracovávať zonácia Lesoparku Chrasť, ktorej  
spracovateľom je  Slovenská agentúra životného prostredia, odborná 
organizácia ministerstva životného prostredia. 

Autor: AB

Klimatické zmeny spôsobujú škody aj na mestskej zeleni
Dreviny lesoparku vzhľadom na pretrvávajúce sucho a vlahový deficit dlhodobo  trpia. Znižuje sa tým ich odolnosť a sú častejšie napádané 
škodcami, resp. hrozí ich vyvrátenie alebo zlomenie napadnutých častí. 

Autor: AB

Vysychanie drevín za posledné obdobie v dôsledku nepriaznivého počasia nabralo na sile a rýchlosti.

stromami vrchnej etá-
že. V súčasnosti je 
v lesoparku vyhlásené 
zvýšené nebezpečen-

stvo vzniku požiaru. 
Z tohto dôvodu budú 
z lesa odstránené suché 
stromy, drevný odpad 

a konáre. Zároveň sa 
bude priebežne reali-
zovať i orez suchých 
konárov nad chod-

níkmi, ktorý prospe-
je kondícii drevín a 
pribudnú vodozádržné 
opatrenia. 
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Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Na starej hradskej (odbočka 
k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať, Radová ulica (začia-
tok ulice) – neskôr presenu na koniec ulice, križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz, 
Ulica slovenských dobrovoľníkov (pri cintoríne), nad Sivou ulicou. Zádubnie: Zá-
dubanská ulica (začiatok mestskej časti) – neskôr presun na stred ulice, Zádu-
banská ulica (pri kultúrnom dome), Zádubanská ulica (pri cintoríne), Richtárska 
ulica (Náruč, dolný koniec ulice), Richtárska ulica (stred mestskej časti). Zástra-
nie: Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná ulica (pri obchode „Mine-
za“), Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti), 
Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (pri kultúrnom dome), Ulica Jána 
Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve), Hore humnami (pri cintoríne).

Od 6. 9. do 11. 9. 2022 – Budatín, Zádubnie, Zástranie

Brodno: Zaroháčovská ulica, Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presun 
na iné stojisko, Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica (pri 
rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presun na iné stojisko, Zábrežná 
ulica (pri pohostinstve „Moravec“), Zábrežná ulica (v strede ulice), Podskaličná 
ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky, Snežnická cesta 15. 9. – 16. 9. 
2022. Považský Chlmec: Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome), Na Hôrke 
– neskôr presun na Závozskú ulicu, Pri Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Medzier-
ky, križovatka Bytčianskej a Novej ulice. Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Labutia 
ulica (pri ihrisku), Stehličia ulica (pri bývalej materskej škole), Vrania ulica (pri 
kultúrnom dome), Drozdia ulica (prvá zastávka MHD). Žilinská Lehota: Kortinská 
ulica (pri kultúrnom dome), Na cintorín (pri cintoríne). 

Od 13. 9. do 18. 9. 2022 – Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota

Od 20. 9. do 25. 9. 2022 – Hájik, Bytčica, Bánová, Závodie

Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica Jura 
Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednote, Petzvalova ulica 
(oproti ihrisku MŠ) – neskôr presun podľa potreby, križovatka Ulice Mateja Bela 
a Kvačalovej ulice. Bytčica: Na Záchrastí č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), Na sta-
nicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka 
Chalupkovej ulice a Na Záchrastí, Matuškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlav-
nú ulicu č. 23, križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cin-
toríne). Bánová: Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mikuláša Dohnányho (pri 
križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (pri základnej škole), križovatka Malinovej 
a Záhradníckej ulice, Riečna ulica pri Rajčanke (pri moste smer KINEKUS). Závodie:
Školská ulica (pri základnej škole), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke), Cesta na 
štadión (vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri betónových zábranách), 
Nábrežie Rajčianky (pri bývalej reštaurácii „Fackáreň“).

Od 27. 9. do 2. 10. 2022 – Solinky, Bôrik, Strážov

Solinky: Smreková ulica, Javorová ulica (pri garážach), Borová ulica (stred 
ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, Jaseňová ulica, Platanová ulica 
(oproti pohostinstvu „Zámoček“), Limbová ulica č. 1 (pri ihrisku) – neskôr pre-
sun ako vždy, Gaštanová ulica, Osiková ulica, Dubová ulica, Solinky-Juh. Bôrik: 
Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rudnaya (pri obcho-
de „Potraviny“), Ulica Jána Kovalíka č. 21 – neskôr presun na Čulenovu ulicu, 
križovatka Oravskej ulice a Bôrickej cesty, Nešporova ulica (parkovisko pri OD 
„BILLA“), Na Malý Diel. Strážov: Priehradná ulica (konečná zastávka MHD), De-
dinská ulica (koniec ulice), Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčian-
ke), Rajčianska ulica (v strede).

Od 18. 10. do 23. 10. 2022 – Staré mesto, Malá Praha, Rosinky, Trnové

Staré mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici) – neskôr 
presun na roh Bratislavskej a Sasinkovej ulice, križovatka Ulice Daniela Krmana 
a Na Šefranici – neskôr presun na križovatku ulíc Murgašovej a Stárkovej, Na 
Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“, Hollé-
ho ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10, Revolučná ulica (chod-
ník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc Milana Rastislava 
Štefánika a Jána Milca, Klemensova ulica (začiatok ulice), križovatka Tichej 
ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“). Malá Praha: križovatka Ulice 
Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej 
ulice, križovatka Kollárovej a Daxnerovej ulice – neskôr presun na Daxnerovu 
ulicu č. 1, Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“). Rosinky: Majer-
ská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrež-
nej ulice. Trnové: Magočovská ulica (konečná zastávka MHD), Horná Trnovská 
ulica (zastávka MHD pri obchode), Nový Domov (zastávka MHD Rakové), Hor-
ná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne).

Od 11. 10. do 16. 10. 2022 – Hliny I – VIII

Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou) – ne-
skôr presun do vnútrobloku Komenského č. 41. Hliny II: Ulica Antona Bernoláka 
(„Bulvár“, za predajňou „Očná optika“). Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku, Puški-
nova ulica (pri ihrisku) – neskôr presun na Puškinovu ulicu č. 5. Hliny IV: Čajako-
va ulica (začiatok ulice pri gymnáziu) – neskôr presun na Ulicu Antona Berno-
láka č. 33. Hliny V: Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica 
(pri parkovisku), Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou). Hliny VI: za 
reštauráciou „Máj“, pri objekte výmenníkovej stanice, Bajzova ulica (pri zdra-
votnom stredisku). Hliny VII: Jarná ulica (pri bývalej pošte), Gabajova ulica (pri 
bývalej pekárni), Saleziánska ulica (oproti Byttermu). Hliny VIII: Lichardova uli-
ca, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“), Rajecká ulica č. 1.

Od 4. 10. do 9. 10. 2022 – Vlčince, Celulózka, Mojšova Lúčka

Vlčince I: Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“), Námestie Ľu-
dovíta Fullu č. 2 (pri garážach), Námestie Ľudovíta Fullu. Vlčince II: Dobšinské-
ho ulica (za lekárňou) – neskôr presun na Dobšinského č. 17, Varšavská ulica 
(za obchodom „Pačino“), Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11, Ústecká uli-
ca, Tulská ulica č. 6. Vlčince III: Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii), 
Karpatská ulica (pri základnej škole) – neskôr presun na stred ulice, pri trafosta-
nici, Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martinská ulica (na konci Prešovskej uli-
ce) – neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7. Od 6. do 7.10. – Tatranská ulica(pri  
ihrisku). Vlčince IV: Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou), Ulica Jána 
Vojtaššáka (za Špeciálnou základnou školou s materskou školou), Ulica Karola 
Kmeťku (pri parkovisku). Celulózka: Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr 
presun na Pltnícku ulicu. Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, 
Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu.

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného pro-
stredia) oznamuje, že od 6. 9. 2022 do 23. 10. 2022 bude na území mesta Žilina 
vykonávaný jesenný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, 
nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. 
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumu-
látory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, 
drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod. Komodity, ktoré nepatria 
do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do 
zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlm-
ci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). 
Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora 
v Považskom Chlmci, a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservi-
sov alebo distribútorom pneumatík.

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

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú roz-
miestnené podľa tohto harmonogramu: 

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

Od 22. 9. do 23. 9. – Námestie svätého Jána Bosca.  Od 22. 9. do 23. 9. – križo-
vatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty (odvoz v sobotu ráno).
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Pripravujeme štúdiu revitalizácie sídliska Vlčince II

Zapojiť sa môžete aj vy!

Čo bude cieľom štúdie?

Vlčince II – riešené územie o rozlohe 51,6 haSpolu s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina aktívne pracujeme na príprave 
urbanistických štúdií renovácie verejného priestoru. Po realizácii urbanistických 
štúdií jednotlivých sídlisk Hliny,  sídliska Pod nemocnicou, sídliska Vlčince I a Vlčince 
IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince II. 

Podľa aktuálnych údajov v súčasnosti žije na sídlisku Vlčince II 7 252 obyvateľov. 
Riešené územie s rozlohou 51,6 ha je vymedzené zo severu Ulicou sv. Cyrila a Me-
toda, z východu Obežnou ulicou, z juhu Ulicou Matice slovenskej a zo západu 
Obchodnou ulicou.

Cieľom urbanistickej štúdie je na základe analýzy problémov v území, ako je na-
príklad stav stromov na sídlisku, parkovanie, stav chodníkov, športovísk, detských 
ihrísk, navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v synergii s cel-
kovým charakterom sídliska a jeho štruktúr. 

Architekti sa budú venovať prepojeniu prvkov zelene a prírodných prvkov s mest-
skými  priestormi, navrhnú pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska. 
Podrobne sa budú zaoberať komunikáciami a plochami pre peších, cyklistickými 
trasami, verejnou zeleňou či parkovaním.

Osobitnú kapitolu návrhu budú tvoriť detské ihriská a prvky malej architektúry, ako 
sú lavičky, smetné koše, osvetlenie. Pri celkovom návrhu bude kladený dôraz na 
aplikáciu opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ako je 
napríklad doplnenie stromov, izolačnej zelene, návrh vodozádržných opatrení. 

Obyvatelia dotknutej lokality poznajú svoje okolie najlepšie. Preto vám chceme 
dať priestor a využiť pri práci aj vaše názory, postrehy a pripomienky ku každo-
dennému životu na vašom sídlisku.

Budeme radi, ak si nájdete čas a vyplníte náš dotazník, či už v papierovej alebo 
elektronickej podobe. Dotazník je anonymný. Hotovú urbanistickú štúdiu vrátane 
výsledkov dotazníka zverejníme na webovej stránke mesta.  

• Vyplnený papierový dotazník môžete odovzdať do    
    25. septembra 2022 na zbernom mieste: informácie
    mestského úradu

• On-line verzia dotazníka je prístupná do 25. sep-
   tembra 2022 na nasledujúcom odkaze: lnk.sk/grk5
   alebo prostredníctvom QR kódu.

AKO MÔŽEM VYPLNIŤ DOTAZNÍK?

Čo bude park obsahovať?
1. detské ihrisko so šmykľavkou a hojdačkou
2. priestor na grilovanie – 2 ohniská, príjemné posedenie v altánku, priestranné   
    stoly a sedenie 
3. workoutovú zónu
4. veľké multifunkčné ihrisko – basketbalové koše, bránky na futbal aj pre iné 
    loptové hry, stolný tenis

SÚŤAŽ TRVÁ DO 25. SEPTEMBRA 2022.
V prípade výhry bude ihrisko vo vnútrobloku Baničova – Petzvalova, pri mater-
skej škole. Lokalitu vybral Útvar hlavného architekta mesta Žilina ako najvhod-
nejšie miesto pre realizáciu tohto konkrétneho projektu. Vyhrajme park pre Hájik 
spoločne! Ďakujeme každému Žilinčanovi, ktorý zahlasuje za Hájik aj napriek 
tomu, že tam nebýva.  Hájičania, zmobilizujte svoju rodinu, priateľov a kolegov 
aj mimo Hájika – veríme, že vám radi pomôžu so zásobovaním hlasovacích 
kartičiek.  

POZOR – VEĽKÁ ZMENA V HLASOVANÍ!
Za nákup v Lidli v minimálnej hodnote 20 eur dostanete pri pokladni hlasovaciu 
kartičku so špeciálnym kódom. Prostredníctvom kódu môžete hlasovať na 
webovej stránke https://cistinka.lidl.sk/, kde sa dozviete aj viac informácií. Pre 
tých, ktorí nemajú čas alebo možnosť hlasovať na webe, ale chcú pomôcť, 
ponúkame možnosť odovzdať hlasovacie kartičky na 2 zberných miestach:

Mestský úrad: informácie pracovné dni od 7.00 hod. do 18.00 hod. 
Mestská knižnica Hájik: v budove základnej školy utorok a piatok 
                                            od 9.30 hod. do 17.00 hod. 

VYHRAJME PARK PRE HÁJIK SPOLOČNE!
Žilina sa zapojila do novej súťaže Lidl ČISTINKA! 

ENVIRO
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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 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

na termín sa môžete prihlásiť na stránke:

V online objednávke uveďte údaje o type a množstve spotrebičov a vaše kontaktné údaje.

p

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:

1. VAŠA ADRESA:
(názov ulice a číslo domu, napr.: Za poštou 6): ............................................................................
POHLAVIE:                                             VEK:
• Žena                                                   • 18 – 35                                    • 51 – 64
• Muž                                                     • 36 – 50v                                 • 65 a viac

2. NAJVÄČŠIE PROBLÉMY A NÁMETY NA RIEŠENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
2.1 V oblasti verejnej zelene
• Pociťujete nedostatok zelene, stromov a výsadby kvetín?                        
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť                      
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Uvítali by ste komplexnú revitalizáciu zelene s doplnením vegetácie?   
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť                      
• Pociťujete nevhodné umiestnenie stromov vrátane ich druhu?               
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť  
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Uvítali by ste umiestnenie komunitnej záhrady?                                      
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Pripustili by ste riešenie obslužných komunikácií a parkovísk na úkor zelene?                     
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Uvítali by ste umiestnenie vymedzeného priestoru pre voľný pohyb psov?
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť
• Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................
2.2 V oblasti dopravy 
• Pociťujete nedostatok cestných, peších a cyklistických komunikácií?       
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Pociťujete absenciu a nevhodné riešenie  parkovísk?                                 
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť 
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................
2.3 V oblasti vybavenosti ihriskami
• Vyhovuje vám jestvujúca poloha detského a športovo-rekreačného ihriska?  
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť                      
Ak nie, kde ..............................................................................................................................................
• Uvítali by ste umiestnenie nových ihrísk?                                             
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Absentuje vám vybavenosť v rámci ihrísk?                                           
    áno                                              nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, aká.............................................................................................................................................
• Uvítali by ste oddelenie ihrísk podľa vekových skupín?                      
    áno                                              nie                                                    neviem sa vyjadriť    
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................

2.4 V oblasti vybavenosti malou architektúrou
• Chýbajú vám oddychové a relaxačné pobytové zóny?            
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                                  
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Chýbajú vám lavičky, odpadkové koše a verejné osvetlenie?                   
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, čo a kde ..................................................................................................................................
• Aké iné prvky malej architektúry by ste uvítali (napr. stojany na bicykle, vodný prvok) 
 ..................................................................................................................................................................

2.5 V oblasti umiestnenia stojísk nádob komunálneho odpadu a triedeného komunálneho 
odpadu
• Vyhovuje vám poloha stojiska?                                                      
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                                          
Ak nie, kde by ste ho umiestnili ...........................................................................................................
• Chýbajú vám stojiská?                                                                   
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                                                        
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Uvítali by ste riešenie stojísk klietkovým systémom?                     
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                                              
Ak áno, kde.............................................................................................................................................
• V prípade priestorových podmienok, uvítali by ste riešenie formou podzemných kontajnerov?   
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
•Iné návrhy a riešenia
...................................................................................................................................................................

3. ĎAĽŠIE NÁMETY NA RIEŠENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
3.1 Umiestnenie Komunitného centra
• Uvítali by ste umiestnenie Komunitného centra?                  
   áno                                               nie                                                   neviem sa vyjadriť                
Ak áno, kde ............................................................................................................................................
• Akú vybavenosť by ste si vedeli predstaviť v Komunitnom centre?
 ..................................................................................................................................................................
•Iné návrhy a riešenia                                                    
...................................................................................................................................................................

4. INÉ PROBLÉMY A NÁMETY NA RIEŠENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV SÍDLISKA 
• ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(v prípade záujmu uviesť kontakt):
...................................................................................................................................................................  

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS!
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese: hovorca@zilina.sk.

DOTAZNÍK

ENVIRO
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U nás v „eMKe“ čítanie je HRAčka. Naši malkáči od 1,5 roka a ich rodičia v Klube 
u Emky každý mesiac čítajú nový príbeh  a „eMKa“ tiež rada číta s detičkami 
priamo v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. O tom, že čita-
teľská gramotnosť nie je iba odborný výraz z náučnej literatúry, netreba ani dis-
kutovať, veď od jej úrovne závisí kvalita nášho každodenného života. Spolu 
s pedagógmi materských a základných škôl deti motivujeme k čítaniu, aby kvôli 
problémom s čítaním a porozumením textu nevznikali problémy s učením.  Robí-
me pre nich zaujímavé podujatia, na ktorých sa zoznamujú s príbehmi, ale aj ich 
tvorcami v duchu hesla Keď meno z knihy ožije.

Popri najmenších a začínajúcich čitateľoch nezabúdame ani na žiakov 
2. stupňa ZŠ a stredoškolákov, ktorí chuť do čítania časom strácajú. Máme pre 
nich pripravené knižné novinky, kde aj klasiku nájdu v novom triku a samostatné 
oddelenie Young adults, kde v pohodovom prostredí možno znovu objavia, že 
čítanie je IN. Milovníkov literatúry z radov dospelých i študentov pozývame kaž-
dý mesiac do nášho čitateľského klubu Kniha o piatej. Stretnutia sa nesú v an-

Vaša – naša „eMKa“ oslavuje narodeniny
I keď 1. výročie svojho vzniku „eMKa“ oslávila už 7. júla 2022, prvú sviečku na pomyselnej narodeninovej torte si v skutočnosti sfúkneme až 20. septembra. 
Práve v tento deň pobočka Vlčince privítala svojho prvého návštevníka. Veru, už je to rok, čo je „eMKa“ súčasťou kultúrneho a komunitného života mesta. 
Hoci niekoľko týždňov museli byť naše pobočky v záujme ochrany verejného zdravia pre verejnosť zatvorené, neustále sme pracovali na reorganizácii, 
zatraktívňovaní ich priestorov a skvalitňovaní služieb. Výsledok nášho úsilia si môžete prísť pozrieť na ktorúkoľvek zo 6 pobočiek. Najväčšia zmena 
je viditeľná na pobočkách Vlčince a Hájik.

Úpravy priestorov, v ktorých u nás v „eMKe“ čítate a študujete, síce zvyšujú čita-
teľský komfort, ale stále najdôležitejším pre nás zostáva, čo čítate, a preto každý 
deň pracujeme s knižničným fondom. Nakupujeme pre vás nové tituly, tie staré 
alebo opotrebované pravidelne nahrádzame a vyraďujeme. Sme veľmi radi, že 
čitatelia kúpou vyradených kníh za symbolické ceny dávajú knihám nový do-
mov, a zároveň nám cez dary pomáhajú dopĺňať žiadané tituly. Novinky z náku-
pu aj darov si môžete pozrieť v „eMKinom“ online katalógu, ktorý umožňuje či-
tateľom  aktívne spravovať ich výpožičky aj históriu prečítaných a žiadaných 
titulov. Link na online katalóg: https://mkzilina.tritius.sk/. Dávame do pozornosti 
našim čitateľom, že na pobočke Solinky už nájdu aj tituly pre dospelých, ktoré 
v jej knižničných regáloch chýbali. 

Samozrejme, okrem starostlivosti o vzhľad a knižničný fond knižnice sme sa sna-
žili čo najlepšie spoznať vás, našich čitateľov a vaše záujmy. Okrem základných 
knižničných služieb sme pre vás pripravili aj množstvo podujatí. Už v 1. štvrťroku 
roku 2022 sme naplnili svoje očakávania, pokiaľ ide o počet podujatí pre tento 
rok, za čo nepochybne vďačíme neutíchajúcemu záujmu zo strany detí a ich 
rodičov, predškolských a školských kolektívov vedených zanietenými pedagóg-
mi, ale i širokej verejnosti. Boli to napr.: Deň ľudovej rozprávky, Filipové dobro-
držustvá či rôzne odborné prednášky. Niektoré z podujatí sa uskutočnili aj v spo-
lupráci s našimi partnermi, za všetkých spomeniem ZUŠ L. Árvaya a Človek 
v ohrození n.o. V nastavenom trende budeme pokračovať, nápadov máme 
dosť a postupne sa ich budeme snažiť uskutočňovať. 

V „eMKe“ sa nájdu malí aj veľkí

glickom štýle, keď pri dobrom čaji debatujeme o knihách z rôznych žánrov 
a tém. Máme vždy veľa zaujímavých tipov na čítanie, takže čas plynie nejako 
rýchlejšie. 

V neposlednom rade, keďže sme mestská knižnica, spoznávanie nášho mesta 
spolu so žiakmi ZŠ je pre nás priorita. Od začiatku školského roka sa začítame 
medzi riadkami kníh o Žiline, prejdeme sa prstom po starých mapách a možno si 
postavíme mesto, „eMKa“ je predsa na to ideálne miesto. Už teraz sa tešíme na 
každú vašu návštevu, a preto nám dovoľte pripomenúť, kde nájdete všetky 
dôležité informácie o „eMKe“ a jej aktivitách: www.mkzilina.sk.

KDE A KEDY NÁS NÁJDETE ALEBO AKO DO POBOČIEK „EMKY“:
Vlčince, Ul. sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, vlcince@mkzilina.sk, 
+421413816060
Hájik, Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina, hajik@mkzilina.sk, +421413816061
Solinky, Gaštanová 56, 010 07 Žilina (vstup na zazvonenie z Limbovej ulice), 
solinky@mkzilina.sk
Strážov, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
Trnové, Dolná Trnovská 1, 010 01 Žilina
Bytčica, Hlavná 1, 010 09 Žilina

POBOČKA DEŇ V TÝŽDNI PREVÁDZKOVÝ ČAS

VLČINCE

PONDELOK 12.00 16.00

UTOROK 9.30 17.00

STREDA 9.30 18.30

ŠTVRTOK 9.30 17.00
PIATOK 9.30 17.00

POBOČKA DEŇ V TÝŽDNI PREVÁDZKOVÝ ČAS

HÁJIK
PONDELOK 9.30 17.00

UTOROK 9.30 17.00

PIATOK 9.30 17.00

POBOČKA DEŇ V TÝŽDNI PREVÁDZKOVÝ ČAS

SOLINKY
PONDELOK 12.00 16.00

ŠTVRTOK 12.00 16.00

POBOČKA DEŇ V TÝŽDNI PREVÁDZKOVÝ ČAS

BYTČICA PONDELOK 13.00 17.00

POBOČKA DEŇ V TÝŽDNI PREVÁDZKOVÝ ČAS

STRÁŽOV UTOROK 13.00 17.00

POBOČKA DEŇ V TÝŽDNI PREVÁDZKOVÝ ČAS

TRNOVÉ STREDA 13.00 17.00
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ZADARMO
do každej schránky

www.zilina.sk
Mesto Žilina

mestozilina Mesto Žilina Mesto Žilinawww.zilina.sk

ONLINE

Žilina
mobilná aplikácia

Žilina
Podcast

mesta Žilina

JEŽILINA
BEZBARIÉROVÁ

ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU
PROSTREDNÍCTVOM ONLINE
POCITOVEJ MAPY.

PRIESKUM NÁJDETE POD QR KÓDOM

ĎAKUJEME za váš názor!

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV
Tí, ktorí v roku 2022 dovŕšia v mesiacoch október, november,
december vek 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.

SLÁVNOSŤ UVÍTANIA DETÍ
Uvítanie najmenších občanov mesta Žilina narodených
v roku 2022 v mesiacoch august a september.

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

tel. kontakt: 041 7063523.

V PRÍPADE ZÁUJMU O ÚČASŤ NA SLÁVNOSTIACH NÁS KONTAKTUJTE:

osobne na Mestskom úrade v Žiline
ŽIADOSTI JE MOŽNÉ ZASIELAŤ PRIEBEŽNE.



ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2022

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

www.kulturneleto.eu

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

KONAŤ NEBUDÚ.

SEPTEMBER

STANICA ŽILINA - ZÁRIEČIE

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

Dva príbehy: Machnáč a Merina 
výstava potrvá do 10.9.2022

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE

Zoltán Agócs: Bol som tam, som tu 
výstava potrvá  do 10.9.2022

Jan Kostaa: Trofeje
výstava potrvá do 29.10.2022

2.9.ZÁVEREČNÁ
19:30 Ukupuntkúra / 21:00 Iné Kafe
- Mariánske námestie

2.9.BURZA ŠPORTOVÝCH KLUBOV
Námestie Andreja Hlinku

2.9.Z BURIANKY DO BÁBOK
15:30 hod. - TIK Žilina

3.- 4.9.FINÁLE ŽILINSKEJ
BEACHVOLEJBALOVEJ LIGY
Pivárska Bašta RMUT

7.- 8.9.SLNKO NA SKALÁCH
Outdoorový festival / Mestský úrad Žilina

8.- 9.9.SEVER PROTI JUHU
Žilinčania sa bavia futbalom / Námestie Andreja 
Hlinku

8.9.DIVADLO PÔTOŇ: SWING HEIL
19:00 hod. - Nová synagóga

9.- 11.9.SLNKO NA SKALÁCH
Outdoorový festival / Kemp Slnečné skaly

10.9.VERTIGO
20:00 hod. - Nová synagóga

10.9.ŽILINSKÝ ZLOMVÄZ
Straník

14.9.KOLNOA
festival izraelských filmov / 19:00 hod. 
- Stanica Žilina - Záriečie

15.9.ŽILINSKÝ MESTSKÝ 
POLMARATÓN
Vodné dielo Žilina

16.9.SHERLOCK HOLMES 
NA BUDATÍNE
Záhada srdcovej kráľovnej / Budatínsky hrad

17.9.FINÁLE DETSKEJ 
TOUR PETRA SAGANA
Lesopark Chrasť

16.9.Z BURIANKY DO LORETY
16:30 hod. - TIK Žilina

16.- 17.9.ŽILINSKÝ FESTIVAL KÁVY 
Nová synagóga

22.9.DEŇ ZDRAVIA
Námestie Andreja Hlinku

22.9.ŽILINSKÁ PLAVECKÁ 
ŠTAFETA
6:00 - 20:00 hod. - Mestská krytá plaváreň

22.- 25.9.ŽILINSKÝ LITERÁRNY
FESTIVAL

23.9.ŽILINA ŽIJE 
5. ročník mestského festivalu

23.- 24.9.ŽILINA ŽIJE SVETLOM

23.- 25.9.FIGA
Festival inej gastronómie

24.9.CESTOVANIE V ČASE
9:00 - 17:00 hod. - hrad Strečno

29.9.FESTIVAL SENIOROV 
A KAPUSTNÝ DEŇ
Mariánske námestie

30.9.BEH PRE NAJMENŠÍCH 
Námestie Andreja Hlinku

21.9.NOC LITERATÚRY
22:00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie


