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Vážené dámy, ctení páni.

Od 17. novembra 1989 ubehlo už viac ako 30 rokov. Za túto dobu sa na primátorskej stoličke vystriedalo niekoľko pánov. V
poslaneckých laviciach máme aj dnes poslankyne a poslancov, ktorí zastupujú svoje obvody viac ako druhé volebné obdobie.

V meste ešte neprebehol cielený prieskum medzi obyvateľmi a občanmi mesta s úmyslom zistiť, či sú so smerovaním mesta
spokojní. Zisťovať názor občanov a obyvateľov sa nepokúsili nové, a ani v meste etablované médiá. Veľmi zvláštne pôsobí fakt, že
žiadny z kandidátov na primátora v komunálnych voľbách 2022 sa tiež nepodujal v príprave na svoju kandidatúru názory
detailnejšie preskúmať.

Prínos tohto prieskumu v čase pred voľbami je jasný: nastaviť zrkadlo súčasnému vedeniu i poslancom, ale zároveň ukázať
obyvateľom, aký význam majú volení zástupcovia, aký vplyv majú na dianie v meste voliči, a čo všetko môžu svojím hlasom pri
voľbách zmeniť, alebo zachovať.

Otázky sme rozdelili do troch skupín. Týkajú sa rozvoja mesta ako celku a v jednotlivých oblastiach, práce vedenia mesta, a
práce poslancov v obvodoch. Okrem otázok sme zozbierali len základné demografické údaje a krátky názor respondentov.

Myslíme si, že výsledky nie sú len nepekným vysvedčením súčasného vedenia mesta, ale aj tých predchádzajúcich. Veď
negatívny postoj k stavu nášho mesta, ktorý 281 respondentov vyjadrilo, sa nedá dosiahnuť za jedno, ani za dve volebné obdobia.
Obyvatelia vnímajú množstvo problémov v rôznych oblastiach. V porovnaní s inými mestami v okolí, podľa názoru opýtaných,
výrazne zaostávame, problematické sú aj oblasti životného prostredia, architektúry, urbanizmu a územného plánovania, a v
neposlednej rade aj dopravy. Aj tam občania vystavili účet kvalite kompetencií zodpovedných osôb.

Najspokojnejší sú obyvatelia s prácou viceprimátora Lazára, aj keď ťažko hovoriť o spokojnosti. Oproti spokojnosti s prácou
primátora Čombora, viceprimátora Bednárika, a veľkého počtu poradcov primátora, je to však rozdiel v prospech menovaného o
viac ako 10 percent.

S obvodmi a s prácou poslancov v nich je nespokojných viac ako 50% opýtaných. Myslíme si, že občania by sa mali viac
zaujímať o prácu poslancov, podporovať ich a zásobovať podnetmi na zlepšenie svojho života. Naopak, neaktívnych poslancov by
obyvatelia mali nechať hlboko pod hranicou zvoliteľnosti.

Počas prieskumu sme boli konfrontovaní s názorom, že tento prieskum bol pripravený pre konkrétneho kandidáta.
Zverejnením plných výsledkov chceme tento názor vyvrátiť, neposkytujeme tak žiadnemu z kandidátov nenáležitú výhodu. Rovnako
si myslíme, že tento prieskum nemôže poškodiť žiadneho kandidáta, pretože odráža názor občanov a obyvateľov na dianie a
smerovanie mesta.

Pre transparentnosť zverejníme aj zdrojové údaje. Pretože neobsahovali žiadne osobné údaje, zverejníme ich bez úprav tak,
ako sme ich zozbierali. Médiá prosíme, aby nás pred použitím akýchkoľvek informácií z tohto prieskumu informovali emailom.
Kontaktná emailová adresa je uvedená na poslednej strane.

Ružomberčania pomáhajú Ružomberčanom za úsmev

14. august 2022

NA ÚVOD
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Prieskum bol realizovaný v júli 2022 pomocou metodiky CAWI¹. Dotazník bol umiestnený na platforme Google Forms a vyžadoval
prihlásenie, aby nebolo možné hlasovať viacnásobne. Odkaz bol zverejnený na sociálnych sieťach. Sme si vedomí, že zvolená metodika je
zameraná na mladšie generácie, a to je výrazne badateľné z demografických údajov. Avšak cieľom bolo poukázať na to, že takýto prieskum je
možné realizovať s minimálnymi prostriedkami, snahou a zapálením.

Respondenti odpovedali na otázky formou hodnotenia od najhoršieho po najlepšie, s piatimi stupňami hodnotenia, teda “najhoršie”, “zle”,
“neutrálne”, “dobre” a “najlepšie”. Odpovede na otázky neboli povinné, odpovede na jednotlivé otázky majú pri vyhodnotení uvedený aj počet
odpovedajúcich respondentov, a tých, ktorí odpoveď neuviedli. Percentuálne hodnoty k jednotlivým odpovediam sú prepočítané vždy na počet
respondentov, či a ako na danú otázku odpovedali. Grafická škála pre jednotlivé hodnotenia je nasledovná:

Okrem otázok s pevne stanovenou odpoveďou mohli respondenti v poslednej otázke vyjadriť svoj názor vlastnými slovami. Tento názor
sme do dokumentu skopírovali bez úprav tak, ako ho respondenti uviedli.

Vyhodnotenie je jednoduché, detailnejšie sa neopiera o demografické údaje. V zdrojových údajoch však možno rozdiely v demografických
skupinách vybadať. Preto okrem zhodnotenia ponúkame k dispozícii aj zdrojové údaje.

[1] CAWI - Computer-assisted web interviewing - https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_web_interviewing

METODIKA PRIESKUMU
A VYHODNOCOVANIA ÚDAJOV

Bez odpovede
Najlepšie

Zle
Neutrálne
Dobre

Najhoršie
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0-17 rokov 0,71%
Bez odpovede 1,07%

66 a viac rokov 4,27%
41-65 rokov 34,88%
18-40 rokov 59,07%

Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 281 respondentov. V porovnaní s počtom obyvateľov mesta Ružomberok to nie je veľký počet, avšak
prieskum nebol nijakým spôsobom sponzorovaný, podporovaný orgánmi mesta, kandidátmi na primátora alebo poslancami.

V prieskume sme zbierali len základné demografické údaje, a to informácie o pohlaví a veku respondenta. Umožnili sme tieto informácie
neuviesť. Ako sme spomenuli skôr, spôsob zberu údajov vyžadoval prihlásenie k účtu od spoločnosti Google z dôvodu, aby nedochádzalo k
duplicitnému hlasovaniu jednou osobou, avšak emailovú adresu ani žiadne osobné údaje sme pri prieskume nezbierali.

Na prieskume sa zúčastnilo viac žien (165), ako mužov (114), približne tri pätiny respondentov tvorili ženy. Dvaja respondenti svoje
pohlavie neuviedli.

Najviac respondentov, viac ako 90%, je v produktívnom a zároveň voličskom veku. Veková skladba môže byť ovlyvnená metodikou zberu.
Nízky počet respondentov, ktorí nedosiahli voličský vek je, podľa nášho názoru, spôsobený aj výberom platformy sociálnej siete, na ktorej bola
možnosť hlasovania v prieskume prezentovaná.

Pohlavie

Žena 165

Muž 114

Bez odpovede 2

Vek
0-17 rokov 2
18-40 rokov 166
41-65 rokov 98
66 a viac rokov 12
Bez odpovede 3

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Bez odpovede 0,71%
Ženy 58,72%
Muži 40,57%
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Viac ako 94% respondentov sa vyjadrilo, že
vnímajú rozvoj mesta negatívne. Iba jeden
respondent vníma rozvoj mesta ako dobrý.

Takmer 93% opýtaných si myslí, že rozvoj
mesta v porovnaní s okolitými mestami je
horší, osem respondentov vníma rozvoj ako
lepší.

Viac ako 80% respondentov považuje
situáciu s výstavbou bytov a domov za zlú.
Iba deviati respondenti situáciu vnímajú
pozitívne.

Občania nie sú spokojní ani s územným
plánovaním, urbanizmom a architektúrou v
meste, a to až viac než 90%.

AKO VNÍMATE CELKOVÝ ROZVOJ MESTA?
Páči sa Vám, kam sa mesto uberá?

Myslíme si, že občania citlivo vnímajú dlhodobé stagnovanie, ktoré sa naplno prejavilo počas dvoch ostatných volebných období. Úpadok je však čiastočne
aj vizitkou práce predchádzajúcich primátorov, ktorí neboli schopní naštartovať rozvoj mesta správnym smerom.

AKO JE NA TOM ROZVOJ MESTA V POROVNANÍ S INÝMI MESTAMI V OKOLÍ?
Napríklad Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš.

Obyvatelia v online diskusiách hovoria, že za kvalitnejšími službami, obchodmi a kultúrou musia vycestovať do susedných miest. Výsledok potvrdzuje toto
tvrdenie, naši susedia nás, podľa hodnotenia obyvateľov, predbehli.

VÝSTAVBA BYTOV A DOMOV
Mesto vytvára možnosti pre individuálnu výstavbu domov a bytov a samo dostatočne stavia byty.

Napriek prísľubom primátora Čombora nedošlo rozmachu výstavby. Mesto prešľapovalo na mieste tam, kde iné obce v okolí stavali bez komplikácií.

ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
Zhodnocuje mesto správne potenciál územia, ktoré má, a stráži architektúru?

Myslíme si, že aktivity týkajúce sa Kalvárie, či katastrofický stav priamo v centre, ovplyvnili výsledok hlasovania.

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 1,78%

Zle 19.57%
Neutrálne 3,91%
Dobre 1,07%

Najhoršie 73,31%

ROZVOJ MESTA AKO CELKU
A VNÍMANIE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

Ako vnímate celkový rozvoj mesta?
Ako je na tom rozvoj mesta v porovnaní s

inými mestami v okolí?
Výstavba bytov a domov Architektúra a urbanizmus, územné plánovanie

Najhoršie 167 206 107 173
Zle 98 55 127 82

Neutrálne 14 11 37 22
Dobre 1 3 7 2
Najlepšie 0 5 2 0

Bez odpovede 1 1 1 2

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 0,00%

Zle 34,88%
Neutrálne 4,98%
Dobre 0,36%

Najhoršie 59,43%

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 0,71%

Zle 45,20%
Neutrálne 13,17%
Dobre 2,49%

Najhoršie 38,08%

Bez odpovede 0,71%
Najlepšie 0,00%

Zle 29,18%
Neutrálne 7,83%
Dobre 0,71%

Najhoršie 61,57%
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Len niečo cez 15% občanov si myslí, že
mesto je dobre vybavené všetkými
potrebnými inštitúciami. Viac ako 57%
vybavenosť potrebnými inštitúciami vníma
ako zlú.

Tri štvrtiny respondentov si myslia, že mesto
nerobí dosť pre ochranu životného
prostredia. Túto tému pozitívne vníma len
4,27% odpovedajúcich.

Zeleň a stromy sú dôležitou súčasťou
mikroklímy v meste. Podľa odpovedajúcich
však v aj tejto oblasti mesto zlyháva.

Viac ako 80% si myslí, že v meste nemáme
dosť rozličných zamestnávateľov, a nie sú tu
dobré platové podmienky.

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Sú v meste všetky potrebné inštitúcie?

V posledných mesiacoch rezonuje v meste súdna reforma, podľa ktorej by ružomberský súd nemal byť plnohodnotným. Občanom však podľa negatívnych
odpovedí chýba viac než súd.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A EKOLÓGIA
Robí mesto dosť pre ochranu životného prostredia?

Táto téma je pre Ružomberčanov citlivá. Napriek deklarovaným snahám sa zdá, že vedenie mesta nepresvedčilo obyvateľov, že robí dosť. Myslíme si, že za
výsledok môže aj servilný postoj k najväčšiemu znečisťovateľovi v meste.

ZELEŇ, STROMY
Stará sa mesto dostatočne o zeleň, vysádza a stará sa stromy?

Problematiku zelene a stromov by malo mesto zvládnuť najmä kvôli ekologickej záťaži. A zatiaľ čo okolité mestá vysadili na jar záhony kvetov, naše mesto
výsadbu realizovalo ako posledné, a až po pripomienkach obyvateľov.

PRÁCA A ZAMESTNANOSŤ
Je v meste dosť rozličných zamestnávateľov, s dobrými platovými podmienkami?

Je na uváženie, prečo do mesta neprišiel žiadny investor, keď v okolitých mestách sa trh s pracovnými ponukami upravil príchodom nových zamestnávateľov.
Myslíme si, že mesto nie je schopné pripraviť dostatočne dobré podmienky pre podnikateľské subjekty, ktoré by mohli prispieť ku zdravej konkurencii na trhu
práce.

Bez odpovede 0,71%
Najlepšie 0,71%

Zle 30,96%
Neutrálne 25,98%
Dobre 6,05%

Najhoršie 35,59%

Bez odpovede 0,71%
Najlepšie 0,36%

Zle 29,89%
Neutrálne 18,15%
Dobre 3,91%

Najhoršie 46,98%

Občianska vybavenosť Životné prostredie a ekológia Zeleň a stromy Práca a zamestnanosť

Najhoršie 72 132 100 126
Zle 89 84 87 102

Neutrálne 74 51 73 42
Dobre 39 11 17 9
Najlepšie 6 1 2 1

Bez odpovede 1 2 2 1
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Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 2,14%

Zle 31,67%
Neutrálne 26,33%
Dobre 13,88%

Najhoršie 25,62%

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 0,36%

Zle 36,30%
Neutrálne 14,95%
Dobre 3,20%

Najhoršie 44,84%



Bez odpovede 23,49%
Najlepšie 0,71%

Zle 21,00%
Neutrálne 37,72%
Dobre 4,98%

Najhoršie 12,10%

Bez odpovede 0,71%
Najlepšie 8,54%

Zle 17,44%
Neutrálne 36,30%
Dobre 29,54%

Najhoršie 7,47%

Bez odpovede 0,71%
Najlepšie 5,34%

Zle 25,98%
Neutrálne 39,15%
Dobre 21,35%

Najhoršie 7,47%

Školstvo patrí medzi najlepšie hodnotené
oblasti v meste. Až takmer 27%
respondentov ho hodnotí pozitívne.

Rovnako dobre vnímajú občania aj
zdravotnícke služby v meste, viac ako 38%
ich považuje za dobré.

Kvalitu sociálnych služieb hodnotilo
najmenej opýtaných, takmer štvrtina na
otázku neodpovedala. Zvyšní respondenti
zaujali najmä neutrálny postoj.

Viac ako 38% odpovedajúcich uviedlo, že
sa cítia v meste bezpečne, a takmer 36%
nevníma otázku bezpečnosti ani pozitívne,
ani negatívne.

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Sú školy v meste dobré a možnosti vzdelávania aj mimo škôl dostatočné?

Myslíme si, že za kvalitou ružomberských škôl stoja hlavne učitelia. Bohužial, vnímame i negatívne hodnotenia a domnievame sa, že môžu súvisieť s
kapacitnými problémami v predškolských zariadeniach, problémoch s rekonštrukciami a podobne..

ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY
Aká je kvalita zdravotníckych služieb v meste?

Vysoký podiel dobrého alebo neutrálneho hodnotenia môže súvisieť s tým, že časť respondentov alebo ich rodinných príslušníkov pracuje v zdravotníctve.

SOCIÁLNE SLUŽBY
Ak využívate opatrovateľské služby, či iné, povedzte nám, ako sú na tom.

Sociálne služby v meste by mali byť taktiež prioritou nového vedenia mesta. Občania majú buď neutrálny alebo negatívny postoj k nim. Z osobných
skúseností, aj z rozhovorov vyplýva, že mestu chýbajú zariadenia, alebo kapacita zariadení v okolí je takmer vyčerpaná.

BEZPEČNOSŤ
Cítite sa v meste bezpečne?

Za bezpečnosť v meste zodpovedajú dve zložky. Výsledok je všeobecne priaznivý.

Bez odpovede 0,00%
Najlepšie 9,25%

Zle 17,08%
Neutrálne 35,94%
Dobre 28,83%

Najhoršie 8,90%

Školstvo a vzdelávanie Zdravotnícke služby Sociálne služby Bezpečnosť

Najhoršie 21 21 34 25
Zle 73 49 59 48

Neutrálne 110 102 106 101
Dobre 60 83 14 81
Najlepšie 15 24 2 26

Bez odpovede 2 2 66 0
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Bez odpovede 1,07%
Najlepšie 0,36%

Zle 29,89%
Neutrálne 13,17%
Dobre 1,07%

Najhoršie 54,45%

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 2,49%

Zle 33,10%
Neutrálne 27,05%
Dobre 8,90%

Najhoršie 28,11%

Bez odpovede 0,00%
Najlepšie 6,05%

Zle 33,81%
Neutrálne 29,54%
Dobre 12,81%

Najhoršie 17,79%

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 0,36%

Zle 26,33%
Neutrálne 10,32%
Dobre 2,14%

Najhoršie 60,50%

Takmer 87% odpovedajúcich uviedlo, že
vnímajú dopravu v meste negatívne.
Pozitívne dopravu v meste nevníma ani 3%
respondentov.

Športové vyžitie v meste nie je dostatočné,
tvrdí to viac ako polovica respondentov.
Sotva pätina považuje možnosti za
dostatočné.

Takmer dve tretiny respondentov si myslia,
že Ružomberok neposkytuje dostatočné
kultúrne vyžitie.

Takmer 85% odpovedajúcich si myslí, že
mesto sa nespráva ako dobrý hospodár,
alebo utráca zbytočne.

DOPRAVA
Verejná doprava, parkovanie, cyklodoprava... robí to mesto dobre?

Okrem nedostavanej diaľnice obyvateľov sužuje nezvládnutá MHD, ktorú má pod patronátom jeden z viceprimátorov. Miesto motivácie cestujúcich sa zvýšilo
cestovné, nezmyselný prestupný systém komplikuje cestovanie. Parkovacia politika sa nerieši vôbec, o odmietaní cyklodopravy nehovoriac.

ŠPORT
Je v meste dosť priestoru a aktivít na pasívne a aktívne športové vyžitie?

Mesto podporuje dva veľké športové kluby, ale aktívne športové vyžitie obyvatelia považujú za nedostatočné. Nové ihriská pribúdajú pomaly, staré sa
nerekonštruujú dostatočne rýchlo alebo vôbec.

KULTÚRA
Máme v meste dosť kultúrnych inštitúcií, a poskytujú dostatočné kultúrne vyžitie?

Obyvatelia nevnímajú možnosti kultúrneho života ako dostatočné. Často počuť názor, že za kultúrou treba vyraziť do okolitých miest.

HOSPODÁRENIE MESTA
Správa sa mesto ako dobrý hospodár, alebo utráca zbytočne?

Mesto ukázalo, že v určitých oblastiach sa nevie správať ako dobrý hospodár. Tender na MHD alebo Technické služby vyvolávajú otázniky o hospodárnosti.

Doprava Šport Kultúra Hospodárenie mesta

Najhoršie 170 50 79 153
Zle 74 95 93 84

Neutrálne 29 83 76 37
Dobre 6 36 25 3
Najlepšie 1 17 7 1

Bez odpovede 1 0 1 3
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Bez odpovede 3,56%
Najlepšie 0,36%

Zle 38,08%
Neutrálne 27,76%
Dobre 3,20%

Najhoršie 27,05%

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 2,85%

Zle 31,67%
Neutrálne 24,20%
Dobre 7,12%

Najhoršie 33,81%

Bez odpovede 3,56%
Najlepšie 2,14%

Zle 28,11%
Neutrálne 33,45%
Dobre 14,23%

Najhoršie 18,51%

Bez odpovede 0,00%
Najlepšie 0,71%

Zle 28,11%
Neutrálne 21,00%
Dobre 7,12%

Najhoršie 43,06%

Iba necelých 8% vníma prácu Technických
služieb pozitívne, viac ako 70% negatívne.

Služby mesta a Mestského úradu hodnotí
negatívne viac ako 46 % respondentov.
Dobrú skúsenosť má viac ako 16%
odpovedajúcich.

Za nedostatočnú považuje komunikáciu
mesta takmer 66% respondentov. Iba
necelých 10% je informovaných dostočne
dobre.

Podľa takmer dvoch tretín opýtaných mesto
nespolupracuje dobre s podnikateľskými
subjektami v meste.

TECHNICKÉ SLUŽBY
Ako ste spokojní s odvozom odpadu a triedením, údržbou ciest a verejných priestranstiev?

Myslíme si, že za výsledkom stojí nezvládnutý zber kompostovateľného kuchynského odpadu a stúpajúce ceny za odvoz odpadu. V iných mestách pristúpili
samosprávy v centrách k inštalácií brán s vodnou hmlou.

SLUŽBY MESTSKÉHO ÚRADU A MESTA
Využili ste služby mesta a Mestského úradu? Boli ste spokojní?

Aj služby mesta a Mestského úradu hodnotia občania negatívne. Myslíme si, že za výsledkom stojí okrem iného aj súčasné vedenie mesta, ktorého zlé
hodnotenie sa na hodnotení úradu tiež podpísalo.

KOMUNIKÁCIA MESTA
Informuje mesto dostatočne a kvalitne o tom, čo sa deje?

Mesto má k dispozícií niekoľko komunikačných prostriedkov, ktoré aj podľa názoru respondentov nevyužíva dobre. Myslíme si, že mesto nekomunikuje
dôležité témy dostatočne jasne a vynakladá prostriedky na zbytočné tlačoviny.

SPOLUPRÁCA S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTAMI
Je spolupráca mesta s podnikateľskými subjektami na dobrej úrovni?

To, že mesto nespolupracuje dobre s podnikateľsklými subjektami alebo, inak povedané, preferuje spoluprácu len s vybranými subjektami, poškodzuje rozvoj
mesta.

Technické služby Služby Mestského úradu a mesta Komunikácia mesta Spolupráca s podnikateľskými subjektami

Najhoršie 121 52 95 76
Zle 79 79 89 107

Neutrálne 59 94 68 78
Dobre 20 40 20 9
Najlepšie 2 6 8 1

Bez odpovede 0 10 1 10
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Bez odpovede 2,49%
Najlepšie 0,00%

Zle 23.49%
Neutrálne 11,74%
Dobre 0,36%

Najhoršie 61,92%

Bez odpovede 2,14%
Najlepšie 0,00%

Zle 19,93%
Neutrálne 13,17%
Dobre 1,78%

Najhoršie 62,99%

Bez odpovede 2,14%
Najlepšie 1,07%

Zle 29,18%
Neutrálne 21,00%
Dobre 7,12%

Najhoršie 39,50%

Bez odpovede 0,36%
Najlepšie 0,00%

Zle 11,74%
Neutrálne 2,85%
Dobre 0,00%

Najhoršie 85,05%

Primátor Čombor nepresvedčil svojou
prácou viac ako 96% respondentov. Ani
jeden respondent nevedel označiť jeho
prácu za pozitívnu.

Takmer 69% respondentov nie je
spokojných s prácou viceprimátora Lazára.
Viac ako 8% hodnotí jeho prácu pozitívne.

Viac ako 82% respondentov považuje
prácu viceprimátora Bednárika za zlú. Iba
necelé dve percentá ju považujú za dobrú.

85% opýtaných si myslí, že práca zboru
poradcov bola zlá. Dobre prácu poradcov
hodnotil len jediný respondent.

AKO STE SPOKOJNÍ S PRÁCOU PRIMÁTORA IGORA ČOMBORA?

Svoj dvojnásobný mandát primátor Čombor nevyužil a uvrhol mesto do ešte väčšieho úpadku. Sľubované zmeny sa neudiali.

AKO STE SPOKOJNÍ S PRÁCOU MICHALA LAZÁRA?

Z vedenia mesta je na tom viceprimátor Lazár najlepšie, avšak ani zďaleka nemožno hovoriť o spokojnosti.

AKO STE SPOKOJNÍ S PRÁCOU JÁNA BEDNÁRIKA?

Viceprimátor Bednárik nevyužil svoje schopnosti a možnosti a nepresvedčil svojou prácou Ružomberčanov.

AKO STE SPOKOJNÍ S PRÁCOU ZBORU PORADCOV PRIMÁTORA?

Zbytočne veľký zbor poradcov nepriniesol nakoniec žiadne dobré rady, podľa obyvateľov bol zbytočný.

VEDENIE MESTA

Práca Igora Čombora Práca Michala Lazára Práca Jána Bednárika Práza zboru poradcov primátora

Najhoršie 229 111 177 174
Zle 33 82 56 66

Neutrálne 8 59 37 33
Dobre 0 20 5 1
Najlepšie 0 3 0 0

Bez odpovede 1 6 6 7
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Bez odpovede 2,49%
Najlepšie 0,00%

Zle 42,35%
Neutrálne 23,84%
Dobre 2,14%

Najhoršie 29,18%

Bez odpovede 3,20%
Najlepšie 4,27%

Zle 30,25%
Neutrálne 29,18%
Dobre 8,54%

Najhoršie 24,56%

Bez odpovede 2,85%
Najlepšie 1,42%

Zle 29,89%
Neutrálne 31,67%
Dobre 11,39%

Najhoršie 22,78%

Viac ako polovica respondentov nie je
spokojná so svojím obvodom. Iba necelých
13% je s obvodom spokojných.

Takmer 55% odpovedajúcich nie je
spokojných s poslancami za svoj obvod.
Spokojnosť prejavilo len 13% opýtaných.

Viac ako 70% respondentov nie je
spokojných s poslancami mestského
zastupiteľstva. Iba 2,14% vníma
poslanecký zbor pozitívne.

AKO STE SPOKOJNÍ SO SVOJÍM OBVODOM?

V obvodoch žijeme, trávime najviac času. Spokojnosť s obvodom je súhrom práce poslancov, vedenia, ale aj vlastnej aktívnej činnosti. Každý môže niečím
pomôcť, skrášliť prostredie, v ktorom žije.

AKO STE SPOKOJNÍ S POSLANCAMI ZA SVOJ OBVOD?

Poslanci v obvode zbierajú podnety, podieľajú sa na zastupovaní záujmov občanov. Myslíme si, že najlepším spôsobom, ako sa vysporiadať s poslancami,
ktorí nepracujú pre občanov, je nedať im hlas vo voľbách.

AKO STE SPOKOJNÍ SO VŠETKÝMI POSLANCAMI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA?

Podľa prieskumu nemá mestský poslanecký zbor dobrú reputáciu. Myslíme si, že jednou z veľkých úloh nového zastupiteľstva bude pracovať na zvýšení
dôvery.

OBVOD A PRÁCA POSLANCOV

Ako ste spokojní so svojím obvodom? Ako ste spokojní s poslancami za svoj obvod?
Ako ste spokojní so všetkými poslancami mestského

zastupiteľstva
Najhoršie 64 69 82
Zle 84 85 119

Neutrálne 89 82 67
Dobre 32 24 6
Najlepšie 4 12 0

Bez odpovede 8 9 7
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Názory uvádzame v plnom znení tak, ako sme ich zaznamenali. Za ich obsah nenesieme zodpovednosť.

“Netreba plniť len svoje vrecká, treba myslieť aj na druhých. Karma príde”

“Postaviť pobytov sociálnu službu”

“chcem kupalisko”

“Najvyšší čas klepnúť pánov generálovi po prstoch”

“Ak sa v tomto meste nezacne radikalne menit vsetko od zalkadu bude
na case zablit sa a ist inde. Uz teraz je to mesto duchov ”

“Šípkový Ružomberok zaspal na sto rokov ”

“Je potrebná radikálna zmena smerom k občanom, nie špekulantov,
ktorí sa chcú priživiť pri koryte.”

“Mesto ide dolu vodou. udržiavanie tohto stavu, ziadne kubanske riesenie stagnacie,
ziadna bedna gitu, ani loptové hry to nepozdvihnu.”

“Bolo by nacase v meste aj nieco spravit prispesne. Kubin a Mikulas napreduju
v rozvoji a vybavenosti a Ruzomberok zaspal v praveku”

“Želám si , aby v komunálnych voľbách zvíťazil hlavne rozum !!! Nech konečne ožĳe toto
mesto, ktoré je hlboko dole. Držme si palce , nech nám ľudia neutekajú z mesta preč.”

“V prvom rade su otrasne cesty, vsade same jamy! Mesto vyzera otrasne, vsade same
plechove ploty, roky rozostavane budovy, neopravene a chatrajuce budovy, byt turistom tak
sa len divam, ze kde som to prisla! Nie su tu ziadne obchody, vsetko, aby si clovek kupoval

cez internet! A nova plavaren? Kalvaria? Centrum mesta? Vsetko v hroznom stave”

“Čierna diera Slovenska”

“Chceme zmenu!!!”

“Mesto Ružomberok a všetci jeho poslanci už toto naše krásne mesto - v nádhernej lokalite
úplne pochovali - všetkým poslancom hanba - hlavne, že sa oni finančne nabalili. Len výmena

absolútne všetkých - by možno ešte tomuto mestu pomohla.”

“V tomto meste pes skapal, dúfam že po voľbách sa to zmení.m, že po voľbách sa to zmení ”

“Ziadna komunikacia s ludmi. Nikto z beznych ludi nevie nic a pritom by stacilo to oznamit.
Napr technicke. Ide sa zametat a mesto vravi ze to nema k to kontrolovat ale sak to mozme
robit my obcania ak to raz nieje spravene tak za to jednoducho nezaplatim. Hotovo. Mestska

policia sa prevaza kade tade to je tolko vyslat ich na ich oblubenu hliadku odkontrolovat
pracu po technickych? Je toho strasne vela co by sa tu dalo zmenit len treba chciet nic viac ”

NÁZORY RESPONDENTOV
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“V tomto meste sa za posl.8 rokov nic neurobilo,pesia zóna je nebezpečná pre chodcov,je
poplatana ako vrece od zemiakov, kultúrne vyžitie je zamerané len pre určitú skupinu ľudí,
starostlivosť o cesty s chodníky jedna katastrofa, v našom obvode nie je kosena tráva už
niekoľko rokov,most je na zrútenie, problém riešenia inej prístupovej cesty sa za 20 rokov

nepohol, nadrozmerné kontajnery ráno privezú a poobede odvezú cez pracovné dni,kedy su
všetci v robote a nemajú šancu sa k nim ani dostať do svojím odpadom....vnímam toto mesto
ako upadajúce a umierajuce...sem prichádzajú ľudia dožiť svoj život a nechcú tu ostavat žiť ...”

“Cesty v dezolátnom stave, cyklisti môžu všade aj na pešiu zónu aj na úkor chodcov -
chýbajúce cyklochodniky. Rozvoj mesta nevidno”

“Žĳem tu už 44 rokov a ako sa hovorí o Ružomberku, že tu skapal pes je žiaľbohu pravda ”

“Nedostatočne vykasanie sídliskovej zelene, nedostatočná informovanosť o dianí sa v meste
Ružomberok co sa týka údržby určitych miest, odstavok atď. Katastrofálna MHD v

Ružomberku, všetko po 17:00hod je zatvorené nedá sa nikam poriadne ísť, s výnimkou tohto
roka že sa spravil aspoň aký taky program v parku, katastrofálne spravená pešia zóna co sa
týka vydlazdenia novými dlazobnymi kockami, ako čistá hrúza , takisto by bola potrebná

obnova tmavých schodov aj ružových. A ďalších iných osarpanych budov v meste.”

“Určite vymeniť primátora”

“Cyklodoprava v meste je katastrofálna a pritom stačí len málo, ale hľadajú sa neustále
výhovorky ako sa to nedá. Nové podnikateľské podniky Ružomberok zďaleka obchádzajú.

Parkovanie prakticky nefunkčné.”

“Ružomberok zaspal v porovnaní s ostatnými mestami v regióne. Pán primátor prestal
fungovať ako primátor, akonáhle prišla korona - fungoval za neho najmä pán Lazar. Čistá
katastrofa je to s nájdením seriózneho a dlhodobého zamesnania mimo mondi a UVN.”

“Čo robí vedenie mesta pre občanov? Všetko. Áno všetko zdražie. MHD, dane, smeti,a iné...
Sa hanbím za to že som Ruzomberčanom. POSRANCI tu robia len centrum a Klačno a na

ostatné časti mesta sa kašle.”

“Nepáči sa mi, nemožnosť stavať dom na vlastnom pozemku v lokalite IBV Hríby Černová,
viceprimator Bednarik ide proti ľuďom a všemožne bojkotuje progresiu pozemkov ku

komasacii”

“V Ružomberku po 17:00 hod. zdochol pes. Korupcia na najvyššej úrovni a mafia Mondi
ovplyvňujúca absolutne všetko v Ružomberku. Stávame sa dedinou a nie mestom. S

okolitými mestami sa radšej ani neporovnávajme.”

“Chyba udrzba cyklochodnikov (nekosene okolie), nemame plavaren s kupaliskom, stale
kolony a preliacenimy na cestach, malo bytov a zamestnavatelov, kde sa da zarobit vacsi
prĳem. Zle zorganizovana MHD mehovoriac o ich bezbarierovosti. Chyba verejne WC.

Nedostatok kulturnych podujati. Pozrite sa co ponuka cez leto Poprad. Centrum mesta je
hanba kvoli Auparku a stale sa pohybujucim dlazdiciam. Nevyuzite Hrabo na leto (spravit tam

kupalisko s plavcikmi). . .”

“Je to veľmi zlé, a ešte p. Bednarik ohlási kandidatúru na primátora? Hamba mu, je to až
smiešne ”
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“K MHD to prestupová nie a vysoké cestovné”

“dúfam že ľudia otvoria oči a zvolia nie len vhodného primátora, ale budú pozerať aj tím ľudí
ktorý zastupuje.”

“Mesto by už konečne mohlo začať myslieť aj na výstavbu cyklotrás ako to robia iné mestá.”

“Chcela by som len dodať, že tu nie je snaha o nĳaky rozvoj čo sa týka napriklad nákupného
centra. Už niekoľko krát sa na tom začalo robiť, no s nĳakým vysledkom. Ako iba tínedžer

mám málo možností sa nejako socializovat a musím cestovať do iných miest, lebo tu je proste
nuda.”

“Odpadové hospodárstvo, nesplnené sľuby, netriedi sa odpad - bioodpad, katastrofálne
parkovacie možnosti v meste počas dňa v centre mesta, plátanie ciest - žiadne komplexné

opravy - problém snáď v každom obvode, neriešenie parkovacej politiky v rámci udržitelnosti,
zabezpečenie aspoň jednej pohotovosti 24/7 - lekáreň, veľmi slabá možnosť seriózneho
zamestnania, nereprezentatívne centrum mesta, len veľmi slabá ochota pracovníkov na

mestskom úrade, pomalé rozhodnutia mestských inštitúcii a mestského úradu, neflexibilní
poslanci, niekoľkoročné ignorovanie mojich podnetov zo strany poslancov a p. Bednárika,
neviem čo sa síce zmení ak nastúpi na MÚ nová garnitúra, ale som skôr skeptický, mám
Ružomberok veľmi rád ale onedlho sa rozdiely medzi ostatnými susediacimi okresnými

mestami priepastne prehĺbia, a už to nebude kvalitné miesto na život pre bežného človeka,
žiadna radikálna podpora IBV, čo dokazujú aj čísla počtu obyvateľov - ak neklesajú tak určite

stagnujú”

“aktivne tlacitt na vládu pre riešenie dialniceac sa starať o čistotu mesta, centrum mesta a
opraviť cesty. Chodníky,”

“Som sklamaná z vedenia mesta. Financie utrácajú netransparentne, mesto by mohlo vyzerať
omnoho lepšie (centrum, park Hýroša).”

“Podla mojho nazoru sa mesto absolutne nevenuje lokalite tatranska cesta. Okolie
futbaloveho ihriska je priam nebezpecne . Su tam zvysky hrdzavych pozostatkov

(pravdepodobne osvetlenia ) V betonovej trase po parovodoch su prepadnute betonove
dielce . Cesta rozbyta. Stromy a kriky nepopilovane. Detske ihrisko je zle vyriesene neda sa k
nemu dostat s kocikom a je na velmi zlom mieste. Uvitali by sme ho presunut ku futbalovemu

ihrisku , Absencia velkokapacitnych kontajnerov v tejto lokalite .”

“Chýbajú možnosti pre mládež. My sme mávali diskotéky v Papierniku v nedeľu po d 16.00 do
20.00. Bolo to super na stretávanie.”

“Fra#ka, úbohosť, divadlo. Celé vedenie o ničom, podvodníci, ktorí hrabú iba pre seba”

“mesto zastalo v čase a stagnuje”

“Ružomberok sa neprebudil ani po revolúcii. Nikdy nevystúpil z tieňa L. Mikuláša a predbehol
ho aj D. Kubín. Ružomberok nie je mesto pre ľudí ale pre fabriku Mondi.”

“Minimálne 4roky Mesto spalo - prebudí sa k životu?”
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“Všetci by sa mali uz konečne zobudiť a začať toto mesto zveľaďovať a posúvať dopredu.”

“Iba by som upresnila, že som hodnotila poslancov za obvod Roveň, mohlo byť aj horšie”

“Málo zelene v meste, oddychových miest s lavičkami”

“Chcela by som vedieť či sú poslanci s primátorom spokojní s dosiahnutou prácou za
posledné dve volebné obdobia”

“Žiadne slušné nákupné centrum, myslím kde by bola základná vec a to dostupné toalety a to
nehovorím o centre mesta. A reklama Mondi najlepší sused beriem ako veľmi blbý vtip, keď
naše ovzdušie je čistá katastrofa, deti mám permanentne choré na horné dýchacie cesty.
Služby lekárov katastrofa, všade pomaly rok čakať, ved to je hanba. A k Čomborovi škoda
slov. Keď kandidoval druhý krát, tak aký bol aktívny a ako ho zvolili, tak odvtedy nula bodov,

vidieť, že to celé hral a je mu absolútne jedno co si myslia voliči.”

“Z Ružomberka sa stala naozaj diera kde nič nie je”
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