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Ľudmila Chodelková
“Chcem Žiline naďalej pomáhať.”
Som matkou dvoch dospelých detí, zriaďovateľkou Súkromného gymnázia, 
CVČ Žirafa a poslankyňou. S tímom INÁ ŽILINA chcem pomáhať Žilinčanom 
aj ďalšie štyri roky.

Môj odkaz pre Žilinčanov: 
„Na prvom mieste mám vždy toho, kto potrebuje 
pomôcť. Budem rada, ak vám milí Žilinčania, môžem 
i naďalej pomáhať.“ 

Pamätám si svoju cestu do komunálnej politiky maximálne 
presne. Mestské zastupiteľstvo zrušilo CVČ Žirafa, to ma 
nahnevalo a cítila sme veľkú nespravodlivosť. Na základe 
tohto príbehu ma ľudia zvolili a ja som sa snažila ich 
nnesklamať. Som dlho v politike a zistila som, že z tejto pozície 
dokážem reálne pomáhať ľuďom. Tí sa na mňa obracajú a 
som rada, že za nami sú reálne výsledky jasnej a adresnej 
pomoci. 

Rovnako ako ďalší traja kolegovia z klubu (Futo, Čepec, Krško) 
kandidujem vo volebnom obvode číslo 1. a moje vízie:  
„Rekonštrukcia Bulváru i Mariánskeho námestia, športová 
ininfraštruktúra, dotiahnutie Karpatskej a ŠH na Bôriku, čistota, 
kvety, poriadok a reálna pomoc ľuďom, to by som chcela 
skutočne vyriešiť. 

VÚC

15

MESTO

5

Karol Čepec
“Problémy sa riešia v realite, nie na internete.”
Som zriaďovateľom Súkromného gymnázia a CVČ Žirafa, športový manažér, 
dlhoročný zanietenec práce s mládežou a zároveň občiansky aktivista.

Môj odkaz pre Žilinčanov: 
„Blahoslavení tí, ktorí videli a overili. Chýba nám 
základná informačná príčetnosť a potom sme aj v Žiline náchylní 
uveriť riešeniam, ktoré sa v realite nedajú urobiť.“

Kandidujem do mestského zastupiteľstva v tíme INÁ ŽILINA, pričom 
by som bol rád, aby Žilinčania stavili na overené fakty za každých
 okolností. Za tie roky poznám detailne všetky procesy a kompetencie. 
Mám pocit, že dnes je viac populizmu a málo pragmatizmu. Rád by 
som veci riešil, hľadal spoluprácu. Veľa sa o veciach rozpráva, 
pprezentuje, no v realite sa neriešia. „ Problémy sa riešia v realite, nie na 
internete. Byť neustále  zaseknutý  v minulosti Žiline nepomôže, to 
nám ukázali ostatné roky.“

MesMesto už nepotrebuje prešľapovať na mieste a neustále sa vyhovárať 
na minulosť. Je najvyšší čas, pozerať sa do budúcnosti, ako ju pozitívne 
ovplyvniť a meniť k lepšiemu. V každej oblasti. Na to však treba 
odvahu a nadhľad, nie alibistické výhovorky, ako, prečo a kvôli komu sa 
to akože nedá. Tie mesto nedoviedli k ničomu zmysluplnému. Poďme 
sa konečne prestať báť minulosti a začnime mesto riešiť pragmaticky 
a s odvahou .
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Matej Krško
“Posuňme Žilinu ďalej bez nereálnych sľubov.”
V tíme INÁ ŽILINA sú vekom aj mladí ľudia, ktorí neváhajú zabojovať v 
komunálnej politike. Jedným  z nich som aj ja a kandidujem vo volebnom 
obvode 1 s tímom Iná Žilina. 

Môj odkaz pre Žilinčanov: 
„Poďme posunúť Žilinu ďalej bez nereálnych sľubov a 
populizmu. Pozerajme sa dopredu a nie do minulosti.“ 

Svoje vízie a ciele nemám postavené na veľkých vyhláseniach, 
ale na reálnych službách pre občanov.

Som Som nováčik na poli žilinskej komunálnej politiky. „Neteší ma 
stav v slovenskej politike na vrcholovej či komunálnej úrovni. 
Zaujímam sa o verejný život, sledujem ju a nemôžem sa ďalej 
pozerať na populizmus v mestskom zastupiteľstve, lebo Žilina 
sa takto nikdy ďalej nepohne. Poznám viacero členov tímu 
Iná Žilina, najviac Ľudmilu Chodelkovú a Karola Čepca.
 
SpoločSpoločne sme organizovali veľa športových podujatí a títo 
dvaja ľudia sú zárukou dobra. Máme rovnaký pohľad na život 
a po spoločnom stretnutí som sa rozhodol ísť kandidovať.
Srdcovou záležitosťou je  pre mňa šport. Som bývalý hokejba-
lový reprezentačný brankár a aktívny aj na organizačnom 
poli, takže vnímam potreby športovcov v Žiline.
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Miroslav Futo
“Mesto sa iba tvári, že podporuje šport.”
Som bývalý profesionálny basketbalista a  rozhodol som sa vstúpiť do komunálnej 
politiky. Vo volebnom obvode 1 kandidujem v tíme INÁ ŽILINA a ponúkam verejnosti 
aj témy ohľadom čistoty mesta či parkovania.

Môj odkaz pre Žilinčanov: 
„Želám si, aby Žilina bola čistým mestom a špeciálne pri našom 
obvode, aby sme mali čisté a živé centrum. Rovnako je dnes 
základom zdravie, to prajem každému z vás.“

Som odchovancom žilinského basketbalu a najvyššiu súťaž som hral 
okrem domovského klubu aj  v Komárne, Dečíne, Dolnom Kubíne či 
Interi Bratislava. 

Teraz chcem pre zmenu vymeniť basketbalovú loptu za poslaneckú 
lavicu žilinského mestského zastupiteľstva. Bývam na Bulvári 20 rokov, 
dosť vecí ma hnevá a chcem ich jednoducho zmeniť. Nestačí len 
hhovoriť, treba ísť do verejného života. Moje témy vychádzajú z praxe, 
pretože desať rokov som pracoval ako obchodný zástupca pre firmu 
zaoberajúcou sa čistotou. Viem efektívne nastaviť procesy, aby Žilina 
bola čistejšia. Tiež rezidenti v našej časti mesta platia a nemajú z toho 
benefit, to ma veľmi trápi a v tomto chcem priniesť množstvo 
zaujímavých inovácii. 

AktuálAktuálne mám na starosti basketbalový klub mládeže TSM Slávia 
Žilina, kde vidím mnoho jasných prekážok aj zo strany samosprávy. 



• Organizovanie komunitných 
upratovaní – susedské a pod. zbieranie 
odpadu a čistenie.

•• Viac smetných košov – aj na triedený 
odpad, resp. častejší vývoz v úplnom 
centre mesta kvôli reštauračným 
prevádzkam.

• Neustála osveta v rámci užívania 
vratných, resp. recyklovateľných obalov 
– menej odpadu

•• V rámci dane za psa poskytnúť 
vrecká na psie exkrementy. 

• Treba dokončiť generel zelene a nas-
taviť efektívne procesy starostlivosti o 
ňu, čo bude jedna z ďalších činností 
mestských technických služieb.

Mestskí poslanci rozhodli minulý rok o zriadení 
Technických služieb mesta Žilina. Tie by mali 
postupne prevziať všetky činnosti, ktoré dnes pre 
mesto realizujú súkromné spoločnosti, vrátane
stastarostlivosti o verejné priestranstvá. Malo by to 
priniesť nielen väčšiu flexibilnosť v poskyto-
vaných službách, ale zároveň zvýšiť ich kvalitu. 
Preto chceme, aby sa tento proces uskutočnil v 
čo najkratšom možnom čase. 

Zároveň sa k úplnej spokojnosti nedopracujeme 
bez prirodzenej spoluúčasti občanov. Na návrh 
poslancov nášho klubu bol schválený materiál 
pre realizáciu zelených striech na mestských 
budovách. Chceme aj naďalej pokračovať v opat-
reniach zmierňujúcich dopady klimatickej 
zmeny.

Čisté a zelené mesto

• Častejšie hliadky mestskej polície, a v 
spolupráci so sociálnymi pracovníkmi. 
Ruka v ruke s väčšou osvetou a 
využívaním zariadení poskytujúcich 
nocľah a základnú starostlivosť o ľudí 
bez domova, ktoré dnes na území mesta 
pôsobia.

•• Dočasne bude potrebné predeliť 
lavičky operadlami, aby nemohli slúžiť 
na ležanie.

• Odstránenie, orezanie, skrátenie nále-
tových krovín, ktoré slúžia ako nocľah.

V ostatnom období sa stále vypuklejším stáva 
situácia s ľuďmi bez domova. „Bývajú“ a 
prespávajú v parkoch v centre mesta, neraz pred 
vchodmi do bytových domov, cez deň trávia čas 
na lavičkách, kde konzumujú alkoholické nápoje.

Žiaľ, oŽiaľ, obzvlášť hustejšia zeleň poskytuje zátišie, 
ktoré ľudia bez domova využívajú pre nocľah a 
osobnú hygienu. 

Preto podporíme:

Ľudia bez domova

• Zvýšenie počtu hliadok

• Dôslednejšia kontrola dodržiavania 
poriadku a nariadení.

V centre mesta, z dôvodu dlhších prevádzkových 
hodín reštauračných zariadení, by bola vhodná 
častejšia prítomnosť hliadok mestskej polície. 
Nielen ako preventívny element, ale aj ako 
dohľad na dodržiavanie mestských nariadení, 
predovšetkým v oblasti čistoty, otváracích hodín, 
parkovania.

Bezpečnosť



• Prísnejšie kontrolovanie parkovného – 
rezident pravidelne nemá kde 
zaparkovať

• Viac pracovať s cenou parkovného – 
smerovať nerezidentov do podzemných 
parkovísk OC Mirage, OC Aupark.

•• Meniť centrum mesta viac a viac v 
prospech peších občanov, návštevníkov, 
turistov, meniť filozofiu nazerania na 
centrum mesta, aby to nebolo miesto, 
kde sa dá ísť iba motorovým vozidlom.

V júni budúceho roka vyprší platnosť súčasnej 
zmluvy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou. 
Parkovacia politika mesta sa tak dostane plne 
pod kontrolu mesta. Mesto tak dostane priestor 
nastaviť podmienky pre statickú dopravu tak, 
aby viac zohľadňovala a prihliadala na potreby 
občanov žijúcich v centre mesta. 
TTí sa potýkajú s úplne inými problémami, ako 
trebárs občania žijúci mimo centra. 
Preto bude potrebné parkovaciu politiku, o ktorej 
finálnej podobe rozhodnú poslanci, nastaviť 
s dôrazom na špecifiká centra a širšieho centra 
mesta.

Nová parkovacia politika

• Minimálne v prvej časti pešia zóna, 
resp. vstup autom len pre rezidentov.

•• Striktné dodržiavania nočného 
pokoja, poriadku a dbať na to, že nie 
obyvatelia Bulváru sú povinní sa done-
konečna prispôsobovať a všetko akcep-
tovať. Pestrý život centra má byť pre 
obyvateľov prínosom, nie problémom.

• Jednotný vizuál terás, aby dopĺňal 
výnimočnosť daného priestoru.

• Zásobovanie prevádzok služieb od 
pešej zóny, nakoľko každý deň vznikajú 
malé konflikty kvôli blokovaniu reziden-
tov vo vnútroblokoch.

V budúcom roku by sa mala začať dlho 
pripravovaná rekonštrukcia Bulváru. Poslanci Inej 
Žiliny vždy podporovali tento zámer, či už priamo 
hlasovaniami počas rokovaní mestských 
zastupiteľstiev, ale aj na stretnutí pracovných 
skupín a komisií. 
VVýsledkom by malo byť menej áut a viac peších 
návštevníkov, ktorí si naplno užijú príjemnú 
atmosféru centra mesta. 
ZZároveň by však mali byť zohľadnené potreby 
obyvateľov Bulváru, aby mali zabezpečený 
rovnaký komfort, aký bude dopriaty návštevníkom 
či už reštauračných a kaviarenských prevádzok, 
alebo pešej oddychovej zóny. 
Tak, aby ľudia Bulvár nielen radi navštevovali, ale 
aby tam „domáci“ radi a pokojne bývali.

Rekonštrukcia bulváru



V tomto roku sa zrekonštruovali dva sakrálne objekty, ktoré sú prirodzenou dominantou centra 
mesta. Vynovené fasády a priečelia kostola Obrátenia svätého Pavla aj Katedrály Najsvätejšej 
Trojice čoskoro doplní komplexné čistenie a oprava Balustrády pod Katedrálou. Uvedené 
objekty by si určite zaslúžili zodpovedajúce okolie. Mariánske námestie trpí nevyhovujúcou 
rekonštrukciou dlažby spred rokov. Bez jej úplnej výmeny sa želaného výsledku nedočkáme. 
Dnes je dlažba nielen vizuálnym problémom, ale neraz majú problém prejsť námestím dámy 
v lodičkách, ktoré sa mu radšej vyhnú. Svoje najlepšie roky má za sebou aj mobiliár námestia. 
VV zodpovedajúcom stave určite nie sú lavičky, ani zeleň. Všetko však bude závisieť od finančných 
prostriedkov. Aj „spodné“ Hlinkovo námestie už viditeľne nezodpovedá potrebám doby, keďže je 
značne opotrebované a zastaralé. Už je spracovaná štúdia jeho revitalizácie, urobíme všetko pre 
to, aby sa postupne premietla aj do samotnej realizácie.

Centrum mesta je výrazne dotknuté narastajúcou intenzitou dopravy. Už roky je spracovaný 
dopravný generel, ktorý trebárs rozpracoval aj alternatívy zjednosmernenia premávky – 
zokruhovania centra mesta. Pritom väčšej plynulosti premávky by pomohli také „drobnosti“, 
ako semafory s časovačom. Aspoň na hlavných, exponovaných križovatkách by mali byť osadené 
semafory, ktoré budú odpočívať čas do zmeny svetla. Takéto semafory dokážu šetriť palivo 
a urýchliť prejazdnosť v meste.

Objednávateľ: Karol Čepec, Fatranská 6, 010 08 Žilina
Dodávateľ: KRUPA print BIZ, s.r.o., Kragujevská 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 527 551

Mariánske a Hlinkovo námestie

Inteligentné a blikajúce semafory

DAJME SPOLOČNE 
KRAJU A MESTU RIEŠENIE!


