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Predpokladám, že otázka, prečo si sa rozhodol 

kandidovať, je jednou z prvých, ktoré ti ľudia kladú.

Áno, tak trošku sa čudujú, na čo som sa to dal 
(smiech). Dôvodov je viacero. V Považskej som vy-
rastal, mám to tu rád a počas pôsobenia v zahraničí 
som sem pravidelne chodil. Vždy som sa chcel do 
Považskej vrátiť a založiť si tu rodinu.

Mal som možnosť prejsť svet a vidieť, ako mestá do-
kážu pracovať so svojím potenciálom. Ten kontrast 
pri každom návrate bol dosť veľký. Máme tu krásnu 
prírodu, ktorú nám môžu hocikde závidieť, no mesto 
ako také sa za posledné roky prakticky nepohlo 
dopredu.

Vždy sa snažím z každého miesta odniesť si nielen 
magnetku, ale najmä nápady a inšpiráciu. Často sme 
s kamarátmi rozoberali, ako i malé obce v Holand-
sku vedia úžasne využiť svoju polohu na rieke, 

ako viaceré európske mestá odstránili chaos pri 
developerskej činnosti vďaka dlhodobým odborným 
koncepciám alebo ako sa v Belgicku stali cyklotrasy 
bežnou súčasťou mestského života.

Priatelia z Považskej videli, že o budúcnosti a rozvoji 
nášho mesta veľa uvažujem a podpichovali ma, 
či nechcem po 12 rokoch priniesť do mesta novú 
energiu, myšlienky, nový vietor do plachiet. Keď som 
začal pociťovať podporu okolia, povedal som si, že 
idem do toho. Záleží mi na tom, aby raz moje deti 
vyrastali v meste príležitostí a neboli nútené odchá-
dzať za lepšími podmienkami.

Ako si sa k diplomacii vôbec dostal?

Už na považskobystrickom gymnáziu som sa orien-
toval týmto smerom. Mali sme skvelých profesorov, 
ktorí nás nielen učili, ale aj vychovávali a viedli, za 
čo som im veľmi vďačný. Rozhodne to nie je len môj 

prípad. V našom meste vyrastá mnoho šikovných 
ľudí, ktorí sa vo svete nestratia. Naše gymnázium 
dalo mimoriadne dobrý základ mnohým, ktorí dnes 
na ňom budujú svoje príbehy. Je len škoda, že často 
nemôžeme ich potenciál využiť aj doma.

Po gymnáziu tvoje kroky viedli na univerzitu do 

Banskej Bystrice.

Áno, medzinárodné vzťahy boli dobrou voľbou. 
Po magistrovi som zostal pôsobiť aj ako interný 
doktorand. Okrem výskumu som si tak mal možnosť 
vyskúšať lavice aj z opačnej strany, keďže som 
viedol viaceré semináre. Potom som sa hlásil na 
ministerstvo zahraničných vecí. Priznám sa, prvýkrát 
som neuspel, no nevzdal som sa a druhykrát to 
vyšlo. Dostal som príležitosť ukázať, čo vo mne je, 
a dôveru, ktorú sa mi, verím, podarilo využiť.

Pokračovanie na ďalšej strane...

MAROŠ Chudovský:
Považskobystričania vidia, ak sa niečo robí len pred voľbami. 
Máme na viac.

Noviny mesta pre život
Volebný spravodaj Maroša Chudovského

1. vydanie

DOČÍTATE SA:

Na čom makáme

Ako naberáme na sile

Prečo navštevujeme mestské štvrte

Ako na letnú grilovačku v prírode
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Od tohto úspešného kroku si pracoval na viace-

rých pozíciách, tou poslednou bolo Stále zastúpe-

nie SR pri EÚ. Čo ťa práca diplomata naučila?

Brusel je z profesného hľadiska skvelé miesto, stre-
távate množstvo inšpiratívnych ľudí z celého sveta, 
prvotriednych diplomatov, ktorí vás nútia vydať zo 
seba na každom stretnutí maximum. Extrémne sú 
na druhej strane aj nároky. Veľa času mi na osobný 
život popri práci neostávalo. 

Ale napriek tomu je to skúsenosť, ktorú chcete 
zažiť. Nikde inde nemáte možnosť byť tak často 
súčasťou rokovaní hláv štátov či premiérov. Bežne 
sa stalo, že ako zástupca veľvyslanca v Politickom 
a bezpečnostnom výbore som sedel za jedným 
stolom s ministrami tretích krajín či s predstaviteľmi 
medzinárodných organizácií. Sedel som tam síce 
ako Maroš, ale predovšetkým ako osoba zastupu-
júca záujmy Slovenska. A to som vždy vnímal nielen 
ako zodpovednosť a poslanie, ale aj extra motiváciu 
neustále sa zlepšovať. 

Znie to zaujímavo, napriek tomu si sa rozhodol 

vrátiť domov. Nechýba ti diplomacia a život v za-

hraničí?

Popravde, kariérne som to mal našliapnuté dob-
re. Každý deň v diplomacii ma naučil niečo nové. 
Odborne aj ľudsky, ale aj najmä o sebe samom. Keď 
som si to však celé rozmenil na drobné, až také 
náročné rozhodovanie to nebolo.
Kariéra diplomata je v podstate akýsi životný štýl. 
Kufre máte stále zbalené nielen vy, ale aj celá 
rodina. Na otázku, kde je váš domov, odpovedáte 
v závislosti od toho, na ktorom veľvyslanectve vo 
svete vás práve ministerstvo potrebuje. Ja som ale 
vždy vedel, že môj domov je tu – v Považskej.  Áno, 
diplomacia mi chýba, ale vrátiť sa sem bolo správne 
rozhodnutie. Cítim to tak.

V marci si verejne oznámil, že sa chceš uchádzať 

o dôveru Považskobystričanov. Ako zatiaľ hodnotíš 

uplynulé mesiace?

Áno, naostro ideme od konca marca, tomu ale pred-
chádzali mesiace príprav a plánovania. Veľa sme tiež 
hovorili s ľuďmi, aby sme čo najlepšie vedeli, ako oni 
vnímajú situáciu v meste. Až keď to celé dávalo zmy-
sel, doručili sme obyvateľom do schránok list, ktorým 
som sa chcel predstaviť.

Bol som veľmi milo prekvapený, aký dosah malo 
oznámenie kandidatúry. Asi sme tak trochu hodili 
kameň do stojatých vôd. Ľudia to spontánne zdieľali 
na sociálnych sieťach, písali mi podporné správy. 
Pozitívne zaskočení boli najmä z toho, že Považsko-
bystričan s dobre našliapnutou kariérou sa rozhodne 
vrátiť do rodného mesta, aby tu žil a odovzdal, čo sa 
naučil.

Mnoho Považskobystričanov vída svoje deti a vnú-
čatá len sporadicky, lebo boli nútené odísť za lepšími 
podmienkami. Za posledných 10 rokov mesto stratilo 
zhruba 2 600 obyvateľov, to je celá jedna veľká dedi-
na. Aj z toho môže prameniť podpora a nadšenie ľudí, 
vnímajú, že niekto zvolil opačný smer. 

Hovoríš, že ste sa na to pripravovali. Máš za sebou 

nejaký tím?

Tím je pre mňa kľúčová vec. Idem do toho so šikov-
nými ľuďmi, ktorí sú ochotní ísť s vlastnou kožou na 
trh. Viem, že sa o nich môžem oprieť v každej situácii, 
čo je pre mňa mimoriadne dôležité. Ide o odborníkov, 
verejne známe osoby, ale aj o dobrovoľníkov.
Ak si niekto myslí, že sa môže do niečoho takého 
pustiť sám, mýli sa. Každým dňom sa utvrdzujem 
v tom, že toto je tímová hra, že človek musí mať okolo 
seba šikovných a kompetentných ľudí. Super je, že tím 
sa stále rozrastá a čím ďalej tým viac ľudí chce pridať 
ruku k dielu.

V uliciach ťa vídať rozprávať sa s ľuďmi, zároveň od 

nich zbieraš podpisy. Prečo? 

Keď ma priatelia Považskobystričania vyzývali, aby 
som šiel do toho, povedal som si fajn, ale chcem sa 
najprv opýtať ľudí, ako to vidia. Chcem mať primár-
ne podporu od nich a silný mandát od obyvateľov 
nášho mesta. Zbieram teda podpisy, aby som mohol 
kandidovať ako nezávislý kandidát.

Uvedomujem si, že aj politická podpora je dôle-
žitá. Nebuďme naivní, často vie pomôcť, keď pre 
mesto potrebujete niečo vybaviť. Ale na rozdiel od 
veľkej politiky problémy mesta nie sú ľavicové alebo 
pravicové či liberálne alebo konzervatívne. Sú to 
problémy mesta a jeho obyvateľov a ich riešenia ne-
majú byť ideologické. Odbornosť a efektivita riešení 
nemajú nič spoločné s kabátmi. Priznávam, že ma už 
oslovilo viacero relevantných politických strán s tým, 
že by ma radi podporili. Napriek tomu platí, že do 
volieb pôjdem ako nezávislý a chcem v prvom rade 
mandát od Považskobystričanov.

V teréne si takmer každý deň, bol si už v každom 

kúte mesta. Čo ti Považskobystričania hovoria?

Je to, samozrejme, individuálne a veľa závisí aj od 
toho, v ktorej mestskej štvrti sme. Každá má svoje 
“boliestky”, ktoré sú dlhodobo prehliadané. Sú témy, 
ktoré sa opakujú naprieč mestom a o ktorých sme 
vedeli. Zároveň si často vypočujeme aj zdanlivé 
drobnosti, ktoré deň čo deň komplikujú miestnym 
život. Nemáte šancu dozvedieť  sa ich inak, len 
priamo od nich.

Zároveň z rozhovorov cítim, že Považskobystričania 
sú veľmi uvedomelí v tom, čo od primátora očaká-
vajú. Inými slovami - platia dane a chcú vidieť, že 
mesto sa za to o nich adekvátne stará. Horlivé opra-
vy chodníkov tesne pred voľbami za dostačujúce 
nepovažujú. Vidia, keď sa niečo robí len tak, aby to 
vyzeralo, že sa robí. Vnímajú, či sa len niečo narých-
lo opravuje, lebo sa to zanedbalo, alebo sa aj niečo 
nové buduje. Často sú to aj inšpiratívne debaty 
o odvážnejších plánoch. Ako nastaviť kurz Považ-
skej k modernému mestu schopnému čeliť novým 

“Chceme v meste v prvom
rade pohodovo žiť,
nielen prežívať. “
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ROZHOVOR

výzvam? Proste čakajú viac. Čakajú, že niekto bude 
o meste uvažovať aj v dlhodobom horizonte.

Čo zaujímavé si zažil, keď si obchádzal mesto?

Vôbec som si nevedel predstaviť, aké budú reakcie 
ľudí, keď za nimi prídem so snahou o rozhovor. Mal 
som obavy, nebol som si istý, či budú mať  chuť roz-
právať sa o predstavách budúcnosti Považskej.

Teraz sa na stretnutia s ľuďmi teším čím ďalej tým 
viac. Nevieš si predstaviť, koľko energie mi to do-
dáva. Tie diskusie sú neskutočne príjemné, ľudské, 
často sa od problémov mesta dostaneme až k tým 
osobným. Stáva sa nám, že nás ľudia pozývajú na 
kávu či koláč. Raz som spomenul, že rád varím, 
vzápätí som dostal priesady byliniek.

Čím to je, že ťa ľudia neodbijú?

Myslím si, že je to aj vďaka tomu, že sa na nič 
nehráme. Cítim sa byť taký istý Považskobystričan 
ako každý iný. Takisto si chcem ísť s chalanmi zahrať 
futbal a večer sadnúť na pivo. Proste tu len chceme 
v prvom rade pohodovo žiť, nielen prežívať.

Chceme mať kam ísť po práci za kultúrou či športom. 
A štve nás, keď vidíme, že v tejto ponuke naše 
mesto zaostáva, hoci má obrovský potenciál. A ľudia 
to cítia. Veď aj námet na kampaňové video sme 
získali v teréne, keď jedna staršia pani povedala, 
že v celom meste skapal pes a jej psík sa pri tom 
nehybne vyhrieval vyvalený na slnku.

Je vidieť, že nezaháľaš. Ľudia sa však pýtajú 

na konkrétne veci. Kedy teda predstavíš svoj 

program?

Vždy, keď som sa v živote do niečoho pustil, muselo 
to mať hlavu aj pätu. Kvalitný volebný program je 
preto pre mňa mimoriadne dôležitý. Často sme v mi-
nulosti videli, že komunálni politici, ktorí sa rozhodli 
kandidovať, za päť minút napísali desať bodov, ktoré 
sú akože volebný program. Toto nechcem. 
Nechcem, aby to bol len zoznam od stola napísa-
ných sľubov, ale predovšetkým plán, ktorý nás bude 

štyri roky usmerňovať pri práci. Preto na to idem 
postupne. Zisťujem potreby našich obyvateľov, 
stretávam a radím sa s odborníkmi a spolu s nimi 
pracujem na vízii pre Považskú. Hotovú ju budeme 
mať niekedy koncom augusta, potom ju predstavím 
spolu s tímom aj verejnosti. Nebude to však môj 
program, bude to náš spoločný plán pre Považskú.

S kampaňou sa nevyhnutne spájajú aj negatívne 

ohlasy. Ako sa vyrovnávaš s kritikou?

Čokoľvek budete v živote robiť, nikdy neulahodíte 
každému. S tým človek musí rátať. Obzvlášť, keď je 
na očiach. Podstatné je pre mňa vždy to, či je kritika 
vecná, konštruktívna a opretá o fakty. Sám som po-
merne kritický, keď vidím, že niečo by mohlo šliapať 
lepšie. Preto v takýchto prípadoch kritiku na vlastnú 
adresu beriem ako niečo, čo ma môže posunúť.

Druhá kategória kritiky je tá, ktorá je založená na 
dojmoch. Na tom, čo niekto niekde začul, bez 
argumentácie a mnohokrát aj slušnosti. Rozumiem 
jej, reagujem na ňu vždy vecne, ale nenechávam 
sa ňou rozhodiť. Lebo ak ste úprimne presvedčený 
o tom, čo hovoríte a robíte, nechať sa rozhodiť je to 
najhoršie, čo môžete dopustiť.

Aj u nás v Považskej sú reči o tom, kto je „koho 
človek“ a kto za kým stojí, tradičnou súčasťou pred-
volebného boja. Ešte voľby ani neboli a ja už som 
údajne všetkých z úradu vyhodil. Je smiešne takto 
hrať na strach ľudí. Chápem, že Považskobystriča-
nia sú v takejto atmosfére z podobných dezinfor-
mácií unavení a je pochopiteľné, že na dôvere treba 
dlho pracovať. Ale potom si to ľudia s vami priamo 
vydiskutujú, vysvetlíte im súvislosti a rozprávate sa 
o veciach s úsmevom. 

Politiku bokom. Kam by si mi odporučil ísť v sobotu 

na výlet?

Určite do prírody. Turistika, prejsť sa, zaslúžiť si 
nejaký výhľad a potom ideálne zakotviť niekde pri 
ohnisku a niečo si opiecť alebo navariť na otvore-
nom ohni. To je za mňa ideálny oddychový deň.

Odhaľ nám niečo zo súkromia. Existuje budúca 

prvá dáma Považskej?

Je priskoro hovoriť o prvej dáme (smiech). Víťazstvo 
vo voľbách rozhodne nepovažujem za samozrej-
mosť. Musíme v kampani ešte veľa odmakať, aby 
sme to spolu dokázali. 

Ale späť k odpovedi. Frajerku nemám, v minulosti 
som mal pekné vzťahy, no práca diplomata nie je 
práve niečo, čo vytvára ideálne podmienky na nad-
viazanie vzťahu. 
Vyžaduje veľkú obetu celej rodiny, či už s ohľadom 
na časovú náročnosť, ale najmä na “rozcestovaný 
život” rodiny.

Je veľa vecí, do ktorých sa treba intenzívne po 
voľbách pustiť, aby sme mestu vdýchli nový život. 
Dúfam, že popritom zostane aspoň kúsok času aj 
na osobný život.

“Cítim sa byť taký
istý Považskobystričan

ako každý iný.”

“Tím je pre mňa
kľúčová vec.”

RÝCHLY KVÍZ:
SPOZNAJ MAROŠA

Káva alebo čaj? 
Sypaných čajov vypijem najmä v lete hektolitre, 
ale káva je káva.
Pivo alebo víno?
Pivko, rád skúšam rôzne spôsoby príprav 
z remeselných pivovarov.
Pizza alebo cestoviny? 
Pizza je super, ale keď sú fakt dobré cestoviny, 
tak to je kulinársky iný level.
Futbal alebo hokej? 
Ak odmyslím tenis, ktorý som roky hrával, tak to 
bude hokej kvôli väčšej dynamike.
Turistika alebo bicykel? 
Ťažká voľba, ale posledné roky v Belgicku ma 
trochu rozmaznali kvalitou cyklotrás, takže 
bicykel.
Lyže alebo snowboard?
Fajn, tak aspoň tu je to jednoznačné  – lyže.
Mačky alebo psy?
V rodine sme vždy mali psa, teraz nám radosť 
robí polročné šteňa bavorského farbiara Gori.
Hory alebo mesto?
Ako víkendová destinácia určite hory.

Autor: Veronika Šeliga Pilátová
Foto: Marek Gabaš + archív
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Mesto funguje len vtedy,
keď v ňom ľudia žijú, nie prežívajú

Považskobystričania často hovoria, že v meste 

skapal pes. Mnohým sa to nepáči, no kde nie je 

ponuka, nie je dopyt. Stráca sa potreba alebo ju 

jednoducho uspokojujú inde. Nemusí to byť tak.

Za posledné mesiace sme spolu s tímom ponúkli 
ľuďom niekoľko možností socializácie. Organizovali 
sme podujatia a neskromne musíme povedať, že 
boli úspešné.

Po slávnostnom otváracom raute našej kampaňo-
vej centrály pri kruháči sme usporiadali sledovačky 
majstrovstiev sveta v hokeji a napriek tomu, že 
na medailu našich to nakoniec nebolo, atmosfé-
ra u nás bola perfektná. Priamo z Fínska sa nám 
prihovorili aj naši úspešní hokejoví rodáci.

Deň detí v prírode ukázal, že nie atrakcie a nafúk-
nutý rozpočet, ale ľudskosť, spolupatričnosť, 
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rovnosť a dobrá atmosféra sú základom toho, že 
sa návštevníci cítia príjemne. Pozvali sme vás do 
Kempu v Manínskej, o ktorom sa tradovalo, že 
vrchol slávy má za sebou. Ukázalo sa, že skvelé 
časy ho ešte len čakajú. Sme radi, že to tak nevní-
mame sami. 

Radi podporujeme angažovaných ľudí a zmyslupl-
né podujatia. Na viacerých z nich sme sa s tímom 
zúčastnili. Odmakali sme si intenzívne niekoľ-
kodňové natáčanie videa s rodákom Marekom 
Vaňousom, kde sme poukázali na to, že mnohé 
veci v meste nefungujú napriek tomu, že občas 
stačí naozaj málo. Najskôr však treba začať.

Nemyslíme však len na vás. Pokiaľ tím nebude 
držať spolu, nedokáže zázraky. A my sa učíme 
čarovať. Preto sme jedného dňa vymenili stredajšiu 
poradu v centrále za produktívny teambuilding 
v prírode. Ukázal sa ako perfektná voľba, preto-
že sme počas neho pre vás naplánovali leto plné 

aktivít. V lete nás čakajú susedské grilovačky vo 
viacerých častiach nášho mesta, na ktorých ste 
všetci vítaní. Plánovanou sériou diskusií s odbor-
níkmi zase odštartujeme letné a jesenné večery 
pod estakádou.

Považská má potenciál stať sa

perfektným miestom.

Mestom, v ktorom ľudia nájdu príležitosti na 
spoločenské vyžitie každý jeden deň. Chceme ľudí 
spájať, nie to, aby sa zatvárali za dvere svojich 
domovov. Chceme vytvárať komunity a záze-
mie pre rozmanitosť. Naším cieľom je prinavrátiť 
mestu dynamiku, ukázať, že Považská je skutočne 
mestom pre život.

Nám sa ukázalo, že Bystričania to chcú rovnako 

ako my. 

Text: Veronika Šeliga Pilátová
Foto: autor, Michal Gardian, archív
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NABERÁME NA SILE

Podporujú ma aj

Šport je neskutočne dobrý učiteľ. Naučí disciplíne, 
vytrvalosti, rešpektu a pokore. Trénuje človeka 
prijímať výzvy, oslavovať výhry, ale aj čeliť prehrám 
a vyrovnať sa s kritikou. Som vždy rád, keď sa do 
vedúcich pozícií dostanú ľudia, ktorí majú k športu 
blízko. Jednak viem, že jeho rozvoju budú veno-
vať náležitú pozornosť. A tiež preto, že im v žilách 
koluje krv bojovníka. A to je pre lídrov nevyhnutná 
vlastnosť. Maroš sa toto všetko snažil navyše odo-
vzdať ďalším generáciám Považskobystričanov ako 
tréner. Tenis bral vždy s nadšením a zápalom. Som 
presvedčený o tom, že tak, ako dával všetko do 
tenisu, rovnako dá všetko aj do toho, aby pre naše 
rodné mesto rozdal čo najviac víťazných úderov. 

Skutočnú hodnotu mesta neurčuje jeho rozloha ani 
počet obyvateľov, ale miera spokojnosti ľudí, ktorí 
v ňom žijú. Predpokladom udržateľného šťastia je 
aj priestor, v ktorom dokážu ľudia rásť, realizovať sa 
a napĺňať svoje sny. Ak má byť takýmto priestorom 
Považská Bystrica, nevyhnutne musí dať zelenú novým 
myšlienkam, víziám a projektom, rešpektujúc potreby 
svojich obyvateľov. Preto som nesmierne rád, že na 
post primátora mesta kandiduje Maroš Chudovský. 
Kto ho poznáte, viete, prečo som sa rozhodol dať mu 
v nadchádzajúcich voľbách svoj hlas. Naše mesto si 
túto zmenu zaslúži.

Nie som rodený Považskobystričan, prišiel som sem za 
prácou v roku 2009. Páčila sa mi pekná príroda, jedno-
duché spojenie s Martinom, odkiaľ pochádzam, aj veľa 
priestoru na rast. Žijem tu 13 rokov a čím dlhšie som 
tu, tým viac možností vidím všade okolo seba. Som 
presvedčený, že Považská Bystrica je mesto s veľkým 
potenciálom, ktorý čaká na svoju chvíľu. Stačí pritom 
trochu ľudskej kreativity, sily, spolupráce a mesto 
rozkvitne do krásy. Maroša podporujem a verím, že on 
a jeho tím to dokáže.

Považskú Bystricu vnímam ako mesto s obrovským 
potenciálom, ktorý však nie je dostatočne využitý. 
Teší ma, že sa v PB spája kolektív šikovných ľudí, ktorí 
majú záujem zlepšiť život v našom meste. Maroša po-
znám ako veľmi spoľahlivého a cieľavedomého člove-
ka. Má môj obdiv za to, že obetoval dobre rozbehnutú 
kariéru (v zahraničí) a vrátil sa domov, aby pomohol 
svojmu rodnému mestu. To ma presvedčilo o tom, aké 
veľké je jeho odhodlanie posunúť naše mesto vpred, 
a aj preto ho budem podporovať v jeho kandidatúre.

Tak ako veľa ďalších mladých ľudí z Považskej aj ja 
som odišla za štúdiom a prácou do susednej kraji-
ny. Aj keď sa môže mnohým myšlienka na návrat do 
nášho mesta (z mnohých dôvodov) zdať neatraktívna 
či priam nereálna, ja sa domov teším. Verím, že práve 
vďaka Marošovmu nadšeniu a odhodlaniu sa budeme 
môcť vrátiť do lepšej Považskej.

Považská Bystrica potrebuje zmenu a Maroš ju priná-
ša. Poznám ho len krátko, ale za tú chvíľu sa dokázal 
obklopiť ľuďmi, ktorým na našom meste záleží a ktorí 
si už dávno získali moju dôveru. Ako dôchodca toho 
veľa nepotrebujem, ale chcem, aby moji vnuci vyrastali 
v modernom meste a mali chuť raz si tu založiť svoje 
rodiny. Podporujem Maroša Chudovského.

Stále čakáme na neobyčajného človeka, namiesto 
toho by sme mali premeniť na neobyčajných tých, 
ktorí sú okolo nás. A to Maroš robí. Dáva ľuďom 
podporu, nádej a naozaj počúva to, čo hovoria ľudia 
v našom meste. Spolu s tímom vie, čo chce, a má 
ochotu prebudiť Považskú Bystricu na miesto, kde sa 
naozaj oplatí žiť vďaka možnostiam, kreativite a novým 
nápadom.

Maroš je mladý vzdelaný muž, ktorý dokáže 
myslieť analyticky a koncepčne. Nebojí sa nahlas 
pomenovať nielen chyby a nedostatky, ale dokáže 
hľadať riešenia na ich odstránenie. Považujem ho 
za sociálne vyzretú osobnosť, ktorá je vyrovnaná 
a schopná reagovať v zložitých situáciách. Vážim 
si, že uznáva etické princípy, zásady slušného 
správania a má úctu k právu. Maroš je schopný na 
plný plyn venovať svoj čas a energiu v prospech 
Považskej Bystrice a jej občanov. Dokáže nielen 
motivovať ľudí, nabádať k lepším výsledkom, ale 
hlavne ich počúvať. Verím mu, držím palce a budem 
mu nápomocná vždy, keď bude o to stáť. Veď sme 
tzv. rovnaká krvná skupina –  i keď už nie veková 
(smiech).

S Marošom sa poznáme krátko, spája nás však 
mnohé. Či už pôsobenie v zahraničí, spoloční priatelia, 
ale najmä naše rodné mesto.  Po našich stretnutiach 
vnímam Maroša ako mladého rozhľadeného človeka, 
obklopeného skvelým tímom ambicioznych ľudí so 
snahou vybudovať z Považskej Bystrice opäť mesto 
so silným regionálnym rozmerom a identitou kvalit-
ného okresného mesta, tak ako to poznáme z iných 
vyspelých európskych krajín. Taká Považská by sa mi 
páčila. A čo vám?

Pamätám si Maroša ešte z jeho stredoškolských 
čias. Bol súčasťou tej skupiny študentov, ktorých 
bolo vidieť a počuť, ktorí okrem dobrých známok 
chceli aj niečo navyše – rozumieť veciam a meniť 
ich k lepšiemu. Považská Bystrica potrebuje presne 
to, čo Maroš ponúka – schopnosť počúvať a reš-
pektujúco komunikovať, skúsenosti zvonka, ktoré 
posunú Považskú vpred, aby sme tu neobjavovali 
dávno objavené a schopnosť dať šancu ambicióz-
nym, šikovným ľuďom, ktorí by ináč odtiaľto odišli. 
Ak chceme udržať naše mesto živé a rozvíjajúce sa, 
potrebuje nové, moderné impulzy. 

MICHAL MERTIŇÁK
BÝVALÝ PROFESIONÁLNY
TENISTA, TRÉNER

MARTIN GRÁC
TERAPEUT TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY

PETER TRUCHLÝ
LEKÁR, PEDIATER

DANIEL GACHULINEC
HOKEJISTA, REPREZENTANT SLOVENSKA

TEREZA BRZÁ
ŠTUDENTKA, MASARYKOVA UNIVERZITA
V BRNE

OLDO VAŇOUS
DÔCHODCA

JANA ZVRŠKOVCOVÁ
UMELKYŇA

IVETA POSPÍŠILOVÁ
RIADITEĽKA ZARIADENIA PRE SENIOROV 
KATKA, POSLANKYŇA MSZ POVAŽSKÁ 
BYSTRICA

ŠTEFAN KRASŇANSKÝ
ORGANIZÁTOR KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ANNA JANČOVÁ
PEDAGOGIČKA

Spolu sme silnejší
Úspešne sme rozbehli kampaň a naďalej makáme, aby sme boli čo najlepšie pripravení nielen na mesiace do volieb, ale aj na riešenia 
a kroky, ktoré chceme po nich presadiť. Dokážeme to však len s vašou podporou. Pomôžte nám aj vy pokračovať v aktivitách na 
ceste za lepším mestom pre život a podporte nás zaslaním ľubovoľnej sumy na zriadený transparentný účet. 

Aj malá pomoc od vás je veľkou pomocou pre nás. ĎAKUJEME. 

Pre viac informácii naskenujte QR kód alebo navštívte www.maroschudovsky.sk/podporte-nas/
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POČÚVAME VÁS

Prešiel som celú Považskú a rozprával sa so stovkami
Považskobystričanov. Viem presne, čo vás trápi
Ak mesto nepočúva to, čo mu jeho obyvatelia chcú 
povedať, nedopracujeme sa k atmosfére spokoj-
nosti. Som presvedčený, že jediný spôsob, ako sa 
v Považskej môžeme k tomuto cieľu posunúť, je hľa-
danie spoločných riešení. Preto od marca pravidel-
ne chodím medzi vás. Spolu s tímom som navštívil 
každé sídlisko, každú mestskú časť a rozprával som 
sa so stovkami z vás.

Chcem sa vám v prvom rade poďakovať. Vážim si 
čas, ktorý nám venujete. Budem úprimný – než sme 
prvýkrát vyrazili do terénu, mal som obavy. Či keď vás 
oslovím na ulici alebo zaklopem u vás doma, budete 
ochotní nájsť si chvíľku na rozhovor o tom, ako si pred-
stavujete budúcnosť Považskej. Či problémy, ktoré 
v Považskej vnímam ja, vnímate podobne aj vy.

Po troch mesiacoch každodenných rozhovorov viem, 
že ľudia, ktorí to vidia s mestom pre život a životom 
pre mesto podobne ako ja, sú nielen okolo mňa, ale aj 
medzi vami. Teší ma to. Vďaka podpore, ktorú cítime 
počas našich debát, viem, že sme na správnej ceste 
a celé to má naozaj zmysel. Spoločne to dokážeme.

Nezaháľam. V diskusiách s vami budem pokračovať. 

Teraz aj po voľbách. Chcem to robiť inak, ako sa to 
robilo doposiaľ. Hovorili sme spolu o tom, čo vás trápi, 
čo potrebujete zlepšiť, čo je nevyhnutné riešiť prioritne. 
O zdanlivých drobnostiach vo vašom okolí, ktoré vám 
však komplikujú život deň čo deň. Boli to veľmi cenné 
a zmysluplné rozhovory.

Nasal som veľa informácií. O mnohých pálčivých 
otázkach sme vedeli, no často sme vďaka vám získali 
informácie, ktoré sa spoza stola na úrade nemáte šancu 
dozvedieť. Ako som vám povedal aj počas stretnutí: 
Ak máme pripraviť program nás všetkých, nemôže byť 
napísaný od stola. Čím viac očí máme, tým viac prob-
lémov vieme spolu odhaliť. A pracovať s nimi nielen pri 
príprave programu, ale najmä po voľbách.
Považskobystričania, ďakujem za podporu a teším sa 
na ďalšie inšpiratívne debaty.

Autor: Maroš Chudovský
Foto: Michal Gardian, Veronika Šeliga Pilátová

Zdroj: Mapy Google

“Čo je mesto, ak nie ľud?“
William Shakespeare 
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Objednávateľ: Mgr. Maroš Chudovský, PhD., Považská Bystrica. Dodávateľ: Veronika Šeliga Pilátová, Podvažie 145, 01704 Považská Bystrica, IČO: 50755269.
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RECEPT/KRÍŽOVKA

LETNÁ OPEKAČKA 
TROCHU INAK

STEAK PEČENÝ NA KAMENI
S GRILOVANOU ZELENINOU

A HUBOVOU OMÁČKOU

Leto a grilovačky jednoducho patria k sebe. Či už v rámci 
garden party alebo ako zakončenie výšľapu v prírode, vôňa 
dymu má svoje čaro. A prečo si občas nedopriať namiesto 
špekačky aj niečo rafinovanejšie? Nie je to najľahšia cesta, 
výsledok však za to stojí. Poďme na to.

INGREDIENCIE

POSTUP:
Vyberieme správne miesto a založíme oheň. Vložíme do 
neho kameň, ktorý potrebujeme dostatočne rozhorúče-
ný, kým ostane len pahreba. Tá je základom kvalitne pri-
praveného steaku v prírode. Pri otvorenom ohni by sme 
len veľmi ťažko kontrolovali rovnomerné prepečenie. Kým 
sa zohrieva kameň a čakáme na pahrebu, pripravíme 
všetky suroviny, prílohu a omáčku. Do všetkého bude 
potrebné čerstvo podrvené korenie 4 farieb.
TIP: Uzatvorené vrecko položte na pník a niekoľkokrát ho 
konárom buchnite - pozor na prsty. Voilà! 

PRÍLOHA: 
Zážitok z varenia umocní príloha pripravená na starom 
hrnci, ktorý už doma nepotrebujete. Predvarte si v ňom 
priamo na ohni v osolenej vode nakrájané zemiaky a mla-
dú koreňovú zeleninu. Keď bude zelenina takmer hotová, 
odstavte a vodu zlejte. Tesne pred servírovaním na liati-
novej panvičke položenej na pahrebe orestujte zeleninu 
na masle. Pred koncom pridajte kríčkové cherry paradaj-
ky, rozdrvené korenie 4 farieb a soľ. Po pár minútach na 
panvici je príloha pripravená na servírovanie. Osvedčená 
je aj jednoduchšia verzia na štýl tradičnej živánskej - pri-
pravenú osolenú a okorenenú zeleninu spolu s maslom 
dáme v alobale do pahreby. 

OMÁČKA:
V rovnakom hrnci následne na masle speníme šalotku
a nadrobno nakrájaný cesnak. Pridáme nakrájané čerstvé 
huby, okoreníme a orestujeme. (Varenie v prírode spojte 
s hľadaním húb, deti to milujú. Čerstvejší produkt nikde 
nekúpite!)
Nepovinné: Ak máte na výlete vínko, teraz je čas deci 
oželieť a podliať huby. Po vyprchaní alkoholu pridáme 
čerstvý tymián a podlejeme trochou vody (predpokladaj-
me, že vývar v lese nenájdeme). Necháme zovrieť, zjem-
níme a zahustíme smotanou. Podľa potreby dochutíme 
soľou.

STEAK:
Keď je kameň dostatočne žeravý, opláchneme ho zľahka vodou od 
sadzí. Na steaky dáme riadnu vrstvu nadrveného korenia 4 farieb, 
položíme na rozhorúčený kameň a necháme piecť na pahrebe. Ne-
majte vôbec obavy, že sa mäso na kameň prichytí. Ak si chcete vy-
chutnať skutočne šťavnatý kus mäsa, úplne postačí piecť 3 - 4 minú-
ty z každej strany. Po upečení necháme steak pár minút odpočinúť, 
aby sa šťava roztiahla nazad do celého mäsa. Po zarezaní z neho 
nevyteká krv, ale práve šťava, ktorá robí zážitok.

TIP PRE FAJNŠMEKRA: Steaky môžeme hodiť aj priamo na žeravé uh-
líky. Rovnako platí, keď sa mäso zatiahne, uhlíkov sa pustí.  Mäso na-
krájame a spolu s prílohou servírujeme preliate hubovou omáčkou na 
drevenej doske. Ďalší rozmer chuti dodá čerstvo nasekaná petržle-
nová vňať. Grilovaná kukurica nie je nevyhnutná, doplní však chuťovú 
rozmanitosť. Predvarenú ju pred grilovaním ešte potrieme zmesou 
zloženou z olivového oleja, sójovej omáčky, medu, rozpučeného ces-
naku, soli, lyžičky sladkej papriky a údenej papriky. Dobrú chuť!

Pri zakladaní ohňa a počas grilovania vždy dodržujte všetky platné 
predpisy a zásady bezpečnosti.

Autor: Maroš Chudovský, Foto: autor

(množstvo podľa veľkosti 
batoha a počtu ľudí :))
- hovädzí steak (ja som zvolil 

vysokú roštenku/rib eye)
- korenie 4 farieb
- morská soľ
- zemiaky
- mladá mrkvička a petržlen
- rajčiny

- petržlenová vňať
- maslo
- šalotka (cibuľa)
- čerstvé huby
- cesnak
- smotana (33 %)
- čerstvý tymián
- voda (do receptu aj na 

uhasenie ohňa)

ZABAVTE SA S KRÍŽOVKOU! Na troch vyžrebovaných čitateľov, ktorí úspešne vylúštia krížovku, čakajú vecné ceny. Riešenie krížovky posielajte do 31. júla 2022
na adresu P.O.BOX 30, Považská Bystrica 1 alebo na email noviny@maroschudovsky.sk s heslom KRÍŽOVKA. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko a adresu. 


