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Milí čitatelia, aj pre naše vydavateľstvo začína nové
obdobie. S novými ľuďmi v redakcii a novými plánmi
aj očakávaniami. Našou spoločnou výzvou je pripraviť
sa na nové výzvy, ktoré nás čakajú. Verím, že na tejto
ceste Vám spoločnosť spríjemní aj aktuálne vydanie
nášho mesačníka.
Príjemné čítanie Vám želá,

Autorské práva ma vydavateľ. Bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané
akékoľvek použitie časti alebo celého diela, najmä rozširovanie, rozmnožovanie,
akýmkoľvek spôsobom, mechanickým alebo elektronickým, v slovenskom
alebo akomkoľvek inom jazyku.

Miroslav Parobek
riaditeľ vydavateľstva
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SPRAVODAJSTVO

Schválili najvyšší rozpočet
Radnica si chce na tri nájomné bytovky na Plavisku
vziať úver za takmer 4,5 milióna eur.
V rozpočte sa ráta s prijatím úverov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania (ŠFRB) na tri nájomné
bytovky na Plavisku vo výške takmer 4,5 milióna eur. Radnica tiež
plánuje prijať bankový úver 1,45
milióna eur na investičné akcie
mesta.
Dane a poplatky sa nezvyšujú
„S navýšením daní a poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2022 neuvažuje, aj keď náklady spojené
z vývozom komunálneho odpadu
sú vyššie, ako je príjem z poplatku,“ uvádza sa v rokovacom materiáli.
Obyvatelia to nepocítia priamo
v peňaženkách, ako tomu bolo
ostatné dva roky po sebe, no
rozdiel bude nutné vykryť z iných
zdrojov mesta. A to sa odzrkadlí
napríklad aj v navýšení cenníka
Technických služieb.
Ďalší príjem do mestskej kasy
predpokladajú z predaja pozemkov pod odpredanými bytovkami
(Plavisko a Cesta do Tehelne).
Z budov je plánovaný aj odpredaj
rodinného domu v časti Malé
domky.
V príjmoch figurujú tiež granty,
napr. zľava na cestovné v MHD,
terénna sociálna práca, opatrovateľská služba či dotácia na podporu prestupného bývania pre
marginalizované skupiny, inteligentné (angl. smart) technológie
mesta.

plánovaný bankový úver na investičné akcie v meste vo výške
1,45 milióna eur. „Nikdy sme na
bežný investičný plán, ktorý sa
týka chodníkov, parkovísk či
lavičiek, nepotrebovali brať úver.
Mali sme si zobrať úver na rekonštrukciu Ulice Podhora alebo
vyriešiť námestie, vyriešiť niečo
koncepčne, aby to ľudia cítili,“
vystúpil poslanec Patrik Habo
(nezávislý).
Ako dodal, predošlé vedenia mesta tvorili investičný plán z rozdielu medzi bežnými príjmami a výdavkami. „Investičný plán máme
väčší, ale len preto, že používame
peniaze uložené z minulosti nezrealizovaného investičného plánu
a úverové peniaze,“ povedal Habo
a pripomenul tiež ďalší úver, ktorý
si chce mesto zobrať na financovanie výstavby novej plavárne.
„Rozpočet na rok 2022 je plánovaný oveľa väčší a sú k nemu
pripomienky negatívne aj pozitívne. Jedná vec je istá, mesto
má preto taký veľký rozpočet,
lebo takýto rozvoj, ako je teraz
a ak sa podarí to, čo je naplánované, tu už dávno nebol. A to je
dôvod, prečo je rozpočet taký
veľký,“ reagoval druhý viceprimátor Ján Bednárik (KDH).
Zmenili zaužívaný postup
Zaužívaným spôsobom podľa
zástupcu primátora bolo, že akcie
do investičného plánu dopĺňali až
po záverečnom účte, pričom sa realizovali z nevyčerpaných zdrojov.

Úver na rekonštrukcie?
Predmetom diskusie v pléne bol

„Dnes sme k tomu pristúpili inak, pretože je volebný rok
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a aby v každom volebnom obvode bola jedna akcia realizovaná
a dokončená. Preto sa vybral tento spôsob, aby sme nemuseli čakať
do marca, apríla do záverečného
účtu, ale aby sa hneď na tom
začalo robiť. Aby v októbri, keď
budú voľby, sa poslanci mohli
prezentovať, čo sa zrealizovalo,“
vysvetľoval ďalej Bednárik.
Podľa Milana Šlávku (Klub
primátora) bola tvorba rozpočtu náročnou úlohou, ktorú však
kompetentní napokon zvládli.
„Vôbec nezávidím zostavovateľom
rozpočtu, pretože doba je tak
turbulentná a je dosť obtiažne
odhadovať presné náklady a výdavky, niekedy je to až čarovanie.
Rozpočet bol veľmi dobre odkomunikovaný,“ povedal s tým, že
má mierne obavy, či výdavkovú
časť nepodcenili vzhľadom na
enormný nárast cien energií, materiálov a mzdových nákladov.
Poslanec Juraj Burgan (KDH) tiež
súhlasil s tým, že mesto by si malo
vziať úver na konceptnejšie akcie.
„Ak sa berie úver, tak na niečo
väčšie, ako to povedal poslanec Habo. Predložený rozpočet
je riešený nesystematicky a mám
k nemu veľa výhrad. Na druhej
strane je veľa vecí naplánovaných,
otázne je, či sa podaria zrealizovať,“ uviedol Burgan a dodal,
že za rozpočet zahlasoval, lebo
provizórium by zamedzilo všetky
dotácie a investície.
Rozpočet podporili sedemnásti
poslanci, štyria hlasovali proti,
dvaja sa zdržali.
Nikola Marhefková

SPRAVODAJSTVO

Koledovali u prezidentky
Koledníci Dobrej noviny z Liptovských Sliačov prinášajú ľuďom
radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista už 27 rokov.
Skupina detí a dospelých potešila
veriacich z rodnej obce a ich priaznivcov piesňami a vianočnými
vinšami, vzhľadom na pandemické
opatrenia, len online.
„Koledovali sme prostredníctvom
videa a cez obecný rozhlas. Pokladničku sme umiestnili do kostola,
kam mohli ľudia venovať na dobrý
účel ľubovoľnú čiastku“, povedala vedúca skupiny Ivana Jacková.
Tento raz na dobrý účel vyzbierali
najvyššiu sumu v histórii svojho
koledovania – bezmála 4.500 €.
Deti svojím spevom a pekným
slovom pozdravili vo štvrtok 13.
januára aj prezidentku Zuzanu
Čaputovú. Tá im za krásne posolstvo poďakovala a finančne prispela
na Dobrú novinu. „Za odmenu sme
absolvovali prehliadku Prezidentského paláca a dostali sme drobné
darčeky“, dodala I. Jacková.
Prezidentka podporila
koledníkov Dobrej noviny
Tisíce koledníkov Dobrej noviny
z celého Slovenska reprezentovala
v Prezidentskom paláci skupinka
z Liptovských Sliačov. Návšteva
v Bratislave sa uskutočnila na pozvanie riaditeľa Dobrej noviny SR

Daniela Fialu, ktorý bol u hlavy
štátu spolu so Sliačanmi.
Podľa prezidentky Zuzany
Čaputovej spájajú krásnu tradíciu
koledovania so zbierkou na dobrý
účel. „Malí koledníci a koledníčky
z Liptovských Sliačov, ktorí sú
súčasťou projektu Dobrá novina,
prišli koledovať do Prezidentského
paláca. S koledovaním je spojená
aj zbierka určená pre rozvojové
krajiny. Týmto spôsobom nás
koledníci z Dobrej noviny počas
vianočného obdobia, ale aj neskôr
v januári, obdarúvajú krásnymi
slovenskými koledami, aby neskôr
mohli obdarovať ľudí, ktorí to veľmi
potrebujú. Ďakujem im, že už viac
ako 20 rokov udržujú túto tradíciu.”
Koledníci prezidentke Zuzane
Čaputovej zaspievali, zavinšovali
a popriali veľa požehnania v roku
2022. Na záver svojho vystúpenia
na nádvorí Prezidentského paláca
ju obdarovali symbolickým darčekom, bábikou v kabani, tradičnom
dievčenskom ľudovom kroji z Liptovských Sliačov.

kolednícka akcia, ktorá sa koná
pravidelne v sviatočnom období.
Organizuje ju eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí.
Verejná zbierka je určená na podporu humanitárnych a rozvojových
projektov v subsaharskej Afrike.
Tí koledujú vo svojej rodnej obci od
samého začiatku koledníckej akcie,
nepretržite už 27 rokov. Riaditeľ
Dobrej noviny Daniel Fiala vo svojom úvodnom príhovore poukázal
na to, ako je celý svet prepojený:
„Súčasná situácia nám okrem
ťažkostí ukazuje, ako veľmi sme vo
svete prepojení a ako naše skutky
môžu ovplyvniť človeka v inej časti
našej planéty. My to dobre vieme,
pretože vidíme ovocie koledovania
a solidarity v životoch ľudí, ktorí
vďaka verejnej zbierke dostávajú
šancu žiť dôstojne. Každý rok nás
štedrosť Slovákov presviedča, že
sme spoločnosť, ktorej záleží na
osude tých, ktorí žijú v náročných
životných podmienkach, napríklad
aj v krajinách subsaharskej Afriky.”
Lívia Dvorská

Verejná zbierka
na pomoc Afrike
Dobrá novina je celoslovenská
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Prezidentka Zuzana Čaputová
prijala koledníkov Dobrej noviny
z Liptovských Sliačov.
Foto: Jana Zuskinová

SPRAVODAJSTVO

Na nové investície
si chce mesto vziať úver
Investičný plán na rok 2022 obsahuje väčšinu presunutých akcií.
Nové investície plánuje radnica kryť úverom za 1.45 milióna eur.
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku odsúhlasilo na decembrovom
rokovaní Plán investičnej výstavby
na rok 2022. „Investičný plán sa
tvoril na základe vznesených požiadaviek poslancov s dôrazom na
ukončenie akcií z roka 2021, avšak
v úzkej nadväznosti na finančné
možnosti mesta a rozpočet na rok
2022,“ konkretizoval predkladaný
materiál.

členených 180-tisíc eur. Na akciu sú
prisľúbené aj peniaze od spoločnosti Mondi SCP.

kotolňu Materskej školy (MŠ) Biely
Potok (68-tisíc eur) aj parkovisko na
sídlisku Klačno (90-tisíc eur).

Na nové bankový úver

Investičné akcie sú plánované
v sume 2,1 milióna eur. Na realizáciu
stavieb vyčlenili 1,8 milióna eur,
zvyšných 303-tisíc na projektovú
dokumentáciu. Akcie sú aj naďalej
rozdelené z hľadiska lokality na
obvodové. Celomestské sú len tie,
ktoré presahujú viac než
dva obvody (napr. cyklotrasy).

Nových akcií je 21 a tie plánuje
radnica kryť z bankového úveru vo
výške 1,45 milióna eur. Časť z nich
tvoria nákladné rekonštrukcie.

Väčšina akcií
je presunutých
Naplánovaných je 72 akcií, z toho 23 realizácií.
Väčšinu teda tvoria projekty a prípravné dokumentácie (49). Niektoré
z nich sú už úplne alebo
čiastočne zrealizované,
prípadne pri nich prebiehajú povoľovacie procesy
a vyjadrenia príslušných
orgánov.
Investičný plán na rok 2022 obsahuje aj presunuté akcie z uplynulého
roka. Tie tvoria drvivú väčšinu.
Napríklad systém parkovacích miest v RK meste (60-tisíc eur), rekonštrukcia schodov Malé Tatry
(50-tisíc), revitalizácia vnútroblok
Madačova (110-tisíc) či rekonštrukcia prístupovej komunikácie Klačno
(49-tisíc).
Medzi presunutými akciami je aj
revitalizácia Kalvárie, hoci túto
investíciu presúvajú už niekoľko
rokov. Výška prostriedkov sa
v priebehu rokov menila, aktuálne
je na ňu v investičnom pláne vy-

Chcú stihnúť do októbra

Základný kameň výstavby bytovky
Plavisko 1 poklepali už začiatkom
októbra minulého roku.
Foto: Samuel Kozolka

Ide napr. o rekonštrukciu chodníkov a komunikácie Poľná (290-tisíc
eur), chodníka Plavisko (1. časť
200-tisíc), chodníka I. Houdeka (115-tisíc), Ulica R. Dúbravca
s parkovacími plochami (80-tisíc)
i rekonštrukciu Domu smútku
v Hrboltovej, 1. etapa (90-tisíc eur).
Nové investície zahŕňajú tiež doplnenie chodníkov v urnovom
háji (1.etapa 46-tisíc eur), projekt
inžinierskych sietí IBV Dielec
a Gejdák (obe po 60-tisíc), plynovú
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„Mrzí ma, že plán investičnej výstavby je
súborom projektových
dokumentácií, takže realizácia ani v tomto roku
neprebehne. Chýbajú tam
kľúčové mestotvorné akcie,“ vyjadril sa k predloženému dokumentu
poslanec Karol Javorka (nezávislý).
Druhý zástupca primátora Ján Bednárik (KDH) pripomenul spôsob
tvorby plánu ako aj dôvody, ktoré
ich viedli k jeho súčasnej podobe. „Tieto veci som si prechádzal
s poslancami a vždy sme tam dali
jednu akciu, ktorá by mala byť zrealizovaná do konca októbra 2022.
Preto je to zredukované a dali sme
tam reálne veci, ktoré sa dajú urobiť,“ uzavrel Bednárik.
Práve na jeseň roku 2022 sa uskutočnia komunálne voľby.
Nikola Marhefková

SPRAVODAJSTVO

Hlavná cesta v Ružomberku
prejde opravou
Slovenská správa ciest pripravila rekonštrukciu úseku v dĺžke
takmer 2,7 kilometra. Práce budú stáť 746-tisíc eur.
Tento rok odštartovali veľkoplošné opravy ciest I. triedy. Rekonštrukciou v rámci projektu
postupne prechádzajú vybrané
vozovky vo všetkých krajoch.
Oprava čaká aj takmer 2,7 kilometrový úsek cesty 1/18 v Ružomberku. Pre RK Magazín to potvrdil
Martin Guzi z komunikačného
oddelenia Slovenskej správy ciest
(SSC), v ktorej réžii rekonštrukcie
prebiehajú.
Opravovať budú
aj pri križovatke Mondi
Dodal, že ide o jednu stavbu
s dvoma úsekmi. Jeden temer
dvojkilometrový začína približne
na moste pri Mondi pred križo-

vatkou na Banskú Bystricu až po
križovatku na Štiavničku.

musieť počas tohto obdobia
počítať s obmedzeniami.

Opravovať budú aj úsek od križovatky na Liskovú po začiatok
letiska, meria necelých 700 metrov. „Náklady predstavujú 746
tisíc eur s DPH,“ spresnil Guzi.
Stavbu bude realizovať Združenie
Cestné stavby LM a MBM.

„Obmedzenia
dopravy
budú
známe po schválení dočasného
dopravného značenia cestným
správnym orgánom (okresný
úrad) a policajným zborom. Tieto
náležitosti sú už v kompetencií
zhotoviteľa. Predpokladáme realizáciu stavby s čiastočnými obmedzeniami, ktoré budú riadené
buď cestnou signalizáciou alebo
regulovčíkmi,“ uzavrel Martin
Guzi.

Treba rátať s obmedzeniami
„Začiatok
stavebných
prác
vzhľadom na potrebnú dĺžku
realizácie a blížiace sa nevhodné klimatické podmienky predpokladáme v roku 2022, ako to
umožnia klimatické podmienky,“
doplnil Guzi. Práce majú podľa
zmluvy trvať 75 dní. Vodiči budú
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Nikola Marhefková
Hlavná cesta v Ružomberku “trpí”
aj pre stále nedokončený diaľničný
úsek Hubová-Ivachnová.
Foto: Jaroslav Moravčík.

SPRAVODAJSTVO

Ulica Podhora je o niečo
novšia, aspoň jej časť
Radnica dokončila opravu poškodenej dlažby na Ulici Podhora.
Na komplexnú rekonštrukciu pešej zóny si musíme počkať.
Zlý stav Podhory trápi chodcov
už dlhodobo, jej oprava však
v investičnom pláne až donedávna chýbala. Rekonštrukciu časti
pešej zóny zaradili medzi investície až dodatočne
v júni tohto roka.
Keďže s opravou
Podhory
nerátali
v investičnom pláne ani v schválenom rozpočte, museli peniaze nájsť
inde. V plánovanej
revitalizácii oddychového
areálu
v Černovej, odkiaľ
presunuli 65-tisíc
eur.

štrukcia pešej zóny. K tej pristúpia
najskôr v budúcom roku. Opravu
zrealizovala spoločnosť Cestné
stavby Liptovský Mikuláš.

Radnica pôvodne
plánovala nechať opraviť časť
Podhory. Za viac ako 20-tisíc eur
vynovili úsek od „vajca“ po Ružové
schody. Ukázalo sa však, že potrebná bude komplexná rekon-

Časť poškodenej dlažby opravili.
Foto: Jaroslav Moravčík

Do opráv poškodenej dlažby však
poputuje peňazí viac a vo viace-
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rých etapách. Na rekonštrukciu
Podhory prispeli sumou 50-tisíc
eur aj ružomberské papierne
Mondi-SCP. Použitie finančných
zdrojov bolo termínované do 31. decembra
2021.
,,Z hľadiska rekonštrukcie Podhory Mesto Ružomberok nateraz použilo 20 300 eur
z
darovaných
finančných
zdrojov.
Keďže je zrejmé, že využitie termínovo limitovaných finančných
zdrojov nebolo možné
realizovať do konca
minuleho roka, vedenie
mesta sa bude snažiť
spoločným rokovaním
s Mondi SCP predĺžiť túto lehotu o ďalší rok,” vysvetlil hovorca
mesta Viktor Mydlo.
Anna Zábojníková

SPRAVODAJSTVO

Vznikne koncepcia
umiestňovania reklám
V Ružomberku poslanci mesta riešili problematiku
vizuálneho a svetelného smogu.
Predkladal to poslanec Juraj Burgan (KDH) za celú skupinu odborníkov aj poslanca Jána Kuráňa
(Za slušný Ružom
berok),
predsedu
pracovnej skupiny
na riešenie problematiky
vizuálneho a svetelného
smogu v meste.
Ako
zdôraznil,
ich cieľom nie je
zrušenie
všetkej
reklamy, ale jej regulácia na podklade
informácií a analýz,
ktoré zatiaľ nie sú
a je potrebné ich
získať a spracovať.
Poslanec Milan Šlávka (Klub
primátora) uviedol, že všetci si
uvedomujú, že mesto je celé oblepené rôznymi pútačmi, plagátmi
či bilboardmi. ,,Sme všetci za, len
ten návrh obsahuje dosť zvlášt-

nych vecí, napr. výberové konanie
na predsedu pracovnej skupiny.

priamo architektovi Nováčekovi
alebo výberovým konaním.“
Plénom napokon prešlo vytvorenie odbornej
pracovnej
skupiny
pod vedením architekta a urbanistu Ota
Nováčka,
pôvodom
z Ružomberka, ktorý
pôsobí v sekcii verejných priestorov Metropolitného inštitútu
Bratislavy.

Umiestňovanie reklám upraví
koncepcia. Foto: Jaroslav Moravčík

S tým som sa ešte nikdy nestretol,
nech sa vytvorí nejaká pracovná
skupina, nech si zvolí spomedzi
seba predsedu, alebo to priamo
zadajme nejakej firme alebo či
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Nová
skupina
vytvorená výlučne z odborníkov v danej sfére
má spracovať koncepciu umiestňovania
reklamy v meste. Materiál bude
následne predložený poslancom
na schválenie a pre mesto sa stane
strategickým dokumentom. Na
uvedené ciele vyčlenia 9-tisíc eur.
Anna Zábojníková

SPRAVODAJSTVO

Návrat detí do škôl
Ako zvládli opätovné prezenčné vyučovanie v meste a obci.
Od pondelka 10. januára nastúpili
žiaci do škôl podľa platného školského semaforu. Po predĺžených
zimných prázdninách sa prezenčné vyučovanie začalo v plánovanom termíne.
Zisťovali sme u riaditeľov štyroch
školských Priaznivejšia epidemiologická situácia dovolila otvoriť
materské, základné, ale aj stredné
školy hneď po skončení zimných
prázdnin. Riaditelia základných
a stredných škôl
v Ružomberku nás
informovali, že prvý
týždeň po vianočných
prázdninách
prebiehal všade bez
problémov.
,,Žiaci zvládli povianočný návrat do
školy celkom dobre,
o čom svedčila uplynulý týždeň iba veľmi
minimálna absencia
žiakov v škole,“ odpovedala Marta Nechalová,
riaditeľka
Základnej školy (ZŠ) Sládkovičova
v Ružomberku.
Deti sa vrátili do škôl
s nadšením
Aj na Základnej škole s materskou školou (MŠ) v Liptovských Revúcach fungovalo
všetko bez problémov. Viaceré
deti sa do školy tešili, rozprávali len o zážitkoch z prázdnin.
,,Prvý deň sa komunikovalo len
o prázdninách. Každý sa mal
s čím chváliť. U malých to boli
na začiatku darčeky a potom
už rezonovali zážitky, hlavne
z prechádzok do prírody,“ konštatovala riaditeľka Dana Fričová.

Na stredných školách bola
situácia rovnaká. Gymnázium
v Ružomberku nehlásilo žiadne
prípady prerušenia prezenčnej
výučby či prípady zvýšenej
chorobnosti. ,,Na vyučovanie
nastúpili
všetky
triedy
a
počas
týždňa
nedošlo
k prerušeniu prezenčnej výuky
v žiadnej triede. Takisto nám
neboli hlásené prípady zvýšenej
chorobnosti
a
ani
iných
problémov súvisiacich s opä-

Niektorí žiaci sa na návrat do škôl
tešili. Foto: redakcia

tovným návratom do školy,“
uviedla
riaditeľka
Iveta
Kmeťová. Okrem príprav pred
samotným návratom do škôl sa
vyučujúci snažili nestresovať
žiakov
veľkými
písomkami
či skúšaním. ,,Hlavne sme sa
snažili o to, aby v prvom týždni nezačali všetci písomkami
a skúšaním. Na škole máme
systém, vďaka ktorému sa vyučujúci navzájom informujú
o plánovaných veľkých skúšaniach a pri plánovaní písomiek sa
vyučujúci snažia nájsť najvhodnejší termín tým, že sa s triedou
dohodnú,“ dodala Kmeťová.
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Dúfajú, že vyučovanie bude
naďalej prebiehať prezenčne
Na všetkých školách sa učí podľa
školského semaforu. V praxi to
znamená, že pokiaľ sa v triede
nevyskytne žiak pozitívne testovaný na Covid-19, trieda sa učí
prezenčne podľa platného rozvrhu. V prípade pozitívneho žiaka, trieda prechádza na dištančné
vyučovanie a situáciu školy
ďalej riešia podľa počtu žiakov,
ktorí majú výnimku
z
karantény.
Žiaci sú pravidelne
testovaní. Pri vstupe
do školy si dezinfikujú ruky a dostávajú
nové čisté rúška. Na
chodbách sa triedy
nepremiešavajú.
Zatiaľ sa vo všetkých školách vyučuje
prezenčne,
z čoho majú radosť
viacerí
vyučujúci
či rodičia. ,,V škole
prebieha v plnom
počte prezenčná výučba pred uzatvorením prvého polroku. Musím
skonštatovať, že až veľmi aktívna
zo strany žiakov. Čo nás, samozrejme, teší,“ informovala, riaditeľka
ZŠ s MŠ v Liptovských Revúcach.
Dôležité je to najmä pre deti
s mentálnym postihnutím, ktoré
navštevujú špeciálne základné
školy. Tie nemajú možnosť učiť
sa inak. ,,Online (dištančná) forma vzdelávania je pre našich žiakov s mentálnym postihnutím
bezpredmetná. Preto vždy prebiehalo, prebieha a bude prebiehať vyučovanie na špeciálnej škole
prezenčnou formou,“ konštatovala Veronika Pelcová, zástupkyňa

SPRAVODAJSTVO
riaditeľky Špeciálnej základnej
školy Malé Tatry v Ružomberku.
Vybavení sú technikou
a pripravení učiť aj online
Žiakom, vyučujúcim, ale aj
rodičom neostávalo nič iné, iba
si zvyknúť na techniku a zvládnuť vyučovanie cez počítač.
,,Dištančné vyučovanie sme si
pokryli
digitálno-technickým
vybavením ďalších
pedagógov, ako aj
zabezpečením kvalitnejšieho pripojenia
na internetovú sieť,“
prezradila M. Nechalová, riaditeľka ZŠ
Sládkovičova.
,,My (žiaci i zamestnanci) sme pripravení jeden deň učiť
rezenčnea na druhý
učiť online cez plafformu MS Teams.
Schválne píšem online, lebo dištančne
u nás znamená učiť cez školský
systém Edupage zadaním úloh.
Tak sa u nás učí len výnimočne
a u žiakov, jednotlivcov, ktorí sú
v rodinnej karanténe,“ vysvetlila
D. Fričová.
Dištančná výučba sa podpísala
aj na psychike žiakov
Téma psychického zdravia detí
sa otvárala mnohokrát, no nepríjemné dopady pandémie a neus-

táleho zatvárania škôl sa odrazili
aj na psychike žiakov. Potvrdila
nám to taktiež riaditeľka ružomberského gymnázia. ,,Podľa môjho
názoru je ale veľmi dôležité zachovať prezenčné vyučovanie, pokiaľ
to situácia dovolí. Už teraz vidíme
ako neblaho sa podpísali týždne
a mesiace dištančnej výuky na žiakoch. A to nemám na mysli len
učivo, lebo z tejto stránky si žiaci

Pedagógovia veria, že sa školy už
zatvárať nebudú.
Foto: Jaroslav Moravčík

i učitelia už systém vytvorili
a zvykli si naň.“
Podľa I. Kmeťovej sa skôr ukazujú
iné nepríjemné dopady, napríklad
na psychickú pohodu, sociálne
kontakty, komunikačné zručnosti, nadväzovanie kontaktov a pod.
„Pevne dúfam a verím, že situácia
ohľadom Covidu sa v tomto roku
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začne zlepšovať, a že to najhoršie
máme za sebou. Všetci si asi
želáme návrat do toho klasického
bežného školského život.“
Nakúpili ďalšie ochranné
prostriedky
Všetky vybrané školy nám potvrdili, že sa na prípadnú ďalšiu
vlnu epidémie ochorenia Covid-19 pripravili a zabezpečili antigénové testy pre
žiakov aj pre zamestnancov, zvýšili
nákup
rúšok,
respirátorov a dezinfekčných prostriedkov na ruky, povrchy
a plochy. Niektoré
školy dokonca nakúpili
germicídne
žiariče, ktoré čistia
vzduch za dodržania
všetkých bezpečnost
ných zásad.
Tvrdia, že sa im
osvedčil zaužívaný
postup opatrení z jesene, a tak
veria, že zvládnu aj ďalšie vlny.
Nikto nevie, čo nás čaká, no všetci dúfajú, že spoločne zvládneme
aj nasledujúcu vlnu. ,,Všetci tak
trochu čakáme, čo bude. Treba
dodržiavať opatrenia, ktoré už
máme zabehnuté, nechceme nič
podceňovať,“ dodala Kmeťová.
Patrícia Kurpašová

SPRAVODAJSTVO

Stromček padol
Sviatočná atmosféra v centre mesta
skončila predčasne. Hlavný mestský
vianočný stromček pri vajci padol 3.
januára ráno okolo 8.45 h. Pravdepodobne ho vyvrátil nárazový vietor smerom na schody neďalekého
obchodu na rohu. Našťastie, nikto
v tom čase daným miestom neprechádzal a ku zraneniam nedošlo.
„Meteorológovia varovali pred
nárazovými vetrami na horách, čo
sa nášmu stromčeku stalo osudným,“ uviedol Viktor Mydlo, hovorca mesta Ružomberok. Podľa
jeho informácií hneď ráno na miesto
dorazili zamestnanci Technických

služieb a začali odpratávať časti vianočného stromčeka a vianočnej
výzdoby z križovatky ulíc Podhora
a Mostová.
Ako pre RK Magazín doplnil,
pravdepodobne sa bude zväčšovať
diera na usadenie stromčeka, aby ho
v budúcnosti nemuseli skresávať.
„Môžeme potvrdiť, že korpus vianočného stromčeka bol uchytený
správne, pod vplyvom vetra však
nevydržal ohnutie a zlomil sa približne 30 cm nad uchytením. Nehoda
si nevyžiadala žiadne škody na cudzom majetku, malé škody na svetelnej výzdobe a žiadne zranenia,“
dodal V. Mydlo.

Stručne
NA KOMPOST. Mesto Ružomberok zabezpečilo v januári odvoz použitých živých vianočných
stromčekov. Smerovať budú do
kompostárne. Stromček môžu
Ružomberčania nechať položený
vedľa nádob na separovaný zber
komunálneho odpadu.
NOVÉ KAMERY. V meste
Ružomberok
pribudli
nové
kamery. Mestská polícia vymenila a rozšírila kamerový systém. K doterajším 50 kamerám
pribudlo ďalších 7 nových, ktoré
monitorujú najmä križovatky.
NAFÚKAL. Obvineniu z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 34-ročný Ružomberčan. Obvinený muž 10. 1.večer
viedol v meste Žilina osobné motorové vozidlo Škoda. Následne
pri policajnej kontrole nafúkal
2,27 promile.

Po vianočnom stromčeku zostal len zlomený peň. Foto: Jaroslav Moravčík

Formy informovania
Mesto Ružomberok v pondelok
17. januára spustilo informovanie
obyvateľov prostredníctvom
e-mailových a SMS správ. Dôvodom
sú najmä aktuálne meteorologické
výstrahy súvisiace s mimoriadne
silným vetrom. Informoval o tom
hovorca primátora Viktor Mydlo.
„Ešte v decembri sme v 1. fáze spustili mobilnú aplikáciu, začiatkom
januára v 2. fáze sme sprístupnili pre občanov e-mail hlásnik a

včera sme oficiálne spustili aj 3.
fázu nového komunikačného prostriedku – posielanie SMS správ,”
upresnil pre RK Magazín hlavný
správca a administrátor systému
Štefan Antol.
„Mesto posledné mesiace inovuje
svoju komunikačnú stratégiu. SMS
správy využívame len na závažné
oznamy, kedy môže byť ohrozené
ľudské zdravie alebo majetok,“ priblížil Mydlo.
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TRAGICKÁ NEHODA. V piatok 14. 1. došlo krátko po 15:30
hod. k zrážke vlaku s osobou na
železničnej trati medzi Likavkou
a Ružomberkom. Následky boli
smrteľné. Zrážka s rýchlikom
R 607 spôsobila zdržanie vlakov
takmer 90 minút na danom úseku.
ZRANIL SA V LESE. V stredu
19. 1. poobede zasahovali horskí záchranári v Šturci nad obcou Liptovské Revúce. Pri práci
s drevom došlo k úrazu lesného
robotníka, ktorý si pravdepodobne poranil bedrový kĺb
a panvu. Po ošetrení ho zniesli
na nosidlách k sanitke.
Redakcia

TÉMA

Milióny na modernizáciu
Vojenská nemocnica s ministerstvom obrany pripravujú
komplexnú rekonštrukciu chirurgického pavilónu. Súkromné
spoločnosti darujú 850-tisíc eur na opravy po požiari.
Ústredná vojenská nemocnica
(ÚVN) SNP v Ružomberku získa
nad rámec svojho 65-miliónového
ročného rozpočtu ďalšie zdroje.
Od štátu i súkromných spoločností. Uviedol to minister obrany
Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý
nemocnicu začiatkom decembra
osobne navštívil v rámci svojho
výjazdu po regióne.
Nemocnica so svojím zriaďovateľom
ministerstvom obrany
pripravuje komplexnú rekonštrukciu poškodeného
pavilónu.
Predbežne
si
môže vyžiadať 20
miliónov
eur,
prevažná
časť
by
mohla
byť
financovaná
z eurofondov. Rezort ju chce realizovať na etapy.
Na
rekonštrukciu požiarom zasiahnutého
chirurgického
pavilónu prispejú aj súkromné
spoločnosti v celkovej výške
850-tisíc eur.

po požiari ešte nie je známa, ministerstvo obrany naposledy hovorilo o sume 1,5 milióna.
Neočakávané nákladné opravy
nebude nemocnica hradiť sama.
Finančne ju podporí aj súkromný sektor. Medzi prvými prisľúbila pomoc americká spoločnosť
Lockeed Martin, ktorá bude pre
vzdušné Ozbrojené sily dodávať
nové stíhacie lietadlá (F-16).

Sponzori venujú na opravu
pavilónu takmer milión eur

Minister obrany Jaroslav Naď
s riaditeľom nemocnice Robertom
Rusnákom a so súkromnými donormi
počas tlačovej konferencie. Minister
vyzval ďalšie spoločnosti na finančnú
alebo materiálnu pomoc.
Zdroj: redakcia

Práce na poškodenom chirurgickom pavilóne pokračujú. Budova
je dočasne prestrešená, priestory vyčistené, časť kliník funguje
v
náhradných
priestoroch.
Konečná suma materiálnych škôd

„Už tento rok vyplatia 150-tisíc
eur nemocnici ako sponzorské.
Spolupráca bude pokračovať
aj v ďalších rokoch,“ potvrdil
Naď počas tlačovej konferencie
v ružomberskej nemocnici.
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Na
výzvu
ministra
obrany na spolupatričnosť reagovali aj ďalšie tri slovenské
súkromné spoločnosti. Miestna ECO – Investment venovala ÚVN 0,5 milióna eur.
Spoločnosti
AliterTechnologies
a LYNX po 100-tisíc eur.
„Sponzorských 850-tisíc bude
použitých cielene, konkrétne
na rekonštrukciu zhorenej časti
chirugického
pavilónu,“ povedal riaditeľ
nemocnice
Robert
Rusnák.
Ako dodal, nemocnica dostala prísľub
ďalších finančných
prostriedkov
na
dobudovanie nateraz
nefunkčných
pracovísk.
Októbrový požiar
totiž ovplyvnil aj
chod
pracovísk
pod strechou pavilónu, ktorú zachvátili
plamene.
Neurochirurgickej
kliniky či kliník
ARO a rehabilitácie. V náhradných priestoroch
sú pacienti z ARO, do iných častí
nemocnice museli presunúť aj
personál.
„Požiar významným spôsobom
ovplyvnil
bežnú
činnosť.
Presťahovaní
sú
pacienti
z ARO aj anesteziológovia.
Museli sme vyriešiť ubytovanie
a prespatie lekárov, zdravotných
sestier,“ zmienil riaditeľ Rusnák

TÉMA
následky požiaru, ktoré sa nedajú
vyčísliť.
Komplexná rekonštrukcia

prebieha výstavba výťahu, ktorej
plánovaný termín ukončenia je
stanovený na január 2022,” informovala hovorkyňa nemocnice Pet-

Zároveň pre RK Magazín potvrdila, že následne sa do priestorov
pavilónu presťahuje Klinika infektológie.

Peniaze
nedávajú
dokopy len na sanovanie škôd po požiari.
V pláne je komplexná
rekonštrukcia
objektu. „Dnes intenzívne
pripravujeme
modernizáciu celého chirurgického
pavilónu.
Máme
rozpracované
projekty, komplexná rekonštrukcia sa môže vyšplhať aj na 20 miliónov
eur,“ uviedol minister
Naď s tým, že by ju realizovali na etapy.
Doplnil aj možné zdroje financovania. „Už dnes máme
okrem toho vo výhľade možné
čerpanie ďalších 16 miliónov eur
z Európskych štrukturálnych
fondov.“
Stavebný ruch je v areáli nemocnice už teraz, aktuálne
je otvorených osem
stavenísk.
„Niektoré
oddelenia
budeme
ku koncu roka otvárať ako úplne nové.
V súčasnej dobe prebieha
rekonštrukcia
práčovne a patológie.
Dokončuje sa tiež covidový pavilón. Pokiaľ všetko pôjde dobre,
v priebehu januára by
sme chceli spustiť novú
budovu s vybavením
pre covidých a postcovidových pacientov,“
povedal riaditeľ ÚVN.
Aby mohol covidový pavilón na
Považskej ulici naplno slúžiť svojmu účelu, musia v ňom dobudovať
výťah. V budove aktuálne očkujú.
,,Aktuálne v covidovom pavilóne

15 miliónov do IT
a zdravotníckeho
vybavenia

Minister obrany počas návštevy ÚVN
v sprievode riaditeľa Roberta Rusnáka a prednostu kliniky vnútorného
lekárstva Antonína Hruboňa.
Zdroj: ÚVN

ra Dišková s tým, že dve podlažia
sú z dôvodu výstavby výťahu zne-

Do Ústrednej vojenskej nemocnice
smerujú významné investície na
modernizáciu a opravy.
Zdroj: MO SR

funkčnené a na prízemí pavilónusa nachádza Vakcinačné centrum.
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Rezort obrany v najbližšom období prerozdelí nemocnici 15
miliónov eur zo svojich kapitálových výdavkov. Peniaze pôjdu do ružomberskej
nemocnice namiesto
iných
plánovaných
projektov
ministerstva obrany. O rozsiahlej investícii sme
už tiež písali aj na
našom webe rkmagazin.sk.
„Financie budú využité na
komplexnú obnovu IT infraštruktúry,
zabezpečenie
nemocničného informačného
systému,
ochranu
objektov. Minimálne päť
miliónov eur pôjde na
nákup nového vybavenia,“ priblížil Naď
využitie
prostriedkov. Napríklad na robotického operačného
systému, CT prístroja,
laserov, anestéziologického prístroja.
V najbližšej dobe bude obrana podľa slov
Jaroslava Naďa investovať približne pol milióna eur do rekonštrukcie hotela Granit
v Smrekovici. Zanedbaný areál chcú zveľadiť nielen
v prospech obrany, ale širokej
verejnosti.
Nikola Marhefková

REPORTÁŽ

Lavína zabíjala
vo Veľkej Fatre
Nad Liptovskými Revúcami 13. decembra minulého roka
strhli lavínu, ktorá zasypala troch skialpinistov.
Patrícia Kurpašová

Stredisko lavínovej prevencie HZS
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REPORTÁŽ

Z

asnežené hory, odrážajúce
sa slnečné lúče, príjemná
vonkajšia teplota. Takéto
počasie láka do hôr takmer každého milovníka
zimných športov. Výnimkou nie je
ani skialpinizmus, ktorý v predvianočnom období pritiahol na kopce
viacero odvážlivcov. Na Slovensku je
obľúbený najmä v Nízkych, Vysokých
a Západných Tatrách, no popularitu si
získal aj v Malej a Veľkej Fatre.

v polovici žľabu, bolo počuť prasknutie
a posledný zo skupiny uvidel, ako sa
odtrhla lavína.“ opísali záchranári.

záchranári a lavínové psy. Ďalšia
skupina postupovala pozemne,“
opísali záchranári svoj výjazd.

Lavína strhla troch ľudí. Toho, ktorý
lyžoval viac pri lese, tiež zasiahla
masa snehu. Zasypaný bol iba po
stehná. Lavína mu lyže nevypla, no
podarilo sa mu svojpomocne vykopať. Tí dvaja, ktorí boli v strede
žľabu nemali šancu uniknúť a lavína
ich oboch úplne zasypala.

Podľa hovorkyne Air-Transport Europe (ATE) Zuzany Hopjakovej sa na
prvotnej záchrannej akcii podieľalo celkovo 13 záchranárov, 5 psov
a jeden lekár. Do ťažko prístupného
terénu leteli dva záchranárske vrtuľníky z Banskej Bystrice a Žiliny.
Na pomoc prišli aj poľskí kolegovia
s tretím vrtuľníkom.

Oblasť dôkladne poznali

Štvrtý zo skupiny, ktorý zaostával,
kontaktoval záchranné zložky
a začal s obhliadkou lavíny. Nikde
však kamarátov nenašiel. ,,Keďže
nemali lavínovú výbavu, ich
lokalizácia vo veľkom nánose bola
takmer nemožná,“ konštatovali

Práve Veľká Fatra a krásne počasie
prilákali do hôr štyroch kamarátov,
skúsených skialpinistov. Oblasť dobre poznali, no tá sa pre nich stala
osudnou. Štartovali z osady Rybô
smerom na Krížnu.
Skialpinisti vystúpili na
vrchol Krížnej. Napriek
tomu, že bol slnečný
deň, na vrchole fúkal
nepríjemný vietor.
„Zlyžovali do Suchej
doliny, tam sa rozhodli,
že pôjdu viac na sever,
smerom na masív Frčkova. Zdalo sa im, že by
tam mohol byť vietor
slabší,“ vysvetlili horskí
záchranári priebeh nehody. Podľa nich skialpinisti videli viacero polyžovaných
svahov a stôp v okolí.
Vystúpili na hrebeň a rozhodli sa
zlyžovať opäť do Suchej doliny
svahom južnej orientácie. Zdalo sa
im, že by tam mohla byť lyžovačka
lepšia, lebo bolo nafúkané viac snehu. „Podmienky neboli veľmi dobré,
snehu bolo ešte stále málo, niekde
sa prepadávali do trávy, niekde bola
tvrdá nafúkaná snehová doska,“
spresnili horskí záchranári.
Skialpinisti sa potom rozdelili.
Dvaja zamierili priamo do žľabu,
jeden sa držal bližšie pri lese a štvrtý zaostával. „Keď boli prví dvaja zhruba

Obrovská masa snehu zasypala troch
skialpinistov
Foto: Stredisko lavínovej prevencie

záchranári. Obrovská masa miestami dosahovala šesť až osem metrovú výšku.
Do terénu vyrazili
horskí záchranári
Prostredníctvom tiesňovej linky
112 na poludnie nahlásili pád lavíny
v oblasti medzi Ostredkom
a Krížnou, smerom do Suchej
doliny. ,,Záchranná akcia sa začala
hneď po prijatí tiesňového volania. Pomocou vrtuľníka sa na
lavínu postupne prepravili viacerí
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Na mieste zasahoval aj poručík Miloš Gazdarica z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS)
Veľká Fatra, ktorý bol súčasťou vyslanej pozemnej záchrannej zložky.
,,Pomocou vrtuľníkov sme vysadili
niekoľko psovodov z Donovál, Martina a Jasnej,
čo najbližšie k nánosu
lavíny. Oni prehľadávali
lavínište ako prví.“
Horský záchranár
uviedol, že lavínové psy
dokážu veľmi pomôcť
a urýchliť nájdenie zasypaných. Obete lavíny
však základnou lavínovou výbavou nedisponovali, a tak museli nastúpiť
záchranári a prehľadávať
lavínište pomocou
lavínových sond. Počas záchrannej
akcie využili aj lavínový vyhľadávač
RECCO a zariadenie na lokalizáciu
telefónnych prístrojov od kolegov
z poľskej horskej služby (TOPR).
Kvôli tme museli
prerušiť pátranie
Prvého skialpinistu sa podarilo vykopať ešte v ten deň 13. decembra
2021. Bohužiaľ, bez známok života. Bol zasypaný v hĺbke snehu približne jeden meter. Napriek všetkej snahe, ktorú horskí záchranári
vynaložili na záchranu druhého
skialpinistu, nepodarilo sa im ho
v ten deň nájsť.

REPORTÁŽ
,,Postupne prichádzala tma, a tak
nebola šanca pokračovať v záchrannej akcii. Pozorovateľ by nevedel
včas varovať záchranárov na lavíništi v prípade, že by spadla sekundárna lavína. To by ohrozovalo všetkých na danom mieste,“ vysvetlil M.
Gazdarica. Akcia sa vraj v takýchto
prípadoch ukončuje a pokračuje sa
na druhý deň v rovnakých postupoch - psy, záchranári a technika.
S pátraním pokračovali hneď
na druhý deň. Vytvorila sa veľká
skupina záchranárov, aby sa nános
lavíny prehľadal čo najpodrobnejšie
a najrýchlejšie. „Opäť sme využili aj
prístroj RECCO, vďaka ktorému sa
zasypaného podarilo nájsť relatívne
rýchlo v hĺbke asi jeden a pol metra,“
uviedol Gazdarica.

že pre oblasť Veľká Fatra bol v ten
deň vyhlásený 2. stupeň lavínového
nebezpečenstva s upozornením na
nebezpečné dosky a vankúše.

sneh nemohol dobre previazať so
starším podkladom. Zároveň sa medzi
vrstvami snehu začala tvoriť slabá vrstva hranato zrnného snehu.

Začiatkom decembra prichádzali
zrážky hlavne z juhozápadu, čo
znamenalo, že najviac snehu napadlo vo Veľkej Fatre. Podmienky
na skialpinizmus boli dobré iba
v tejto oblasti. Počasie bolo v sobotu 11. decembra výborné, svietilo slnko, vietor bol relatívne slabý.
V okolí Krížnej sa pohybovalo veľa
skialpinistov.

Nebola to prvá lavína

Nerešpektovali lavínové
nebezpečenstvo

„V nedeľu 12. decembra sa situácia
výrazne zmenila a začal fúkať veľmi
silný severný a severozápadný vietor. Ten prenášal sneh na južné
a juhovýchodné svahy, kde vytvoril tvrdé dosky a vankúše,“ opísali
horskí záchranári počasie, ktoré
predchádzalo strhnutiu lavíny.

Na webovej stránke, ale aj na sociálnych sieťach Strediska lavínovej
prevencie HZS každý deň aktualizujú výstrahy v horských oblastiach. Horskí záchranári potvrdili,

Ďalej vysvetlili, že tvrdé dosky majú
nevýhodu v tom, že sa v nich prasklina
šíri veľmi rýchlo na veľkú vzdialenosť,
preto je z nich oveľa ťažšie uniknúť.
Vzhľadom na nízke teploty sa nafúkaný

Veľká Fatra je známa výskytom
lavín, napriek tomu je tragických
lavínových nehôd málo. Konkrétne
na mieste, kde sa stala nehoda, vypadáva žľab skoro každý rok, hlavne
na jar. Počas pandémie sa viacerí
presunuli do prírody, kde trávia
svoj voľný čas, a preto sa v horách
momentálne pohybuje veľa ľudí.
Tým pádom sú aj častejšie prípady
zasypania lavínou.
„Verejnosť vie najmä o tých, pri
ktorých zasahujeme my, horskí
záchranári. Tieto sú vždy horšie
a tragickejšie, no ostatné prípady,
kedy sa lyžiar, skialpinista alebo nebodaj turista vyhrabe z lavíny sám,
nie sú tak veľmi zdokumentované
ani medializované,“ podotkol na
záver Gazdarica.
Patrícia Kurpašová

Záchranári radia
Horskí záchranári neustále upozorňujú turistov na
možné nebezpečenstvo na horách. Odporúčajú im,
aby sa vyhýbali lavínovým terénom hlavne v dňoch
po snežení alebo silnom vetre. Podstatné je sledovať
lavínovú predpoveď, mať so sebou lavínovú výbavu
(lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú lopatku
a lavínovú sondu) či nabitý mobilný telefón.

je prevaliť sa na bok, ruky zaboriť do snehu, snažiť
sa o kotrmelec a dostať sa opäť na lyže a vylyžovať
sa. V ďalšej fáze, kedy lavína naberá rýchlosť, snažiť
sa zaujať polohu polosed – poloľah, pokrčiť nohy
a „pádlovať“ proti prúdu.
Tesne pred zastavením sa pokúsiť o vytvorenie čo naj
väčšieho priestoru pred tvárou. Je dôležité zachovať
pokoj, šetriť si vzduch a energiu a čakať na záchranu.
Dýchacia dutina je kľúčový prvok pre ďalší vývoj
situácie. Bez dutiny nastáva fáza dusenia (15 - 35
minút). S dutinou je možné v lavíne prežiť aj niekoľko
hodín, v závislosti od jej veľkosti.

Dôležité je nechodiť do horského prostredia sám,
nedeliť sa počas túry, do lavínového terénu vstupovať
jeden po druhom a vzájomne sa sledovať. A čo je
najpodstatnejšie, vedieť sa zrieknuť túry, ak vieme,
že bude zlé počasie. Milovníkom zimnej turistiky
odporúčajú záchranári absolvovať kurz lavínovej
záchrany. V prípade lavínovej nehody ide o život,
preto je dôležité vedieť pomôcť sebe i ostatným.

Najväčšie šance na prežitie v lavíne sú prvých 15
minút. Horská záchranná služba preto opakovane
pripomína jedno z najdôležitejších pravidiel, ktorým
je, že do lavínového horského prostredia nikdy nechoďte sami.

V prvotnej fáze je nutné pokúsiť sa z lavíny vylyžovať.
Ak lavína podtrhne lyže a začne človeka ťahať, ideálne
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Hory sú tu dlhšie ako my,
netreba ich podceňovať
Horský záchranár Miloš Gazdarica pochádza z Liptovských
Revúc, zachraňuje životy a miluje hory. Rozprávali sme sa
s profesionálnym horským záchranárom, ktorý je stále
pozitívne naladený a pripravený pomáhať.
Patrícia Kurpašová

Archív M. Gazdaricu
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B

yť záchranárom je detský sen. Bol to aj váš
veľký sen?

Ako vyzerá bežný týždeň horského záchranára, kedy nemáte
žiadne výjazdy na miesto nehody?

Ako dieťa som chcel
byť všeličím, napríklad
vojakom, astronautom, dokonca
aj Indiánom. Netušil som, že existuje horská záchrana. Postupne
som nazbieral veľa vzorov, medzi
ktorými bol aj môj brat. On robí
v Horskej záchrannej službe, inšpiroval ma. Dnes sme kolegovia.
Popravde, dlho som sa pretĺkal
životom, nakoniec som našiel cieľ
a stal sa horským záchranárom.

Na oblastnom stredisku Veľká Fatra
sme k dispozícii nepretržite 24
hodín denne a 7 dní v týždni. Vždy
štyria záchranári. Takže, keď sa nič
nedeje, vieme si precvičiť metodiku, udržiavať kondíciu a podobne.
Využívame čas, ktorý máme k dispozícii na zdokonalenie našej práce
a samého seba.

Ako dlho ste horským záchranárom a kde pôsobíte?
Záchranárom som asi 15 rokov.
Začínal som ako dobrovoľný
záchranár na Malinom Brde, tam
som bol rok. Neskôr som pracoval
pre občianske združenie Horská
služba na Slovensku (HSNS). Od
roku 2008 som prešiel k zmluvným
dobrovoľným záchranárom Horskej
záchrannej služby. kde som bol až
do roku 2016. Odvtedy som profesionálny horský záchranár.
Prekvapilo vás niečo na práci horského záchranára?
Nič. Ja som presne vedel, do čoho
idem.
Napriek tomu je niečo, čo je
náročné na vašej práci?
Najnáročnejšie je urobiť všetko
preto, aby som ochránil a zachránil ľudský život. O to horšie to je
v teréne, kde nemáme k dispozícii
sanitku alebo ambulanciu. Všetko
musíme robiť vonku, veľakrát aj
napriek nepriaznivému počasiu.
O to je to komplikovanejšie, lebo
musíme myslieť na všetko. My nie
sme len zdravotníci, ale napríklad
aj horolezci, keď treba liezť, lyžiari,
keď treba lyžovať. Preto je dôležité
mať dobrú kondíciu.

Mnohé záchranné akcie sú nebezpečné a psychicky náročné, keďže
ide o životy ľudí. Viete zvládať
takéto situácie?
Od záchranných akcií sa viem odosobniť. Nemôžem to prežívať, beriem to ako prácu, lebo iba vtedy sa
dokážem sústrediť na 100 percent.
Samozrejme, to neplatí v prípade,
keď idem po kamaráta alebo rodinu,
vtedy sa to nedá ovládať.
Záchranná akcia dokáže vyčerpať.
Ako trávite voľný čas?
Väčšinou ho trávim v horách. Rád
leziem a skialpujem. V lete je to tiež
lezenie, ale aj horský bicykel.
Údajne až v 80 percent prípadoch
si za nešťastie na horách môžu
turisti sami. Čo si o tom myslíte?
Áno, väčšinou si za to môžu sami.
Čoraz viac sú turisti nepozorní,
nezáleží im na ostatných v partii,
majú vysoké ciele a snažia sa frajersky pokoriť hory. To sa ale nedá.
Kvôli fotke urobia aj nemožné. Hory
tu boli ešte pred ľuďmi, dlho ešte
budú a majú svoje zmýšľanie. Buď
ťa prijmú, alebo nie. Ide o to, ako
sa v horách správaš. Dajú ti len to,
čo im dáš ty.
Pamätáte si na nejakú situáciu, na
ktorú nikdy nezabudnete?
Raz nám z Operačného stredisko
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nahlásili, že volala žena z okolia
Ploskej. Vraj ju uštipol had. Bola na
bicykli a nemohla ďalej pokračovať.
Keď sme k nej prišli, tvrdila nám,
že ju niečo uhryzlo a utieklo do vysokej trávy. Keď sme to kontrolovali, tak sme zistili, že údajné stopy po
zuboch bola jedna vyrážka a jedno
znamienko. Asi jeden a pol centimetra od seba, takže to by musela byť
kobra.
Nedávno spadla lavína v Suchej
doline. Aký býva prístup k miestu
nehody, kde spadne lavína?
Závisí od počasia. Ak je pekne, prístup je viac-menej jednoduchý. Na
miesto nehody letíme väčšinou vrtuľníkom. Samozrejme, v priebehu
akcie sa môže zdvihnúť vietor alebo
môžu nastať iné komplikácie. Vtedy nastupuje pozemná záchrana,
čiže pozemná skupina záchranárov.
V tomto prípade je prístup k miestu nehody náročnejší. Keď sa turisti niekam vyberú a trvá im to 2
až 3 hodiny, nemôžu očakávať od
pozemnej skupiny, že tam budú za
15 minút. Na toto sa často zabúda.
Čo je vašou úlohou urobiť ako
prvé, keď prídete na miesto nehody?
Na miesto nehody sa vždy, ak je
možné letecky, vysiela minimálne
psovod a jeden záchranár, väčšinou
lavínový špecialista. Pri každej
lavínovej nehode musí lavínový
špecialista zhodnotiť riziko pádu
sekundárnej lavíny, resp. objektívne
nebezpečenstvo na danom mieste,
aby sa samotní záchranári neocitli
v nebezpečenstve. Až potom sa
môžu záchranári pohybovať po
mieste dopadu lavíny – ako my
hovoríme lavíništi.
Čo všetko sa snažíte urobiť, aby
ste našli zasypaných?
Je veľmi dôležité, aby mali turisti so
sebou základnú lavínovú výbavu,

ROZHOVOR
ktorá uľahčí vyhľadávanie. Lavínové
psy vedia v takomto prípade veľmi
pomôcť a urýchliť nájdenie zasypaných. Ak sa im to nepodarí, nastupujú záchranári a prehľadávajú lavínište pomocou lavínových
sond. Okrem týchto metód sa počas
záchrannej akcie využívajú aj iné
prostriedky na vyhľadávanie ľudí
pod snehom, napríklad lavínový vyhľadávač RECCO alebo zariadenie
na lokalizáciu telefónnych prístrojov od kolegov z poľskej horskej
služby (TOPR).
Sú prípady zasypania lavínou
časté?

to pomoc nazýva „kamarátska pomoc“. Ide o to, že šanca na prežitie
v lavíne rýchlo klesá. Do 15 minút
je táto šanca viac ako 90 percent.
Je preto dôležité, aby mal zasypaný
človek lavínový vyhľadávač a vy,
aby ste mali kompletnú lavínovú
výbavu. Inak sa jeho šance znižujú.
Ako vieme predísť zasypaniu
lavíny, prípadne čo mať so sebou,
aby vedeli záchranári najrýchlejšie pomôcť?
Sledovať lavínovú predpoveď, aké
bolo počasie za posledné 3 dni,

Odkedy sa viac ľudí pohybuje v horách, prípady
zasypania lavínou sú čas
tejšie. Verejnosť vie najmä o tých, pri ktorých
zasahujeme my. Tie prípady
sú vždy tragickejšie. Ostatné
prípady, kedy sa lyžiar, skialpinista alebo nebodaj turista vyhrabe z lavíny sám, nie sú tak veľmi
zdokumentované ani medializované.

Je len jediná možnosť, snažiť sa
z nej „vylyžovať“. Keď vás už začne
brať so sebou, je dôležité, aby ste si
nedávali ruky do pútok od paličiek,
aby ste si uvoľnili popruhy na batohu (ak je to ABS lavínový batoh
s airbagom, tak zase naopak, všetko
si poriadne pozaťahovať) a aby ste
si nezaisťovali špičky na skialpinistickom viazaní. Všetky tieto veci
pôsobia v lavíne ako kotva, čiže vás
to dokáže vtiahnuť ešte hlbšie.
Čo by si odporučil všetkým turistom, ktorí obľubujú zimné
športy na zasnežených kopcoch a hrozí im v takomto
prípade nebezpečenstvo?
Odporúčaní je strašne veľa, ale
ako som spomínal, dôležité
je sledovať lavínovú situáciu,
vývoj počasia za posledné dni,
zbytočne neriskovať, mať kompletnú lavínovú výbavu a lyžovať
v skupine jeden po druhom.
Lyžiar by mal odlyžovať na bezpečné miesto, odkiaľ vidí svojho
kolegu, ktorý lyžuje ako druhý.
Takýmto spôsobom sa dá vyhnúť nešťastiu oboch zasypaných.
A najdôležitejšia je, aby turisti
nechodili na hory sami.

Čo by sme mali robiť v prípade, ak sa staneme svedkom
zasypania lavíny? Ako vieme
zasypaným ľuďom najrýchlejšie
a najlepšie pomôcť?
Ak ste svedkom lavíny, mali by ste
v prvom rade zachovať chladnú
hlavu a zorientovať sa. Porozmýšľať, kde ste a koľko ľudí je zasypaných. Ak ste len svedok nehody a nie ste s nimi v partii, tak
to samozrejme netušíte. Potom sa
treba pozrieť sa na telefón, či máte
signál. Ak signál máte, okamžite
volajte 18300 a ohláste pád lavíny.
Dôležité je vedieť miesto nehody,
ideálne je poznať GPS súradnice.
Potom sa čo najrýchlejšie snažte
dostať na lavínište. Samozrejme,
treba zhodnotiť situáciu, či nehrozí
riziko pádu ďalšej lavíny, a podobne.
V lavínovej problematike sa taká-

keď sa s nami strhne lavína?

Miloš vopred vedel, čo znamená
práca horského záchranára.
Autor: Archív M. Gazdaricu

Aký je tvoj odkaz na záver?

a ktoré žľaby sú nebezpečné.
Samozrejme, najlepšie je zhodnotiť podmienky na mieste pozorovaním - stopy lyžovania, preveje,
odtrhy snehu, atď. Pri každej túre
by ste mali mať funkčný lavínový
vyhľadávač, pevnú lavínovú lopatu,
nie kadejaké ľahké a čo najmenšie
lopatky, aby sa vám zmestili do batohu, lavínovú sondu a nabitý mobilný telefón. Vtedy viete efektívne
pomôcť nielen sebe, ale aj ostatným.

Smutných udalostí bolo príliš veľa
za moju krátku pôsobnosť v horskej službe. Každá vo mne zanechala silnú spomienku, no hlavne
ponaučenie. Na horách si musíme
dávať pozor a nič nepodceniť. Treba
si ich vychutnať. Niekedy je dobré
vrátiť sa pred dosiahnutím cieľa,
lebo práve v tej chvíli je to jediná
možnosť. Rozhodujeme predsa
o svojej existencii. V horách je
krásne, tak si to netreba kaziť zlými
rozhodnutiami a nezodpovedným
prístupom.

Čo by sme mali robiť v prípade,

Patrícia Kurpašová
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Upravili termálny prameň
Do Kalamien chodia návštevníci zblízka i zďaleka obdivovať
známu atrakciu a okúpať sa v nej.
Obec Kalameny je známa najmä svojim teplým prameňom
a možnosťou kúpania sa v jeho
blízkosti. Chýr o tejto atrakcii
sa už dávnejšie rozšíril po celom
Slovensku. Často sem však zamieria návštevníci aj zo zahraničia. Pri našej
nedávnej
návšteve
prameňa na
Troch kráľov
tu boli zaparkované autá
s „ešpézetkami“ aj z Českej republiky
i Poľska. Napriek
pandémii tu bolo
plno. Tí, ktorí
sem
prišli
so zámerom
vyhriať
sa,
ale aj otužilci,
ktorí sa pred
a po kúpeli
natierali snehom. Alebo aj
turisti, ktorí
pri vychádzke
na Liptovský
Starhrad, využili možnosť a ponorili sa do teplej vody.

Brehy následne upravili a vyložili
prírodným lámaným kameňom.
Práce trvali necelé dva mesiace,
od konca septembra a začiatkom
novembra boli hotové. „Treba
nám dorobiť ešte nejaké úpravy,
všade vyviera spodná voda, avšak

Turistov poteší aj oddychová zóna.
Foto: Lívia Dvorská

Opravili okolie areálu aj cestu
Okolie prameňa bolo dlho známe
ako klasická vyhĺbená jama,
bez výraznejších úprav. Koncom minulého roka však došlo
k zmene. Starosta Július Česák
povedal, že najskôr bolo potrebné
dostať pozemky okolo prameňa
a pod ním pod správu obce. Tiež
odvodniť pozemok, aby sa naň
dostala stavebná mechanizácia.

vzhľadom na sviatky a veľké
množstvo ľudí i sneh sa teraz
nedalo,“ hovorí starosta.
Úpravy terénu stáli 33 tisíc eur
a obec na to použila vlastné zdroje.
Hoci bolo spracovaných niekoľko
projektov, neprešli schválením.
„Súčasťou projektu bolo vybudovanie sociálnych zariadení, osvetlenia, detských prvkov či oplote-
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nia, spevnených plôch, na ktoré
však obec nemá vlastné zdroje,“
uvádza J. Česák.
K areálu viedla zlá cesta, preto
došlo vlani došlo k jej oprave od
kostola až na koniec dediny Úprava komunikácie stála ďalších
30 tisíc eur.
Cez
Miestnu
akčnú
s k u p i n u
(MAS) Dolný
Liptov majú
schválenú
dotáciu
na
preplatenie
vo výške 16
tisíc eur. Na
čiastočnú
kompenzáciu
výdavkov
obec
vlani
v lete vyberala
parkovné, nie
je vylúčené, že
k tomuto kroku pristúpia
opäť.
Prechádzka
od prameňa ďalej do doliny je pre
človeka zážitkom. Turistov príjemne prekvapí oddychová zóna
s drevenými lavičkami a studničkou, ktoré v roku 2019 vybudovalo Občianske združenie Castrum
Liptov s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Školu nemajú, škôlka
nie je naplnená
V Kalamenoch v súčasnosti žije
bezmála päťsto obyvateľov, vyše
stovky dôchodcov, približne dves-
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to ľudí v produktívnom veku,
zvyšok sú deti. Traja najstarší
obyvatelia vlani oslávili okrúhlu
deväťdesiatku. Vlastnú základnú školu nemajú, žiaci chodia do
okolitých škôl v Liptovskej Teplej
či Lúčok. Materskú školu s kapacitou osemnásť miest navštevuje
momentálne osem detí.
Individuálna bytová výstavba
v súčasnosti nie je veľmi rozbehnutá, rozostavaných je päť rodinných domov. „Obecné pozemky na predaj nie sú, ak by sme mali
voľné, radi by sme postavili aj bytovku. Dedine chýba kanalizácia,
avšak disponuje multifunkčným
ihriskom, ktoré sa v zimných mesiacoch využíva aj ako klzisko.
Vlek za dedinou bol v minulosti
vyťažený, dnes z neho ostali len
stĺpy. Prevádzkovala ho miestna telovýchovná jednota. Ľuďom
dnes chýba nadšenie pre takéto
veci, v minulosti sa tu striedali

ľudia pri službách, dnes sa tomu
nemá kto venovať, mladým sa
veľmi do takýchto vecí nechce,“
konštatuje starosta. Aktívne
u nich pracujú hasiči aj miestna
Jednota dôchodcov Slovenska.
Plánov je viac, peňazí menej
Plánov a projektov na rozvoj
obce by bolo je viac, všetko však
závisí od finančných prostriedkov, ktorých nikde nie je nazvyš.
„Tento rok máme v pláne urobiť rekonštrukciu vykurovania
v objekte obecného úradu, kde
sa nachádza aj sála kultúrneho
domu s kapacitou 120 ľudí. Koncom minulého roka sme dostali
dotáciu z Environmentálneho
fondu Ministerstva životného
prostredia SR takmer 150 tisíc
eur, pôvodný rozpočet bol 182
tisíc eur, avšak náklady vzrástli
na 215 tisíc eur. Rozdiel musíme
opäť dofinancovať z vlastných
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zdrojov,“ hovorí J. Česák.
Dodáva, že v terajšie elektrické
vykurovanie je drahé a prácu
musia uskutočniť do konca júla.
Pôvodne chceli v objekte urobiť
väčšiu kuchyňu, kvôli spoločenským akciám, na to však už nevychádzajú nateraz peniaze. Budova
je zateplená. Kalameny v tomto
roku hospodária s rozpočtom 200
tisíc eur. Obec momentálne úver
nemá. Július Česák je vo funkcii
starostu štvrté volebné obdobie,
v ďalších vzhľadom na dôchodkový vek chce starostlivosť o obec
a jej rozvoj ponechať mladším.
Chce sa viac venovať rodine
a záľubám.
Lívia Dvorská

Termálny prameň v Kalamenoch
je lákavou atrakciou.
Foto: Lívia Dvorská

PR ČLÁNOK

Pomôžte nám pomôcť
Koncom roku 2021 občianske združenie Inštitút RK a jeho
predseda Robo Kolár pomohli šiestim rodinám v núdzi.
Inštitút RK a jeho predseda
Robo Kolár sa v rámci projektu
Pomôžte nám pomôcť rozhodli rozdeliť finančné prostriedky
formou materiálnej pomoci medzi ľudí, ktorých súčasná doba
poznačená pandémiou zasiahla
najviac a ktorí si bez pomoci sami
neporadia. Koncom roku 2021
občianske združenie pomohlo
šiestim rodinám.
Postele pre sestry
u starých rodičov
Do nášho projektu prispel sumou 500 Eur aj
pán Ladislav Jacko
z
Ružomberka,
ktorý
zareagoval
na výzvu Inštitútu RK. Aj vďaka
jeho
daru
sme
v piatok 17. decembra odovzdali nové
postele pre sestry
Miriam (10 rokov)
a Moniku (12 rokov)
Brodňanské, ktoré
sú v pestúnskej
starostlivosti u svojich starých rodičov
v
ružomberskej
mestskej časti Hrboltová.
„Spolu s kolegami sme im pomohli s donáškou aj montážou.
Dievčatá už vyrástli a potrebovali väčšie postele, navyše
jedna zo starých postelí sa už
po 5o-ročnom používaní takmer
rozpadla. Verím, že piatačka Miriam a šiestačka Monika si vychutnávajú zdravý spánok na nových
posteliach. Nech dobre slúžia
a sladké sny,“ zaželal R. Kolár.

Podpora pre malú Glóriu
Rozhodli som sa pomôcť a podporiť štvorročnú Glóriu v boji
s ťažkou chorobou. Pred Vianocami Roba Kolára, predsedu
Inštitútu RK, oslovila jej mamička. Sťahovali sa do Ružomberka.
Jej dcérka má detskú mozgovú
obrnu. Musí pravidelne rehabilitovať. Vďaka tomu malá Glória už
síce chodí, ale stále má čiastočne
ochrnutú pravú stranu tela.
Jej stav sa môže zlepšiť, len ak
budú pravidelne dochádzať na re-

Sestry Miriam a Monika sa novým
posteliam potešili.
Foto: Jaroslav Moravčík

habilitácie v rámci APPA terapie do Piešťan, čo je finančne
veľmi náročné. „Mamička Glórie
ma poprosila, aby som jej zbierku rozšíril viac medzi ľudí. Ja už
som tak urobil a zároveň som
aj prispel na dobrú vec rodine,
ktorá to potrebuje. Ak viete
o niekom, kto chce pomôcť alebo
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sami chcete prispieť, nech sa páči,
tu je možnosť poslať im peniaze
na transparentný účet,“ vyzýva
R. Kolár.
https://appa.sk/gloria-vierikova-rehabilitaciami-dohana-to-co-nestihla-v-maminkinom-brusku/
Práčka pre babku a jej vnuka
V rámci projektu Pomôžte nám
pomôcť Inštitútu RK daroval rodine Pastuchovcov z Ružomberka
novú práčku, aby sa uľahčila babke Štefánii starostlivosť o vnuka.
Deviatak René Pastucha žije so svojou
starkou v garsónke,
ako ho sociálka zverila do pestúnskej
starostlivosti.
Chlapec je slabozraký a nedoslýchavý,
ale veľmi inteligentný. Vymyslel si vlastné šifrované písmo
a peniaze si pred
otčimom schovával
na latríne. Chce ísť
študovať na Ekonomickú
strednú
školu s internátom
do Trnavy.
„Je to príklad fatálneho zlyhania
štátu v sociálnej politike, ktorý sa
snažíme zmierniť aj takouto formou a pomôcť babke a jej vnukovi. Nech práčka dobre slúži,“ želá
predseda občianskeho združenia
R. Kolár.
Pre syna s autizmom
V rámci projektu Pomôžte nám

PR ČLÁNOK
Inštitútu RK.
Finančná výpomoc
za nezaplatený nájom
Do neľahkej situácie pred Vianocami sa dostala pani Barbora
z Ružomberka. S dvoma deťmi (4
a 5 rokov) žije v sociálnych bytoch
pri plavárni. Bývalý manžel je vo
výkone trestu, takže platí výživné
na deti len 100 eur mesačne. Táto
suma nestačí na platenie nájmu
a tak dlhuje dve splátky. V rámci
výzvy Pomôžte nám pomôcť ma
požiadala o pomoc.

Pomohli aj rodine Gvizdovcov, ktorí majú syna s poruchou autizmu.
Foto: Jaroslav Moravčík

pomôcť, ktorý organizuje Občianske združenie Inštitút RK a jeho
predseda Robo Kolár, sa rozhodli
sumou 300 eur podporiť rodinu Gvizdovcov, ktorí majú syna
s poruchou autizmu.
„Šek na rovnakú sumu som rodine z Likavky daroval aj vlani
v rámci rovnomenného projektu
a je určený na ABA terapiu pre ich
chlapčeka. Som rád, že v predvianočnom čase môžeme pomôcť
ľuďom, ktorí našu pomoc skutočne potrebujú. Aj touto formou
chceme znížiť náklady na liečbu
a uľahčiť život ťažko skúšanej rodine a ich synčekovi,“ uvádza R.
Kolár.

výchove mladších. Napriek tomu
nemajú v škole v problémy.
„Tento príbeh ma dojal natoľko,
že v rámci projektu Pomôžte
nám pomôcť som rodine Senkovej daroval novú truhlicovú
mrazničku na potraviny. Verím,
že mnohopočetnej domácnosti
to pomôže a praktický vianočný
darček využijú práve tí, ktorí to
najviac potrebujú,“ tvrdí predseda

„O situáciu som sa zaujímal priamo v správcovskej spoločnosti
ByPo. Pani Barbora chcela posun
splátok, pokiaľ jej nabehne výplata aj jej novému priateľovi, obaja
začali pracovať teraz v decembri.
Okrem toho sme jej uhradili mestský poplatok na komunálny odpad. Pomohlo im to pri predĺžení
nájmu na budúci rok. Aj vďaka
našej pomoci sa mladej rodine podarilo a prežili pokojné vianočné
sviatky,“ uzavrel Robo Kolár,
predseda Občianskeho združenia
Inštitút RK.

Nová mraznička na potraviny pomôže mnohopočetnej rodine Senkovcov.
Foto: Jaroslav Moravčík

Mraznička pre 15-člennú rodinu
Trinásť detí v jednej domácnosti!
V Hubovej žije rodina Senkovcov, kde najmladšie dieťa má len
tri roky a najstaršie je už dospelé
vo veku 21 rokov. Starať sa o tak
početnú rodinu, to si vyžaduje
plné nasadenie celých 24 hodín.
Obdivuhodne to zvláda pani Senková, ktorú navyše postihla zákerná civilizačná choroba. Aj
starší súrodenci pomáhajú pri
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PREHĽAD ROKU 2021

A vlna za vlnou sa valí...

Ružomberok z Čebraťa. Ilustračné foto: Jaroslav Moravčík

Rok v znamení pandémie
Minulý rok bol ďalším, ktorý
poznačila pandémia ochorenia
COVID-19. Prijímané opatrenia
poznačili život, ktorý sa len na
krátko v lete vrátil do normálnych koľají. Napriek tomu bolo
dianie v meste a okrese Ružomberok pestré a zaujímavé. Priblíži
ho aj krátky prehľad udalostí,
ktorý sme zostavili po mesiacoch
z redakčných materiálov uverejnených v mesačníku RK Magazín
a na našom webe rkmagazin.sk.
Mesto a okres Ružomberok poctili svojou návštevou aj politici. Predseda parlamentu Boris
Kollár podporil boj o zachovanie
Okresného súdu. Predseda vlády
Eduard Heger spolu s ministrom
dopravy a výstavby Andrejom
Doležalom kontrolovali budovanie nedokončenej diaľnice.
Premiér spolu s ministrom zdravotníctva a predsedníčkou kraja
Erikou Jurinovou odštartovali
celoslovenskú očkovaciu kampaň Darujme si Vianoce v Ivachnovej a Bešeňovej. Podpredseda
vlády a minister hospodárstva Richard Sulík bol pri spustení
nového papierenského stroja.
Šikovní ľudia a inštitúcie z dolného Liptova sa presadili doma
aj vo svete. Papierne Mondi SCP
Ružomberok získali ocenenie
Trend Top - Investor roka. Ústredná
vojenská
nemocnica
(ÚVN) obhájila 2. miesto v hod-

notení INEKO a pacienti zdravotnej poisťovne Dôvera ju
v spokojnosti zaradili na 1. miesto. Iniciatíva Ružomberok bajkom
cenu ministra životného prostredia v rámci Európskeho týždňa
mobility. Stolná tenistka Alena
Kánová (ŠKST TPŠ Ružomberok) získala striebro na Paralympijských hrách v Tokiu.
Ministrom zdravotníctva sa stal
Vladimír Lengvarský, riadenie
ÚVN po ňom prevzal Robert
Rusnák. Novým riaditeľom Liptovského múzea (LM) je Michal
Kovačic. Pavel Izrael z Katedry
žurnalistiky Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity sa stal členom Rady pre vysielanie a retransmisiu. Cenu ŽSK si prevzala
Iveta Zuskinová, bývalá riaditeľka
LM. Mesto Ružomberok udelilo
cenu Andrej Hlinku profesorovi
Františkovi Vnukovi, kontroverzný historik žije v Austrálii. Fotograf Ľubomír Schmida dostal
Cenu primátora mesta.
Rok 2021 priniesol aj neúspechy
a trvalé straty. Vo veku 84 rokov
nás navždy opustil Jozef Vengloš, najvýznamnejšia osobnosť
slovenského futbalu a ružomberský rodák. Vo veku 70 rokov
zomrel Ján Líška, bývalý riaditeľ
SCP Ružomberok. Vo veku 90
rokov zomrel v Ružomberku Juraj
Chovan-Rehák, literárny vedec,
múzejník a náboženský aktivista.
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Parafrázujúc slová klasika, ktoré
poznačili minulý rok u nás aj
vo svete. Pomaly si zvykáme
na anglické výrazy blackout,
lockdown,
screening,
booster
a ďalšie. Mnohí vrátane politikov sa
nimi oháňali, pričom často ani nepoznali ich obsah. Niektorí nevedeli
nájsť k nim patričný slovenský výraz,
ďalší si plietli pojmy s dojmami.
V tomto chaose meniacich sa opatrení sa normálny človek (nie Obyčajní
ľudia) často strácal. Viacerí poukázali
na nelogickosť krokov vlády a odporúčaní konzília odborníkov, pandemickej komisie, krízového štábu či
iných orgánov a inštitúcií. Iní nechápali, prečo nerešpektujeme uznávané
autority a osvedčené postupy, ale vymýšľame vlastnú cestu – s typickými
slovenskými „špecifikami“.
Kým vo svete zažívali druhú, tretiu aj
štvrtú vlnu pandémie, nám sa druhá a tretia zliala do jednej obrovskej.
Postupne zlyhala „atómová zbraň“
celoplošného testovania a nezabral
ani ruský Sputnik. Z lídra v boji proti
pandémii sa Slovensko stalo posledným (angl. looser). A tak prišlo na
osvedčené očkovanie schválenými a vo
svete akceptovanými vakcínami.
Politici sa opäť predbiehali v sloganoch: „Vakcína je sloboda“ a neskôr
„Vakcína je riešenie“. Podporili bombastickú lotériu či finančnú motiváciu pre
dôchodcov. Zaviedli viacfarebný semafor, menili pravidlá covid automatu.
S napätím sme sledovali, v akej farbe
sa ocitne náš okres a či získame žolíka.
Až nakoniec sa celé Slovensko začiernilo.
Svetlo z tunela vraj prinesie ďalšia
vlna pandémie, ktorá by už mohla byť
posledná. Všetci dúfame, že mutácia
omikron nespôsobí tú najväčšiu vlnu
- cunami...
Miroslav Parobek

JANUÁR 2021

Jazdíme po novom
Od januára začala mestskú autobusovú dopravu v Ružomberku
prevádzkovať spoločnosť Blaguss
Slovakia. Nový dopravca, ktorého
mesto vysúťažilo a v decembri 2020
s ním aj oficiálne podpísalo zmluvu,
tak po desiatich rokoch vystriedal
bývalého prevádzkovateľa Arrivu
Liorbus.

Ružomberčanov od nového roka
čakala kompletná reorganizácia
verejnej dopravy, nové linky aj nové
trasy. Nový dopravný systém, ktorý
mesto v spolupráci s rakúskym dopravcom zaviedlo, je prestupný.
Novinkou je aj zavedenie taktovej
dopravy, takže spoje premávajú
v pravidelných intervaloch.

Stručne
COVID V NEMOCNICI. V Ústrednej vojenskej nemocnici
(ÚVN) bolo začiatkom roku
2021 nakazených 106 zamestnancov. Celkovo sa ich nakazilo 477, čo je približne tretina.
S očkovaním zamestnancov
ÚVN začali 11. januára. Do
nemocnice prišlo 3900 dávok
vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Prvým zaočkovaným bol
riaditeľ Vladimír Lengvarský.
REFORMA POŠTY. Až 22 zamestnancov Slovenskej pošty
(SP) v ružomberskom okrese
zmení alebo stratí prácu. Reforma pošty na Slovensku, prinesie
zmenu organizačnej štruktúry aj
redukciu nadbytočných pracovných miest.

Nový dopravca začal prevádzkovať mestskú autobusovú dopravu.
Foto: Redakcia

Zelená vlna
Proces budovania dynamickej
zelenej vlny v Ružomberku sa začiatkom januára dostal do finále.
Po šestnástich mesiacoch prebehla
posledná, tretia etapa, ktorá dbala na presné nastavenie a optimalizovanie autonómneho systému
zelenej vlny.

Dynamická zelená vlna v Ružomberku čiastočne funguje od leta
2020. Jej budovanie začala Národná
diaľničná spoločnosť (NDS) v auguste 2019, ako požiadavku mesta
a okolitých obcí, ktoré boli nespokojné s meškajúcim úsekom diaľnice
D1 Hubová – Ivachnová.

Za komunálny odpad viac
Obyvatelia Ružomberka platia od
začiatku roka viac za komunálny
odpad. Za osobu ide o medziročný
nárast o takmer osem eur. Z pôvodných 28 na 36 eur.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch, ktorého
súčasťou je aj zvýšenie sadzieb,
odsúhlasili poslanci na ostatnom
decembrovom zastupiteľstve.

Rastúce náklady na komunálny
odpad pocítili Ružomberčania
na zvýšenom poplatku za smeti
už druhý rok po sebe. Prispelo
k tomu aj zatvorenie skládky Biela
Púť pri Bielom Potoku, ktorá v tomto roku už naplnila svoju kapacitu. Pôvodne plánované rozšírenie
skládky envirorezort nepovolil,
odpad musí mesto likvidovať
v skládke pri Prešove.
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SKRÍNING. Počas celoslovenského skríningu (18. - 26. 1.)
v Ružomberku antigénové testy
zabezpečovalo päť mobilných
odberových miest. odbery vykonávali aj počas pracovných
dní. Dočasné odberné miesta
zriadili aj vo všetkých dolnoliptovských obciach okrem Turíka.
OPUSTILI RADU. Poslanci mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň
a Ján Kuráň (obaja Za slušný
Ružomberok) opustili mestskú
radu. Avizovali, že sa nebudú
zúčastňovať jej rokovaní.
VIAC NEHÔD. V roku 2020 evidovala polícia v okrese Ružomberok 192 dopravných nehôd, čo
predstavuje medziročný nárast
o 12 percent. Päť ľudí zomrelo,
20 osôb bolo zranených ťažko
a 68 zranených ľahko. Hmotné
škody odhadli za viac ako pol
milióna eur.

FEBRUÁR 2021

Nové CT pracovisko
V Ústrednej vojenskej nemocnici
(ÚVN) otvorili 5. 2. nové najmodernejšie Angio 4D CT pracovisko
v strednej Európe. Na Klinike rádiológie ho slávnostne spustil do
prevádzky minister obrany Jaroslav Naď spolu s riaditeľom ÚVN
Vladimírom Lengvarským.
Nový CT prístroj, ktorý pomáha

zistiť stav ciev, skontrolovať prietok krvi cievami a odhaliť prípadné
problémy, tak po piatich rokoch
opäť umožní pacientom podstúpiť angiografické vyšetrenie aj
v Ružomberku. Novou technikou
je možné realizovať od 100 do 140
diagnostických a intervenčných
výkonov mesačne.

Stručne
KLZISKO NA ULICIACH. Meteorológovia vyhlásili 7. 2. pre
okres Ružomberok výstrahu 2.
stupňa pred silnou poľadovicou. Podľa radnice boli v uliciach všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažili bojovať
s počasím. Okrem dažďa celú
situáciu komplikoval mráz.
BEZ DRUHÉHO KOLA. V dolnom Liptove sa druhé kolo celoslovenského testovania od 8. 2.
nemuselo konať. Ružomberský
okres, s pozitivitou na úrovni
0,76 percenta, sa umiestnil v lepšej polovici okresov. Od 18. do 25.
januára v okrese urobili 29 771
antigénových testov, z ktorých
pozitívny výsledok malo 230 ľudí.

Nový CT prístroj vo vojenskej nemocnici. Foto: ÚVN

Za záchranu Kalvárie
Radnici aj poslancom smerovala občianska výzva na záchranu
Kalvárie. Iniciátori vo výzve ponúkli riešenie, ktorým chcú zachovať
vzhľad Kalvárie a zároveň vyhovieť
investorovi, ktorý plánuje stavať
apartmánové domy. Požiadavka na
zachovanie rázu najstaršej kalvárie
na Liptove sa zo sociálnych sietí napokon dostala 10. 2. aj na rokovanie

mestského zastupiteľstva.
Plánovaná výstavba bytových domov podľa signatárov výzvy nezvratné poškodí územie Kalvárie.
Žiadajú preto, aby sa výstavba apartmánov realizovala vo väčšej vzdialenosti od kaplniek, prípadne na
inej vhodnej ploche. Riešenie vidia
v zámene pozemkov medzi mestom
a investorom.

Nová komisia
Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku odsúhlasilo vznik Komisie
pre životné prostredie. Má 11 členov,
predsedom je poslanec Juraj Burgan
(KDH), ktorý jej vznik inicioval. Za
poslancov sú jej členmi Ján Kuráň
(Za slušný Ružomberok) a Jana
Štreitová (Klub primátora), podpredsedníčka komisie.

Z Klubu primátora odišiel poslanec Michal Kubačka. Zároveň sa
vzdal funkcie konateľa spoločnosti
ByPo, do ktorej ho schválili poslanci na februárovom zastupiteľstve.
Dôvody konkretizovať nechcel.
Potvrdil však, že do iného klubu
nevstupuje. Po jeho odchode tak
v klube ostáva 10 poslancov.
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BORDOVÝ
OKRES.
Situácia
v súvislosti s novým koronavírusom
sa
mierne
zhoršila
a okres Ružomberok prechádzal
od 15. 2. z červenej do bordovej
farby. PCR testy v okrese odhalili 102 pozitívnych prípadov, čo
bolo zhoršenie situácie o 15 percent.
GRANÁTY Z VOJNY. V Likavke
našli muníciu z druhej svetovej
vojny. Na miesto bol vyslaný pyrotechnik z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline,
ktorý delostrelecké granáty zaistil k dodatočnej likvidácii.
SMRŤ NA CESTE. Ružomberskí hasiči 26. 2. zasahovali pri
tragickej dopravnej nehode,
ktorá sa stala na štátnej ceste
I/18 v katastri mesta Ružomberok. Smrteľnú nehodu spôsobila
čelná zrážka osobného motorového vozidla, ktoré prešlo do
protismeru, s kamiónom. Zrážku
neprežil 32-ročný vodič a druhá
osoba utrpela zranenia rôzneho
rozsahu.

MAREC 2021

Ďalší výrub stromov
Zo stromoradia pri brehu Váhu
radnica v roku 2020 vyrúbala 26
poškodených topoľov. Do konca marca prebiehal na Žilinskej
ceste opäť výrub stromov. Slovenský vodohospodársky podnik nechal zo stromoradia pozdĺž
Váhu spíliť 74 topoľov čiernych.

Tie sa nachádzali v bezprostrednej
blízkosti hlavnej cesty a chodníka
pre peších. Topole, ktoré nasadili
pred 50 rokmi ako vetrolamy, boli už
podľa vodohospodárov v zlom stave
a predstavovali bezpečnostné riziko.
Ohrozovali chodcov aj premávku.
Stav drevín hodnotil denrológ.

Stručne
ČIERNY OKRES. Ružomberský okres sa posunul od 8. 3.
z bordovej do čiernej farby. Podľa
covid automatu to značilo automaticky zatvorené školy. Test do
práce musel mať každý občan
nie starší ako 7 dní, platil zákaz
vstupu aj výstupu z okresu.
RESPIRÁTORY V MAD. Mesto s dopravcom zabezpečilo
pre cestujúcich mestskej autobusovej dopravy (MAD) 1 200
respirátorov FFP2. Od 8. 3. si
v autobusoch MAD, kde bolo povinné nosenie respirátora, mohol
si každý cestujúci zobrať jeden
respirátor pre osobnú potrebu.

Vodohospodári dali spíliť 74 topoľov na brehu Váhu. Foto: Viktor Mydlo

Nové autobusy
Cestujúcich prímestskou dopravou v regiónoch Liptova a Oravy
od februára vozí desať nových autobusov. Majú informačné elektronické tabule, WiFi pripojenie
a sú vybavené klimatizáciou. Nové
autobusy spoločnosti Arriva Liorbus
do ovzdušia vypúšťajú menej emisií.

Autobusy majú podľa typu kapacitu
42 až 57 miest na sedenie a štyri až 21
na státie. Sú vybavené kamerovým
systémom. Jedna kamera sníma
dopravnú situáciu pred vozidlom,
ďalšie snímajú pracovisko vodiča
a priestor autobusu. Zábery sa zobrazujú vodičovi na displeji.

Záujem o Hrabovo
O mestské pozemky v Hrabove prejavili záujem dvaja súkromní developeri. Útvar hlavného architekta
(ÚHA), ako aj stavebná a finančná
komisia Mestského zastupiteľstva
v Ružomberku, odpredaj parciel zatiaľ neodporúčali. Navrhovali najskôr vypracovať územný plán zóny.
V prípade odpredaja pozemkov by
radnica do rozpočtu získala vyše
342-tisíc eur. Témou sa zaoberali
poslanci na marcovom zasadnutí.
ÚHA aj obe komisie sa zhodli

prebytočnosť parciel nateraz neschváliť. K rozhodovaniu o trvalej
prebytočnosti a následnom predaji
pozemkov navrhli pristúpiť až po
odsúhlasení územného plánu zóny.
Územný plán zóny by tak podľa
ÚHA komplexne riešil únosnosť
a limity územia z hľadiska umiestnenia rekreačnej vybavenosti a verejnoprospešných stavieb, pozemky
v uvedených lokalitách by sa pritom
postupne a koncepčne odpredali.
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BEZ ELEKTRINY. Dvojdňové
odstávky elektriny sa 23. a 24.
3. dotkli až ôsmich obcí ružomberského okresu. Pocítilo ich
viac ako 1 400 domácností. Odstávky elektriny boli nevyhnutné kvôli dlhodobo prebiehajúcej
čiastočnej rekonštrukcii vedenia
veľmi vysokého napätia (110 kV)
medzi transformovňami v Liskovej a Dolnom Kubíne.
DVE MŔTVE ŽENY. V byte
v ružomberskom Políku našli
12. 3. dve mŕtve ženy vo veku 63
a 89 rokov. Podľa redakčných
informácií sa tak stalo na ulici
D. Makovického. Obhliadajúci
lekár predbežne vylúčil cudzie
zavinenie.
NÁSTRAHY PRE PSOV. Nebezpečné kusy mäsa s klincami
našli Ružomberčania na Nábreží
generála M. R. Štefánika, ale aj
na ďalších miestach. Čitateľ Peter Hromada nás upozornil na
nástrahy pre psov, ktoré niekto
rozhadzuje po meste. Predtým
podobné nástrahy objavili aj
ďalší Ružomberčania.

APRÍL 2021

Lengvarský ministrom
Prezidentka Zuzana Čaputova
1. apríla vymenovala novú vládu na
čele s Eduardom Hegerom, ktorý vystriedal premiéra Igora Matoviča.
Novým ministrom zdravotníctva sa
stal Vladimír Lengvarský. Na tento post ho navrhol minister obrany
Jaroslav Naď (nominant OĽaNO).

Riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku, ktorý
nahradil Mareka Krajčího, bola
jedna z mála personálnych zmien
na ministerskom poste pri rekonštrukcii vlády. Ostatní menovaní až
na výnimku ministra práce a financií
boli z pôvodnej vládnej zostavy.

Stručne
BORDOVÝ OKRES Okres Ružomberok bol od Veľkonočného
pondelka opäť bordový. Po štyroch týždňoch sa vrátil z čiernej do bordovej farby na covid
automate. Dáta sa pre takýto
posun museli potvrdiť druhým
týždňom.
ODMENY
ZÁCHRANÁROM.
Odmeny za prácu v prvej línii
dostali už aj záchranári. Lekári,
záchranári či vodiči záchraniek
si k najbližšej výplate prilepšili
v priemere o 350 eur. Príplatok
sa vyplácal od 1. marca.

Prezidentka vymenovala Vladimíra Lengvarského za ministra zdravotníctva.
Zdroj: online stream

Zmena cestovných
poriadkov MAD
Od piatka 2. apríla došlo k zmene
cestovných poriadkov mestskej
automobilovej dopravy (MAD)
v Ružomberku. Cestujúcich čakali
upravené trasy, opätovne predĺžené
prechodné obdobie na jazdu bez cestovného lístka i pripravované zľavy
na cestovnom.
Od zavedenia nového dopravného
systému v januári stále trvalo prechodné obdobie, počas ktorého
bola možná jazda bez platného

cestovného lístka. Opätovne ho
predĺžili do 18. apríla. Dôvodom boli
pripravované zľavy cestovného pre
seniorov, ŤZP a darcov krvi.
Zvýšenie zliav pre vybrané skupiny
cestujúcich podporila spoločnosť
Mondi SCP na začiatok sumou
50-tisíc eur. Mesto sa podieľalo
čiastkou 70-tisíc eur, čo schválili
poslanci na aprílovom rokovaní
mestského zastupiteľstva.

Obmedzenia dopravy
Jazdné pruhy na ceste I/18 pri Štiavničke boli od 6. apríla do 28. mája zúžené.
Počas dvoch májových víkendov sa
premávka pustila len v jednom jazdnom pruhu. Vodičov tak na výjazde
z Ružomberka smerom na Liptovský
Mikuláš čakali dopravné obmedze-

nia. Pri vstupe do Mondi v blízkosti
odbočky na Štiavničku budovali parkovisko pre nákladné vozidlá.
Zlepšiť má logistiku i prístup do
závodu. V rámci projektu zasiahlo
aj cestu 1/18, na ktorú sa napojí parkovisko novou križovatkou.
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OČKOVANIE. Koncom marca prekročil očkovací tím ÚVN
hranicu 15-tisíc zaočkovaných.
Ide o počet za necelé tri mesiace,
s vakcináciou začali 11. januára.
Záujemcovia o očkovanie sa prihlásili v systéme tzv. čakárne.
Termíny prideľovali podľa veku,
nie času registrácie.
DAR Z NEMECKA. Nemecko
darovalo ÚVN 31 pľúcnych ventilátorov spolu s príslušenstvom
v hodnote približne 150-tisíc
eur. Budú slúžiť pacientom
s ťažkým priebehom ochorenia
Covid-19. Z nich je 25 ventilátorov darom od nemeckého ministerstva obrany a 6 ventilátorov
od rezortu zdravotníctva.
CHCEL SI VZIAŤ ŽIVOT. Muž
z okresu Ružomberok si ľahol
na koľajnice a čakal na príchod
vlaku. Zasiahol miestny šofér
taxislužby, ktorý po polnoci zabránil tragédii. Pri ružomberskej
vlakovej stanici našiel v koľajisku ležať muža a odtiahol ho do
bezpečia. Muž bol pod vplyvom
alkoholu a takýmto spôsobom
vraj chcel vyriešiť rodinné
problémy.

MÁJ 2021

Nový papierenský stroj Stručne

V ružomberských papierňach 11.
mája predstavili nový papierenský stroj PS 19 za účasti prezidenta
Mondi SCP Bernharda Pescheka,
predsedu predstavenstva Miloslava Čurillu i ministra hospodárstva
Richarda Sulíka. Stroj rozšíril portfólio spoločnosti o nový produkt.
Vyrába kartón s ročnou kapacitou
300-tisíc ton a ponúkne prácu

ďalším 125 zamestnancom.
Nový papierenský stroj je súčasťou
programu veľkej modernizácie
spoločnosti za posledné dva roky vo
výške 370 miliónov eur. Súčasťou investície je aj rozsiahla modernizácia
celulózky a tiež nový automatický
sklad pre hotové výrobky, linka
a sklad pre zberový papier, ako aj
čistiareň odpadových vôd.

SČÍTANIE. Od 3. mája prebiehalo asistované sčítanie obyvateľov. Mesto Ružomberok vytvorilo dve kontaktné miesta,
kde im so sčítaním pomohol
stacionárny asistent. Mobilný
asistent ich navštívil doma, ak
o takúto službu požiadali.
VÝPADOK SEMAFOROV. Semafory na križovatkách v Ružomberku začiatkom mája nefungovali niekoľko dní. Dôvodom bola podľa radnice
porucha káblového systému.
Dopravu riadili v rannej a popoludňajšej špičke policajné hliadky. Na križovatkách bola situácia
neprehľadná a tvorili sa kolóny.

Nový papierenský stroj vyrába kartón. Foto: Anna Zábojníková

Revúca sa vyliala
Ani nie rok po veľkých povodniach
na dolnom Liptove sa živel 18. mája
opäť prihlásil o slovo. Podľa SHMÚ
prekročila hladina rieky Revúca nad
ránom na Podsuchej 170 cm, čo zodpovedá 3. stupňu povodňovej aktivity. Za 24 hodín tak hladina stúpla
o takmer 80 centimetrov.
Od skorých ranných hodín zasahovali profesionálni hasiči pri Vápenke

v Bielom Potoku, kde sa vylievala
Revúca. Asistovali im aj dobrovoľní
hasiči z Vlkolínca. Hladina Revúcej
popoludní klesla, situácia v Bielom
Potoku bola stabilizovaná.
Hladiny riek boli zvýšené aj v Liptovskej Lužnej, Liptovskej Štiavnici a v Ludrovej. Zatopené pivnice
aj kultúrny dom hlásili aj v Liptovských Revúcach.

Nový ultrazvuk
Na gynekologicko-pôrodníckej klinike v ústrednej vojenskej nemocnici majú od mája nový ultrazvuk. Nový prístroj umožňuje posunúť diagnostiku z druhého trimestra tehotenstva
do obdobia prvého trimestra.
Veľký prínos nového prístroja
vidia lekári aj v diagnostike gy-

nekologických ochorení, ako sú
napríklad nádory malej panvy.
Nový 3D/4D ultrazvuk má oveľa
vyššiu rozlišovaciu schopnosť.
Umožní lekárom už v 11.-12. týždni
tehotenstva zhodnotiť základnú
morfológia srdca a diagnostikovať
niektoré vrodené poruchy plodu –
ako je napríklad Downov syndróm.
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BANKOVKA VLKOLÍNCA. Ružomberok má od mája už svoju
druhú zberateľskú bankovku.
Jej motívom je ulička Vlkolínca,
ktorú lemujú tradičné zrubové
domčeky. V pozadí je zachytený
aj vrch Sidorovo. Predaj spustili
v posledný májový víkend. Kolekciu suvenírových bankoviek
rozšírila vlani bankovka, ktorá
zobrazuje Malinô Brdo.
HORELO HUMNO. V Liptovských Revúcach v noci horelo humno. Požiar sa rozšíril aj
na 6 rodinných domov, zasiahol
3 hospodárske budovy, altánok, 2 osobné motorové vozidlá
a 3 motorky. Na mieste udalosti
zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Škodu predbežne
vyčíslili na viac ako 200-tisíc eur.
Pri udalosti sa nikto nezranil.
DROGOVÁ AKCIA. Policajti vykonali 29. 5 v okrese Ružomberok. policajnú akciu zameranú
na odhaľovanie drogovej trestnej
činnosti, počas ktorej zadržali
31-ročného Ružomberčana.

JÚN 2021

Cyklisti v pešej zóne
Pešiu zónu v centre mesta Ružomberok otvorili od 1. júna aj pre
cyklistov na skúšobné tri mesiace.
Mesto následne vyhodnotí, či bude
zmena trvalá. Dovtedy mohli cez
ulice Podhora a Mostová prechádzať
iba vo vyhradenom čase, od 1. 6. už
mohli jazdiť bez obmedzení.
Pre cyklistov v pešej zóne nevyznačili pruh. Radnica ho nevedela
vytvoriť podľa platnej vyhlášky,

prednosť na pešej zóne mali aj
naďalej chodci. Správanie cyklistov
v pešej zóne plánovali častejšie kontrolovať, rovnako aj zneužívanie
vjazdu motorovými vozidlami.
O podporu cyklodopravy sa snažili
aj iniciátori projektu Ružomberkom
bajkom. V spolupráci s radnicou vytvorili pracovnú skupinu, ktorá má
na starosti rozvoj mikromobility
v meste.

V pešej zóne umožnili vjazd aj cyklistom. Foto: Nikola Marhefková

O pozemkoch na Kľačne
Na júnovom zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Ružomberku
poslanci rozhodovali aj o predaji
pozemkov na sídlisku Kľačno. Vedenie mesta aj súkromný developer
mali s lokalitou iné zámery.
Spoločnosť Nelly Consulting na
Liptovskej ulici chcela postaviť
bytovku so sto bytmi a obchodné
centrum. V prípade predaja pozemkov by do mestskej kasy putovalo
minimálne 68-tisíc eur. Radnica
v lokalite plánuje výstavbu nového

zariadenia pre seniorov, vypracovanie štúdie realizovateľnosti v hodnote 4-tisíc eur v apríli dodatočne
zaradila do investičného plánu.
Mestská rada aj stavebná komisia
neodporúčali žiadosti o predaj vyhovieť, finančná komisia odporúčala
parcely predať formou obchodnej
verejnej súťaže. Poslanci na návrh
vedenia mesta odhlasovali, aby
pozemky ostali vo vlastníctve mesta
Ružomberok.

Tragický pád
Na vyhliadke Malý Roháč v Kvačianskej doline došlo 28. júna k tragickému pádu. Turistka sa pošmykla a spadla do rokliny, ktorej hĺbka
je približne 80 metrov. Ostala ležať
v toku rieky Kvačianka, okamžitá
pomoc svedkov preto nebola možná.

Osem profesionálov z Horskej
záchrannej služby sa do exponovanej rokliny muselo dostať za
pomoci lanovej techniky. Hasiči
postupovali korytom rieky, policajti išli po ceste. Život dievčaťa sa nepodarilo zachrániť.
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Stručne
OKRES V RUŹOVOM. Od 31.
mája platilo nové rozdelenie
okresov podľa covid automatu.
Epidemická situácia sa zlepšila
aj v dolnom Liptove, ružomberský okres sa z červeného po
týždňoch prefarbil na ružový,
bol v 1. stupni varovania.
NOVÝ RIADITEĽ. Ústrednú
vojenskú nemocnicu (ÚVN)
v Ružomberku od 1. 6. dočasne
viedol Róbert Rusnák. Do funkcie bol vymenovaný na dobu
určitú, do vymenovania nového
riaditeľa po úspešnom vykonaní
výberového konania. R. Rusnák
začal v nemocnici pôsobiť pred
25 rokmi ako prednosta kliniky
neurochirurgie.
VIAC PACIENTOV. Počet hospitalizovaných pacientov v UVN
v júni mierne stúpol. Začiatkom
mesiaca mali hospitalizovaných
v priemere 8 pacientov koncom
ich bolo 17. Z toho štyria potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu
a dvaja pacienti boli na technológii high flow. K 25. 6. zaočkovali vo vakcinačnom centre 38
262 obyvateľov, z toho 3 288
zaočkoval mobilný tím.
ZATOPILO PIVNICE. Počas prietrže mračien 21.6. v Likavke dážď
zobral so sebou do potoka veľa
blata a zeminy. Potok Žabovo
sa zmenil na hustú zemitú vodu
a v momente sa zdvihol o jeden
a pol metra. Nánosy sa pri premosteniach pozachytávali a tvorili
vode prekážky, voda sa vyliala na
cesty a zaplavila aj rodinné domy,
ich dvory či záhrady. Hasiči čerpali
vodu zo zatopených pivníc a dvorov, čistili cesty, jarky a dažďové
vpuste aj priepusty v okolí kostola
a obecného úradu aj pri družstve.

JÚL 2021

Nová plaváreň
O financovaní novej mestskej
plavárne v Ružomberku rokovali
poslanci koncom júna. Plaváreň vychádza na viac ako sedem miliónov
eur, čo je drahšie ako petržalská,
podľa ktorej ju budú stavať.
Vedenie mesta chce jej výstavbu
zaplatiť z bankového úveru. Vziať
si ho má obchodná spoločnosť CZT
Ružomberok, s.r.o., v ktorej má
mesto stopercentný podiel. Splátky
a úroky bude kryť radnica z mestského rozpočtu.
„Tento model výstavby je z pohľadu
celkovej výšky financovania stavby

ako najvýhodnejší. Spoločnosť CZT
má dostatočný ročný obrat, vykonáva podnikateľskú činnosť a je
platcom DPH, čo ju predurčuje na
splnenie požiadavky poskytnutia
úveru a odpočtu DPH pri výstavbe
plavárne,“ uvádza sa v rokovacom
materiáli. Ručiteľom by bolo mesto.
Predpokladanú hodnotu zákazky
stanovili na 7,2 milióna eur s DPH
(6 miliónov bez DPH). Finálna
cenu vzíde z verejného obstarávania dodávateľa stavby. Súťažiť ho
bude spoločnosť EVMI, ktorá uspela
v tendri.

Stručne
TESTOVANIE ZA POPLATOK.
Ústredná vojenská nemocnica
(ÚVN) spustila antigénové testy
pre samoplatcov. Testovanie od
3. 7. prebiehalo v mobilnom odberovom mieste na Považskej ulici.
Výška poplatku za vykonanie testu bolo 15 eur, platiť bolo nutné len
pripravenou presnou hotovosťou.
LEN REGISTROVANÍ. V Žilinskom kraji v júli očkovali aj ľudí
bez termínu, od 10. 7. už len prihlásených s pozvánkou. Vo všetkých 16 očkovacích centrách
v kraji prestali očkovať ľudí
bez predchádzajúcej registrácie. Zaočkovať sa dalo aj v ambulanciách 33 lekárov, ktorí sa
zapojili do očkovania.
VAKCIZUZKA. Kraj spustil
od 19. 7. výjazdové očkovanie
v mestách a obciach. Vakcinačná
mobilná jednotka „VakciZuzka“
vyrazila do najmenej zaočkovaných regiónov, kde sa mohli
dať zaočkovať aj záujemcovia
bez termínu v systéme čakárne
ani v zozname náhradníkov.

Na tomto mieste postavia novú plaváreň, Foto: Jaroslav Moravčík

Podpisy pod petíciu
Aktivisti začali zbierať v centre mesta podpisy na záchranu ružomberskej Kalvárie. Verejnou petíciou sa
snažia docieliť oddialenie plánovanej výstavby bytových domov
od kaplniek. Petícia prebiehala online, od 22. júla ju mohli v uliciach
Ružomberka podpísať aj osobne.
„Petíciou nebojujeme proti nikomu,
len chceme, aby mesto Ružomberok a spoločnosť CPI Slovakia začali
hľadať riešenie, ako neohrozovať
Kalváriu, pretože existuje silný verejný záujem, aby jedna z posledných

ružomberských pamiatok nebola
touto výstavbou znehodnotená,“
zdôvodnil člen petičného výboru
a niekdajší viceprimátor mesta Miroslav Zuberec.
Petícia žiada, aby mesto Ružomberok a primátor bezodkladne zabezpečili cez nástroje územného
plánovania aj ochranu územia
Kalvárie a jej okolia pred nevhodnou zástavbou. ,,Zabezpečili by tým
hodnotu, rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva mesta Ružomberok,”
odôvodňujú iniciátori petície.
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NEDOSTATOK KRVI. Akútny
nedostatok krvi mala v polovici
júla ÚVN. Prosila všetkých darcov krvi, aby prišli darovať krv
na kliniku hematológie a transfúziológie. Možný bol aj individuálny odber (mimo bežné odberové dni v utorok a štvrtok),
presný termín si darca mohol
dohodnúť telefonicky.
PRÍKAZ NA ZATKNUTIE. Polícia pátrala po 32-ročnom Ružomberčanovi. Peter Rajský bol
hľadaný od 16. júna, pričom bol na
neho vydaný Okresným súdom
Ružomberok príkaz na zatknutie.
Hľadaný sa úmyselne skrýval, nakoľko vedel, že ho hľadá polícia.

AUGUST 2021

Kontrolóri na radnici
V ružomberskej radnici začiatkom
augusta realizovali kontrolnú akciu
úradníci z Najvyššieho kontrolného
úradu (NKÚ). V roku 2017 zistili
pochybenia pri spôsobe financovania mestskej spoločnosti Kultúrny
dom A. Hlinku (KDAH). Teraz preverovali, či ich radnica napravila.
V roku 2017 preveroval NKÚ
v Ružomberku všetky mestské
spoločnosti a pochybenia zistil len
v prípade KDAH. V roku 2015 uzatvorilo mesto s KDAH zmluvu
o poskytnutí dotácie na náklady
spojené s jeho činnosťou. Dodat-

kom neskôr navýšili dotovanú
sumu o 15-tisíc eur, pričom časť
peňazí použili aj na vyplatenie odmien pre členov predstavenstva
a dozornej rady spoločnosti. Neboli ale schválené v rozpočte, podľa
kontrolórov tým došlo k porušeniu
zákona. Výsledky kontroly musia
prerokovať aj mestskí poslanci.
Podľa NKÚ primátora tiež môžu
uznesením zaviazať realizáciou opatrení. Úrad dal mestu odporúčanie,
aby zvážili možnosť transformácie
akciovej spoločnosti na príspevkovú, resp. rozpočtovú organizáciu
mesta.

Stručne
BEZ REGISTRÁCIE. Od 3. 8.
spustila očkovanie bez registrácie aj ÚVN vo svojom vakcinačnom centre na Považskej ulici. Zaočkovať sa bez prideleného
termínu mohla nasledovné dva
týždne iba dospelí a mládež od
16 rokov v sprievode zákonného
zástupcu, nie detí.
TESTY NA OBJEDNANIE. Na antigénové testovanie v mobilnom
odberovom mieste na Považskej
ulici sa od 9. 8. dalo objednať už
len elektronicky. Cena zostala 15
eur, od polovice augusta sa znížila
na 5 eur. Na PCR testy za 65 eur sa
tiež objednávalo.
POMOC V LESE. Horskí záchranári pomáhali 4. 8. zranenému
lesnému robotníkovi,ktorý si zranil
dolnú končatinu pri práci v lese
nad obcou Liptovská Lúžna. Zranený sa nachádzal v komplikovanom teréne, odkiaľ ho po ošetrení transportovali na nosidlách.
V ústí doliny Banské ho odovzdali
posádke RZP na prevoz do nemocnice.

Štátni kontrolóri preverovali financovanie Kultúrneho domu A. Hlinku.
Foto: Jaroslav Moravčík

Opäť raz o bytovkách
na Plavisku
Mestskí poslanci v pondelok 2. augusta mimoriadne rokovali o nájomných bytoch na Plavisku. Radnica
vysúťažila spoločnosť, ktorá postaví
druhú a tretiu bytovku. Žiadosť
o prvú museli znova upravovať, čo
si zopakovali už minimálne päťkrát.
Zákazku na bytovky č. 2 a 3 vyhrala bratislavská spoločnosť Sytiq.

Verejné obstarávanie znížilo cenu
bytového domu č. 2, mesto ušetrilo
celkovo 137-tisíc eur. Výstavba druhej bytovky bude stáť 2,73 milióna
eur. Verejné obstarávanie prinieslo nižšiu cenu aj pri bytovke č. 3.
Totožná spoločnosť ju postaví za
2,67 milióna eur, čo o 120-tisíc eur
menej, s akou šlo mesto do súťaže.
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POŠKODIL BUSTU. Príslušník
Mestskej polície v Ružomberku
si 29. 8. po 22. hodine všimol na
Námestí Andreja Hlinku muža,
ktorý niečo kotúľa. Išlo o bustu Scota Viatora z rohu priečelia budovy
mestského úradu, kde ostali trčať
iba roxory, ktoré plastiku držali.
Hliadka zistila, že ide 25-ročného
Ružomberčana, ktorý bol zjavne
pod vplyvom návykovej látky, hoci
alkohol z jeho dychu nebolo cítiť.
PÁTRANIE. Polícia vyhlásila 21. 8.
pátranie po Jozefovi Janotkovi. Na
63-ročného Ružomberčana vydal
súd príkaz na zatknutie. Hľadaný
sa úmyselne skrýva, nakoľko vie, že
sa voči jeho osobe vedie trestné konanie.

SEPTEMBER 2021

Fullove dni 2021
Tretí ročník festivalu FULLOVE
DNI opäť pritiahol do centra mesta
Ružomberok nielen množstvo návštevníkov, ale aj známych umelcov.
Nechýbali diskusie, módna prehliadka, divadelné predstavenia či koncert.
Iniciátorom akcie bol Inštitút
RK a Galéria Ľudovíta Fullu.
Do organizácie mestského festiva-

lu sa zapojili Liptovské múzeum,
centrum mesta, Hýrošov park či
Kultúrny dom Andreja Hlinku Aj
tento rok na spomínaných miestach mohli ochutnať niečo zo života
či diela Ľudovíta Fullu. Trojdňový
(9. – 11. septembra) mestský festival
FULLOVE DNI 2021 opäť oživil ulice
Ružomberka a priniesol rôzne formy
umenia.

Stručne
OČKOVANIE. Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) od 7. 9.
spustila očkovanie aj jednodávkovou vakcínou Janssen od
spoločnosti Johnson & Johnson.
Vo svojom vakcinačnom centre
na Považskej ulici očkovali dovtedy len vakcínou Comirnaty od
spoločnosti Pfizer.
ORANŹOVÝ OKRES. Okres
Ružomberok si udržiaval začiatkom septembra priaznivé čísla
a zaradil sa k zeleným v Covid
automate, od 20. 9. sa zmenil
na rizikovejší oranžový. Klinika
infektológie ÚVN na Považskej
ulici prijímala od 16. 9. už len
pacientov s Covidom-19 alebo
s podozrením na toto ochorenie.

Festival opäť oživil centrum mesta. Foto: Jaroslav Moravčík

Stretnutia s pápežom
Druhý deň návštevy Slovenska
13. septembra začal Svätý Otec
v Prezidentskom paláci v Bratislave.
Medzi hosťami boli aj dve zdravotníčky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Prednostka
Kliniky infektológie Anna Lesňáková a Katarína Fúrová, ktorá bola
počas I. a II. vlny pandémie vedúcou
sestrou Kliniky anesteziológie a in-

tenzívnej medicíny.
Na stretnutie s pápežom Františkom
v prezidentskej záhrade pozvali aj
rehoľnú sestru Hermanu z Ludrovej.
Tretí deň návštevy Slovenska strávil
pápež František na východe Slovenska. Tam sa stretol na osobnej audiencii aj s podnikateľom Milanom
Fiľom.

Bez nových autobusov
Autobusy mestskej dopravy (MAD)
jazdili od 1. septembra opäť v štandardnom režime. Zmeny nastali aj
v cestovných poriadkoch. Došlo
k zvýšeniu jazdného taktu a posilneniu spojov, doplnili tiež požadované
školské spoje.

Do septembra malo jazdiť už 12
nových autobusov. „Dodávky technológií a ďalších nízkopodlažných
vozidiel skomplikovala covidová
situácia a robíme maximum pre
skrátenie čakacích lehôt,“ vysvetľovalo mesto.
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OPILOVALI STROMY. Radnica začala s očistou stromoradia
na Námestí Andreja Hlinku.
Práce pozostávali z opilovania
zoschnutých a napadnutých
konárov a celkovej očisty stromov. Práce schválili dotknuté
úrady a mali skončiť v sobotu
18. 9., v lokalite obmedzili parkovanie.
ZRUŠILI INTERNÁT. Koncom
augusta zrušili Školský internát
Strednej odbornej školy polytechnickej. O vyradenie internátu zo siete škôl požiadal jeho
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj. Dôvodom bol nezáujem
študentov o ubytovanie. Už od
minulého školského roka mal
internát pozastavenú činnosť.
PÁTRANIE. Polícia vyhlásila
pátranie po 32-ročnom Matejovi
Zvadovi z Ružomberka. Muž bol
nezvestný od 7. 9., kedy odišiel
na neznáme miesto a nevrátil sa.
Príbuzným o sebe nepodal žiadne informácie.

OKTÓBER 2021

Požiar v nemocnici
V nedeľu 17. októbra krátko pred
pol ôsmej ráno vypukol požiar
v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Horieť začalo
v podkroví chirurgického pavilónu.
Príčinou požiaru bol podľa predbežných zistení elektrický skrat.
Nikto z pacientov ani personálu
nemocnice sa nezranil.
Na mieste zasahovali takmer tri

desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Požiar strechy
sa im podarilo krátko po 14-tej hodine lokalizovať. Vojenská nemocnica zároveň začala s evakuáciou
približne 70 pacientov. Pacientov
previezli do inej časti nemocnice aj
do zdravotníckych zariadení v okolí.
Pre rozsiahly požiar pozastavili časť
plánovaných operácií.

Stručne
TRI ROKY ZA EXTRÉMIZMUS. Súd schválil 15. 10. dohodu
o vine a treste pre Michala Buchtu, bývalého funkcionára ĽSNS
v Ružomberku. Obvineného
uznal za vinného zo zločinu
rozširovania
extrémistických
materiálov a iné. Uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní
troch rokov s podmienečným
odkladom na skúšobnú dobu tri
roky s probačným dohľadom.
GRANT. Mesto Ružomberok
získalo takmer 490-tisíc eur na
projekt podpory opatrovateľskej
služby. Z
nenávratného finančného prostriedku poputujú zdroje 30 opatrovateľom
a opatrovateľkám v meste.

Požiar vypukol v podkroví chirurgického pavilónu. Foto: Viktor Mydlo

Za zachovanie súdu
Zamestnanci Okresného súdu
v Ružomberku protestovali
v polovici októbra proti navrhovanej reforme súdnictva.
Po zmene súdnej mapy by sa ružomberský súd spolu s mikulášskym zlúčil
do nového Liptovského obvodu. Súd
mal sídliť práve v susednom okrese.

V Ružomberku by ostalo detašované
pracovisko pre trestných sudcov.
Do Ružomberka 25. októbra prišiel
aj predseda parlamentu Boris Kollár.
V budove Okresného súdu sa stretol s jej predsedníčkou Jankou Majerčíkovou aj so zamestnancami.

Nová bytovka
Základný kameň nájomnej bytovky
Plavisko 1 poklepali 6. októbra
v Ružomberku. Postaviť ju plánujú
do budúcej jesene. Nový bytový dom
poskytne žiadateľom o mestské

bývanie 39 bytov. Bytovka vznikne
v bývalom areáli Technických služieb.
Na pozemku o rozlohe 6 549 metrov
štvorcových plánuje mesto postaviť
ďalšie dve nájomné bytovky.
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HORELO OPÄŤ. V centre mesta Ružomberka oproti Školským
schodom vypukol 29. 10. požiar.
Plamene zachvátili strechu objektu, ktorý je momentálne
neobývaný. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči aj dobrovoľníci. V budove mali dlhšie prespávať bezdomovci, pri
požiari nebol nikto zranený.
PAMÄTNÍK. V Černovej odhalili pamätník rodáka Vendelína Javorku. Jezuitu, vzdelanca,
spisovateľa, politického väzňa
a jedného z najväčších slovenských misionárov, ktorý precestoval Áziu a Rusko. Bol prvým
rektorom Pápežského kolégia Russicum v Ríme. Žilinská
diecéza so Spoločnosťou Jezuitov sa usiluje o jeho blahorečenie.
OCENENIE. Medzinárodnú cenu
vojvodu z Edinburgu si prevzali
aj zástupcovia ružomberských
škôl - cirkevného Gymnázia sv.
Andreja a Strednej zdravotníckej
školy M.T. Schererovej.

NOVEMBER 2021

O spoločnosti Skipark
Poslanci Ružomberka na zasadnutí mestského zastupiteľstva 3.
novembra schválili Memorandum
o spoločnom postupe pri nadobudnutí a prevádzke strediska Malinô
Brdo so spoločnosťou Skipark RK.
V dôvodovej správe sa o.i. uvádza,
že mesto eviduje snahu akcionára
Mondi SCP, a.s. investovať do strediska Malinô Brdo a získať pod-

poru mesta pre jeho ďalší rozvoj.
Zámerom investora je získať istotu
budúcich dobrých vzťahov a podpore veľkej investície. Účasť mesta
môže byť kľúčová pri podpore rozvoja strediska z rozpočtu Európskej únie a iných podporách, podmienených účasťou samosprávy.
Názory poslancov v diskusii sa
rozchádzali, memorandu schválila väčšina 15 poslancov.

Kabínková lanovka Hrabovo - Malinô Brdo. Foto: Jaroslav Moravčík

Okres získal žolíka
K 11. novembru sa v ružomberskom
okrese zaočkovalo 65,5 percent obyvateľov nad 50 rokov. Ružomberok
tak získal žolíka, ktorý mu umožnil
polepšiť si v Covid automate o jednu
farbu.
Obyvatelia dolného Liptova mali
zažívať nanajvýš opatrenia bordovej fázy. V nej sa nachádzal okres
Ružomberok hneď po prvom novembrovom týždni, keď bol zaradený do najprísnejšej čiernej
farby. Návrat do menej rizikového

stupňa mu zaručili klesajúci počet
prípadov, ako aj tesné priblíženie sa
k potrebnej hranici zaočkovanosti.
Konzílium odborníkov v polovici novembra predstavilo návrh
sprísnenia opatrení. Reagovali
tak na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a prudký nárast
pozitívnych. Vláda neskôr schválila núdzový stav, kedy prestal platiť
Covid automat a celé Slovensko sa
začiernilo.
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Stručne
NOVÝ RIADITEĽ. Riaditeľom
Ústrednej vojenskej nemocnice
(ÚVN) v Ružomberku ostal Robert Rusnák, niekdajší prednosta
kliniky neurochirurgie. Rusnák bol
od júna poverený jej vedením, v októbri uspel vo výberovom konaní.
NOVÝ PREZIDENT. Novým
prezidentom
ružomberských
papierní Mondi SCP sa s účinnosťou od 1. novembra stal Matjaž Gorjup, rodák zo Slovinska.
Prišiel z polygrafickej spoločnosti Viappiani Printing LTD v Taliansku, kde zastával pozíciu
generálneho riaditeľa.
STRET S MEDVEĎOM. Nad Liptovskou Štiavnicou došlo 4. 11.
k stretu človeka s medveďom. Incident sa odohral počas dopoludnia pod Vratnou skalou. 40-ročný
Slovák stretol v lese na vzdialenosť približne 15 metrov medveďa,
ktorý sa rozbehol oproti nemu.
Pri následnom úteku si muž poranil koleno. Podarilo sa mu dostať
k lesným robotníkom, ktorý ho
pomocou lesného stroja zviezli
k ceste. Tam ho horskí záchranári
ošetrili a na vlastnú žiadosť transportovali domov.
STÍHANÝ NA SLOBODE. Mladý
Ružomberčan, ktorý poškodil bustu Scota Viatora, bude
stíhaný na slobode. Koncom augusta ničil z nepochopiteľných
príčin kultúrnu pamiatku. Škoda sa vyšplhala na 600 eur. Polícia obvinila 25-ročného muža
z Ružomberka z trestného činu
výtržníctva a trestného činu
poškodzovania cudzej veci. Obvinený je stíhaný na slobode.
Ďalšie okolnosti prípadu sú
predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

DECEMBER 2021

Prvá lyžovačka
Stredisko Malinô Brdo ski & bike
park otvorilo lyžiarsku sezónu
v nedeľu 26. decembra. Kompletne
aj so spodnou zjazdovkou do Hrabova ho chceli otvoriť v závislosti od
podmienok na zasnežovanie začiatkom nového roku.
V prevádzke bola 4-sedačková lanovka a detský lyžiarsky vlek, ako aj
zjazdovka Hlavná časť 1a. Do strediska lyžiarov dopravila 8-miestna

kabínová lanovka. K zmene oproti
minulosti došlo v prípade skibusov.
Lyžiari sa k údolnej stanici kabínkovej lanovky dostanú mestskou
hromadnou dopravou.
Malinô Brdo 3. januára prerušilo
lyžiarsku sezónu. Dôvodom bolo
prudké oteplenie a s ním spojený
rapídny úbytok snehu zo zjazdoviek.
Po ochladení stredisko opäť otvorili.

Stručne
HORELI GARÁŽE. V Rybárpoli 2. 12. ráno horelo. Požiar
drevených garáží na Ulici Ž. Silbigera hasili piati ružomberskí
hasiči. ,,Drevené garáže alebo
skôr chatky, ktoré úplne zhoreli.
Údajne sa požiar rozšíril z auta,
ktoré začalo horieť. V troch bytoch boli popraskané aj okná. Pri
požiari sa nikto nezranil,” uviedla poslankyňa Adriana Stolárová.
NAFÚKAL ZA VOLANTOM.
Pozitívny výsledok dychovej
skúšky 3,52 promile alkoholu
mal 3. 12. počas policajnej kontroly 41-ročný vodič z okresu
Ružomberok. Pod vplyvom alkoholu šoféroval osobné motorové vozidlo značky Kia v obci
Hubová. Hliadka mu zadržala
vodičský preukaz a predviedli ho
na policajný útvar. Muž čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.

Po ročnej pauze sa začalo lyžovať v stredisku Malinô Brdo. Foto: Filip Kubáň

Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo z baziliky Narodenia Pána v Betleheme malo
v polovici decembra prvú „zastávku“ v Prezidentskom paláci. Postupne sa vďaka skautom šírilo do
kostolov a domácností na Slovensku, kde to má už 32-ročnú tradíciu.

Do roznášania svetla sa opäť zapojili aj skauti z 9. zboru skautov a skautiek Laca Krónera v Ružomberku.
Od stredy 22. decembra bolo svetlo
dostupné v 16 kostoloch v dolnom
Liptove.

Koniec rozhlasu
Radnica spustila od 1. decembra
nový spôsob komunikácie s obyvateľmi prostredníctvom SMS
správ, e-mailov a mobilnej aplikácie.
Nové spôsoby informovania majú
postupne nahradiť mestský rozhlas.
Od roku 2017 samospráva vynaložila na údržbu mestského rozhlasu
23-tisíc eur. Vynakladané sumy

a potreba modernizácie informačných kanálov mesta tak viedli
k hľadaniu alternatívnych riešení,
ktoré by zefektívnili použitie verejných zdrojov určených na komunikáciu s občanmi.
Mestský úrad napokon začal testovať tri nové informačné kanály,
ktoré zamestnanci interne testovali
počas novembra.
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SKONČIL V CELE. Pri Ivachnovej chytili 8. 12. vodiča,
nafúkal vyše 4 promile. 37-ročný
Ján skončil rovno v cele. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu
úradného rozhodnutia. Polícia
zistila, že vozidlo je vyradené
z cestnej premávky a obvinený
muž má právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest zákazu
činnosti viesť motorové vozidlá.
ZÁSAH HORSKEJ SLUŽBY.
Na Chate pod Borišovom 17. 12.
pomáhala Horská záchranná služba (HZS). Mladý zamestnanec
stúpil na klinec a poranil si chodidlo. Horskí záchranári ho ošetrili a na nosidlách transportovali do
Necpalskej doliny k terénnemu
automobilu HZS, ktorým ho napokon dopravili o nemocnice.

ANKETA

Čo nás čaká v roku 2022?
Na plány v tomto roku sme sa opýtali starostov
obcí a primátora mesta z dolného Liptova.
Začiatkom tohto roka sme sa
opýtali primátora mesta a starostov obcí z okresu Ružomberok: „Čo Vás čaká v tomto roku,
resp. na čo by ste sa chceli v obci
zamerať?“ Spomedzi všetkých
25 oslovených najvyšších predstaviteľov samospráv dolného
Liptova nám do uzávierky odpovedalo deväť z nich.

Vieme, že život mesta nie je
len o výstavbe, ale predovšetkým o občanoch, preto chceme,
aby Mestský úrad bol aj naďalej
pre občanov dobrým partnerom,
spoľahlivým spoločníkom aj oddaným ochrancom.“

chodcov a moderné detské ihrisko
na námestí v Strednom Sliači.
Prebiehajú aj dôležité rokovania medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP),
š. p. a obcou o úprave koryta potoka Sliačanka, aby sa zabránilo
budúcim možným povodniam.“

Milan Frič
starosta Liptovských Sliačov
Igor Čombor
primátor Ružomberka
„Najdôležitejšie
pre
Mesto
Ružomberok a našich občanov
v roku 2022 bude vysporiadať sa
s aktuálnymi nástrahami, ktoré
vyplývajú z pandemickej situácie. Som rád, že poslanci dali na
konci uplynulého roka ,zelenú´
rozpočtu mesta na rok 2022 a investičnému plánu na rok 2022 a
preto sa môžu pracovníci Mestského úradu na čele s vedením
mesta pustiť do novej výstavby
nášho mesta.
Spomedzi všetkých najdôležitejších plánov vyberiem dostavbu
mestského nájomného bývania
v bytových domoch Plavisko 1, 2
a 3. Naša pozornosť bude maximálne upriamená aj na proces
prípravy viacerých IBV v meste
a na zvládnutie začiatočných fáz
výstavby novej mestskej plavárne.

„Rok 2022 bude pre nás veľmi
dôležitý, pretože našu obec čaká
dokončenie dôležitých projektov a zrealizovanie nových investičných akcií. Na konci roka
2021 sme skolaudovali rekonštrukciu a nadstavbu moderného
zdravotného strediska, kde budú
mať svoje ordinácie všeobecný
lekár, gynekológ, detská lekárka,
zubná lekárka a lekáreň. Bude tu
aj denné sociálne centrum pre
seniorov a v budove, tiež prevádzka kaderníctva.
Do konca mája 2022 dokončíme
výstavbu moderného zberného
dvora, kde už máme polovicu
prác hotovú. Ďalším projektom
bude zateplenie obecného úradu
a kultúrneho domu, na čo sme
už dostali dotáciu 185 554 eur
a musíme to zrealizovať do konca septembra 2022. Vypracované
sú aj projekty na výstavbu novej
materskej školy, dva chodníky pre
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Milan Kašák
starosta Liptovskej Teplej
„Prioritou v investičnej oblasti
bude začatie prvej etapy výstavby
chodníka popri ceste III. triedy
2213 od budovy, v ktorej sídli
Slovenská pošta až po spoločnosť
Libeto. Ďalšími akciami bude
vybudovanie detského ihriska
v areáli futbalového ihriska. Z
toho, keďže je v ňom aj tenisový
kurt a mládežou veľmi obľúbené
multifunkčné ihrisko, už vzniká
taký oddychový areál. Doplní sa aj
niekoľko prvkov na vznikajúcom
ihrisku na workout. Nemalé investície pôjdu tiež do budovy
školskej jedálne Základnej školy
s materskou školou, kde prebehne
rekonštrukcia elektroinštalácie.
Budeme pripravovať projekty na
zníženie energetickej náročnosti
budov vo vlastníctve obce.“

ANKETA
a splaškovej kanalizácie pre IBV
Sihote 2 II. etapa.“

Branislav Hrbček
starosta Lúčok

Marián Javorka
starosta Likavky

„V roku 2022 sa určite zameriame
na dokončovacie práce, ktoré sme
rozbehli v uplynulých rokoch. Prioritou sú práce na areáli Markuška, revitalizácia cintorína a revitalizácia areálu vodopádu. Na
niektoré činnosti a práce očakávame schválenie dotácií. Proces
schvaľovania by mal byť v poslednej fáze. No za najväčší úspech
považujem začatie prípravných
projektových prác na výstavbu
prvej nájomnej bytovky a prác
na novej individuálnej bytovej
výstavbe (IBV) Bôrové.“

„V roku 2022 plánujeme zrealizovať: prístavbu hasičskej zbrojnice, obnovu a modernizáciu ulice Pod Paračkou (slepá časť) a jej
odvodnenie, dokončenie prípravy a možné začatie výstavby
a prestavby dvoch bytových domov pod Paračkou. V pláne je
tiež rekonštrukcia chodníkov od
Grenstavu po autobusové nástupište, kompletná obnova autobusovej zastávky pri predajni
Agromilk, pokračovanie v modernizácii verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu, ukončenie
pozemkových úprav na Strážniku
a začiatok pozemkových úprav
lokalít pod Mníchom a okolo cintorína. Chceme podať žiadosť na
vybudovanie zberného dvora pri
pekárni, dodávateľsky vybudovať
optickú dátovú sieť v obci.“

Dušan Lauko
starosta Liptovskej Štiavnice
„Z investičných akcií, ktoré obec
plánuje v roku 2022 spomeniem
dve: 1.ukončenie územného plánu
obce, za ktorý obec zaplatila takmer 40 000 eur: 2. chceli by sme
vybaviť stavebné povolenie na
výstavbu pravostranného chodníka pre peších od začiatku obce
v dĺžke približne 900 metrov.
Z kultúrnych akcií spomeniem
akciu Deň obce, resp. Stretnutie
rodákov. Ak to pandemická situácia umožní, túto akciu by sme zrealizovali v júli.“

Otto Brtko
starosta Komjatnej
„Obec Komjatná sa tohto roku
zameria na stabilizáciu dodávok
pitnej vody, koncom minulého
roku sme jej mali nedostatok.
Postavíme nový záchyt prameňa.
Chceli by sme vybudovať účelovú
komunikáciu k zbernému dvoru, pokračovať vo vysporiadaní
miestnych komunikácií, aspoň
legislatívne dokončiť priestory
na nový cintorín a prečíslovať
celú obec po schválení Územného
plánu.“

Albín Husarčík
starosta Liptovskej Lúžnej
Ladislav Zvara
starosta Štiavničky
„Plánované sú tri investície na
rok 2022: 1. Zateplenie budovy
kultúrneho domu: 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie
na výstavbu miestnych komunikácií v novej IBV Sihoť a Kamenec, ako aj vybavenie stavebného
povolenia: 3. Rozšírenie vodovodu
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„V
pláne
máme
rozšírenie
zberného dvora, výstavbu multifunkčného športového areálu,
výstavbu chodníka a lavičky pre
peších.“

Pripravila: Lívia Dvorská

ŠPORT

Motiváciou sú všetci,
ktorí sú lepší
Rodák z Liptovskej Osady jazdí za český klub, je trojnásobný
majster Slovenska v cyklokrose a miluje turistiku. O tom,
čo ho priviedlo k cyklistike, ako vyzerajú tréningy a čo čaká
profesionálneho cyklistu sme sa rozprávali s Matejom Ulíkom.
K čomu máš bližší vzťah, k horskej cyklistike alebo k cyklokrosu?
Horská cyklistika bude vždy prevažovať, pretože je to olympijská
disciplína,
ale cyklokros
mám rád. Je to
disciplína pre
ľudí, ktorých
to
naozaj
baví.
Bicyklovať, keď je
-5
stupňov,
sneží, prší, je
blato, to ťa
musí naozaj
baviť. Aj preto by som sa
chcel v tejto
sezóne, ktorá
už
nebude
ovplyvňovaná
olympijskou
nomináciou,
oveľa
viac
venovať cyklokrosu a možno absolvovať celú
sezónu až po majstrovstvá sveta.
Nedávno si sa stal trojnásobným
majstrom
Slovenska
v cyklokrose. Ako hodnotíš svoje výsledky v ostatnej cyklistickej sezóne?
Pretekovú sezónu som začal na
začiatku februára v Turecku, kde
sa mi podarilo pozbierať kvalitné výsledky, vrátane pódiových

umiestení. Po návrate do Európy
som pokračoval v pretekoch,
ale výsledkovo som sa trápil. Až
koncom júna som sa dokázal na
medzinárodnej scéne opäť dostať
na pódium. Z majstrovstiev Slo-

tretí titul v poradí, takže s týmto
som spokojný. Odjazdil som len
dva svetové poháre. V jednom sa
mi podarilo dostať do top 40, čo
je celkom fajn. Ešte mám pred
sebou pár pretekov v tejto sezóne,
tak
verím,
že sa budem
výsledkovo
zlepšovať.
Každý niekde
začínal.
Aké boli tvoje
začiatky
v cyklistike?

Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose
v Šamoríne
Foto: Ján Melicher

venska som si odniesol titul a druhé miesto. Majstrovstvá Európy
a sveta mi vôbec nevyšli. Takže
počas sezóny sa striedali horšie
a lepšie chvíle. V cyklokrosovej
sezóne som jazdil celkom stabilne,
ale nepodarilo sa mi prebojovať
na stupne víťazov. Na majstrovstvá Slovenska som sa dokázal
veľmi dobre pripraviť a získať
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Začal
som
dosť neskoro,
tuším,
keď
som mal 14
rokov.
Brat
sa začal voziť
na
bicykli
po okolitých
kopcoch,
ja
som išiel párkrát s ním
a začalo ma to baviť. V septembri
sa každoročne koná časovka na
Smrekovicu, tak ma rodičia prihlásili, aby som si to vyskúšal. Boli
to moje prvé preteky, na ktorých
som hneď aj vyhral. To bol taký
impulz. V ďalšej sezóne som začal
jazdiť slovenský pohár v horskej
cyklistike v kategórii kadetov,
kde som nevyhrával, ale pohyboval som sa medzi najlepšími
slovenskými jazdcami. Bavilo ma
to a vydržal som až po prvé maj-

ŠPORT
strovstvá Slovenska, ktoré som
prekvapivo vyhral. A odvtedy sa
to všetko začalo.
Liptovská Osada je tvoja rodná
obec. Ako často chodíš za rodinou?
Áno, je to môj domov. Precestoval
som už veľkú časť sveta, ale vždy
si vravím, všade dobre, doma najlepšie. Domov sa vraciam vždy,
keď je to možné. Zatiaľ nebolo potrebné, aby som sa niekam odsťahoval.
Už štvrtý rok jazdíš za zahraničný klub Expres CZ - Tufo
Team Kolín.
Nemáš v pláne
zmeniť
klub?
Áno, sú to
štyri roky. Na
ďalšiu sezónu
mám už podpísanú zmluvu
so súčasným
tímom. V tíme
to veľmi dobre
funguje, sme
super partia,
takže
zatiaľ
som
spokojný. V športe
sa veľmi nedá
plánovať,
meniť klub sa
nechystám, ale rýchlo sa to môže
zmeniť.
Mnohí z nás si nevedia predstaviť ako vyzerá deň cyklistu,
ktorý tento šport robí naplno.
Vedel by si nám popísať svoj
harmonogram počas bežného
dňa?
Tréning sa odvíja od toho, v akej
časti sezóny sa nachádzam. Ale
aspoň pre predstavu, nasledovne.
Ráno mávam rozcvičku, ľahké

posilňovanie alebo rôzne aktivity nalačno. Nasledujú raňajky.
Potom vyrážam na tréning, ktorý
na začiatku sezóny býva dlhý
v rozmedzí 4-7 hodín, počas
sezóny sa to skracuje na 2-4 hodiny. Po tréningu, samozrejme,
obed. Niekedy nasleduje ešte druhá tréningová fáza, potom je priestor na regeneráciu, masáž, saunu
a podobne. Na záver večera,
strečing a pekný deň za mnou.
Máš nejakú obľúbenú trať,
po ktorej si rád zajazdíš?
Najviac sa mi páčia trate v Ra-

Matejovým dlhodobým cieľom sú
olympijské hry
Foto: Ján Slavíček

kúskom Leogangu a Francúzskom Les Gest.
Popri športe si treba vedieť
aj oddýchnuť. Ako sa zvykneš
odreagovať a načerpať novú energiu?

typu. Rád chodím na turistiku po
okolitých horách a zajazdím si na
motorke.
Kto je tvoja najväčšia
motivácia?
Všetci, ktorí sú lepší odo mňa.
Čo ťa čaká v tomto roku?
Prvý mesiac v roku 2022 bude
stále patriť cyklokrosu. Počas
neho absolvujem sústredenie
v Španielsku, tri svetové poháre
a majstrovstvá sveta v Amerike.
Potom si dám určite chvíľu pauzu
a postupne sa
začnem pripravovať na
sezónu horskej cyklistiky, v ktorej to
budem smerovať k majstrovstvám
Slovenska,
sveta a Európy. Taktiež
by som sa
chcel pripraviť na niektoré kolá Svetového pohára
v horskej cyklistike.
V tomto roku
by sa malo
začať súťažiť
o miestenku
na olympijské hry v Paríži, takže
chcem od začiatku o miesto bojovať.
Aké plány máš do budúcnosti?
Chcem sa neustále zlepšovať. Mojím dlhodobým cieľom sú olympijské hry.
Patrícia Kurpašová

Samozrejme, oddych je veľmi
dôležitý. Odreagujem sa vždy, keď
vypadnem z tréningového stereo-
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SLOVO VYDAVATEĽA

Pomoc
prináša radosť
Vážení čitatelia,
milí Ružomberčania,
koniec minulého roku bol pre mňa
hektický, ale aj radostný. Teším
sa, že v rámci projektu Pomôžte
nám pomôcť mohol Inštitút RK
spríjemniť najkrajšie sviatky tým,
ktorí našu pomoc najviac potrebujú. Ďakujeme za vaše tipy, aj
vďaka ktorým malo krajšie Vianoce šesť rodín z mesta a okresu
Ružomberok. Sú to skutočne silné
príbehy plné emócií, s ktorými sa
môžete aspoň krátko oboznámiť
v mesačníku RK Magazín –
mediálnym partnerom projektu.
Na konci minulého roka bol priestor aj trochu bilancovať. Na za-

sadnutí Redakčnej rady si jej členovia vypočuli Správu o činnosti
vydavateľstva za rok 2021. Riaditeľ vydavateľstva ich oboznámil
s vývojom inzercie, predaja a distribúcie, ako aj návštevnosti webu
a profilov na sociálnych sieťach či
personálnom obsadení redakcie.
Zhodnotili sme obsahové zameranie v roku 2021 i návrh Edičného
plánu na rok 2022. V plodnej diskusii sme si vymenili názory na
ďalšie fungovanie našich titulov
a cením si aj prínosné podnety na
zlepšenie ich fungovania.
Začiatok nového roku prináša
aj zmenu v redakcii, o ktorej informujeme nižšie. Chcem sa

poďakovať Anne Zábojníkovej
a Nikole Marhefkovej za pôsobenie
v našom vydavateľstve, ktoré posunulo naše tituly na kvalitatívne
vyššiu úroveň. Verím, že nové
redaktorky nadviažu na ich prácu
a udržia aj zlepšia nastavený
štandard.
Prajem vám šťastný nový rok
2022, pevné zdravie, pracovné
úspechy a rodinnú pohodu.
Robo Kolár
vydavateľ RK Magazínu,
predseda Inštitútu RK,
organizátor Fullových dní

Novinky z vydavateľstva
V našom vydavateľstve R PRESS dochádza od začiatku tohto roka k zmenám v redakcii. Novou redaktorkou a editorkou webu je Patrícia Kurpašová.
Absolventka masmediálnej komunikácie má skúsenosti s novinárskou prácou aj pôsobením v oblasti
marketingu. Novou externou redaktorkou je Lívia
Dvorská, ktorá má dlhoročnú prax v žurnalistike
a marketingovej komunikácii.

Poďakovanie redaktorkám
Chcem sa aj touto formou poďakovať Anne Zábojníkovej a Nikole Marhefkovej za prácu vo vydavateľstve
R PRESS a jeho tituloch – mesačníku RK Magazín
a webovom portáli rkmagazin.sk. Aj keď som mal
len krátku možnosť spolupracovať s mladými kolegyňami, cením si kvalitu ich článkov a celkový
prínos v oblasti spravodajstva a publicistiky. Počas
celého obdobia som rešpektoval výber tém autoriek
a nezávislosť ich tvorby. O to viac ma mrzí, že sa
rozhodli odísť. V ďalšom pôsobení obom prajem veľa
úspechov.

Obe pochádzajú z dolného Liptova, kde aj žijú
a majú vzťah k regiónu. Sľubujeme si od nich lepšie
zmapovanie diania v meste a okrese Ružomberok.
Zároveň očakávame posilnenie spravodajského charakteru webového portálu rkmagazin.sk, ako aj prínos
nových tém a rozšírenie okruhu záujmu na ďalšie
oblasti života do mesačníka RK Magazín.

Miroslav Parobek
riaditeľ vydavateľstva R PRESS
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