
RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINA

Ročník 2   Číslo 10 ZADARMO www.zilina.sk
Mesto Žilinado každej schránky

OKTÓBER 2020

str.3 str.5

EV 5837/19
ISSN 1339-8830

str.7

Mesačník

pokračovanie článku na str. č. 8 – 9

Vybrané investičné projekty v roku 2020

Žilina ocenila významné osobnosti

Oceňovanie osobností má za cieľ vyzdvihnúť 
vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, 
techniky, kultúry, športu, v sociálnej alebo 
spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia 
s mestom Žilina a presiahli regionálny rámec.

Štát bude mestu kompenzovať 
výdavky na preventívne opatrenia  

Keďže zdroje, ktoré pandémia z rozpočtu mesta 
ubrala, prirodzene chýbajú, samospráva výpadky 
z príjmov sanuje rôznymi spôsobmi. Jedným z nich 
je aj využitie pomoci prostredníctvom refundácie  
z výziev ministerstiev a vlády SR.

Materské škôlky Čajakova a Trnavská získali na rozsiahle rekonštrukcie peniaze z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu. V materskej škole na Čajakovej vznikla nová trieda, na Trnavskej pribudli dve nové triedy a nová jedáleň.
Financie na rekonštrukciu týchto školských zariadení získala samospráv z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho ope-
račného programu. Okrem rekonštrukcie školských zariadení sa podarilo v meste zrealizovať aj ďalšie významné investičné pro-
jekty.

Celodenný maratón rokovania absolvovali 
mestskí poslanci v pondelok 28. septembra, kedy 
sa žilinské Mestské zastupiteľstvo stretlo na svojom 
16. zasadnutí.  

Čo prinieslo septembrové 
mestské zastupiteľstvo 
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Milí Žilinčania, v novom 
školskom roku 2020/2021 
zasadlo do školských 
lavíc 850 prvákov a do 
materských škôl na- 
stúpilo 680 škôlkarov. 

Okrem bežných pra-
covných povinností 
sme si v septembri pri-
pomenuli v rámci Eu-
rópskeho týždňa mo-
bility alternatívne formy 
dopravy či zaspomínali 
na obete holokaustu 
pri pamätníku „Ces-
ta bez návratu“ na 
Závodskej ceste.  
V Rosenfeldovom palá-
ci sa v rámci Žilinského 
literárneho festivalu 
prezentovala práca 
na tvorbe Radničných 
novín žiakom základ-
ných škôl. Počas celého 
mesiaca sa v našom 
meste konali posled-
né kultúrne a športové 
podujatia v rámci Ži-
linského kultúrneho leta 
2020. Žilina mala i česť 
odštartovať cyklistickú 
akciu Okolo Slovenska. 
Na konci mesiaca opäť 
rokovalo mestské zastu-
piteľstvo.

Aktuálne prebieha na 
území celého mesta 
zber objemného odpa-
du, dbajme na životné 
prostredie a čistotu naj- 
mä sídlisk, nenechávaj- 
me takýto odpad voľne 
pohodený pri bežných 
smetných nádobách. 
V októbri nádoby na 
takýto odpad nájdete 
napríklad na Hlinách, 
v Starom meste,  
v mestskej časti Rosinky 
či Trnové. 

V nasledujúcom období 
čakajú mesto ďalšie 
povinnosti, a to najmä 
príprava cintorínov na 
blížiaci sa sviatok Pa- 
miatky zosnulých. Plné 
ruky práce bude mať 
okrem správcu cin-
torínov i mestská polí-
cia či vodiči mestskej 
hromadnej dopravy. 
Buďme preto počas 
týchto sviatkov k sebe 
ohľaduplní.

ŠKOLA NÁZOV PROJEKTU SUMA V EUR

ZŠ Lichardova Nová jazyková učebňa a modernizácia učebne fyziky a knižnice 59 613,37

ZŠ Martinská Modernizácia odborných učební a knižnice 67 092,14

ZŠ s MŠ Školská Modernizácia odborných učební 137 256,80

ZŠ Jarná Modernizácia odborných učební 77 160,41

ZŠ s MŠ Do Stošky Modernizácia odbornej učebne 9 857,28

ZŠ Karpatská Zriadenie odborných učební a školskej knižnice 188 192,91

ZŠ V. Javorku Modernizácia odborných učební a knižnice 151 498,22

ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda Modernizácia odborných učební a knižnice 153 484,14

ZŠ Námestie mladosti Budovanie a obnova odborných a jazykových učební 83 348,63

ZŠ s MŠ Gaštanová Modernizácia odborných učební 86 165,21

ZŠ Limbová Obnova odborných učební 45 332,74

ZŠ Slovenských dobrovoľníkov Modernizácia odborných učební a školskej knižnice 32 703,86

V Základnej škole Lichardova sa vybuduje nová jazyková 
trieda a zmodernizuje učebňa fyziky i knižnica. V rámci pro-
jektu sa zmodernizujú odborné učebne aj v ZŠ Jarná,  Lim-
bová a v ZŠ s MŠ Školská, Do Stošky či Gaštanová. Odborné 
učebne a knižnice sa obnovia aj na ZŠ Martinská, V. Javorku, 
Slovenských dobrovoľníkov a na ZŠ s MŠ na Ulici sv. Goraz-
da 1 v Žiline. Na obnovu existujúcich a budovanie nových 
odborných a jazykových učební sa projekt zameria na 
ZŠ Námestie mladosti, ZŠ Karpatská zriadi školskú knižnicu  
a odborné učebne. V rámci prvej etapy projektu pribudne  
v školách nový nábytok. 

Mesto Žilina sa zapojilo aj do Národného projektu Pomáha-
júce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý koordinuje Mi- 
nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameraný je na 
podporu inkluzívneho vzdelávania na základných a mater-
ských školách prostredníctvom vytvorenia pracovných miest 
pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psy-
chológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg). 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných  
a 26 materských škôl. V uplynulom školskom roku ich 
navštevovalo viac ako 8 400 detí.

V základných školách v Žiline sa zmodernizujú 
odborné učebne za viac ako 1 milión eur

Vybavenie nových jazykových, prírodovedných, polytechnických a špecializovaných učební s informačno- 
-komunikačnou technikou na 12 vybraných základných školách v Žiline bude stáť viac ako 1 milión eur. Mesto 
na modernizáciu vybavenia učební získalo financie z Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP). S realizáciou projektu samospráva začala koncom septembra. 

Fyzikálna učebňa – Základná škola, Námestie mladosti 1
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Dátumy, ktoré by si Žilinčania mohli pamätať

Krypta má rozmery pri- 
bližne 7 x 5 metrov  
a obsahuje veľké množst-
vo ľudských kostí. Po- 
zostatky s najväč- 
šou pravdepodob-
nosťou patria žilinským 
mešťanom. Priestor 
okolo kostola využíva-
li naši predkovia ako 
pohrebisko. Cintorín 
Na Šefranici vznikol až  
v 18. storočí a dovtedy sa 
pochovávalo vo veľkej 
miere pri kostole. Kosti sa 
do krypty dostali s naj- 
väčšou pravdepodob-
nosťou na začiatku  
20. storočia, keď sa 
upravoval terén oko-
lo kostola a hroby bolo 
potrebné premiestniť. 
Vtedy využili kryptu ako 
kostnicu, ktorá bola 

dodnes neobjavená. 
Kostnica okrem pozos-
tatkov odkryla aj ďalšie 
nálezy, napríklad pria-
mo v murive sa našla 
strieborná minca Leo- 
polda I. z roku 1704.
 
Žilinská diecéza plánu-
je kosti premiestniť 
na dôstojné miesto  
a kryptu sprístupniť verej- 
nosti. Vhodné miesto 
na uloženie týchto po- 
zostatkov hľadá diecé-
za v spolupráci s mes-
tom Žilina. Primátor Peter  
Fiabáne vyjadril nádej, 
že významný objav 
pomôže katedrále zvi- 
diteľniť sa a bude lá- 
kadlom pre veria- 
cich. Výskum pod ve-
dením Andrey Slanej 

z Považského múzea 
v Žiline prebieha  
v spolupráci s Krajským 
pamiatkovým úradom  
v Žiline. Krypta s kostro-
vými pozostatkami sa 
našla v rámci prvej 
etapy komplexnej re-
konštrukcie Katedrály 
Najsvätejšej Trojice  
v Žiline. Rekonštrukcia 
pozostáva z troch etáp 
– obnova exteriéru 
(2020 – 2021), obnova 
interiéru (2022 – 2024) 
a obnova hnuteľných 
kultúrnych pamiatok 
v interiéri (2025). Prvá 
etapa bude stáť oko-
lo 1,25 milióna eur. 
Ministerstvo kultúry SR 
podporilo rekonštruk-
ciu katedrály sumou  
801 000 eur.

Významný objav v Katedrále 
Najsvätejšej Trojice
Dominanta Žiliny, Katedrála Najsvätejšej Trojice, prechádza rozsiah- 
lou rekonštrukciou. Archeologický výskum odhalil doteraz neobja-
venú kryptu s veľkým množstvom kostrových pozostatkov. Krypta by 
mala patriť k stavebnej etape trojloďovej baziliky zo 14. storočia. Je 
však možné, že sa spája ešte s kostolom z prvej stavebnej etapy z 13. 
storočia. 

Autor: KŠ 

Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny 
SR v spolupráci s Minis-
terstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR vy-
hlásili výzvu s alokáciou 
viac ako 86 mil. eur  
v rámci operačného 
programu EÚ Ľudské 
zdroje. Mesto Žilina žia- 
dalo finančné zdroje 
vo výške  825-tisíc eur 
na refundáciu časti 
mzdových nákladov 
zamestnancov mater-
ských škôl vo výške 80 % 
hrubej mesačnej mzdy. 
Z uvedenej sumy bol za-

tiaľ schválený finančný 
príspevok vo výške 
715 641 eur. Žiados- 
ti sa naďalej posudzujú  
a mesto očakáva 
schválenie ďalších fi-
nancií. Refundáciu vý-
davkov vo výške 50-tisíc 
eur žiada mesto aj od 
Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvo-
ja a informatizácie SR, 
aktuálne je žiadosť  
v procese posudzova-
nia. Účelovo viazaná 
dotácia vo výške 12 200 
eur na výdavky spojené 
s mimoriadnou situáciou 

bola mestu Žilina 
schválená Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Na výsledok 
schválenia žiadosti o re-
fundáciu výdavkov vyše 
77-tisíc eur samospráva 
čaká aj od Ministerstva 
vnútra SR. Financie na 
výdavky súvisiace s pre-
ventívnymi opatrenia-
mi bude Žilina žiadať aj  
v rámci Integrovaného 
regionálneho operač- 
ného programu,  
v najbližšom období sa 
očakáva vyhlásenie 
nových výziev. 

Štát bude mestu kompenzovať  
výdavky na preventívne opatrenia  
Okrem výpadku podielových daní či iných príjmov mesta priniesla 
mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom zvýšené 
výdavky na zabezpečenie preventívnych opatrení. Keďže zdroje, 
ktoré pandémia rozpočtu mesta ubrala, prirodzene chýbajú, sa-
mospráva výpadky z príjmov sanuje rôznymi spôsobmi. Jedným z nich 
je aj využitie pomoci prostredníctvom refundácie z výziev ministerstiev 
a vlády SR. 

Krízový štáb mesta Žilina prijíma preventívne opatrenia na základe odporúčaní 
Ústredného krízového štábu či Pandemickej komisie. Zasadá podľa potreby,  

po zhoršení epidemiologickej situácie, aj niekoľkokrát týždenne. 

Autor: VM

Autor foto: Andrea Slaná – Považské múzeum v Žiline 

Nájsť vyhovujúce riešenie frekvento-
vaného Bulváru v Žiline je cieľom urbanis-
ticko-krajinársko-architektonickej súťaže, 
ktorú vyhlásilo mesto Žilina. Od súťažných 
návrhov samospráva očakáva kreatívny 
urbanistický a architektonický návrh 
riešenia nového Bulváru. Predpokladaná 
hodnota zákazky pozostávajúca zo 
sumy za nadväzujúcu zákazku a z cien  
a odmien je 198 100 eur bez DPH. Víťaz 
architektonickej súťaže by mal byť známy 
vo februári 2021, kedy sa aj očakáva 
uzavretie zmluvy. 

Nový Bulvár sa bude revitalizovať  

6. október 1938

Po rokovaní v Katolíckom dome (dnešná budova Gymnázia 
sv. Františka z Assisi) podpísali predstavitelia Hlinkovej sloven-
skej ľudovej strany a prevažnej väčšiny ostatných slovenských 
strán (s výnimkou sociálnych demokratov a komunistov) 
tzv. Žilinskú dohodu. Išlo o dokument na základe ktorého  
v novembri 1938 Národné zhromaždenie v Bratislave pri-
jalo zákon o autonómii Slovenskej krajiny. Následne došlo  
k zmene demokratického zriadenia Československej repub-
liky na autoritatívny ľudácky režim, ktorý na Slovensku pretrval 
až do vypuknutia Slovenského národného povstania, resp. 
do skončenia druhej svetovej vojny.
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Samospráva v zmysle 
platnej legislatívy 
každoročne ako 
správca dane vyru-
buje svojim občanom  
a podnikateľom rôzne 
druhy daní či poplat-
kov, predovšetkým daň 
z nehnuteľností, daň 
za psa, daň za pre-
dajné automaty, daň 
za nevýherné hracie 
prístroje či poplatok za 
komunálny odpad. 

Rozhodnutia za tieto 
dane a popla-
tok doručuje mesto  
v súlade so zákonom, 
a to do vlastných rúk 
prostredníctvom pošty, 
zamestnancov úra-
du či verejnou vyhláš- 
kou, ak nie je správcovi 
dane známy pobyt 
alebo sídlo daňovníka, 
ako i do elektronickej 
schránky aktivovanej 
na doručovanie. Mnoho 
občanov si spôsob za- 
sielania do elektronickej 
schránky aktivovanej 
na doručovanie mýli  
s doručovaním na osob-
nú, súkromnú e-mailovú 
adresu. 

Jediný spôsob, ako elek-
tronicky doručiť rozhod-

nutie o vyrubení daní 
a poplatku, je do elek-
tronickej schránky, ktorú 
získa občan pri vydaní 
občianskeho preukazu 
s čipom. Túto schránku 
je však potrebné ak-
tivovať si na doručenie. 
Celý postup aktivácie 
elektronickej schránky 
je uvedený na interne-
tovej stránke: https://
www.slovensko.sk/sk/
agendy/agenda/_fyzic-
ka-osoba-obcan-sr/. Po 
aktivácii môže občan 
využívať schránku na 
prijímanie rozhodnutí  
o výrubení daní a poplat-
ku, ale aj iných rozhod-
nutí orgánov štátnej 
správy a samosprávy. 

Na území mesta má  
v súčasnosti elektronickú 
schránku aktivovanú na 
doručovanie približne  
3 000 občanov s trvalým 
pobytom v Žiline. Okrem 
súkromných spoločnos-
tí musia mať od 1. júna 
2020 aktivovanú elek-
tronickú schránku aj 
nadácie, neinvestičné 
fondy, neziskové or-
ganizácie poskytujúce 
verejnoprospešné služ-
by, občianske združe-
nia, odborové a zamest-

návateľské organizácie, 
politické strany a hnu-
tia, záujmové združenia 
právnických osôb a or-
ganizácie s medzinárod-
ným prvkom.

Používanie elektronickej 
schránky na doručo-
vanie úradných rozhod-
nutí a dokumentov 
predstavuje moderný 
a ekologický spôsob 
komunikácie občanov 
s úradmi. Týmto spô- 
sobom občan šetrí nielen 
svoj čas, ale aj finančné 
prostriedky, keďže nákla-
dy na správne poplatky 
sú pri využívaní elektro- 
nickej schránky nižšie.  

Využite možnosť nechať si zasielať 
rozhodnutie o dani elektronicky

K tejto službe potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom 
a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. 

Autor: AB

Celý postup 
aktivácie 

elektronickej 
schránky je 
uvedený na 
internetovej 

stránke: https://
www.slovensko.
sk/sk/agendy/
agenda/_fyzic-
ka-osoba-ob-

can-sr/.

Témou ročníka 2020 
bola „Čistejšia doprava 
pre všetkých!“. Kampaň 
odrážala cieľ uhlíkovo 
neutrálneho kontinen-
tu do roku 2050, ktorý 
sa uvádza v Európskej 
zelenej dohode. Mesto 
Žilina v rámci kampane 
zorganizovalo pre verej- 
nosť sériu podujatí. 

Cykloraňajky – počas 
dvoch dní sa v čase 
rannej dopravnej špičky 
podávali raňajky pre 
tých, ktorí za svojimi pra-
covnými či školskými po-
vinnosťami dochádzali 
na vlastných nohách 
alebo na dvoch 
kolesách. Občerstvenie 
v podobe kávy, čaju  
a raňajkového balíč-
ka sa servírovalo na  
moste na konci Bulváru  
a v areáli Žilinskej uni-
verzity. Na raňajky sa 
zastavil aj primátor Žiliny 
Peter Fiabáne, ktorý 
počas septembra každý 
deň cestoval v súlade  
s pravidlami kampane 
Do práce na bicykli.

Cyklofórum – na 
železničnej stanici Žili-
na – Záriečie sa aktívni 
cyklisti mohli dozve-
dieť o plánoch mesta  
v oblasti budovania 
cykloinfraštruktúry. Zás- 
tupcovia OZ MULICA 
priblížili zúčastneným ak-
tuálny stav cyklodopra-
vy v meste a možnos- 
ti jej zlepšovania, ako aj 

štatistiky vývoja počtu 
cyklistov na vybraných 
uliciach, kde je inštalo-
vaný cyklosčítač.

Parking day – uzatvore-
nie časti Ulice M. R. 
Štefánika malo za cieľ 
ukázať ľuďom možnosti 
viacúčelového využitia 
verejnej plochy bez áut. 
Okrem toho sa verej- 
nosť mohla dozvedieť 
viac o pripravovanej 
cyklotrase, ktorá bude 
viesť od križovatky HM 
Tesco až po Námes-
tie  Andreja Hlinku. 
Pre okoloidúcich 
vyznávačov bezemis-
nej dopravy bol k dis-
pozícii servis bicyklov. 
O zábavu a kultúrny 
program sa postarali  
dievčatá a chlapci  
z Centra voľného 
času Žilina, ktorí verej- 
nosti ukázali niečo 
zo svojho umenia.

Cyklojazda – posled-
ný deň kampane uza-
vrela bezplatná MHD  
a tradičná jesenná cyklo- 
jazda mestom. Svetový 
deň bez áut 22. 9. pod-
porilo približne 60 cyklo- 
nadšencov všetkých 
vekových kategórií. 
Pelotón za asistencie 
Mestskej polície Žilina 
prešiel od Námestia An-
dreja Hlinku popri Váhu 
cez Staré mesto až na 
Dolné Rudiny. Účelom 
akcie bolo pripomenúť 
vodičom, že aj cyklisti sú 
plnohodnotní účastníci 
cestnej premávky a treba 
dbať na ich bezpečnosť.

Využívaním  ekolo- 
gických spôsobov do-
pravy, nielen počas 
Európskeho týždňa mo-
bility, ale po celý rok, 
bude naše mesto lepším  
a krajším miestom pre ži- 
vot nás všetkých.  

Žilina má za sebou Európsky 
týždeň mobility 
Sedem dní od 16. do 22. septembra malo motivovať jednotlivcov 
k používaniu ekologických spôsobov dopravy, ako je pešia chôdza, 
cyklistika či verejná hromadná doprava, ktorými môžeme znížiť emisie 
uhlíka a zlepšiť tak kvalitu ovzdušia v meste, kde žijeme a pracujeme.  

Autor: MB

Cyklojazda mestom

Cykloraňajky
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Autor: VM

Mestské výsady pripomenie výtvarné dielo

Významné historické výročia spájajúce sa so Žilinou by malo pripomenúť 
umelecké dielo, ktoré by malo pribudnúť na Mariánskom námestí v budúcom 
roku. O zriadení pracovnej skupiny, ktorá výtvarno-architektonickú súťaž na 
uvedené dielo pripraví, a o zriadení dočasnej komisie, ktorá súťaž vyhodnotí, 
rozhodli žilinskí mestskí poslanci. Realizované dielo by mal byť pamätník vo 
forme objektu, sochy, súsošia či fontány. Ústredným motívom by mala byť 
téma odovzdávania dedičstva z otca na syna, z rodičov na potomkov, z ge- 
nerácie na generáciu. V júli 2021 uplynie presne 700 rokov, čo Žilinu navštívil 
uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou a udelil mestu najstaršie v súčasnosti 
známe výsady. Vo svojej listine z 12. júla 1321 oslobodil kráľ žilinských mešťa- 
nov od platenia mýta, udelil im míľové právo, ako aj výlučné právo rybolovu.  
V máji 2021 to bude 640 rokov, čo Žilinu navštívil syn Karola I. Róberta, uhorský, 
poľský a dalmátsky kráľ Ľudovít I. Veľký a rozhodol o zrovnoprávnení žilinských 
Slovákov. Uvedené privilégiá sa stali základom prosperity mesta a pomohli 
Žiline k pozícii hospodárskeho centra regiónu severozápadného Slovenska.

Zastupiteľstvo rokovalo aj o návrhoch všeobecne záväzných nariadení  
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených 
dňoch v kalendárnom roku 2021 a o prideľovaní nájomných bytov pre so-
ciálne účely vo vlastníctve mesta. Poslanci sa zoznámili aj s informatívnou 
správou o návrhu informovať občanov prostredníctvom SMS správ či vy- 
slovovali súhlas s sprevádzkovaním chovného zariadenia v Centre voľného 
času, v elokovanom pracovisku MiniZOO a v areáli ranča v mestskej časti 
Žilina – Brodno. V programe rokovania boli aj poslanecké návrhy rozšírenia 
a ochrany zelene v meste Žilina s inštitútom záhradníka mesta, zmeny čle- 
nov v komisiách mestského zastupiteľstva či opatrenia na znižovanie bariér. 

Celodenný maratón rokovania absolvovali mestskí poslanci v pondelok 28. septembra, kedy sa žilinské mestské zastupiteľstvo stretlo na svojom 
16. zasadnutí. V programe sa poslanci venovali napríklad zámeru na zriadenie technických služieb, analýze realizovateľnosti centralizácie 
správy športových zariadení v meste, rámcu na podporu rozvoja športovej infraštruktúry, konkrétne časti týkajúcej sa školských športových 
areálov či aktuálnym rozpočtovým opatreniam. 

Vzniknú technické služby mesta 

O lepšiu správu verejného priestranstva v meste by sa od budúceho roka 
mali starať nové Technické služby mesta Žilina. Rozhodli o tom poslan-
ci mestského zastupiteľstva, ktorí schválili návrh mesta. Dôvodom je fakt, 
aby sa všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o verejné priestranstvá  
v Žiline sústredili v jednej spoločnosti. V súčasnosti tieto činnosti pre mes-
to zabezpečuje šesť zmluvných spoločností a ročné náklady sú vyše 3,1 
mil. eur. Správa verejného priestoru zahŕňa čistenie ciest, chodníkov, cy- 
klotrás, verejných priestranstiev mesta, úpravu trávnatých plôch, ošetro-
vanie drevín, porastov v meste a tiež správu objektov mesta, ako sú detské 
ihriská, mobiliár a zastávky mestskej hromadnej dopravy. Poslanci poveri-
li primátora Petra Fiabáne rokovaním o odkúpení zvyšného obchodného 
podielu v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s, kde dnes mesto vlastní 20 % 
akcií. Zastupiteľstvo taktiež požiadalo o priebežné informácie súvisiace so  
zriadením technických služieb mesta a ich prevádzkou ešte pred ich vznikom. 

Športové zariadenia v meste s novým správcom
 
Úsporu financií a väčšiu efektívnosť pri správe športových zariadení mes-
ta Žilina by mala priniesť ich centralizácia, ktorú schválilo mestské zastu-
piteľstvo na poslednom rokovaní v pondelok 28. septembra. Na základe 
analýzy, s ktorou sa poslanci zoznámili, by mali prejsť dve mestské športo-

viská pod správu Mestskej krytej plavárne, s.r.o. Prevádzkovateľ plavárne 
sa tak bude od roku 2021 okrem bazénov starať aj o zimný štadión s tré-
ningovou halou a športovú halu na Ulici Vendelína Javorku. Zimný šta-
dión dnes spravuje ŽILBYT, s.r.o. a športová hala je v správe Centra voľného 
času, Kuzmányho 105. Po tom, ako budú športoviská prenajaté Mestskej 
krytej plavárni s cieľom ich správy, by mala byť spoločnosť premenovaná.  

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva
 v Žiline do konca roka 2020:

2. november 2020
7. december 2020 

Čo prinieslo septembrové mestské zastupiteľstvo 
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Dobrovoľníci sa spojili pre NAŠE MESTO

Autor: EL

Neutíchajúce obdobie pandémie neodradilo 
dobrovoľníkov podať pomocnú ruku Žiline.

Prvá časť známeho projektu NAŠE MESTO sa realizo-
vala 18. septembra 2020, počas ktorej viacerí firemní 
dobrovoľníci zo Žiliny natierali oplotenie areálu mater-
skej školy na Čajakovej ulici. V tento deň prešli preme-
nou i preliezky, lavičky, hojdačky a ostatný detský mo-
biliár vnútrobloku na sídlisku Hliny IV. Projekt, do ktorého 
sa zapojili i samotní zamestnanci mestského úradu, 

pokračoval 24. septembra 2020, kedy sa na Legionár-
skej ulici (oproti jazykovej škole) vysádzali kvety. Aj tou-
to cestou ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorým 
naše mesto nie je ľahostajné.  

V minulom roku sa do projektu NAŠE MESTO zapojilo 
60 zamestnancov mestského úradu. Zamestnanci 
vtedy skrášľovali okolie Materskej školy Čajakova, ihris- 
ka na Piešťanskej ulici, detských jaslí na Veľkej Okruž-
nej a okolie Komunitného centra na Bratislavskej ulici.

Dôvodom pre takýto typ stromu je aj 
fakt, že v budúcnosti, keď stromy 
vyrastú, budú poskytovať príjemný 
tieň, ktorý ešte viac spríjemní voľné 
chvíle v parčíku. Pôvodným zámerom 
bolo, aby sa na príprave projektu  
V tieni gaštanov podieľali aj rodičia 
žiakov a žiaci samotní. Plán sa však 
kvôli prerušenému vyučovaniu z dô-
vodu koronavírusu nepodarilo usku-
točniť. Za pomoci firmy, ktorá sa zao-
berá sadovými úpravami, parčík 
napokon vznikol a je všetkým k dispo-
zícii. Okolo neho sú vysadené ozdob-

né kríky a trávy, vďaka ktorým sa ten-
to dovtedy nevyužívaný priestor stal 
príjemnou oázou pokoja. Projekt vzni-
kol s podporou Nadácie Slovenskej 
sporiteľne v rámci grantového pro-
gramu #mamnato. Zámerom progra-
mu bolo nájsť a podporiť verejnopros-
pešné, spoločensky zodpovedné 
projekty inovatívneho charakteru, 
ktoré prispejú ku kvalitatívnej zmene 
života v mestách, obciach a komuni-
tách a za ktorými stoja zodpovední  
a aktívni dobrovoľníci – zamestnanci 
Slovenskej sporiteľne.  

Pri tejto pamätnej príleži-
tosti niekdajší študenti  
v spolupráci s Mestským 
úradom v Žiline zasadili  
v Parku Ľudovíta Štúra na 
Bôriku strom slovanskej 
vzájomnosti a spolupa-
tričnosti – lipku a zároveň 
vyslovili želanie, aby ten-
to nemý svedok čo 
najdlhšie sprevádzal  
i ďalšie generácie: „Lip-
ka naša mladá, daj Bože 
by žila, aspoň 100 rokov 
a bola aj vnukom to, čo 
otcom bola“. Životné 
cesty spolužiakov sa po 
prvýkrát stretli v budove 

žilinského divadla. Bolo 
ich okolo štyridsať. Polo-
vica chlapcov, polovica 
dievčat. Väčšina žila v 
Žiline a blízkom okolí, ale 
boli i takí, čo dochádzali 
z Terchovej. Nasledova-
lo 3-ročné obdobie pr-
vých lások, sklamaní, 
spoznávania sa nav- 
zájom i samých seba. 
Toto obdobie brilantne 
vo svojej knihe stvárnil 
ich slovenčinár, žilinský 
rodák a spisovateľ Ján 
Lenčo. Kniha nesie 
príznačný názov – 
Rozpamätávanie.

Stretávka po 50 rokoch

Základná škola Jarná otvorila parčík v tieni gaštanov
Nevyužívanú časť areálu Základnej školy Jarná v Žiline sa v uplynulých týždňoch podarilo premeniť na malý parčík, v ktorom jej žiaci majú 
možnosť učiť sa či vzájomne stretávať. Projekt dostal názov V tieni gaštanov, keďže sa základnej škole podarilo zaobstarať a zasadiť v našich 
končinách dva neobvyklé stromy – jedlé gaštany (Castanea sativa). 

Absolventi 3.B SVŠ Žilina, Horný Val, sa od 
skončenia školy stretávajú pravidelne kaž- 
dých päť rokov. Tohtoročné stretnutie však 
bolo výnimočné z viacerých pohľadov.  
Od maturity totiž ubehlo už pol storočia!   

Autor: Ján Kotman, riaditeľ ZŠ Jarná  

Autor: Magda Mažgútová, absolventka 3.B. SVŠ Žilina

Dobrovoľníci z mestského úradu sa do akcie zapojili výsadbou kvetov na Legionárskej ulici. 
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Čestnou občiankou mesta sa stala Natália Hej-
ková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá 
basketbalistka. Rovnaké ocenenie získal in memo-
riam zakladajúci dirigent Štátneho komorného or- 
chestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. Uznanie 
za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si 
tento rok prevzal kontrabasista Roman Patkoló  
a Cenu mesta si odniesol svetoznámy fotograf An-
drej Reiser. Okrem najvyšších ocenení mesta udelil 
primátor Peter Fiabáne na slávnostnom oceňovaní 
aj Cenu primátora pedagogičke Emílii Wiesengan-
gerovej.  

Natália Hejková  (* Žilina)
Rodáčka zo Žiliny, slovenská basketbalová tréner-
ka a bývalá basketbalistka, od roku 2019 členka 
siene slávy FIBA. Najvýraznejšie úspechy dosiahla 
ako trénerka na medzinárodnej scéne, keď dva-
krát zvíťazila s Ružomberkom v Európskej lige a šesť- 
krát sa dostala medzi najlepšie štyri družstvá, tzv. 
turnaj Final Four. Ako hlavná trénerka reprezentá-
cie Slovenska obsadila s tímom 8. miesto na maj-
strovstvách sveta v roku 1998 a 4. miesto na ME  
v Poľsku, čím si reprezentácia zaistila postup na 
Olympijské hry v Sydney 2000. V marci 2011 sa stala 
trénerkou slovenskej ženskej reprezentácie a tím 
viedla aj na Majstrovstách Európy v Poľsku. Počas 
života získala viaceré ocenenia: ocenenie prezi-
dentom SR – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy (1998), 
Krištáľové krídlo – kategória Šport (1999).

Bohumil Urban (* 1935, Nové 
Zámky – † 2019, Žilina) 
Bol spoluzakladateľom Symfonického orchestra 
mesta Žilina (1959) i Štátneho komorného orchestra 
(1954). Počas jeho 45-ročnej pedagogickej práce 
vychoval vynikajúcich žiakov, ktorí neskôr dosiahli 
mnohé úspechy doma i v zahraničí, napr. František 
Figura, Jindřich Pazdera, Vladimír Harvan, Dalibor 
Karvay. Okrem pedagogickej, dirigentskej a orga-
nizačnej činnosti sa venoval aj aranžovaniu a or- 
chestrálnym úpravám skladieb, hlavne Eugena Su-
choňa a Jána Cikkera. Za vynikajúce úspechy do-
stal viaceré ocenenia, medzi nimi Vzorný učiteľ 
(1970), Veľká medaila sv. Gorazda (1998). 

Andrej Reiser (* Žilina) 
Fotograf európskeho formátu. Po sovietskej okupá-
cii Československa v auguste 1968 Andrejova rodi-
na emigrovala do západného Nemecka, kde An-
drej študoval fotografiu na renomovanej Folkwang 
School for Design v Essene. Po ukončení štúdia sa 
jeho fotografie objavovali v prominentných me- 
dzinárodných magazínoch ako Der Spiegel, FAZ 
Magazin, Fortune, Epoca, Merian a iné. Pôsobil ako 
korešpondent nemeckého magazínu GEO v Rusku. 

Z jeho publikácií patrí k najvýznamnejším Domeni-
ca, ktorá bola vydaná 15-krát a získala veľa oce-
není. V roku 1983 založil Andrej Reiser v Hamburgu 
fotografickú agentúru Bilderberg, v ktorej sa spojili 
najlepší nemeckí fotožurnalisti, jej členom sa stal aj 
slovenský fotoreportér Karol Kállay. Dve desaťročia 
bol Reiser predsedom medzinárodnej poroty pres- 
tížnej fotografickej súťaže Czech Press Photo, orga-
nizovanej pod patronátom prezidenta Českej re-
publiky a primátora Prahy. V súčasnosti žije a pra-
cuje v Prahe. 

Roman Patkoló (* Žilina) 
Kontrabasista Roman Patkoló patrí medzi svetovú 
muzikantskú špičku. Študoval na Hochschule für 
Musik und Theater München. Venuje sa interpretá-
cii sólovej kontrabasovej literatúry a komornej tvor-
by. Ako sólista spolupracoval s významnými sve-
tovými orchestrami. Sólisticky sa predstavil na 
koncertoch vo Švajčiarsku, Nemecku, Srbsku, 
Rakúsku, Rusku, Španielsku, v Kanade a USA, a to  
v prestížnych koncertných sálach. Popri bohatej 
koncertnej činnosti je aktívny i v pedagogickej 
oblasti, vo veku 24 rokov získal titul profesora ako 

jeden z najmladších v Európe a začal vyučovať na 
mníchovskej Hochschule für Musik und Theater.  
V súčasnosti pôsobí ako profesor na Hudobnej 
akadémii v Bazileji.

Emília Wiesengangerová (* Žilina) 
Ako učiteľka prírodopisu a chémie pôsobila na via-
cerých školách v Žiline a okolí: ZŠ Divina, ZŠ Varšavská, 
ZŠ Karpatská, kde strávila 30 rokov až do svojho dô- 
chodku. Najskôr ako učiteľka na druhom stupni, po-
tom ako zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň a nako-
niec na poste riaditeľky školy pôsobila od roku 1991 
do roku 2014. Za dlhoročnú tvorivú a obetavú peda-
gogickú a riadiacu činnosť získala v roku 2003 Cenu 
Janka Frátrika. Svoju prácu vykonávala vždy s láskou, 
zodpovedne, čestne a nezištne. Pod jej vedením 
bola škola priekopníkom v integrácii detí so zdravot-
ným znevýhodnením či detí s poruchami správania. 
Zveľaďovanie okolia školy, výsadba stromov, čistenie 
lesoparku, soboty v prírode so žiakmi boli samozrej-
mosťou. Veľká pozornosť bola venovaná talento-
vaným deťom a športu. Na škole boli zriadené pla-
vecké triedy či gymnastika. Pani Wiesengangerová 
sa deťom venovala s láskou 44 rokov.

Žilina ocenila významné osobnosti
Oceňovanie osobností má za cieľ vyzdvihnúť vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu, v sociálnej alebo spoločen-
sko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom Žilina a presiahli regionálny rámec. Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina sa 
konalo 16. septembra na Radnici mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora Petra Fiabáne prevzalo 5 osobností.

Autor: KŠ

Zľava: Natália Hejková, Andrej Reiser, Peter Fiabáne, Emília Wiesengangerová, pani Patkoló (matka Romana 
Patkoló) a pani Urbanová (manželka Bohumila Urbana) 
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Za takmer 90-tisíc eur sa v jasliach 
opravila a zateplila poškodená stre-
cha. Rekonštrukčné práce zahŕňali aj
celkovú obnovu elektroinštalácie či obmenu nerezového zariadenia kuchyne. 

V hodnote viac ako 
360-tisíc eur sa zateplil ob-
vodový plášť a strecha, 
vymenili sa zábradlia a deliace stienky. V suteréne boli vyme-
nené rozvody vody, zateplený strop a pribudli nové svietidlá. 
Dielo mesto financovalo zo ŠFRB i z vlastných zdrojov.

Do modernizácie MŠ Čajakova 
investovalo mesto spolu 600-tisíc 
eur. V rámci projektu sa vytvorilo 
tretie nadzemné podlažie, čím 
vznikla ďalšia trieda pre 23 detí. 
Rekonštrukcia zahŕňala aj de-
barierizáciu a obnovu dažďovej 
kanalizácie. Plánovaných 18 
mesiacov na rekonštrukciu sa 
podarilo skrátiť na 10 a školské 
zariadenie mohlo otvoriť svoje 
brány už v septembri tohto roku.

Samospráva aj napriek mimoriadnej situácii 
v tomto roku dokončila viacero investičných 
projektov. Hlavným cieľom týchto aktivít bolo 
zvýšenie komfortu poskytovaných služieb 
občanom a taktiež celkové zlepšenie kvality
života v našom meste. Prinášame prehľad 
vybraných investičných projektov v tomto roku. 

Rekonštrukčné práce vo 
veľkej telocvični v ZŠ Bu-
datín zahŕňali demontáž 
starej smrekovej pod-
lahy, ktorú nahradili nové 
masívne parkety na 
rozlohe 522 m2. Obnova 
novej palubovky sa usku-
točnila v marci a stála 
viac ako 35 800 eur. 

ZŠ s MŠ v Brodne slúžia nové 
plynové kotle HOVAL UltraGas 
250D. Výmena spolu s doregulo-
vaním a nastavením novej 
sústavy stála takmer 27-tisíc eur.

Nové oplotenie za vyše 3-tisíc eur chráni návštevníkov detského ihriska na ulici 
Predmestská. Okrem neho mesto 
oplotilo aj ihrisko na Veľkej okružnej 
ulici. Práce stáli 2 027 eur. 



9 

Mesto Žilina

www.zilina.sk október 2020 INFORMUJEME

Revitalizovaný športový areál za viac ako 
430-tisíc eur vyrástol na Oravskej ceste v prie-

Projekt rekonštrukcie MŠ Trnavská vo výške viac ako 740-tisíc eur 
zahŕňal okrem rozšírenia kapacít aj prístavbu jedálne so schodis-
kom, stavebno-technické úpravy budov a ich zateplenie. Vznikom 
dvoch nových tried sa podarilo rozšíriť kapacitu škôlky o 50 detí. 
Rekonštrukcia bola pôvodne naplánovaná na 15 mesiacov, stihla 
sa však zrealizovať za 12. Deti sa tak mohli už v septembri vrátiť do 
vynovených priestorov škôlky.

V apríli tohto roku mesto 
ukončilo projekt vybudo-
vania nových uzatváracích kontajnerových stojísk na sídlisku 
Hájik za viac ako 62-tisíc eur. Štyri nové stojiská pribudli na uli- 
ciach Petzvalova, Dadanova a Jedlikova. 

Vyše 13 700 eur stálo vybudova-
nie detského ihriska na Korze na 
sídlisku Hájik. Počas projektu, 
ktorý mesto začalo v decembri 
2019 a ukončilo v apríli tohto 
roku, sa okrem rozšírenia ihriska 
oplotil areál, pribudli na ňom zá-
chytné siete či schody a chodník 
z palisád.  

store bývalej Základnej školy Hliny VI na Bôriku. Okrem tartanového okruhu je pre špor-
tujúcu verejnosť k dispozícii aj workoutové ihrisko a skatepark. V tomto roku na športovis- 
ku pribudlo oplotenie areálu za vyše 9-tisíc eur. 

* V budúcom čísle: Cyklotrasy v meste Žilina
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Autor: AB

Žilina sa uchádza o titul Európskeho hlavného mesta kultúry

Projekt Európske hlavné mesto kultúry má za cieľ prezentovať pestrosť európskych kultúr a promovať európsku kultúrnu spoluprácu. Cieľom 
projektu je spraviť zo Žiliny lákavú destináciu priťahujúcu kreatívnych ľudí a návštevníkov z celej Európy. Zároveň chce svojim obyvateľom 
ponúknuť lepšie miesto a podmienky pre ich život.
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Christian Potiron pochádza  
z Francúzska. V Paríži absol- 
voval štúdium v odbore 
územného plánovania  
a sociálneho rozvoja,  
v Belehrade študoval 
kultúrny manažment  
a kultúrnu politiku.  
V roku 2002 prišiel najprv 
ako dobrovoľník na žilin-
skú Stanicu, kde ostal  
a pôsobil štyri roky ako 
projektový manažér. Potom 
pracoval ako programový 
koordinátor projektu SPOTs / 
Výmenníky v rámci projektu 
Európske hlavné mesto kultúry - Košice 
2013. Neskôr bol súčasťou tímu v Plzni 2015 ako zástupca programové-
ho riaditeľa  a pôsobil ako konzultant vo viacerých zahraničných mestách.  
Momentálne je členom prípravného tímu Žilina 2026 a podieľa sa na tvor-
be  i príprave kandidatúry Žiliny na titul Európske hlavné mesto kultúry. 

Ako vznikla myšlienka zapojiť Žilinu do kandidatúry na EHMK?

Myšlienka zapojiť Žilinu do kandidatúry na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 
vznikla v spolupráci s vedením mesta. Po vydaní oficiálnej výzvy Ministerstvom 
kultúry pre slovenské mestá v decembri 2019 som bol oslovený s tým, že Žilina 
uvažuje o kandidatúre. V minulosti som žil v Žiline a pôsobil v projektoch Európsky-
ch hlavných miest kultúry (Košice 2013 a Plzeň 2015) a mnohé ďalšie som konzul-
toval. V januári sme sa teda stretli so zástupcami kultúry v Žiline a prediskutovali 
sme nápad zapojenia sa do tejto súťaže. Následne mestské zastupiteľstvo vo fe-
bruári schválilo tento zámer a pustili sme sa intenzívne do príprav. Vytvoril sa pro-
jektový tím, naplánovali aktivity pre zapojenie odbornej i širšej verejnosti, začalo sa 
s oslovovaním potenciálnych partnerov a mnoho ďalších vecí.

V čom vidíte potenciál Žiliny ako kandidáta na titul EHMK 2026?

Verím, že Žilina má veľký potenciál a skvelú príležitosť prostredníctvom kandidatúry 
na tento titul využiť momentum a naštartovať viaceré strategické procesy, ktoré 
môžu mestu v najbližších rokoch priniesť mnoho výhod. Žilina má vynikajúcu geo-
grafickú polohu v rámci Slovenska, no nemá ďaleko aj do Českej a Poľskej repub- 
liky. Taktiež krásna okolitá príroda a s tým súvisiaci turistický potenciál sú veci, na 
ktorých sa dá stavať. V neposlednom rade vidím Žilinu ako mesto so širokou sieťou 
kultúrnych inštitúcií, od štátnych, krajských, mestských až po tie nezávislé, ktoré 
môžu využiť kandidatúru na rozvoj svojej kultúrnej ponuky, rozšírenie návštevníckej 
základne, ale aj lepšie nastavenie strategických zámerov.

Aké výhody prinesie titul EHMK Žilinčanom a mestu v prípade, že Žilina v kandi-
datúre uspeje?

Celý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry má za cieľ taktiež zvýšiť celkovú 
kvalitu života v meste, aby mali kreatívni ľudia dôvod zostať tu pracovať a aby sa zo 
Žiliny stala lákavá destinácia v celoslovenskom či celoeurópskom meradle. Pred-
chádzajúce Európske hlavné mestá kultúry jasne ukazujú, že dosah tohto projektu 
je viditeľný aj v oblasti mestského rozvoja, regenerácie industriálnych a verejných 
priestorov či v rozvoji cestovného ruchu a v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Iba pre predstavu, v Košiciach experti vyhodnotili, že každé investované 1 euro 
do projektu Košice 2013 malo dosah 1,67 eura na lokálnu ekonomiku a že vďaka 
projektu sa v meste vytvorilo 771 nových pracovných miest. V Plzni v roku 2015 
bolo 3,4 milióna návštevníkov a počet prenocovaní narástol o 31 %. Bez ohľadu 
na čísla si myslím, že práve v Košiciach, kde počas procesu realizácie nebolo 
všetko jednoduché, je vidieť, ako mesto zmenilo tvár, zmobilizovalo sa a pozitívne 
napreduje.

Rád by som však poukázal na to, že paralelne s prípravami na kandidatúru v Žiline 
beží aj príprava kultúrnej stratégie mesta, ktorú je potrebné mať vytvorenú do 
podávania finálnej prihlášky. Aj keby napokon mesto nezískalo titul pre rok 2026, 
tak výsledkom investovaných zdrojov a času bude strategický dokument  
s analýzou a víziou pre rozvoj kultúry a kreativity v Žiline, a to určite prinesie veľa 
ďalších impulzov do budúcnosti.

Aké aktivity sa v súčasnosti pripravujú v súvislosti s kandidatúrou a čo všetko Žili-
nu ešte čaká?

Momentálne sme už vo fáze, kedy sa potrebujeme plne sústrediť na prípravu 
60-stranovej prihlášky, ktorú je potrebné odovzdať do 15. decembra. V prihláške 
je potrebné zodpovedať vyše 50 otázok nielen čo sa týka pripravovaného pro-
gramu a konceptu umeleckých aktivít, ale aj plány na rozvoj kultúrnej infraštruk-
túry a s tým súvisiacimi investíciami, stratégiu zapojenia obyvateľov zo všetkých 
sociálnych skupín do projektu, či ako plánujeme zapojiť európskych umelcov  
a aktuálne celoeurópske témy do nášho programu.

Aby sme túto prihlášku vôbec mohli písať, organizovali sme v mesiacoch máj až 
september viaceré participatívne aktivity pre zapojenie čo najširšieho množstva 
ľudí. Obyvatelia mohli prihlásiť a rozvíjať svoj projektový nápad v rámci progra-
mu Akcelerátora, stretávali sa pracovné skupiny odborníkov na rôznorodé 
témy, zbierali sme projektové zámery do Otvorenej výzvy, konala sa Mestská 
konferencia, kde sme priniesli inšpiráciu zo zahraničia a spoločne diskutovali  
o základnom koncepte. Celý proces je pomerne náročný a zdĺhavý, kvôli ne-
skoršiemu začiatku či pandémii trocha bojujeme s časom a inými obmedzenia-
mi, no veríme, že všetka energia, ktorú do toho vkladajú všetci ľudia, prinesie 
svoje výsledky.

Ako sa môže zapojiť verejnosť do tohto projektu?

Ako som spomínal, väčšina možností pre zapojenie verejnosti prebiehala  
v uplynulých mesiacoch. Tento proces však budeme opakovať budúci rok  
v prípade postupu do druhého kola. Momentálne máme ešte jednu iniciatívu, 
ktorá beží pod hlavičkou kandidatúry a aktivít Útvaru hlavného architekta, a tou 
je iniciatíva Mestské zásahy Žilina 2026. Chceme spolu s obyvateľmi a architekt- 
mi zmapovať v rámci mesta a jeho okolia problematické alebo nevyužité pries- 
tory a miesta, ktoré majú potenciál slúžiť pre kultúrne i komunitné účely a navrh-
núť možnosti ich využitia. Výzva prebieha na webstránke www.zasahy.sk/zilina 
do 31. októbra.

Počas septembra sa organizovala Mestská konferencia na túto tému. Aké 
závery priniesla?

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 85 odborníkov z rôznych kultúrnych inštitúcií, 
kreatívnych odvetví, neziskových organizácií či mestských a krajských orgánov. 
Účastníci mali možnosť dozvedieť sa viac o pripravovanej prihláške Žiliny, inšpi-
rovať sa skúsenosťou iných miest či nadviazať spoluprácu s potenciálnymi part- 
nermi pre svoje plánované projekty. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia 
základného konceptu programu spolu s nosnými témami, na ktoré sa budú za-
meriavať pripravované kultúrne a umelecké projekty v rámci kandidatúry na titul 
EHMK Žilina 2026.
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V Českej republike a na 
Slovensku sa však ne- 
oslavoval len jeden deň, 
ale celý týždeň architek-
túry, a to od  
1. – 7. 10. 2020. Verejnosť 
sa počas týchto dní 
mohla napríklad dozve-
dieť viac o aktuálne 
platnom Manuáli re-
klamy Mestskej pamiat-
kovej rezervácie Žilina. 
Majitelia budov  
a prevádzok získavali 
formou workshopu 
cenné rady a tipy na 
konkrétne príklady 
vhodnej/nevhodnej re-
klamy v historickom cen-
tre. Spoločne s hlavným 
architektom mesta Ru-
dom Chodelkom  mohli 
v sobotu objavovať 
nevyužitý potenciál 
nábrežia troch riek, ktoré 
pretekajú Žilinou.  

S plánovanou pre-
kládkou rušňového 
depa vzniká jedinečný 
priestor, tzv. „Trojbrežie“. 
Je to oáza zelene  
v priamom kontakte  
s vodnou plochou v pe-
šej dochádzkovej vzdia-
lenosti od centra mesta, 
ktorá dáva Žiline priestor 
na svoj ďalší rozvoj. A 
príležitosť návratu k rie-
ke. Taktiež mohli zažiť 
návštevu prvej adminis- 
tratívnej budovy ka-
tegórie A v Žiline, ktorá je 
zhotovená na princí- 
poch udržateľnosti. Bu-
dovou „Poštová“ na 
Vlčincoch prevádzal 
autor rekonštrukcie ar- 
chitekt Alexander Ko-
ban. Na záver architekt 
Dušan Mellner formou 
prednášok v exteriéri pri-
pomenul dedičstvo 

funkcionalistickej archi-
tektúry v meste a reč 
bola aj o modernistic-
kom bývaní v domoch 
družstva „Svojdomov“. 
Priestorové riešenie tých-
to 48 rodinných domov 
predstavuje jedinečnú 
pamiatku modernej ar- 
chitektúry na Slovensku. 
Predstavuje vysoký štan-
dard bývania a výrazne 
ovplyvnila vývoj bývania 
v meste aj v ďalších ro-
koch.

Festival umožnil širokej 
verejnosti nahliadnuť na 
svoje okolie optikou ar- 
chitektov a odborníkov, 
ktorí im mohli priblížiť  
zaujímavosti z ich mesta, 
ponúknuť súvislosti  
a poukázať na kvalitnú 
architektúru. A tej v me-
ste nikdy nie je dosť. 

O kvalitnej architektúre 
sa treba rozprávať

Autor: Ing. arch. Lucia Streďanská 

Mesto Žilina sa spolu s Útvarom hlavného architekta mesta zapojilo do 
10. ročníka festivalu Deň architektúry, ktorý organizuje občianske 
združenie Kruh. Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne 
stanovený na prvý októbrový pondelok v roku.

Súčasťou programu 12. ročníka Žilinské-
ho literárneho festivalu boli aj naše no-
viny. Pre vybraných žiakov a učiteľov 
základných škôl, ktorí tvoria školské no-
viny a časopisy, sme pripravili zážitkový 
workshop. Prácu na príprave Radnič- 
ných novín školákom priblížila šéfredak-
torka Katarína Gazdíková spolu s redak-
tormi, ktorí sú zároveň zamestnancami 
odboru komunikácie a vzťahov s verej-
nosťou Mestského úradu v Žiline. 

V rámci podujatia, ktoré sa konalo  
v priestoroch Rosenfeldovho paláca, 
sa žiaci dozvedeli, čo sa deje s infor-
máciou skôr, než sa dostane do novín, 
získali praktické rady, ako písať zaují-
mavé články, akým metrom vyberať 
vhodné fotografie či ako využívať gra-
fiku pri členení textu. V rámci diskusií sa 
reč točila najmä okolo práce hovorcu 
mesta a úlohy sociálnych sietí v oblasti 
informovania občanov. 

Radničné noviny po prvýkrát 
na Žilinskom literárnom festivale

Workshop o tvorbe Radničných novín

V sobotu 19. septembra oslávili manželia Marta a Zdenko 
Jackovci 50 rokov spoločného života. 

Pri tejto príležitosti zavítali na žilinskú radnicu v sprievode najbližšej 
rodiny, aby si obnovili svoje manželské sľuby. Manželom k významnému 

jubileu blahoželáme a prajeme ešte veľa krásnych spoločných chvíľ!

Zlatá svadba na radnici

Autor: MB
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Dýchanie je základnou, nepretržitou potrebou, preto je kvalita ovzdušia mi-
moriadne dôležitá. Slovensko patrí medzi tie krajiny Európy, ktorým sa v tejto 
oblasti dlhodobo nedarí dosiahnuť stanovené štandardy. Následkom zne- 
čisteného vzduchu na Slovensku každý rok predčasne zomrie viac ako 5 000 
ľudí. Najväčšou hrozbou pre ľudské zdravie je dlhodobé vystavenie organizmu 
škodlivinám. Kvalita ovzdušia nie je všade rovnaká. Do atmosféry vypúšťame 
znečisťujúce látky z rôznych zdrojov ako cestná doprava, poľnohospodárstvo, 
elektrárne, priemysel a domácnosti. Významnú úlohu zohráva tiež reliéf krajiny 
a prúdenie vzduchu. V posledných rokoch sa na jeho zhoršenej kvalite čoraz 
viac podieľajú doprava a vykurovanie domácností, než veľké priemyselné 
zdroje, ktoré musia spĺňať prísnejšie normy. 

Lokality, kde sú prekračované povolené limitné hodnoty znečisťujúcich látok, 
sa u nás vyhlasujú za oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Žilina je jednou 
z nich. Orgány štátnej správy spolu s obcami tu musia definovať opatrenia 
na zlepšenie nevyhovujúceho stavu. Ovzdušie v Žiline je ovplyvňované emi- 
siami z výroby cementu vo Varíne a výroby tepla. Okrem toho je významným 
zdrojom znečisťujúcich látok cestná doprava. Na ceste č. 11 je denný priemerný 
počet 37 927 vozidiel, na ceste č. 18 je v priemere denne 32 334 vozidiel, 30 
659 vozidiel je denne na ceste č. 18A a 23 579 vozidiel na diaľnici D3 (Správa 
o kvalite ovzdušia v SR za rok 2019, SHMÚ). K tomu je treba pripočítať indivi- 
duálnu dopravu v rámci mesta a v zimnom období aj lokálne kúreniská. 

Čo dýchame a aké účinky to má na naše zdravie

Slovenský hydrometeorologický ústav sleduje kvalitu ovzdušia v Žiline v  lo-
kalite Obežná (Vlčince). Najväčším problémom sú prachové častice (PM10  
a PM2,5), benzo(a)pyrén a prízemný ozón.

Prachové častice (PM10 a PM2,5) sú čiastočky o veľkosti približne 1/10 hrúb-
ky ľudského vlasu. Spôsobujú ochorenia ako astma, choroby srdcovocievne-
ho systému, rakovinové ochorenia a predčasné úmrtia. Čím sú menšie, tým 
väčšie zdravotné problémy nám môžu spôsobiť. Viažu na seba ďalšie nebez-
pečné látky, ktoré sú často mutagénne a karcinogénne, napríklad benzo(a)
pyrén (BaP). Je to látka, ktorá vzbudzuje rastúce obavy najmä v strednej  
a vo východnej Európe. Jeho koncentrácie v mnohých mestských oblastiach 
často prekračujú hodnoty stanovené na ochranu ľudského zdravia. Vzniká pri 
nedokonalom spaľovaní, najmä pri vykurovaní domácností tuhým palivom,  
a doprave. Oxidy dusíka (NOx), ktorých hlavným zdrojom je doprava, 
spôsobujú dráždenie očí a dýchacích ciest, kašeľ, bolesti hlavy. Majú na sve-
domí zmeny v zložení krvi, alergické reakcie, poruchy imunitného systému. 
Mimoriadne nebezpečné sú pre deti a ľudí s oslabeným zdravím. Vstupu-
jú do reakcií, ktoré ovplyvňujú koncentrácie prízemného ozónu (O3). Troj- 
atómový kyslík nás v horných vrstvách atmosféry (v stratosfére) chráni pred 
nebezpečným ultrafialovým žiarením. Avšak v najnižšej vrstve atmosféry je  
v skutočnosti významnou znečisťujúcou látkou. Vzniká najmä počas 
horúcich letných dní v miestach s vysokou koncentráciou výfukových plynov  
chemickou reakciou slnečného žiarenia, oxidov dusíka a prchavých orga- 
nických zlúčenín. Je pomerne agresívny, spôsobuje rozožieranie materiálov, 
budov aj živého tkaniva. Organizmus vystavený vysokým koncentráciám 
ozónu sa snaží zabrániť jeho preniknutiu do pľúc, a to znižuje množstvo kyslíka, 
ktorý dýchame. Pre ľudí, ktorí trpia srdcovo-cievnymi a respiračnými ochore-
niami, napríklad astmou, môže mať pôsobenie vysokých hodnôt ozónu vysiľu-
júce a dokonca smrteľné následky.

Zmenu by mal priniesť projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Vláda SR chce zlepšiť informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, zvýšiť počet 
meracích zariadení a zamerať sa na konkrétne opatrenia na zníženie emisií  
z vykurovania a podporu vhodnej regulácie dopravy. Jedným z nástrojov 
na podporu týchto plánov je aj projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, 
ktorý implementuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s ďalšími  
10 partnermi. V nasledujúcich ôsmich rokoch budú na území Slovenska 
pôsobiť regionálni manažéri kvality ovzdušia (MKO), ktorí budú poskytovať 
odborné poradenstvo starostom, úradníkom, ale aj občanom. Zamerajú sa 
najmä na informačné, propagačné a osvetové kampane a demonštračné 
projekty zamerané na vykurovanie v domácnostiach. Cieľom projektu je aj 
zlepšenie spolupráce štátnej správy a samosprávy, odborný rast a vzdelávanie  
zodpovedných úradníkov a politikov.

Ovzdušie zo všetkých zložiek životného prostredia reaguje najrýchlejšie na 
rôzne zmeny – pozitívne aj negatívne. Ak zdroj znečisťovania zanikne, obvykle 
sa rýchlo vyčistí. No ak dôjde k zhoršeniu kvality ovzdušia, obyvatelia by mali 
vedieť, že majú obmedziť pohyb vonku, menej vetrať alebo sa vyhnúť špor-
tovaniu v lokalitách so zvýšenou koncentráciou znečisťujúcich látok. Aby boli 
informácie o ovzduší dostupné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, v septem-
bri sa spustila nová webová aplikácia. Občania tu nájdu aktuálne informácie  
o kvalite ovzdušia vo všetkých regiónoch s odporúčaniami, akým aktivitám sa 
vyvarovať, ak sú zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok, aj o prípadných 
výstrahách pri vzniku smogových situácií. Zároveň tu bude možné nájsť články 
o príčinách znečistenia ovzdušia, vplyvoch znečisťujúcich látok na zdravie  
a  opatreniach zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Eu-
rópska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov 
štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR. 

Aktuálne informácie o projekte je možné nájsť na www.populair.sk.

Čo s kvalitou ovzdušia v Žiline
Autor: Ing. Jana Pavlíková, Slovenská agentúra životného prostredia
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Účastníci spoločnými si-
lami preplávali 1 206,20 
km. Najvytrvalejšou 
plavkyňou tohtoročnej 
plaveckej štafety bola 
Zuzana M., ktorá 
celkovo preplávala 13 
km. Z mužov bol naj- 
úspešnejším plavcom 
Maximilián V., ktorý 
preplával 20 km. Naj- 
staršou účastníč- 
kou tohtoročnej pla-
veckej štafety bola 
79-ročná pani Jozefa 
S., ktorá preplávala 
700 metrov. Najstarším 
účastníkom bol pán 
Evžen P., ktorému sa vo 
veku 97 rokov podarilo 
preplávať pol kilomet- 

ra. Najmladšou účast-
níčkou bola šesťročná 
Kristína P., ktorá 
preplávala 400 metrov.
Podujatie patrí medzi 
úspešné a teší sa 
veľkému záujmu detí, 
mládeže či dospelých. 
Dôkazom toho je aj 
zapojenie sa 9 základ-
ných a 4 stredných škôl. 
Spomedzi základných 
škôl sa na prvom mieste 
umiestnila Cirkevná 
základná škola Romual-
da Zaymusa, ktorej žia-
ci preplávali spoločne 
97,50 km. V rebríčku 
stredných škôl skonči-
lo na prvom mieste 
Bilingválne gymnázium 

Sučany, ktorého žiaci 
preplávali 24,10 km. 
Akcie sa zúčastnili aj 
športové kluby a verej- 
nosť, ktorej sa podarilo 
preplávať 862,16 km.  
Mesto Žilina sa zapoji-
lo do Plaveckej štafety 
miest 2020, ktorú orga-
nizuje Asociácia športu 
pre všetkých Slovenskej 
republiky. Výsledky, na 
ktorej priečke sme sa 
umiestnili, budeme ve-
dieť v priebehu mesia-
ca december.

Výsledky Žilinskej pla-
veckej štafety nájdete 
na: wwww.sport.zilina.sk.

Žilinská plavecká štafeta opäť priniesla zaujímavé 
športové výsledky

Žilinčania potvrdili svoje kvality a v rámci 12. ročníka Žilinskej plaveckej 
štafety zlepšili svoje výsledky vo viacerých kategóriách. Do akcie, ktorá 
sa pravidelne koná v rámci Žilinského dňa zdravia a Žilinského kultúrne-
ho leta, sa v tomto roku zapojilo celkovo 732 plavcov. 

Autor: AB
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