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Milí Žilinčania, 

rovnako ako vy, aj ja pociťujem potrebu zmeny v Žiline. Preto sa uchádzam o vašu dôveru ako nezávislá 
kandidátka na primátorku. Z mojej doterajšej práce Žilinčania veľmi dobre vedia, že som vždy stála na ich 
strane, vždy som sa snažila pomáhať všetkým občanom a tak tomu bude aj naďalej.

Moja kandidatúra vzišla z vízie Iná Žilina, ktorej predstavitelia ma plne podporujú. Sme tím, nie jednotlivec. 
Sme zoskupenie ľudí, ktorých spája vízia o lepšom meste pre naše deti, pre našu budúcnosť. Chceme Inú 
Žilinu - čistejšiu, vzdelanejšiu a kultúrnejšiu, športovejšiu, spokojnejšiu, aby bola lepším miestom pre život 
nás všetkých.

Dlhé roky negatívnych skúseností z doterajšieho spôsobu spravovania mesta v ľuďoch vyvolali pocit, že 
mesto sa o nich vôbec nestará. A presne toto chceme zmeniť. Vráťme Žilinčanom hrdosť na to, že budú žiť 
vo fungujúcom meste, kde občan je na prvom mieste. Iná Žilina bude mesto, kde sa samospráva stará 
denne o potreby svojich občanov.

Vašu doterajšiu podporu si veľmi vážime. Za necelé tri týždne ste podporili moju kandidatúru na primá-
torku Žiliny ako aj kandidatúry nezávislých poslancov za Inú Žilinu spolu 10 400 podpismi. Aj toto je pre nás 
jasný signál, že Žilinčania si skutočne želajú reálnu zmenu. A ja spolu s tímom Iná Žilina Vám ju ponúkame.

Nestoja za mnou silní podnikatelia a ani nikto iný, komu by som musela byť zaviazaná, a tak to 
aj ostane. Nie som členka žiadnej politickej strany. Kandidujem ako nezávislá, som slobodná 
vo svojich rozhodnutiach. Budem ich robiť len v prospech Žiliny a zodpovedať sa budem iba 
Vám - jej občanom.



ŽILINE�PONÚKAM�ĽUDSKÝ�PRÍSTUP�A�VÝSLEDKY
Postavila sa proti šiestim mužom. Ako jediná žena 
zabojuje o primátorskú stoličku v Žiline. S programom 
INÁ ŽILINA ponúka zmenu, kde na prvom mieste sú po-
treby Žilinčanov. Nezávislá kandidátka na primátorku 
Ľudmila Chodelková.

V minulosti som neplánovala angažovanosť sa pri správe 
vecí verejných. Avšak nelichotivé skúsenosti, nielen s miest-
nou politikou, ma prinútili viac sa zaujímať o dianie a pre-
dovšetkým napomôcť dobrým veciam. A tak som sa ešte 
v roku 2014 rozhodla kandidovať. Vďaka vašej podpore som 
sa stala poslankyňou mestského zastupiteľstva v Žiline. 
Prešli tri roky a prejavili ste mi dôveru opäť, ešte zaväzujú-
cejšiu. V úspešných voľbách do VÚC som od občanov do-
stala približne 7500 hlasov. A to prakticky bez kampane. 
Na podobný výsledok museli iní viesť dlhú a neraz nákladnú 
kampaň. Preto túto veľkú prirodzenú podporu vnímam ako 
výsledok mojej doterajšej práce pre občanov.

Prečo ste sa rozhodli tento rok kandidovať na primá-
torku?

Žilina si už nemôže dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom 
mieste neboli potreby Žilinčanov. S dôverou sa na mňa obra-
cali mnohí moji známi, ale aj samotní občania pri rôznych 
stretnutiach, aby som opäť za Žilinu zabojovala. A ja za vás 
zabojujem. Už počas zbierania podpisov moje rozhodnutie 
vítali mnohí občania, ktorí si z dovtedajších kandidátov neve-
deli vybrať. Prieskum, ktorý sme realizovali, moje rozhodnutie 
podporuje.

V celej histórii nášho mesta bolo 201 richtárov, starostov 
a primátorov. Až na jednu jedinú výnimku to boli vždy muži. 
Je opäť čas na to, aby žena prinavrátila ľudskosť, empatiu, 
slušnosť do prostredia, kde sa postupne vytráca. Všetka 
česť pánom, ale iba ženy vedia otvárať a prinášať témy, kto-
ré mužom chýbajú.

Čo vnímate v Žiline ako negatívum, ktoré chcete 
zmeniť? S akou ponukou prichádzate pred voličov?

Dlhé roky negatívnych skúseností z doterajšieho spôsobu 
spravovania mesta v ľuďoch vyvolali pocit, že mesto sa o nich 
vôbec nestará. A presne toto chcem zmeniť. Vráťme Žilinča-
nom hrdosť na to, že budú žiť v čistejšom a dobre fungujú-
com meste, kde občan bude na prvom mieste. Iná Žilina bu-
de mesto, kde sa samospráva stará denne o potreby svojich 
občanov. 

Budeme hospodáriť efektívnejšie a transparentnejšie a rov-
nako pristupovať ku každému občanovi. Rozhodnutia budú 
odborné pri zohľadnení požiadaviek a potrieb ľudí.

Sme tím, nie jednotlivec. Vnímam to ako našu veľkú výhodu 
pre Žilinu, ktorá potrebuje zrealizovať veľa zmien, aby sa 
stala lepším miestom pre život nás všetkých. A s jednotným 
tímom sa tieto zmeny lepšie presadzujú a realizujú. 

Mám okolo seba ľudí, ktorým môžem veriť, ktorí sú osobnost-
ne aj odborne bohatí a vedia Žiline pomôcť. Pred občanov 
predstupujeme s programom INÁ ŽILINA, kde na prvom mies-
te sú potreby Žilinčanov. Máme pripravený jasný a splniteľný 
program a budeme ho realizovať spolu s občanmi. V jednot-
livých kapitolách sa venujeme všetkým potrebným oblastiam 
života v meste – dobre fungujúcemu a zodpovednému mes-
tu, bezpečnosti, vzdelaniu, športu, kultúre, zelenému mestu, 
sociálnej oblasti a taktiež aj doprave a infraštruktúre.

Ide o účelové dezinformácie, ktorými majú potrebu vytvoriť 
moje prepojenia na majiteľa športovej haly na Bôriku. Práve 
v Korytnačke má totiž Centrum voľného času Žirafa, ktorého 
som riaditeľkou, prenajaté priestory pre športové aktivity. Tie 
tu organizujeme na základe štandardného nájomného vzťa-
hu. Ten bol jediným východiskom v zúfalej situácii, v ktorej 
sme sa ocitli nie vlastnou vôľou.

Aj napriek tomu, že sme boli v Žiline pri zrode viacerých 
športovísk, ocitli sme sa na dlažbe a stali sa bezdomovcami. 
Vedenie mesta zakázalo školám prenajímať životne potreb-
né priestory pre Žirafu. A tak sme v roku 2014 stáli pred ne-
ľahkým rozhodnutím: buď ukončiť mestské súťaže, ktoré sme 
budovali 10 rokov, alebo využiť možnosť a v Korytnačke svoj-
pomocne vybudovať potrebné zázemie. Vybrali sme si druhú 
možnosť, aj za cenu že budeme onálepkovaní. Zachránili 
sme tým aktivity pre tisíce športovcov. Jednou z nich bola 
napríklad mestská futsalová žirafa liga, ktorá je druhou naj-
väčšou súťažou na Slovensku. 

Nesťažujem sa, len ma to ľudsky mrzí. Predvolebná kampaň 
má svoje špecifiká a jedným z nich je aj to, že v nej pre niekto-
rých neplatia ani základné pravidlá fair-play. A tak sme dnes 
paradoxne kritizovaní za to, že sme zachránili športové aktivi-
ty pre Žilinčanov. Tie tisíce hodín činnosti a spokojní športovci 
ale za to stoja. Aj napriek tejto nepríjemnej skúsenosti bude-
me viesť s mojím tímom Inej Žiliny slušnú a hlavne slobodnú 
kampaň. Nestojí za nami ani majiteľ haly ani nikto iný, komu
by sme museli byť zaviazaní. A tak to aj ostane.

Do volieb vstupujete so svojím tímom INÁ ŽILINA 
a spoločným programom. Prečo ste sa tak rozhodli?

Do politiky ste vstúpili už v roku 2014, čo vás k tomu
viedlo?

Po ohlásení vašej kandidatúry začali najmä na so-
ciálnej sieti názoroví oponenti s antikampaňou.



Sme tím ľudí, ktorých spája vízia o lepšom meste pre naše deti, pre našu budúcnosť. Cítime osobný záväzok prispieť k jeho 
rozvoju. Chceme Inú Žilinu – čistejšiu, vzdelanejšiu a kultúrnejšiu, športovejšiu, spokojnejšiu, aby bola lepším miestom 

pre život nás všetkých. Nebude to však možné bez osobnej angažovanosti každého jedného z nás. A preto sme sa 
rozhodli spoločne kandidovať v novembrových komunálnych voľbách a naplniť našu víziu o lepšom meste – o Inej Žiline.

Martin BARČÍK Júlia BOMBALOVÁ

Denis CÁDER 

Jozef CISARIK

Karol ČEPEC

Tibor ČERŇAN

Michal DANEK

Peter CHROMIAK

Ján IVANČIC Rastislav JOHANESJozef JURIŠ

Róbert KAŠŠA

Bohuslava TRNOVSKÁ Martin VIDRA

Volebný obvod č. 1: Hliny I-IV, Staré Mesto

Volebný obvod č. 2: Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha

Volebný obvod č. 4: Vlčince

Volebný obvod č. 5: Hájik
Volebný obvod č. 6: 

Bytčica, Rosinky, Trnové
Volebný obvod č. 7: Bánová, 

Závodie, Žilinská Lehota

Volebný obvod č. 8: Brodno, 
Budatín, Mojšová Lúčka, Strážov, Vranie, 

Považský Chlmec, Zádubnie, Zástranie

Tím� �-�kandidáti�na�poslancovINÁ�ŽILINA

Prichádzame s primeranou kampaňou, v ktorej vám ponúkame víziu Inej Žiliny. Naším cieľom nie je dlhá a nákladná kampaň, pretože 
dôveru ľudí si nemôžete kúpiť za peniaze. Dôveru si získate dlhoročnou a úprimnou prácou v prospech ľudí.

Kampaň budeme financovať z vlastných prostriedkov a z príspevkov občanov – podporovateľov. Ak sa rozhodnete podporiť našu kandidátku 
na primátorku Ľudmilu Chodelkovú ako aj tím kandidátov na poslancov, môžete tak urobiť zaslaním príspevku na naše transparentné účty:

účet Ľudmila Chodelková - Sk4483300000002601493129      účet INÁ ŽILINA - Sk4983300000002801500637 

Budeme vám vďační. Aj malá čiastka nám pomôže, aby sme mohli priblížiť Žilinčanom, že môžeme zmeniť mesto tak, aby slúžilo občanom. 
V kampani budeme s vašimi príspevkami narábať efektívne a všetky pohyby budete môcť sledovať na jednotlivých účtoch prostredníctvom internetu.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Ján GLASNÁK

Ľudmila CHODELKOVÁ



Ponúkame reálny a jasný program, ktorý rieši problémy občanov v ôsmich kapitolách – dobre fungujúce 
a zodpovedné mesto, bezpečnosť, vzdelanie, šport, kultúra, zelené mesto, sociálna oblasť a oblasť dopravy 
a infraštruktúry. Prinášame viac ako sto riešení. 

Dobre fungujúce a zodpovedné mesto:

Vytvoríme priestor prvého kontaktu, kde budú občania 
nahlasovať svoje problémy a podnety pri fungovaní 
mesta zo všetkých oblastí – napr. čistota, zeleň, verejný 
poriadok, bezpečnosť, nefunkčné osvetlenie. Tie budú 
evidované a riešené príslušnými zamestnancami, ktorí 
budú zodpovedať za výsledok.

Zavedieme nulovú toleranciu zvýhodňovania nekva-
litných a predražených dodávok tovarov a služieb 
pri verejných obstarávaniach. Každý nákup nad stano-
venú sumu bude verejný a do súťaže sa bude môcť 
zapojiť každý podnikateľ.

Bezpečnosť:

Zavedieme projekt „Poznaj svojho policajta, poznaj 
svoj rajón“. Občania budú mať užší kontakt s policaj-
tom, ktorý bude hliadkovať v ich mestskej časti. Zlepší 
sa vzájomný vzťah, dôvera a možnosti spolupráce.

Rozšírime kamerový systém v celom meste, vrátane síd-
lisk a mestských častí.

Vzdelanie:

Vytvoríme nové kapacity pre umiestnenie väčšieho 
počtu detí do materských škôl a zvýšime transparent-
nosť ich prijímania. 

Sústredíme sa na maximálne získavanie externých zdro-
jov pre zlepšenie stavu a vybavenosti škôl.

Šport:

Budeme hľadať reálne riešenia, aby Žilina mala opäť 
vlastnú športovú halu. V prípade možného návratu „Ko-
rytnačky“ do rúk mesta budeme akceptovať len pod-
mienky výhodné pre mesto a jej obyvateľov.

V prípade rozostavaného areálu „Karpatská“ presadzu-
jeme možnosť zrušenia zmluvy a navrátenie pozemku 
do rúk mesta.

Pripravíme projekt na vybudovanie novej plavárne.

Pre zachovanie hokeja v Žiline na najvyššej úrovni 
musíme nájsť strategického partnera pre MsHK Žilina. 
V prípade rozumných podmienok umožníme vstup 
investora do hokejového klubu.

Kultúra:

Zriadime mestské múzeum. Bude približovať históriu 
mesta na základe získaných zbierkových predmetov 
a vytvárať priestor pre prezentáciu žilinských umelcov.

Zabezpečíme postupnú opravu kultúrnych domov 
v mestských častiach, ktoré by mali prioritne slúžiť 
na stretávanie sa miestnych komunít – seniori, začína-
júce mladé kapely, mladé mamičky a podobne. 

Čisté a zelené mesto:

Stanovíme štandardy čistoty v meste a zavedieme fun-
gujúci systém údržby a kontroly stavu čistených plôch. 
Dôsledne budeme vyžadovať realizáciu náhradnej vý-
sadby stromov v plnej výške.

Vytvoríme z lesoparku komplexnú oddychovú zónu 
pre Žilinčanov, čím bude slúžiť deťom, rodinám, senio-
rom ale aj športovcom. Dobudujeme a rozšírime mo-
biliár a detské prvky v rámci celého mesta.

Sociálna oblasť:

Zriadime službu - „Mobilný úrad“ pre ŤZP a seniorov. 
Na základe požiadavky vyšle úrad do terénu kvalifiko-
vaného pracovníka, ktorý na mieste poradí, respektíve 
ju na mieste aj vybaví.

Posilníme sociálny odbor na mestskom úrade, aby mo-
hol rýchlejšie, kvalitnejšie a vo väčšom rozsahu posky-
tovať služby pre občanov.

Rozšírime možnosti pre stravovanie seniorov a zlepšíme 
dostupnosť.

Zavedieme mestský príspevok pre každé novonarodené 
dieťa v Žiline.

Dostupnosť a mobilita:

Pripravíme možnosti riešení na vytvorenie nových par-
kovacích miest a parkovacích domov, predovšetkým 
na sídliskách.

Sústredíme sa na budovanie štvorprúdovej komunikácie 
od nemocnice po Lesopark, vrátane nových kruhových 
križovatiek s dvomi pruhmi.

Zavedieme systematické plánovanie úprav cestných 
a peších ťahov. Vytvoríme verejne prístupný harmono-
gram realizácie opráv a sezónnej údržby.

PROGRAM:

Kompletný program je zverejnený na našej internetovej stránke www.inazilina.sk a v najbližších dňoch vám ho celý doručíme 

aj do každej domácnosti. 

Objednávateľ: Iná Žilina, Pivovarská 3, Žilina, IČO: 51722381, Dodávateľ: NEOPRINT PLUS, s. r. o., Za mostom 2, 038 61 Vrútky, IČO: 36389226
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