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Zreštaurovaný Kostol obrátenia 
sv. Pavla rozžiaril Mariánske námestie
V piatok 23. septembra symbolicky o 21. hodine a 21. minúte bola rozsvietená fasáda zrekonštruovaného Kostola obrátenia sv. Pavla aj  priľahlého 
kláštora. Vďaka novému osvetleniu tvorí kostol dokonalé umelecké dielo v srdci Mariánskeho námestia v Žiline. 
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A Jedna z dominánt Žiliny prešla 
komplexnou obnovou

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje výskum ve-
domostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hod-
notenie kompetencií dospelých. Na Slovensku bude výskum 
prebiehať v termíne od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023. 

Externí opytovatelia budú rozhovory vykonávať v náhodne 
vybraných domácnostiach v Žiline i v iných mestách. Výs-
kum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných ve-
domostí a zručností  potrebných pre úspešné uplatnenie sa 
dospelých vo veku 16 – 65 rokov vo všednom živote a na 
pracovnom trhu. 

Vo výskume sa zisťujú čitateľské a matematické zručnosti  
a schopnosti riešiť problémy s pomocou informačno-komu-
nikačných technológií. Opytovatelia budú informácie získa-
vať v náhodne vybraných domácnostiach, pričom sú po-

vinný sa preukázať  identifikačným preukazom. Poskytnuté 
informácie budú prísne dôverné. Zapojením sa do tohto výs- 
kumu získame objektívny obraz o úrovni kompetencií dos-
pelej pracujúcej populácii v našej krajine. 

Porovnanie výsledkov v rámci jednotlivých krajín nám ukáže, 
aké sú zručnosti obyvateľov Slovenska v porovnaní s oby-
vateľmi iných vyspelých krajín. Výskum je na medzinárodnej 
úrovni riadený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj. Na Slovensku ho pod záštitou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR realizuje Národný inštitút vzdeláva-
nia a mládeže.

V slovenských domácnostiach sa realizuje 
výskum zručností dospelých

Podrobnejšie informácie získate na telefónnom čísle +421 
222 112 150 alebo na webovej stránke www.nivam.sk.

Kostol známy ako Sirotár dostal po rokoch 
novú podobu. Rekonštrukčné práce zahr-
nuli opravu prednej fasády, všetkých 4 
veží, výmenu okien v starom kláštore či 
sfunkčnenie vežových hodín. Plášť kostola 
je aktuálne grafitovo sivej farby (v kom-
binácii s bielou), s čiernymi bridlicovými 
strechami a s dvomi pozlátenými krížmi na 
vrcholoch veží. 

Projekt architektonického osvetlenia bol 
realizovaný a financovaný mestom Žilina. 
Pri tvorbe zohrala dôležitú úlohu Žilinská uni-
verzita v Žiline, konkrétne Katedra mecha-
troniky a elektroniky. Nové osvetlenie je 
majetkom mesta Žilina, ktoré sa zaviazalo  
k jeho pravidelnej údržbe. 

Celkovo bolo nainštalovaných 80 kusov 
LED svietidiel, ktoré zaručia potrebnú kvali-
tu svietenia a vďaka spotrebe sú nízkoener-
geticky náročné. Na čelnej fasáde kostola 
a kláštora sú dva druhy svietidiel. Tie tvo-
ria základ pre celoročné osvetlenie. Prvá  
skupina svietidiel je neutrálne biela a os-
vetľuje palisády. Druhá skupina má odtieň 
teplej bielej a osvetľuje okenné rímsy. Tie 
svietia aj do obytnej časti kláštora, preto 
budú po 22.00 hod. vypnuté. 

Ďalšie osvetlenie je nainštalované  
v montážnych a tesniacich boxoch v zemi, 
tie disponujú neutrálnou bielou svietivosťou. 
Dokonalé rozloženie svetla na fasáde 
kostola a kláštora zaručujú svietidlá umiest- 
nené na stĺpoch verejného osvetlenia. 
Spomínané svietidlá disponujú špeciálnym 
svetelným režimom RGB-W. Je to simulá-
cia osvetlenia, ktorá dokáže navodiť rôzne 
farebné scény. Tie sa budú využívať najmä 
pri rôznych svetových dňoch ako prejav 
solidarity a podpory. 

Vďaka novému osvetleniu tvorí kostol dokonalé umelecké dielo v srdci Mariánskeho námestia v Žiline. 

Vďaka rekonštrukcii Kostola obrátenia sv. Pavla a doplneniu nového  
a moderného osvetlenia získalo Mariánske námestie v Žiline krásne miesto  
v historickom centre mesta. Tento projekt dokázal spojiť viacero organizácií, 
ako Kapucínov na Slovensku, mesto Žilina či Žilinskú univerzitu v Žiline a ich 
výsledok ocení nejedno oko návštevníka či obyvateľa mesta Žilina.

Kostol obrátenia sv. Pavla vybudovali Jezuiti, ktorí prišli do mesta okolo roku 
1654 ako misionári. Kostol bol dokončený v roku 1754. V budove bolo zria- 
dené gymnázium, sirotinec a po druhej svetovej vojne i nemocnica, neskôr 
Stredná zdravotnícka škola či Považská galéria.

Zdroj: sirotarzilina.sk

Milí Žilinčania, 

držíte v rukách ok-
tóbrové číslo Rad-
ničných novín. 

Hoci sa babie leto ešte 
neukázalo, opadávané 
lístie nám pripomína, že 
do nášho mesta už za-
vítala jeseň. 

Tak, ako sme sa z tých-
to schránkových novín 
snažili spraviť periodi-
kum, ktoré prináša oby-
vateľom nášho mesta 
užitočné informácie 
podané príjemným spô- 
sobom, rovnako sme sa 
snažili zo Žiliny za posled-
né štyri roky spraviť prí-
jemnejšie a modernejšie 
mesto pre život. 

Spoločne sme za tie 
roky prekonali krízy, 
ktoré v modernej histórii 
nemajú obdobu. Vďa-
ka nasadeniu mnohých 
Žilinčanov sa nám po-
darilo zvládnuť pan-
démiu, utečeneckú 
krízu, nastupujúcu hos-
podársku krízu a popri 
tom posúvať naše mes-
to ďalej. Nežijeme jed-
noduché časy, ale ja 
dnes nemám pochýb  
o tom, že Žilina obstojí aj 
v ďalších výzvach, ktoré 
nám život do cesty pri-
nesie. Sú oblasti, kde sa 
nám toho podarilo veľa, 
v iných nám zostáva 
ešte kus práce. 

Touto formou chcem 
poďakovať Žilinčanom 
za podporu mestu, ktorú 
prejavili za posledné 
roky. Poďakovanie patrí 
v neposlednom rade  
i firmám, organizáciám 
aj jednotlivcom za štyri 
roky spolupráce. 

Ďakujem a želám prí-
jemné čítanie.
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ODSTÁVKY 
ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ak si prajete dostávať bezplatné informácie  
o plánovaných odstávkach elektrickej ener-
gie na vašom odbernom mieste prostredníc- 
tvom sms alebo e-mailu, môžete sa zaregis-
trovať na: https://e.ssd.sk/wk.

Z MESTSKEJ KRONIKY...

Online verzie Kroniky mesta Žilina nájdete 
na internetovej stránke www.zilina.sk v sekcii  
Život v meste/O meste. Vytlačené publikácie 
(ročníky 1989 – 2020) sú k nahliadnutiu na Rad-
nici mesta Žilina.

Ak si chcete overiť  plánovanú odstávku 
elektrickej energie na vašom odbernom mieste  
alebo vo vašej obci, môžete tak urobiť na: https://
online.sse.sk/web_zmluvy/web_po.w_po. 

26. október 1995
V priestoroch starej radnice bolo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanci si okrem 
iného vypočuli správy o činnosti mestského šarhu. 
Ten od septembra 1992 zbavil naše mesto od tak-
mer 500 túlavých psov a 39 mačiek.

14. október 2000
Teplota cez deň dosiahla v Žiline až 27,1 ºC, čo je 
teplotný rekord za posledných štyridsať rokov.

13. október 2001
V priestoroch niekdajšieho podniku Slov-Avia na 
Košickej ulici bol otvorený nový hypermarket firmy 
Tesco. Zákazníci si môžu 24 hodín denne nakúpiť z 
rozsiahleho výberu potravín, textilu a iného spotreb-
ného tovaru. Predajná plocha je 8 159 m2, z toho  
45 % je pre predaj potravinárskych výrobkov. 
Stavebná časť bola dokončená za 14 týždňov. 
K dispozícii je parkovisko pre 816 vozidiel. Zamest-
nanie tu  našlo 520 ľudí. Slávnostné otvorenie bolo 
ukončené ohňostrojom. 

1. október 2005
Oddnes už kino Úsvit nepremieta. Budovu s pre-
mietacou sálou vlastní Telovýchovná jednota Sokol. 
Kinosálu a zázemie mala prenajaté spoločnosť Ta-
trafilm, s.r.o. Zmluva bola platná ešte 5 rokov, no 
Tatrafilm ju vypovedal. Časť budovy TJ Sokol totiž 
odpredala v súvislosti s výstavbou nového hotela. 
Kvôli plánovaným stavebným prácam vznikli tech-
nické problémy kina. Kino Úsvit bolo v 60. rokoch 
prvým panoramatickým (72 mm) kinom na Sloven-
sku. Žilinským priaznivcom kina zostávajú ešte Kino 
Centrum a Kino Klub v Dome odborov.     

13. október 2010
Konal sa prvý Žilinský beh do schodov. Traťou prete-
kov boli schody na Hájik, ktorých je 138 a prevýše-
nie je 33 metrov. Behu sa zúčastnilo 300 športovcov. 
Štart bol z plochy pod schodmi. Najrýchlejší čas do-
siahol Štefan Štetina, ktorý schody zdolal za 40,80 
sekúnd. Usporiadateľom podujatia bol Žilinský vyso-
kohorský klub, Mesto Žilina a Olympijský klub Žilina. 

16. október 2010
V mestskom divadle Žilina vystúpila Marta Kubišová, 
legenda československej populárnej hudby, troj- 
násobná laureátka Zlatého slávika (1966, 1968, 
1969), charizmatická žena s unikátnym hlasom 
i životným príbehom. Vystúpila so skupinou Kar-
la Štolbu. Zaspievala svoje hity a aj celkom nové  
skladby. Nechýbala ani kultová skladba Modlitba 
pre Martu.  

26. október 2012
Socha Ľudovíta Štúra bola po šiestich rokoch opäť 
slávnostne znovuosadená v našom meste. Vede-
nie mesta našlo pre sochu nášho významného 
buditeľa pri príležitosti 197. výročia jeho narodenia 
dôstojné miesto v parku na Bôriku, ktorý týmto ne-
sie nový názov Park Ľudovíta Štúra. Štúrova socha 
pôvodne stála v rokoch 2002 – 2006 na dnes už ne-
existujúcom Námestí Ľ. Štúra v centre Žilini (dnešný 
Aupark). 

Občanom sa naďalej dôsledne 
odporúča pravidelná dezinfek-
cia rúk pri vstupe a výstupe z in-
teriérových priestorov. V priesto-
roch, kde je zvýšená koncentrácia 
ľudí, sa odporúča pravidelné vet- 
ranie a taktiež v záujme ochrany 

svojho zdravia používanie respirátorov, resp. rúšok. 
Taktiež je vhodné dodržiavať 2-metrové odstupy. 

Nosenie respirátorov FFP2 sa 
naďalej vyžaduje od:  personá-
lu zariadení sociálnej starostlivosti 
pri kontakte s návštevníkmi alebo 
klientmi, personálu zariadení posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti 
pri kontakte s návštevníkmi, pa-

cientmi alebo klientmi, návštevníkov zariadení sociál-
nej starostlivosti a zariadení poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti, klientov a pacientov zariadení 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s výnimkou 
pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddele-
niach zariadenia. Povinnosť nosiť respirátor v interiéri 
sa nevzťahuje na: deti do 6 rokov veku, osoby so 
závažnými poruchami autistického spektra, osoby 
so stredným a ťažkým mentálnym alebo slucho-
vým postihnutím, výkonných umelcov pri podávaní 
umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní 
dokumentárneho filmu, tlmočníkov do posun- 
kovej reči v rámci výkonu povolania, zamestnanca, 
ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, 
čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov 
v zariadeniach spoločného stravovania, osoby pri 
návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých 
kúpalísk. Použitie respirátora možno nahradiť 
použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to 
použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade zamest-
nancov s chronickými ochoreniami dýchacích 
ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnan-
cov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by 
nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

V prípade, že človek pociťuje 
príznaky ochorenia COVID-19, 
resp. mu vyšiel pozitívny výsledok 
testu na toto ochorenie, je potreb-
né, aby zostal v domácej izolácii  
a o svojom zdravotnom stave infor-
moval obvodného lekára. Zároveň 

je potrebné informovať ľudí, s ktorými bol pacient  
v úzkom kontakte 2 dni pred výskytom príznakov  
alebo 2 dni pred odobraním pozitívne testovanej 
vzorky, ak nemal príznaky ochorenia. Podľa súčasne 
platných nariadení končí domáca izolácia po  
5 dňoch, ak sa za posledných 24 hodín izo- 
lácie nevyskytli u pacienta príznaky znemožňu-
júce pracovnú činnosť. V takomto prípade 
sa izolácia končí 5. dňom a pacient je povin-
ný nosiť respirátor FFP2 nasledujúcich 5 dní 
všade na verejnosti. Ak sa u pacienta za po- 
sledných 24 hodín izolácie vyskytnú príznaky, ktoré 
znemožňujú pracovnú činnosť, pacient pokračuje v 
izolácii a kontaktuje svojho obvodného lekára. Ten 
rozhodne o ukončení izolácie pacienta na základe 
jeho zdravotného stavu. Medzi najčastejšie príznaky 
ochorenia v súčasnosti patrí: zvýšená telesná teplo-
ta nad 37 °C, kašeľ, bolesti hrdla, hlavy, nočné po-
tenie, únava, pocit upchatého nosa, dychavičnosť, 
strata chuti, resp. čuchu či tráviace problémy. 

Potvrdenie o prekonaní ochorenia 
získa pacient len v prípade, že mu 
bol vykonaný PCR test, resp. AG 
test v mobilných odberových mies- 
tach od 5. 9. 2022. Potvrdenie sa 
nevzťahuje na samoodberové 
domáce AG testy. Potvrdenie o 
prekonaní ochorenia COVID-19 

sa generuje na 11. deň od potvrdenia pozitivity auto-
maticky.  Národné centrum zdravotníckych informácií 
odporúča nastaviť si automatické zasielanie certifiká-
tov, aby bol aj tento certifikát doručený do mailboxu. 
O certifikát sa dá požiadať kedykoľvek cez samoob-
služný portál registrovaného žiadateľa Koronavírus/ 
Úprava/Overenie požiadavky (nczisk.sk), pričom na 
to stačí len COVID pass, rok narodenia a v systéme 
registrované telefónne číslo. Digitálny COVID preu-
kaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 možno stia- 
hnuť i deťom a platí v období najviac 180 dní od 
odobratia pozitívnej vzorky biologického materiálu.

Občania majú taktiež naďalej 
možnosť dať sa proti ochoreniu 
COVID-19 zaočkovať. Prihlasovanie 
na očkovanie sa realizuje cez web-
stránku: www.korona.gov.sk. Ak-
tuálne sú k dispozícii aj vakcíny up-
ravené na nový variant Omikron. 

Aktuálne opatrenia 
v súvislosti s COVID-19

Aj napriek pomerne pokojnému letnému obdobiu sa COVID-19 nevytratil úplne z nášho bežné-
ho života a naďalej každým dňom pribúdajú počty nakazených. Aby sa neopakovala situácia 
z predošlých rokov, je potrebné aj naďalej dodržiavať protiepidemické opatrenia, ktoré znižujú 
riziko prenosu ochorenia a jeho ďalšieho šírenia. 

Prvých päť pracovných dní v mesiaci bude    
VKC otvorené každý pracovný deň od 8.00  
do 16.00 hod.

V nasledujúcich týždňoch až do posledného 
dňa v mesiaci budú stránkové dni: v pondelok, 
v stredu a v piatok od 8.00 do 16.00 hod.

Počas nestránkových dní v utorky a štvrtky  
v druhom, treťom a poslednom týždni mesiaca 
nebudú priestory VKC prístupné pre verejnosť. 

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN
Veľkokapacitného centra pre utečencov 

z Ukrajiny na Poštovej 1 v Žiline
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Pri revitalizačných prá-
cach, ktoré trvali od 
apríla, z územia parku 
zmizli pôvodné porasty 
z náletových drevín. 
Územie bioparku bolo 
riešené v troch základ-
ných častiach, a to 
voľné lúčne priestran- 
stvo, mokraď s prirodze-
nou vegetáciou a 
menšia lúčna plocha. 
Vo vstupnej časti parku 
pribudli mlatové chod-
níky, móla s menšou 
mokraďou a parkový 
trávnik.

Najekologickejšia časť 
parku je stredná, 
kde sa nachádzajú  
skupiny pôvodných 
vŕb, rozsiahla mokraď  
a prirodzená vegetácia. 
Územie parku dopĺňa 
drevený peší chod-
ník v časti prirodzenej 
mokrade. Toto územie 
parku pôsobí na okolie 
ako výrazný ekostabi-
lizačný prvok, akumu-
luje zrážkovú vodu a 

zvyšuje biodiverzitu v 
okolí. Posledná časť 
parku je výrazná kro-
vitými vŕbovými porast-
mi a celkovo pôsobí 
izolovane v porovnaní s  
inými časťami územia. 

Biopark v Trnovom do-
plnila nová výsadba, 
pribudla drobná ar-
chitektúra a trávniky 
prinesú prirodzený pries- 
tor na rodinný piknik.  
V centrálnej časti parku 
je vybudovaný spev- 
nený štrkový trávnik, 
ktorý má zvýšenú odol-
nosť voči zašľapávaniu. 
Vďaka tejto technológii 
budú v parku možné aj 
občasné podujatia.

Územie parku sa na-
chádza v tesnej blízkosti 
unikátneho dreveného 
Kostola sv. Juraja, ktorý 
revitalizáciou získal dôs- 
tojné okolie. Prírodný 
park potešil nielen oby-
vateľov Trnového, ale 
je zaujímavým edu-

kačným centrom aj pre 
neďalekú materskú a 
základnú školu. V rámci 
projektu Zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa 
zmene klímy v meste Žili-
na za celkom 1,3 mil. eur 
realizuje mesto mnohé 
aktivity, napríklad 
početnú výsadbu línio-
vých stromov, doplne-
nie mobilnej zelene,  
znovuvysadenie časti 
lesa v Zástraní, vybu-
dovanie parčíku pred 
mestským úradom 
či zelenej strechy na 
budove. Vďaka grantu 
samospráva nakúpila aj 
časť potrebných zber-
ných nádob na zber bio- 
logicky rozložiteľného 
odpadu, ktoré boli  
umiestnené vo vybra- 
ných lokalitách mes-
ta. Jednou z ďalších 
projektových aktivít 
bolo aj zníženie ener- 
getickej náročnosti 
budovy Materskej školy 
A. Kmeťa. Významnou 
súčasťou projektu je 

Park svätého Juraja v Trnovom dostal nový šat
Zaujímavý rekreačno-relaxačný priestor vznikol v centre mestskej časti Trnové revitalizáciou Parku sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark. 
Stavebné práce za približne 150-tisíc eur mesto realizovalo v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina 
podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Vybudovanie Parku svätého Juraja v Trnovom je financované z projektu s názvom 
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci 

Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

taktiež tvorba Straté-
gie adaptácie mesta 
Žilina na zmenu klímy. 
Ide o významný do-

kument, ktorého hlav- 
ným cieľom bude zlep- 
šovať pripravenosť mes-
ta čeliť nepriaznivým 

dôsledkom zmeny klímy 
pomocou návrhu vhod-
ných adaptačných 
opatrení.
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Červená znázorňuje tradičné osvetlenie a modrá inteligentné osvetlenie.

október 2022

SMART lokalita Solinky je 
v prevádzke od januára 
tohto roku. Za toto 
obdobie sa podarilo 
zozbierať viacero po-
trebných údajov. Dnes 
už napríklad vieme, že 
vďaka nej dokážeme 
zvýšiť úsporu energie o 
15 až 20 %. 

Obyvatelia mesta získali 
realizáciou tohto pro-
jektu výnimočný pries- 
tor, ktorý svojím tech-
nologickým, funkčným 
a používateľským ob-
sahom spĺňa všetky 
súčasné trendy, kritériá 
a požiadavky na budo-
vanie moderných bez-
pečnostných zón.

Unikátnosť tohto pro-
jektu spočívala v in-
tenzívnej spolupráci so 
zástupcami samosprávy 
a s ich koncepčnými 
požiadavkami na rozvoj 

mesta, ako aj so Žilin- 
skou univerzitou, ktorá v 
rámci svojej výskumnej 
činnosti pôsobila ako 
technický garant pro-
jektu. Univerzita po-
sudzovala budovanie 
SMART lokality Solinky 
z pohľadu dodržania 
svetelno-technických 
a energetických pod-
mienok a taktiež vplyvu 
inštalácie a nasadzova-
nia týchto SMART riešení 
a technologických 
prvkov do sústavy verej- 
ného osvetlenia. 

Riešenia, ktoré sme 
mali možnosť vidieť  
priamo na SMART lokali-
te Solinky

Adaptívne riadenie 
verejného osvetlenia 
automaticky reaguje 
na aktuálne svetelné 
podmienky a mobilitu 
občanov. Pretože je ria- 

dené každé svietidlo 
samostatne, prispôso-
bením sa skutočným 
potrebám dochádza 
k šetreniu elektrickej 
energie a zvyšuje sa 
bezpečnosť. Využitie 
snímačov pohybu na-
vyše umožňuje komfort-
né osvetlenie úsekov 
s nízkou frekvenciou 
pohybu pri súčasnom 
znížení energetickej 
náročnosti. Takto je 
možné efektívne osvetliť 
aj menej využívané 
uličky a plochy.

Sústava verejného  
osvetlenia je zdro-
jom elektrickej en-
ergie počas celého 
dňa. Toto mestu ot-
vára veľké možno- 
sti v oblasti napájania 
a prevádzky rôznych 
elektrických zariadení 
ako napr. bezpečnost-
ných kamier či ako zdroj 

napájania alebo dobíja-
nia malých elektrických 
zariadení. Výhodou 
tohto systému je, že sa 
nemusia zriaďovať nové 
prípojky elektrickej ener- 
gie, resp. inštalácie 
záložných batériových 
systémov pre takéto 
zariadenia. Takto vybu-
dovaná komunikačná 
sieť poskytla v priestore 
lokality možnosť inštalá-
cie a prevádzkovania 
malých monitorovacích 
staníc, ktoré poskytujú 
aktuálne meteorolo- 
gické informácie (napr. 
o stave teploty a vlh-
kosti ovzdušia, atmos-
férického tlaku alebo 
hluku, či intenzity osve-
tlenia). 

Tieto stanice zastrešujú 
aj merania koncentrá-
cie tuhých prachových 
častíc, ktoré spôsobujú, 
aj z dôvodu častého 

bezvetria, zhoršenú kva- 
litu ovzdušia v meste. 
Vybudovaná senzo-
rická sieť ďalej posky-
tuje mestu možnosť 
lokalizovať napríklad 
aj zdroje prehrievania 
plôch s následným za-
zeleňovaním. Žilinská 
univerzita v Žiline do pro-
jektu v rámci spolupráce 
nasadila aj svoj vlastný 
merač intenzity dopra-
vy, ktorý bol vyvinutý 
v rámci tohto projek-
tu.       Každý svetelný 
bod je adresovateľný a 
označený jedinečným 
QR kódom, ktoré budú 
slúžiť na presné a  
rýchle nahlásenie 
porúch verejného osvet- 
lenia.

Odovzdaním lokality 
do užívania mestu sa jej 
ďalší rozvoj nekončí a 
do budúcnosti sa počí-
ta s inštaláciou ďalších 

praktických SMART 
riešení a technolo- 
gických prvkov, napr. v 
oblasti mobility ako in-
teligentného priechodu 
pre chodcov a cyklo 
sčítača alebo v oblasti 
bezpečnosti napríklad 
SOS tlačidla či vizuálne-
ho monitorovania ne-
oprávneného vstupu do 
vymedzeného priestoru. 

Vďaka vzájomnej spo-
lupráci mesta, Žilinskej 
univerzity a spoločnos-
ti IS – Industry Solutions 
sa podarilo zrealizovať 
unikátny projekt, ktorý 
je možné využiť aj v 
ďalších mestských lo-
kalitách, čím sa zvýši 
komfort a bezpečnosť 
verejného priestoru pre 
obyvateľov, ušetrí sa  
energia a zároveň sa 
efektívne využíva existu-
júca infraštruktúra vere-
jného osvetlenia.

Na Solinkách bola vybudovaná jedinečná SMART 
lokalita, ktorá na Slovensku nemá obdoby
To, aké dôležité je spolupracovať a rozvíjať mesto aj počas neľahkých pandemických, ekonomických či náročných energetických časov, 
dokazuje aj unikátny projekt novovybudovanej SMART lokality Solinky, ktorú mesto Žilina dostalo do užívania od spoločnosti IS – Industry Solu-
tions, a.s. v rámci memoranda o vzájomnej spolupráci. Mesto Žilina prišlo s výzvou na podporu rôznych projektov a oslovilo v tejto súvislosti 
viaceré spoločnosti. Firma IS – Industry Solutions, a.s. na výzvu reagovala a vytvorila typové riešenie lokality, na ktorej prezentovala, čo je 
možné v meste zrealizovať v oblasti SMART riešení. 
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Mestské zastupiteľstvo v 
Žiline na ostatnom roko-
vaní schválilo zámer 
zriadiť príspevkovú or-
ganizáciu mesta Kultúr-
no-kreatívne centrum 
Žilina, ktorá by v budúc-
nosti zastrešila činnosť 
súčasných a budúcich 
kultúrnych inštitúcií zria- 
dených mestom. 

Cieľom je naplnenie 
dlhodobej kultúrnej 
stratégie mesta či za-
bezpečenie systema- 
tického plánovania i 
realizácie investícií do 
kultúrnej infraštruktúry. 
Ďalším krokom je ak-
tuálne príprava analýzy 
dosahu zriadenia 
príspevkovej organizá-
cie Kultúrno-kreatívne 
centrum Žilina a jej čin-
nosti na rozpočet. 

Mestskí poslanci si počas 
rokovania 19. septem-
bra vypočuli pravidel-
nú informatívnu správu 
k ohlasovaniu výrubov 
drevín a stromov na 
celom území mesta 
a pravidelnú správu k 
Vypracovaniu koncep-

Mestské zastupiteľstvo 
podporilo projekt na 
Bratislavskej ulici 
a obmedzilo hazard
Mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí prerokovali zmeny 
rozpočtu, ako aj správu o činnsti Mestského sociálneho podniku 
Žilina. Ďalej schváli zámer zriadiť príspevkovú organizáciu mesta 
Kultúrno-kreatívne centrum Žilina. Jej cieľom bude naplnenie 
dlhodobej kultúrnej stratégie mesta. 

Nasledujúce rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Žiline sa v zmysle zákona 

uskutoční ako ustanovujúce do 30 dní 
od komunálnych volieb, ktoré sa na území 

Slovenska konajú 29. októbra. 

Samospráva odovzda-
la stavenisko 23. mar-
ca 2022 a aktuálne sa 
na premostení inštalu-
je vybavenie lávky a 
dokončuje chodník. 
Následne prebehne ko-
laudačné konanie, ktoré 
bude hotové najneskôr 
v priebehu mesiaca no-
vember. Celkové nákla-
dy na vybudovanie 
nového mosta nepresia- 

hli sumu 300-tisíc eur a 
sú hradené z rozpočtu 
mesta. Starý objekt bol 
pre zlý technický stav 
demontovaný v októbri 
minulého roka. 

Komplexná oprava 
mosta sa sústredí na 
výmenu časti podpier, 
celej nosnej konštruk-
cie a záchytného bez-
pečnostného zariade-

nia. Okrem vyriešenia 
zlého technického stavu 
prinesie rekonštrukcia 
mosta pre obyvateľov 
Žiliny aj ďalší benefit. Po 
kolaudačnom konaní 
bude most slúžiť nie- 
len chodcom, ale aj 
cyklistom, keďže bude 
súčasťou cyklotrasy cez 
sídlisko Vlčince. Celková 
dĺžka nového premoste-
nia je takmer 43 metrov. 

Most na Obchodnej 
ulici sa dočkal obnovy 
Samospráva pokračuje v systematických opravách mostných
objektov. Zásadnej rekonštrukcie sa dočkal most pre chodcov
na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince, ktorý po rokoch vykazoval 
viaceré poškodenia.

Autor: KZ

Nové trhovisko bude 
pozostávať zo samostat-
ných modulov – predaj- 
ných priestorov v tvare 
kocky a spoločnej krytej 
chodby. 

Nové trhovisko bude 
tvoriť 15 takýchto predaj- 
ných priestorov. Chod-
ba je oproti modulom 

vyššia približne o 1 meter, 
čím bude zabezpečené 
prirodzené prúdenie 
vzduchu. Objekt trho-
viska bude prevažne 
jednopodlažný. Z jednej 
časti však vznikne dvoj- 
podlažný modul, ktorý 
bude mať pochôdziu 
strechu so zábradlím. 
Celkové náklady novej 

stavby budú vo výške 
171 805,79 eura a sú hra-
dené z rozpočtu mesta 
Žilina. Stavenisko bude 
odovzdané začiatkom 
mesiaca október a bude 
hotové do 150 dní od 
odovzdania. V novom 
roku si tak zákazníci uži-
jú nakupovanie v oveľa 
krajších priestoroch.  

Staré trhovisko v Žiline sa 
dočká modernizácie
Trhovisko v centre mesta, ktoré sa nachádza medzi ulicami Horný val 
a J. M. Geromettu, sa po rokoch dočká rekonštrukcie. Dočasná malá 
elegantná stavba spríjemní nakupovanie a celkový vizuálny charak-
ter trhoviska v centrálnej časti mesta. Vznikne tak malé obchodné 
námestie vo vyhľadávanej lokalite. 

Autor: KZ

cie parkovacej politiky. 
Zastupiteľstvo prero-
kovalo zmeny rozpočtu, 
správu o činnosti združe-
nia právnických osôb 
INOVIA, správu o činnos-
ti obchodnej spoločnosti 
Mestský sociálny podnik 
Žilina či monitorovaciu 
a hodnotiacu správu 
o plnení Komunitného 
plánu sociálnych služieb 
mesta.

Správa športových 
zariadení mesta Žilina 
dostala od zastupiteľst-
va súhlas s realizáciou 
projektov modern-
izácie osvetlenia na 
Mestskej krytej plavárni 
v Žiline a tréningovej 
hale Zimného štadióna 
v Žiline. Pri rekonštruk-
cii osvetlenia navrhu-
je použitie LED svie- 
tidiel vrátane komplet-

nej regulácie osvetľova-
cej sústavy. Koncepcie 
vychádzajú z analýzy 
a svetelno-technickej 
štúdie osvetlení. 
 
Mestskí poslanci vy-
jadrili hlasovaním súhlas 
s prijatím všeobecne 
záväzného nariadenia, 
ktoré zakazuje umiest- 
ňovanie herní vo vzdia- 
lenosti bližšej ako 500 
metrov ku školám, 
školským zariadeniam, 
zariadeniam sociálnych 
služieb, zariadeniam so-
ciálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 
či zariadeniam pre lieč-
bu nelátkových závislostí 
a ubytovní mládeže. 

Návrh vznikol s cieľom 
ochrany detí a mládeže 
pred nežiaducim vply-
vom hazardných hier. 

Ilustračné foto
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Pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučova-
nia na základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy na vyučujúci proces.
Úlohou je pomôcť preklenúť rozdiely medzi vzdelanostnou úrovňou majoritnej 
a minoritnej skupiny, zabrániť neprospievaniu žiakov a predčasnému ukončo-
vaniu školskej dochádzky, predovšetkým prostredníctvom alternatívnych pos-
tupov a individuálneho prístupu k žiakom. Predĺženie školskej dochádzky má 
významný vplyv na budúce pracovné uplatnenie, zvýšenie životnej úrovne  
a tým aj lepšiu inklúziu MRK.

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

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

Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty 
bývania.
V rámci tejto aktivity bude vyškolený, resp. určený terénny sociálny pracovník, 
ktorého úlohou bude pomáhať a pôsobiť v rámci komunity, monitorovať ich 
situáciu a prípadné problémy s úhradou nákladov na bývanie. Činnosť má 
predovšetkým preventívny charakter a má zabezpečiť udržanie si bývania. 

Požičovňa pracovného náradia zriadená pri Komunitnom centre na 
Bratislavskej ulici. 
Zámerom poskytovania sociálnej služby požičovne pracovného náradia pre 
obyvateľov tejto lokality je priame zapájanie do nájomníkov do starostlivosti 
o vlastné bývanie, prevzatie zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť vlastného 
bývania i svojho okolia. Pridanou hodnotou tejto aktivity je prepojenie rómskej 
a nerómskej komunity pri rôznych dobrovoľníckych činnostiach ako napríklad 
Naše mesto a pod.

Rozšírenie činností komunitného centra v lokalite Bratislavskej ulice prostred-
níctvom realizácie nadstavby existujúcej budovy komunitného centra.
S cieľom rozšírenia a skvalitnenia realizovaných činností v komunitnom centre 
bude nadstavbou na súčasnej budove komunitného centra vytvorený nový 
priestor, čím zväčšená kapacita umožní lepšie rozdelenie aktivít pre rôzne ve-
kové, resp. cieľové skupiny klientov tohto centra.

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

Každý iný, všetci rovní 
sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina
Zlepšenie existujúcich životných podmienok, spoločenského prostredia a kvality života marginalizovanej rómskej komunity v Žiline je hlav-
ným cieľom projektu s názvom „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“, na ktorý mesto získalo grant za 
vyše 384-tisíc eur. Témy projektu sú zamerané na podporu a vzdelávanie detí a mladých ľudí, a to už v predškolskom veku. Projekt, ktorý sa 
začína realizovať na jeseň 2022, je finančne podporený z Nórskeho finančného mechanizmu v sume 326 677,95 eura a tiež zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky v sume 57 649,05 eura.

Projekt je zameraný na aktuálne problémy komunity v nasledujúcich oblastiach:

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity  
a skúsenosti v tejto oblasti a na už vytvorené part-
nerstvá. 

Aktivity projektu sú naplánované tak, aby priamo 
zapájali obyvateľov Bratislavskej ulice.

mestskej hromadnej dopravy
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ponúka až do odvolania pre nových zamestnancov 
(na plný pracovný úväzok) – vodičov/vodičky MHD náborový príspevok vo výške 3 000 eur.

Podmienky pre poskytnutie náborového príspevku novému vodičovi:
• pred nástupom do pracovného pomeru nepracoval posledných 24 mesiacov v DPMŽ ako vodič doprav- 
    ného prostriedku osôb,
• predchádzajúci pracovný pomer v DPMŽ nebol ukončený pre porušenie pracovnej disciplíny,
• zotrvá v DPMŽ na pozícii vodič dopravného prostriedku osôb najmenej 18 mesiacov, pričom do tejto  
   doby sa započítava len skutočne odpracovaný čas. 

Náborový príspevok sa vyplatí zamestnancovi v troch splátkach.
Benefity, ktoré vám poskytneme:
• k základnej zložke mzdy poskytujeme prémie vo výške 18 %,
• príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, prácu nadčas a v noci,
• príplatok za delenú zmenu,
• príplatok za vedenie kĺbového vozidla, 
• príplatok za vedenie trolejbusu,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• polročné a koncoročné odmeny,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
• možnosť rekreácie v podnikovom zariadení v Tatranskej Štrbe, 
• možnosť získať vodičský preukaz na trolejbus na náklady DPMŽ. 

STAŇ SA VODIČOM/VODIČKOU

Viac informácií nájdete 
na: www.dpmz.sk.Nástup možný ihneď.
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Milan Hodoň sa do dejín nášho mesta neodmysliteľne zapísal ako projektant 
a tvorca žilinského zimného štadióna. Štadión bol postavený v rokoch 1958 
– 1961 podľa projektov Milana Hodoňa a Jána Dlhopolčeka. Štadión bol 
výnimočný v tom, že ako prvý na Slovensku bol bez podporných stĺpov. Mi-
lan Hodoň podporil aj príchod Vysokej školy dopravnej do Žiliny z Prahy. Ako 
vedúci odboru výstavby dokázal zabezpečiť a pripraviť priestory na presťaho-
vanie univerzity: priestory na laboratóriá, internáty, byty pre pracovníkov. Bol 
poverený zriadiť Priemyselnú školu stavebnú. Zároveň sa stal aj jej prvým ria-
diteľom. Milan Hodoň zomrel v roku 2012 vo veku nedožitých 85 rokov.  Cenu 
primátora mesta in memoriam prevzala Elena Hodoňová.

Mesto Žilina ocenilo šesť významných osobností
Mesto Žilina oceňuje osobnosti už od roku 1995 a doteraz si z rúk primátora prevzalo cenu už takmer 100 významných osobností. Žilina má veľa 
úspešných ľudí, ktorí robia dobré meno svojmu mestu doma i v zahraničí. 23. septembra 2022 bolo ocenených ďalších šesť osobností, ktoré 
vďaka svojej svedomitosti, pracovitosti a cieľavedomosti dosiahli mimoriadne výsledky. 

Autor: KŠ

PREDSTAVUJEME VÁM OSOBNOSTI MESTA ŽILINA ZA ROK 2022

Rodák z Považskej Bystrice patrí medzi významných slovenských architektov 
modernej architektúry tvoriacich v duchu funkcionalizmu. Architekt M. M. Scheer 
postavil v Žiline viacero víl, bytových domov, administratívnych budov a škôl. Za 
jeho najvýznamnejšie dielo sa považuje Finančný palác, ktorý stojí na rohu Hur-
banovej ulice v Žiline. Počas vojny sa jeho tvorba presunula do Ružomberka, kde 
navrhol komplex Slovenských papierní. Po návrate do Žiliny v roku 1948 založil Kraj- 
ský architektonický ateliér – Stavoprojekt a stal sa jeho riaditeľom. Po vymysle- 
nom obvinení bol zbavený funkcie, krátko väznený a odišiel do Nitry. Navrhol prvý 
územný plán Nitry a viacero obytných súborov. Sídlisko Chrenová I, ním projekto-
vané, je zapísané do urbanisticko-architektonickej knihy UNESCO. Michal Maxi-
milián Scheer zomrel v roku 2000 v obdivuhodnom veku 98 rokov. Čestné občian-
stvo mesta Žilina in memoriam prevzala vnučka Stella Scheerová.

Ing. arch. Michal Maximilián Scheer 
Čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam

Valéria Hrabovcová je emeritnou profesorkou na Fakulte elektrotechniky a infor-
mačných technológií na Žilinskej univerzite, kde pôsobí od roku 1976. Vo svojej 
vedeckej činnosti sa špecializuje na navrhovanie, konštruovanie a modelovanie 
elektrických strojov. Vytvorila aj samostatnú vedeckú školu v oblasti elektrických 
strojov s permanentnými magnetmi elektronicky komutovaných strojov. Odborne 
i ľudsky vychovala veľké množstvo študentov elektrotechnického zamerania. Má 
mimoriadne zásluhy na získaní grantov TEMPUS, ktoré osobitným spôsobom zme-
nili pedagogickú a výskumnú orientáciu katedry, a teda aj celej univerzity. Táto 
spolupráca pokračuje dodnes vo forme výmenných medzinárodných stáží za-
hraničných študentov. Bola zodpovedná za riešenie 34 vedeckých a výskumných 
projektov doma i v zahraničí. Je autorkou mnohých knižných publikácií a študijnej 
literatúry. Za svoju prácu získala i viaceré ocenenia. 

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

Mladý a úspešný Žilinčan Ladislav Valkovič sa vypracoval na významného 
odborníka na techniky neinvazívneho určovania metabolizmu kostrového 
svalstva, pečene a srdca. V poslednom čase sa zameriava najmä na ľud-
ské srdce. Nedávno vyvinul techniku merania voľného fosfátu a pH v ľud- 
skom srdci, ktorá pomôže odhaliť metabolické poruchy u pacientov s kardio-
vaskulárnymi ochoreniami. Na vedeckú dráhu pritiahla Ladislava Valkoviča 
fascinácia poznávaním nového. Začal štúdiom biomedicínskeho inžinierstva 
na Žilinskej univerzite. Od roku 2015 pôsobí na dvoch miestach súčasne, lebo 
okrem pozície v Slovenskej akadémii vied v Bratislave prijal aj ponuku praco-
vať na meraní metabolizmu srdca na Univerzite v Oxforde. Práve v Oxforde 
získal aj titul asociovaného profesora. Za svoje výborné výsledky si už stihol 
pripísať aj viacero domácich i zahraničných ocenení.

Assoc. prof. Ing. Ladislav Valkovič, PhD.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta

Mikuláš Mlynárčik
Cena mesta Žilina in memoriam

Rodák z Tatranskej kotliny Mikuláš Mlynárčik bol priekopníkom sporiteľníctva a turis- 
tického ruchu nielen v Žilinskom kraji, ale aj v celoslovenskom kontexte. Stal sa 
zakladajúcim riaditeľom Mestskej sporiteľne Žilina, pričom sporiteľňa za jeho ve-
denia dosiahla pozoruhodné výsledky, ktoré mali vplyv na hospodársky rozkvet 
mesta a okolia. Mikuláš Mlynárčik bol aj vášnivým turistom a horolezcom. Podieľal 
sa na založení Spolku tatranských horolezcov JAMES a zároveň bol jeho prvým 
predsedom. Uskutočnil vyše 2 000 turistických a horolezeckých túr. Pomáhal 
sprístupňovať rokliny a doliny Slovenského raja. Mal výrazný podiel na vybudovaní 
turistickej základne vo Vrátnej, pomáhal pri budovaní chát pod Chlebom a pod 
Suchým. Keď sa usadil v Žiline, pomáhal pri zakladaní horskej služby v Malej Fatre. 
Za svoje zásluhy získal viacero ocenení. Ani tu nekončí jeho aktívna činnosť pre 
spoločnosť. Počas 2. svetovej vojny aktívne pomáhal i židovským spoluobčanom 
v Žiline. Mikuláš Mlynárčik umrel v roku 1977 vo veku nedožitých 83 rokov. Cenu 
mesta Žilina in memoriam prevzala jeho vnučka Lucia Faltinová.

Marek Mintál sa narodil v Bytčici a svoju kariéru začal v klube MŠK Žilina v roku 1996, 
keď mal 19 rokov. Nasledujúcu sezónu bol siedmy najlepší strelec ligy a s klubom 
dosiahol štvrté miesto. V sezóne 2001/2002 sa stal s 21 gólmi najlepším strelcom 
a zároveň so Žilinou získal majstrovský titul. V lete 2003 prestúpil do nemeckého 
klubu 1. FC Norimberg, ktorý v tom čase hrával druhú najvyššiu súťaž. Hneď vo 
svojej prvej sezóne dosiahol s Norimbergom postup do Bundesligy. Klubu 1. FC 
Norimberg pomohol Marek Mintál k postupu do najvyššej nemeckej súťaže, v jeho 
drese sa stal v sezóne 2004/2005 najlepším strelcom Bundesligy s 24 gólmi a v roku 
2007 vyhral Nemecký pohár. Po skončení aktívnej činnosti ako 37-ročný začal 
pôsobiť v klube ako tréner – od dorastu po A-mužstvo. V klube 1. FC Norimberg 
pôsobí Marek Mintál dodnes na pozícii asistenta trénera.

Marek Mintál
Cena primátora mesta

Ing. arch. Milan Hodoň
Cena primátora mesta in memoriam

Spoločné foto ocenených Osobností mesta Žilina za rok 2022: 
zľava: Peter Fiabáne – primátor mesta Žilina, Stella Scheerová, Elena Hodoňová, 

prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Lucia Faltinová, Marek Mintál, 
Assoc. prof. Ing. Ladislav Valkovič, PhD.
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Každý volič je povinný sa preukázať občianskym preukazom a cudzinec preu-
kazom cudzinca. 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 samosprávnych 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 kona-
nia volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Vzhľadom na to, že sa uskutočnia dvoje voľby v jeden deň, navyše v skráte- 
nom čase len do 20.00 hod., je potrebné počítať so zvýšeným náporom na 
volebné miestnosti. Mesto Žilina urobí všetko preto, aby zabezpečilo plynulý 
chod volieb, avšak vzhľadom na to, že spojené voľby sa konajú prvýkrát, je  
prípadné problémy možné len predpokladať.  Preto prosíme občanov o trpe-
zlivosť a toleranciu. Veríme, že čo najviac občanov využije svoje právo voliť  
a prejaví tak záujem o veci verejné.  

Spojené voľby 2022

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

Volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa otvoria 29. októbra o siedmej hodine 
ráno. Voliť bude tentokrát možné len do ôsmej hodiny večer. Oznámenia o čase a mieste konania volieb sú už v každej domácnosti. 

V   ĽBY

2022

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH

KRAJOV

Menný zoznam kandidátov sa v týchto voľbách do domácností nedoručuje. 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva a 
pre voľby primátora mesta je zverejnený na webovom sídle a úradnej tabuli 
mesta a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva sa-
mosprávneho kraja a pre voľby predsedu samosprávneho kraja  je zverejnený 
na webovom sídle a úradnej tabuli samosprávneho kraja. Vo volebnej miest-
nosti bude taktiež uverejnený zoznam kandidátov, ktorí sa kandidatúry vzdali, 
prípadne boli odvolaní z kandidátnej listiny politického subjektu.

ZOZNAMY KANDIDÁTOV

VÝLEPNÉ PLOCHY

Mesto Žilina vyčlenilo pre účely volieb niekoľko vylepovacích plôch, kde 
každý kandidát má k dispozícii rovnaký priestor. Zoznam vylepovacích plôch 
upravuje všeobecné nariadenie mesta Žilina č.15/2017 o vyhradení miest na  
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mes-
ta Žilina, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta v sekcii Všeobecne 
záväzné nariadenia.

VOLEBNÉ OKRSKY

Mesto Žilina má zriadených 79 volebných okrskov, ku ktorým sú priradené 
adresy. Vo volebnej miestnosti volič volí v oboch voľbách, pričom obálky, 
hlasovacie lístky, ako aj schránky budú farebne rozlíšené (voľby primátora a 
poslancov mestského zastupiteľstva budú biele a voľby župana a poslancov 
vyššieho územného celku budú modré). Je potrebné dať si na to pozor, pre-
tože ak bude napríklad modrá obálka vhodená do bielej schránky alebo  do 
modrej obálky vložené biele hlasovacie lístky, tak tieto hlasy budú neplatné. 
V každej volebnej miestnosti bude jeden člen komisie alebo zapisovateľ us-
merňovať voličov, aby nedochádzalo k týmto omylom.

V prípade, že sa volič rozhodne voliť len v jedných voľbách, je to jeho právo. 
Jednoducho si prevezme len obálku a hlasovacie lístky pre jedny voľby. Tak-
tiež sa môže do volebnej miestnosti vrátiť počas dňa a odvoliť aj v druhých 
voľbách – ak sa tak rozhodne.

V prípade, že volič požiada volebnú komisiu o asistenciu pri označovaní kan-
didátov, komisia mu toto môže odsúhlasiť, avšak asistovať mu nemôže člen 
komisie ani zapisovateľ komisie. Volič si musí asistenta priviesť sám.

POČET VOLENÝCH KANDIDÁTOV

Ďalej je potrebné dať si pozor na počet volených – zakrúžkovaných kan-
didátov na poslancov, primátora a župana. Na hlasovacom lístku primátora 
a župana je potrebné označiť len jedného kandidáta. Počet zakrúžkovaných 
poslancov volebných obvodov môže byť maximálne v počte volených po-
slancov za jednotlivé volebné obvody:

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

Pri voľbe poslancov samosprávneho kraja je možné označiť maximálne  
13 kandidátov.

V prípade, že počet označených kandidátov bude vyšší ako maximálny 
počet volených poslancov, volebný lístok bude neplatný. Avšak označiť me-
nej kandidátov, ako je volený počet, je možné. 

KTO MÔŽE VOLIŤ?

Biele obálky sú určené na voľbu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva 
a modré na voľbu župana a poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja.
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Autor: M. Maceková 
Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Čo je komunitná záhrada? 

Komunitná záhrada je časť verejného priestoru 
premenená na záhradu, o ktorú sa stará komuni-
ta – miestni obyvatelia, ktorí majú záujem o pesto-
vanie úžitkových rastlín a skrášlenie svojho okolia. 
Z pohľadu samosprávy ide o vymedzenú plochu 
verejnej zelene, ktorá bude vylúčená zo správy 
a údržby mestom Žilina. Komunitná záhrada je 
primárne určená na pestovanie úžitkových rastlín.
Komunitné záhrady sú dobre známe tým, že posky-
tujú občanom a komunitám priestor pre aktívny ži- 
vot, miesto na pestovanie čerstvých, zdravých po-
travín v blízkosti domova. Okrem zlepšenia prístupu 
k potravinám poskytujú komunitné záhrady priestor 
pre silné sociálne vzťahy na úrovni susedstva. Keď 
sa skupina susedov spojí, aby zorganizovali, vybu-
dovali a spravovali komunitnú záhradu, prinášajú 
svojej komunite a svojmu okoliu pôsobivú škálu 
výhod, ako sú budovanie priateľstiev, vzdelávanie, 
zdravý životný štýl, miesto pre stretávanie sa rodín 
a tímovú prácu. Záhrada slúži aj na vzdelávanie, 
podporu biodiverzity a oživenie nevyužitých pries- 
torov v urbanizovanom prostredí. Záhradkárska 
činnosť v komunitnej záhrade je nekomerčná  
a všetky príspevky smerujú k udržiavaniu a skrášle-
niu svojho okolia.

Cieľom manuálu komunitných záhrad je jasné 
stanovenie jednotného postupu pri zakladaní ko-
munitných záhrad (hlavne) na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Žilina. Vznikol ako odpoveď na 
pribúdajúce iniciatívy a záujem občanov zriadiť 
komunitnú záhradu v časti, kde žijú.

Uvažujete o založení komunitnej záhrady? 
V poslednej dobe je stále väčší záujem 
obyvateľov mesta Žilina o zriadenie komunit-
ných záhrad. Útvar hlavného architekta  
v spolupráci s Oddelením životného prostredia 
Mesta Žilina preto spracoval materiál, ktorý 
má záujemcom pomôcť s procesom založe-
nia záhrady. 

Materiál predstavuje návrh, ako by mali komunit-
né záhrady fungovať a čo sa od nich a ich zriaďo-
vateľov očakáva. Zároveň podáva adekvátne  
a ucelené informácie týkajúce sa tejto problema-
tiky. Manuál obsahuje návod, ako pred a pri zak-
ladaní komunitnej záhrady postupovať, ďalej tiež 
parametre a pravidlá toho, čo môže takáto záhra-
da obsahovať. 

Priložené sú aj referenčné príklady vhodného výbe-
ru prvkov prípustného mobiliáru, záhonov, oplote-
nia, drobnej architektúry ako záhradné domčeky 
a pergoly, ale aj odporúčané druhy a sortiment 
úžitkových a okrasných rastlín. Manuál ďalej obsa-
huje rady týkajúce sa údržby komunitnej záhrady  
a kompostovania.

Tento materiál je základným materiálom  
a návodom, ako založiť komunitnú záhradu v 
meste Žilina a bol schválený mestským zastupiteľst-
vom. Predpokladáme, že na základe skúseností a 
záujmu o zakladanie komunitných záhrad sa bude 
postupne dopĺňať a upravovať.

1. Informujte sa o možnosti zriadenia komunitnej 
záhrady. Prečítajte si Manuál komunitných záhrad, 
prípadne neváhajte osloviť Útvar hlavného ar-
chitekta, čo sa týka nejasností.

2. Oslovte susedov, keďže základom komunitnej 
záhrady sú jej nadšení užívatelia. Ideálne je byť 
tímom troch či štyroch ľudí, ktorí majú záujem do 
vzniku komunitnej záhrady investovať svoje kapa- 
city, nadšenie a úsilie.

3. Začiatkom úspešného projektu je výber vhod-
nej lokality. Vhodnosť vytypovaného priestoru pre 
komunitnú záhradu posudzuje Útvar hlavného ar-
chitekta, ktorý vydáva vyjadrenia ku zámerom, 
projektom a k ich súladu s Územným plánom mesta 
Žilina a s plánovaným rozvojom územia. Neváhaj- 
te preto zámer konzultovať už v procese prípravy  
a hľadania priestoru, aby sa nestalo, že na vami 
vyhliadnutom mieste je plánované niečo iné.

4. Založte občianske združenie. Z dôvodu prenáj- 
mu pozemku je potrebné, aby si záujemcovia o 
komunitnú záhradu na mestskom pozemku založili 
občianske združenie. Vďaka nemu získate právnu 
subjektivitu a budete si môcť zažiadať o širokú po-
nuku grantov.

5. Ďalším krokom je podanie Žiadosti o založenie 
komunitnej záhrady s potrebnými prílohami na Út-
var hlavného architekta. So súhlasným vyjadrením  
bude potom možné požiadať o uzatvorenie ná-
jomnej zmluvy na užívanie mestského pozemku za 
účelom zriadenia komunitnej záhrady na Odbore 
právnom, majetkovom a verejného obstarávania 
na Mestskom úrade v Žiline.

Manuál komunitných záhrad v plnom znení, 
ako aj Žiadosť o založenie komunitnej záhrady 
je v súčasnosti dostupný len online formou na 
webovej stránke www.uha.zilina.sk a www.
zilina.sk/sekcie/utvar-hlavneho-architek-
ta-a-strategicky-rozvoj/. 

Všetky potrebné informácie a poradenstvo 
však získate aj priamym kontaktovaním Útvaru 
hlavného architekta mesta Žilina.

V prípade, že máte záujem založiť 
komunitnú záhradu:

Na čo slúži manuál komunitných záhrad?

Čo je komunitná záhrada? 
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Transformácia zo sivej na zelenú infraštruktúru prináša mnoho nápadov  
a možností, ktoré ukazujú, ako by sme mohli odlišným spôsobom navrhovať 
v budúcnosti naše mesto. Budovanie ekologického  prostredia je v záujme 
každého obyvateľa mesta.  

Zelená (ekologická) infraštruktúra je paralelná so sivou. Ide o vzájomne 
prepojenú sieť prírodných oblastí a otvorených priestorov, ktoré sprostred-
kovávajú prirodzené ekosystémové hodnoty a funkcie. To tiež umožňuje, 
aby oblasť prekvitala ako prirodzený biotop pre širokú škálu voľne žijúcich 
živočíchov, prinášajúc výhody pre ľudí.  

Sivá (inžinierska) infraštruktúra je bežná mestská infraštruktúra ciest, kana- 
lizácií, sieťovania vody, telekomunikácií, rozvodov energie. 

AKO V ŽILINE MENÍME SIVÚ INFRAŠTRUKTÚRU NA ZELENÚ
Začiatkom roka 2022 v spolupráci stavebného úradu, odboru verejného 
priestranstva a životného prostredia a Útvaru hlavného architekta mesta Ži-
lina sme vybudovali trvalkový záhon na ulici Veľká okružná oproti Auparku, 
kde bol pôvodne asfaltový chodník po celej šírke. Trvalkový záhon tu vytvára 
mikroklímu, pohlcuje sálajúce teplo z okolia, pôsobí esteticky a vytvára pro- 
stredie pre drobné organizmy v urbanizovanom prostredí.

Venujeme pozornosť 
zelenej infraštruktúre

ĎALŠIE BENEFITY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY: 
ENVIRONMENTÁLNE 
• Zásobáreň pitnej vody 
• Zelený filter na odstraňovanie nečistôt z vody a vzduchu 
• Paša pre opeľovače 
• Ochrana pred pôdnou eróziou 
• Podpora vsakovania dažďových vôd 
• Prevencia šírenia chorôb a škodcov 
• Zlepšenie kvality krajiny 
• Zmiernenie zbytočných záberov pôdy stavebnou činnosťou

SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ 
• Vyššia úroveň zdravia a spokojnosti populácie 
• Produkcia pracovných miest 
• Diverzifikácia miestnej ekonomiky 
• Atraktívnejšie životné prostredie 
• Vyššia cena nehnuteľností 
• Genius loci a identita miesta 
• Pozitíva pre integrované dopravné a energetické riešenia 
• Lepšia ponuka rekreačných a turistických aktivít 

ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY 
•  Prevencia lokálnych povodní 
•  Posilňovanie odolnosti ekosystémov 
•  Zásobáreň a zároveň redistribúcia uhlíka 
•  Zmierňovanie mikroklimatických fenoménov najmä v urbanizovanom pro- 
     stredí (teplota, vlhkosť...) 
• Prevencia a zmierňovanie dosahov mimoriadnych prírodných udalostí  
    (búrky, lesné požiare, zosuvy pôdy) 

OCHRANA BIODIVERZITY 
• Životné prostredie pre voľne žijúce živočíchy 
• Biocentrá a biokoridory 
• Priestupnosť krajiny – migrácia biomasy a informácií

Dnes už vznikajú diskusie o tom, že je múdre vzhľadom na klimatické 
zmeny a v záujme verejného zdravia venovať sa tejto téme omnoho 
viac. S tým súvisí aj potreba odborného personálu na riadení, príprave 
konceptu a starostlivosti o verejnú zeleň.

Orezávanie suchých konárov sa uskutoční prvý októbrový týždeň v Le-
soparku Chrasť. Práce sa budú taktiež vykonávať s prihliadnutím na 
počasie. 

Konáre sa budú odstraňovať s použitím vysokozdvižnej plošiny nad les-
nou cestou a chodníkmi v lesoparku. Do označených miest, kde sa budú 
vykonávať orezy, bude pre verejnosť obmedzený prístup. Samospráva 
žiada všetkých návštevníkov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. 
Orezávanie sa realizuje na základe kontroly autorizovaného bezpečnos-
tného technika mesta a podľa prijatých opatrení za účelom odstránenia 
suchých konárov, ktoré svojim pádom ohrozujú návštevníkov lesoparku. 

Pre získanie bližších informácií sa môžu záujemcovia obrátiť priamo na 
odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom 
úrade v Žiline alebo lesného hospodára. 

Citlivo posudzujú jed-
notlivé stromy, najmä 
z pohľadu ich odolno-
sti voči škodcom. Žiaľ, 
rok 2022 bol z dôvodu 
suchého a horúceho 
počasia veľmi ťažký. Ne-
dostatok vlahy spôsobil, 
že najmä smreky veľmi 
oslabli a nevládali sa 
brániť napadaniu ško-
dcov, najmä lykožrúta. 
Mesto, ako obhospo-
darovateľ lesa,  nevie 
úplne zabrániť výskytu 
takejto kalamity. 

O les sa počas celého 
roka stará odborný le-
sný hospodár. Ten v 
auguste vykonal ohliad-
ku najviac ohrozených 
miest v lesoparku spo-

lu s bezpečnostným 
technikom a požiarnym 
špecialistom. Pri kon-
trole prijali opatre-
nie „Zabezpečiť výrez 
suchárov a ich odvoz“. 
Vyšší počet vyschnutých 
stromov zvyšuje riziko 
ohrozenia návštevníkov 
pádom stromov alebo 
konárov. Z minulosti sú 
známe prípady z iných 
miest, kde už k takému-
to nešťastiu došlo. Pri 
suchých stromoch je 
taktiež nevyhnutné pri-
pomenúť zvýšené riziko 
vzniku požiarov. 

Stav lesných porastov  
dospel k tomu, že niek-
toré stromy musia byť z 
lesoparku odstránené. 

Odborný lesný hos-
podár ich vyznačuje 
bielou značkou a pred 
výrubom zasiela hlásenie 
na Okresný úrad, pozem-
kový a lesný odbor, ktorý 
návrh výrubov a ich 
opodstatnenosti vždy 
posúdi. Z dôvodu bez-
pečnosti verejnosť upo-
zorňujeme, aby sa takto 
vyznačeným miestam 
vyhýbali.  

Jedným dychom tre-
ba dodať, že v prípade 
výrubov lesníci realizujú 
novú výsadbu. V roku 
2022 vysadili v lesoparku 
2 700 stromčekov - na-
jmä buk, javor horský, ale 
aj  borovicu lesnú, dub 
letný,  čerešňu či lipu.   

O lesopark sa staráme 
s rozumom i citom  

Lesníci, aj za účasti zástupcu Národného lesníckeho centra, 
v žilinskom Lesoparku Chrasť vykonávajú pravidelne  ohliadky
 zdravotného stavu lesných porastov.
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PRIPOMENIEME SI
PAMIATKU ZOSNULÝCH

SPRÁVCA ŽILINSKÝCH 
CINTORÍNOV INFORMUJE

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., ktorá je správcom

pohrebísk, pripravuje všetky cintoríny nachádzajúce

sa na území mesta Žilina na blížiaci sa Sviatok

všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. 

Počas tohto obdobia sa bude na cintorínoch

zabezpečovať častejšie dopĺňanie vody a odvoz

komunálneho odpadu. Na Novom cintoríne a v

Závodí budú umiestnené mobilné toalety.

Všetkých 17 cintorínov bude pre návštevníkov

otvorených nonstop. 

Otváracie hodiny kancelárie správy pohrebísk:

28. 10. 2022 PIATOK

31. 10. 2022 PONDELOK

  1. 11. 2022 UTOROK

  2. 11. 2022 STREDA

V ďalších dňoch budú úradné hodiny ako obvykle.

NONSTOP DISPEČING 

na telefónnych číslach:

0905 509 090 alebo 0905 787 342. 

Mestská polícia prijme v dňoch 29. 10. – 1. 11. 2022 opatrenia

vo forme zvýšeného dohľadu, ktorého cieľom bude

zabezpečenie verejného poriadku, usmerňovanie

návštevníkov cintorínov a ochrana majetku občanov.

Vzhľadom na očakávané zhustenie premávky a zvýšený

počet parkujúcich vozidiel v okolí cintorínov mestská

polícia vyzýva občanov, aby rešpektovali pokyny

vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,

dopravného značenia a pokyny príslušníkov mestskej

polície. Ďalej odporúča, aby občania neponechávali

cennosti vo vozidlách a neopomenuli vozidlá riadne

zabezpečiť. 

Mestská polícia Žilina tiež žiada o dbanie ochrany pred

vznikom požiarov, čistoty verejných priestranstiev a

ohľaduplnosť voči starším občanom. 

OPERAČNÉ STREDISKO MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA

na telefónnych číslach: 

041 / 5621 166 alebo 159. 

MESTSKÁ POLÍCIA ŽILINA
ZVÝŠI DOHĽAD

V prevádzke mestskej hromadnej dopravy bude v dňoch 28. a 31. 10. 2022
platiť prázdninový režim (JESENNÉ PRÁZDNINY). 

Pri príležitosti Pamiatky zosnulých bude zabezpečená mimoriadna
preprava dňa 1. novembra 2022 z centra mesta na Starý aj Nový cintorín po
trase linky č. 31. Zo sídlisk Vlčince, Solinky, Hliny po trase linky č. 1 so
zachádzaním na Nový cintorín.

ODCHODY SPOJOV 
Linka č. 31:
Železničná stanica: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. 
PIETNA, krematórium: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30 hod. 

Linka č. 1:
PIETNA, krematórium: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.15 a 16.15 hod.

Na trase linky č. 21 spoje, ktoré končia na Námestí sv. J. Bosca, budú
pokračovať na konečnú Bánová, Colnica.

MIMORIADNA PREPRAVA MESTSKEJ
HROMADNEJ DOPRAVY

od 9.00 do 16.30 hod.

od 8.00 do 17.00 hod.

od 9.00 do 15.00 hod.

od 8.00 do 16.30 hod.
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Mnoho základných ľud-
ských potrieb zaisťuje 
práve bývanie, je to 
súkromie, bezpečie či 
útočisko. Pre každého 
z nás má dom, byt,  
miestnosť alebo 
prístrešie, v ktorom žije, 
iný, zvyčajne veľký a 
zásadný význam. V tom-
to priestore sa odohrá-
va značná časť nášho 
osobného a rodinného 
života. Trvalé bydlisko 
je tiež podmienkou pre 
začlenenie človeka do 
spoločnosti, k čomu sú 
vytvárané rôzne pod-
porné programy štátu.

Medzi obyvateľmi by-
tových domov však 
stále pretrváva zvýšená 
miera subjektívneho a 
objektívneho ohrozenia 
kriminalitou, medziľud-
skými vzťahmi, gene- 
račnými problémami, 
sociálnymi či etnickými 
menšinami a nevy-
rovnanými susedskými 
spormi. Súčasne sa 
prejavuje minimálna 
ochota a schopnosť 
obyvateľov bytových 
domov k samostatnej 
aktivite a k prevzatiu 
spoluzodpovednosti za 
bezpečnosť, poriadok 
a celkové zlepšenie 
spolužitia. 

Naproti tomu pretrvá-
va vysoký počet inter-
vencií zo strany polície, 
samosprávy a štátnej 
správy, ktoré sa v rámci 
zákonných kompetencií 
zameriavajú najmä na 
nastolenie právneho 
stavu, avšak nie na 
odstránenie príčin pro- 
blémov. 

Zmeniť tento stav má 
za cieľ projekt Bezpeč- 
ne v meste – Bezpeč- 
ná adresa, ktorý sa v 
rámci svojich jednot-
livých etáp snaží zlepšiť 
vzťahy medzi susedmi, 
zvýšiť ich záujem o dia- 
nie v bytovom dome, 
znížiť výskyt kriminality 
a ohrozenia zdravia i 
bezpečia obyvateľov 
či posilniť funkciu do-

movníka. Každá z etáp 
bude vyhodnocovaná 
samostatne. Jedným 
zo sledovaných ukazo-
vateľov bude zisťovanie 
pocitu miery bezpečno-
sti obyvateľov bytového 
domu. 

Samotnej realizácii 
projektu predchádza 
príprava. Prvým kro-
kom bolo stretnutie 
s partnermi projektu, 
ktorými sú: mesto Žilina, 
Okresné riaditeľstvo PZ 
v Žiline, Krajské riaditeľ- 
stvo HaZZ Žilina, OZ Bý-
vajme bezpečne, Fakul-
ta bezpečnostného 
inžinierstva Žilinskej uni-
verzity v Žiline. Následne 
sa počas septembra 
tohto roku realizovalo 
stretnutie s domovník-
mi, resp. obyvateľmi by-
tových domov na pôde 
Mestskej polície Žilina, 
kde im bol predstavený 
tento projekt. Ďalším 
krokom v spolupráci so 
zástupcami vlastníkov 
bytov je zorganizovanie 
cyklu stretnutí o pri- 
pravovanom projekte 
a výskume, súčasťou 
ktorých bude vnímanie 
pocitu bezpečnosti 
obyvateľov bytových 
domov zapojených do 
projektu a následná su-
marizácia výsledkov. 

Zároveň sa vytvorí pra-
covná skupina, ktorá 
bude na projekte par-
ticipovať a bude nápo-
mocná pri riešení vznik- 
nutých problémov. Pos-
ledným bodom prípra-
vy je rozpracovanie 
jednotlivých etáp a ich 
časového harmono-
gramu. 

Začiatok projektu je 
naplánovaný na jar 
2023. Prvá etapa sa 
navrhovanými opat-
reniami zameriava na 
situačnú prevenciu. Jej 
súčasťou bude vypra-
covanie zásad riad-
neho a bezpečného 
užívania bytu a domu, 
tzv. domový poriadok 
či nastavenie pravidiel 

Mestská polícia Žilina spúšťa pilotný projekt 
BEZPEČNE V MESTE – BEZPEČNÁ ADRESA
Cieľom tejto aktivity je zvýšiť pocit bezpečia obyvateľov v bytovkách a ich okolí, znížiť počet prípadov, kedy sa v rámci bytoviek pohybujú 
neznáme osoby, zamedziť poškodzovaniu spoločných priestorov, páchaniu trestných činov, priestupkov a iného nežiaduceho správania sa  
v dome, bloku a jeho okolí a v neposlednom rade zlepšiť vzájomnú komunikáciu a vzťahy medzi obyvateľmi bytových domov i posilniť spo-
luprácu verejnosti s políciou a samosprávou.

užívania spoločných 
priestorov v bytovom 
dome. Vykonajú sa 
taktiež revízie a kon-
troly mechanických 
či elektronických sys-
témov na vchode do 
domu, prístupe na 
schodiská, k výťahom, 
pivničným priestorom 
a zabezpečí sa aj roz- 
líšenie vnútorných 
prístupov a pod. Taktiež 
sa budú riešiť únikové 
(evakuačné) možnos- 
ti v bytovom dome, 
elektronický požiarny 
systém a umiestne-
nie dymových čidiel, 
efektívne umiestne-
nie kamerových sys-
témov (vstupná hala, 
schodište, výťahy a 
pod.) v súlade s plat-
nou legislatívou. Dôleži-
tou súčasťou celého 
projektu sú práve do-
movníci, ktorí budú zod- 
povedať za obsluhu in-
štalovaných prvkov a 
budú kontaktnou oso-
bou medzi obyvateľmi 
bytového domu a 
políciou. Zabezpečí sa 

i príprava a preškolenie 
príslušníkov mestskej a 
štátnej polície z úseku 
prevencie začlenených 
do projektu a vypracu-
je sa aj ekonomická 
štúdia pre prípadné 
náklady mesta súvi- 
siace s úpravou verejnej 
zelene, verejného osve-
tlenia či ďalších opat-
rení, ktoré napomôžu  
k zvýšeniu bezpečnosti 
v uliciach mesta.

Druhá etapa na- 
plánanovaná na jeseň 
budúceho roka bude 
zameraná na vyhod-
notenie prijatých opa-
trení z prvej etapy a zo 
získaných výsledkov sa 
vypracuje Manuál bez-
pečného bývania. 

Nosnými témami doku-
mentu budú: 

právne normy upravu-
júce bývanie a vzťahy 
medzi ľuďmi,

právne normy upravu-
júce požiarnu preven-

ciu, ochranu osobných 
údajov, mediáciu,

technické normy upra-
vujúce štandardy zabez-
pečovacích systémov,

definícia bývania a zod-
povednosť za bezpečné 
bývanie,

systém prevencie krimi- 
nality v SR,

krok za krokom k bez-
pečnému bývaniu.  

Publikácia bude určená 
všetkým vlastníkom, 
správcom a nájomní-
kom bytových domov 

bez ohľadu na formu 
vlastníctva. Rozšírenie 
projektu o celoživot-
né vzdelávanie osôb, 
tzv. vzdelávací prog- 
ram „Domovnícka 
akadémia“, je súčasťou 
tretej etapy, ktorá je 
naplánovaná na pre-
lom rokov 2024/2025. Jej 
cieľom je zvýšiť postave-
nie domovníka v rámci 
spoločenstva vlastníkov 
bytov a zároveň zvýšiť 
odbornosť osôb, ktoré 
vykonávajú túto funkciu, 
v rôznych oblastiach 
tak, aby mali komplexný 
prehľad  a vedeli poho-
tovo reagovať na vznik- 
nuté situácie. 

Koniec projektu je naplánovaný na rok 2025, 
pričom v záverečnej štvrtej etape získajú 

zapojené bytové domy, ktoré splnia 
stanovené kritériá, označenie 
(nálepku) BEZPEČNÁ ADRESA.
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ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

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.

 
 

ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV
Olej sa do kontajnerov dáva v uzavretých nádobách

Bôrická cesta (45)              
Tulipánová (1972/2, SOŠ stavebná
– stojisko pod školou)

BÔRIK    

Zábrežná (pri lávke cez Kysucu)
Brodňanská (pri COOP Jednota)

BRODNO 

 

Dolná (pri krčme u Hollého)
Na lány 14 (pri Ceste k vodojemu)

BUDATÍN 

Pažite  
Na stanicu (pri materskej škole)

BYTČICA 

medzi panelákmi (pri spoločnom stojisku)
Jozefa Cígera Hronského (pri spoločnom stojisku)   
Puškinova (16)    
Juraja Fándlyho (29)          
Čajakova (19)       
Nešporova (19)   
Bajzova (12)         
Bajzova (25)         
Alexandra Rudnaya (73)  
Jarná (32)              
Jarná (14)              
Gabajova (2)        
Gabajova (26)      
Lichardova (145) 
Suvorovova (14) 

HLINY

Daxnerova (23)
MALÁ PRAHA        

Rybné námestie
MOJŠOVA LÚČKA Pri Kysuci (53)

Námestie Borodáča (pri kultúrnom
dome)

POVAŽSKÝ CHLMEC            Mikuláša Nigriniho (2)      
ROSINKY 
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Borová (2)             
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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.

ZBER SA REALIZUJE V ČASE MEDZI 8.00 A 12.00 HOD.ZBER SA REALIZUJE V ČASE MEDZI 8.00 A 12.00 HOD.  
NAHLÁSIŤ SA TREBA VŽDY DO ŠTVRTKA.NAHLÁSIŤ SA TREBA VŽDY DO ŠTVRTKA.

aspoň 1 kus veľkého spotrebiča – napr. chladnička, práčka, umývačka, mikrovlnka,
spolu s veľkým spotrebičom môžete odovzdať aj malé spotrebiče (napr. mixér,
žehlička, rádio), nezbierajú sa televízory, monitory, žiarivky, neónky a pod. 

PODMIENKY ODVOZU:PODMIENKY ODVOZU:
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ZADARMO
do každej schránky

www.zilina.sk
Mesto Žilina

mestozilina Mesto Žilina Mesto Žilinawww.zilina.sk

ONLINE

Žilina

mobilná aplikácia 

Žilina

Podcast

mesta Žilina

JE ŽILINA
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, september a október. 

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. 



Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, /okrem premiér, predpremiér a hostí/,  ZŤP zľava 50%. Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. Študenti konzervatórií, VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici, DAMU v Prahe, JAMU v Brne a divadelnej vedy majú po predložení 
preukazu školy vstup za 1€ / nevzťahuje sa na hosťujúce predstavenia a koncerty; vstupenky je možné zakúpiť 30 minút pred začiatkom predstavenia pri voľnej kapacite sály, bez možnosti rezervácie.
ADRESA Horný val 3, 010 01 Žilina, Slovakia / E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu / TELEFÓN 041 381 0000 / MOBIL 0911 148 446 / ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ / DIVADELNÁ KAVIAREŇ PO – ŠT 18:00 – 22:00 / PI 18:00 – 2:00 / SO 18:00 – 24:00

OKTÓBER
31. DIVADELNÁ SEZÓNA 2022/2023

MICHAL REŽNÝ A IVETA PAGÁČOVÁ V INSCENÁCII PRACHY!

STREDA 5 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN  DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA
     INSCENÁCIA SÚČASNEJ HRY / TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

SOBOTA  8 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN  NEZNÁŠAM ŤA!
     SITUAČNÁ KOMÉDIA / TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV /  RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

NEDEĽA  9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA  OD ROZSUTCA ŠÍRYM KRAJOM
     FOLKLÓRNY SÚBOR ROZSUTEC

STREDA  12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HUDOBNÝ FESTIVAL HUDBA SVETA ŽILINA 2022
      VERY COOL PEOPLE, BASHAVEL

ŠTVRTOK  13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY
     KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK  14 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN  KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA? 
      TRAGIKOMÉDIA / TEXT D. BREZÁNIOVÁ, P. VIECHA, M. FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH

SOBOTA 15 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN   TRIKY, FET A MAKAČI
      KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

STREDA  19 17:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN  PRACHY! 
      TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

ŠTVRTOK 20 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN   NIEKTO PRÍDE
      INSCENÁCIA SÚČASNEJ HRY / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 21 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN   VEDĽAJŠIE ÚČINKY
      LOVESTORY / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

ŠTVRTOK 27 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / V. GENERÁLKA   COCO CHANEL
      DRÁMA / TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

PIATOK 28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 1. PREMIÉRA   COCO CHANEL
      DRÁMA / TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

SOBOTA 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 2. PREMIÉRA   COCO CHANEL
      DRÁMA / TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

PONDELOK 31 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / HOSŤ   OTEC
      DIVADLO MÚZA TEATRO / RÉŽIA SOŇA FERANCOVÁ

AKTUÁLNY PROGRAM DIVADLA

1+1 VSTUPENKA ZA 1 €
  NA VŠETKY DOMÁCE PREDSTAVENIA MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA DO KONCA OKTÓBRA
  KUPÓN JE NUTNÉ UPLATNIŤ V POKLADNICI DIVADLA. NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S INÝMI ZĽAVAMI.
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