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Samospráva dbá o rozvoj verejných 
priestranstiev a zelene
Na jeseň sme začali s realizáciou viacerých projektov zameraných na skvalitnenie verejných priestranstiev či už v centre mesta, alebo v jednotlivých 
mestských častiach. Projekty sú zamerané na doplnenie mobiliáru či budovanie ďalších úsekov cyklotrás i chodníka pre peších. Viac sa dočítate v 
novembrovom vydaní Radničných novín. 

Na Vlčinciach vzniklo nové 
inkluzívne ihrisko

V polovici novembra sa v Žiline zavŕšia 
asfaltovacie práce 

Vznikajúce cyklotrasy rozvíjajú a zlepšujú 
podmienky cyklodopravy v meste

Autor foto: Marián Gjer 

Ocenenie Aktívna samospráva 
putuje do Žiliny
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volebný obvod číslo 1 (Hliny I – IV, Staré Mesto): 1. Ľudmila Chodelková, 2. Karol Čepec, 3. Igor Choma, 4. Zuzana 
Balogová, 5. Peter Durmis. 
volebný obvod číslo 2 (Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha): 1. Vladimír Randa, 2. Dušan Maňák, 3. Soňa Turčányiová,
4. Peter Steinhübl.
volebný obvod číslo 3 (Solinky): 1. Peter Cibulka, 2. Dominik Hriník, 3. Ľubomír Bechný, 4. František Talapka
5. Martin Kapitulík.
volebný obvod číslo 4 (Vlčince): 1. Iveta Martinková, 2. Róbert Kašša, 3. Patrik Groma, 4. Ján Rzeszoto, 5. Karol 
Haas, 6. Ondrej Šoška, 7. Jana Filipová.
volebný obvod číslo 5 (Hájik): 1. Ľuboš Plešinger, 2. Ján Ničík, 3. Peter Čerňan.
volebný obvod číslo 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové): 1. Jozef Juriš, 2. Anton Trnovec.
volebný obvod číslo 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota): 1. Branislav Delinčák, 2. Denis Cáder.
volebný obvod číslo 8 (Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie): 
1. Ján Pažický, 2. Jozef Augustín, 3. Anton Kozlík. 

VÝSLEDKY SPOJENÝCH VOLIEB 2022

Mesto Žilina bude do konca novembra vykonávať na území mesta havarijné 
výruby drevín. Pri výrube bude odstránených 34 kusov drevín rastúcich na 
pozemkoch mesta, ktoré ohrozujú  zdravie i život občanov a taktiež pred-
stavujú riziko vzniku škôd na majetku. 

Havarijný výrub sa týka lokalít: Osiková ulica č. 15, Ulica Mateja Bela – pri 
veľkogarážach, Suvorovova ulica č. 4, Ulica Antona Bernoláka č. 33, Park 
Ľudovíta Štúra, Do Stošky, Jarná ulica č. 16, areál ZŠ Trnové, areál ZŠ Jarná 
a areál MŠ Námestie J. Borodáča 7. 

Samospráva zároveň upozorňuje občanov na plánovanú kalamitnú ťažbu 
dreva v Lesoparku Chrasť, ktorá je predbežne naplánovaná od 7. novembra. 
Návštevníci budú o prebiehajúcej ťažbe informovaní aj priamo v teréne pro-
stredníctvom informačných tabúľ. Do označených miest, kde sa budú vyko-
návať orezy, bude pre verejnosť obmedzený prístup. Samospráva žiada 
všetkých občanov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. Práce  sa 
budú vykonávať s prihliadnutím na počasie.Pre získanie bližších informácií sa 
môžu záujemcovia obrátiť priamo na odbor správy verejného priestranstva 
a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline.

V meste budú v najbližšom období realizované havarijné výruby drevín

NOVÉ ZLOŽENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE:

ZVOLENÍ POSLANCI ŽSK ZA OKRES ŽILINA:

VOĽBY DO ORGÁNOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Peter Cibulka (nezávislý), Patrik Groma (nezávislý), Rastislav Johanes (nezávislý), Juraj Popluhár (SMER - SD), Róbert Kašša 
(nezávislý), Peter Durmis (nezávislý), Ľudmila Chodelková (nezávislá), Ľubomír Bechný (nezávislý), Pavol Slota (DOMOV-NS), 
Martin Kapitulík (nezávislý), Karol Čepec (nezávislý), Denis Cáder (nezávislý), Peter Slyško (HLAS - sociálna demokracia).

V sobotu 29. októbra 2022 sa konali spojené voľby, v rámci ktorých si občania volili svojich zástupcov 
do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov. V nasledujúcom článku vám 
prinášame prehľad výsledkov z komunálnych i župných volieb.

Účasť na voľbách do orgánov samosprávy obcí bola 38,16 %. Svoj hlas odovzdalo 26 369 oprávnených voličov. 
Post primátora mesta Žilina obhajil súčasný primátor Peter Fiábané, ktorý vyhral spomedzi 9 kandidátov s počtom 
hlasov 11 654. 

V mestskom zastupiteľstve došlo k zmene 8 poslancov, pričom o hlasy voličov sa uchádzalo celkovo 138 kandidátov. 

Viac informácií, ako aj zápisnicu z volieb do orgánov samosprávy obcí nájdete na: 
https://www.zilina.sk/aktuality/2022/volby-2022/.

Na voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa za Žilinský kraj zúčastnilo 274 917 oprávnených voličov, čo predstavu-
je 48,74 %. Za predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja bola opätovne zvolená Erika Jurinová s celkovým počtom 
hlasov 80 049. O post predsedu ŽSK sa úchádzalo 10 kandidátov.  Na poslancov do zastupiteľstva Žilinského samoprávne-
ho kraja za okres Žilina kandidovalo 109 uchádzačov. Zvolených bolo 13 poslancov. 

Viac informácií, ako aj zápisnicu z volieb od orgánov samosprávnych krajov nájdete na: 
https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/uverejnenie-vysledkov-volieb-do-organov-zsk.html.

Ústanovujúce mestské zastupiteľstvo sa uskutoční do 30 dní odo dňa konania volieb. 

Milí Žilinčania,
ďakujem vám za pre-
javenú dôveru v ko-
munálnych voľbách. S 
odhodlaním budeme 
pokračovať v začatých 
projektoch. Poďakova-
nie patrí aj mojim kole-
gom z úradu i všetkým 
partnerom a inštitúciám, 
bez pomoci ktorých by 
nebolo možné rýchlo 
a efektívne riešiť všet-
ky problémy. Verím, 
že sa nám podarí do-
tiahnuť  všetky projekty 
do úspešného konca.

Mojou prioritou je dopra-
va, predovšetkým vy-
riešenie parkovacej poli-
tiky, ukončenie výstavby 
diaľnice smerom na 
Martin a rovnako aj 
železničného uzla. Pokra-
čovať budeme samo-
zrejme aj v rekonštrukcii 
ciest a chodníkov a bu-
dovaní cyklotrás. Všet-
ky tieto práce so sebou 
prinášajú isté obmedze-
nia, ktoré však musíme 
vydržať, aby sa do-
pravná situácia v našom 
meste zlepšila. Vo svojich 
plánoch nezabúdam ani 
na zelenú politiku, výsad-
bu zelene, revitalizáciu 
verejných priestorov či 
vodozádržných opa-
trení. Uvedomujem si aj 
naliehavosť energetickej 
a hospodárskej krízy, 
preto je mojím cieľom 
posilniť postavenie 
mesta, aby bolo samo-
statnejšie a odolnejšie 
v oblasti správy verej-
ného priestoru, získava-
nia energetických zdro-
jov alebo obchodného 
hospodárstva. 

V meste ešte aj v tomto 
mesiaci pracujeme na 
jesennej údržbe a pri-
pravujeme sa na zimné 
obdobie. Verím, že nás 
zima neprekvapí. Pred-
sa len, musíme udržiavať 
množstvo komunikácií, 
ktoré sú v správe mesta. 
Všetkým vám prajem, 
aby ste si prichádza-
júce zimné obdobie užili 
bez zbytočného stresu 
a zhonu.
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VY ODSTÁVKY 
ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ak si prajete dostávať bezplatné informácie 
o plánovaných odstávkach elektrickej ener-
gie na vašom odbernom mieste prostred-
níctvom sms alebo e-mailu, môžete sa zare-
gistrovať 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. 

ELEKTRICKEJ ENERGIE

28. november 1995
V Športovej hale vystúpil známy britský spevák Chris 
Norman, bývalý člen skupiny Smokie.   

11. november 1997 
Žilinu navštívil svetoznámy hokejista Peter Šťastný, 
niekdajší reprezentant Československa, Kanady 
a Slovenskej republiky v ľadovom hokeji. V kanad-
sko-americkej Národnej hokejovej lige odohral 
15 ročníkov. Peter Šťastný napísal knihu Hokej na 
dvoch kontinentoch. Záujemcom podpisoval túto 
knihu v predajni Knižného centra na Ulici A. Ber-
noláka. O podpis športovca a o zakúpenie jeho 
knihy mali záujem stovky športových priaznivcov. 

12. november 1999
V Dome techniky sa začala celoštátna výstava 
exotického vtáctva s medzinárodnou účasťou 
pod názvom Ornita ´99. Na akcii sa zúčastňuje 
250 vystavovateľov a viac než 2 000 operencov. 
Vystavené boli papagáje z celého sveta, kanáriky, 
prepelice, bažanty atď. Súčasťou podujatia bola 
aj chovateľská burza vtákov. Hlavným usporia-
dateľom výstavy bol Slovenský zväz chovateľov, 
základná organizácia v Žiline. 

6. november 2000
Slávnostne otvorený bol diaľničný privádzač I/11 
Žilina-estakáda, druhá časť nadzemnej komuniká-
cie od Budatínskeho mosta na Kragujevskú ulicu 
(smer Bratislava). S výstavbou tejto náročnej stavby 
začali pracovníci Doprastavu v auguste 1997. Hod-
nota celej stavby bola 460 miliónov Sk. 

2. november 2003
V Športovej hale vystúpili tanečníci z Írska s pro-
gramom „Lord of the dance“. 120-členný sú-
bor predviedol v zaplnenej hale ukážky svoj-
ho tanečného majstrovstva, ktoré vychádza 
z tradičného írskeho ľudového tanca. 

27. november 2003
V Športovej hale na Bôriku vystúpila známa škótska 
rocková skupina Nazareth. 

3. november 2010
Na štadióne pod Dubňom futbalisti MŠK Žilina 
odohrali zápas skupinovej fázy Ligy majstrov. 
Podľahli v ňom futbalistom Olympique Marseille 
v pomere 0:7. Za francúzske družstvo skórova-
li André-Pierre Gignac (3 góly), Lucho Gonzales 
(2 góly), Gabriel Heintze a Loic Rémy po 1 góle. Pri-
zeralo sa takmer 10 000 divákov.

Nové informačné a ko-
munikačné technológie 
pribudli v základných 
školách Lichardova, 
Martinská, Jarná, Kar-
patská, V. Javorku, 
Námestie mladosti, 
Limbová, Slovenských 
dobrovoľníkov a v 
štyroch základných 
školách s materskými 
školami Školská, Do 
Stošky, Ulica sv. Goraz-
da a Gaštanová. 

Do škôl bolo dodaných 
viac ako 600 kusov 
výpočtovej tech-
niky, z toho 382 kusov 
počítačových zostáv 
pre žiakov, učiteľov a 
užívateľov školských 
knižníc a 85 kusov 
notebookov. Vyučo-
vací proces v základ-
ných školách obohatia 
aj nové multifunkčné 
tlačiarne, 3D tlačiarne, 
interaktívne projekto-

Mesto zmodernizovalo odborné učebne 
v dvanástich základných školách
Mesto ukončilo poslednú etapu modernizácie odborných učební v dvanástich základných 
školách. Hodnota investície je viac ako 370-tisíc eur, výška nenávratného finančného 
príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu je viac ako 273-tisíc eur. 

Autor: VM

ry, tablety a televízory. 
Do nových počítačov 
bolo dodané a inštalo-
vané nové softvérové 
vybavenie, napríklad 
MS Windows 10, MS 
Offi ce 2019 Acdmc, 
mozaBook Classroom 

a knižnično-infor-
mačný systém. Hod-
nota dodávky je viac 
ako 26-tisíc eur, z čoho 
nenávratný fi nančný 
príspevok je viac ako 
25-tisíc eur.  Ukončením 
poslednej etapy mo-

dernizácie odborných 
učební sú základné 
školy vybavené novým 
nábytkom do jazyko-
vých, prírodovedných, 
polytechnických a IKT 
učební a školských 
knižníc. Vďaka projek-
tom pribudli aj nové di-
daktické pomôcky pre 
výučbu fyziky, biológie, 
chémie, polytechniky, 
knihy v školských knižni-
ciach, informačno-ko-
munikačné technológie 
a softvérové vybave-
nie  v celkovej hodnote 
viac ako 1 milión eur. 
Výška nenávratného fi -
nančného príspevku je 
viac ako 875-tisíc eur a 
mesto sa podieľalo na 
fi nancovaní sumou viac 
ako 157-tisíc eur. 

Začiatok zimnej údržby a dispečersko-spravodaj-
skej služby bude určený na základe pozo-
rovania vývoja a predpovedí počasia v zmysle 
operačného plánu zimnej údržby na sezónu 
2022/2023. 

O začiatku budeme verejnosť informovať 
v  dostatočnom predstihu so zverejnením ope-
račného plánu a pravidelným zverejňovaním 
výkonov na webovej stránke mesta.

ZIMNÁ ÚDRŽBA
dispečersko-spravodajská služba

041/5091523
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Autor: KZ

Projekt nového inklu-
zívneho ihriska bola 
stavba na kľúč, čo 
znamená, že bol zaz-
mluvnený jeden dodá-
vateľ pre zabezpeče-
nie od projektovej a 
inžinierskej činnosti cez 
realizáciu diela až po 
kolaudačné konanie. 

Stavba je situovaná v 
mieste jestvujúceho ihris-
ka, ktoré obsahovalo 
pôvodné oceľové prvky. 
Tie boli demontované 
a nahradené novými. 
Pre zlé poveternostné 
podmienky a blížiace 
sa zimné obdobie budú 
posledné terénne úpra-

vy dokončené na jar 
budúceho roku. Ide 
o prvé ihrisko svojho 
druhu na území mesta 
Žilina. Cieľom vybudo-
vania inkluzívneho ihris-
ka je prirodzene začleniť 
hendikepované deti 
do spoločnosti s dôra-
zom vytvoriť príležitosť 

na hru alebo inú tele-
snú aktivitu bez ohľa-
du na ich schopnosti. 

Celková cena ihriska s 
kompletným adminis-
tratívnym procesom je 
vo výške 150 000 eur. 
Na projekte sa  fi nančne 
podieľala nadácia KIA.

Na sídlisku Vlčince vzniklo 
nové inkluzívne ihrisko
Vo vnútrobloku Nanterská, Záborského a B. S. Timravy vzniklo nové inkluzívne ihrisko, ktoré 
nahradilo pôvodné so staršími prvkami. Stavenisko bolo odovzdané v priebehu mesiaca júl 
a doba realizácie bola naplánovaná tak, aby bolo možné ihrisko využívať ešte v tomto roku. 
Deti zo širokého okolia sa môžu tešiť na nový priestor plný zábavy.

V priebehu mesiaca 
november sa začne s 
prácami na budovaní a 
dopĺňaní workoutových 
ihrísk. V mestskej časti 
Zástranie pribudne nové 
ihrisko pri kultúrnom 
dome. Z workoutových 
prvkov bude obsahovať 
prvky lyže, ktoré slúžia 
na tlak v sede, bradlá 
určené na zdvih nôh, 
všeobecné bradlá, 
šikmú lavičku, hrazdu 
a lanovú pyramídu.

Pri základnej škole v Bu-
datíne bude park do-
plnený o stôl a lavičku. 
Jestvujúce workoutové 
ihrisko sa doplní o fi t pr-
vok veslovanie. V Moj-
šovej Lúčke dobudujú 
na existujúcom ihrisku 
prvok „opičia dráha“. 
Spomínaný prvok bude 
najväčším svojho typu 
na území mesta Žilina. 
Obyvatelia Považského 
Chlmca sa môžu tešiť 
na nové workoutové 

ihrisko, ktoré vznikne pri 
kultúrnom dome. Ihris-
ko bude obsahovať 
prvky na roznožovanie, 
stepper, orbitrek, tlaky 
a príťahy v sede, twister, 
korčule a lyže. Celkové 
náklady workoutových 
ihrísk predstavujú výšku 
35 830,02 eura. Aj 
takýmto spôsobom sa 
samospráva snaží pod-
porovať športové ak-
tivity obyvateľov mesta 
a jeho mestských častí. 

Workout zažíva v meste rozmach
Na území mesta sa doplnia a vybudujú nové workoutové ihriská. Obyvatelia Zástrania, Budatína, Považského Chlmca a Mojšovej Lúčky sa 
môžu tešiť na nové prvky, ktoré podporia ich športovú a pohybovú aktivitu. 

Autor: KZ

Vizualizácia nového workoutového ihriska v Považskom Chlmci

Žilina sa vydala 
cestou moderných
kontajnerových stojísk

Prvé hotové stojisko na sídlisku Hájik sa na-
chádza na hranici ulíc Matej Bela a Jedlíko-
va, druhé v lokalite Mateja Bela a Stodolova. 
Ďalšie tri sa budú realizovať v druhej etape a 
pribudnú na Slnečnom námestí, na Jedlíko-
vej a Kempelenovej ulici. Na sídlisku Hliny V 
budú tri stojiská umiestnené na Hečkovej uli-
ci. Stojiská obsahujú nádoby na komunálny 
odpad 5 m³, sklo 1,5 m³, papier 5 m³, plast 
5 m³, kov 1,5 m³, viacvrstvové kombino-
vané materiály 5 m³ a BIO odpad 1,5 m³.

Aktuálne prebiehajú prípravné práce a 
vytyčovanie inžinierskych sietí. Stojiská sú ohra-
dené a zabezpečené tak, aby sa zacho-
val dostatočný priestor na ich realizáciu. 
Následne sa začne s terénnymi úpravami a 
výrubom drevín, ktoré zasahujú do projektu. 
Samospráva sa ospravedlňuje za diskomfort, 
ktorý vznikne pri ich realizácii. Po dokončení 
budú mať obyvatelia žijúci v ich okolí ukážkové 
polopodzemné stojisko na triedený odpad. 

Obyvatelia žilinských sídlisk sa môžu tešiť 
na nové polopodzemné stojiská. Celkovo 
ich pribudne 8, z toho 5 na Hájiku a 3 na 
Hlinách V. Prvé dve stojiská sú už hotové 
a zvyšné pribudnú po vytýčení inžinier-
skych sietí.
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UŽITOČNÉ INFORMÁCIE pre majiteľov psov

Opakovaným problémom v našom meste je
čistota po psíčkaroch. Každý majiteľ psa je
povinný odstraňovať po svojom psíkovi
exkrementy. Na ich vyhodenie slúžia bežné
smetné nádoby.  Priestupku sa v zmysle VZN 
č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území
mesta Žilina dopustí ten, kto vedie psa a
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz
voľného pohybu psa, neodstráni bezprostredne
výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo. Za uvedený priestupok možno
uložiť pokutu do 65 eur. 

Treba si uvedomiť, že takéto bezohľadné
správanie spôsobuje nielen estetický problém, 
ale tiež zvyšuje riziko nákazy iných zvierat či detí.
Vyzývame majiteľov psov, aby sa správali
zodpovedne a civilizovane

Z platnej legislatívy vyplývajú obciam aj majiteľom psov nové povinnosti. 

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
zaviedla od 1. septembra 2018 povinné čipovanie
psov. Čipovanie zabezpečuje veterinár, ktorý
následne musí zviera do 24 hodín zaevidovať do
centrálneho registra. V prípade, že vlastník nedá
psa začipovať v zákonom stanovenej lehote, hrozí
mu pokuta 50 eur.

Každú obec či mesto trápia túlavé zvieratá. Obec
je zo zákona povinná zabezpečiť odchyt túlavých
zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice
alebo útulku pre zvieratá. Odchyt túlavých zvierat
na území mesta Žilina zabezpečujú príslušníci
Mestskej polície Žilina, ktorí boli na túto činnosť
špeciálne vyškolení. Túlavé zviera môže
nahlasovateľ oznámiť útvaru mestskej polície na
telefónnom č. 159. Všetky takto odchytené
zvieratá sú zaregistrované v registri odchytených
túlavých zvierat, ktorý je prístupný aj verejnosti. Ak
ste stratili svojho domáceho miláčika, možno ho
nájdete práve v tomto registri.

Obec je ďalej povinná viesť evidenciu psov
chovaných na území obce. Zároveň aj majiteľ
psa je povinný svojho psa na obci prihlásiť. Na
identifikáciu psa slúži evidenčná známka, ktorú
obec po zaregistrovaní vydá majiteľovi psa. 

Zmeny v legislatíve o ochrane zvierat majú za cieľ obmedziť nekontrolovaný chov
zvierat, ktoré sú často v zlom zdravotnom stave a dlhodobo zanedbávané.
Legislatívne zmeny presadzuje organizácia Zvierací ombudsman, ktorej cieľom je
zlepšiť životné podmienky zvierat v našej krajine a zároveň zjednocuje útulky pre
týrané a opustené zvieratá a ochranárske združenia na Slovensku. 

 Viac na: www.zvieraciombudsman.sk.

Pôjde o chodník so 
zámkovou dlažbou 
primárne určený chod-
com. Celková dĺžka 
oboch vetiev chodníka 
je 205 m. Zhotoviteľom 
je spoločnosť Unistav 
Teplička, s.r.o.

Práce na budovaní 
pešej komunikácie 
začnú v októbri tohto 
roka. Vo veľkej miere 
sú závislé od poveter-
nostných podmienok. 
Na základe vypraco-

vaného harmonogramu 
je ukončenie výstavby 
a odovzdanie chodníka 
do užívania predbežne 
naplánované na apríl – 
máj 2023 v závislosti od 
počasia. 

Celkové náklady na 
realizáciu tohto projek-
tu predstavujú sumu 
178 375,85 eura s DPH a 
v plnom rozsahu budú 
hradené z rozpočtu 
mesta. Do budúcna sa 
na chodníku počíta aj 

s dobudovaním verej-
ného osvetlenia.

V súvislosti s výstav-
bou chodníka dôjde v 
určitých etapách rea-
lizácie k dopravným ob-
medzeniam, na ktoré 
bude upozorňovať 
prenosné dopravné 
značenie, prípadne dôj-
de k regulovaniu do-
pravy. Za vzniknutý dis-
komfort v čase konania 
stavebných prác sa vo-
pred ospravedlňujeme. 

Nový chodník v Budatíne zvýši bezpečnosť chodcov
Obyvateľom Budatína sa v najbližšom období značne uľahčí pohyb 
po mestskej časti. Pribudne totiž nový úsek chodníka, ktorý bude 
nadväzovať na už existujúci chodník na Žltej ulici. Novovybudované 
vetvy budú pokračovať popri ceste III/2070 v smere na Zádubnie až 
po Striebornú ulicu.

Autor: AB

.
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Porotu národnej súťaže, 
ktorá bola zložená zo 
zástupcov envirorezor-
tu, Ministerstva dopravy 
a výstavby SR, zástupcu 
mimovládnej organizá-
cie, odborníka v oblasti 
udržateľnej mobility a 
zástupcu Úradu verej- 
ného zdravotníctva 
SR, oslovili aj projekty 
trvalých opatrení na 
podporu rozvoja mobili- 
ty v meste, napríklad 
vybudovanie tretieho 
a štvrtého 1 300-metro-
vého úseku cyklotrasy 
H2, ktorá spája sídliská 
Solinky a Hliny s centrom 
mesta či vybudovanie 
prvého úseku cyklotra-
sy V9, ktorý je súčasťou 
spojenia Vlčiniec a Ro- 

sinskej cesty s Vodným 
dielom. Porota pozitívne 
hodnotila aj budovanie 
novej cykloinfraštruktúry 
a tiež rozšírenie bikesha-
ringu BikeKIA o nové vir-
tuálne stanice v meste 
Žilina.

Slovenská agentúra 
životného prostredia a 
vyhlasovateľ Európske-
ho týždňa mobility – 
Ministerstvo životného 
prostredia SR, hodno-
tia žilinskú samosprávu 
ako lídra v zavádzaní 
inovatívnych opatrení, 
ktorými sú  prioritizá-
cia verejnej dopravy, 
vymedzovanie níz-
koemisných zón, bu-
dovanie bezpečnej 

cyklistickej infraštruktúry 
vrátane cykloprístreškov 
s vegetačnou strechou 
či znižovanie frekven-
cie dopravy najmä pri 
školách. 

Žilina má od roku 2018 
Akčný plán nízkouhlíko- 
vej mobility, ktorý ak-
tuálne úspešne imple-
mentuje. Zameriava sa 
na riešenie problema-
tiky emisného zaťaženia 
v meste z dopravy, ale 
tiež na opatrenia, ktoré 
sa týkajú parkovania, 
podpory cyklodopravy 
či pešej dopravy a roz-
voja elektromobility.

Aktuálny ročník Eu-
rópskeho týždňa mo-

Ocenenie Aktívna samospráva putuje do Žiliny
Žilinská samospráva uspela v národnej súťaži o Cenu Európskeho 
týždňa mobility a odniesla si prvé miesto v kategórii Aktívna sa-
mospráva. Mesto sa do súťaže zapojilo aktivitami na osvetu a propa-
gáciu udržateľnej mobility v rámci Európskeho týždňa mobility na-
príklad kampaňou Do práce na bicykli 2022, cykloraňajkami, aktivitou 
Zaži Bulvár inak, bezplatnou MHD počas Dňa bez áut a aktivitami 
Dopravného podniku mesta Žiliny.

bility sa môže popýšiť 
viacerými úspechmi 
a rekordnými číslami. 
Najväčšia európska 
kampaň na podpo-
ru udržateľnej mobility 
dokázala na Slovensku 
v roku 2022 motivovať k 
účasti až 64 samospráv 
– miest, obcí, mestských 
častí a 35 organizácií. 
Tie mali možnosť pri-

hlásiť sa aj do národ-
nej súťaže o Cenu 
Európskeho týždňa 
mobility, ktorej výsledky 
slávnostne vyhodnotila 
SAŽP. Do súťaže bolo 
zaregistrovaných 31 
prihlášok v troch kate-
góriách – aktívna samo-
správa (19 prihlášok), 
aktívny samosprávny 
kraj (4 prihlášky) a ak-

tívna organizácia (8 pri-
hlášok). Hlavným cieľom 
kampane Európskeho 
týždňa mobility (ETM) je 
povzbudiť samosprávy  
zaviesť a podporovať 
opatrenia udržateľnej 
mestskej mobility a 
umožniť ich obyvateľom 
vyskúšať si alternatívne 
spôsoby dopravy voči 
užívaniu automobilov.

Na druhej strane mesto 
počíta s medziročným 
nárastom výdavkov za 
zemný plyn na pri- 
bližne 2,5 – 3-násobok. 
Priemerná výška me-
sačných výdavkov za 
odber zemného plynu 
(skupina mesto) v roku 
2021 bola 50 000 eur. 
Zásadné pre výdavky v 
roku 2022 a 2023 bude 
ročné vyúčtovanie spo-
treby zemného plynu 
(a rovnako aj tepla)  
za predchádzajúce  
obdobie. 
    
V prípade, že by sa 
náklady za energie 
zvyšovali aj po roku 2023, 
môže prirodzene nastať 
aj obmedzenie čerpa-
nia všetkých bežných 
výdavkov. V súčasnosti 

kalkulujeme, čoho kon- 
krétne by sa obmedze-
nia týkali.    

Pokiaľ ide o konkrétne 
opatrenia, mestský úrad, 
pracoviská úradu, orga-
nizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, mest- 
ské spoločnosti so 100 
% majetkovou účasťou 
mesta dostali pokyn k 
opatreniam na znižo-
vanie energetickej ná- 
ročnosti, napr. zníže-
nie teploty vykurovania 
priestorov, okamžitá 
výmena neefektívnych 
elektrických spotrebičov 
a svietidiel za úsporné, 
optimalizácia používa-
nia nevyhnutných elek-
trických spotrebičov 
(vypínanie počas dl-
hodobej nečinnosti, 

v noci, obmedzenie 
používania elektrických 
spotrebičov, ktoré nie 
sú nevyhnutné na výkon 
práce, obmedzenie 
používania teplej vody v 
rozvodoch). 

Aktuálne neuvažujeme 
nad tým, že by sa kvôli 
zvýšeným nákladom na 
vykurovanie muselo v 
zimných mesiacoch ob-
medzovať vyučovanie 
na školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti 
mesta, obmedzenia sa 
kvôli zvýšeným cenám 
za elektrinu nedotknú 
ani vianočného osvet- 
lenia. Zároveň ana-
lyzujeme projekty ener-
getickej efektívnosti tak, 
aby vplyv zvyšovania 
energií bol čo najmenší. 

Čo ide mesto robiť v rámci úspory energií?
Mestský úrad a jeho organizácie majú zazmluvnené ceny elektriny 
do decembra 2023, preto sa mesto zvýšených výdavkov za elektric-
kú energiu v roku 2022 a 2023 nemusí obávať. Priemerná výška 
mesačných výdavkov na elektrickú energiu v roku 2021 bola 180 000 
eur  (mesto vrátane rozpočtových organizácií, príspevkových orga-
nizácií a spoločností vlastnených mestom). 

ZNÍŽENIŤ SPOTREBU

ENERGIÍ
AKO MÔŽEME

ŠETRIME
TEPLOU
VODOU

ZHASÍNAJME
OSVETLENIE 
PRI ODCHODE 
Z MIESTNOSTI

VYUŽÍVAJME 
ČO NAJMENEJ

ELEKTRICKÉ
SPOTREBIČE

ŠETRIME
TEPLOM

ELEKTRICKÉ
ZARIADENIA

ZO SIETÍ

VYPÍNAJME
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Dlhodobo existujú problémy s nájomcami, ktorých údaje nie sú aktuálne, 
prípadne sa odsťahovali a neaktualizovali svoje údaje uvedené v zmluve 
o nájme hrobového miesta. S cieľom  informovania nájomcov a rodinných 
príslušníkov bude v tomto období prebiehať označovanie tých hrobov, kde 
správca ŽILBYT eviduje určité nezrovnalosti v nájomných zmluvách s odka-
zom, aby kontaktovali prevádzkovateľa. Tieto oznamy budú zamestnanci 
spoločnosti ŽILBYT umiestňovať na všetkých pohrebiskách v Žiline.

ŽILBYT preto žiada občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zmluvy 
o nájme hrobového miesta a predišli tak nedorozumeniam, ktoré môžu na- 
stať pri riešení ich požiadaviek. Nie vždy je možné tieto nezrovnalosti, ak sú 
závažnejšieho rozsahu, pracovníkmi prevádzkovateľa operatívne vyriešiť.

Prevádzkový poriadok  je zverejnený v zmysle zákona na každom pohrebi-
sku na dostupnom mieste a sú tam uvedené povinnosti nájomcu, ako aj iné 
dôležité informácie, ktoré by mali nájomcovia, ale aj návštevníci pohrebísk 
vedieť. Nedodržanie povinností nájomcu je podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve zákonom kvalifikované aj ako priestupok na 
úseku pohrebníctva. Tomu, kto sa dopustí tohto priestupku, môže byť uložená  
bloková pokuta do výšky 66 eur a za ďalšie zákonom špecifikované priestup-
ky možno uložiť pokutu do výšky 663 eur. 

ŽILBYT súčasne žiada nájomcov hrobových miest a všetkých návštevníkov 
pohrebísk, aby pri výzdobe hrobov prihliadali tak na estetickú, ako aj ekolo- 
gickú stránku pohrebísk v súvislosti s obrovským množstvom odpadu, ktorý je 
každoročne vyprodukovaný. Všetky náklady na mnohokrát zbytočný odpad 
platíme my všetci a efektívny prístup aj v tejto oblasti či princíp udržateľnosti by 
nemal byť pre nikoho z nás ľahostajný.

V prípade záujmu o opravu hrobového miesta či iných stavebných prác na 
pohrebisku je potrebné povolenie na vstup kvôli stavebno-kamenárskym prá-
cam  a povolenie na vjazd motorových vozidiel, ktorý  je spoplatnený na 
základe platného cenníka. Príslušné povolenie vydáva prevádzkovateľ pohre-

Skontrolujte si údaje v nájomných 
zmluvách hrobových miest
Každý nájomca hrobového miesta je povinný oznamovať všetky 
zmeny, ktoré sa týkajú údajov uvedených v zmluve. Táto povinnosť 
vyplýva z § 24 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a z Prevádz- 
kového poriadku pohrebísk mesta Žilina. Vďaka zodpovedným 
nájomcom, ktorí si aktualizujú svoje údaje uvedené v zmluve, môže 
správca pohrebísk ŽILBYT operatívne riešiť ich alebo svoje požiadavky.

bísk pred začatím týchto prác. Tieto podmienky sú stanovené vo Všeobecne 
záväznom nariadení mesta Žilina č. 9/2017, ktorým sa schválil Prevádzkový po-
riadok pohrebísk mesta Žilina.

Požiadať o príslušné povolenia môže nájomca hrobového miesta, ktorý má 
platnú nájomnú zmluvu. V prípade, že nájomná zmluva žiadateľa o povolenie 
nie je aktuálna alebo neplatná, môže nastať administratívno-právny problém, 
ktorý spomalí proces udelenia povolenia.

Kamenári a iné osoby, ktoré vykonávajú stavebné práce a úpravy hrobov 
na pohrebiskách, sú povinní po vykonaní týchto prác odviezť stavebný a iný 
odpad  a dodržiavať čistotu a  poriadok na pohrebisku. V prípade nedodrža-
nia týchto povinností môže byť tento skutok posudzovaný aj ako priestupok na 
úseku pohrebníctva podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.    

Mesto Žilina získalo pod-
poru pri implementácii 
modelu CAF zapojením 
sa do 3. kola výzvy 

národného projektu. 
Vďaka pomoci a pod-
pore CAF centra pos-
tupne prešiel mestský 

úrad a jeho odbory 
fázou samohodnotenia, 
externého posúdenia a 
tvorbou akčného plánu 

Mestský úrad implementoval systém 
manažérstva kvality a získal titul CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako 
národný organizátor Externej spätnej väzby modelu Common Asse-
ssment Framework – Spoločný rámec hodnotenia (CAF) udelil titul 
Efektívny používateľ modelu CAF mestu Žilina, ktoré úspešne imple-
mentovalo model CAF v rámci národného projektu Zavádzanie a 
podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. 
Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 
prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

zlepšovania. Po tomto 
náročnom procese sa-
mospráva absolvovala 
záverečné hodnotenie 
Externej spätnej väzby 
modelu CAF, po ktorom 
jej bol udelený titul Efek-
tívny používateľ mod-
elu CAF. Model CAF je 
jednou z možností, ako 
komplexne zhodnotiť 
fungovanie organizá-
cie verejnej správy, 
identifikovať, kde sú 
ešte rezervy a čo sa dá 
v organizácii zlepšiť. A 

ak to organizácia robí 
správne, získanie titu-
lu Efektívny používateľ 
modelu CAF je pridanou 
hodnotou.  

Model CAF (Common 
Assessment Framework 
– Spoločný rámec hod-
notenia) je nástroj kom- 
plexného manažérstva 
kvality vytvorený pre 
verejný sektor, špeciálne 
prispôsobený pre po- 
treby organizácií verej- 
nej správy. Zaoberá sa 

všetkými aspektmi orga-
nizačnej výnimočnos- 
ti a podporuje trvalé 
zlepšovanie. Model CAF 
je založený na pred-
poklade, že vynikajúce 
výsledky výkonnosti or-
ganizácie a tiež výsledky 
voči občanom, zamest-
nancom a spoločnosti 
sa dosahujú pomocou 
vodcovskej stratégie a 
plánovania, čo sa pre-
mieta pri riadení zamest-
nancov, partnerstiev, 
zdrojov a procesov. 
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Vážení občania, v meste Žilina prebieha pravi-
delná údržba ciest, ako i obnova rôznych inži-
nierskych a podzemných sietí, ktoré vedú pod 
alebo popri cestných vozovkách. Účastníkov 
premávky prosíme o ich rešpektovanie. Za dis-
komfort v čase konania stavebných prác sa 
zhotoviteľ ospravedlňuje. Prehľad uzávierok, 
resp. obmedzení na cestách je nasledovný:

• Slnečné námestie, Jedlíkova ul., Segnerova 
ul. (Hájik) – ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA v termíne 
od 30. 10. 2022 do 20. 12. 2022 z dôvodu výstav-
by polopodzemných kontajnerových stojísk na 
odpad. 

• Škultétyho ulica – ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA 
miestnej komunikácie na Škultétyho ulici v ter-
míne od 2. 11. 2022 do 11. 11. 2022 z dôvodu 
rekonštrukcie NN siete.

• Ulica Vojtecha Spanyola, Kamenná ulica, 
Škultétyho ulica a Centrálna ulica – ČIASTOČNÁ 
UZÁVIERKA (v dĺžke 20  m) v termínoch 5. 11. 
2022 a 12. 11. 2022 z dôvodu výmeny a opravy 
kanalizačných poklopov.

• Ulica Vojtecha Spanyola, Kamenná ulica, 
Škultétyho ulica a Centrálna ulica – ČIASTOČNÁ 
UZÁVIERKA (v okolí poklopov v dĺžke 20 m ) v ter-
mínoch 5. 11. 2022,  12. 11. 2022 a 29. 11. 2022 z 
dôvodu výmeny a opravy kanalizačných pok-
lopov.

• Hečkova ulica – ČIASTOČNÁ UZÁVIERKA v 
predpokladanom termíne od 15. 11. 2022 do 
konca roka 2022 z dôvodu výstavby poloza-
pustených kontajnerových stojísk na odpad. 
V prípade zmeny termínu vás budeme infor-
movať.

• Priehradná ulica – ÚPLNÁ UZÁVIERKA v ter-
míne od 2. 11. 2022 do 5. 11. 2022 za existu-
júcim železničným priecestím z dôvodu re-
alizácie ochrany existujúcej kanalizácie a 
napojenia novej komunikácie cestného nad-
jazdu pri zastávke (bez obchádzkovej trasy) a 
v termíne od 21. 11. 2022 do 9. 12. 2022 pred 
existujúcim železničným priecestím z dôvodu 
realizácie prístupovej komunikácie k podcho-
du pre chodcov a cyklistov (obchádzková tra-
sa bude vedená po staveniskovej komunikácii 
budúceho cestného nadjazdu pri zastávke Žili-
na odbočka z ul. Bratislavská cez stavenisko po-
pri VN Hričov).

• Ľavobrežná ulica (cesta I/60) – VJAZD A VÝ-
JAZD ZO STAVENISKA do konca roka 2023. 
Na ceste I/60 je v smere na Martin v mieste 
prídavného pruhu dočasným dopravným 
značením určený vjazd a výjazd vozidiel na 
stavenisko. Tento je obojsmerný a jednostranný 
– čo znamená pravé odbočenie zo smeru od 
Bratislavy (vjazd) a pravé odbočenie v smere 
na Terchovú (výjazd). Doprava verejnosti je ve-
dená v dvoch jazdných priamych pruhoch.

• Uhoľná ulica – UZÁVERA MIESTNEJ KOMUNIKÁ-
CIE do konca roka 2023. Na časti ulice Uhoľná je 
obmedzená premávka v súvislosti s výstavbou 
oporného múru a podchodu pre peších pod 
traťou ŽSR. Obmedzenie vo forme uzávery mi-
estnej komunikácie je na konci ulice Uhoľná. Vy-
budovaná je dočasná obchádzková trasa vo 
forme prepojenia ulíc Uhoľná a Na Strelnici, čím 
sa zabezpečí prístup k budove ŽSR ako jediného 
dotknutého objektu.

Aktuálne v meste fi nalizujeme ďalšie asfaltovacie práce na ploche takmer 8-tisíc metrov štvorcových za 
približne 210-tisíc eur. Práce sa plánujú dokončiť v polovici mesiaca november. 

Nový povrch vozoviek budú mať miestne komunikácie v Bytčici (Bystrická ulica a ulica Pod Dielce), Brodne 
(Zábrežná ulica), Budatíne (Radová ulica) a tiež na Lichardovej a Saleziánskej ulici na Hlinách. Súčasne 
sa realizujú práce na vynovení chodníkov v časti Brodno – Vranie (podchod), na chodníku v Bánovej na 
Ulici oslobodenia, na Bôriku (Ulica Janka Silana) a tiež na chodníku v centre mesta (Predmestská ulica).  

Nový asfaltový povrch bude mať už v novembri i Materská škola Trnavská na sídlisku Vlčince.

OBMEDZENIA NA CESTÁCHV polovici novembra sa v Žiline zavŕšia 
asfaltovacie práce
Priaznivé poveternostné podmienky umožňujú žilinskej samospráve dokončiť obnovu asfalto-
vacích plôch vo viacerých mestských častiach, na sídliskách či v centre mesta. Práce budú 
ukončené v polovici novembra.

Od začiatku roka až 
do októbra sa na 
území Žiliny obnovi-
lo vyše 18-tisíc metrov 
štvorcových plôch 
ciest, chodníkov či ihrísk 
za vyše 350-tisíc eur. 

Jedným z projektov 
bola i obnova miestnej 
komunikácie frekven-
tovaného kruhového 
objazdu Rondel v roz-
sahu 6 577,8 metrov 
štvorcových. Cena 
týchto prác, ktoré pre 
mesto Žilina realizovala 
spoločnosť VHS Asfalty 
s. r. o., predstavovala 
sumu 105 991,26 eura.
Nový asfaltový povrch 
miestnych komu-
nikácií sa v tomto roku 
pokladal v mestskej 
časti Bytčica (Kubelíko-
va ulica), v Závodí (Pod 
Hradiskom), Bánovej 
(Ulica osvety/Ulica os-
lobodenia), Trnovom 
(ulica Do Stávku), na 
sídlisku Hájik (Ulica 
Mateja Bela), v Starom 
meste na Ulici 1. mája 
a na Šoltésovej ulici a 
tiež v centre mesta na 
uliciach Veľká Okružná/
Predmestská.

Nový povrch majú 
žilinské chodníky v 
mestskej časti Bytči-
ca (ulica Pažite), v 
Budatíne (časť cyk-
lotrasy Budatín – Slove-
na), na sídlisku Solinky 
(Jaseňová, Gaštanová 
a Platanová ulica) a 
tiež v časti Malá Pra-
ha (Suvorovova ulica).
Asfaltovacie práce sa 
zrealizovali na ihriskách 
v mestskej časti Bytčica 
(ulica Pažite), na sídlis-

Asfaltovacie práce v realizácii

Autor: EL

ku Solinky (Javorová a 
Smreková ulica), na sídlis-
ku Hájik (Petzvalova uli-
ca) a tiež sa asfaltova-
lo dopravné ihrisko na 

sídlisku Vlčince (Tulská 
ulica). Nové asfaltové 
plochy má od tohto 
roku areál Telovýchov-
nej jednoty Bánová, 

Materská škola Andre-
ja Kmeťa a tiež mater-
ské školy v mestských 
častiach Budatín a 
Zástranie. 

Práce na Saleziánskej ulici

Aktuálne sa reazlizujú práce aj na Ulici M. R. Štefánika, motoristov na obmedzenia 
upozorňuje prenosné dopravné značenie. 
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Mesto Žilina hľadalo pre svoje nové a obnovené sady záhradníka, ktorý by 
bol vo svojom odbore skúseným odborníkom. Josef Červinka sa mohol po- 
chváliť výsadbou kúpeľného parku v Rajeckých Tepliciach, ale aj úspechmi 
na záhradníckych výstavách. V roku 1939 mu mesto Žilina ponúklo, aby prešiel 
do jeho služieb ako mestský záhradník s tým, že mu zabezpečí povolenie ako 
cudziemu štátnemu príslušníkovi v Žiline za výhodných platových podmien-
ok. Na základe osobnej i písomnej intervencie starostu mesta JUDr. Vojtecha 
Tvrdého a Hlinkovej slovenskej ľudovej strany i polície v Bratislave dostal Červin-
ka povolenie vykonávať prácu mestského záhradníka na obdobie jedného 
roka od 15. februára 1940 a následne aj na ďalšie roky.

Za najvýznamnejšie dielo Josefa Červinku v Žiline sa považuje Park Ľudovíta 
Štúra. Josef Červinka (1904 – 1945) bol zastrelený v januári 1945 fašistickými 
nemeckými vojakmi. Na jeho počesť v roku 1945 bola reštaurácia Kamélia 
pomenovaná jeho menom na Červinkov, podobne ako aj samotný park. 
Na počesť významného mestského záhradníka dalo mesto Žilina vybudovať 
pamätnú tabuľu, ktorá je osadená na hrobe Josefa Červinku na Starom cin-
toríne.

Park Ľudovíta Štúra na Bôriku
Park sa začal budovať v roku 1940 a dokončený bol v roku 1941. Na mieste 
dnešného parku sa až do polovice tridsiatych  rokov 20. storočia rozprestie- 
rali rozbahnené lúky pri často sa vylievajúcom neregulovanom potoku Všivák. 
Tento priestor mal pôvodný názov Svinské pažite, pretože sa na nich v minulo-
sti pásli ošípané. Potok Všivák dalo mesto vyregulovať v podstate do dnešnej 
podoby. Vyviezlo sa odtiaľ množstvo zeminy a zrovnal sa celý terén. V parku 
bolo vysadených 25 000 kvetov, rôzne stromy a kríky. Reštaurácia Kamélia do-
stala meno podľa manželky vtedajšieho starostu mesta Vojtecha Tvrdého. 
Park spolu s reštauráciou boli slávnostne otvorené v roku 1941 za prítomnosti 
vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu.

Veľkej popularite sa tešila malá zvernica, v ktorej žila srnka a jeleň Mišo. Zver-
nica sa približne v rokoch 1959/1960 nachádzala v prednej časti parku pred 
reštauráciou, potom do roku 1964 bola premiestnená za letné kino v zadnej 
časti parku. Po udalosti, keď jeleň preklal parožím vedúceho záhradníctva 
Hirnera, bola zvernica zrušená a zvieratá pustené do prírody.

Druhou veľkou atrakciou parku bolo lietadlo umiestnené pred reštauráciou 
v rokoch 1969 – 1973. Lietadlo značky Lisunov Li-2 slúžilo ako cukráreň a aj 
ako reštaurácia, malo 22 miest na sedenie. V roku 1972 ukončilo svoju činnosť, 
pretože bola dokončená prestavba blízkej reštaurácie Kamélia, a tak lietadlo 
odviezlo Dukelské múzeum a je dodnes umiestnené v jeho areáli vo Vyšnom 
Komárniku (okres Svidník).

V pôvodnom areáli parku bolo vybudované v rokoch 1950 – 1952 letné kino 
amfiteáter. V roku 1959 sa amfiteáter modernizoval a pod názvom Kino Mier 
pôsobil až do roku 2004, v roku 2005 bol asanovaný a v roku 2010 tu bol 
postavený obytný komplex pod názvom Amfiteáter. V areáli kina sa kona-

Bývalý mestský záhradník Josef Červinka 
autor prvej podoby súčasného Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku
Mesto Žilina osadilo pamätnú tabuľu na pamiatku Josefa Červinku, bývalého mestského záhradníka. Tabuľa je umiestnená na hrobe Josefa 
Červinku na Starom cintoríne.

li i rôzne vystúpenia ľudových tanečných a speváckych súborov, vystúpenia 
hudobných skupín, opery a spoločenské akcie. Niekoľkotisícové návštevy na 
filmových predstaveniach boli pravidelné, najväčší počet divákov bol 8 500.

Park mal od roku 1946 názov Stalinov sad. Po roku 1963 dostal meno Sad mie-
ru, avšak väčšina Žilinčanov i obyvateľov okolia parku ho nazývali Bôrický 
park. V roku 2012 sa názov parku zmenil na Park Ľudovíta Štúra, keďže tu bola 
osadená socha Ľudovíta Štúra. Pôvodne sa socha nachádzala od roku 2005 
v priestore dnešnej Bernolákovej ulice, avšak výstavbou obchodného domu 
musela byť odtiaľ odstránená a na tomto mieste v parku dostala dôstojné 
miesto.

Park bol viackrát opravovaný a menená jeho podoba. Posledná veľká re-
konštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2016 – 2017. Inštalovaná bola nová fontá-
na, wifi sieť, lavičky, detské ihriská, stromy, kríky a mnohé iné prvky.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský

Na počesť významného mestského záhradníka dalo mesto Žilina vybudovať 
pamätnú tabuľu, ktorá je osadená na hrobe Josefa Červinku na Starom cintoríne.
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Okrem už existujúcich 
cyklotrás, na ktorých sa 
vykonáva pravidelná 
údržba, pribudli v tomto 
roku v rámci Žiliny ďalšie 
úseky prepájajúce nové 
lokality, čím sa značne 
zlepšili podmienky pre 
cyklistov i rozvoj cy- 
klodopravy. 

Počas letných mesia-
cov boli do užívania 
odovzdané dva úseky 
cyklotrasy H2, ktorá spá-
ja sídliská Solinky a Hliny 
s centrom mesta. Išlo 
o tretí a štvrtý úsek cy- 
klotrasy v celkovej dĺžke 
1 300 m. Tretí úsek po-
zostáva zo samostatnej 
obojsmernej cyklotrasy 
v dĺžke 300 m, štvrtý úsek 
je značený vodorovným 
dopravným značením 
vo forme  integrovaného 
cyklistického korido-
ru v hlavnom doprav-
nom priestore miest- 

Vznikajúce cyklotrasy rozvíjajú a zlepšujú 
podmienky cyklodopravy v meste
Cyklodoprava ako jedna z alternatívnych 
foriem dopravy sa v našom meste čoraz viac 
dostáva do popredia a je veľmi obľúbenou 
formou aj u občanov. Aby mohla napredovať, 
vyžaduje si budovanie cyklistickej infraštruk-
túry, ktorej súčasťou sú aj cyklotrasy pre-
pájajúce rôzne časti mesta.

nych komunikácií. Ide 
o bežný spôsob vede-
nia cyklistov na menej 
frekventovaných ko-
munikáciách v meste 
ako jedno z možných 
riešení vzhľadom na ob-
medzené priestorové 
pomery v lokalite. Pro-
jekt vo výške 56 983 eur 
bol financovaný z euro-
fondov.

V septembri tohto roku 
prevzalo mesto od zho-
toviteľa spoločnosti Stra- 
bag s.r.o. prvý úsek 
cyklotrasy V9, ktorý 
je súčasťou spojenia 
Vlčiniec a Rosinskej ces-
ty s Vodným dielom. 
Tento úsek začína pred 
Základnou školou Kar-
patská s napojením na 
existujúcu cyklotrasu 
H3 (Vlčince – centrum), 
pokračuje cyklistickým 
priechodom cez Rosin-
skú cestu a smeruje 

k zastávke MHD Zvo-
lenská až k Majerskej 
ulici, kde končí. Celkové 
náklady na výstavbu 
580-metrového úseku sú 
vo výške 137 437,20 eura 
a sú financované z eu-

rofondov. V budúcom 
roku sa dobuduje aj 
druhý úsek predmet-
nej cyklotrasy, na ktorý 
má mesto už schválené 
financovanie z pros-
triedkov Európskej únie. 

Aktuálne majú nadšenci 
cyklodopravy v našom 
meste k dispozícii celko-
vo 12,3 km cyklotrás rôz- 
nych smerov a prepo-
jení. V budúcom roku 
sa sieť cyklotrás rozšíri o 

ďalších 1,35 km, ktoré 
pomôžu k ďalšiemu 
rozvoju cyklodopravy 
v meste, zvýšia bez-
pečnosť cyklistov a 
skvalitnia cyklistickú in-
fraštruktúru. 

Cyklotrasa na Rosinskej ceste prevzatá v septembri tohto roka.

Prvý prístrešok sa na-
chádza v centre mes-
ta, konkrétne pred 
mestským úradom, dru- 
hý vznikol pred mestsk-
ou krytou plavárňou. 
Stavenisko pre budo-
vanie prístreškov bolo 
odovzdané 30. novem-
bra 2021, z dôvodu zlých 
poveternostných pod-
mienok sa práce pre-
sunuli na 1. apríl 2022. 
Aktuálne sú prístrešky 
hotové a slúžia cyklis- 
tom.

Prístrešky sú určené na 
každodenné parko-
vanie bicykla. Disponujú 
šiestimi stojanmi v tva-

re obráteného U ako 
najpraktickejšie rieše-
nie zamykania bicyk-
lov. Kapacita jedného 
prístrešku je najviac 12 
bicyklov, ktoré si užívateľ 
jednoducho zabezpečí 
svojím zámkom. 

V prednej časti je cyk-
loprístrešok vybavený 
infopanelom, ktorý 
je určený pre osade-
nie cyklistickej mapy. 
Prístrešok nachádzajúci 
sa pred mestským úra-
dom je navyše vybave- 
ný vegetačnou strechou 
ako nástroj boja proti 
klimatickým zmenám. 
Celkové náklady prác 

boli vo výške 34 393,64 
eura. Integrovaný re-
gionálny operačný pro- 
gram cez Európsky fond 
regionálneho rozvo-
ja prispel čiastkou vo 
výške 33 215,46 eura. 
V budúcom roku 
pribudnú tri nové cyk-
loprístrešky pri základ-
ných školách Karpatská, 
Gaštanová a Námes-
tie mladosti. Prístrešky 
budú vybavené pre 
potreby žiakov škôl. Ide 
o poschodové stoja-
ny holandského typu,  
s monitorovaním obsade- 
nosti, kamerovým sy- 
stémom, zámkom na 
čip či osvetlením. 

Nové cykloprístrešky zvýšia komfort cyklistom
Samospráva pokračuje v zlepšovaní podmienok pre nadšencov cyklodopravy. Najnovšie pribudli dva nové cykloprístrešky, ktoré sú z prevažnej 
časti hradené z Integrovaného regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

INFORMUJEME
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Športové areály v rámci Žiliny, ktoré sú v majetku mesta, spadajú od januára 2022 pod správu novej spoločnosti. Za ich chod a údržbu po 
novom zodpovedá Správa športových zariadení mesta Žilina. O vzniku tejto spoločnosti, realizovaných projektoch i plánoch do nasledujú-
ceho obdobia sme sa rozprávali s konateľom spoločnosti Jaroslavom Koválikom. 

Jaroslav Koválik 
Je absolventom Vysokej školy dopravy 

a spojov v Žiline v odbore prevádzka 
a ekonomika cestnej a mestskej do-
pravy. V rámci svojej kariéry pôso-
bil dlhé roky v oblasti športu. Mo-
mentálne zastáva pozíciu konateľa 
Správy športových zariadení mesta 
Žilina. Vo svojom voľnom čase sa 

venuje športu (fi tnes, tenis) alebo si 
prečíta dobrú knihu, najmä historickú, 

sci-fi  či životopisnú tvorbu. Je ženatý, má 
dve deti.

Mestské športoviská majú nového správcu

Potrebné informácie získate aj na tel. č.: +421 41 5655 074 
alebo e-mailom na: podpora@sportzilina.sk.

Kedy ofi ciálne vznikla Správa športových zariadení mesta Žilina a čo všetko pod 
ňu spadá (konkrétne športoviská)?
Spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ofi ciálne vznikla 7. aprí-
la 2021 premenovaním vtedajšej spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Okrem 
Mestskej krytej plavárne Žilina vznikom novej spoločnosti teda pribudli do správy 
aj ďalšie športoviská, ktoré sú v majetku mesta. Ide konkrétne o zimný štadión, 
športovú halu pri ZŠ Vendelína Javorku, tartanovú dráhu so skejtparkom a multi-
funkčným ihriskom na Oravskej ceste a pumptrackovú dráhu na Vodnom diele. 

Aká je náplň tejto organizácie, resp. aké činnosti zabezpečuje?
Medzi hlavné činnosti našej spoločnosti patrí príprava podkladov pre vedenie 
mesta na modernizáciu zverených objektov, pravidelná údržba a zabezpečenie 
chodu športových zariadení, ktoré máme v našej správe. Spravujeme rezervačné 
systémy jednotlivých športovísk a taktiež sa organizačne podieľame na poduja-
tiach konajúcich sa na našich športoviskách. 

Čo všetko sa už podarilo zrealizovať od začiatku fungovania tejto organizácie? 
Od začiatku fungovania sa nám podarilo zrealizovať už viacero projektov, ktoré 
boli zamerané na úsporu energií a fi nancií a taktiež odstránenie časom vzni-
knutých nedostatkov či výmenu technických zariadení na jednotlivých športo-
viskách. Komplexnou rekonštrukciou prešiel interiér i vstup plavárne. Pribudlo 
moderné zázemie šatní, nový turniketový systém, plavecké dráhy, čistiace stroje či 
technika na zadržiavanie dažďovej vody. Práce sa realizovali aj vo vonkajšom 
areáli plavárne. Pribudla clona nad detský bazén, trampolína, opravili sa odvodňo-
vacie mriežky pri bazénoch a obnovené boli aj herné prvky vo vonkajších pries-
toroch. Taktiež sa realizovala výmena osvetlenia na recepcii a chodbách MKP, 
v športovej hale V. Javorku a na zimnom štadióne. Pôvodné výbojkové svie-
tidlá boli nahradené novými modernejšími a úspornejšími LED svietidlami, vďaka 
ktorým sa nám podarilo znížiť energetickú náročnosť na prevádzku budov. 

Aké plány má organizácia do ďalšieho obdobia?
Do nasledujúceho obdobia máme pripravené viaceré projekty, ktoré v značnej 
miere po ich úspešnej realizácii dokážu znížiť náklady na prevádzku jednotlivých 
športovísk. Jednotlivé aktivity sú pripravené najmä pre mestskú krytú plaváreň 
a zimný štadión, aby mohli byť naďalej v prevádzke a poskytovať služby svojim 
návštevníkom. 

V rámci plavárne sú pripravené projekty:
• revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v 
    spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina so zameraním na úsporný 
   energetický systém,
• modernizácia osvetlenia,
• stavebné úpravy zamerané na odstránenie statických porúch, vloženie 
     nerezového prielivového bazénového telesa a prístavba 25 m krytého bazéna,
• modernizácia vzduchotechniky so zameraním na odvlhčovanie, vykurovanie 
   a rekuperáciu,
• výmena presklenej fasády plavárne (súvisí s modernizáciou vzduchotechniky),
• výmena okien a zateplenie fasády na budove plavárne (súvisí s modernizáciou 
   vzduchotechniky),
• príprava na inštaláciu a inštalovanie fotovoltiky na streche budovy plavárne.

Na zimnom štadióne sa v nasledujúcom období plánuje: 
• modernizácia strojovne,
• modernizácia výmenníkovej stanice,
• rekonštrukcia strechy so zateplením, výmenou svetlíkov a prípravou na fotovol
    tiku na hlavnej i tréningovej hale,
• fotovoltická elektráreň na strechách štadióna,
• výmena okien a zateplenie fasády budov,
• modernizácia osvetlenia tréningovej haly.

Realizácia jednotlivých projektov bude závislá do veľkej miery na schválených 
fi nančných prostriedkoch zo zdrojov EÚ i rozpočtu mesta, s cieľom dosiahnuť 
úsporu energií viac ako 30 %. Zároveň budeme pokračovať i v bežnej údržbe jed-
notlivých športových zariadení tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová 
prevádzka. 

Kde nájdu občania bližšie informácie o organizácii, resp. jednotlivých športo-
viskách?
Pre tieto účely bola zriadená nová webová stránka: www.sportzilina.sk, kde 
návštevníci nájdu pod jednou strechou informácie o všetkých športoviskách 
v správe našej organizácie. Hlavná webová stránka obsahuje ďalšie podstránky 
zamerané na jednotlivé športoviská, kde sú uvedené všetky dôležité informácie. 
Nájdete nás i na Facebooku a Instagrame. 
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V nových 118 kve-
tináčoch budú vysa-
dené trvalkové kom-
pozície aj vzrastlé dre-
viny. V prvej fáze bude 
zeleň umiestnená na 
deviatich miestach, 
napríklad na Štúrovej 
ulici, pred základnou 
školou a na zastávke 
MHD R. Zaymusa, na 
Ulici Antona Bernoláka, 
na Ulici Jozefa Miloslava 
Hurbana, pri nemocnici, 
na Ulici Vojtecha Spa-
nyola, pri hlavnej stanici 
a na Hornom vale. 

Práce budú neskôr 
pokračovať do 30. no-
vembra. Súčasťou in-
štalácie je odstránenie 
starých kvetináčov na-
chádzajúcich sa v lo-
kalitách, kde pribudne 
nová mobilná zeleň. 
Staré kvetináče mesto 
premiestni do lokalít, 
kde doteraz chýbali, 

čím dôjde k navýše-
niu mobilnej zelene.   
Nákup a inštaláciu 
novej mobilnej zelene 
mesto realizuje v rámci 
projektu Zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa 
zmene klímy v meste 
Žilina podporeného 
v rámci Nórskych 
grantov 2014 – 2021 
a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.  

V rámci projektu za cel-
kom 1,3 mil. eur realizu-
je mesto mnohé akti-
vity, napríklad početnú 
výsadbu líniových stro-
mov, znovuvysadenie 
časti lesa v Zástraní, vy-
budovanie parčíka pred 
mestským úradom či ze-
lenej strechy na budove. 

V polovici septembra 
žilinská samospráva ot-
vorila v rámci projek-
tu revitalizovaný Park

sv. Juraja, ktorý sa 
zmenil na biopark.  
Vďaka grantu samo-
správa nakúpila aj časť 
potrebných zberných 
nádob na zber bio-
logicky rozložiteľného 
odpadu, ktoré boli 
umiestnené vo vy-
braných lokalitách mes-
ta. Jednou z ďalších 
projektových aktivít bolo 
aj zníženie energetickej 
náročnosti budovy Ma-
terskej školy A. Kmeťa. 

Významnou súčasťou 
projektu je taktiež tvor-
ba Stratégie adaptácie 
mesta Žilina na zmenu 
klímy. Ide o významný 
dokument, ktorého 
hlavným cieľom bude 
zlepšovať pripravenosť 
mesta čeliť nepriaz-
nivým dôsledkom zmeny 
klímy pomocou návrhu 
vhodných adaptač-
ných opatrení.   

Žilinu nám skrášli nová mobilná zeleň
Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina začali 
s inštaláciou novej mobilnej zelene na vytypované miesta v rámci mesta. 

ENVIRO

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:
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ZBER ZELENÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD

Budatín – 31. 10. 2022: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), Radová ulica 
(začiatok ulice), Radová ulica (koniec ulice), nad  Sivou ulicou. Zádubnie – 2. 
11. 2022: Zádubanská ulica (v strede ulice), Zádubanská ulica (pri cintoríne). 
Zástranie – 3. 11. 2022: Stará dedina, Kultúrna ulica (pri kultúrnom dome). 

Mestský úrad v Žiline (odbor  správy verejného priestranstva a životného pro-
stredia) oznamuje, že v termíne od 31. 10. 2022 do 19. 11. 2022 sa na území 
mesta Žilina vykonáva zber zeleného odpadu zo záhrad. 

Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj 
odpad zo záhrad:  lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a podobne. 
Kontajnery sú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nepatrí do nich 
veľkoobjemný komunálny odpad.

Zber sa bude realizovať na základe nasledovného harmonogramu:

Strážov – 4. 11. 2022: Dedinská ulica (zastávka MHD), Rajčianska ulica (v strede 
ulice). Brodno – 7. 11. 2022: Zároháčovská ulica (dolná časť ulice, pri potoku), 
Zábrežná ulica (pri pohostinstve „Moravec“), Podskaličná ulica (pod cin-
torínom). Vranie – 8. 11. 2022: Labutia ulica (pri lávke), Vrania ulica (pri kultúr-
nom dome). Považský Chlmec – 9. 11. 2022: Horská ulica (pri bývalom kultúr-
nom dome), Pri Kysuci, križovatka ulíc Bytčianska a Nová. Bánová – 10. 11. 
2022: Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovat-
ke s Ulicou osvety), križovatka ulíc Malinová a Záhradnícka. Mojšova Lúčka – 
11. 11. 2022: Rybné námestie, Stará Mojšova Lúčka. Rosinky – 14. 11. 2022: 
Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice. 
Bytčica – 15. 11. 2022: Bystrická ulica (pri katolíckom cintoríne), križovatka Cha-
lupkovej ulice a ulice Na Záchrastí, Matuškova ulica č. 13. Bôrik, Malá Praha, 
Staré Mesto – 16. 11. 2022: križovatka Bôrickej cesty a Tulipánovej ulice, križo-
vatka Daxnerovej a Kollárovej ulice, križovatka Ulice Daniela Krmana a ulice 
Na Šefranici, križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziar-
ňam“). Trnové – 17. 11. 2022: Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cin-
torínska ulica (pri cintoríne), Nový Domov (zastávka MHD Rakové). Závodie – 
18. 11. 2022: Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri 
betónových zábranách), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke). Žilinská Leho-
ta – 19. 11. 2022: Kortinská ulica (pri kultúrnom dome), Na cintorín (pri cintoríne).

8.00 – 8.30 hod.: Považský Chlmec – pri kultúrnom dome, Bytčica – zastávka 
MHD Kultúrny dom (na námestí). 8.40 – 9.10 hod.: Považský Chlmec – zastávka 
MHD Pri Kysuci (pri hostinci Jambor), Bytčica – pri katolíckom cintoríne. 9.20 – 
9.50 hod.: Vranie – pri kultúrnom dome, Bánová – Námestie sv. Jána Bosca. 
10.00 – 10.30 hod.: Vranie – pri lávke, Bánová – križovatka Ulice Mikuláša Doh-
nányho a Ulice osvety. 10.40 – 11.10 hod.: Brodno – pri pohostinstve „Mora-
vec“, Závodie – Školská ulica. 11.20 – 11.50 hod.: Brodno – pri hasičskej zbrojnici, 
Závodie – námestie pri parčíku (Ulica Juraja Závodského). 12.00 – 12.30 hod.: 
Budatín – parkovisko pred bývalou poštou, Rosinky – zastávka MHD Rakové 
(Nový domov). 12.40 – 13.10 hod.: Budatín – Cesta k vodojemu (začiatok uli-
ce), Trnové – zastávka MHD Magočovská (obratisko autobusov). 13.20 – 13.50 
hod.: Zádubnie – pri kultúrnom dome, Trnové – vstup na futbalové ihrisko. 14.00 
– 14.30 hod.: Zádubnie – spojnica Prípojnej a Druhej ulice, Trnové – pri urbár-
skom dome. 14.40 – 15.10 hod.: Zástranie – pri kultúrnom dome (pri COOP Jed-
nota), Strážov – zastávka MHD Priehradná (obratisko autobusov). 15.20 – 15.50 
hod.: Zástranie – zastávka MHD Na chotári (začiatok obce), Strážov – Rajčian-
ska ulica (v strede ulice). 16.10 – 16.40 hod.: Mojšova Lúčka – Rybné námestie, 
Žilinská Lehota – pri kultúrnom dome.

SOBOTA 5. 11. 2022:

SOBOTA 5. 11. 2022
8.00 hod.: Považský Chlmec – pri kultúrnom dome, 8.45 hod.: Vranie – pri kul-
túrnom dome, 9.30 hod.: Brodno – pri pohostinstve „Moravec“, 10.15 hod.:
Budatín – parkovisko pred bývalou poštou, 11.00 hod.: Zádubnie – pri kultúr-
nom dome, 11.45 hod.: Zástranie – pri kultúrnom dome (pri COOP Jednota), 
12.30 hod.: Mojšova Lúčka – Rybné námestie, 13.15 hod.: Bytčica – zastávka 
MHD Kultúrny dom (námestie), 14.00 hod.: Bánová – Námestie sv. Jána Bosca, 
14.45 hod.: Závodie – Školská ulica.

SOBOTA 12. 11. 2022
8.00 hod.: Rosinky – zastávka MHD Rakové (Nový domov), 8.45 hod.: Trnové – 
vstup na futbalové ihrisko, 9.30 hod.: Strážov – Rajčianska ulica (v strede ulice), 
10.15 hod.: Žilinská Lehota – pri kultúrnom dome, 11.00 hod.: Hájik – Stodolova 
ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), 11.45 hod.: Hájik – 
Petzvalova ulica (oproti ihrisku pri MŠ), 12.30 hod.: Solinky – Javorová ulica (pri 
garážach), 13.15 hod.: Solinky – Limbová ulica 1 (pri ihrisku), 14.00 hod.: Bôrik 
– Nešporova ulica (parkovisko pri OD BILLA).

SOBOTA 19. 11. 2022
8.00 hod.: Vlčince – Ulica Eduarda Nécseya (parkovisko), 8.45 hod.: Vlčince – 
Karpatská ulica (pri základnej škole), 9.30 hod.: Pri Celulózke – pri bytovom 
dome, 10.15 hod.: Hliny II – Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou 
„Očná optika“), 11.00 hod.: Hliny IV – Čajakova ulica (začiatok ulice), 11.45 
hod.: Staré mesto – sídlisko „Pod nemocnicou“, 12.30 hod.: Malá Praha – križo-
vatka Daxnerovej a Halašovej ulice, 13.15 hod.: Hliny VII – Gabajova ulica (pri 
bývalej pekárni), 14.00 hod.: Staré mesto – Na Šefranici (v strede ulice).

Komodity ako: chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné 
kanvice a iný elektroodpad môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase 
na uvedené stojisko

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného pro-
stredia) informuje občanov, že v termíne od 5. 11. do 19. 11. 2022 sa na území 
mesta vykonáva zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok.

Komodity ako: odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové 
kvapaliny, oleje či olejové fi ltre môžu občania bezplatne priniesť v určenom 
čase na uvedené stojisko. Zber sa netýka kyselín a pesticídov. Odpad je po-
trebné priniesť v uzatvárateľných pôvodných obaloch. 

Odpad môžu odovzdať len fyzické osoby – nepodnikatelia (max. 5 kg na 1 
osobu).

ZBER ELEKTROODPADU

ZBER 
ODPADOV S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

ENVIRO



Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, pretože každá kvapka sa počíta.
Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí.

ZBER POUŽITÝCH
POTRAVINÁRSKYCH OLEJOV A TUKOV Z DOMÁCNOSTÍ

Plnú a dobre uzavretú PET fľašu
odneste do najbližšej označenej

zbernej nádoby na triedenie oleja.

Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylievaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, čo so sebou nesie množstvo
negatív nielen pre životné prostredie.

AJ VAŠA DOMÁCNOSŤ MÔŽE PRILOŽIŤ RUKU K TOMUTO SPRÁVNEMU KROKU, AKO
SA ZAČAŤ CHOVAŤ A ŽIŤ EKOLOGICKEJŠIE.
PÝTATE SA AKO? JE TO ÚPLNE JEDNODUCHÉ.

MEDZI HLAVNÉ PRÍNOSY TRIEDENIA POUŽITÉHO
POTRAVINÁRSKEHO OLEJA A TUKOV PATRIA:

NEUPCHÁVAJÚ SA ODPADOVÉ RÚRY
A KANALIZÁCIA

ZNÍŽIA SA NÁKLADY NA SERVIS A
ÚDRŽBU ČOV A KANALIZAČNÝCH SIETÍ

ZLEPŠÍ SA KVALITA PREČISTENÝCH
ODPADOVÝCH VÔD

VIAC INFORMÁCIÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE

WWW.TRIEDIMOLEJ.SK.

ZNÍŽI SA OBSAH CO VYPÚŠŤANÉHO
DO ATMOSFÉRY

2

Do triedeného odpadu patria
všetky jedlé oleje a tuky, ktoré

doma používate pri príprave jedla.

Použité oleje a tuky stačí
zliať do akejkoľvek PET fľaše,
ktorú ste doma zvyknutí triediť.

AKÉ DRUHY OLEJOV TRIEDIME

RASTLINNÉ OLEJE PEVNÉ TUKY

OLEJ Z VYPRÁŽANIA
A FRITOVANIA

OLEJ ZO ŠALÁTOV

OLEJ Z NAKLADANÝCH
POTRAVÍN

MARINÁDY
Z GRILOVANIA

OLEJ Z FONDUE

OLEJE A TUKY
Z KONZERV

OLEJ SA DO KONTAJNEROV DÁVA V UZAVRETÝCH NÁDOBÁCH
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ENVIRO
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Podcast

mesta Žilina

MESTSKÉHO ÚRADU V ŽILINE

STE
SPOKOJNÍ

MESTSKÉHO ÚRARAR DU V ŽILINE

Dajte nám vedieť
prostredníctvom
krátkeho dotazníka.

NA VAŠOM NÁZORE NÁM ZÁLEŽÍ.

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.

Program november 2022

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina, 041 764 9692, info@rosenfeldovpalac.sk, www.rosenfeldovpalac.sk 
Otváracie hodiny: po – pia 9.00 – 16.00 (v prípade konania podujatia predĺžené do začiatku podujatia)
Info a prihlasovanie na workshopy: 0905 526 289, simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk.
Zmena programu vyhradená. Mladiství do 18 rokov, seniori a ZŤP – vstup na podujatia zadarmo.

Trvá do 25. 11.  VÝSTAVA Paralely / Paraboly
  Súborná výstava Laja Kupkoviča.
3. 11. 17.00 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY Paralely / Paraboly
  Komentovaná prehliadka s autorom výstavy Lajom Kupkovičom.
8. 11. 17.00 PREDNÁŠKA Bioenergetický vampirizmus vo svetle historických výskumov
  Prednáša Katarína Nádaská.
9. 11. 18.00 PREMIETANIE Munch – láska, duchovia a upírie ženy (r. Michele Mally, 2022)
  Vstup 3/2 €
10. 11. 19.00 KONCERT JWQ (Janoušek-Wróblewski Quartet)
  Vystúpia Štěpán Janoušek, Michal Wróblewski, Miloš Klápště a Jan Chalupa.
  Vstup 3/2 €
15. 11. 17.00 GENIUS LOCI Zväz slovenských filatelistov
  Hosťami sú Ivan Gaža, Marián Fundárek a Ján Fundárek. Moderuje Dominika Stránska.
23. 11. 18.00 PREMIETANIE Marie Kroyer (r. Bille August, 2012)
  Vstup 3/2 €
24. 11. 19.00 KONCERT Treetop
  Vystúpia Vojta Drnek, Richard Šanda a Michal Šelep. Vstup 3/2 €
26. 11. 10.00 INKLUZÍVNE KINO Hurá do džungle (r. Brent Dawes, 2020)
  Senzoricky prispôsobené premietanie pre deti s poruchou vnímania.
26. 11. 15.00 RODINNÁ SOBOTA Kedy stromy spievajú / Divadlo Na Hojdačke
  Bábkové predstavenie pre rodiny s deťmi.
29. 11. 17.00 PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU Ikonografia v stredovekom umení
  Prednáša Darina Arce.



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

NOVEMBER
31. DIVADELNÁ SEZÓNA 2022/2023

P. MARTINČEK A N. FAŠÁNKOVÁ V INSCENÁCII NAŠE FOTKY

ŠTVRTOK 3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN NAŠE FOTKY
     INSCENÁCIA SÚČASNEJ HRY / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 4 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN  TRIKY, FET A MAKAČI
     KOMÉDIA / TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 5 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+   COCO CHANEL
     DRÁMA / TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

PONDELOK 7 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 60 MIN / HOSŤ DOBRÝ ROČNÍK
     DIVADLO J. G. TAJOVSKÉHO / RÉŽIA PETER PALIK

STREDA 9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN PRACHY! 
     TRAGIKOMÉDIA / TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

PIATOK 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN  VEDĽAJŠIE ÚČINKY
     LOVESTORY / TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

SOBOTA 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY
     KOMÉDIA / TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

STREDA 16 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN  NIEKTO PRÍDE
     INSCENÁCIA SÚČASNEJ HRY / TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 18 17:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+   COCO CHANEL
     DRÁMA / TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

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

STREDA 23 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN ANNA KARENINA 
     DRÁMA / TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

PIATOK 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 145 MIN  A JE TU ZAS
     KOMÉDIA / TEXT TIMUR VERMES / RÉŽIA FILIP NUCKOLLSAH

NEDEĽA 26 18:00 / VEĽKÁ SÁLA ŽIVOT A...
     FOLKLÓRNY SÚBOR ROZSUTEC

PONDELOK 28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / HOSŤ  3T V DIVADLE
     IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

STREDA 30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA
     INSCENÁCIA SÚČASNEJ HRY / TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

AKTUÁLNY PROGRAM DIVADLA

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

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.
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