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ovzdušia a mikroklímy 
v mestskom prostredí, 
vysadené stromy či 
rastliny zachytávajú sl-
nečné lúče a chránia 
mesto pred prehrieva-
ním. Vytvárať zelenšie 
mesto je preto prioritou 
žilinskej radnice. Minulý 
rok sa v Žiline podari-
lo zrevitalizovať viac 
ako tridsať trávnikov 
s vyjazdenými koľajami 
od vozidiel, obnovila 
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sa trávnatá plocha 
v areáli Materskej školy 
Juraja Závodského a 
vysadilo sa viac ako  
450 stromov. Ulice 
mesta skrášlilo 7 250 
kvetov a 1 448 kríkov. 
Mesto muselo však 
pristúpiť i k havarijnému 
výrubu drevín, ktoré 
reálne predstavovali 
riziko ohrozenia zdra-
via, života či majet-
ku. Celkovo sa vlani 
vyrúbalo 105 stromov 
a ďalších 42 sa orezalo.
Novovysadené strom-

čeky pribudnú v Žiline 
aj v tomto roku. Pri-
pravená je výsadba 
ďalších drevín, ktorá je 
fi nancovaná z Nórske-
ho fi nančného mecha-
nizmu. Vybudujú sa
tiež základne nových 
trvalkových záhonov,
vysadia sa letničky
či trvalky. V mestských 
parkoch a na síd-
liskách plánuje mesto 
zrevitalizovať tráv-
nikové plochy a opraví 
oporný systém pri 
vysadených stromoch.

Autor: BZ
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Psičkári, vydávame vrecká 
na exkrementy!

V Žiline v minulom roku 
pribudlo 450 stromov 
a sedemtisíc kvetov
Naše mesto je z roka na rok zelenšie vďaka novým drevinám. Žilinská 
samospráva ich vlani vysadila vo viacerých mestských lokalitách. 
Zrevitalizovali sa verejné priestranstvá, upravili trávnaté plochy 
a pribudli tisícky farebných kvetín. V skrášľovaní mestskej zelene 
plánuje samospráva pokračovať aj v tomto roku.

Obnova exteriéru Katedrály Najsvätejšej 
Trojice je po dvoch rokoch ukončená

V minulom roku sme ušetrili 
viac ako 9,5 milióna eur
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Peter Fiabáne
primátor

Milí Žilinčania, 

práve držíte v rukách prvé vydanie Rad-
ničných novín mesta Žilina v novom roku 
2023. Ako ste si určite všimli, zmenšili sme 
formát tohto mesačníka, a to z dôvodu šetre-
nia fi nančných prostriedkov mesta. Mestské 
noviny taktiež prešli modernizáciou vo forme 
redizajnu celkového vizuálu a vzhľadu. 

V tomto roku bude dôležitou úlohou dokon-
čenie veľkých investičných aktivít, ako sú 
napríklad revitalizácie verejných priestorov, 
vnútroblokov sídlisk či rekonštrukcie a obnovy 
priestorov žilinských škôl a mestských budov. 
Okrem toho sa budeme venovať parko-
vacej politike na rôznych územiach Žiliny či 
pokračovať v plánovanej obnove lokality 
Bulvár. V Žiline sa za rok 2022 vďaka portálu 
Odkaz pre starostu vyriešilo 442 podnetov. Aj 
vďaka spolupráci so všímavými občanmi sa 
nám darí zlepšovať náš verejný priestor. 

Horúcou témou v januári bol výber zástupcov 
primátora mesta Žilina. Na tieto pozície som 
vybral dlhoročných poslancov mestského 
zastupiteľstva Jána Ničíka a Martina Kapi-
tulíka, ktorí sú mi pracovne a názorovo blíz-
ki, majú mnoho rokov praxe a verím, že 
spoločne posunieme naše mesto o kus do-
predu. 

O ďalších zaujímavých projektoch a plánoch 
pre Žilinu sa dozviete na nasledujúcich strán-
kach. Želám vám príjemné čítanie. 

Od svojho vzniku vykonáva táto spoločnosť 
správu a údržbu verejného osvetlenia, montáž 

Udržiavanie verejného 
priestoru a čistoty v meste
Od leta 2021 tieto činnosti zabezpečuje 
v Žiline spoločnosť Technické služby 
mesta Žilina, čím samospráva ušetrí 
nemalé fi nančné prostriedky, pretože 
mnoho služieb nevykonávajú fi rmy 
z externého prostredia.

vianočnej výzdoby či vydávanie 
stanovísk a odborných posudkov 
k projektovým dokumentáciám 
k verejnému osvetleniu. S prícho-
dom nového roka 2023 pribudli 
k činnostiam fi rmy služby vývo-
zu malých smetných nádob a v 
prvom polroku pribudne správa 
a údržba fontán, oprava a údrž-
ba detských ihrísk, športovísk a 
mestského mobiliáru. Počas po-
sledných týždňov zabezpečuje 
čistenie centrálnej mestskej zóny 
a Bulváru, ktoré vykonáva ručne 

trikrát do týždňa. Odpad z celého 
územia mesta odvážajú tri vozidlá 
na Košickú ulicu, kde sa nachá-
dza veľkokapacitný kontajner 
a odtiaľ sa zváža do Dolného 
Hričova.

V nasledujúcom roku 2024 spo-
ločnosť plánuje zabezpečovať 
správu a údržbu mestskej zelene a 
v roku 2025 bude zabezpečovať 
v lete i v zime čistenie miestnych 
komunikácií, chodníkov a verej-
ných priestranstiev. Autor: EL

Cieľom projektu Malé 
zlepšenia eGov služieb 
v meste Žilina je vylep-
šiť skupinu elektronic-
kých služieb tak, aby 
sa odstránili bariéry, 
pre ktoré verejnosť služ-
by nevyužíva a zavied-
li sa procesy zaisťu-
júce zvýšenie kvality 
ich poskytovania. Vy-
tvorí sa päť kom-
pletne nových služieb 
občanom a osem 
ďalších sa procesne 
zlepší. Taktiež projekt 
prispeje k modernizácii 
webového portálu a 
konta občana. 

Žilina skvalitní niektoré 
elektronické služby

Elektronické služby mesta Žilina budú vďaka polmiliónovej dotácii 
opäť o niečo lepšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Na skvalitnenie 
procesov a zníženie administratívnej záťaže pre občanov získalo 
mesto z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizá-
cie Slovenskej republiky viac ako pol milióna eur.

Autor: EL Zámerom je poskyto-
vanie služieb v digi-
tálnom priestore. Ob-
čania budú môcť 
jednoduchšie vybaviť 
úradné záležitosti 
prostredníctvom elek-
tronického občian-
skeho preukazu ale-
bo prostredníctvom 
vlastného konta, kde 
budú mať prístup 
k prehľadu transakcií. 
Žilinčania budú mať 
po novom k dispozícii 
napríklad elektronické 
inkaso či rezerváciu 
termínu v klientskom 
centre. Občania si 
budú môcť napríklad 
elektronicky podať 

žiadosť o vydanie 
záväzného stanoviska, 
vybaviť úľavu na dani 
za trvale vyhradené 
parkovacie miesto, 
prípadne požiadať 
o poskytnutie miesta 
v mestských detských 
jasliach. Schválený 
projekt počíta s 
celkovými nákladmi 
vo výške 580 687 eur, 
pričom mesto Žilina 
sa na ňom podieľa 
5 % spolufi nancovaním 
vo výške 29 034 eur. 
S realizáciou projektu 
sa začína od februára, 
jeho ukončenie sa 
predpokladá v no-
vembri tohto roka. 
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Modernizácia železničného uzla Žilina napreduje
Práce na modernizácii železničnej infraštruk-
túry v dopravnom uzle Žilina pokračujú aj v 
novom roku. Okrem rekonštrukčných prác 
realizovaných priamo v priestoroch nástupíšť 
sa pracuje aj na ďalších častiach uzla. 

V decembri minulého 
roka bol v tejto súvislos-
ti dokončený a daný 
do užívania cestný 
nadjazd v Tepličke 
nad Váhom, ktorý 
umožní natrvalo zrušiť 
úrovňové priecestie 
na prístupovej ces-
te k Terminálu inter-
modálnej prepravy 
Žilina. Jeho súčasťou 
je aj chodník pre 
chodcov a cyklistov. 
V rámci projektu 
Uzol Žilina ide zatiaľ 
o jeden z najväčších 
dokončených most-
ných objektov. Ďalší 
posun v obnove 
železničnej infraštruk-
túry na trati Bratislava 
– Košice predstavuje 
aj osadenie 60-metro-
vej oceľovej nosnej 
konštrukcie nad riekou 
Rajčianka v Strážove. 
Na tomto úseku 
budú po dokončení 
stavebných prác rieku 

preklenovať tri mosty 
– dva železničné a 
jeden cestný. Na svo-
je miesto bola hlavná 
oceľová konštrukcia 
umiestnená po nece-
lom roku a pol výstav-
by.  V nadchádza-
júcich týždňoch sa 
budú na objekte 
vykonávať dokončo-
vacie práce, aby 
sa mohlo následne 
začať s pokladaním 
železničného zvršku 
a inštaláciou trole-
jového vedenia. 
Dokončovacie práce 
sa týkajú aj montáže 
trakčného vedenia, s 
ktorým sa v uplynulých 
týždňoch začalo na 
zmodernizovanej prvej 
koľaji medzistaničného 
úseku Žilina – Varín 
a v železničnej stani-
ci Varín. Jedna z 
kľúčových koridoro-
vých tratí v sieti ŽSR 
bude tak po úplnom 
ukončení projektu 
Uzol Žilina napájaný 

striedavou trakčnou 
prúdovou sústavou.
Modernizácia želez-
ničného uzla Žilina so 
sebou priniesla aj via-
ceré obmedzenia, 
ktoré sa dotkli života 
obyvateľov v meste. 
Z dôvodu rekonštrukcie 
železničného mosta a 
úpravy nadväzujúcich 

komunikácií je naďalej 
úplne uzatvorená Ky-
sucká ulica pri pod-
jazde pod železničnou 
traťou. Pre chodcov je 
naďalej sprístupnená 
jedna časť podjazdu, 
kým nedôjde k ot-
voreniu podchodu v 
priestoroch železničnej 
stanice. V súvislosti s rea-

lizáciou stavebných 
prác došlo aj k zmene 
organizácie dopravy, 
na ktorú motoristov 
upozorňuje dočasné 
dopravné značenie, 
rovnako sú upravené 
aj trasy MHD a SAD 
na vybraných linkách. 
Obmedzenia potrvajú 
do novembra 2023.

Projekt modernizácie uzla Žilina je jednou z historicky najväčších 
investícií do železníc na Slovensku. Jej prínosom bude obnova 
a skvalitnenie samotnej koľajovej infraštruktúry, ako aj skvalitnenie 
dopravného riešenia v celom dotknutom území – či už pre motoristov, 
cyklistov alebo chodcov. Všetky dôležité informácie týkajúce sa tohto 
projektu sú dostupné na: www.uzolzilina.sk.

Odkaz pre starostu má 
za sebou ďalší rok fungovania

Nahlásené podnety 
sa v minulom roku 
týkali najmä zelene a 
životného prostredia, 
stavu ciest a chod-
níkov, mestského mo-
biliáru, autovrakov i 
dopravného znače-

Aplikácia pre obyvateľov umožňujúca nahlásiť im poškodenia, ktoré 
zaznamenali v rámci mesta či  podnety na zlepšenie, eviduje za 
minulý rok 1 334 podnetov. Tie sa samospráva snaží riešiť v rámci 
kapacitných i fi nančných možností k spokojnosti občanov. 

nia. Občania sa v 
mnohých prípadoch
zaujímali aj o re-
konštrukcie či revital-
izácie verejných prie
stranstiev a ďalšíe in-
vestičné aktivity. 
Z podnetov nahlá-
sených za minulý 
rok samospráva vy-

riešila 442 podnetov, 
v riešení ich evidu-
je 756, 90 podnetov 
bolo uzavretých a 46 
je neriešených (úda-
je k 31. 12. 2022). 

Podnety sú po 
nahlásení zaevido-
vané a pridelené zod-

povedným osobám, 
ktoré operatívne za-
bezpečujú ich riešenie. 

Doba riešenia od ich 
nahlásenia sa môže 
časovo líšiť v závislosti 
od náročnosti daného 
problému, legislatív-
nych procesov, ka-
pacitných možností 
dodávateľov, dodáv-
ky potrebných kom-
ponentov a materiá-
lu, poveternostných 
podmienok a v ne-
poslednom rade aj 
od fi nančných pros-
triedkov samosprávy 
vyčlenených na daný 
účel. K vyriešeniu evi-

dovaných podnetov 
za minulý rok vo veľkej 
miere prispelo aj fun-
govanie Pojazdnej 
dielne, ktorá  zabez-
pečuje opravy, resp. 
odstránenie zistených 
nedostatkov v réžii 
mesta. Samospráva 
tak ušetrí nemalé fi -
nančné prostriedky, 
keďže si nemusí objed-
návať niektoré výkony 
u externých dodá-
vateľov. 

Za rok 2022 má Po-
jazdná dielňa zásluhu 
na realizácii zhruba 
polovice zo 442 vy-
riešených podnetov. 

Autor: AP
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Vymenili sme svietidlá v školách
Autor: KZŽilinská samospráva prijíma viacero opatrení na zníženie 

spotreby energií. Aktívne tak reagujeme na dosahy ener-
getickej krízy a rast cien energií. V snahe čo najefektívnejšie 
zmierniť náklady na elektrickú energiu, Technické služby 
mesta Žilina vymenili svietidlá vo vybraných školských zaria-
deniach. 

Výmena osvetlenia sa 
realizovala v siedmich 
žilinských materských 
školách a v centre 
voľného času. Staré 
žiarovky nahradili nové 
LED svietidlá, ktoré 
majú polovičnú spo-
trebu elektrickej ener-
gie. Opatrenie pri-
nieslo viacero výhod. 

Nielenže sa znížila ener-
getická náročnosť, 
okrem toho výrazne 
poklesli nároky na údrž-
bu svetiel, keďže pri 
nových LED svietidlách 
a LED žiarovkách 
odpadá potreba 
častej výmeny starej 
žiarovky. Rovnako pri-
niesla zlepšenie zra-
kovej pohody v trie-
dach, pretože staré os-
vetlenie bolo mnoho-
krát poddimenzova-
né. V niektorých trie-

Pôvodné výťahy 
mali viac ako 30 
rokov a boli značne 
opotrebované. Ich 
výmena bola preto 
nevyhnutná. Výťahy 
denne slúžia klien-
tom i zamestnan-
com zariadenia. In-

dach vďaka tech-
nológii bolo možné
zredukovať počet svie-
tidiel. Modernizácia 
svietidiel sa realizovala 
v Materskej škole (MŠ) 
na Puškinovej ulici, v 
MŠ Rybné námestie v 
Mojšovej Lúčke, v MŠ 
Jarná, v MŠ Ku škôl-
ke v Zádubní, v MŠ 
Kultúrna v Zástraní, v 
MŠ Gemerská, v MŠ 
Varšavská a v Centre 
voľného času na Zvo-
lenskej ulici. Náklady 
na výmenu osvetlenia 
v školských zariade-
niach boli takmer 
57-tisíc eur. Obnova
bola dokončená v ja-
nuári. Výpočet návrat-
nosti fi nancií závisí od 
aktuálnej ceny ener-
gie, ktorá aj tento rok 
narastá najskôr cestou 
zvýšenia distribučných 
poplatkov. Návratnosť 
investície sa odhaduje 
do dvoch rokov. 

Nové výťahy 
v zariadení 
pre seniorov 

Dva staré výťahy v zariadení pre seniorov 
Úsmev na Osikovej ulici v Žiline nahradia 
nové moderné kabíny. Zariadenie sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina začalo s modernizáciou, ktorá klientom 
zaistí bezpečnejší, no najmä komfortnejší 
prístup na vyššie poschodia. 

tenzívna prevádzka a 
zastaralá technológia 
mohli spôsobiť, že sa 
zaseknú. Nové výťa-
hy budú vybavené 
modernou technoló-
giou a elektrickým 
batériovým záložným 
zdrojom. Modernizá-
cia prinesie nielen 
splnenie súčasných 

Autor: KZ

technických noriem, 
ale rovnako i vyššie 
pohodlie pre klientov. 
Rekonštrukčné práce, 
ktoré zahŕňajú kom-
pletnú demontáž 
dvoch starých a 
montáž nových výťa-
hov, vrátane novej 
techniky, potrvajú 
približne tri mesiace. 

Predpokladaný termín 
ukončenia moderni-
zácie je 12. apríl 2023. 
Investíciu vo výške tak-
mer 148-tisíc eur reali-
zuje žilinská samosprá-
va z vlastných zdrojov.

Zariadenie pre se-
niorov Úsmev na 
Osikovej ulici posky-
tuje sociálne služby 
od roku 1991. Počas 
svojej histórie prešlo 
viacerými zmenami 
názvu a od roku 2013 

sa stalo jeho zriaďo-
vateľom mesto Žilina. 
Zariadenie poskytu-
je celoročný pobyt 

64 seniorom s rôznym 
druhom postihnutia v 
40 jednoizbových a 8 
dvojizbových bytoch. 
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PRVOU ŽILINČANKOU ROKA 2023 JE MALÁ DIANA ALEXANDRA

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravi-
delne realizuje v domácnostiach prieskumy 
s rôznym zameraním. V súvislosti s tým môže 
aj vás doma navštíviť opytovateľ – zamest-
nanec Štatistického úradu SR, ktorý je po-
vinný preukázať sa osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnos-
ti úradu poskytnú, sú chránené, nezverejňujú 
sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatis-
tiky. Podrobnejšie informácie o prieskumoch 
sa môžu občania dozvedieť na webovej 
stránke Štatistického úradu SR www.statistics.
sk alebo telefonicky na tel. čísle 041/5113 229.

Vašu domácnosť môže 
navštíviť  pracovník
Štatistického úradu

Prieskum o domácom a výjazdovom 
cestovnom ruchu

Štatistický úrad uskutočňuje v roku 2023 zisťo-
vanie o domácom a výjazdovom cestov-
nom ruchu. Do zisťovania pre rok 2023 bolo 
vybraných 8 200 domácností zo 700 obcí, 
vrátane Žiliny.

Tento štatistický prieskum sa realizuje na 
základe Nariadenia Európskeho parlamen-
tu a Rady č. 692/2011 zo 6. júla 2021 o eu-
rópskej štatistike cestovného ruchu. Cieľom 
zisťovania je zabezpečiť pravidelné informá-
cie o účasti obyvateľov na cestovnom ru-
chu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Výberové zisťovanie pracovných síl

Cieľom výberového zisťovania pracovných 
síl je zabezpečiť pravidelné informácie o 
stave, štruktúre a vývoji trhu práce na Sloven-
sku prostredníctvom merania zamestnanosti, 
nezamestnanosti a ekonomickej neaktivi-
ty. Prieskum bude prebiehať v priebehu 
celého roka 2023 formou návštevy domác-
ností zamestnancom Štatistického úradu SR.

Výberové zisťovanie pracovných síl sa pravi-
delne vykonáva vo všetkých európskych 
krajinách. Na základe skúseností štatistických 
úradov krajín, v ktorých sa zamestnanosť tak-
to sleduje, môžeme získané údaje označiť za 
spoľahlivé a potrebné pre vládu aj inštitúcie, 
ktoré sú zodpovedné za koncipovanie sociál-
nej a zamestnaneckej politiky. Výsledky tých-
to zisťovaní sú užitočné aj pre širokú verejnosť.

Ďakujeme, že ste k zamestnancom
 Štatistického úradu SR ohľaduplní 

a nápomocní!

Narodila sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline 
1. januára 2023 o 1.20 hod. mamičke Patrícii zo Žiliny.1. 1.

1. 1.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ZMENILA VÝŠKU VSTUPNÉHO
V dôsledku aktuálnej situácie nárastu cien prevádzkových 

nákladov upravuje Mestská krytá plaváreň Žilina 
od 1. 1. 2023 ceny za poskytované služby. 

3. 1.

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ TROLEJBUS JAZDIL V ŽILINE
Páčil sa nielen nám, ale takmer 52 % hlasujúcim 

v medzinárodnej ankete. 

16. 1.

PIETNY AKT PRI PRÍLEŽITOSTI 78. VÝROČIA 
V pondelok 16. januára sme si pripomenuli 78. výročie usm-

rtenia bojovníkov proti fašizmu. Pietny akt sa uskutočnil pri 
Pamätníku nemeckých represálií v Lesoparku Chrasť. 

19. 1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZO ŽILINY USPELA V HODNOTENÍ ŠKÔL

Základná škola Martinská obsadila v celoštátnom 
rebríčku INEKO konečné 6. miesto. 

PRIMÁTOR PREDSTAVIL SVOJICH ZÁSTUPCOV

Prvým zástupcom primátora pre volebné obdobie 
2022 – 2026 sa stal Ján Ničík a druhým Martin Kapitulík. 20. 1.

NA SLOVENSKU SA KONALO REFERENDUM
Referenda sa na území mesta Žilina zúčastnilo 28,39 % 

oprávnených voličov. Celoslovenským výsledkom sa 
potvrdila neplatnosť referendovej otázky.21. 1.

JANUÁR V SKRATKE

10. 1.

SAMOSPRÁVA SPUSTILA ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV
Použitý vianočný stromček je potrebné zbaviť všetkých 

ozdôb a vyložiť na spoločné stanoviská zberných nádob na 
komunálny a triedený odpad najneskôr do 10. februára.
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Prvá fáza rekonštruk-
cie zahŕňala obno-
vu hodinovej veže, 
opravu krytiny a kro-
vu na veži, obnovu 
fasády kostola a 
výmenu strešnej kry-
tiny. Rekonštrukcia 
je výsledkom dobrej 
spolupráce Žilinskej 
diecézy, Krajského 
pamiatkového úra-
du, Žilinskej univerzity, 
reštaurátorov, mesta 
Žilina a ďalších kompe-
tentných odborníkov. 
Všetci si zaslúžia veľké 
poďakovanie za úsilie 
a námahu, ktorú to-
muto dielu venovali. 

Obnova exteriéru Katedrály Najsvätejšej 
Trojice je po dvoch rokoch ukončená

Žilinská diecéza po dvoch rokoch ofi -
ciálne ukončila prvú etapu obnovy 
Katedrály Najsvätejšej Trojice. O priebehu 
rekonštrukcie informovala diecéza na 
tlačovej konferencii, ktorá sa konala 
12. januára 2023. V rámci rekonštrukcie 
sú naplánované ešte dve fázy, ktoré 
zahŕňajú obnovu interiéru a obnovu 
hnuteľných kultúrnych pamiatok v 
interiéri. Rekonštrukčné práce na kate-
drále začali v roku 2020 a ukončené by 
mali byť do konca roka 2028.

Autor: KŠ Mesto Žilina prispelo 
na projekt obnovy 
tohto chrámu 40 000 
eur. Ďalšie fi nančné 
prostriedky získala 
Žilinská diecéza od 
Ministerstva kultúry 
SR a Žilinského samo-
správneho kraja. Ne-
malou sumou prispeli 
aj veriaci a farníci.
Pri rekonštrukcii Ka-
tedrály Najsvätej-
šej Trojice sa našla 
doteraz neobjavená 
krypta s kostrovými 
pozostatkami, prav-
depodobne z 13. ale-
bo 14. storočia. Nejde 
však o jediný unikátny 
nález, ktorý sa archeo-
lógom pri výskume 

katedrály podaril. 
Objavili aj pôvodné 
renesančné okenné 
stĺpy na veži kostola 
z polovice 16. storočia, 
architektonické go-
tické články okna 
a nárožia z prvot-
ného jednoloďového 
kostola z 13. storočia 
a našli sa aj dve 
časové schránky pod 
krížom hodinovej ve-
že. Jedna pochádza-
la z 19. storočia 
a ďalšia zo 40. rokov 

Projekt komplexnej 
rekonštrukcie 
Katedrály Najsvä-
tejšej Trojice v Žiline 
sa začal vo februári 
2020. Zahŕňa tri 
etapy – obnovu 
exteriéru 
(ukončené), obnovu 
interiéru (2025 – 
2028) a obnovu 
hnuteľných 
kultúrnych pamiatok 
v interiéri (od r. 2025).

20. storočia, keď kostol 
vo veľkom obnovili.
Samospráva pripra-
vuje aj projektovú 
dokumentáciu na re-
konštrukciu Burianovej 
veže pri Katedrále 
Najsvätejšej Trojice. 

Očakávame, že zre-
konštruovaná  Buria-
nova veža s vyhliad-
kou bude turistickým 
top miestom a pozor-
nosť ľudí pritiahne aj 
sprístupnenie krypty.

V minulom roku sme ušetrili viac ako 9,5 milióna eur
Žilinskej samospráve sa vlani podarilo usporiť vyše 9,5 milióna eur zásluhou transparentného systému 
elektronických verejných obstarávaní. Z pôvodných približne 28 miliónov eur, ktoré predstavovali 
predpokladané hodnoty zákaziek, mesto nakoniec zazmluvnilo objednávky v objeme viac 
ako 18,5 milióna eur. 

Mesto Žilina zrealizovalo v roku 2022 celkom 121 verejných 
obstarávaní, pričom 18 z nich bolo z prostriedkov fondov 
Európskej únie a 103 z vlastných rozpočtových zdrojov. Na-
jčastejšie sa obstarávali služby, ktoré tvorili 58 % z celkového 
počtu, po nich nasledovali stavebné práce (32 %) a 
následne zabezpečenie tovarov (10 %). Zo všetkých 121 ob-
starávaní sa najčastejšie súťažilo formou nadlimitných záka-
ziek (51 %), podlimitné zákazky predstavovali 30 % a zákazky 
s nízkou hodnotou 19 %.  

Každý rok sa mestu podarí ušetriť výraznú sumu peňazí 
vďaka správne nastaveným systémom, ktoré sa na mests-
kom úrade pred štyrmi rokmi zaviedli. Za transparentnosť 
a otvorenosť v procesoch verejného obstarávania bola 
žilinská samospráva už niekoľkokrát ocenená. Naposledy 
si oddelenie verejného obstarávania mesta Žilina zaslúži-
lo pochvalu od rezortu hospodárstva za dobre zvládnuté 
verejné obstarávanie na elektrickú energiu.

Autor: BZ
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INFORMÁCIE
pre fyzické a právnické 

osoby o poplatku 
za komunálny odpad

Právnické osoby a podnikateľov touto ces-
tou informujeme, že začiatkom mesiaca 
február 2023 sa zasielajú do elektronických 
schránok rozhodnutia o vyrubení poplatku 
za komunálny odpad na rok 2023. Z tohto 
dôvodu žiadame právnické osoby a pod-
nikateľov, aby si v tomto období kontrolovali 
prijaté správy v elektronických schránkach. 
Zároveň ich upozorňujeme na skutočnosť, 
že zaplatenie poplatku za komunálny 
odpad na rok 2023 má stanovené 3 splátky:
1. splátka do 31. 5. 2023,
2. splátka do 31. 7. 2023,
3. splátka do 31. 8. 2023.

Fyzické osoby – občanov informujeme, že v 
mesiaci marec 2023 sa budú do elektronic-
kých schránok aktivovaných na doručo-
vanie zasielať rozhodnutia o vyrubení 
poplatku za komunálny odpad na rok 
2023. Z tohto dôvodu občanov žiadame, 
aby si v tomto období kontrolovali prijaté 
správy v elektronických schránkach. Tak-
tiež občanov upozorňujeme na skutočnosť, 
že zaplatenie poplatku za komunálny 
odpad na rok 2023 má stanovené 3 splátky:
1. splátka do 30. 6. 2023,
2. splátka do 31. 7. 2023,
3. splátka do 31. 8. 2023.

Občania, ktorí nemajú elektronic-
kú schránku aktivovanú na doručovanie, 
dostanú rozhodnutia v papierovej forme, 
o čom budeme informovať v ďalšom vy-
daní Radničných novín.

V zmysle § 82 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov si musí 
poplatník uplatniť nárok na zníženie alebo 
odpustenie poplatku za komunálny odpad 
za zdaňovacie obdobie 2022 najneskôr 
do 90 dní po skončení zdaňovacieho ob-
dobia, t. j. do 31. 3. 2023, a to predložením 
podkladov, ktoré sú uvedené v článku 
3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariade-
nia Mesta Žilina č. 12/2022 o poplatku. 
Úľava vo výške 20 % na poplatku za ko-
munálny odpad na rok 2023 (pri dovŕšení 
62 rokov a viac) k 31. 12. 2022 sa priznáva 
automaticky, nie je potrebné ju nahlasovať. 

Autor: EL

DOČASNÉ OBMEDZENIA NA ŽILINSKÝCH 
CESTÁCH A CHODNÍKOCH

v dôsledku výmeny existujúcich rozvodov 
tepla a zmeny média z parného na horúcovodné

V súvislosti s výstavbou nového horúcovodu je potrebný aj výrub a orez 
drevín, lebo boli v minulosti tieto stromy vysadené v ochrannom pásme 
parovodu. Prevádzkovateľ má právo a povinnosť v zmysle zákona o te-
pelnej energetike odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stro-
my a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádz-
ky sústavy tepelných zariadení.

Po výmene rozvodov dôjde k zníženiu strát o 10 až 15 %. Menšie straty na 
rozvodoch znamenajú menej vyrobenej tepelnej energie, nižšiu spotrebu 
paliva, menej emisií a lepšie ovzdušie. Realizátor MH Teplárenský holding, 
a.s., závod Žilina sa dotknutým obyvateľom sídliska Hliny ospravedlňuje 
a žiada o trpezlivosť a pochopenie pri obmedzeniach súvisiacich s výme-
nou rozvodov tepla.  

Mesto Žilina informuje, že od marca do októbra tohto roka sa plánuje 
na sídlisku Hliny realizovať výmena existujúcich rozvodov tepla a zme-
na média z parného na horúcovodné.  

Výmena si vyžiada aj terénne práce, preto budú niektoré úseky ulíc 
rozkopané. Plánovaná tretia etapa výmeny horúcovodov v Žiline bude 
rozdelená do dvoch častí. Prvá sa dotkne ulíc Jarná, Saleziánska, 
Nešporova, Alexandra Rudnaya a Dolné Rudiny. 

V druhej časti sa bude pracovať v uliciach Mostná, Tomáša Rúžičku, 
Puškinova, Antona Bernoláka, Čajakova, Juraja Fándlyho a Lichardova.  
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Dokončili sme čipovanie 
smetných nádob

Všetky smetné ná-
doby na zmesový ko-
munálny odpad pri 
rodinných domoch, 
na sídliskách a vo 
fi rmách v Žiline sú už 
označené samostat-
ným čipom. Mesto tak 
ukončilo prvú etapu 
optimalizácie systému 
odpadového hospo-
dárstva. Ide o pomer-
ne zdĺhavý a náročný 
proces, ktorého výsled-
kom bude množstevný 
zber odpadu. Ten po-
vedie k spravodli-
vejšiemu vyrubovaniu 
poplatkov za komu-
nálny odpad a záro-
veň k motivácii odpad 
triediť.   

Do konca tohto roka budú vozidlá vyba-
vené vážiacim systémom, čo nám taktiež 
pomôže pri optimalizácii vývozu odpadu 
a následne uľahčí prechod na množstevný 
zber, čo bude zároveň posledným krokom 
tohto procesu. Predpoklad jeho zavedenia 
je rok 2024. 

Čipovanie smetných nádob je účinný 
nástroj, ktorý samospráve pomôže zefek-
tívniť zber odpadu. Vďaka čipom získame 
skutočný prehľad o počte, rozmiestnení 
jednotlivých kontajnerov a zároveň o reál-
nych vývozoch komunálneho odpadu. 
Smetná nádoba bude pri vyprázdňovaní 
automaticky oskenovaná prostredníctvom 
čítačiek umiestnených na vozidlách alebo 
prostredníctvom ručných čítačiek. Odpad 
z nádob, ktoré nie sú očipované, sa nebude 
vyvážať. Zabránime tak neoprávnenému 
navyšovaniu zvážanej kapacity, presúva-
niu nádob a pod. 

Autor: MB

AKTUÁLNY STAV

PLÁNY DO BUDÚCNA

Z ulíc mesta ubúdajú vraky áut
Autor: MB

Žilinčania si privykajú 
na zber jedlých olejov
So zberom nového druhu odpadu sme 
začali v máji minulého roka. Pre tieto úče-
ly v meste pribudlo 84 ks kontajnerov 
rozmiestnených vo všetkých lokalitách. 
Od spustenia zberu sme zviezli 1 363 kg 
jedlých olejov a tukov, čo predstavuje 
mesačný priemer v kontajneri v objeme 
1,9 kg. V tomto roku mesto plánuje roz-
miestniť ďalšie zberné nádoby, a to hlavne 
na sídliská. V minulosti bol jedlý olej po 
využití v domácnostiach vo väčšine prípa-
dov vylievaný do odpadových systémov, 
čo so sebou nieslo množstvo negatív 
aj pre životné prostredie. Nielenže sa 
upchávali odpadové rúrky a kanalizácia, 
ale vznikali i problémy 
pri spracovaní od-
padových vôd 
v čističkách. Vy-
zbieraný olej sa 
ďalej spracúva a 
slúži na iné výro-
by, čím chránime 
životné prostredie.

V evidencii máme 
aktuálne 207 starých 
alebo nefunkčných 
automobilov, ktoré 
zaberajú verejné 
priestranstvo proti-
zákonne. V minulom 
roku mesto odtiahlo 
27 autovrakov. Po-
tešujúce je, že až 74 
majiteľov vrakov sa 
zachovalo zodpoved-
ne a svoje auto 
odstránili sami hneď po 
doručení našej výzvy. 
V prípade, že je ma-
jiteľ známy, náklady na 
odtiahnutie znáša on. 
Ak auto nemá EČV a 
nedá sa zistiť ani VIN, 
vozidlo nemáme ako 
identifi kovať. Vtedy 
prepadá v prospech 
štátu a náklady na od-
tiahnutie uhradí okres-
ný úrad. Proces od-

straňovania starých 
vozidiel z obce je 
dosť zdĺhavý, pretože 
musíme postupovať 
v zmysle zákona a 
dodržiavať predpísa-
né lehoty jednotli-
vých krokov. Ďaku-

jeme obyvateľom 
za spoluprácu pri 
nahlasovaní autovra-
kov. Zároveň prosíme 
o trpezlivosť, pretože k 
náprave nemôže dôjsť 
okamžite, ide o lehotu 
približne 3 mesiacov. 

ale vznikali i problémy 
pri spracovaní od-

Autor: MB 
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Na vandalizmus 
doplácame

Nedávno sa vandali zamerali na novú lávku 
pre peších a cyklistov na Obchodnej ulici, ktorú 
mesto Žilina sprístupnilo len začiatkom novem-
bra minulého roka. Podľa predbežných obhlia-
dok je zrejmé, že porušenie povrchu kompozit-
nej dosky bolo spôsobené úmyselne, a to buď 
ostrým predmetom alebo hrotom. Páchateľov 
bolo zrejme viac a museli byť dobre vybavení, 
keďže porucha krytu bola spôsobená hrubým 
mechanickým poškodením.

Opravu lávky samospráva vyčíslila predbežne 
na 2 600 eur bez DPH. Tieto fi nancie mohla 
žilinská radnica využiť oveľa efektívnejšie 

Žilinská samospráva 
napreduje v boji proti 
nelegálnym bilbordo-
vým plochám, ktoré 
vytvárajú vizuálny 
smog v našom meste 
a jeho okolí. Kon-
com minulého roka 
demontovala z verej-
ných priestranstiev 
ďalších 12 reklamných 
stavieb, ktoré stáli na 
pozemkoch mesta. 
Nelegálne reklam-
né stavby na Pred-
mestskej ulici, na síd-
lisku Solinky, Vlčince 
a Hájik odstránila 
spoločnosť, ktorá za-
bezpečuje aj ich us-
kladnenie a násled-
nú likvidáciu. Mesto 

Autor: BZ Žilina tak plní záväzok 
o čistejšom verejnom 
priestore a podniká 
ďalšie kroky v boji 
s nežiaducim vizuál-
nym smogom. Už v 
minulosti samospráva 
masívne demontova-
la reklamné stavby 
popri hlavnom cest-
nom ťahu na Martin či 
Kysuce. Následne bol 

Pokračujeme v odstraňovaní reklamných stavieb 

Žilinská samospráva 
koncom minulého 
roka demontovala 

z verejných 
priestranstiev 

ďalších 12 
reklamných 

stavieb, ktoré stáli 
na pozemkoch 

mesta. 

Žilinské mestské časti čelia útokom van-
dalov pravidelne. Terčom ich bezohľadného 
vyčíňania sa stáva všetko, čo slúži verejnosti. 
Vandali ničia lavičky, smetné nádoby, 
poškodzujú autobusové zastávky či verejnú 
zeleň.  Takéto bezohľadné vyčíňanie robí 
starosti nielen kompetentným na mestskom 
úrade, znepokojuje tiež väčšinu obyvateľov. 
Na opravu zničených objektov sa totiž 
skladajú všetci obyvatelia mesta. 

vypracovaný pasport 
nelegálnych reklam-
ných stavieb. V boji s 
reklamným smogom 
ide žilinská radnica 
príkladom, keďže si 
volí na informovanie 
verejnosti prostried-

ky, ktoré vizuálne 
nezaťažujú verejný 
priestor. Občanov 
pravidelne informu-
je prostredníctvom 
internetovej stránky 
mesta, sociálnych 
sietí, citylightov či 

Radničných novín. 
K eliminácii reklam-
ného smogu prispieva 
aj fakt, že samospráva 
žiadne veľkoplošné 
reklamné plochy, vrá-
tane bilbordov nevy-
užíva.

a účelnejšie. Pri odhaľovaní pácha-
teľov môžu napomôcť i občania. 
V prípade, že sa stanú svedkom po-
dobných činov, odporúčame obrátiť sa 
na Mestskú políciu v Žiline, prípadne na 
policajný zbor. 

Výbornou prevenciou sa v tomto prí-
pade ukazuje tiež monitorovanie via-
cerých lokalít kamerovým systémom. 
Podľa skúseností Mestskej polície 
v Žiline je práve na miestach monitoro-
vaných kamerami nižšie riziko kriminality 
a útokov vandalov. 

Autor: BZ
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ZASADNUTIA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ V ROKU 2023

VÝBOR Č. 1: HLINY I – IV, STARÉ MESTO
Každý tretí štvrtok v mesiaci o 16.00 hod. v miestnosti PP 
na Mestskom úrade v Žiline: 16. február 2023, 16. marec 
2023, 20. apríl 2023, 18. máj 2023, 15. jún 2023, 21. septem-
ber 2023, 19. október 2023, 16. november 2023, 14. de-
cember 2023.

VÝBOR Č. 2: BÔRIK, HLINY V – VIII, MALÁ PRAHA
Vždy prvú stredu v mesiaci o 17.00 hod. na Základnej 
škole Vendelína Javorku (jedáleň, 1. poschodie).

Každý prvý utorok v mesiaci o 17.00 hod. v zborovni 
Základnej školy Gaštanová (okrem letných prázdnin 
a sviatkov): 7. február 2023, 7. marec 2023, 4. apríl 2023, 
2. máj 2023, 6. jún 2023, 5. september 2023, 3. október 
2023, 7. november 2023, 5. december 2023.

Prípadné zmeny a ďalšie informácie sledujte na face-
bookovej skupine „Žilina – Solinky“.

VÝBOR Č. 3: SOLINKY

VÝBOR Č. 4: VLČINCE
Každý prvý pracovný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. 
v jedálni Denného centra dôchodcov na Vlčincoch II:
2. február 2023, 2. marec 2023, 6. apríl 2023, 4. máj 2023, 
1. jún 2023, 7. september 2023, 5. október 2023, 2. novem-
ber 2023, 7. december 2023.

VÝBOR Č. 5: HÁJIK

Každý prvý utorok v mesiaci na Základnej škole Námes-
tie mladosti, príp. vo vonkajšom priestore pred vstupom 
do základnej školy (okrem sviatkov a prázdnin): 7. február 
2023 o 17.00 hod., 7. marec 2023  o 17.00 hod., 4. apríl 2023  
o 17.00 hod., 2. máj 2023 o 18.00 hod. (vonkajší priestor pred 
vstupom do základnej školy), 6. jún 2023 o 18.00 hod. (von-
kajší priestor pred vstupom do základnej školy), 5. septem-
ber 2023 o 18.00 hod. (vonkajší priestor pred vstupom do 
základnej školy), 3. október 2023 o 18.00 hod. (vonkajší pries-
tor pred vstupom do základnej školy), 7. november 2023 
o 17.00 hod., 5. december 2023 o 17.00 hod.

VÝBOR Č. 6: BYTČICA, ROSINKY, TRNOVÉ

V 1. polroku 2023 sa v mestskej časti Bytčica uskutočnia 
stretnutia o 17.00 hod. v Kultúrnom dome (denné cen-
trum) v termínoch: 1. február 2023, 29. marec 2023, 3. máj 
2023.

V 1. polroku 2023 sa za mestské časti Rosinky/Trnové us-
kutočnia stretnutia o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Trno-
vom v termínoch: 28. marec 2023, 2. máj 2023.

VÝBOR Č. 7: BÁNOVÁ, ZÁVODIE, ŽILINSKÁ LEHOTA

VÝBOR Č. 8: BRODNO, BUDATÍN, MOJŠOVA 
LÚČKA, POVAŽSKÝ CHLMEC, STRÁŽOV, VRANIE, 
ZÁDUBNIE, ZÁSTRANIE

V mestskej časti Bánová sa stretnutia uskutočnia o 16.00 
hod. v Základnej škole v Bánovej: 8. február 2023, 7. jún 
2023, 4. október 2023, 29. november 2023.

V mestskej časti Závodie sa stretnutia uskutočnia o 16.00 
hod. v Základnej škole v Závodí: 7. február 2023, 6. jún 
2023, 3. október 2023, 28. november 2023.

V mestskej časti Žilinská Lehota sa stretnutia uskutočnia o 
16.00 hod. v Kultúrnom dome v Žilinskej Lehote: 9. február 
2023, 8. jún 2023, 5. október 2023, 30. november 2023. 

Samosprávy sú povinné na svojom území odchytávať túlavé zvieratá a zabez-
pečovať pre ne veterinárnu starostlivosť. Žilinské mačky nájdu v novom zariadení 
svoj dočasný domov, v rámci ktorého podstúpia veterinárnu prehliadku, očko-
vanie, kastráciu, odparazitovanie a v prípade zranenia či choroby im bude za-
bezpečená liečba. Následne budú mačky ponúknuté na adopciu v spolupráci 
s OZ Žilinské labky (www.zilinskelabky.sk), kde už dnes hľadá novú rodinu nie-
koľko nemých tvárí. Karanténna stanica pre odchytené túlavé mačky s kapaci-
tou 20 miest funguje od januára a nachádza sa na ulici Do Stošky v mestskej časti 
Bánová. V prípade potreby odchytu túlavých zvierat kontaktujte: Mestský úrad 
v Žiline 041/7063123 alebo Mestskú políciu v Žiline 159.

Zriadili sme karanténnu stanicu pre opustené mačky

Občania s poslancami si dohodli frekvenciu poslaneckých 
stretnutí  trikrát ročne s tým, že v prípade potreby dajú pod-
net na zvolanie mimoriadneho stretnutia poslanca s občan-
mi. O prípadnej zmene termínu stretnutia budú občania 
včas informovaní na oznamovacej tabuli v danej mestskej 
časti, v miestnom rozhlase, ako aj na internetovej stránke 
mesta Žilina.  Brodno: 6. marec, 5. jún a 2. október – ZŠ vždy 
o 17.00 hod., Budatín: 7. marec, 13. jún a 3. október – ZŠ 
vždy o 17.00 hod., Mojšova Lúčka: 9. marec, 8. jún a 5. 
október vždy o 18.00 hod., Považský Chlmec: 10. marec, 
9. jún a 6. október – poslanecká miestnosť vždy o 17.00 
hod., Strážov: 13. marec, 12. jún a 9. október vždy o 16.30 
hod., Vranie: 9. marec, 8. jún a 5. október – Kultúrny dom 
vždy o 16.30 hod., Zádubnie: 8. marec, 7. jún a 4. október 
– MŠ vždy o 16.30 hod., Zástranie: 8. marec, 7. jún a 4. ok-
tóber – Kultúrny dom vždy o 18.00 hod. 

  Autor: MB

Stretnutia s občanmi v jednotlivých volebných obvodoch sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu: 
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ZADARMO
do každej schránkyMESAČNÍK

FEBRUÁR 2023

Mesto Žilina

C E N A   Z U U P S
C E N A   Z A   U R B A N I Z M U S
výstava inšpiratívnych príkladov kvalitného územného rozvoja 
a diel urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, 
ktoré boli odbornou porotou nominované a ocenené
v súťaži Cena za urbanizmus za roky 2009 - 2019

v ý s t a v a   p o t r v á   d o  1 0 / 0 2 / 2 0 2 3
 

Pozývame Vás na výstavu

Horný Val 67
vstup z nádvoria oproti sídlu ÚHA
pondelok - piatok 14.00 - 17.00 hod
uha.zilina.sk

HISTÓRIA 

VÝVOJA A VÝROBY

ELEKTRONICKÝCH

SÚČIASTOK 

NA SLOVENSKU

Výstava v priestoroch rektorátu 

do 24. 2. 2023

ODDYCHOVÁ ZÓNA STAVEBNEJ FAKULTY

ŽILINSKEJ UNIVERZITY

Motivačný balíček kom-
postovateľných vre-
ciek, aby sa lepšie 
zbieralo a mes-
to bolo čistejšie, 
ponúkame všet-
kým majiteľom psov 
v paneláku, v rodin-
nom dome i fi rmám, 
ktorí majú za svojich 
miláčikov zaplatenú 
daň za rok 2022. Vrecká si môžete vyzdvihnúť 
na pracovisku stavebného úradu a životného 
prostredia v klientskom centre Mestského úra-
du v Žiline na Nám. obetí komunizmu, a to 
do konca februára. Doklad o zaplatení nie je 
potrebný, vašu platbu si skontrolujeme podľa 
občianskeho preukazu, fi rmy uvedú IČO.

PSIČKÁRI
vydávame vrecká na exkrementy!

Psičkári, správajte sa zodpovedne a udržujte 
pri venčení svojich miláčikov čistotu. 

Autor: MB 



FEBRUÁR
31. DIVADELNÁ SEZÓNA 2022/2023

I. PAGÁČOVÁ V INSCENÁCII TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ

STREDA 1 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN  PRACHY!
     TEXT ANDREAS SAUTER, BERNHARD STUDLAR / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH 

ŠTVRTOK 2 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 45 MIN  NIEKTO PRÍDE
     TEXT JON FOSSE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 85 MIN  TRIKY, FET A MAKAČI
     TEXT MOHAMED ROUABHI / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 4 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN  NEZNÁŠAM ŤA!
     TEXT MICHAL TOMASY A KOLEKTÍV / RÉŽIA MICHAL TOMASYAH

ŠTVRTOK 9 17:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN  NAŠE FOTKY
     TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PIATOK 10 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN  VEDĽAJŠIE ÚČINKY
     TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH

SOBOTA 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 105 MIN  COCO CHANEL
     TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

UTOROK 14 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 70 MIN  TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ
     TEXT NICOL HOCHHOLCZEROVÁ / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

STREDA 15 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 70 MIN  TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ
     TEXT NICOL HOCHHOLCZEROVÁ / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

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

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

PONDELOK 20 20:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT  FRAGILE
     KONCERT A CAPELLA

STREDA 22 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 155 MIN  ANNA KARENINA
     TEXT ARMIN PETRAS / RÉŽIA MARIÁN AMSLERAH

ŠTVRTOK 23 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN  HEY! SLOVÁCI
    OBNOVENÝ AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH,  TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

PIATOK 24 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN  ŽLTÁ ČIARA
     TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA 25 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 105 MIN  COCO CHANEL
     TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

PONDELOK 27 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ  3T V DIVADLE
     IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

ONLINE PROGRAM

Program február 2023 
Trvá do 3. 2. VÝSTAVA Master’s Eye Award: Výber z ocenených / Trienále plagátu Trnava 2022
1. 2.  17.00 PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU Master’s Eye Award – Profily osobností
2. 2.  19.00 KONCERT Mladé operné nádeje
8. 2.  18.00 PREMIETANIE SCANDI 2023 Letné svetlo a potom príde noc (r. Elfar Adalsteins, 2022)
9. 2.  19.00 KONCERT Mayas / Buck / Vrba
16. 2.  17.00 GENIUS LOCI Kartografi, geodeti a historici Žiliny
21. 2. 17.00 PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU Stručné dejiny severského filmu
22. 2. 18.00 PREMIETANIE SCANDI 2023 Je mi zo seba zle (r. Kristoffer Borgli, 2022)
23. 2. 17.30 VERNISÁŽ 365 dní bolesti / Milan Krajčo
25. 2. 10.00 INKLUZÍVNE KINO Veľké želanie (r. Carlos Gutiérrez, 2019)
25. 2. 15.00 RODINNÁ SOBOTA Pinokio / Divadlo zo šuflíka

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina
041 764 9692, info@rosenfeldovpalac.sk
www.rosenfeldovpalac.sk


