
Volebný program: 
 
Pre zjednodušenie popisu môjho volebného programu ako kandidáta na poslanca mestského 
zastupiteľstva v Žiline a zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja som si zvolil „volebný slogan“: 
Bezpečný, moderný a zelený Hájik, mesto i kraj. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim podrobnejšie 
vysvetliť obsah jednotlivých pojmov a mojich cieľov, pričom pri ich popise budem vychádzať primárne 
zo situácie v mieste kde žijem, t. j. na Hájiku, popisované princípy a ciele by som však v rovnakom 
smere a zmysle chcel aplikovať aj na úrovni mesta a kraja. 
 
Bezpečný nie len vo význame nízkej kriminality, ale aj  

- bezpečnosti v cestnej premávke a doprave (napr. na rizikových úsekoch ciest, pri školách atď.), 
- bezpečnosti vo vzťahu k rizikám, ktoré predstavujú diviaky a ostatná divá zver voľne sa 

pohybujúca po sídlisku a mestských častiach (nebezpečenstvo zranenia pri priamom strete so 
zvieraťom i zdravotné riziká vyplývajúce zo znečisťovania detských ihrísk, pieskovísk a trávnikov 
exkrementmi divej zvery) i 

- bezpečnosti športovísk a detských ihrísk (umiestňovanie športových zariadení, hracích prvkov, 
bezpečnostných a ochranných zariadení). 

 
Moderný v zmysle riešenia problémov sídliska, mesta i kraja technológiami a postupmi 21. storočia. 
Úlohou poslancov moderného sídliska by malo byť nielen čakať na podnety od občanov a následne sa 
ich snažiť vyriešiť, ale najmä vyvíjať aktivitu smerujúcu k vytváraniu susedskej komunity a za týmto 
účelom organizovať športové a kultúrne podujatia pre deti i dospelých obyvateľov sídliska a/alebo 
vytvoriť pre obyvateľov sídliska také podmienky v rámci poslaneckého pohotovostného fondu, ktoré 
organizovanie takýchto akcií umožní resp. výrazne zjednoduší. 
 
Zelený Hájik, mesto a kraj ako cieľ a výsledok riešenia vyššie uvedených situácií i ostatných 
problémových otázok prostredníctvom ekologických riešení s dôrazom na minimalizáciu dopadov 
klimatickej krízy a separovanie odpadu.  
 
Hájik je najmladšie a najmenšie žilinské sídlisko a neexistuje dôvod, aby nebolo aj najšikovnejšie (v 
zmysle aktivity poslancov a realizácie projektov). 
 
Mojím cieľom a ambíciou je, aby sa pri riešení problémov Hájika, Mesta i VÚC začalo menej hovoriť 
a o to viac robiť.  
 
Ako otec dvoch detí a celoživotný amatérsky športovec by som sa chcel zamerať najmä na  

- podporu a rozvoj profesionálneho i rekreačného športu, pre čo najširšiu verejnosť v kraji, meste 
i na Hájiku, 

- podporu a rozvoj športovísk a detských ihrísk, 
- podporu a rozvoj voľnočasových aktivít pre deti a 
- podporu a rozvoj vzdelávania a materiálneho zabezpečenia predškolských zariadení a škôl. 

Pri riešení uvedených tém by som chcel byť najmä silným hlasom športujúcej verejnosti, rodičov a detí, 
ktorých názor by sa mal pri riešení uvedených tém zohľadňovať v prvom rade. 
 
Hovorí sa, že nikto vám nedá viac, ako vám dokáže sľúbiť kandidát v predvolebnej kampani. Hovorí sa 
aj: „Sliby – chyby.“  
V živote, práci i pri organizovaní projektu Streetball proti rakovine preferujem činy pred slovami a mám 
za to, že za človeka by mali rozprávať jeho skutky a nie ústa, a preto za účelom spätnej kontroly 
a posúdenia úspešnosti mojej činnosti sľubujem, že v prípade zvolenia za poslanca: 
 

1. navrhnem a budem v rámci poslancov vol. obvodu č. 5 – Hájik iniciovať zriadenie a fungovanie 
grantového systému, ktorý bude tvorený min. 10 % finančných prostriedkov pohotovostného 



fondu vol. obvodu č. 5 (pre rok 2022 bola výška pohotovostného fondu 70.000 €) a ktorý bude 
určený pre záujemcov o organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych akcií a podujatí 
pre obyvateľov Hájika na Hájiku 

2. zorganizujem každý rok min 2 podujatia pre deti a mládež (napr. Deň detí, sídlisková olympiáda 
a pod.) 

3. budem iniciovať vytvorenie spoločnej vízie budúcnosti Hájika (najmä čo sa týka parkovania, 
problémov diviakmi, budovania športovísk a detských ihrísk a pod.) s ostatnými poslancami za 
vol. obvod č. 5 a jej následné dôsledné realizovanie 

4. urobím všetky dostupné kroky za účelom vyriešenia dopravnej situácie na zastávke MHD 
Slnečné námestie, s cieľom zriadenia priechodu pre chodcov vystupujúcich z vozidiel MHD 
v smere z mesta a prechádzajúcich cez cestu smerom k TESCO 

5. zabezpečím ohradenie detských pieskovísk v okrajových častiach sídliska vhodným spôsobom, 
tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu pieskovísk diviakmi a inými zvieratami 

6. budem presadzovať revitalizáciu detského ihriska a vybudovanie športového ihriska na ulici 
Mateja Bela, ktoré sú v súčasnosti zabudnuté a zanedbané poslancami za Hájik i mestom, aj 
napriek tomu, že majú potenciál byť základom nádhernej oddychovej zóny pre obyvateľov 
celého Hájika; v minimálnom rozsahu by oprava detského ihriska a športového ihriska mala 
zahŕňať vybudovanie riadneho oplotenia (schopného zamedziť lesnej zvery vnikanie 
a znečisťovanie ihriska výkalmi), výmenu opotrebovaných a poškodených hracích prvkov, nový 
povrch ihriska s vyznačením ihrísk pre jednotlivé športy 

7. zabezpečím umiestnenie chýbajúcich odpadkových košov na separovaný zber k detským 
ihriskám a pieskoviskám 

8. vykonám všetky úkony potrebné na to, aby bolo na sídlisku vykonávané pravidelné maľovanie 
parkovacích miest 

9. v zmysle hesla „viac separuješ, menej platíš“ budem iniciovať a presadzovať informačnú 
kampaň, ktorej výsledkom by mal byť čo najvyšší podiel separovaného odpadu 

10. budem hlasovať za urýchlené vyriešenie situácie, v ktorej sa Žilina nachádza, keď ako krajské 
mesto nemá dôstojný moderný športový stánok pre halové športy 

 
Nebuďme spokojní s vecami, ktoré sa nám nepáčia. Nebuďme ľahostajní k ľuďom a prostrediu okolo 
nás, spoločne dokážeme meniť veci k lepšiemu. Spolu s týmto programom ponúkam pre dosiahnutie 
pozitívnej zmeny svoje vedomosti, znalosti, skúsenosti, čas a energiu.  
 
 
 


