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[A] KULTÚRA AKO HNACÍ MOTOR 
POZITÍVNEJ ZMENY

Pred 20 rokmi by asi nikto nečakal, že sa Žilina 
bude jedného dňa uchádzať o titul Európskeho 
hlavného mesta kultúry. Mesto si v deväťdesiatych 
rokoch prešlo desaťročím náročnej ekonomickej 
a politickej tranzície, kultúrne inštitúcie bojovali 
o svoje miesto v spoločnosti, extrémizmus bol 
na vzostupe, lokálna demokracia zažívala hlbokú 
krízu. No v tomto neľahkom období sa zrodilo 
aj množstvo organizácií a kultúrnych inštitúcií 
občianskej spoločnosti, ktoré spolu s aktívnymi 
ľuďmi v mestských častiach či priľahlých obciach 
krok po kroku menili miesta, kde žili, k lepšiemu. 
Medzi nimi bola napríklad skupina mladých kul-
túrnych aktivistov z nezávislého kultúrneho centra 
„Stanica“ a „Nová synagóga“, či Nadácia Krajina 
harmónie, ktorá spojila ľudí s postihnutím a bez 
postihnutia na festivale Jašidielňa, a mnohé ďal-
šie. Aj ich príbehy – príbehy kreatívneho vzdoru 
a zrodu občianskej spoločnosti – ukazujú, ako 
kultúra dokáže podnecovať predstavivosť celej 
mestskej komunity a jej odhodlanie urobiť niečo 
pre svoju lepšiu budúcnosť.
Našu ambíciu stať sa Európskym hlavným 

mestom kultúry preto považujeme za isté zavŕ-
šenie dlhodobých snáh miestnej občianskej 
spoločnosti a verejných inštitúcií inšpirovať 
komunitu k väčšej súdržnosti a k pestovaniu 
európskych a demokratických hodnôt. Sme 
presvedčení, že každý počin udržiavajú pri živote 
ideály, z ktorých sa zrodil, a uchádzame sa o túto 
príležitosť ako ľudia, ktorí úprimne veria, že kul-
túra je hnacím motorom pozitívnej zmeny.
Keď sa táto šanca objavila, oslovili sme 

a spojili na tomto projekte všetkých kľúčových 
regionálnych lídrov, verejné inštitúcie aj mimo-
vládne organizácie a záleží nám na tom, aby mal 
projekt od začiatku regionálny, nadnárodný aj 
európsky rozmer. O titul EHMK sa uchádzame ako 
nadnárodné konzorcium, spolu s našimi dlhoroč-
nými partnermi, mestom Bielsko-Biała v Poľsku 
a českým Frýdkom-Místkom. Názov ŽILINA 
BESKYDY 2026 je odvodený od pohoria Beskydy, 
geografickej oblasti, ktorá nás spája.

[B] ŽILINA BESKYDY 2026 – 
CEZHRANIČNÝ ROZMER

Poloha Žiliny v blízkosti hraníc troch krajín pri-
náša jedinečný kultúrny, ekonomický a inovačný 
potenciál. Rozhodnutím spojiť sily s dlhoročnými 
cezhraničnými partnermi chceme plne využiť 
tento potenciál. Veríme, že výmenou skúseností 
a poznatkov, nápadov, mobilizáciou všetkých 
aktérov v regióne, môžeme zvýšiť európsky profil 
mesta, vytvoriť cezhraničný región európskeho 
významu, a dodať mu akúsi novú centralitu v spo-
ločnej značke Beskydy.
Napriek tomu, že v ekonomickej oblasti, najmä 

automobilovom priemysle, je už spolupráca medzi 
nami úzka, v oblasti kultúry, turizmu či kreatívnych 
odvetví, je nevyužitý potenciál.
Kandidatúra nás spojila a uvedomili sme si, že 

je potrebné zbúrať zostávajúce mentálne bariéry.
Okrem toho, dokončenie chýbajúceho diaľnič-

ného úseku európskeho koridoru E75 v roku 2026 
významne zmenší vzdialenosti medzi nami a tým 
aj zmení náš vzťah. Bude to možnosť pre ešte 
intenzívnejšiu ekonomickú aj kultúrnu spoluprácu.
V neposlednom rade vnímame Európske 

hlavné mesto kultúry ako spoločné hnutie na 
prehĺbenie spolupráce v kraji. Aktuálne sa na 
spoločnej vízii rozhodlo spolupracovať viac než 30 
miest a obcí (napr. Rajec, Rajecké Teplice, Bytča, 
Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, 
atď.) z Kysúc, Oravy či Rajeckej doliny. Takáto 
spolupráca môže pôsobiť ako samozrejmosť, no 
v hornatom žilinskom kraji má takpovediac každá 
dolina vlastnú kultúrnu tradíciu a tak sa spolu-
práca nerodí vždy ľahko.
Viac ako formou sebaprezentácie sme sa 

teda rozhodli pristúpiť ku kandidatúre formou 
cezhraničnej a regionálnej spolupráce, ktorou sa 
symbolicky otvárame a redefinujeme svoj európ-
sky a regionálny profil a zároveň posilňujeme 
spoločnú značku Beskydy.
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KULTÚRNY & UMELECKÝ OBSAH

≈ TOK 
PRÍRODY
OUTDOOROVÁ KULTÚRA
Zober svoju kultúru von! S týmto heslom prine-
sieme umenie tam, kde Žilinčania a ľudia z regiónu 
trávia najviac času - na horách, turistike, na cyklis-
tických trasách či v lyžiarskych strediskách.
Sezóna extrémnych športov v sebe spojí 

niekoľko horských filmových festivalov regiónu 
a obohatí ich o ponuku extrémnych kultúrnych 
zážitkov. Športové kluby sa spoja s umelcami, 
napr. paragliding ako spôsob pozorovania land 
artových inštalácií zo vzduchu, geocaching ako 
spôsob objavovania diel umiestnených v prírode, 
horolezectvo ako zážitok z vertikálneho tanca. 
Festival JIB Lines, zimný mestský festival prinesie 
do centra mesta na Farské schody ukážky snow-
boardingu a hudobný program. So Slovenským 
klubom turistov rokujeme o možnosti zorgani-
zovať Európske stretnutie peších turistov z celej 
Európy pri kultúrnom programe v horských cha-
tách a spoločnej pešej turistiky. Nakoniec Vrchol 
kultúry spojí vážnu hudbu, vysokohorské výhľady 
a šport na koncertoch v prostredí miestnych 
lyžiarskych stredísk.

FLOW - NÁVRAT K VODE
Žilina je obkolesená troma riekami a dvoma 
veľkými vodnými nádržami, no voda v centre 
takmer nie je. Festival Flow je príležitosť obnoviť 
prístup k vode a priniesť obyvateľom kultúrne 
a športové zážitky. Festival v spolupráci s medzi-
národným festivalom súčasného umenia Biela 
noc prinesie svetelné a umelecké inštalácie na 
brehy Váhu. Plávajúce záhrady, projekt miest-
neho umelca Juraja Poliaka na Vodnom diele 

Žilina, bude priestorom pre komunitné aktivity 
a záhradkárstvo v spojení s umeleckými inšta-
láciami. Súčasťou budú aj športové podujatia, 
ktoré prepoja šport a umenie. Projekt Raj~čanka 
obnoví nábrežie Rajčanky pre kultúrne a komu-
nitne orientované aktivity. Vodu skúmať v hravých, 
interaktívnych, imerzívnych výstavách budú môcť 
návštevníci v Environmentálnom centre Bôrik, 
ktoré zriadime v jednom z najstarších vodojemov 
v meste.

UDRŽATEĽNÉ KOMUNITY
Aby sme zvýšili celkovú kvalitu komunitného 
a kultúrneho života na sídliskách, založíme 
Komunitné umelecké centrá, ktoré budú zahŕňať 
menšie pódiové a spoločenské priestory. Na ich 
budovanie, ako aj na transformáciu komunit-
ných vnútroblokov, ktoré podporia vznik ďalšej 
zelenej infraštruktúry (mobilná zeleň, kompos-
téry, komunitné záhrady), chceme mobilizovať 
miestnych obyvateľov. Mestské parky sú ideálnym 
priestorom pre kultúrne a komunitné stretnu-
tia, preto podporíme aktivity, ktoré ich obnovia 
či zveľadia. Ide napríklad o Park SNP v centre 
mesta, Framborský park, svojské miesto s histo-
rickou hodnotou a prírodnými zdrojmi (prameň 
Framborského potoka) pod labyrintom estakád, 
ktoré chce skupina miestnych aktivistov oživiť 
a zmeniť na komunitný park, či Park slobody, kde 
kultúrne centrum Hájovňa oživilo starý ovocný 
sad, a následne pridá komunitné vybavenie na 
organizáciu kultúrnych akcií. Nakoniec, obľú-
bený Dubeň s vyhliadkovou vežou pretvoríme 
na plnohodnotný Mestský les Dubeň & Straník, 
a pomocou biotopického mappingu rešpektu-
júceho život a históriu lesa vytvoríme náučné 
chodníky, vzdelávacie aktivity pre školy, a prine-
sieme doň umelecké diela.

To, čo nás všetkých v regióne spája a zároveň 
definuje, sú tri elementy: priemyselná tradícia, krásna 
príroda a hory, a silné identity. Predstavujeme vám 
preto tri programové línie: ≈ Tok prírody, » Továreň 
na budúcnosť a oo Identita bez hraníc.
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06 KuLTúRNY A uMELEcKý OBSAH

TRADÍCIE VPRED
Tradície vpred skúmajú tradičnú kultúru a nachádzajú pre 
ňu súčasné reinterpretácie.
Bačovské dni – Festival pastierskej kultúry bude dvoj-

dňový festival, v rámci ktorého na žilinskom hlavnom 
námestí postavíme dočasný salaš s ovcami a kozami. 
Nebude chýbať ochutnávka pastierskych kulinárskych 
špecialít, hudobný a tanečný folklórny program, prezentácia 
farmárskych pracovných tradícií a ukážky remesiel. Hlavným 
bodom programu bude prechod stáda oviec cez mesto 
späť do hôr. Privítame aj pastierov z rôznych kútov Európy 
a na konferencii budeme diskutovať o snahách zachovať 
horské pastierstvo na Slovensku a v Európe. V roku 2026 
sa v obci Čičmany odohrá 20. ročník celoslovenského 
stretnutia fujaristov. Zvyčajne pozostáva z výstavy ručne 
vyrábaných tradičných nástrojov, remesiel a hudobného 
programu. V roku 2026 pozveme hráčov na tradičné 
dychové nástroje z rôznych európskych kultúr, ako napríklad 
alpský roh či škótske gajdy, na spoločný koncert v prírode. 
V spolupráci s projektom Savonlinna 2026 zorganizu-
jeme hudobný dialóg medzi ľudovou hudbou z Terchovej 
a tradičnými fínskymi nástrojmi „kantele“ a „jouhikko“.

» TOVÁREŇ NA 
BUDÚCNOSŤ
PASÁ:Ž - PLATFORMA PRE ARCHITEKTÚRU 
A OBČIANSKU PARTICIPÁCIU
PASÁ:Ž bude dejiskom dočasných výstav, tvorivých dielní 
a prednášok o verejnom priestore v meste, je to platforma 
pre dialóg o architektúre, urbanizme, medzi odborníkmi 
a obyvateľmi mesta. Ponúkneme vzdelávacie programy, ako 
napr. Architektúra pre deti, ale aj možnosť priniesť nový 
život do zanedbaných častí mesta v projekte Mestská aku-
punktúra. V Pasáži prebehne aj projekt Kreatívna byrokracia, 
ktorý bude hľadať inovatívne spôsoby zlepšovania verej-
ných služieb prostredníctvom tvorivých metód a zapojenia 
občanov.

HANGAR - VÝROBŇA NA UMENIE
Po konci komunistickej éry, kedy verejný priestor podliehal 
politickej kontrole, sa v ňom slovenská umelecká scéna na 
čas prestala angažovať. Dnes však medzi umelcami narastá 
záujem znovu skúmať verejné priestranstvá. Často im 
však na tvorbu rôznych typov umenia pre verejný priestor 
chýbajú profesionálne produkčné zariadenia a podpora, 
či už ide o performatívne umenia, inštalácie alebo veľ-
korozmerné sochy a plastiky. Plánujeme preto vytvoriť 
HANGAR – Kreatívne centrum pre umenie vo verejnom 
priestore. Okrem zamerania na verejné priestory, pôjde aj 
o kreatívne a produkčné centrum pre výrobu akéhokoľvek 
umenia, umelecký makerspace. Poskytne technickú a pro-
dukčnú podporu umelcom, bude sídlom pre Animation 
hub a centrum recyklovaného umenia cc:culture, a pre 
mesto tiež naplní funkciu chýbajúceho priestoru pre veľké 
eventy ako napr. koncerty. Bude tiež fórom pre produk-
ciu exteriérových projektov v rámci EHMK, ako napríklad 
Festival mestskej scénografie, podujatie, ktoré skúma 
priestor na pomedzí scénografie, architektúry, výtvarných 
a múzických umení, či každoročné tvorivé dielne pod 

názvom 4×4 umenie v teréne s miestnou tanečníčkou 
Zuzanou Burianovou, ktoré budú skúmať potenciál mest-
ských priestorov ako dejiska predstavení tanca a fyzického 
divadla.

DRÔTY
Stála výstava „Drotárstvo“ v hrade Budatín pod správou 
Považského múzea sa dočká modernizácie. Aby sme 
ďalej rozvíjali a propagovali túto jedinčnú techniku a tra-
díciu zorganizujeme Školu drôtu – medzinárodné tvorivé 
dielne a ponúkneme umelcom, dizajnérom a umeleckým 
drotárom rezidenčné programy zamerané na modernú 
reinterpretáciu drotárskeho umenia. Prepojíme toto staré 
remeslo s podobnými tradičnými technikami zo sveta, 
napr. s japonským umením opravovania rozbitej keramiky 
pomocou práškového zlata, ktorému bude venovaná naša 
Výstava japonského umenia kincugi. Aby sme tradíciu pro-
pagovali aj v rámci mesta, chceme vo verejnom priestore 
inštalovať drotársku sochu, ako súčasť nášho programu 
Public ART. Ďalšie podujatie, ktoré predstaví slovenské 
drotárstvo európskemu publiku, bude koncert Struny so 
Štátnym komorným orchestrom Žilina, pri ktorom zaznejú 
motívy z tradičných drotárskych piesní v súčasnom preve-
dení sláčikových a strunových nástrojov.

PLATFORM(A)
Platform(A) je priestor pre skúmanie a spoluprácu na 
pomedzí umenia, technológie, vedy a priemyslu. Bude 
obsahovať STE(A)M LAB – laboratórium pre spoluprácu vo 
výskume a vzdelávaní medzi uNIZA a VŠVu; jeho súčasťou 
budú tematické laboratóriá, dielne, semináre a školenia. 
Na väčšie zapojenie umelcov vo výskumných a inovač-
ných aktivitách vytvoríme Rezidenčný program umenia 
a veda – umelci v ňom budú prizvaní skúmať nové materiály 
a technológie dostupné v laboratóriách uNIZA a miestnych 
inovatívnych spoločností. Bienále STE(A)M – každé dva roky 
budeme organizovať veľkú prezentáciu umeleckého a kurá-
torského výskumu sústredeného okolo priesečníka umenia, 
technológie, vedy a priemyslu. Galéria Arzenál – galéria 
venovaná súčasným umelcom a dizajnérom, ktorá bude 
zameraná na reflexiu tém z oblastí IT technológii, umelej 
inteligencie, biomedicíny, genetiky, budúcnosti mobility 
a smart materiálov.

oo IDENTITA 
BEZ HRANÍC
KOMUNITNÉ MÚZEUM
Aby sme zmenili vnímanie dejín ako príbehu o vojnových 
víťazstvách, striedajúcich sa vlád a technologických 
objavoch, založíme múzeum „malých dejín“, Komunitné 
múzeum. Je to múzeum predmetov, príbehov či reme-
selných techník, zozbieraných a kurátorovaných 
samotnými obyvateľmi. Vyrozprávame napríklad príbeh 
Československa a Slovenska v 20. storočí prostredníctvom 
každodenných predmetov, rodinných fotografií a osob-
ných spomienok, či vytvoríme Múzeum kutilstva, ktoré 
oslávi miestny talent na svojpomocné riešenia praktických 
problémov, ako jeden z vedľajších produktov historického 
materiálneho nedostatku.
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VRBA-WETZLER
V apríli 1944 dorazili do Žiliny dvaja utečenci z koncen-
tračného tábora Auschwitz-Birkenau, Rudolf Vrba a Alfréd 
Wetzler. Potom, čo prekonali 130-km dlhú cestu cez poľ-
sko-slovenské Beskydy, ukrytí v pivnici sídla Židovskej 
náboženskej obce v Žiline, tajne spísali správu, ktorá 
oboznámila svet s masovým vyvražďovaním v nacistických 
táboroch smrti. cestu Vrbu a Wetzlera chceme premeniť na 
celoročnú trasu s pamätnými bodmi, informačnými tabuľami 
a umeleckými dielami venovanými príbehu Vrbu a Wetzlera, 
ktorá bude skúmať otázky spoločnej identity ale aj osobnej 
odvahy - akúsi ne-náboženskú, občiansku púť. Staviame 
na už existujúcom formáte každoročného podujatia Vrba-
Wetzler Memoriál. účastníci budú mať po príchode do Žiliny 
na výber ďalší kultúrny program na reflexiu zážitku z cesty: 
napr. Maličká slzička, výber z hudby stredoeurópskych 
hudobných skladateľov židovského pôvodu s autorským 
čítaním. V spolupráci s mestom Žilina a Židovskou nábo-
ženskou obcou pracujeme na zriadení Pamätnej izby Vrbu 
a Wetzlera v pivnici, kde napísali svoju správu. Hostiť bude 
aj literárne rezidencie.

HLAVNÉ MESTO SLOBODY PREJAVU
Vo februári roku 2018 stál christophe Deloire z organizácie 
Reportéri bez hraníc na pódiu Námestia slobody v Bratislave 
počas jednej z masových demonštrácií po vražde investi-
gatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej a povedal: „Bratislava je dnes hlavné mesto 
slobody médií.“ V roku 2026 chceme toto hlavné mesto pre-
sunúť do Žiliny, regiónu, kde sa Ján Kuciak narodil a vyrastal. 
Media Lab Reportérov bez hraníc v spolupráci s Reportérmi 
bez hraníc má za cieľ byť európskou platformou pre skú-
manie slobody slova a prejavu v umeleckej a novinárskej 
práci. V rámci EHMK sa chce Žilina stať aj členom IcORN, 
siete miest, ktoré poskytujú útočisko prenasledovaným 
spisovateľom, novinárom a umelcom, a organizovať výni-
močné umelecké a reportážne rezidencie. V spolupráci 
s ašpirujúcimi mladými novinármi a aktivistami v oblasti médií 
z Nemecka a Srbska sa v projekte Mediálny labyrint staneme 
fórom pre diskusiu o alternatívnych médiách a fenoméne 
falošných správ. Počas tradičného Žilinského literárneho 
festivalu sa budeme venovať intermédiám a vzťahu medzi 
textom a obrazom v umeleckom rozprávaní.

INTERMOTION
Slováci majú k diaľniciam nejednoznačný vzťah – na jednej 
strane pre nás predstavujú možnosť hospodárskeho rozvoja 
a medzikultúrneho dialógu; na druhej strane neschop-
nosť ich dokončiť z nich robí symbol nenaplneného sľubu. 
Skúmanie dopadu, ktorý má dopravná infraštruktúra - tak 
dialničná ako aj železničná - na našu identitu, je v centre 
záujmu projektu Intermotion.
E75 – Diaľnica k umeniu je komunitný festival s koncertmi, 

piknikom a cirskusovými vystúpeniami v spolupráci s našimi 
partnermi vo Fínsku, ktorý sa bude odohrávať na jednom 
z neotvorených úsekov diaľnice E75. V spolupráci s brnen-
skou organizáciou VlakFest prepojíme zapojená mestá 
Bielsko-Biała, Frýdek-Místek a Žilina vlastnou železničnou 
linkou Vlak do Beskýd, s koncertmi a výstavami na palube. 
Podobná linka spojí Žilinu s mestami v Nemecku a privezie 
tak do EHMK turistov. Vlakfest ide do Fínska! Špeciálnym 
kultúrnym vlakom prejdeme cez Poľsko, Bielorusko a Rusko 
až do Fínska, s kultúrnymi zastávkami po ceste a ďalším 
kultúrnym programom na palube.



08 DLHODOBÁ STRATéGIADLHODOBÁ STRATÉGIA

Kandidatúru Žiliny na EHMK 2026 vnímame ako 
jedinečnú šancu zlepšiť kultúrny a kreatívny eko-
systém mesta. Zároveň s prípravným procesom 
kandidatúry na EHMK začalo mesto Žilina praco-
vať aj na svojej novej kultúrnej stratégii Kreatívna 
Žilina 2035. V tvorbe stratégie sa koordinujeme 
aj so Žilinským samosprávnym krajom.

[A] KREATÍVNA ŽILINA 2035

V roku 2021 chystáme: hĺbkové rozhovory 
a focusové skupiny s kultúrnymi operátormi, 
ako aj výskum verejnej mienky. Nižšie uvedené 
ciele sú východiskového hypotézy predbežného 
prieskumu s kultúrnym sektorom a pred dokon-
čením možnej druhej prihlášky v roku 2021 môžu 
ešte prejsť zmenami.

Strategické dlhodobé 
ciele a zistené problémy – 
Kreatívna Žilina 2035

Kreatívny akčný plán 2027

Rozvoj publika a zlepšenie služieb 
a zážitkov pre návštevníkov

– Zlepšenie infraštruktúry, lepšie návštevnícke služby, strategický marketing, 
rozširovanie umeleckých zážitkov pomocou nových technológií a herných prvkov
– Rozšírenie kultúrnej ponuky pre seniorov, rodiny s deťmi a nižšie 
príjmové skupiny, zabezpečenie bezbariérovosti

Rozvoj verejného priestoru: 
Prieskum verejnej mienky ukázal, 
že väčšina obyvateľov považuje 
za najväčší problém Žiliny nízku 
kvalitu verejného priestoru.

– Rozšírenie kultúrnej ponuky mimo centra mesta 
na podporu rozvoja mestských častí
– Renovácia námestí, parkov, zlepšenie stavu zelene a prístupu 
k vode – ich využitie na komunitné a kultúrne funkcie
– Využívanie umenia na skvalitňovanie verejného priestoru
– Nové oddychové destinácie v okolí mesta, viac kultúrnych podujatí v prírode
– Zvyšovanie povedomia o architektúre a urbanizme, a zapojenie 
verejnosti do formovania verejného priestoru

Kultúra spolupráce – Tvorba spoločných nástrojov na zber dát a ich zdieľanie medzi inštitúciami
– Zlepšovanie kapacít verejného sektora, prevádzkovateľov 
kultúry a ich vzájomnej spolupráce
– Posilňovanie medzisektorovej a medziodborovej spolupráce
– Zintenzívnenie dialógu medzi mestom a kultúrnym sektorom

Kreatívne vzdelávanie
Poskytnúť možnosť ďalšieho 
vzdelávania v oblasti umenia 
a kreatívnych odborov v regióne

– Platforma pre postgraduálne/celoživotné vzdelávanie ľudí v tvorivých 
odvetviach a absolventov miestnej strednej umeleckej školy
– Spustenie štúdia dizajnu na uNIZA
– Prepojenie technických a vedeckých (STEM) odborov s kreatívnymi 
prostredníctvom tréningov, expertných kurzov apod.

udržateľné pracovné podmienky 
pre ľudí v kreatívnych odvetviach 
a reflexia budúcnosti kultúry 
v spoločnosti po cOVID−19 kríze

– Vytvorenie nezávislého orgánu, ktorý bude spravovať 
finančnú podporu a rozvoj kultúrnych aktivít mesta
– Zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie atraktivity sektora v meste
– cenová dostupnosť ateliérov, špecializovaných dielní, 
technického vybavenia, priestorov na skúšanie
– Kontinuálne navyšovanie rozpočtu na kultúru tak, aby v roku 2027 
dosiahol 5 % celkových rozpočtových výdavkov mesta

Európsky profil mesta – Zlepšenie európskej spolupráce prevádzkovateľov kultúry, účasť 
v európskych programoch a členstvo v európskych sieťach
– Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a angažovanosti 
mesta v Euroregióne Beskydy
– Propagácia mesta smerom k medzinárodnému publiku 
a tvorba stratégie kultúrneho turizmu

08
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Získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry neznamená 
len predstavenie umenia na celoročnom festivale v roku 
2026, ale ide o celkovú transformáciu mesta, predefino-
vanie jeho profilu a etablovanie sa v európskom kontexte. 
cieľom projektu je posunúť mesto aj v oblasti sociálnej, 
ekonomickej a urbanistickej. Zameriavame sa na tieto 
oblasti:

EKONOMIKA
 ●  Zvrátenie trendu úniku mozgov 
a odchodov odborníkov z regiónu
 ●  Zvýšenie podielu tvorivých odvetví v lokálnej 
ekonomike a počtu ľudí, ktorí v nich pracujú
 ●  Podpora medzisektorovej a medziodborovej 
spolupráce pri inováciách pre ekonomiku a sociálnu 
oblasť, prepájanie umenia s priemyslom a biznisom

TURIZMUS
 ●  Marketing a komunikácia mesta spolu s novou 
cezhraničnou turistickou značkou Beskydy 
so spoločným destinačným manažmentom
 ●  Nové turistické tematické balíky ako napr. 
priemyselné dedičstvo, šport a kultúra v prírode
 ●  Inovatívne nástroje pre turizmus, ktoré 
podporujú projekty miestnych komunít

SPOLOČNOSŤ
 ● Spoločenská súdržnosť, podpora 
marginalizovaných oblastí a skupín
 ● mobilizácia kultúrneho potenciálu mesta 
a jeho smerovanie k väčšej otvorenosti
 ● Podpora európskej mobility 
a medzikultúrnych zručností

[B] INÉ DLHODOBÉ DOPADY

Strategické dlhodobé 
ciele a zistené problémy – 
Kreatívna Žilina 2035

Kreatívny akčný plán 2027

Rozvoj publika a zlepšenie služieb 
a zážitkov pre návštevníkov

– Zlepšenie infraštruktúry, lepšie návštevnícke služby, strategický marketing, 
rozširovanie umeleckých zážitkov pomocou nových technológií a herných prvkov
– Rozšírenie kultúrnej ponuky pre seniorov, rodiny s deťmi a nižšie 
príjmové skupiny, zabezpečenie bezbariérovosti

Rozvoj verejného priestoru: 
Prieskum verejnej mienky ukázal, 
že väčšina obyvateľov považuje 
za najväčší problém Žiliny nízku 
kvalitu verejného priestoru.

– Rozšírenie kultúrnej ponuky mimo centra mesta 
na podporu rozvoja mestských častí
– Renovácia námestí, parkov, zlepšenie stavu zelene a prístupu 
k vode – ich využitie na komunitné a kultúrne funkcie
– Využívanie umenia na skvalitňovanie verejného priestoru
– Nové oddychové destinácie v okolí mesta, viac kultúrnych podujatí v prírode
– Zvyšovanie povedomia o architektúre a urbanizme, a zapojenie 
verejnosti do formovania verejného priestoru

Kultúra spolupráce – Tvorba spoločných nástrojov na zber dát a ich zdieľanie medzi inštitúciami
– Zlepšovanie kapacít verejného sektora, prevádzkovateľov 
kultúry a ich vzájomnej spolupráce
– Posilňovanie medzisektorovej a medziodborovej spolupráce
– Zintenzívnenie dialógu medzi mestom a kultúrnym sektorom

Kreatívne vzdelávanie
Poskytnúť možnosť ďalšieho 
vzdelávania v oblasti umenia 
a kreatívnych odborov v regióne

– Platforma pre postgraduálne/celoživotné vzdelávanie ľudí v tvorivých 
odvetviach a absolventov miestnej strednej umeleckej školy
– Spustenie štúdia dizajnu na uNIZA
– Prepojenie technických a vedeckých (STEM) odborov s kreatívnymi 
prostredníctvom tréningov, expertných kurzov apod.

udržateľné pracovné podmienky 
pre ľudí v kreatívnych odvetviach 
a reflexia budúcnosti kultúry 
v spoločnosti po cOVID−19 kríze

– Vytvorenie nezávislého orgánu, ktorý bude spravovať 
finančnú podporu a rozvoj kultúrnych aktivít mesta
– Zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie atraktivity sektora v meste
– cenová dostupnosť ateliérov, špecializovaných dielní, 
technického vybavenia, priestorov na skúšanie
– Kontinuálne navyšovanie rozpočtu na kultúru tak, aby v roku 2027 
dosiahol 5 % celkových rozpočtových výdavkov mesta

Európsky profil mesta – Zlepšenie európskej spolupráce prevádzkovateľov kultúry, účasť 
v európskych programoch a členstvo v európskych sieťach
– Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a angažovanosti 
mesta v Euroregióne Beskydy
– Propagácia mesta smerom k medzinárodnému publiku 
a tvorba stratégie kultúrneho turizmu
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KLIMATICKÁ POHOTOVOSŤ
Zdôrazňujeme potrebu zmeniť náš životný štýl 
s narastajúcou klimatickou krízou, a to uvedením 
umenia do prírody na Festivale -ScAPE, ktorý 
odráža lesné a horské kultúry, ako aj podporou 
udržateľnejšieho mesta a inováciami cirkulárnej 
ekonomiky cez kreatívne techniky upcyklácie 
v projekte cc: circular culture.

SLOBODA PREJAVU
V našom Media Labe Reportérov bez hraníc 
sa plánujeme zaoberať budúcnosťou slobody 
prejavu vo všetkých druhoch umeleckého 
a novinárskeho prejavu v Európe v digitálnej ére, 
v regióne otrasenom vraždami investigatívneho 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej.

LOKÁLNA DEMOKRACIA
V spolupráci s organizáciami Democracy Festivals 
Association, Forum 2000 a Nadáciami Pontis 
a Polis sa na Festivale demokracie zameriame 
na aktuálne otázky lokálnej demokracie počas 
participatívneho komunitného podujatia, ktoré 
vníma mesto s jeho priamym dopadom na kaž-
dodenný život občanov ako bojisko demokracie 
v 21. storočí.

PRACOVNÉ PODMIENKY V KULTÚRE
V rámci projektu Kultúra kultúry chceme preskú-
mať pracovné podmienky a hodnoty kultúrneho 
sektoru a definovať kultúrne modely budúcnosti, 
aj vo svetle súčasnej cOVID krízy. Veríme, že je 
potrebný nový prístup k vytváraniu udržateľných 
kultúrnych scén a kultúrnych „biznis“ modelov.

EURÓPSKA MOBILITA
V rámci Stretnutia európskej dobrovoľníckej 
služby 2026 chceme zmapovať zdanlivo nená-
padný vplyv mobility mladých ľudí na európsku 
integráciu. Do Žiliny privedieme všetkých pre-
došlých a súčasných dobrovoľníkov z Eú, aby si 
vymenili skúsenosti a spoločne hovorili o tom, 
ako európska mobilita zmenila ich životy a pohľad 
na svet.

KREATÍVNE ODVETVIA: ICH 
PRÍSPEVOK K HOSPODÁRSTVU, 
ZAMESTNANOSTI A INOVÁCIÁM
Aby sme ukázali, ako môžu priemyselné regióny 
diverzifikovať svoju ekonomiku a priblížiť sa kre-
atívnemu sektoru, zriadime cezhraničný FabLab 
a projekt Platform(A), ktoré spájajú umenie 
a technológie a umožnia umelcom využívať naj-
modernejšie technológie pri riešení niektorých 
z najnaliehavejších problémov spoločnosti.

NÁRAST NACIONALIZMU
Na nárast nacionalizmu naprieč Európou odpove-
dáme založením vlastného imaginárneho národa 
v našom projekte Argillia, podľa rovnomenného 
umeleckého projektu 70. rokov žilinského výtvar-
níka Alexa Mlynárčika. Naším cieľom je odkryť 
nástroje, spôsoby a symboly, ktoré sa pri budo-
vaní národov používajú a reflektovať tak súčasné 
výzvy a stav národných štátov, hľadajúc cesty 
vpred.

Na to, aby sme to dosiahli, sme nadviazali medzi-
národné partnerstvá s európskymi mestami, 
kultúrnymi a občianskymi organizáciami a umel-
cami. Sú to napr.: Oulu / Tampere / Savonlinna 
(Fínsko, kandidáti na EHMK 2026); Nova Gorica-
Gorizia (Slovinsko, Taliansko, EHMK 2025); 
chemnitz (Nemecko, EHMK 2025); Norimberg 
a Magdeburg (Nemecko, kandidáti na EHMK 
2025); Novi Sad (Srbsko, EHMK 2021); Bodø 
(Nórsko, EHMK 2024); Faro (Portugalsko, kandidát 
na EHMK 2027); clermont-Ferrand (Francúzsko, 
kandidát na EHMK 2027).
Spolupracujeme alebo diskutujeme o spolu-

práci tiež s týmito medzinárodnými inštitúciami: 
Reportéri bez hraníc (Francúzsko); Neue unentd_
ckte Narativ (Nemecko); Inštitút reportáže 
(Poľsko); Ljudmila Art and Science Laboratory 
(Slovinsko); V2_Lab for the unstable Media 
(Holandsko); FairBnB (Taliansko); Lusto Fínske 
múzeum lesa (Fínsko); a okolo 60 ďalších medzi-
národných partnerov. uchádzame sa o členstvo 
v niekoľkých celoeurópskych sieťach a pripravu-
jeme s nimi viacero spoločných projektov.

EURÓPSKYROZMER
10

Európske hlavné mesto kultúry je aj fórom pre diskusiu 
o najpálčivejších spoločenských a environmentálnych 
výzvach Európy. umenie je pritom nástrojom, jazykom, 
ktorým chceme o týchto výzvach hovoriť.
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KOMUNITNÉ UMELECKÉ CENTRÁ – ZAPOJENIE 
MESTSKÝCH A PRÍMESTSKÝCH ČASTÍ
Staré sídliskové výmenníky tepla a kultúrne 
domy v prímestských častiach obnovíme 
a upravíme na moderné komunitné umelecké 
centrá. cieľom je rozšíriť kultúrny život z centra 
a zapojiť do aktivít projektu obyvateľov mest-
ských a prímestských častí. Stanú sa stabilnými 
a udržateľnými fórami pre kultúrnu, umeleckú 
a komunitnú sebarealizáciu miestnych občanov 
aj po roku 2026, za podpory profesionálnych 
kultúrnych mediátorov.

DETSKÉ KULTÚRNE CENTRUM – 
ZAPOJENIE RODÍN S DEŤMI
Jeden z našich vlajkových investičných projek-
tov pre mladé rodiny s deťmi v rámci EHMK je 
zriadenie Detského kultúrneho centra s inte-
raktívnymi výstavami a vybavením pre zážitkové 
učenie. Plní funkciu absentujúcich možností pre 
zmysluplné trávenie voľného času pre rodiny 
s deťmi.

PROJEKT KARAVAN – ZAPOJENIE 
SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Prostredníctvom tohto umeleckého a komunit-
ného projektu umelcov Ota Hudeca a Daniely 
Krajčovej chceme vstúpiť do dialógu s prevažne 
rómskou komunitou žijúcou v okolí Bratislavskej 
ulice a spolu s miestnymi deťmi vybudovať nové 
ihrisko. Ďalšími výstupmi projektu budú séria 
videí s použitím experimentálnych vizuálnych 
techník a dramatické predstavenie prezento-
vané na záver projektu v roku 2026.

CENA ABSYNT ZA KRITICKÉ 
MYSLENIE – ZAPOJENIE MLÁDEŽE
cena Absynt má za cieľ podporovať čitateľské 
a argumentačné zručnosti a kritické myslenie 
mladých prostredníctvom čítania literatúry faktu. 
Reflexia tém prebieha v podobe rečníckeho 
prejavu, literárnej kritiky alebo tvorby vlast-
nej reportáže – v roku 2026 aj argumentačnej 
debaty. Študentov vedú profesionáli z daných 
oblastí, napr. novinári z denníka SME či pro-
fesionálni literárni kritici. V súčasnosti projekt 
zapája školy zo Žilinského kraja, do roku 2026 
ho chceme rozšíriť na celé Slovensko.

EURÓPSKY RODINNÝ FOTOALBUM – PRESAH 
MIESTNEJ KULTÚRY NA EURÓPU
Miestni obyvatelia budú mať možnosť zdieľať svoje 
rodinné fotografie na špeciálnych workshopoch 
v Komunitnom múzeu, na školách či v domo-
voch dôchodcov, alebo aj online či na vybraných 
miestach v meste. Zo zozbieraných fotografií sa 
vytvorí výstava zameraná na konkrétne oblasti 
života napr. rodinné lyžovačky či prvý deň v škole, 
a knižná publikácia. Prvá fáza sa zameria na sloven-
skú, českú a poľskú identitu v spoločnom kontexte 
Beskýd; v druhej fáze ho rozšírime na celú Európu. 
Európsky rodinný fotoalbum bude zbierkou spo-
mienok a zvykov z rôznych častí Európy, ktorá 
odhalí podobnosti aj rozdiely v spôsobe života 
a prežívaní historických momentov Európanov.

KNIŽNÝ VANDRÁK – KULTÚRA 
V ODĽAHLÝCH REGIÓNOCH
účastníci sa budú môcť zúčastniť dielní tvorivého 
písania pod vedením skúsených autorov. Podobné 
workshopy zorganizujeme aj v oblasti knižnej ilu-
strácie a viazania kníh. Všetky sa budú odohrávať 
v krajskej knižnici alebo v mobilnej výrobni kníh – 
autobuse vybavenom špeciálne na tento účel, 
ktorý s projektom precestuje beskydský región. 
V menších obciach sú knižnice často jediným 
fórom pre kultúrne aktivity. Prostredníctvom tohto 
projektu ich chceme oživiť a spestriť ich kultúrnu 
ponuku.

MOBILNÉ DOKUMENTÁRNE DIVADLO – 
PRÍBEHY Z ODĽAHLÝCH REGIÓNOV
Predstavenia realizované profesionálnymi 
európskymi divadelnými súbormi v spolupráci 
s miestnymi komunitami na základe predošlého 
komunitného výskumu, sa tematicky zamerajú 
na únik mozgov z regiónu a kultúru emigrácie, 
silný pocit hrdosti na identitu robotníckej triedy 
a regionalistické sklony, ktoré ovplyvnili mentalitu 
a každodennú realitu severu Slovenska a Beskýd. 
V roku 2026 sa projekt skoncentruje do 10 diva-
delných hier, ktoré uvedieme v kultúrnych domoch, 
resp. v našej mobilnej divadelnej sále, v malých 
mestách, dedinách a odľahlých častiach Beskýd. 
Obecenstvo z miest chceme do týchto vzdiale-
nejších lokalít prilákať aj pomocou špeciálneho 
autobusového programu.

Nasledujúce umelecké a komunitné projekty majú 
zapojiť rôzne skupiny v meste a regióne do EHMK:
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BEZBARIÉROVÉ EHMK
EHMK bude prístupné pre všetkých – bude dbať na ľudí 
so zrakovým a sluchovým znevýhodnením, podujatia budú 
tlmočené do posunkovej reči a materiály v Braillovom 
písme; pre ľudí so špeciálnymi senzorickými a kognitívnymi 
potrebami pripravujeme intermediálne výstavy, kde môžu 
napr. vnímať hudbu prostredníctvom vibrácií, či výtvarné 
diela dotykom.

MEDZIGENERAČNÁ UNIVERZITA – 
MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG
V spolupráci s ústavom celoživotného vzdelávania 
uNIZA spojíme seniorov a mládež pri aktivitách zame-
raných na umenie, ústnu históriu, či európske otázky 
v Medzigeneračnej univerzite. Budú napríklad viesť Online 
novinársku platformu EHMK, písať blogy a reportáže 
z EHMK, alebo budú kurátormi v Komunitnom múzeu.

DOBROVOĽNÍCKA PLATFORMA MOMENTUM
Ľudia sa budú môcť zapojiť aj ako dobrovoľníci, napríklad 
ako sprievodcovia či ubytovatelia návštevníkov a umelcov; 
ako komunikátori projektu – v rámci online novinárskej 
platformy, alebo priamo na podujatiach ako „promotéri“ 
či „orientátori“; alebo ako technická a produkčná pod-
pora. Budú sa tiež môcť podieľať na tvorbe programu. 
Pre dobrovoľníkov vytvoríme odmeňovací systém, ktorý im 
poskytne napr. bezplatný prístup na podujatia či k reklam-
ným predmetom Žilina Beskydy 2026, ako aj zaujímavým 
vzdelávacím programom.

[A] ČASOVÝ PREHĽAD ZAPOJENIA 
VEREJNOSTI V ROKU 2020:

[B] PLÁN ZAPOJENIA OBČANOV NA ROK 2021 

 ↘  Návštevy mestských častí a zmapovanie 
kultúrnych potrieb v nich
 ↘  Interaktívne výstavy v novootvorenej PASÁ:Ži – 
platforme pre architektúru a občiansku 
participáciu – a na zrenovovanom verejnom 
trhovisku, s doposiaľ navrhnutými projektami 
v rámci Mestských zásahov a prezentáciou kultúrnej 
stratégie, s debatami a interaktívnymi prvkami
 ↘  Small Talks – prezentácie EHMK pre malé 
skupinky na ich domovskej pôde 
 ↘  Akcelerátor Beskydy – podporiť rozvoj projektov 
medzi tromi partnerskými mestami

FEBRUÁR 2020
Predstavili sme zámer kandidovať na EHMK pred kultúrnou obcou 
a mestským zastupiteľstvom, ktoré ju jednohlasne schválilo. 

MAREC�APRÍL
Na jar sme spustili online dotazník o kultúrnych potrebách a očakávaniach 
obyvateľov mesta od EHMK. 
Zbierali sme konkrétne nápady od ľudí ako zlepšiť verejné priestory na online 
platforme Mestské zásahy. Viaceré z týchto nápadov plánujeme zrealizovať.

 MÁJ�JÚL
V spolupráci s miestnymi architektami a urbanistami sme identifikovali 
príležitosti na investície a rozvoj verejných priestorov. Využili sme aj dáta 
z platformy Pocitové mapy.
V júni sme spustili šesť-týždňový rozvojový program Akcelerátor 20<26. 
Záujemcovia doň mohli prispieť nápadmi a projektami, ktoré následne 
vypracovali do kompletných projektových návrhov za pomoci mentorov. 
Do programu sa prihlásili projekty z kultúry, ale aj vzdelávania, športu, či 
starostlivosti o životné prostredie. 

 AUGUST 
Otvorenú výzvu na predkladanie projektov sme uzavreli 9. 8. 2020. 
Až 20 zo 60 podaných projektov, ktoré sa neskôr stali súčasťou umeleckého 
programu, predtým prešlo rozvojovým programom Akcelerátora. 

 SEPTEMBER
Zorganizovali sme Mestskú konferenciu, vyvrcholenie mesiacov príprav, 
na ktorej sa zúčastnilo viac ako sto aktérov zapojených do projektu 
z mesta, kraja, ale aj partnerských miest a predstavili im koncept programu. 
Poľskí a českí partneri následne podávali svoje projekty do 15. 9. 2020 
v cezhraničnej otvorenej výzve.
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ROZPOČET
Rozpočet na prípravu a chod Európskeho hlav-
ného mesta kultúry na skladá z rôznych zdrojov:
 ↘  Hlavným prispievateľom do 
rozpočtu je mesto Žilina
 ↘  Eú prispieva na EHMK sumou 1,5 milióna € 
rok pred realizáciou, formou ceny Meliny 
Mercouri. Projekty v rámci EHMK sa však 
môžu uchádzať o ďalšie zdroje z fondov Eú
 ↘  Vláda SR už prisľúbila prispieť na investičné 
aktivity (kapitálové výdavky) budúceho EHMK 
sumou 40 miliónov € (takisto zo zdrojov 
Eú). Podporí tiež prípravu umeleckého 
programu cez svoj Fond na podporu umenia

BEŽNÉ VÝDAVKY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Do rozpočtu by mali prispievať aj partnerské 
mestá Bielsko-Biala a Frýdek-Místek a Žilinský 
samosprávny kraj.
Rozpočet na EHMK zahŕňa výdavky na 

chod organizácie, program a propagáciu 
a marketing (bežné výdavky); a investície do 
kultúrnych inštitúcií a verejného priestoru 
(kapitálové výdavky).
Všetky sumy uvedené v tabuľke sú 

výhľadové a budú podliehať diskusii 
a schváleniu príslušných orgánov.

13

Predpokladané príjmy na pokrytie bežných výdavkov V € V %
Vláda SR 9 000 000 € 36 %

Mesto Žilina 6 000 000 € 24 %

Žilinský samosprávny kraj 4 000 000 € 16 %

Partnerské mestá a regióny 1 500 000 € 6 %

Eú (okrem ceny Meliny Mercouriovej) 3 000 000 € 12 %

Súkromný sektor 1 500 000 € 6 %

Spolu 25 000 000 € 100 %

Predpokladané príjmy na pokrytie kapitálových výdavkov V € V %
Vláda SR (z eurofondov 2021 � 2027) 39 278 500 € 42,0 %

Mesto Žilina (vlastné plánované investície + spolufinancovanie z eurofondov) 6 339 000 € 6,8 %

Žilinský samosprávny kraj (vlastné plánované investície 
+ spolufinancovanie z eurofondov)

1 822 500 € 2,0 %

Partnerské mestá a regióny (vlastné plánované investície) 31 550 000 € 36,4 %

Eú (okrem ceny Meliny Mercourij) 11 220 000 € 12,0 %

Iné 750 000 € 0,8 %

Spolu 90 960 000 € 100 %
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ZOZNAM INVESTÍCIÍ

PROJEKTY MESTA ŽILINA
HANGAR je veľké depo, kde Dopravný podnik mesta Žilliny 
opravuje svoje trolejbusy. Trolejbusové depo sa v roku 2024 
presunie do nových priestorov a staré depo vo vlastníctve 
mesta sa po oprave zmení na viacúčelové umelecké pro-
dukčné zariadenie Hangar. 

PASÁ:Ž je aktuálne málo využitá budova vo vlastníctve 
mesta Žilina, kam sa nedávno presťahoval útvar hlavného 
architekta. V prípade postupu do ďalšieho kola tam tím 
EHMK presunie svoje sídlo už v roku 2021. Investícia spo-
číva v rekonštrukcii interiéru na galériu, dizajnový obchod, 
informačný bod, s kaviarňou na prízemí, kanceláriami, diel-
ňami, ateliérmi a konferenčnými miestnosťami na ostatných 
poschodiach. Plná rekonštrukcia je plánovaná na rok 2023. 

Projekt Environmentálne centrum Bôrik bude výsledkom 
komplexnej rekonštrukcie najstarších vodných nádrží 
v meste z roku 1908, ktoré aktuálne vlastní súkromná spo-
ločnosť SEVAK, na imerzívne audiovizuálne a holografické 
výstavné priestory. Exteriér nádrží sa zmení na vodné ihrisko 
a priestor pre hudobníkov, botanický kútik a komunitné 
záhrady. Súčasťou bude rekonštrukcia menšej budovy 
na pozemku, ktorá sa zmení na návštevnícke centrum 
a kaviareň.

Komunitné umelecké centrá budú premenené 
výmenníky tepla s dielňou a komunitnými priestormi 
s kapacitou 60 návštevníkov na sídliskách Solinky a Vlčince. 
Zrenovujeme aj štyri tradičné kultúrne domy vo vlastníc-
tve mesta na moderné priestory pre kultúru a komunitný 
život v mestských častiach Žiliny - Budatín, Žilinská Lehota, 
Trnové a Zástranie. Komunitné centrá budú fungovať pod 
správou Rosenfeldovho paláca.

Päť kilometrov dlhé a v súčasnosti zanedbané Nábrežie 
Rajčanky sa má premeniť na nový priestor pre komu-
nitné aktivity v mestskej časti Závodie. Novovybudovaný 
park s mólom ponad vodu bude obsahovať priestory na 
komunitné stretnutia a mestský mobiliár, prenosnú zeleň, 
umelecké diela, priestor pre kultúrne podujatia a cyklotrasu.

chceme opraviť chodníky na Dubni a Straníku, pridať kva-
litnú infraštruktúru služieb ako samoobslužné informačné 
centrum, prístup k vode a toaletám, občerstveniu, umeniu 
v prírode a priestormi pre voľnočasové aktivity a premeniť 
ich na Mestský les. Les bude prepojený cyklotrasami s inými 
rekreačnými lokalitami v meste.

Predpokladaná rekonštrukcia Parku SNP a Námestia 
A. Hlinku zahŕňa hlavne oživenie zelene, mestský mobi-
liár, priestor pre umelecké inštalácie a hudobný altánok. 
Námestie A. Hlinku podstúpi kompletnú rekonštrukciu, 
s novým dláždením, fontánou, mestským mobiliárom 
a sochami. Projekt obsahuje aj renováciu hlavnej turistickej 
informačnej kancelárie mesta, ktorá má sídlo na námestí, 
a základnú infraštruktúru pre farmárske trhy.

Budova žilinskej Starej radnice, národnej kultúrnej pamiatky, 
sa dnes používa ako reprezentatívne sídlo mesta. Plánujeme 
renováciu interiérov a ich prispôsobenie novým funkciám, 
ako napr.: výstavná miestnosť, malá hala na spoločenské 

udalosti a ubytovacie kapacity pre oficiálnych hostí mesta. 
Mariánske námestie na rekonštrukciu čaká už roky; jej 
súčasťou bude nové dláždenie, prenosná zeleň a mestský 
mobiliár.

PROJEKT ŽILINSKEJ UNIVERZITY V SPOLUPRÁCI S MESTOM
Á-čko, ikonická historická budova univerzity zo začiatku 
20. storočia, je od roku 2009 prázdna a rýchlo chátra. 
Projekt EHMK využije časť budovy, kde bude sídliť 
Platform(A), priestory pre školenia, rezidencie, galéria, 
štúdiá, FabLab a coworkingový priestor. 

PROJEKTY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ciachovňa je historická budova (národná kultúrna 
pamiatka) parnej elektrárne z roku 1908, ktorá bola dlhé 
roky nevyužitá. Považská galéria umenia chce rozšíriť svoje 
aktivity a vytvoriť nové múzeum intermédií s výstavnými 
priestormi, knižnicou médií, priestormi pre workshopy 
a kultúrne akcie a malou permanentnou výstavou 
technickej histórie regiónu.

Interaktívna výstava na hrade Strečno pod správou 
Považského múzea vezme publikum na hravú cestu 
po histórii hradu a Slovenska.

Projekty Múzeum lesa Vychylovka a Kysucko-oravská lesná 
železnica zahŕňajú výstavbu nového múzea lesa s výsta-
vou, dielňou a rezidenčnými priestormi. Séria troch nových 
ekologických drevených budov pri vchode do skanzenu 
ponúkne moderné služby a interaktívny zážitok pre rodiny 
s deťmi, technické produkčné zariadenia pre umelcov 
a remeselníkov. Investujeme aj do rekonštrukcie historickej 
lesnej železnice medzi Oravou a Kysucami.

Projekt ARTboretum, vytvorí nové pracovné a ubytova-
cie priestory pre umeleckých rezidentov so zameraním 
na sochárstvo zo Slovenska i zahraničia, ktorí budú môcť 
celoročne bývať a tvoriť v jedinečnom prostredí parku 
Kysuckého múzea v meste Oščadnica.

PROJEKTY PARTNERSKÝCH MIEST
 ↘ Moravia banka (Frýdek-Místek) 
 ↘ Interaktívne centrum kreslených 
a animovaných filmov (Bielsko-Biała) 
 ↘ cezhraničný FabLab a Kreatívne 
rozvojové centrum (Bielsko-Biała) 
 ↘ Ekologický náučný park „AQuA“ (Bielsko-Biała)
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Organizácia, ktorá zastreší projekt Žilina Beskydy 2026, 
bude nezisková organizácia so sídlom v Žiline, s pobočkami 
v Bielsko-Biała a Frýdku-Místku. Rozhodnutia na najvyššej 
úrovni bude prijímať Správna rada zložená zo zástupcov 
mesta Žilina a partnerských miest, kraja a zástupcov expert-
ných poradných a kontrolných orgánov.
Organizáciu povedie riaditeľ/-ka, zvolený/-á v medzi-

národnej súťaži. Programovú časť bude nezávisle viesť 
umelecký/á riaditeľ/-ka s podporou programového tímu 
a Európskeho kuratória.
Poradný hlas v Správnej rade bude mať Žilinský kul-

túrny parlament ako zástupca hlasu kultúrnej obce; takisto 
Platforma Žilina 2026 +, ako zástupca biznis sektora a slu-
žieb; podporujúce mestá a obce trojhraničného regiónu 
v Platforme Euroregión Beskydy; ako aj zástupca Rady 
občanov.
Možnosť verejnej kontroly financovania, plnenia úloh, 

transparentnosti výberov spolupracovníkov, projektov, či 
nákupov, ale aj spolurozhodovaciu funkciu a funkciu spolu-
tvorby programu bude mať Rada občanov. Jej členovia budú 
nominovaní spomedzi platformy dobrovoľníkov Momentum 
a funkcie v nej budú platené. Možnosť kontroly bude mať aj 
politická opozícia v Dozornej rade.
Dohľad nad plnením a výkonom organizácie, ako aj nad 

strategickými rozhodnutiami organizácie, tak budú mať kul-
túrna obec, zapojené obce a región, biznis sektor, politická 
opozícia aj výskumníci, a v neposlednom rade - samotní 
občania.

MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV EHMK

Konštelácia, hodnotiaca platforma výskumníkov zo Žilinskej 
univerzity, bude priebežne monitorovať prácu organizácie 
a poskytovať odporúčania na ďalší postup na základe dát. 
Okrem toho platforma každoročne zorganizuje konferenciu 
s aktuálnymi zisteniami a najlepšími európskymi praktikami, 
za účasti medzinárodných odborníkov. Skúmanie dopadov 
EHMK v rokoch 2022 — 2026 a následne v 2027 bude zahŕ-
ňať hospodárske, kultúrne, sociálne, aj environmentálne 
dopady na mesto a región.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

→ → → → → → → →
DOZORNÁ RADA SPRÁVNA RADA

VÝKONNÝ RIADITEĽ

→ → PORADNÉ ORGÁNY

Manažér 
regionálnych 
partnerstiev

Výkonný manažment projektu

Manažér 
európskych 
vzťahov

Manažér 
participácie

Programový 
manažér

Manažér financií 
a administratívy

Manažér 
komunikácie 
a marketingu

Manažér 
monitoringu 
a hodnotenia

Technický 
a výrobný  
manažér

→

UMELECKÝ RIADITEĽ

Platforma Žilina 2026 +
Platforma Konštelácia
Platforma Euroregión Beskydy

Európske kuratórium
Žilinský kultúrny parlament
Rada občanov

→
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           ŽILINA BESKYDY 2026
PRIHLÁŠKA
 
UCHÁDZAČ 
Mesto Žilina v spolupráci s mestami Bielsko-Biała a Frýdek-Místek 
a s podporou Žilinského samosprávneho kraja

ZOZNAM MIEST A OBCÍ PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU
Bitarová, Bobrov, Breza, Bytča, Bziny, Čierne, Divinka, Dolný Kubín, Dolná Tižina, Dunajov, 
Ďurčiná, Gbeľany, Hôrky, Horný Hričov, Horný Vadičov, Kotešová, Krásno nad Kysucou, 
Kunerád, Kysucké Nové Mesto, Lysica, Maršová-Rašov, Námestovo, Nová Bystrica, 
Oščadnica, Predmier, Rajec, Rajecké Teplice, Rudina, Rudinka, Strečno, Teplička nad Váhom, 
Terchová, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zázrivá, Zborov nad Bystricou, Zubrohlava

MESTO ŽILINA
Peter Fiabáne, Vladimír Randa, Barbora Birnerová, Michal Berger,  
Ingrid Dolníková, Katarína Gazdíková, Štefan Vančík, Ivana Stillerová, Veronika Tabačková, 
Janka Pačeková, Veronika Harvánková, Rudolf chodelka, Lucia Streďanská

MESTO BIELSKO-BIAŁA
Jarosław Klimaszewski, Adam Ruśniak, Przemysław Smyczek, 
Jolanta Gilman–Gałuszka, Anna Zgierska

MESTO FRÝDEK-MÍSTEK
Michal Pobucký, Pavel Machala, Rostislav Hekera, Michaela Kocourková

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Erika Jurinová, Martin Hromada, Zuzana Mičíková, Ján Pavlík, Peter Šimčák

TÍM ŽILINA BESKYDY 2026
Katarzyna Bielik, Martina Buzgóová, Zuzana Hlávková, Silvia Jánošková, christian Potiron

PROGRAMOVÁ RADA
Marek Adamov, Pavel choma, Karel Hampl, Zuzana Hlávková, Michal Jurecký, Lucia Kašiarová, 
Jaroslav Kyša, Peter Lényi, Michal Németh, Ján Ničík, Zuzana Pacáková, Jozef Ristvej

AUTORI PRIHLÁŠKY
Fedor Blaščák, Martina Buzgóová, Zuzana Hlávková, Silvia Jánošková, christian Potiron

KONZULTÁCIE
ulrich Fuchs

EDITOR
Michal Spáda

DIZAJN & LAYOUT
collective ALTELIER
Ivan Galdík, Eva Husárová, Marek Mati

TLAČ
i+i print, Bratislava

& ZVLÁŠTNE POĎAKOVANIE
Marcin Filip, Soňa Holúbková, Michaela Jakubíková, Andrea Kovaľová, Lenka Kubíková, 
Libor Štípala, Dagmar Valášková a všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali a zapájali do 
workshopov, diskusií, otvorených výziev a stretnutí počas prípravy tejto prihlášky.

ZAKLADAČ PRIHLÁŠKY
Ručne vyrobené hárky z experimentálne vyvinutého kompostovateľného 
materiálu vyrobeného zo zložiek potravín a celulózy mesta Žilina.

FEBRUÁR 2021, WWW.ZILINA2026.EU


