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ŽILINA A OKOLIE
ÚVOD
Žilina patrí medzi štyri najväčšie mestá na Slovensku. Je dôleži
tou medzinárodnou križovatkou prepájajúcou dopravné siete
Slovenska, Českej republiky a Poľska. Mesto a okolitý región
majú dostatočne pestrú a rôznorodú ponuku pre rozvoj ces
tovného ruchu. Pre návštevníkov je atraktívne hlavne jej historické centrum, ktorého stredom je Mariánske námestie so
svojimi historickými domami a typickými podlubiami na všet
kých stranách námestia. Najstaršou pamiatkou je Kostol
svätého Štefana kráľa v časti Rudiny. Jeho vznik odborníci
datujú na začiatok 13. storočia. Cenná je jeho výzdoba, maľby
na stenách pochádzajú približne z roku 1260.
Medzi turisticky atraktívne patria aj hrady v okolí mesta –
Strečno, Budatínsky hrad, Lietavský hrad. Okrem historic
kých pamiatok môžete v Žiline navštíviť a zažiť atmosféru
viacerých podujatí pre širokú verejnosť. Za pozornosť
stoja Staromestské slávnosti, Žilinské kultúrne leto, Stredo
veký deň, Žilinské dni zdravia a mnohé ďalšie, ktoré dotvá
rajú atmosféru mesta. Milovníci moderného výtvarného umenia by nemali obísť Považskú galériu, ktorú nájdu
na Hlinkovom námestí. Žilina je aj sídlom viacerých význam
ných podnikov a inštitúcií. Dôležité postavenie má Žilinská
univerzita, Výskumný ústav dopravný i ďalšie inštitúcie zao
berajúce sa vedou a výskumom. K mestu patrí aj šport. Futbalový klub MŠK Žilina už niekoľkokrát účinkoval v prestíž
nych európskych futbalových súťažiach. Dobrým tipom je aj
návšteva blízkych Rajeckých Teplíc. Areál tunajších kúpeľov
prešiel významnou rekonštrukciou, čo podstatne skvalitnilo
ich služby. Okrem kúpeľných ponúkajú v Rajeckých Tepli
ciach aj wellness služby.
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Boutique Hotel

Dubná Skala
Názov zariadenia: Boutique Hotel Dubná Skala
Adresa: J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 507 91 00, fax: +421 41 507 91 01
hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk

Hotel Dubná Skala sa nachádza v historickom centre Žiliny. Je
to jediný hotel s prívlastkom „boutique“ v Žilinskom kraji.
Nájdete tu exkluzívne prostredie vytvorené pomocou jedinečného dizajnu, decentného luxusu a komornej atmosféry.
Hotel sídli v historickej budove s vlastným parkoviskom. Originálny
vzhľad dodávajú budove vkusne doplnené obrazy, koláže a de
centné secesné prvky vložené do moderného interiéru.
Hotel Dubná Skala je obľúbený aj vďaka kreatívnej zážit
kovej gastronómii. Tunajšia reštaurácia získala už niekoľko
prestížnych ocenení. Hotelové Relax centrum ponúka jacuzzi,
fínsku saunu, hydromasážnu sprchu či masáže a exkluzívne
kozmetické procedúry Sothys.
Hotel ponúka i konferenčné služby. K dispozícii má salóniky
s kapacitou 20, 30 a 60 osôb alebo komfortné priestory s kapa
citou až do 150 osôb vhodné i na organizovanie svadieb.
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Palace
Hotel Polom
Názov zariadenia: Best Western Plus Palace Hotel Polom
Adresa: P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 504 88 88, fax: +421 41 504 83 33
recepcia@palacehotelpolom.sk, www.palacehotelpolom.sk

Exkluzívny BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom  je
vstupnou bránou do centra mesta. Majestátny hotel púta pozornosť nielen svojím historickým vzhľadom, ale aj históriou,
ktorú cítiť v každej časti interiéru.
Hotel ponúka 70 nadštandardných jedno a dvojlôžkových
plne klimatizovaných izieb a 3 skutočne krásne a elegantne
zariadené apartmány. Súkromie hostí pri špeciálnych príleži
tostiach zabezpečí Biely salónik a Lordský salónik. Recepcia je
dláždená prírodným kameňom, nad ktorým sa noblesne vypí
najú stropy zdobené 18-karátovým zlatom. V celom hoteli sa
nachádza 170 krištáľových lustrov, úplne najväčší luster na Slo
vensku zdobí práve recepciu. Kaviareň a reštaurácia núka prí
jemné pohodlie a opäť nostalgiu kombinovanú s noblesou.
Palace Hotel Polom je súčasťou siete BEST WESTERN hote
lov, ktoré majú bohaté zastúpenie po celom svete.
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hotel
Holiday Inn
Názov zariadenia: Holiday Inn Žilina
Adresa: Športová 2, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 505 01 00, fax: +421 41 505 01 01
info@holidayinn-zilina.sk, www.holidayinn-zilina.sk

Moderný štvorhviezdičkový hotel v blízkosti centra mesta
v štýlovom a elegantnom prostredí. Hotel poskytuje svojim zá
kazníkom pohodlie v komfortne zariadených izbách v troch
kategóriách – štandard, executive a štúdio. Okrem ubytova
cích služieb rozmaznáva svojich hostí aj svojou gastronómiou
v Aquarium bare, Panorama bare a Reštaurácii Cosmopolitan.
Hostia majú možnosť vychutnať si relax vo vnútornom bazé
ne s prekrásnym nočným výhľadom na panorámu mesta Žilina
a pohoria Malej Fatry, masážny kúpeľ v jacuzzi, prípadne si môžu
oddýchnuť vo fínskej či parnej saune. Pre náročnú klientelu ho
tel ponúka možnosť thajských masáží.
Hotel tiež disponuje vonkajším osvetleným tenisovým
kurtom so všetkým potrebným vybavením a vlastnou posil
ňovňou s unikátnym výhľadom na Žilinu, ktorá je vybavená
najmodernejšími posilňovacími prístrojmi.
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Penzión
Central park
Názov zariadenia: Penzión Central Park
Adresa: Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 562 20 21, fax: +421 41 564 30 37
recepcia@central-park.sk, www.penzioncentralpark.sk

Penzión Central Park  sa nachádza priamo v centre mesta
Žilina v blízkosti najstaršieho mestského parku. Po vstupe do
znovuzrekonštruovanej vily so secesnými prvkami sa ocitnete v moderne zariadenom interiéri. Návštevníkom je ga
rantovaný pobyt v príjemnom a pokojnom prostredí.
Trojhviezdičkový penzión ponúka hosťom ubytovanie v 17
izbách s 31 stálymi lôžkami, stravovanie vo vlastnej reštaurácii
s delikátnou kuchyňou, kde vám pripravia medzinárodné špe
ciality, ale aj domácu slovenskú či českú kuchyňu.
Penzión ponúka aj možnosť posedieť si v moderných a poho
dlných priestoroch v novovybudovanej zimnej záhrade. Hostia
môžu relaxovať vo wellness centre, kde nájdu vírivú vaňu,
fínsku a parnú saunu, oddychový bazén s protiprúdom,
oddychovú zónu a širokú ponuku masáží a relaxačných
procedúr.
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penzión pars
Adresa: P. O. Hviezdoslava 731/32, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 23 45, +421 903 248 534
E-mail: tavros@mail.t-com.sk Web: www.penzionpars.sk

villa nečas
Adresa: Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina
Tel.: +421 41 509 10 01, +421 918 980 084 Fax: +421 41 509 10 04
E-mail: villanecas@villanecas.sk Web: www.villanecas.sk

Hotel grand
Adresa: Sládkovičova 1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 564 32 65, +421 903 814 418
E-mail: recepcia@hotelgrand.sk Web: hotelgrand.wix.com/hotelgrand

Hotel aphrodite palace
Adresa: Kuneradská cesta 24/1, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 41 549 42 56, +421 41 549 42 57
E-mail: spa@spa.sk Web: www.spa.sk

Hotel Bôrik
Adresa: Tajovského 5, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 723 52 28 Fax: +421 41 723 25 09
E-mail: info@hotelborik.sk Web: www.hotelborik.sk

Hotel Diplomat
Adresa: 1. mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 41 555 53 33, +421 41 555 53 55
E-mail: recepcia@hoteldiplomat.sk Web: www.hoteldiplomat.sk

Hotel Skalka
Adresa: Rajecká cesta 133, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 41 549 37 61, +421 911 575 733
E-mail: skalkahotel@skalkahotel.sk Web: www.skalkahotel.sk

Hotel Encián
Adresa: Osloboditeľov 89/1, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 917 102 079, +421 41 500 44 33
E-mail: info@hotelencian.com Web: www.hotelencian.sk

Hotel My Castle
Adresa: 1. mája 103 , 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 917 102 079, +421 41 549 49 90
E-mail: info@zamocek.com Web: www.mycastle.sk

Apartmány Rákoczi
Adresa: Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Tel.: +421 903 801 595, +421 903 506 799
E-mail: apartmentsrakoczi@gmail.com Web: www.apartmentsrakoczi.sk
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Villa Nečas
Názov zariadenia: Villa Nečas
Adresa: Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 509 10 01, +421 918 980 084
villanecas@villanecas.sk, www.villanecas.sk

Reštaurácia Villa Nečas získala ocenenie Najlepšia
reštaurácia v Žilinskom kraji 2014. Výbornú gastronómiu
si môže návštevník vychutnať v reštaurácii alebo v podzemnej vinotéke s pôvodným klenbovým stropom. Vinoté
ka, vďaka jej rozlohe, dispozičnému usporiadaniu a technic
kému vybaveniu, je využívaná najmä na súkromné, firemné
a rodinné podujatia alebo na ochutnávku vín.
Ponuka jedál je v súlade s najnovšími trendmi v gastronómii a ponukou sezónnych potravín. V reštaurá
cii sa podáva obedové menu obľúbenou bufetovou for
mou s veľkým výberom zeleninových šalátov a hlavných
chodov. Reštaurácia sa pýši aj ďalšími významnými oce
neniami, ako napríklad zlatou medailou LIVE COOKING
Danubius Gastro 2013 či striebornou medailou POÉZIA
V KUCHYNI Danubius Gastro 2013.
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Pivárska bašta
RMUT
Názov zariadenia: Pivárska Bašta RMUT
Adresa: Tulipánová 1, 010 01 Žilina-Bôrik
Kontakty: tel.: +421 914 333 171
info@pivoch.sk, www.pivarskabasta.sk

Reštaurácia Pivárska Bašta RMUT ponúka v atraktívnom pro
stredí výber najlepších jedál slovenskej i zahraničnej kuchyne
v dokonalej súhre s ponukou skvelých nepasterizovaných
pív malých nezávislých českých pivovarov. Snahou zamest
nancov je ponúknuť hosťom čo najpríjemnejší gastronomický
zážitok s takou intenzitou, aby život bez jeho opakovania bol
natrvalo prázdny, fádny a nenaplnený. Garantujeme kvalitu čer
stvých surovín, z ktorých pripravujeme jedlá, vynikajúcu chuť
piva, tlačeného kompresorom a pretekajúceho vždy absolútne
čistými rúrkami a v neposlednom rade úsmev a príjemné vystu
povanie čašníkov nielen pri inkasovaní „tringeltu“.
Ponúkaný sortiment pív: Vysoký Chlumec 10°, Chodovar
Zlatá jedenástka 11°, Žilinský Frambor Excelent nepasterizo
vaný, nefiltrovaný 12°, Herold pšeničný nefiltrovaný 12°, Ferdi
nand 13° polotmavý bylinkový nepasterizovaný špeciál, Kvasar
medový 14° špeciál, Bock polotmavý 19° zimný špeciál.
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Trattoria
Názov zariadenia: Trattoria
Adresa: Jozefa Vuruma 145/5, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 564 35 55, +421 902 733 711
www.dobree.sk

Trattoria je jedna z najlepších reštaurácii v Žiline, v ktorej
si návštevník môže pochutiť nielen na talianskych špeciali
tách, ale aj na medzinárodnej a slovenskej kuchyni. Reštaurá
cia ponúka rôzne predjedlá, mäsité aj bezmäsité jedlá, šaláty,
cestoviny a pizzu, avšak najznámejšia je svojimi grilovanými špecialitami.
Kapacita reštaurácie je 120 miest, čo umožňuje v reštaurácii
uskutočniť aj menšie alebo stredne veľké spoločenské, firem
né alebo rodinné oslavy. Za reštauráciou sa nachádza terasa
s kapacitou ďalších 120 miest.
Medzi zákazníkmi sú veľmi obľúbené aj domáce limonády, ľadové čaje a tiež široká ponuka domácich dezertov.
Samozrejmosťou je vínna karta, z ktorej si vie vybrať aj ten naj
väčší vínny gurmán.
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Restaurant O2
Názov zariadenia: Restaurant O2
Adresa: Jána Kalinčiaka, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 564 03 20, +421 910 968 896
www.restaurant02.sk

Reštaurácia Restaurant O2 nachádzajúca sa v centre mesta
ponúka svojim návštevníkom okrem špecialít medzinárodnej
kuchyne aj tradičné slovenské jedlá. Počas pracovných dní
reštaurácia ponúka denné menu hotových jedál a mi
nútkové jedlá. Celá reštaurácia je nefajčiarska s bezbariérovým
prístupom.
Reštaurácia má kapacitu 55 miest vnútri a 20 miest na te
rase. V prípade záujmu zo strany klienta je možné usporiadať
v reštaurácii menšie firemné a rodinné oslavy a svadby. Po do
hode je možné objednanie jedál podľa výberu klienta a pria
my dovoz na rodinnú oslavu alebo na firemnú akciu do urče
ných priestorov. Pre milovníkov vín je možnosť usporiadania
ochutnávok a prezentácií vín.
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Boutique Hotel Dubná Skala
Adresa: J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 507 91 00 Fax: +421 41 507 91 01
E-mail: hoteldubnaskala@doxx.sk Web: www.hoteldubnaskala.sk

Pizzeria Vulcano
Adresa: Za plavárňou 3937, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 286 12 16, +421 902 421 899
E-mail: vulcano@vulcano.sk Web: www.vulcano.sk

WEGA Restaurant
Adresa: Vojtecha Tvrdého 13, 010 01 Žilina
Tel.: +421 911 271 002
E-mail: info@wegarestaurant.sk Web: www.wegarestaurant.sk

Reštaurácia VIX
Adresa: Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 64 01, +421 903 502 177
E-mail: restaurant@vix.sk Web: www.vixrestaurant.sk

PIZZERIA CAROLINA
Adresa: Národná 17, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 30 30
Web: www.pizzacarolina.sk

Reštaurácia Koliba (penzión daniela)
Adresa: Osloboditeľov 83, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 905 273 398, +421 41 549 35 28
E-mail: info@penzionrajecketeplice.sk Web: www.penzionrajecketeplice.sk

Reštaurácia Marco
Adresa: Rudolfa Súľovského 633, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 903 060 670, +421 41 549 30 93
E-mail: info@mlynarka.sk Web: www.mlynarka.sk/sk/pizzeria-marco/

Reštaurácia Meritto
Adresa: Rudolfa Súľovského 101, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 911 669 966, +421 41 549 45 44
E-mail: restaurant@meritto.sk Web: www.meritto.sk

Slnečný Pavilón
Adresa: M. R. Štefánika 75, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 915 094 597, +421 908 700 716
E-mail: info@slnecnypavilon.sk Web: www.slnecnypavilon.sk

Voyage Voyage reštaurácia
Adresa: Mariánske námestie 191, 010 01 Žilina
Tel.: +421 905 887 223
E-mail: voyagevoyage@voyagevoyage.sk Web: www.voyagevoyage.sk
ŽILINA a okolie
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Staromestské
slávnosti
Názov podujatia: Staromestské slávnosti
Web: www.staromestske-slavnosti.sk
Mesiac konania: máj – jún

Sú najväčším kultúrnym podujatím v meste Žilina a na celom severnom Slovensku. História tohto podujatia začala v sep
tembri roku 1995 s názvom Žilinské trhy ľudových a umeleckých
remesiel. Súčasný názov Staromestské slávnosti nesie toto podu
jatie od roku 1997, od svojho tretieho ročníka.
Podujatie sa každoročne uskutočňuje v centre Žiliny, na Ná
mestí Andreja Hlinku a na Mariánskom námestí. Program podu
jatia sa každoročne začína slávnostným sprievodom – primátor
Žiliny symbolicky odovzdá kľúč od mestských brán umelcom,
ktorí majú počas nasledujúcich troch dní kraľovať mestu.
Súčasťou Staromestských slávností sú aj tradičné trhy ľudových
a umeleckých remesiel, vystúpenia domácich a zahraničných hu
dobných skupín a interpretov. Tradične Mariánskym námestím
znie dychová hudba, jazz a swing a na Námestí Andreja Hlinku si
návštevníci môžu vypočuť populárnu a rockovú hudbu.
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Stredoveký
deň
Názov podujatia: Stredoveký deň
Web: www.stredovekyden.sk
Mesiac konania: august

Hlavnou myšlienkou realizácie podujatia Stredoveký deň bolo
zorganizovať tematickú ľudovú zábavu. Nakoľko Žilina je výz
namným historickým mestom s bohatými dejinami z obdobia
stredoveku, výber hlavnej myšlienky podujatia nebol ťažký.
Z tohto dôvodu vznikol v roku 2008 prvý ročník podujatia Stre
doveký deň, ktorý sa odvtedy každoročne koná na Mariánskom
námestí, ktoré svojím tvarom pôdorysu a podlubiami, ktoré ho
obklopujú, evokuje atmosféru stredoveku. Každý ročník sa nesie v duchu inej historickej udalosti Žiliny.
Súčasťou podujatia sú rôzne prezentácie – ukážky zo života
ľudí v stredoveku, inscenácia tragických udalostí z tohto ob
dobia, vystúpenie sokoliarov, šermiarske súboje a ďalšie pred
stavenia. Okrem podujatí môže návštevník ochutnať typickú
stredovekú kuchyňu, pozrieť si stredoveké umenie kováčov,
pekárov, medovnikárov, šperkárov a vypočuť si ukážky stredo
vekej hudby.
ŽILINA a okolie
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Carneval
Slovakia Žilina
Názov podujatia: Carneval Slovakia Žilina
Web: www.tikzilina.eu/178.0/carneval-slovakia-zilina-/
Mesiac konania: február – marec

Každoročne sa v Žiline koná najväčší fašiangový festival
na Slovensku pod názvom Carneval Slovakia Žilina. Počas
celého podujatia sú ulice centra mesta plné maškár, príšer, ne
tvorov a iných bytostí, ktoré sa zabávajú, tancujú a spievajú.
V posledných ročníkoch sa na festivale prezentujú aj folklórne
súbory z celej SR. Ich vystúpenia sú ukážkou fašiangových zvy
kov z jednotlivých regiónov Slovenska. Najznámejším účinkujúcim folklórnym súborom je Rozsutec, ktorý má 50-ročnú tradíciu. Jeho nosnou témou sú piesne a tance z Terchovej
a okolia. Na druhý deň program folklórnych súborov pokračuje
v priestoroch Mestského divadla Žilina.
Podujatie Carneval Slovakia Žilina je známe nielen na území
Slovenska, ale aj v zahraničí. Dokazujú to návštevy karnevalo
vých masiek zo susednej Českej republiky alebo z Poľska.
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Mikuláš v meste
a vianočné
trhy
Názov podujatia: Mikuláš v meste a vianočné trhy
Web: www.tikzilina.eu/189.0/mikulas-v-meste-a-vianocne-trhy-/
Mesiac konania: december

Vianočné trhy a vítanie Mikuláša sú podujatím, ktoré každo
ročne umocňuje predvianočnú atmosféru v centre mesta. K ná
dychu adventu tiež prispieva bohatá vianočná výzdoba.
Príchod Mikuláša do mesta má pre deti magickú moc. Všet
ky netrpezlivo čakajú, aký program si pre ne tento rok pripravil
a aké darčeky od neho dostanú. Celú atmosféru adventu a prí
chod vianočných sviatkov zdôrazňujú tradičné vianočné trhy.
Každý rok sa pravidelne konajú na námestiach v centre mes
ta – na Námestí Andreja Hlinku a na Mariánskom námestí.
Na trhoch si návštevníci môžu vychutnať typickú vianočnú
atmosféru – vôňu škorice a klinčekov z vianočných stánkov
ponúkajúcich punče rôznych chutí.
Súčasťou vianočných trhov je aj kultúrny program a svietiaci
vianočný stromček na obidvoch námestiach v centre mesta. Ži
lina ani v tomto čase nezabúda na tých menej šťastných, a preto
každoročne realizuje charitatívnu akciu Benefičný punč.
ŽILINA a okolie
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Žilinské kultúrne leto
Miesto konania: na viacerých miestach v meste Žilina
Mesiac konania: jún – september
Web: www.kulturneleto.eu

Fest Anča
Miesto konania: na viacerých miestach v meste Žilina
Mesiac: jún
Web: www.festanca.sk

Valentín na Lietavskom hrade
Miesto konania: hrad Lietava
Mesiac: február
Web: www.hradlietava.sk

Bažant kinematograf
Miesto konania: Mariánske námestie
Mesiac: júl
Web: www.kinematograf.sk

Sever proti juhu
Miesto konania: Námestie Andreja Hlinku
Mesiac: september
Web: www.sport.zilina.sk/category/sever-proti-juhu/

Deň európskej kultúry
Miesto konania: Mariánske námestie
Mesiac: august
Web: www.kulturneleto.eu/2014/podujatia-mesta/

Bitka o Atlantik
Miesto konania: Vodné dielo Žilina
Mesiac: august

Lietavské letné slávnosti
Miesto konania: obec Lietava
Mesiac: august

Templárska výprava na hrade Strečno
Miesto konania: hrad Strečno
Mesiac: september

Prehliadka katakomb
Miesto konania: podzemné priestory – katakomby – pod Kostolom obrátenia
sv. Pavla Apoštola na Mariánskom námestí
E-mail: info@tikzilina.eu Tel.: +421 41 723 31 86, +421 907 845 567
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Lanový park
Preles
Názov: Lanový park Preles
Adresa: Lesopark Chrasť, Žilina
Kontakty: tel.: +421 949 754 146
info@lanovyparkpreles.sk, www.lanovyparkpreles.sk

Lanový park Preles je vonkajšie adrenalínové športovisko
s vysokými lanovými prekážkami, ktoré sú určené pre širokú
verejnosť. Pozostáva z dvoch rôzne vysokých okruhov, ktoré sa
nachádzajú v poschodiach nad sebou. Celkový počet prekážok
je 22, zlatým klincom parku je takzvaný „skok odvahy“.
V parku sa nachádzajú dve lanové dráhy rôznej obťažnosti.
Nižšia dráha je vo výške 4 – 6 metrov, nachádza sa na nej 11
prekážok, každý návštevník tu začína svoje lezenie. Vyššia dráha
sa nachádza vo výške 8 –11 metrov, disponuje 11 náročnejšími
prekážkami, ktoré sú určené pre naozajstných odvážlivcov. Tí
najodvážnejší klienti môžu svoje lezenie ukončiť skokom z naj
vyššieho poschodia do voľného priestoru tzv. „skokom odvahy“.
Park ponúka možnosť zabaviť sa a otestovať svoje sily, buď
sám alebo v rámci skupiny (rodina, priatelia a pod.). Otvorený
je od apríla do októbra cez víkendy a štátne sviatky od 12.00
do zotmenia. Počas letných prázdnin je otvorené každý deň.
ŽILINA a okolie
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KONGO –
zábavné
centrum
Názov: KONGO – Zábavné rodinné centrum
Adresa: ul. Kamenná 2821/3 ( OC IDEA ), 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 948 457 745
www.kongozilina.sk

KONGO – zábava pre najdôležitejších ľudí na svete, fantastické detské ihrisko 1 350 m2, najväčšie svojho druhu
na Slovensku, kde na deti čakajú hojdačky, šmýkačky, tobo
gan, trampolíny, domáce kino, simulácia závodného kokpitu,
simulátor motoriek, videohry, Xbox Kinect, nafukovacie skáka
cie hrady, dopravné ihrisko so šliapacími GO-KARTS autíčkami,
multifunkčná mega preliezačka plná prekvapení, umelá lezec
ká stena, ping-pong, air hockey, mega stavebnica – kocky, air
hockey, automat na šípky, pieskovisko, komické zrkadlá, strelni
ca a mnoho možností na vykonávanie rozličných pohybových
aktivít s nespočetným množstvom zábavy rôzneho druhu.
Ani rodičia sa tu nudiť nebudú. Pre nich je pripravené lahodné občerstvenie v kaviarni s možnosťou WIFI pripojenia
na internet, možnosť zahrať si ping-pong, air-hockey, šípky,
stolný futbal, spoločenské hry, alebo si ľahnúť a sledovať do
máce kino.
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Vodné dielo
Žilina
Názov: Vodné dielo Žilina
Adresa: Vodné dielo, 010 01 Žilina
Kontakty: www.vvb.sk

Vodné dielo Žilina bolo postavené na rieke Váh v blízkosti mes
ta Žilina. Výstavba diela začala 4. októbra v roku 1994, do prevádz
ky bolo uvedené v roku 1998. V priebehu realizácie výstavby boli
presťahovaní obyvatelia obcí Mojšova Lúčka a Hruštín a obyvate
lia troch domov v obci Mojš z dôvodu zaplavenia ich príbytkov.
Účelom vybudovania vodného diela bola výroba elektrickej
energie a zásobovanie priemyselných podnikov v meste Žilina
technologickou vodou. Avšak pre obyvateľov mesta Žilina a oko
litých obcí sa Vodné dielo Žilina stalo obľúbeným rekreačným
miestom. Sú tu umiestnené viaceré športoviská prístupné širokej verejnosti – skatepark, ihriská pre plážový volejbal, detská
trampolína. Návštevníci tu môžu využiť asfaltový chodník pre pre
chádzky, cyklistiku alebo na inline korčule. Vyasfaltovaný chodník
je súčasťou cykloturistickej trasy, ktorá vedie z Budatína cez Varín
až do Strečna. Nádrž je tiež využívaná priaznivcami chytania rýb –
medzi najčastejšie rybárske úlovky patrí kapor a nosáľ.
ŽILINA a okolie
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Mestská
krytá plaváreň
Žilina
Názov: Mestská krytá plaváreň Žilina
Adresa: Vysokoškolákov 1765/8, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 565 50 73, fax: +421 41 565 50 74
plavaren@plavarenzilina.sk, www.plavarenzilina.sk

Mestská krytá plaváreň je umiestnená v športovom areáli,
ktorý sa nachádza len niekoľko minút peši od centra mesta.
Výstavba budovy krytej plavárne sa začala už v roku 1959, svo
ju prevádzku otvorila 15. júla 1963. Postavením krytej plavárne
v Žiline sa mesto stalo prvým v Československej republike, ktoré
malo vybudovaný krytý olympijský bazén s dĺžkou 50 metrov.
V rokoch 1991 až 1996 prebehla celková rekonštrukcia objek
tov Mestskej krytej plavárne Žilina. V súčasnej dobe návštevník
plavárne môže využívať okrem 50-metrového krytého bazéna aj dva vonkajšie bazény, každý s dĺžkou 50 metrov, kto
ré sú otvorené počas letnej sezóny. Súčasťou jedného z bazénov
je aj tobogán. Nadšenci inej formy oddychu ako športu si môžu
vychutnať relax v saune, soláriu alebo využiť služby maséra.
V budove Mestskej krytej plavárne Žilina tiež sídlia kluby,
ktoré návštevníkom ponúkajú možnosť prihlásiť sa do školy
plávania pre začiatočníkov aj pokročilých a do školy potápania.

21

ŽILINA a okolie

The Room
Adresa: Mydlárska 185, 010 01 Žilina
Tel.: +421 948 611 394
Web: theroom.sk/zilina

Kúpele Aphrodite Rajecké Teplice
Adresa: Rajecká cesta 83/21, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 41 549 48 32, +421 905 669 294
E-mail: spa@spa.sk Web: www.spa.sk

Villa Nečas – Wellness
Adresa: Pri celulózke 3494, 011 61 Žilina
Tel.: +421 41 509 10 01, +421 918 980 084
E-mail: villanecas@villanecas.sk Web: www.villanecas.sk

Zimný štadión
Adresa: Športová 5, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 16 76, +421 911 660 446
Web: mshkzilina.tipsportextraliga.sk

Plte na Váhu, Rafting na Váhu
Adresa prevádzky: ul. SNP 86, 013 24 Strečno
Tel.: +421 907 196 999
E-mail: info@plte-strecno.sk Web: www.plte-strecno.sk

Paragliding zo Straníka
Adresa: vrch Straník
Tel.: +421 903 103 839
E-mail: vrabec@x-air.sk Web: www.x-air.sk

Boulderingová lezecká stena
Adresa: Hečkova 2575/6, 010 01 Žilina
Tel.: +421 902 537 324, +421 911 944 279
E-mail: k2-zilina@anatomic.sk Web: www.anatomic.sk

Jungle park Mojš
Adresa: Mojš 320, 010 01 Žilina
Tel.: +421 949 507 695
E-mail: info@junglepark.sk Web: www.junglepark.sk

Kino Cinemax Žilina
Adresa: Prielohy 979, 010 07 Žilina
Tel.: +421 918 984 167
E-mail: kinoza@cine-max.sk Web: www.cine-max.sk

Jazdecký areál Brezany
Adresa: Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina
Tel.: +421 905 853 370, +421 948 452 126
E-mail: vnukova@jabrezany.sk Web: www.jabrezany.sk
ŽILINA a okolie
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Katedrála
najsvätejšej
trojice
Názov: Katedrála Najsvätejšej Trojice
Adresa: Horný val, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/121.0/katedrala-najsvatejsej-trojice/

Je jedným z najvýznamnejších a najstarších objektov v mes
te. Pôvodný rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1400
a zasvätený Panne Márii. V 16. storočí mesto obsadil Rafael Pod
manický a kostol prestaval na pevnosť. Neskorší majiteľ Žiliny
Mikuláš Dersffy dal spustnutý objekt opraviť. Pôvodne gotický
kostol po prestavbe nadobudol renesančný charakter a v roku
1586 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici.
Budova kostola je trojloďová, hlavný oltár Najsvätejšej Trojice
pochádza z roku 1697. Pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve
zamurované studne, siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou
na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.
V roku 1936 dostal kostol nový organ. Nájdete tu aj pamätnú
tabuľu, ktorá pripomína rekonštrukciu objektu z roku 1942. V roku
2000 bolo pod kostolom odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda, kto
ré zhotovil Ladislav Berák. Od roku 2008 je Kostol Najsvätejšej
Trojice katedrálou.
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Kostol obrátenia
sv. Pavla Apoštola

a kláštor jezuitov
Názov: Kostol obrátenia sv. Pavla Apoštola a kláštor jezuitov
Adresa: Mariánske námestie, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/130.0/kostol-obratenia-sv-pavla-apo
stola-a--klastor/

Budovu kostola a trojpodlažného kláštora začali stavať jezuiti
v roku 1743 na mieste piatich pôvodných renesančných domov.
Jednoloďový rímskokatolícky kostol s dvomi vežami postavili
v barokovom štýle. Aj keď stavbu dokončili až v roku 1954,
kostol bol zasvätený obráteniu sv. Pavla ešte v roku 1949.
Na výklenku fasády kostola je umiestnená kamenná socha sv.
Pavla Apoštola, ktorá bola kúpená v Mníchove a osadená do vý
klenku v roku 1888. V roku 1928 pristavali ku kostolu kaplnku.
Hlavný oltár je z 18. storočia a je vyrobený v barokovom štýle.
V roku 1691 jezuiti zriadili v kláštore nižšie gymnázium.
Po ich odchode v roku 1773 sa kláštor dostal do vlastníctva
mesta Žilina, ktoré ho v roku 1832 predalo Nitrianskemu bis
kupstvu. Biskupstvo kláštor v roku 1832 rekonštruovalo a zria
dilo v ňom sirotinec Nitrianskeho biskupstva. V roku 1945 sa
sirotinec stal dočasnou civilnou nemocnicou. Od roku 1993
v budove sídli Rád menších bratov kapucínov.
ŽILINA a okolie
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Burianova
veža
Názov: Burianova veža
Adresa: Horný val, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/924.0/burianova-veza/

Veža dostala názov podľa majiteľa hradu Strečno Buriana Svet
lovského z Vlčnova v rokoch 1526 –1529.
Veža slúžila ako zvonica a pozorovateľňa, prostredníctvom kto
rej upozorňovali pred požiarom a príchodom nepriateľov. Viace
ré požiare, ktoré postihli Farský kostol, postihli aj Burianovu vežu.
Viackrát sa menili strechy veží – barokový, cibuľovitý tvar mali
veže v rokoch 1762 –1848, tvar ihlanu zas v rokoch 1869 –1886.
Po poslednom požiari dostali veže helmovú podobu. Pôvodný
názov bol Nová veža, až ku koncu 19. storočia ju premenovali
na Burianovu. Súčasťou pôvodnej veže bol 2336-kilogramový zvon Burian, ktorý v roku 1917 použili na vojenské účely
a v roku 1923 ho nahradili šiestimi novými zvonmi. Po po
slednej prestavbe v roku 1941 dostala veža vyhliadkovú terasu.
V súčasnosti je veža sprístupnená verejnosti prostredníctvom
prehliadok, na ktoré je možné sa objednať v Turistickej infor
mačnej kancelárií mesta Žilina.
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Mariánske
námestie
Názov: Mariánske námestie
Adresa: Mariánske námestie, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/129.0/marianske-namestie/

Prvá písomná zmienka o námestí je ešte z roku 1464 v Žilin
skej knihe, kde je pomenované ako Rínok. Pôvodné domy boli
pravdepodobne všetky drevené, niektoré možno aj murova
né, pivnice pod budovami boli kamenné. Veľký požiar v roku
1521 si vyžiadal celkovú obnovu námestia, ktorá sa niesla
v renesančnom štýle. Z pôvodných 40 domov v súčasnosti
stojí len 32. Zmenu charakteru námestia zapríčinili požiare v ro
koch 1848 a 1896, tiež aj zemetrasenie v roku 1858.
V strede námestia je umiestnená baroková socha Nepo
škvrnenej Panny Márie z roku 1738 na podstavci s reliéfom sv.
Floriána. Na námestí sa tiež nachádzajú dve studne – jedna
s hĺbkou 12,7 m, ktorá sa nachádza pri Panskom dome a druhá
na opačnej strane námestia s hĺbkou 10,4 m.
V súčasnosti je Mariánske námestie považované za historické
srdce Žiliny, kde sa konajú rôzne kultúrne podujatia ako Car
neval Slovakia Žilina, Stredoveký deň a iné.
ŽILINA a okolie
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stará
radnica
Názov: Stará radnica
Adresa: Mariánske námestie, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/127.0/stara-radnica/

Prvá zmienka o radnici je z roku 1508. O jej vlastníctvo viedlo
mesto Žilina spory s majiteľmi strečnianskeho panstva. Až v roku
1509 prešla radnica do majetku mesta Žilina. Sídlila tu správa
mesta, nočná stráž, väzenie a archív.
V roku 1942 vzniklo v budove radnice múzeum, ktoré sa roz
delilo na dve časti – dejiny mesta a okolia a drotárska expozícia.
Existencia múzea priviedla nielen domácich, ale aj zahraničných
návštevníkov, prevažne z Chorvátska, ktorí drotárstvo nepoznali.
Od roku 1948 je múzeum presťahované do Budatínskeho hradu.
Z Radničnej ulice môžete na fasáde vidieť reliéf erbu Žiliny,
ktorý sa používal v roku 1683 a pamätnú tabuľu, ktorá tam bola
umiestnená na počesť 600. výročia vydania Privilegia Pro Slavis
Solnensis. Od roku 1990 je budova radnice sídlom primátora
mesta Žiliny, v roku 1994 bola na radnicu nainštalovaná zvonko
hra. Prízemie radnice sa využíva ako sobášna sieň, na poschodí je
umiestnená zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva.
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Rosenfeldov palác
Adresa: J. M. Hurbana 335/28, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/135.0/rosenfeldov-palac/

Kostol sv. Štefana kráľa
Adresa: Závodská cesta 3695/54, 010 01 Žilina-Závodie
Web: www.tikzilina.eu/194.0/kostol-sv-stefana-krala/

Hrad Budatín
Adresa: Topoľová 1/14, 010 03 Žilina-Budatín
Web: www.pmza.sk/expozicie/hrad-budatin/

hrad LIETAVA
Adresa: 013 18 Lietava
Web: www.hradlietava.sk

Hrad Strečno a Starhrad
Adresa: 013 24 Strečno
Web: www.hradstrecno.sk

Sobášny palác v Bytči
Adresa: Zámocký areál, 041 01 Bytča
Web: www.pmza.sk/expozicie/sobasny-palac-bytca/

Múzeum židovskej kultúry
Adresa: Daniela Dlabača 15, 010 01 Žilina
Web: www.tikzilina.eu/226.0/muzeum-zidovskej-kultury/

Drevený betlehem v Rajeckej Lesnej
Adresa: 013 15 Rajecká Lesná
Web: betlehem.rajeckalesna.org

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
Adresa: Kúpeľný park 189, 013 13 Rajecké Teplice
Web: www.pmza.sk/expozicie/muzeum-dopravy-rajecke-teplice/

Pamätník francúzskym partizánom
Adresa: 013 24 Strečno
Web: www.tikzilina.eu/399.0/pamatnik-francuzskym-partizanom/

ŽILINA a okolie
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MAPA regiónu
HORNÉ POVAŽIE
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LEGENDA
Diaľnice vo výstavbe /
plánované diaľnice
Diaľnica
Dvojprúdová cesta
Cesty I. triedy
Cesty II. triedy
Cesty III. triedy
Železnica
Vodné toky
Vodné plochy
Obývaná časť

PL
ŠENOV

BIELSKO-BIAŁA

CZ

VRATIMOV
BRUŠPERK

SZCZYRK

SK

FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ

SUCHA BESKIDZKA

ŻYWIEC

ČADCA

JORDANÓW

NÁMESTOVO

TURZOVKA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC
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www.zilina.sk
www.zastranie.sk
www.lietava.info
www.lietavskalucka.sk
www.rajecke-teplice.sk
www.obecporubka.sk
www.tikzilina.eu
www.rajeckapohoda.sk

