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Žilinská samospráva zakúpila dva nové elektromobily pre rozvoz 
stravy seniorom. Nové vozidlá s nulovými emisiami prispejú k zníženiu 
znečistenia ovzdušia a prinesú výraznú úsporu pohonných látok. 

Seniorom rozvážajú 
jedlo dva nové 
elektromobily

Kúpou týchto elek-
tromobilov pokračuje 
mesto Žilina v realizácii 
projektu Zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa 
zmene klímy v meste 
Žilina podporeného 
v rámci Nórskych 
grantov 2014 – 2021 
a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. 

Dve nové elektrické 
vozidlá prinesú samo-

správe nielen eko-
nomické, ale i ekolo-
gické výhody. Vďa-
ka výrazne nižšej uhlí-
kovej stope budú mať 
dosah na zmiernenie 
klímy v našom meste. 

Mesto má v súčasnosti 
k dispozícii 6 vozidiel 
na prepravu stravy pre 
seniorov, ktorí sú na 
túto službu odkázaní. 
Denne rozvezú pri-
bližne 420 obedov 
a najazdia v priemere 
240 kilometrov, v zá-

vislosti od plánu roz-
vozu. Seniori trpia 
zmenou klímy najviac, 
preto sa stali cieľovou 
skupinou projektu. 

Nové elektrické vo-
zidlá typu CITROËN 
JUMPY-e FURGON za-
kúpila žilinská radnica 
za takmer 94,5-tisíc 
eur. Automobily majú
jednoduché ovlá-
danie, ponúkajú
reálny dojazd na 
úrovni 300 kilometrov 
a rýchle nabíjanie. 

Na Vlčinciach revitalizujeme 
ďalší vnútroblok

Začína sa s rekonštrukciou parovodu

Aj vaše 2 % môžu podporiť 
správnu vec

Na žilinských školách pribúda zeleň
3/ SPRAVODAJSTVO

Máte už aplikáciu MyBus?
5/ SAMOSPRÁVA

Orez stromov
Čisté mesto

Mestskí poslanci rokovali vo februári 
o viacerých dôležitých témach

Systém parkovania v centre 
Žiliny čakajú od júna zmeny
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Peter Fiabáne
primátor

Milí Žilinčania, 

máme za sebou mrazivý mesiac február, 
v ktorom bola situácia so zimnou údržbou 
veľmi náročná. Začiatkom mesiaca nás 
prekvapilo silné sneženie, v dôsledku čoho 
sa vyhlásila i mimoriadna situácia na území 
Žiliny. Sneženie spôsobilo obmedzenia na 
cestách či chodníkoch. Poďakovanie za po-
moc patrí dobrovoľným hasičom, ktorí boli 
nápomocní pri tejto kalamite a odstraňovali 
spadnuté stromy a konáre z komunikácií 
a parkovísk na celom území mesta. 

Od marca do októbra sa bude na sídlisku 
Hliny realizovať výmena existujúcich roz-
vodov tepla a zmena média z parného na 
horúcovodné. Výmena si vyžiada aj terénne 
práce, preto budú niektoré úseky ulíc rozko-
pané, čo spôsobí i obmedzenie na žilinských 
cestách a chodníkoch.

Na mestskom úrade pracujeme na príprave 
viacerých projektov, ktoré skvalitnia život 
v našom meste a zlepšia poskytované služ-
by. Napríklad vďaka fi nančnému príspevku 
z Nórskych grantov mesto zakúpilo dva elek-
tromobily na rozvoz stravy seniorom, ktoré 
vďaka nulovým emisiám prispejú k zníženiu 
znečistenia ovzdušia. Ako ste už určite poču-
li, mesto sa venuje taktiež téme parkovania. 
Situácia s parkovaním je každým rokom 
viac náročnejšia a komplikovanejšia. Samo-
správa sa z tohto dôvodu rozhodla pristúpiť 
k riešeniu parkovacej politiky. Pre občanov 
je pripravená široká komunikačná kampaň, 
v ktorej sa predstaví nový model parkovania 
v meste. 

V marci si pripomíname Medzinárodný deň 
žien a Deň učiteľov. Nezabudnime 8. mar-
ca popriať a poďakovať našim manželkám, 
mamám a starým mamám i ďalším ženám 
v našom okolí, vďaka ktorým je náš ži-
vot krajší a veselší. Ku Dňu učiteľov 28. mar-
ca chcem zaželať všetkým, ktorí si vybrali 
toto náročné povolanie, veľa zdravia, pra-
covných úspechov a energie, ktorú denne 
pri výučbe vkladajú do našich najmenších. 
Učitelia, patrí vám veľká vďaka.

Zmenou parkovacie-
ho systému chce rad-
nica uľahčiť reziden-
tom parkovanie v 
okolí svojho bydliska, 
zjednodušiť úhradu 
za parkovanie a za-
viesť opatrenia, ktoré 
zefektívnia využívanie 
parkovacích miest. 
Regulovaná zóna par-
kovania sa zatiaľ 
územne nezmení. Ďal-
šie rozširovanie par-
kovacích zón bude 
predmetom násled-
nej etapy regu-
lácie parkovania v 
meste Žilina. Obyvate-
lia centra budú môcť aj 
naďalej po registrácii a 
zakúpení rezidentskej 
karty v mieste svojho 
bydliska parkovať ne-
obmedzene, bez nut-
nosti ďalšieho po-
platku.  Zároveň sa 
upraví vydávanie rezi-
dentských kariet. Os-
tatní vodiči si za par-
kovanie v platených 
zónach budú musieť 
uhradiť hodinové par-
kovné. 

Ďalšie informácie budeme priebežne 
zverejňovať na všetkých dostupných

 komunikačných kanáloch mesta. 

Sledujte našu webovú stránku 
a sociálne siete. 

Systém parkovania v centre 
Žiliny čakajú od júna zmeny
V Žiline sa od 7. júna 2023 mení systém parkovania. Žilinská samosprá-
va sa od tohto dátumu stane výlučným prevádzkovateľom regulácie 
parkovania v centre mesta a pri tejto príležitosti pripravuje viacero 
noviniek. Dlhodobo plánovaná zásadná reforma parkovania  by mala 
v budúcnosti priniesť posun rezidentského parkovania z centra mesta 
na všetky žilinské sídliská. 

Dôležitým faktom je, 
že žilinská samospráva 
bude systém parko-
vania prevádzkovať 
výlučne vlastnými si-
lami a nebude ho 
zadávať žiadnemu 
ďalšiemu subjektu. 

Znamená to, že všetky 
fi nancie, ktoré systém 
regulácie parkovania 
prinesie, budú príjmom 
do pokladnice mesta. 

Vybrané prostried-
ky sa použijú okrem 
prevádzky systému 
parkovania aj na in-
fraštruktúrne opatre-
nia v dynamickej a 
statickej doprave a na 
rozvoj mobility v meste.

Autor: BZ Výšku úhrady za 
parkovné, spôsob 

jeho platenia a 
podmienky systému 

parkovania bude 
upravovať nové 

všeobecne záväzné 
nariadenie o dočas-

nom parkovaní 
motorových vozidiel 

na vymedzených 
úsekoch miestnych 

komunikácií na 
území mesta Žilina, 
ktoré bude pred-
metom schvaľo-

vania najbližšieho 
mestského zastupi-
teľstva. Regulácia 
statickej dopravy 

v Žiline má zvýhodniť 
ľudí, ktorí majú trvalý 

pobyt v Žiline. 

PARKOVACIA

streda 5. apríl

o 17.00 hod.

veľká zasadacia miestnosť
Mestský úrad v Žiline

POLITIKA

POZVÁNKA NA STRETNUTIE
pre obyvateľov centra mesta
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Žilinská samosprá-
va získala z Integro-
vaného regionálneho 
operačného pro-
gramu (IROP) viac 
ako 180-tisíc eur na 
vybudovanie prvkov 
zelenej infraštruktúry v 
ďalších školských zaria-
deniach v meste. 

Ide o druhú etapu pro-
jektu, ktorého cieľom 
je skvalitniť životné 
prostredie a podporiť 
rozvoj verejnej zelene 
v areáloch škôl. 

Zrevitalizované zelené 
plochy vytvoria pre žia-
kov jedinečný priestor 
pre získavanie nových 
vedomostí a zručností 
hravou formou. Peda-
gógom zase poskyt-
nú viac príležitostí na 
motiváciu a vedenie 
detí. Tentoraz sa pro-
jekt bude realizovať 
v Základnej škole s ma-
terskou školou (ZŠ s MŠ) 
Gaštanová, Základ-
nej škole Limbová 
a ZŠ s MŠ Do Stošky 
v Bánovej. 

Žiaci ďalších troch 
základných škôl sa 
budú vzdelávať
v krajšom a 
zdravšom prostredí. 
Školské areály sa 
zazelenajú pre 
celkovo 1 522 detí. 
Tie vo vynovených 
vonkajších priesto-
roch získajú bližší 
kontakt s prírodou, 
ktorá sa im zároveň 
stane živou učebňou 
pre výučbu via-
cerých predmetov. 

PROJEKTY BUDÚ REALIZOVANÉ 
S PODPOROV FONDOV:

Základná škola s materskou školou Gaštanová 
na Solinkách vďaka príspevku z eurofondov zre-
vitalizuje svoje átrium. Pribudnú tu moderné prvky 
v podobe terás, nového sedenia a farbených 
pohľadových múrov. Priestor skrášli dominant-
ná výsadba v troch záhonoch a osem nových 
stromčekov. 

Celkové oprávnené výdavky 
na projekt Zelené opatrenia areálov ZŠ 

a MŠ v meste Žilina – 2. etapa predstavujú 
sumu 191 781,49 eura. Z toho sa mestu 

podarilo získať príspevok vo výške 
182 192,42 eura z Integrovaného regionál-

neho operačného programu (IROP). 
S výstavbou by sa malo začať po 

ukončení kontroly verejného obstarávania 
Riadiacim orgánom IROP. Následne bude 

realizácia projektu trvať 7 mesiacov.

ZŠ s MŠ Gaštanová – vizualizácia projektu

Nový zelený priestor, ktorý sa bude využívať ako 
exteriérová trieda, vznikne aj v areáli Základ-
nej školy Limbová, na rovnakom sídlisku. Pro-
jekt revitalizácie počíta s vytvorením jednotnej 
spevnenej plochy uprostred átria obklopenej 
palisádovým vyvýšeným záhonom a pestrou 
zeleňou. Priestor doplní nový mobiliár a tienenie 
vytvorené z popínavých rastlín. 

ZŠ Limbová – vizualizácia projektu

Časť nenávratného fi nančného príspevku sa 
využije na vybudovanie školskej záhrady v areá-
li Základnej školy s materskou školou Do Stošky 
v Bánovej. Jej súčasťou bude skleník a osem 
vyvýšených záhonov, v ktorých sa budú pes-
tovať bylinky a sezónna zelenina. Areál doplní 
20 nových ovocných kríkov, vysadia sa tiež dve 
jablone a dve čerešne. 

ZŠ s MŠ Do Stošky – v týchto miestach 
pribudne skleník a vyvýšené záhony. 

Na záver len informujeme, že 1. etapa rovnomenného projektu je tesne pred začatím realizácie. 
Modernizácia školských areálov sa v tomto prípade týka Vlčiniec – konkrétne Základnej školy 
s materskou školou sv. Gorazda a Materskej školy Trnavská. 

Základná škola s materskou školou sv. Gorazda vďaka príspevku z eurofondov zrevitalizuje svoje 
dve átriá. Modernizácia vonkajších priestorov Materskej školy Trnavská prinesie nielen výmenu 
hracích prvkov, ale tiež úpravu centrálneho trávnika.  

Celkové oprávnené výdavky na 1. etapu projektu predstavujú sumu 303 199,74 eur, pričom prís-
pevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je vo výške 288 039,75 eur. 
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Rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej 
dopravy zďaleka nekončia. Modernizáciu 
v rámci 3. etapy čaká ďalších 13 zastávok, 
ktoré spríjemnia čakanie cestujúcim 
na dopravný spoj.

Autor: KZ

Obnoví a doplní sa 
drobný mobiliár v 
podobe prístreškov 
na smetné nádo-
by, lavičky, ležadlá, 
kruhové lavičky či 
šachové stoly.  Z hľa-
diska vegetačných 
úprav samospráva 
vytvorí nové herné 

Na Vlčinciach zrevitalizujeme vnútroblok

Práce začnú v jar-
ných mesiacoch a 
sú podporené z Re-
gionálneho ope-
račného programu.  

Samospráva 
zmodernizuje 
ďalšie zastávky

Počas prác sa komp-
letne vymení pod-
ložie zastávkového 
zálivu a jeho výška sa 
prispôsobí tak, aby 
bola debarierizačná. 
V zmodernizovaných 
zastávkach pribudne 

prístrešok a základ-
né vybavenie ako 
lavička a odpadkový 
kôš. Farebné preve-
denie bude rovnaké 
ako v 2. etape a 
použije sa neutrálna 
antracitová farba. 
Realizácia staveb-
ných prác zvýši prie-
pustnosť a kapacitu 
zastávkových zálivov 
a zabezpečí plynu-
losť cestnej premávky 
pri zaťažení dop-
ravou v čase špičky. 
Taktiež sa zlepší in-
terakcia cestujúcich 
a vozidiel mest-
skej hromadnej 
dopravy v kolíz-
nych bodoch výstup 
a nástup. Hlavnou ak-

Vysokoškolákov (smer Vlčince), Žilinská 
univerzita (smer Solinky), Žilinská univer-
zita (smer Vlčince), Limbová (smer cen-
trum), Centrálna (smer centrum), Centrál-
na (smer Jaseňová konečná), Závodská 
(smer centrum), Tajovského (smer cen-
trum), Tajovského (smer Jaseňová), Kultúrny 
dom (Bytčica smer Žilina), Priemyselná 
(smer centrum), Polícia (smer Hurbanova), 
Hollého (smer centrum). 

tivitou projektu budú 
stavebné práce na 
rekonštrukcii a moder-
nizácii zastávok, ktoré 
bude počas 330 
kalendárnych dní rea-
lizovať súkromná spo-
ločnosť. Práce sú 

vysúťažené v hodnote 
1 458 659,66 eura. 
Pričom celková výš-
ka schváleného ne-
návratného fi nan-
čného príspevku pred-
stavuje 1 334 083,93 
eura.

V rámci schválenej 3. etapy budú 
kompletne zrekonštruované tieto zastávky:

PROJEKTY BOLI REALIZOVANÉ 
S PODPOROV FONDOV:

Obnovy sa dočkajú športové asfaltové plochy, vzniknú nové 
chodníky, vytvoria sa herné prvky i mobiliár pre deti a mládež.

Autor: KZ kopce, vysadí zeleň. 
Veľká časť existujúcich 
trávnikov sa rekultivu-
je. Na vyšliapaných 
miestach a oko-
lo nových herných 
plôch i prvkov mo-
biliáru trávnik doplnia 
plastové rohože, čím 
vznikne bezpečnost-
ný povrch. Priestor s 
hernými prvkami sa 

sústreďuje v strede 
vnútrobloku okolo ob-
novovaných ihrísk. 

Pozdĺž západnej 
strany vnútrobloku, 
rovnobežne so Slo-
vanskou ulicou, sa 
vytvorí nová bežecká 
dráha v dĺžke 130 m 
s EPDM povrchom 
z gumovej zmesi. Celý 

areál bude doplnený 
verejným osvetlením. 
Drobný mobiliár tvorí 
viacero detských hoj-
dačiek, vytvorenie 
spevnenej plochy 
stojanov na bicykle, 
doplnenie smetných 
košov, kompostérov 
a knižnej búdky. 

Z herných prvkov pre 
deti a mládež pribud-
nú 4 drevené veže, 
dve budú slúžiť ako 
parkúrové ihrisko a 
dve ako detské ihriská 
s rôznymi preliezka-
mi. Pri južnej detskej 
veži bude vytvorená 
väčšia dopadová 
plocha s gumovými 
rohožami, ktorá bude 
v sebe zahŕňať herné 
prvky pre deti so zníže-
nou schopnosťou 
pohybu. Je to predo-
všetkým trampolína 
a kolotoč pre deti na 
invalidnom vozíku. 
Okolo detských as-
faltových ihrísk sa vy-
tvoria drevené stupne 
tvoriace hľadisko 

a zároveň vznikne 
oporná stena pre 
herné kopce. Revita-
lizácia poteší aj špor-
tovcov, existujúce 
využívané plochy 
budú nahradené 
novým asfaltom a 
doplnené povrchom 
z gumovej zmesi, tak-
tiež sa doplnia tyče 
na volejbalové siete, 
basketbalový kôš, stôl 
na stolný tenis. Mysle-
lo sa aj na seniorov, 
pre ktorých budú do-
plnené dva šacho-
vé stolíky a ihrisko na 
petang. 

Revitalizácia 
vnútrobloku v loka-
lite ulíc Slovanská 
a Tulská na sídlisku 

Vlčince bude 
dokončená do 

31. októbra 2023. 
Celkové náklady 
sú vo výške 676 

792,25 eura, z toho 
je nenávratný 

fi nančný príspevok 
z IROP vo výške 
573 922,32 eura. 
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PODCHOD PRE CHODCOV NA KYSUCKEJ ULICI 
JE OD FEBRUÁRA UZATVORENÝ

Tí však môžu využívať novovybudovaný podchod 
z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu.1. 2.

2. 2.

ŽILINA UŠETRILA V MINULOM ROKU VĎAKA VEREJNÝM 
OBSTARÁVANIAM VIAC AKO 9,5 MILIÓNA EUR

Z pôvodných približne 28 miliónov eur, ktoré 
predstavovali predpokladané hodnoty zákaziek, 

mesto nakoniec zazmluvnilo objednávky v objeme 
viac ako 18,5 milióna eur.

3. 2.

ŽILINA VYHLÁSILA PRE SNEHOVÚ 
KALAMITU MIMORIADNU SITUÁCIU

Na Mestskom úrade v Žiline zasadal 3. februára 
Krízový štáb mesta Žilina, ktorý vyhlásil 

od 17.00 hod. mimoriadnu situáciu na celom 
území mesta v dôsledku pretrvávajúceho 

sneženia a snehovej kalamity. Mimoriadna
 situácia bola odvolaná 8. februára.   

17. 2.

MESTO ŽILINA PRE POŽIAR MESTSKÉHO BYTOVÉHO 
DOMU VYHLÁSILO MIMORIADNU SITUÁCIU

Mesto Žilina vyhlásilo v piatok 17. februára 
o 12.30 hod. v súvislosti s požiarom bytového domu 

na Hájiku mimoriadnu situáciu. 

NA VLČINCIACH BUDEME MAŤ DETSKÉ DOPRAVNÉ 
IHRISKO S NAJMODERNEJŠOU VÝBAVOU

Detské dopravné ihrisko na Nanterskej ulici na sídlisku 
Vlčince, ktoré je v správe Mestskej polície Žilina, 

dostane nové moderné učebné pomôcky. 
Mesto Žilina získalo na ich kúpu grant vo výške 

40-tisíc eur z Nadácie Kia Slovakia.23. 2.

FEBRUÁR V SKRATKE

Webová informačná aplikácia 
(mybus.dpmz.sk) ponúka modernú 

a inteligentnú formu vyhľadania 
spojenia, a preto priamo nahradila 

off-line vyhľadávač

MÁTE UŽ APLIKÁCIU
 MyBus? MyBus?

na internetovej stránke www.dpmz.sk. 

Vyhľadávač spojenia môžu cestujúci  plno-
hodnotne využívať aj v režime on-line.

Okrem vyhľadania optimálneho spo-
jenia jednoduchým spôsobom výberu 
ľubovoľných bodov na mape ponúka in-
formáciu o aktuálnom meškaní spojov 
a cestujúci týmto spôsobom získajú reálnu 
predstavu o príchode spoja na zastávku. 

V rámci vyhľadávača spojenia je k dis-
pozícii aj ďalšia užitočná funkcia, takzvaný 
virtuálny zastávkový panel. Ten sa zobrazí 
po kliknutí na vybranú zastávku a ponúka 
aktuálne informácie o časoch odchodov 
spojov z danej zastávky. Druhou najväčšou 
výhodou sú on-line mimoriadne dopravné 
informácie. 

Prostredníctvom webovej informačnej ap-
likácie budú cestujúci okamžite informo-
vaní o aktuálnych mimoriadnych situáciách 
týkajúcich sa MHD, napríklad o plošnom 
meškaní spojov, výlukách, ale i o zmenách 
cestovného poriadku a podobne.

Webovú informačnú aplikáciu dopĺňa mo-
bilná aplikácia MyBus, ktorá bola vytvorená 
pre oba mobilné operačné systémy iOS 
a Android. 

Mobilná aplikácia MyBus ponúka cestu-
júcim taktiež možnosť pohodlne si zakúpiť 
SMS lístok, nastaviť budík pre vyhľadané 
spojenie alebo prostredníctvom notifi kácií 
budú automaticky upozornení na mimo-
riadne dopravné situácie. 

Android
MyBus

iOS
MyBus

21. 2.

V UTOROK 21. FEBRUÁRA SA KONALO MESTSKÉ 
ZASTUPITEĽSTVO V ŽILINE

Poslanci rokovali na pôde Mestského úradu v Žiline, 
kde prebrali celkovo 41 bodov.
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Žilinskí mestskí poslanci na svojom prvom 
tohtoročnom zasadnutí dňa 21. februára 
2023 rozhodli o zvýšení poplatkov za 
materské školy, školské kluby detí, 
základné umelecké školy či centrá 
voľného času. Žilinská samospráva tak 
reaguje na zvyšovanie cien energií a na 
dosahy vládnych opatrení. 

Autor: BZ

Prvý z nich sa venoval zrušeniu Radničných novín v pa-
pierovej forme. Poslanci predložili návrh zachovať len ich 
elektronickú verziu a fi nancie súvisiace s nákladmi na ich 
tlač presunúť na oblasť školstva. Po diskusii napokon rozhodli 
ponechať papierovú podobu novín, pričom však schválili 
návrh uvádzať v článkoch, ak bola aktivita zrealizovaná na 
základe poslaneckého návrhu. 

Druhým návrhom, ktorý predložila mestskému zastupiteľstvu 
na rokovanie skupina poslancov, bola žiadosť vypracovať 
štúdiu bezpečného prístupu detí k areálu Základnej školy 
s materskou školou sv. Gorazda. Cieľom tejto iniciatívy 
je upraviť verejný priestor na sídlisku Vlčince I z dôvo-
du prehustenej dopravy pri vstupe na sídlisko až po vstup 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa v utorok 21. februára venovalo aj dvom poslaneckým návrhom

Mestskí poslanci rokovali vo februári 
o viacerých dôležitých témach

Mesto Žilina pristúpilo 
k úprave mesačných 
poplatkov v školách 
a v školských zaria-
deniach vo svojej 
zriaďovateľskej pôsob-
nosti z dôvodu náras-
tu prevádzkových 
nákladov. Navýšenie 
poplatkov radnica 
pripravovala veľmi cit-
livo a pragmaticky, 
pričom zmeny dôs-
ledne odkomunikova-
la s riaditeľmi škôl 
a školských zaria-
dení. Pri nastavovaní 
nových poplatkov 
mesto vychádzalo aj z 
poplatkov v iných kraj-
ských samosprávach 
na Slovensku. Aj po 
zvýšení platieb však 
rodičia v Žiline stále 
zaplatia za mater-
skú školu, družinu či 

základnú umeleckú 
školu (ZUŠ) oveľa me-
nej ako v ostatných 
mestách. Po novom 
bude poplatok za 
materskú školu 25 eur, 
teda o 5 eur viac ako 
v súčasnosti. Príspevok 
na školský klub detí vz-
rástol zo súčasných 10 
eur na 15 eur. Zvýšili sa 
tiež poplatky na ZUŠ 
a centrum voľného 
času (CVČ), popla-
tok za dieťa do 25 
rokov v CVČ porastie 
z aktuálnych 20 eur 
na 25 eur a poplat-
ky v ZUŠ sa zvýšia od 
2 eur do 5 eur v závis-
losti od stupňa štúdia 
a formy vyučovania. 
Pri školských obedoch 
vzrastie príspevok zo 
súčasných 15 centov 
na 20 centov. Mesto 
Žilina má pripravený 
plán modernizácie 

verejného osvetlenia 
v hodnote 3,3 milió-
na eur, na realizáciu 
ktorého schválili po-
slanci prijatie úveru 
z Environmentálneho 
fondu. 

Rekonštrukciou verej-
ného osvetlenia do-
siahne žilinská sa-
mospráva výrazné 
úspory spotreby elek-
trickej energie. Ob-
nova osvetlenia sa 
bude realizovať aj 

v budove mestskej kry-
tej plavárne a v trénin-
govej hale zimného 
štadióna. Investičný 
zámer modernizácie 
a spôsob jej fi nanco-
vania odsúhlasili po-
slanci mestského zas-
tupiteľstva. 

V centre mesta vznik-
ne nová ulica po-
menovaná po vý-
znamnom žilinskom 
architektovi M. M. 
Scheerovi. V súčas-

nosti je časťou Ulice 
Andreja Kmeťa, ktorá 
je prerušená ulicou 
Kálov. V mestskej časti 
Bytčica za kaštieľom 
bude novopomeno-
vaná ulica niesť názov 
Repkovského ulica. 
Ofi ciálny názov dostal 
i park v mestskej časti 
Rosinky, ktorý miest-
ni nazývajú Park Ro-
sinky, no dosiaľ nebol 
jeho názov schválený 
mestským zastupiteľst-
vom. 

do školy. Doprava je podľa predkladateľov návrhu pre-
hustená najmä v ranných hodinách, keď rodičia vezú 
autami deti do školy. Materiálom poslanci upozornili 
na dôležitosť bezpečnosti ulíc v blízkosti škôl, ktoré sa kvôli 
zvýšenej premávke áut stávajú nebezpečným priestran-
stvom pre deti. 

Najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľsva v Žiline čaká poslancov 
25. apríla 2023. 
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DORUČOVANIE 
ROZHODNUTÍ

Mesto Žilina začne s doručovaním rozhod-
nutí o vyrubení miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ako aj s rozhodnutiami o vyrubení 
miestnych daní (daň z nehnuteľností a daň 
za psa) koncom apríla 2023. Tie budú 
doručovať Žilinčanom zamestnanci mesta. 

Výmery sa týmto spôsobom doručia 
fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie. 

Občania s aktivovanou elektronickou 
schránkou na doručovanie, ako aj právnic-
ké osoby a živnostníci, obdržali rozhodnutia 
o vyrubení poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady už vo februári, 
resp. im budú zaslané počas marca. 

Dane a poplatok je možné zaplatiť:

•  bezhotovostným prevodom na účet 
    mesta,
• v hotovosti v pokladnici Mestského úradu 
   v Žiline, 
• vkladom v hotovosti v Prima banke na 
    účet správcu dane.

Mesto vyzýva občanov, aby dane a po-
platok platili až po doručení rozhodnutí, 
nie skôr. Zároveň je potrebné mať pri 
sebe, pri každom z vyššie spomínaných 
spôsobov úhrady, doručené rozhodnutia. 

Pri platbe miestnych daní a poplat-
ku na účet je daňovník povinný uviesť 
okrem správnej výšky dane/poplatku 
alebo splátky dane/poplatku aj variabil-
ný symbol, špecifi cký symbol a konštant-
ný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

ZAČÍNA SA S REKONŠTRUKCIOU PAROVODU
Žilinu čakajú v najbližšom období viaceré obmedzenia súvisiace s výme-
nou parných rozvodov za horúcovodné. Tento projekt realizuje spoločnosť 
MH Teplárenský holding, a. s., pod ktorú spadá aj bývalá tepláreň v Žiline. 
Súčasný parovod je za hranicou svojej životnosti a aby sa predišlo vzni-
ku porúch, pristúpil dodávateľ tepla k jeho výmene. Prvotné obmedzenia 
súvisiace s výmenou môžu občania očakávať už začiatkom marca v okolí 
Rajeckej cesty, stanice Žilina-Zariečie a na Dolných Rudinách. 

Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych 
úsekoch, tak aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. V rám-
ci stanoveného harmonogramu sa však nevylučujú zmeny termínov, 
v dôsledku nepredvídateľných okolností. Všetky potrebné informácie, 
ako aj kontakty nájdete na: www.mhth.sk v sekcii Naše teplárne/Žilina/
Dôležité oznamy. O plánovaných odstávkach budú informovať aj správ-
covia bytových domov. 

Harmonogram prác: 
• od 13. marca do 11. júna – v okolí Rajeckej cesty, stanice Žili- 
    na-Záriečie a na Dolných Rudinách (úsek č. 3),
• od 11. apríla do 11. júna – v okolí ulíc Hlinská, Nešporová, A. Rudnaya 
   (úsek č. 1),
• od 2. mája do 2. júla – Saleziánska ulica (úseky č. 4 a 5),
• od 29. mája do 2. júla – Mostná ulica (úsek č. 6),
• od 29. mája do 8. júla – v okolí ulíc Jarná a Saleziánska (úsek č. 2).

Cieľom projektu je zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom 
dôsledku aj emisií. Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo 
sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o 10 až 15 %. 
Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov aj nižšie nákla-
dy na vykurovanie pre obyvateľov Žiliny. Ekologizácia zdroja a prechod 
z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného 
prostredia v regióne. Realizácia stavebných prác si zároveň vyžiadala 
výrub drevín, ktoré boli vysadené v tzv. ochrannom pásme. V zmysle 
platnej legislatívy má prevádzkovateľ právo a povinnosť odstraňovať 
tieto porasty v záujme bezpečnosti alebo spoľahlivosti prevádzky sústavy 
tepelných zariadení. Po ukončení stavebných prác dôjde k náhradnej 
výsadbe zelene. 

Za dočasné obmedzenia sa realizátor projektu vopred ospravedlňuje.

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa 
miestnych daní a poplatkov nájdete 
na: www.zilina.sk v sekcii Aktuality. 

o vyrubení miestnych daní 
a poplatkov sa začne 

koncom apríla
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Čo sa nám podarilo v mestských častiach od začiatku roka?

HLINY I – IV, STARÉ MESTO1.

BÔRIK, HLINY V – VIII, MALÁ PRAHA2.
V mesiacoch december 2022 – február 2023 sa usku-
točnili dve stretnutia s občanmi. Zároveň poslanci za 
daný volebný obvod riešili viaceré, najmä uvedené 
podnety občanov: nedostatočná starostlivosť o vere-
jný priestor, stav chodníkov, komunikácií a verejnej ze-
lene, nedostatočný zber lístia na jeseň a zabezpeče-
nie odvozu občanmi svojpomocne nahrabaného 
lístia, opakované požiadavky na úpravy vysokej stro-
movej a kríkovej zelene, nečistota verejného priestran-
stva, systémové riešenie situovania kontajnerov na 
triedený komunálny odpad v krytých uzamykateľných 
prístreškoch, chýbajúci inteligentný kamerový systém 
v centrálnych častiach obvodu, viaceré opakované 
podnety na portáli Odkaze pre starostu bez odpovede 
pre ich žiadateľov. Poslanci daného výboru mestskej 
časti intenzívne riešia podnety a problematické veci so 
zodpovednými zamestnancami mestského úradu. 

SOLINKY3.
Od začiatku roka sa uskutočnili dve stretnutia poslan-
cov s obyvateľmi Soliniek. Riešili sme viaceré podnety od 
občanov: nedostatočné čistenie priestorov okolo kon-
tajnerov na komunálny odpad, napadané lístie zostalo 
na niektorých miestach zhrnuté na kopách, po zavedení 
spätného vykupovania plastových obalov sú kontajnery 
na plast poloprázdne, nedostatočný počet kontajnerov 
na papier, vo vnútrobloku na Javorovej ulici sú vyschnu-
té stromy, nedostatočná zimná údržba chodníkov 
(odhŕňanie a posypávanie) je podľa vyjadrenia oby-
vateľov na Solinkách nedostatočná. Zároveň pravidelne 
riešime podnety občanov s pracovníkmi mesta. 

Vo februári sa poslanci stretli s prednostom mestského 
úradu. Obsahom rokovania boli požiadavky na zabez-
pečenie fi nancií v sume 120 tisíc eur ročne pre menšie 
investície v rámci volebného obvodu. Následne sme na 
rokovaní poslaneckého výboru Soliniek prebrali návrhy 
na možné projekty, ktoré by sa mohli realizovať v tom-
to roku. Ide najmä o detské ihriská, chodníky, športové 
plochy, lavičky a podobne. V prípade, že sa na nasledu-
júcom zasadnutí mestského zastupiteľstva schvália dané 
fi nančné prostriedku pre túto mestskú časť, bude možné 
projekty realizovať.

Pracovníkmi mesta bola vykonaná oprava na detskom 
ihrisku na Limbovej ulici – opravila sa kľučka a bránka. 
Zamestnanci taktiež vyrovnali pokrivené plotové dielce. 
Jeden chýbajúci plotový dielec ponechali v nezmene-
nom stave a nedoplnili ho kvôli opakovaným poškode-
niam sánkujúcimi sa deťmi, ktoré narážajú do oplotenia. 
V minulom roku bol tento dielec nahrádzaný trikrát, po 
každom snežení.

Poslanci vo volebnom obvode Solinky sa dohodli, že sa 
budú vo funkciách striedať. V roku 2023 bude vo funk-
cii predsedu tohto obvodu poslanec Ľubomír Bechný 
a vo funkcii sekretára poslanec František Talapka.

VLČINCE4.

Vo februári sa konalo už druhé zasadnutie poslaneckého 
výboru tejto mestskej časti. Prítomní boli dvaja po-
slanci z obvodu Ľudmila Chodelková, Karol Čepec 
a zástupca mestskej polície. Na rozdiel od januárového 
stretnutia, tentoraz prišla do priestorov mestského úra-
du aj početná skupina občanov. Okrem pravidelne sa 
opakujúcich podnetov na zlepšenie čistoty v centre 
mesta, problémov s bezdomovcami – obzvlášť v pries-
tore Bulváru, občania žiadali vyriešenie podnetov, 
ktoré iniciujú už dlhšie obdobie. V prvom prípade žiadali 
o vyplnenie výtlkov na komunikácii vo vnútrobloku na 
Hollého ulici, ktoré si doteraz vypĺňali kamenivom svoj-
pomocne. 

Ďalší podnet je výsledkom živelnej výsadby stromov 
pred mnohými rokmi. V minulom roku boli na ulici A. Ber-
noláka odstránené viaceré stromy, ktoré boli vysadené 
priamo na inžinierskych sieťach. Stretlo sa to s nevôľou 
občanov, ale bez ich vypílenia by nebolo možné vy-
meniť rozvody tepla. S nevhodne nasadenými stromami 
majú problém aj na ulici V. Spanyola. Vzrastlé stromy 
sa pri silnejšom vetre dotýkajú fasády a okien bytového 
domu. Zároveň husté koruny zabraňujú prenikaniu sl-
nečného svetla, a tak sú v každej bytovej jednotke 
nepoužiteľné izby, lebo je v nich vlhko a tmavo. Snáď sa 
po rokoch nájde riešenie v jednom aj druhom prípade, 
k spokojnosti občanov.

Stretnutia výboru mestskej časti sa koná každý tretí 
štvrtok v mesiaci, od 16.00 hod., v priestoroch mestského 
úradu. V najbližšom období nebude ich náplňou iba 
riešenie podnetov od občanov, ale aj iniciatívnejšia 
komunikácia ohľadom dvoch zásadných momentov, 
ktoré sa v obvode udejú – zmena parkovacej politiky 
a plánovaná komplexná rekonštrukcia Bulváru.

Za minulé volebné obdobie sa na sídlisku Vlčince po-
darilo zrealizovať: rekonštrukcie  asfaltových ihrísk, do-
pravných ihrísk, revitalizácie 2 vnútroblokov, atletickú 
dráhu a športový areál ZŠ Martinská, opravy chodníkov 
a mostov, nové autobusové zastávky a úprava ich 
okolia, vybudovanie bezbariérového ihriska, a mnoho 
ďalších projektov.  

Nové volebné obdobie sa ešte len začalo. Nevieme, 
koľko fi nancií bude mať k volebný obvod dispozícii. 
Na jar sa začne realizovať vnútroblok ulíc Slovanská – 
Tulská. Novinkou je, že sme získali fi nancie na projekt 
s názvom „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Ži-
lina – I. etapa“ za vyše 300 tis. eur, zveľadia sa 2 základ-
né školy s materskou školou na sídlisku Vlčince.

Autormi článkov sú poslanci za jednotlivé výbory mestských častí v Žiline.
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HÁJIK5. BYTČICA, ROSINKY, TRNOVÉ6.

BÁNOVÁ, ZÁVODIE, ŽILINSKÁ LEHOTA7.

BRODNO, BUDATÍN, MOJŠOVA LÚČKA, 
POVAŽSKÝ CHLMEC, STRÁŽOV, VRANIE, 
ZÁDUBNIE, ZÁSTRANIE8.

Aktuálne sa koncipujú priority volebného obvodu č. 5 
pre volebné obdobie 11/2022 – 11/2026. Poslanci tohto 
obvodu priebežne zasielajú nasledovné požiadavky na 
mestský úrad – napríklad zabezpečenie bežnej údržby, 
posyp Slnečných schodov, opravu betónových scho-
dov k Jednote a tiež ďalšie podnety, ktoré vzišli zo stret-
nutí poslancov s občanmi Hájika.

Koncom roka sa na detskom ihrisku na ulici Mateja 
Bela na Hájiku dokončilo nové oplotenie. Taktiež sa 
začali osádzať kovové ohradníky na kontajnery BRKO 
– kuchynský bioodpad. V prvom štvrťroku by mali  byť 
postupne osadené všetky kontajnery na BRKO na ce-
lom Hájiku v počte 50 kusov. Je to jeden z nástrojov na 
obmedzenie výskytu diviakov na sídlisku Hájik.

Začalo sa s umiestňovaním betónových krytov na 1 100 l
kontajnery na komunálny odpad. V prvom štvrťroku 
by malo  byť na Hájiku postupne osadených 19 kusov 
kontajnerov.  Je to tiež jeden z nástrojov na obmedze-
nie výskytu diviakov na sídlisku. V súvislosti s riešením 
tohto problému pokračujú i práce na budovaní ďalších 
dvoch polopodzemných stojísk v lokalite ulíc Jedlíkova 
a Kempelenova. 

Občianske združenie JAS zorganizovalo v Dennom cen-
tre v Bytčici stretnutie pri príležitosti 10. výročia vzniku za 
účasti poslancov mestskej časti Bytčica a zástupcov mes-
ta Žilina. Tiež zorganizovalo kultúrne podujatie pocho-
vávanie basy v priestoroch Kultúrneho domu.

Prvé stretnutie poslancov s občanmi v mestskej čas-
ti Bytčica sa konalo dňa 1. 2. 2023 za účasti zástupcov 
mesta Žilina, Ing. Vozárika a príslušníka mestskej polície 
p. Tomašca, ktorí občanov informovali o plánovaných 
aktivitách mesta a odpovedali na otázky občanov. 
V mesiaci február sa tiež konalo stretnutie, ktoré bolo zame-
rané na letnú údržbu zelene (pasportizácia mestských 
pozemkov) a správu verejného priestranstva v Bytčici.

DHZ Bytčica organizovala výročnú členskú schôdzu, na 
ktorej vyhodnotili aktivity v roku 2022 a informovali o pri-
pravovaných akciách na rok 2023. Jednou z aktivít DHZ 
Bytčica, bolo zorganizovanie Fašiangového sprievodu, 
ktorý má v našej časti dlhoročnú tradíciu.

Koncom minulého roku sa nám podarilo vybudovať 
nový verejný vodovod, spolu s obrubníkmi a chodníkom 
pre ďalšiu časť ulice Oslobodenia v Bánovej, okrem 
toho sa podarilo zakúpiť a inštalovať verejnú kameru 
na Námestí sv. Jána Bosca, ktorá sníma celé námes-
tie. Kamera bude napojená na mestskú políciu, a tým 
zvýšime bezpečnosť v našej mestskej časti. Inštalovali 
sme kotvenie pre kontajnery určené na biologicky ro-
zložiteľný komunálny odpad. Zároveň sme riešili najmä 
požiadavky týkajúce sa kvality a intenzity zimnej údržby, 
problémy s diviakmi a vysokou zverou, rovnako aj prob-
lémy s rozhlasom, verejným osvetlením či parkovaním 
a rýchlou jazdou motorových vozidiel a bezpečnosťou. 

Vo februári sme zrealizovali prvé stretnutia poslancov 
s občanmi v Závodí, Bánovej a Žilinskej Lehote. Obča-
nia sa zaujímali o stav a prípravu odkanalizovania 
a nového vodovodného napojenia, ktoré realizuje 
spoločnosť SEVAK. Vzniesli množstvo pripomienok, napr. 
k časovému horizontu, kedy sa bude kanalizácia riešiť aj 
na ich uliciach. Evidujeme taktiež podnety opäť v rámci 
pravidelného čistenia dažďovej kanalizácie, údržby riek 
a potokov, zelene, orezu stromov a zelene, vybudo-
vania nových chodníkov, parkovacích miest či viac 
policajných hliadok ako prevencia pred vysokou 
rýchlosťou či kriminálnou činnosťou.

Tešíme sa z toho, že boli v tomto období rôzne poduja-
tia, napríklad Karneval pre deti v Žilinskej Lehote, kde 
veľká vďaka patrí manželom Holešovcom za krásny 
program pre deti a tiež spolku Červeného kríža za 
občerstvenie.

Poslanci volebného obvodu v mesiacoch január a február 
riešili požiadavky občanov – týkali sa najmä zimnej údržby 
či porúch verejného osvetlenia. Zaznamenali sa tiež pod-
nety, ktoré bude možné riešiť až po ukončení zimnej údrž-
by. V obvode prebiehajú výročné členské schôdze jed-
notlivých dobrovoľníckych hasičských zborov, základných 
organizácií JDS Slovenska, ako aj občianskych združení. Na 
týchto schôdzach sa poslanci pravidelne zúčastňujú, aby 
boli v úzkom kontakte s občanmi. V obvode prebehlo stret-
nutie  poslancov a zástupcov mesta s DHZ Mojšova Lúčka 
a v Zástraní, kde sa zhodnotili aktivity za rok 2022 a pred-
niesli požiadavky na rozvoj a fungovanie na rok 2023.

Pravidelne prebieha komunikácia s občanmi Považského 
Chlmca a iných mestských častí, kde sa priebežne riešia 
požiadavky občanov ako napr. reklamácie stavby (kanali-
zácia Považský Chlmec 2. etapa), zakúpenie vysávača 
s prispením všetkých poslancov obvodu č. 8 pre potre-
by upratovania miestnosti na hlásenie rozhlasu, mod-
litebne a poslaneckej miestnosti v bývalom kultúrnom 
dome Považský Chlmec (vysávač sme zakúpili z vlastných 
fi nančných prostriedkov spolu s p. Ing. Líškom v hodnote 
100 eur). Aktuálne sa zisťuje zrušenie pošty v Budatíne – 
podľa vyjadrenia Slovenskej pošty rušenie nie je zatiaľ 
v pláne. Počas februárovej snehovej kalamity poslanci 
poskytovali súčinnosť v najviac zasiahnutých mestských 
častiach Zádubnie a Zástranie, ako aj pomoc pri odhŕňaní 
chodníkov či viacerých areálov materských a základných 
škôl. V mestských častiach Zástranie, Brodno, Považský 
Chlmec, Mojšova Lúčka sa konali Fašiangy, kde im poslanci 
boli nápomocní. 

Poslanci pripravili zoznam priorít na najbližšie 4 roky za jed-
notlivé mestské časti obvodu, ktorý sa v súčasnosti pretavu-
je do programového vyhlásenia, v snahe zakomponovať 
všetko to, čo je potrebné v každej mestskej časti vykonať.
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Orez stromov

V záujme ochrany života, zdravia a majetku 
občanov vykonávame predovšetkým hava-
rijné orezy  na miestach, ktoré sú exponované 
v blízkosti budov, parkov, na cintorínoch, pri 
cestách a pod. Ďalej ide o redukcie korún, 
rez suchých konárov, redukčné a stabili-
začné rezy a odstraňovanie výmladkov 
kmeňov. Orez drevín pre mesto zabezpečuje 
spoločnosť MGM Žilina, s.r.o.

Stromy je potrebné orezávať s cieľom predĺže-
nia ich životnosti, udržania alebo zlepšenia ich 
zdravotného stavu a zvýšenia ich prevádz-
kovej bezpečnosti. V mesiaci marec bude 
mesto orezávať stromy, pričom ošetrovanie 
a udržiavanie drevín sa realizuje s ohľadom 
na poveternostné podmienky a ochranu 
chránených živočíchov,  hlavne takzvaných 
hniezdičov. 

Harmonogram plánovaných prác ošetrova-
nia stromov na najbližší týždeň sa zverejňuje 
na webovej stránke mesta www.zilina.sk v 
sekcii: Život v meste / Komunálne služby. 

 Kvôli naliehavým havarijným výrubom
 sa môžu občania obrátiť 

na dispečing: 0949 254 393.

čistéčisssté
mesto

PRIPRAVUJEME

Donašichzemepisnýchšírokzavítalajarasňousauž
tradičnespájajúaktivityzameranénačistotumesta.

K dispozícii
budú čoskoro

pre občanov aj
veľkokapacitné

kontejnery
na komunálny

a zelený odpad
zo záhrad.

Jarné upratovanie
ciest, chodníkov

a verejných
priestranstiev

po zimnej údržbe.

Hrabanie a čistenie
trávnatých plôch
od organického
a anorganického

odpadu.

Stačí, ak po zime dáte do poriadku svoje najbližšie
okolie či miesta, ktorými dennodenne prechádzate.

O zmenu sa môže pričiniť každý z nás. Lebo ako hovorí
ľudové príslovie - keď si každý zametie pred svojím

prahom, bude čistá celá ulica. Je to ten najlepší
štart k trvalo udržateľnej čistote a poriadku v meste.

Okremtohopripravujemeajviaceroakcií,
doktorýchsamôžuzapojiŤvšetciobčania.

Našuvýzvukaždoročnepodporujúajsúkromné
firmyaškoly,ktoréupratujúvlokalitáchichsídla.

POMÔCŤ SA VŠAK DÁ AJ INDIVIDUÁLNE.

dospelí – jednotlivci, vek od 19 rokov
mládežníci – jednotlivci, vek od 10 – 18 rokov (vrátane) / max. kategória junior,
dorastenec 
športový kolektív (spoločné tímy mládežníkov a dospelých športovcov)
významné športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2022
významná činnosť športovca za rozvoj, dlhoročné zásluhy a preslávenie športu v meste
Žilina

KTO ZÍSKA TITUL
ŠPORTOVEC MESTA
ŽILINA ZA ROK 2022?

Žilinské športové kluby majú opäť príležitosť nominovať
športovcov, ktorí v minulom roku dosiahli významné úspechy. 

Termín podávania prihlášok je 13. marec (vrátane). Kompletné podmienky
vrátane návratky nájdete na webovej stránke: www.sport.zilina.sk.

VYHLÁSENÉ KATEGÓRIE: 
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ZADARMO
do každej schránkyMESAČNÍK

MAREC 2023

Mesto Žilina

AJ VAŠE 2 %
MÔŽU PODPORIŤ

SPRÁVNU VEC

NADÁCIA
MESTA Ž ILINA
Nám. obetí komunizmu
3350/1, 011 31 Žilina

právna forma: nadácia
číslo účtu:
SK92 7500 0000 0040 2522 5335
IČO: 51133911

Ž ILINSKÁ
KOMUNITNÁ
NADÁCIA
Námestie obetí komunizmu
3350/1, 011 31 Žilina

právna forma: nadácia
číslo účtu:
SK59 0200 0000 0029 6451 3758
IČO: 42218659

ZÁPIS DO ŠKÔL
12. 4. 2023 – 14. 4. 2023 (streda – piatok)

14.00 hod. – 18.00 hod.
Termín a čas zápisu je vo všetkých školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina jednotný.

Zákonný zástupca dieťaťa má zákonnú povinnosť prihlásiť na plnenie povinnej
školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕši vek šesť rokov.

získate na webových stránkach alebo vám ich priamo poskytnú 
riaditelia škôl, prípadne pracovníci Oddelenia školstva a mládeže 
Mestského úradu v Žiline na telefónnom čísle 0905 331 634.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 

Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA) a Rakúske kultúrne fórum 
v Bratislave vás pozývajú na výstavu OBEC STAVIA – Viedenský mo-
del dostupného bývania. Výstava odhaľuje, ako Viedeň už 100 
rokov poskytuje svojim obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 % 
Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských bytoch alebo 
v bytovej výstavbe fi nancovanej mestom Viedeň. Každý rok mesto in-
vestuje približne 500 miliónov eur do novostavieb, sanácií a na podpo-
ru ľudí s veľmi nízkymi príjmami. Vysoký podiel dotovaných bytov má 
tlmiaci účinok na ceny na súkromnom realitnom trhu a zabezpečuje 
tým sociálne premiešanie obyvateľov mesta. Zvláštne na Viedni je to, 
že podľa miesta bydliska neviete rozpoznať, koľko daná osoba zará-
ba. Odkiaľ fi nančné prostriedky na dotované bývanie pochádzajú, 
ako sa použijú, aké opatrenia sa prijímajú v práci pre mestskú obec 
a v prevencii vysťahovania, ako a za akých podmienok prebieha 
prideľovanie bytov – to všetko výstava tematizuje a spracováva. 

VÝSTAVA OBEC STAVIA
Viedenský model dostupného bývania

Výstava bude sprístupnená od 15. 3. 2023 do 19. 4. 2023 každý 
pondelok až piatok v priestore PASÁ:Ž – platforma architektúry 

a mestského plánovania, ktorý sa nachádza na nádvorí oproti 
sídlu ÚHA na ulici Horný Val 67. 

Na nádvorí pri sídle ÚHA je zároveň celodenne sprístupnená
 exteriérová výstava s výsledkami súťaže Revitalizácia a dostavba 

areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline. 
Vystavené sú taktiež urbanistické a architektonické štúdie 

rôznych mierok, ktoré vznikli v spolupráci s ÚHA.
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J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina
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Trvá do 31. 3.  VÝSTAVA 365 dní bolesti

  Milan Krajčo

3. 3. 10.00 POĎ SA HRAŤ Jarné prázdniny 

  v podkroví

  Zažite podkrovie plné bábok. 

  Komentovaná prehliadka pre deti.   

  Vstup 1 €

2. 3. 19.00 KONCERT Karine Sarkisjan

  Vstup 4/2 €

8. 3. 18.00 PREMIETANIE Osem hôr 

  (r. Felix van Groeningen, 

  Charlotte Vandermeersch, 2022)

  Vstup 4/2 €

9. 3. 17.00 GENIUS LOCI FS Stavbár

  Hosťia diskusie sú M. Barbořáková, 

  R. Maliar, V. Tešľár a Ľ. Čerňanová. 

  Vstup 3/2 €

11. 3. 10.00 INKLUZÍVNE KINO Červená črievička 

  a 7 statočných (r. Sung-ho Hong, 2019)

  Senzoricky prispôsobené premietanie  

  pre deti s poruchou vnímania. 

  Vstup 2/1 €

11. 3. 15.00 RODINNÁ SOBOTA Marec mesiac knihy

  Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. 

  Účasť podmienená prihlásením. 

  Vstup 2/1 €

14. 3. 19.00 KONCERT Duo Levitas

  Vystúpia Ľuboš Soukup a Christian Pabst.  

  Vstup 4/2 €

17. 3. 17.00 PREDNÁŠKA Príbehy knihárskej dielne

  Prednáša Lida Mlichová. 

  Vstup 3/2 €

22. 3. 18.00 PREMIETANIE Sibyl 

  (r. Justine Triet, 2019)

  Vstup 4/2 €

23. 3.  19.00 KONCERT Sláčiky sólo i komorne

  Koncert študentov sláčikového

   oddelenia Konzervatória v Žiline. 

  Vstup 4/2 €

29. 3.  17.00 PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU
  Vydavateľstvo Absynt a knižný trh 

  na Slovensku

  Prednáša Juraj Koudela. 

  Vstup 3/2 €

STREDA 1 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH 

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

PIATOK 3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA
     TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

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

ŠTVRTOK 9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 70 MIN             TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ
     TEXT NICOL HOCHHOLCZEROVÁ / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

PIATOK 10 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 70 MIN             TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ
     TEXT NICOL HOCHHOLCZEROVÁ / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

SOBOTA 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY
     TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

PONDELOK 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 70 MIN / HOSŤ NAŠI
     HADIVADLO BRNO / TEXT I. BURAJ, P. STEREC, B. KARÁSEK / RÉŽIA IVAN BURAJ 

PIATOK 17 18:00 / ŠTÚDIO / 15+ / VEREJNÁ GENERÁLKA ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU
     TEXT MÁRIA MODROVICH / RÉŽIA PETRA FORNAYOVÁAH

SOBOTA 18 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / PREMIÉRA ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU
     TEXT MÁRIA MODROVICH / RÉŽIA PETRA FORNAYOVÁAH

STREDA 22 11:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN NAŠE FOTKY
     ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

ŠTVRTOK 13 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 1. REPRÍZA ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU
     TEXT MÁRIA MODROVICH / RÉŽIA PETRA FORNAYOVÁAH

PIATOK 24 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 105 MIN   COCO CHANEL
      TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

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

STREDA 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN ŽLTÁ ČIARA
     TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA?
     TEXT D. BREZÁNIOVÁ, P. VIECHA, M. FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH 

PIATOK 31 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN HEY! SLOVÁCI 
     AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV
     RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

                           PRIPRAVUJEME V APRÍLI                             

PONDELOK 3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 105 MIN / HOSŤ KVARTETO 
     DIVADLO MÚZA TEATRO & KUMŠT TEATRO / TEXT DONALD HARWOOD
     RÉŽIA MARTIN MŇAHONČÁK 

PONDELOK   17    19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ          3T V DIVADLE 
                 IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

ŠTVRTOK 20 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 80 MIN / HOSŤ PROSLOV 
     DIVADLO BOLKA POLÍVKY / TEXT ANNA POLÍVKOVÁ
     RÉŽIA ANNA POLÍVKOVÁ, JANA BURKIEWICZOVÁ 

PONDELOK     24    19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ           FRAGILE 
                 KONCERT A CAPELLA

   MAREC
   PROGRAM
   

  31. DIVADELNÁ SEZÓNA 2022/2023

P. MARTINČEK, B. ZACHAR A M. KOLEJÁK V INSCENÁCII KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA?

AKTUÁLNY PROGRAM DIVADLA

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

DISKUSIA PO PREDSTAVENÍ

DRAMATURGICKÝ ÚVOD

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

STREDA 1 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH 

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

PIATOK 3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA
     TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

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

ŠTVRTOK 9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 70 MIN             TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ
     TEXT NICOL HOCHHOLCZEROVÁ / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

PIATOK 10 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 70 MIN             TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ
     TEXT NICOL HOCHHOLCZEROVÁ / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

SOBOTA 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN KADERNÍČKY
     TEXT ASTRID SAALBACH / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

PONDELOK 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 70 MIN / HOSŤ NAŠI
     HADIVADLO BRNO / TEXT I. BURAJ, P. STEREC, B. KARÁSEK / RÉŽIA IVAN BURAJ 

PIATOK 17 18:00 / ŠTÚDIO / 15+ / VEREJNÁ GENERÁLKA ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU
     TEXT MÁRIA MODROVICH / RÉŽIA PETRA FORNAYOVÁAH

SOBOTA 18 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / PREMIÉRA ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU
     TEXT MÁRIA MODROVICH / RÉŽIA PETRA FORNAYOVÁAH

STREDA 22 11:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN NAŠE FOTKY
     ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE / TEXT THOMAS MELLE / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

ŠTVRTOK 13 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 1. REPRÍZA ROZHOVOR S ČLENKOU KULTU
     TEXT MÁRIA MODROVICH / RÉŽIA PETRA FORNAYOVÁAH

PIATOK 24 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 105 MIN   COCO CHANEL
      TEXT DANIELA BREZÁNIOVÁ / RÉŽIA BARBORA NITSCHOVÁAH

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

STREDA 29 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 85 MIN ŽLTÁ ČIARA
     TEXT JULI ZEH, CHARLOTTE ROOS / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

ŠTVRTOK 30 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA?
     TEXT D. BREZÁNIOVÁ, P. VIECHA, M. FELDBAUER / RÉŽIA PAVOL VIECHAAH 

PIATOK 31 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN HEY! SLOVÁCI 
     AUTORSKÝ PROJEKT / TEXT KOLEKTÍV AUTOROV
     RÉŽIA PAVOL VIECHAAH, TOMÁŠ PROCHÁZKAAH, ANNA ŠOLTÝSOVÁAH

                           PRIPRAVUJEME V APRÍLI                             

PONDELOK 3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 105 MIN / HOSŤ KVARTETO 
     DIVADLO MÚZA TEATRO & KUMŠT TEATRO / TEXT DONALD HARWOOD
     RÉŽIA MARTIN MŇAHONČÁK 

PONDELOK   17    19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ          3T V DIVADLE 
                 IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

ŠTVRTOK 20 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 80 MIN / HOSŤ PROSLOV 
     DIVADLO BOLKA POLÍVKY / TEXT ANNA POLÍVKOVÁ
     RÉŽIA ANNA POLÍVKOVÁ, JANA BURKIEWICZOVÁ 

PONDELOK     24    19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ           FRAGILE 
                 KONCERT A CAPELLA
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  31. DIVADELNÁ SEZÓNA 2022/2023

P. MARTINČEK, B. ZACHAR A M. KOLEJÁK V INSCENÁCII KREUTZEROVA SONÁTA / ČIA VINA?

AKTUÁLNY PROGRAM DIVADLA

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

DISKUSIA PO PREDSTAVENÍ

DRAMATURGICKÝ ÚVOD

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

STREDA 1 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 135 MIN VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
     TEXT LUCY PREBBLE / RÉŽIA MICHAEL VYSKOČÁNIAH 

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

PIATOK 3 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 50 MIN DEŇ, KEĎ SOM JA UŽ VIAC NEBOL JA
     TEXT ROLAND SCHIMMELPFENNIG / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

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

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

ŠTVRTOK 9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 70 MIN             TÁTO IZBA SA NEDÁ ZJESŤ
     TEXT NICOL HOCHHOLCZEROVÁ / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 
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PONDELOK 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 70 MIN / HOSŤ NAŠI
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