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Zápisnica z pracovného stretnutia 

Mestský úrad v Žiline, 17. 3. 2015, 10.00 hod. 

 

 

Pracovné stretnutie zástupcov Rady seniorov mesta Žilina, Žilinského mládežníckeho 

parlamentu a Zboru Žilincov sa uskutočnilo v zasadačke č. 104 na Mestskom úrade 

v Žiline v utorok 17. 3. 2015 o 10.00 hod. za účasti oboch zástupcov primátora – Ing. 

Patrika Gromu a Mgr. Antona Trnovca a ďalších zamestnancov mestského úradu. 

 

Prezenčná listina je uvedená v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

Zástupcovia Rady seniorov mesta Ţilina, Ţilinského mládeţníckeho parlamentu a Zboru 

Ţilincov sa dohodli na vzájomnej spolupráci a spoločných aktivitách, ktoré budú prínosom 

pre riešenie mnohých podnetov a problémov občanov Ţiliny. Spoločné stretnutie sa 

uskutočnilo na základe iniciatívy Márie Ţidekovej – predsedníčky Rady seniorov mesta Ţilina 

z poverenia primátora mesta Ţilina Igora Chomu. Toto stretnutie vychádza zo záverov 

minuloročného Primátorského dňa, kedy sa seniori aj mládeţ zhodli s primátorom mesta 

Ţilina Igorom Chomom na tom, ţe Ţilinčania všetkých vekových kategórii by sa mali viac 

zaujímať o verejné dianie v našom meste.  

 

Na tomto pracovnom stretnutí zástupcov Rady seniorov mesta Ţilina, Ţilinského 

mládeţníckeho parlamentu a Zboru Ţilincov predstavili ich predsedovia svoje doterajšie 

aktivity a plány na tento rok. Ďalším partnerom uvedených zdruţení sa v blízkej budúcnosti 

má stať aj vznikajúca Rada podnikateľov mesta.  

 

Ţilinský mládeţnícky parlament informoval, ţe v súčasnosti vedie kampaň zameranú proti 

pitiu alkoholu a predaju tabakových výrobkov neplnoletým Ţilinčanom. Ţilinskí seniori 

skonštatovali, ţe okrem popíjania alkoholu mládeţou sú problémom aj aktivity sprejerov, 

drogy, ničenie detských ihrísk a iných verejných priestranstiev a agresivita mladých ľudí. 

Zbor Ţilincov dodal, ţe je potrebné vytvoriť také podmienky pre ţivot v našom meste, aby tu 

mladí ľudia ostali ţiť aj po skončení štúdií. Pokles obyvateľov treba zastaviť aj 

prostredníctvom výstavby dostupných nájomných bytov a ďalších stimulov pre mladé rodiny. 

Ako ďalšie problémy spomenuli problematiku rozbitých chodníkov, ţuvačiek, odpadkov 

a vandalizmu, ktoré je tieţ potrebné spoločne riešiť, aby sa Ţilina opäť stala príjemným 

miestom na ţivot. 

 

Zúčastnení navrhli iniciovať medzi generačné stretnutie nielen mládeţe a seniorov, ale aj ich 

rodičov, resp. ľudí v produktívnom veku, čo by mohlo pomôcť v riešení týchto problémov. 

Do tejto iniciatívy by mala byť zapojená aj Mestská polícia Ţilina a poslanci mestského 

zastupiteľstva.  
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Prvý zástupca primátora Patrik Groma uviedol, ţe kamerový systém mestskej polície uţ 

účinne pomáha v odhaľovaní vandalizmu a inej trestnej činnosti. Pracuje sa aj na čistení 

mesta od nelegálnych reklamných zariadení. Zvýšiť počet trvalých pobytov na území mesta 

a tým pádom aj zvýšiť podielové dane pre mesto napomôţe pripravovaná bezplatná MHD pre 

tých obyvateľov Ţiliny, ktorí budú mať v poriadku všetky svoje záväzky voči mestu. Ako 

prioritu pre zúčastnené zdruţenia navrhol Patrik Groma vytvorenie spoločnej klubovne na 

spôsob komunitného centra na Základnej škole, Jarná na sídlisku Hliny V, kde budú môcť 

členovia Rady seniorov mesta Ţilina a Ţilinského mládeţníckeho parlamentu pripravovať 

zamýšľané aktivity – organizovať kampane, besedy, tanečné predstavenia, športové cvičenia, 

rôzne súťaţe a podobne. 

 

Ohľadom viacerých podnetov, ktoré odzneli v rámci diskusie na činnosť, resp. nečinnosť 

príslušníkov Mestskej polície Ţilina, sa zúčastnení dohodli na stretnutí sa s náčelníkom 

Mestskej polície Ţilina, Ing. Milanom Šamajom. 

 

Na záver prítomní skonštatovali, ţe je potrebné obnoviť komunikáciu medzi generáciami, 

vrátiť sa k človečenstvu a aktívnemu občianstvu, pretoţe je to spoločný záujem všetkých. Na 

zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta o aktivitách uvedených zdruţení a o tom, ţe kaţdý 

môţe svojimi podnetmi prispieť a dosiahnuť zmenu či nápravu navrhli účastníci prezentovať 

svoje aktivity v Radničných novinách mesta Ţilina, ktoré sú distribuované do všetkých 

poštových schránok v meste raz mesačne i na internetových stránkach mesta. 

 

Najbliţšie spoločné stretnutie je naplánované na štvrtok 16. apríla 2015 o 14.00 hod. 

v priestoroch Základnej školy, Jarná na sídlisku Hliny VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Andrej Černek      V Ţiline dňa 19. 3. 2015 


