
RK MAGAZIN

Fullove diela prvýkrát 
opúšťajú mesto Ružomberok
Havarijný stav Galérie Ľ. Fullu. Budova je výrazne poškodená, 
do priestorov zateká voda, diela museli previezť. 
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E D I T O R I Á L

M
arec je výnimočný mnohými zmenami. 
Začína sa jar, rozkvitajú prvé kvety, 
prebúdza sa život. Viacerí netrpezlivo 
čakáme na zmenu času, vďaka ktorej si 
vychutnáme kávu na terase o čosi dlhšie. 

Aj slnečná lyžovačka poteší nejednu lyžiarsku dušu. 
Na druhej strane, končia sa fašiangy, obdobie osláv  
a sprievodov, ktoré sa na istý čas zastavilo. 

Presne pred dvomi rokmi v marci k nám neohlásene 
zavítala vírusová pliaga, s ktorou zápasíme dodnes. 
Odvtedy sme nasadili rúška a žijeme inak ako predtým. 
Napriek tomu sa zdá, že nás čaká uvoľňovanie opatrení. 
To nám dodáva nádej, že s prichádzajúcou jarou uvidíme 
viac úsmevu na uliciach a detského jašenia na ihriskách.

Začína sa aj obdobie kníh a veľkého marcového číta-
nia. Ruku na srdce, koľko kníh prečítate za jeden me- 
siac? Jednu, dve alebo žiadnu? Nech vašu poličku zdobí 
akýkoľvek počet kníh, dôležité je, že vám padnú do ruky. 
Veríme, že si v rámci knižného maratónu nájdete čas 
aj na naše najnovšie magazínové číslo. Pripravili sme 
si pre vás opäť zaujímavé témy.

Milí čitatelia, napriek tomu, čo sa aktuálne deje za naši-
mi hranicami na Ukrajine, veríme, že si nájdete dôvod na 
úsmev. Opatrenia sa uvoľňujú, prichádza jar a zima je ten-
to rok naozaj krásna. Užívajte si čas s rodinou, blízkymi  
a načerpajte energiu v prírode za ligotu slnečných lúčov.

S vydaním marcového čísla sme museli týždeň počkať, 
pretože karanténa ovplyvnila aj našu redakciu.

Príjemné čítanie Vám želá, 

Patrícia Kurpašová
redaktorka a web editorka
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akékoľvek použitie časti alebo celého diela, najmä rozširovanie, rozmnožovanie, 

akýmkoľvek spôsobom, mechanickým alebo elektronickým, v slovenskom 

alebo akomkoľvek inom jazyku. 
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Do bytovky v Ružomberku, kde 
býva poslanec Národnej rady 
SR Ján Benčík sa v sobotu 19. 
februára poobede dostala skupi-
na odporcov obrannej zmluvy 
s USA. Búchali mu na dvere, vy-
zývali ho, nech otvorí, nazývali ho 
„udavačom a vlastizradcom“. Vo 
vchode vylepili plagáty s textom 
„tu býva vojnový štváč“. 

„Syn odišiel na futbal 
do Popradu, ja poz-
erám hokej, keď niekto 
zvoní zdola. Manželka 
sa ozve, pýta sa, kto je, 
vraj občania. Samozre-
jme im neotvorí. Ho- 
vorím jej, že je iba 
otázka času, kedy 
budú pred bytom.  
A o chvíľu sú nao-
zaj tu,“ opísal zážitok 
Benčík na svojom pro-
file na sociálnej sieti, 
kde uviedol aj ďalšie 
podrobnosti. 

„Ísť na chodbu a hádať sa s nimi 
podľa mňa nemá význam. Keď 
to trvá hodnú chvíľu, zavolám 
políciu. Kým príde polícia, partič-
ka je už dolu pred vchodom a 
odchádza od bytovky. Polica-
jti ich legitimujú, pričom časť 
z nich pred nimi nalepí plagát 
na plagátovaciu plochu neďale-
ko bytovky. Ako zistím neskôr, 
plagátmi oblepili celý vchod 
zvnútra aj zvonka. Katarína Bo- 
ková, predtým členka a kandidát-
ka ĽSNS, už nejaký čas členka 
kabaretnej partičky okolo Rober-
ta Šveca zo Slovenského hnutia 

Vtrhli do bytovky 
poslanca parlamentu

obrody. Spolu s ňou ďalších 7-8 
chlapov a dve slovenské zástavy.“

Prípadom sa už zaoberá polícia
 
Poslanec parlamentu Ján Benčík 
(klub SaS) na svojom profile uvere-
jnil aj fotografie a celú fotodoku-
mentáciu incidentu poskytol aj 
polícii. Zároveň informoval, že na  

 

skupinu podal trestné oznámenie.  
 
„Rozhorčenie nad počínaním sku- 
pinky, ktorá vošla do nášho vcho- 
du a zvonili susedom, vyjadrili 
aj naši spolubývajúci z bytovky. 
Viacerí boli vystrašení. So správcu 
bytového domu nášho spoločen-
stva vlastníkov sme riešili, aby 
sa urobili opatrenia, ktoré by za-
bránili vstupu neoprávnených 
osôb do našej bytovky a obťažova-
niu ich obyvateľov,“ potvrdil pre 
RK Magazín J. Benčík.

„V sobotu v poobedňajších ho- 
dinách prijala polícia na číslo 
158 oznámenie, že pred jedným 
z obytných domov v Ružomber-
ku sa pohybuje hlučná skupina 
osôb. Táto skupina sa domá- 
hala vstupu do obytného domu,  
v ktorom býva poslanec so svojou 
rodinou. Polícia po príchode na 
miesto vyzvala z dôvodu podoz-

renia páchania proti-
právneho konania tieto 
osoby na predloženie 
dokladov totožnos-
ti,” uviedla kraj- 
ská polícia v Žiline na 
sociálnej sieti. Hliadka 
podľa jej informácií vy-
konala všetky potrebné 
úkony s cieľom zdo-
kumentovania skutku  
a určenia jeho právnej 
kvalifikácie.

Podľa poslanca so 
skupinkou, ktorá si ho- 

vorila „občania“ a „aktivisti“, bola 
bývalá členka a kandidátka ĽSNS. 
Katarína Boková zo Slovenského 
hnutia obrody, ktorá neúspešne 
kandidovala na starostku obce 
Turčianske Kľačany, si o celej akcii 
nakrútila video. V ňom sa prizna-
la aj k ďalším nátlakovým akciám 
pred dverami poslancov na iných 
miestach Slovenska (Peter Vons 
z OĽaNO, Sebastián Kozárek  
z OĽaNO - pozn. red.).

Miroslav Parobek

Poznámka redakcie: Ján Benčík je 
členom Redakčnej rady RK Ma- 
gazínu.

S P R A V O D A J S T V O

Odporcovia obrannej dohody s USA búchali na dvere poslanca 
NR SR Jána Benčíka z Ružomberka a vyzývali ho, aby otvoril. 

4

Do bytovky, kde býva poslanec 
NR SR, vtrhli odporcovia obrannej 
dohody s USA.  
Foto: Facebook – profil Jána Benčíka 



Začiatkom februára získala nová 
Poliklinika ROZANKA právoplat-
né kolaudačné rozhodnutie. Oby-
vatelia mesta a okresu Ružombe- 
rok sa môžu tešiť na nové priestory  
a moderné ambulancie, čakárne  
i zázemie. Na jednom mieste v nej 
nájdu aj lekáreň či pobočku zdra-
votnej poisťovne 
Dôvera. Pred bu-
dovou môžu pria- 
mo zaparkovať 
svoje autá. 

„Povolenie stavbu 
užívať (Kolaudačné 
r o z h o d n u t i e – 
pozn. aut.) zna-
mená, že už nič 
nebráni jej plnému 
využitiu. Stavby 
sme dokončili  
v súlade s odsúhla- 
senou projektovou 
dokumentáciou  
v zmysle platného 
územného plánu,“ uviedol Róbert 
Kolár, konateľ stavebnej firmy 
Avestav, ktorá je zhotoviteľom 
stavby. 

Moderné ambulancie  
a zázemie aj parkovisko

V poliklinike na ulici Zarevúca bude 
16 špecializovaných ambulancií,  
v ktorých bude pracovať 40 za- 
mestnancov. Do nových priestor-
ov sa postupne začínajú sťahovať 
lekári. Nájdu tu zubnú, chirurgickú 
či urologickú ambulanciu, ale aj en-
dokrinológa a ďalších špecialistov. 
„Pacientom sa tu bude poskytovať 
len ambulantná starostlivosť a do-

Nová poliklinika  
je už skolaudovaná

plní sieť zdravotníckych zariadení 
v našom meste,“ hovorí R. Kolár. 

Viacerí lekári sa do nových prie-
storov presťahujú z ambulancií  
v meste, ďalší pochádzajú aj  
z iných častí Slovenska „Budú tu aj 
nová pobočka očnej kliniky z Ban- 

 
 
 
skej Bystrice či onkológie z Košíc. 
Záujem je značný a keby sme mali 
ešte jedno-dve poschodia, dokáza-
li by sme ho zaplniť,“ pochválil sa 
konateľ spoločnosti Poliklinika 
Ružomberok.

Parkovisko pred budovou ponúkne 
34/ alt. 63 parkovacích miest, vrá-
tane dvoch pre imobilných klientov. 
„Bude tu vstupná rampa a pacienti, 
ktorí prídu na vyšetrenie, budú mať 
parkovanie zadarmo. Ostatní klien-
ti budú mať parkovanie spoplat-
nené. Ďalšie parkovacie miesta 

vzniknú po dobudovaní priľahlej 
budovy,“ vysvetlil R. Kolár. 

Nová poliklinika  
vyrástla na zelenej lúke

Investor začal budovať nové zdra-
votnícke zariadenie na voľných 

pozemkoch, ktoré 
získal od mesta vo 
verejnej obchodnej 
súťaži za 115-tisíc eur. 
Stavebné povolenie 
na ,,Polyfunkčný ob-
jekt s poliklinikou 
Ružomberok“, ako 
aj „Komunikácie  
a spevnené plochy“ 
nadobudlo právoplat-
nosť v marci 2018.

V projekte doš-
lo počas výstavby  
k určitým zmenám  
v dispozičnom us-
poriadaní, ale aj vo 

vlastníckych vzťahoch. Štvorpod-
lažná budova je postavená v mo- 
dernom industriálnom štýle a bude 
bezbariérová. „Stavebné náklady 
boli vo výške približne 3,5 milióna 
eur. Celkovo vychádza táto investí-
cia ešte o milión viac,“ doplnil Kolár.

Nová poliklinika už čoskoro umožní 
zlepšenie dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti v našom meste. Lekári 
si postupne preberajú svoje ambu-
lancie aj miestnosti na zákroky, 
aby ich mohli zariadiť modernou 
technikou.  

Miroslav Parobek

S P R A V O D A J S T V O

V nových priestoroch Polikliniky ROZANKA nájdu moderné  
ambulancie a zázemie, lekáreň, zdravotnú poisťovňu aj parkovisko.
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Nová Poliklinika ROZANKA  
je už dokončená. 
Foto: Jaroslav Moravčík



Na diaľnicu, ktorej súčasťou je 
tunel Čebrať, čakajú Ružomberča-
nia aj slovenskí vodiči niekoľko 
rokov. Mala by výrazne zlepšiť 
dopravnú situáciu v meste tým, 
že odkloní tranzitnú dopravu 
od centra mesta. Ukončenie 
výstavby diaľnice je prisľúbené na 
konci roka 2023. 

Ide o nezvyčajný úkaz

Aby toho nebolo málo, počas den-
ných prác na budúcej liptovskej 
diaľnici stavbári objavili jaskyňu. 
Okamžite kontaktovali Štátnu 
ochranu prírody a jaskyniarov zo 
Správy slovenských jaskýň (SSJ), 
ktorí útvar podrobne preskúmali. 
Žiadny z predchádzajúcich pries-
kumov pritom nenaznačoval, že 
by sa na týchto miestach mala 
jaskyňa nachádzať.

Na tento nezvyčajný úkaz narazi-
li pri výkope stavebného zárezu. 

Objavili nezvyčajnú jaskyňu

Hlavný geológ stavby Andrej Žil-
ka to označil za netypické, pre-
tože nález vopred neidentifikovali 
prieskumy. „Našli sme ho v úplne 
spodných etážach. Vzhľadom na 
geologické prostredie, v ktorom 
sme ho zachytili, je to veľmi ne-
očakávané. V takomto geologic- 
kom prostredí sa jaskynné útvary 
nevyskytujú, prípadne len veľmi 
ojedinele,“ priblížil hlavný geológ 
stavby. 

Jaskyňa prekvapila  
najmä bohatosťou výzdoby

Podarilo sa odkryť časť jaskynného 
útvaru, ktorý má dĺžku 31 metrov 
a výšku 1,5 metra. Nachádza sa 
tam veľmi bohatá sintrová výzdo-
ba. Jaskyniar Pavel Herich zo SSJ 
opísal, že už od vchodu videli nád-
hernú krasovú výzdobu, sintrové 
náteky či veľké brčká. Po preko-
paní sa do ďalšieho priestoru uvi-
deli pomerne veľkú pagodu, ktorá 

je vysoká 70 centimetrov. ,,Má 
nádhernú oranžovo-žltú farbu  
s ďalšími kvapľami a bohatou 
krasovou výzdobou,“ načrtol He- 
rich. Nachádzajú sa tam aj tri 
malé sintrové jazierka.

Jaskyňa bola prekvapením nie- 
len pre stavbárov, ale najmä pre 
jaskyniarov. „V takomto geo-
logickom prostredí, konkrétne 
v mráznickom súvrství sme 
skutočne neočakávali jaskyňu 
takéhoto rozsahu. Pátrame po 
Slovensku a Európe, či vôbec 
poznáme ďalšie podobné jaskyne,“ 
vysvetlil Herich.

Záchrana už nebude možná

Najskôr sa zdalo, že nálezisko 
jedinečného jaskynného útvaru 

S P R A V O D A J S T V O

Pri výstavbe liptovského úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová 
narazili na jaskyňu, ktorá sa nachádza pri Hrboltovej. 
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Bagristi znenazdajky natrafili na 
nezvyčajnú jaskyňu.  

Foto: Správa slovenských jaskýň



predĺži výstavbu diaľnice, no 
jaskyniari po podrobnom pre-
skúmaní a zmapovaní zistili, že 
jaskyňa je poškodená. Práce na 
diaľnici ju zničili tak, že jej záchra-
na by už nebola možná. „Nesie 
už výrazné znaky deštrukcie od 
zahlbovania sa do terénu strojmi. 
Je z časti zarútená, bloky stro-
pu už padajú na podlahu, čiže je 
neúmyselne deštruovaná. Záchra-
na jaskyne zrejme nebude možná 
najmä pre jej polohu a priestor, 
v ktorom sa nachádza. Podľa 
plánov výstavby má byť ešte celý 
odťažený.“ informoval jaskyniar 
Herich.

Objavenie jaskyne  
nepredĺži stavbu diaľnice

Väčšina jaskyne leží na miestach, 
kadiaľ povedie diaľnica. Oby-
vatelia Hrboltovej chceli jaskyňu 
zachovať, no Národná diaľničná 
spoločnosť (NDS) potvrdila, že 
práce na diaľnici nebudú pre-

rušené a budú pokračovať v sta- 
novenom čase.

„Tento nález nebude mať vplyv na 
lehotu výstavby diaľnice, a teda 
na konci roku 2023 ju budú môcť 
motoristi plne využívať,“ poveda-
la Eva Žgravčáková, hovorkyňa 
NDS.

Diaľnica tak dostala prednosť. 
Pamiatku na jedinečnú jaskyňu 
si budeme môcť pozrieť v mú- 
zeách. To najkrajšie z výzdo-
by jaskyne odnesú do múzeí  
v regióne Liptov. Časť do Múzea 
ochrany prírody a jaskyniar- 
stva v Liptovskom Mikuláši  
a časť zostane v Liptovskom múzeu  
v Ružomberku. „Niektoré kvaple 
sa budeme snažiť zachrániť a ve- 
novať do liptovských múzeí,“ uza-
vrel jaskyniar Herich.

Patrícia Kurpašová

S P R A V O D A J S T V O
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Objavená jaskyňa má
 bohatú sintrovú výzdobu. 

Foto: Správa slovenských jaskýň

V jaskyni sa týčila veľká  
70-centimetrová pagoda. 

Foto: Správa slovenských jaskýň



Solidaritu s Ukrajinou a jej oby-
vateľmi, ale najmä s viac ako 
stovkou ukrajinských študen-
tov Katolíckej univerzity (KU)  
v Ružomberku vyjadrili vo štvrtok 
24. februára jej študenti a zamest-
nanci. Podujatie pripravili študen-
ti žurnalistiky Filozofickej fakulte 
(FF) KU.

Približne 200 študentov a za- 
mestnancov univerzity si vypoču-
lo ukrajinskú hymnu a prihovorili 
sa im slovenskí študenti, kvestor 
univerzity Ján Kamoďa a dekan FF 
KU Marek Babic. „V tých okami-
hoch ukrajinskí študenti podľa 
mňa pocítili, že nie sú sami, ale 
majú našu podporu. Oni sú teraz 

Solidarita s Ukrajinou

na Slovensku v bezpečí, ale ich 
rodiny doma čelia agresii, výbu-
chom, z minúty na minútu neve-
dia, ako sú na tom ich rodičia, 
súrodenci, blízki,” podotkol Babic.

Ukrajinskí študenti  
to majú psychicky náročné

Pre študentov, ktorí sú vzdialení 
stovky, ba až tisícky kilometrov 
to je určite psychicky náročné. Byť 
odlúčený od svojich rodín, ktoré 
sú priamo v dianí nebezpečného 
vojnového konfliktu. „Mám rodi-
nu v Kyjeve, ktorý práve bombar-
dujú. Len čakajú, čo sa bude diať. 
Ďakujem za túto podporu, pretože 
pre nás je to veľmi dôležité,” po- 

vedala Mária, ukrajinská študent-
ka filozofie na FF KU.

„Momentálne sú v situácii, kedy 
sa nemôžu vrátiť domov. Od  
rána ich nachádzate na chod-
bách plakať, rozprávate sa s nimi, 
modlíte sa za nich. Ale potrebujú 
vedieť, že sa o nás môžu oprieť. 
Preto sme urobili stretnutie, aby 
sme ukázali našu spolupatričnosť. 
Ukrajinská hymna, kvety vo far-
bách ukrajinskej vlajky. To je ma- 
ličkosť, ktorá dokáže vyjadriť to, 
čo nedokážeme povedať,“ dodala 
sestra Hermana, doktorantka žur-
nalistiky. 

Duchovný správca Univerzitného 

S P R A V O D A J S T V O

Študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity vytvorili zo sviečok 
srdce pre Ukrajinu. Večer podporila Ukrajincov aj verejnosť.
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Študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity vytvorili zo sviečok srdce pre Ukrajinu. Zdroj: Marek Hasák



a pastoračného centra KU Ján Bys- 
triansky predniesol modlitbu za 
mier a pokoj na Ukrajine. Na záver  
sa celé zhromaždenie spoločne 
pomodlilo a prítomní zapáli-
li sviečky, uložené do tvaru 
veľkého srdca na znak spolu-
patričnosti s Ukrajinou. „Som 
rád, že študenti našej fakulty 
nezostali sedieť, nemlčali, cho-
pili sa iniciatívy a z ich strany 
prišla takáto spontánna reak-
cia,” dodal dekan FF KU.

Radnica chce pomôcť,  
občania vyjadrili podporu

Hovorca Viktor Mydlo in-
formoval verejnosť, že mes-
to Ružomberok je v úzkej 
spolupráci s KU a spoločne 
vytvárajú podmienky na pri-
jatie ukrajinských utečencov. 
„Mesto zasadne spolu s pred-
staviteľmi Katolíckej univerzity 
a spoločne rozhodnú o budúcich 
krokoch pri prípadnej migračnej 
vlne,“ uviedol Mydlo na svojom 
profile na sociálnej sieti.

Mydlo vyzýva na pomoc aj ostat-
ných obyvateľov mesta: „Ak by sa 
hrozba silnej migračnej vlny napl-
nila, bude sa vyžadovať od každého 

 
 
 

 z nás pomoc nevinným civilistom.  
Preto mnohí, kto sa venujete do-

brovoľnej činnosti, humanitárnej 
pomoci, rôznym zbierkam, prosím 
zozbierajte po epidémii svoje sily 
a buďte pripravení na to, že bude 

potreba poskytnúť pomoc 
nevinným civilistom, našim 
susedom Ukrajincom.“ 

Aj občania mesta Ružomberok 
vyjadrili podporu Ukrajincom 
po napadnutí vojskami Ruskej 
federácie. Vo večerných ho- 
dinách sa stretli desiatky 
Ružomberčanov symbolicky 
pri Súsoší slobody, aby vyjadri-
li podporu Ukrajincom vo voj- 
novom konflikte. Stretnutia 
sa zúčastnili aj viacerí ukra-
jinskí študenti, ktorí študujú 
na Katolíckej univerzite.

Samuel Kozolka 

S P R A V O D A J S T V O

9

Aj občania mesta Ružomberok  
vyjadrili podporu Ukrajincom.  
Foto: Samuel Kozolka

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity Marek Babic odovzdal 

časti ukrajinských študentov obilné 
klasy so stužkami v národných far-
bách Ukrajiny. Zdroj: Marek Hasák



Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy INEKO zverejnil pravidel-
ný rebríček najlepších základných 
a stredných škôl. V rámci Sloven-
ska najviac bodovali základné školy  
z Košíc či Bratislavy. Medzi desať 
najlepšie hodnotených základných 
škôl v Žilinskom kraji sa nepodarilo 
dostať ani jednej z okresov Ružom- 
berok a Liptovský Mikuláš. Napriek 
tomu však väčšina hodnotených 
škôl z Liptova má žiakov s nadprie-
mernými výsledkami v minulom 
školskom roku.

Škola v Liptovských Revúcach 
prekvapila

Medzi ružomberskými mestskými 
školami najlepšie obstála Základ-
ná škola Zarevúca s celkovým hod-
notením 7,1 bodu z možných 10 
bodov. Znamená to, že je hodnotená 
ako škola s výbornými výsledkami 
žiakov. V celkovom rebríčku sa u- 
miestnila na 228. mieste, čo je  
o 53 miest horšie umiestnenie v po- 
rovnaní s predchádzajúcim rokom.

Za ňou nasledovala Základná ško-
la v mestskej časti Černová (231.

Poznáme najlepšie školy  

miesto) a Základná škola Klačno 
(341. miesto). Spomedzi súkrom-
ných základných škôl sa ružom- 
berská Súkromná základná škola 
DOTYK umiestnila na 188. mieste 
s celkovým hodnotením 7,3.

Medzi základnými školami v ob- 
ciach sa najlepšie umiestnila 
Základná škola s materskou školou 
Liptovské Revúce. Skončila na 173. 
mieste s celkovým hodnotením 7,3 
bodu. V okrese Ružomberok tak 
získala najlepšie umiestnenie. Oproti 
minulému roku si výrazne polepšila.

Do prvej dvestovky sa nedosta-
li ostatné základné školy v okolí 
Ružomberka. Na 386. mieste 
skončila Základná škola s mater- 
skou školou Liptovská Teplá a 
za ňou Základná škola s mater-
skou školou Lúčky (401.miesto)  
s celkovým hodnotením 6,7.

Najlepšia stredná škola v Ružom- 
berku je Obchodná akadémia

Stredné odborné školy sú najlepšie 
na východe Slovenska. Na prvých 
dvoch priečkach sa umiestnili ško-
ly v Prešove a Poprade. Spomedzi 
ružomberských stredných škôl naj- 
lepšie dopadla Obchodná akadémia 
v Ružomberku s celkovým hod-
notením 7,4. Umiestnila sa na 18. 
mieste spomedzi vyše 400 hod-
notených odborných stredných 
škôl. V porovnaní s minulým rokom 
je to o 8 miest horšie umiestnenie.

Obchodná akadémia v Ružomberku 
je zároveň najlepšou školou v rám-
ci Žilinského kraja. Na ostatných 
dvoch miestach v rámci Ružom- 
berka skončila Stredná zdravotníc-
ka škola Márie Terézie Schererovej 

(93. miesto) a Stredná odborná ško-
la polytechnická (233. miesto).

Samostatne sa hodnotili aj 
gymnáziá. Najlepšie sú v Bratislave, 
Košiciach a Žiline. Medzi ružom- 
berskými sa najlepšie umiestnilo 
Gymnázium v Ružomberku na Ulici 
Š. Moyzesa (79. miesto) s celkovým 
hodnotením 6,0. Dostalo sa aj do 
prvej desiatky najlepších gymnázií 
v rámci Žilinského kraja.

Rebríčky škôl komplexne  
nehodnotia kvalitu školy,  
ale výsledky žiakov

„Kvôli pandémii Covid-19 síce ne-
bolo možné do hodnotenia zahrnúť 
aktuálne výsledky žiakov z Tes-
tovania 5 a 9, či z písomnej časti 
externej formy maturity za školský 
rok 2020/21, keďže sa neuskutočni-
li, no tieto ukazovatele nevypadli 
z výsledného hodnotenia úplne,“ 
informuje vo svojom blogu INEKO.

Dodáva, že tieto výsledky čerpali 
z predchádzajúcich štyroch škol-
ských rokov. Do hodnotenia tak 
zahrnuli výsledky žiakov zo škol-
ských rokov 2017/18 a 2018/19.  
V prípade Testovania 5 sú zahrnuté 
výsledky aj za šk. rok 2019/20.

INEKO vo svojom blogu dodáva, že 
uvedené rebríčky škôl komplexne 
nehodnotia kvalitu školy, ale in-
formujú o výsledkoch žiakov. „Re-
bríčky tak nemusia plne vypovedať 
o kvalite školy, môžu však byť uži-
točným pomocným ukazovateľom 
pri výbere školy a najmä by mali 
pritiahnuť záujem verejnosti k dis- 
kusiám o kvalite škôl.“

Patrícia Kurpašová
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Najlepšou základnou školou v okrese 
Ružomberok je ZŠ s MŠ Liptovské 
Revúce. Foto: Patrícia Kurpašová
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Stručne
Hasiči v Žilinskom kraji od-
straňovali v nedeľu 30. januára 
následky silného vetra pri via- 
cerých zásahoch. Podľa Jaroslava 
Kapusniaka, riaditeľa Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru (HaZZ) v Žiline, zatiaľ 
neevidujú žiadne smrteľné zrane-
nia.

Doplnil, že v Ružomberku na 
Ul. Ivana Houdeka odstraňovali 
hasiči pomocou lezeckej techniky 
uvoľnenú strechu z letnej terasy. 
„Strechu s rozmermi desať krát 
dva metre uložili na bezpečné 
miesto.“

Obyvatelia hlásili kompliká-
cie spôsobené predovšetkým 
pádom suchých konárov, ktoré 
obmedzovali lokálnu dopravu. 
„Jeden strom sa zrútil blízko cesty 
do Hrabova a na Malinô Brdo. Ten-
to pád poškodil mostné zábradlie. 
Suchý strom sa zrútil aj na Smre- 
kovici,” uviedol hovorca mesta 
Viktor Mydlo.

Počas dňa boli v pohotovosti do-
brovoľní hasiči z Vlkolínca, ktorí 
pomáhali mestu zvládnuť kom- 
plikované poveternostné pod-
mienky. Pomocnú ruku podľa 
Mydla podali aj hasiči a polícia.

NOVÝ PROKURÁTOR. Ge- 
nerálny prokurátor Maroš 
Žilinka vymenoval do funkcie 
krajského prokurátora v Žiline 
Tomáša Balogha. Ružomberčan 
od 1. februára vo funkcii na- 
hradil Ingrid Šamajovú, ktorá 
odišla do dôchodku. TASR o tom 
informoval hovorca Generálnej 
prokuratúry SR Dalibor Skladan. 

OBMEDZENIA DOPRAVY. Ne-
priaznivá pandemická situácia 
ovplyvnila začiatkom februára 
prímestskú dopravu v Liptove. 
Do konca februára jazdila v hyb- 
ridnom režime. Obmedzenia sa 
dotkli aj Mestskej autobusovej 
dopravy v Ružomberku. Viacerí 
šoféri ochoreli na koronavírus  
a musia zostať v karanténe.

TÝŽDEŇ MANŽELSTVA. Do 
Národného týždňa manželstva 
(14. – 20. februára) sa zapojil aj 
Ružomberok. V meste a okolí 
pripravili viaceré podujatia, 
ktoré párom pripomínali, že 
manželstvo potrebuje každo-
dennú starostlivosť. Témou 12. 
ročníka NTM bol „Manželský 
trojuholník?“.

RAZIA NA DROGY. Ružom- 
berskí kriminalisti vykonali za- 
čiatkom februára úspešnú akciu 
zameranú na odhaľovanie dro-
govej trestnej činnosti. Počas 
akcie v Ružomberku zaistili per-
vitín aj marihuanu, ktoré zod-
povedá minimálne 205 dávkam 
jednotlivých drog. Vyšetrovateľ 
spracoval návrh na vzatie do 
väzby 33-ročného Mateja, ktorý 
je obvinený z nedovolenej výro-
by omamných a psychotropných 
látok.  

Redakcia

Vietor strhol strechu 

Elektrikári opravovali strhnuté vedenie aj v okolí Korytnice. Zdroj: SSD

Domácnosti zostali 
bez elektriny

Silný vietor poškodil aj elektrické ve-
denia na severe stredného Slovenska, 
niektoré domácnosti v dolnom Lip-
tove boli bez elektrického prúdu. Pre 
poškodené rozvodné siete bolo bez 
dodávok elektrickej energie celkovo 
30-tisíc odberných miest, čo je kritéri-
um vyhlásenia energetickej kalamity.

Situácia sa však postupne upoko-

jila. Energetikom zo Stredoslov-
enskej distribučnej (SSD) sa darilo 
problémy odstraňovať priebežne. 
Začiatkom februára bolo bez  
elektriny zhruba tisíc domácností.  
Podľa hovorcu SSD Miroslava Gej- 
doša mali elektrikári najviac práce 
na Liptove a Hornom Považí. Niek-
torí obyvatelia tak prečkali noc bez 
elektrického prúdu.



 
 
 

Patrícia Kurpašová            Patrícia Kurpašová

Ľady na cestách sa pohli

T É M A

Cesty do okolitých obcí boli takmer neprejazdné.  
Starostovia sa stretli so župankou Erikou Jurinovou  

a dohodli okamžité riešenie.
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rvý februárový víkend 
výdatne nasnežilo, pri- 
mrzlo a to skomplikovalo 
dopravu v celom okrese 
Ružomberok. Okolité 

obce mali problém s cestami III. 
triedy, ľudia cestovali za prácou  
o polhodinu dlhšie ako obvykle.

Starostovia aktívne  
komnikovali,  obyvatelia 
hromžili

Ako prvý na problém upozornil 
starosta obce Lúčky 
Branislav Hrbček na 
obecnej sociálnej sie- 
ti. Tam uviedol, že 
poslal Správe ciest 
Žilinského samos-
právneho kraja (SC 
ŽSK) textovú správu, 
v ktorej poukazo- 
val na katastrofálny 
stav povrchu hlavnej 
cesty. Taktiež podot-
kol, že obec Lúčky je 
kúpeľná obec, ktorej 
takáto vizitka ne- 
pomáha.

Hneď na druhý deň 
reagovala aj starost-
ka obce Liptovské 
Revúce Jana Ši-
mová. ,,Chápem a 
rozumiem všetkým 
vodičom, že ste ne-
spokojní a nahne-
vaní. Po niekoľkých urgenciách na 
Správe ciest ŽSK by malo prísť k 
náprave, ale aj napriek prísľubom 
ideme za pani župankou Eri- 
kou Jurinovou, starostovia dot-
knutých obcí Liptovské Revúce, 
Liptovská Lúžna, Lúčky, Švošov, 
Komjatná, Valaská Dubová, Ka- 
lameny, Liptovská Osada, Turík  
a Potok,“ napísala na svojej sociál-
nej sieti.

Obyvatelia hromžili, hnevali sa  
a tvrdili, že takúto situáciu už 
roky nezažili. Pravdou je, že dolný 

Liptov si už dlho nepamätá toľko 
snehu. Tento rok však príroda 
nešetrila a potešila nás poriadnou 
zimou, čo sa odrazilo na úprave 
ciest, ktoré vedú do okolitých 
obcí.

,,Za osem rokov som horšiu 
situáciu nezažil. Človek musí 
byť tolerantný a chápať situácie 
v prípade nepredvídaných uda- 
lostí, ale ak niečo, čo fungovalo, 
nazvime to obstojne, sa zmení  
o stoosemdesiat stupňov, niečo 

 
 
 
nie je v poriadku a je to dosť veľký  
problém,“ povedal starosta obce 
Lúčky.

Krajská správa ciest  
postupuje podľa plánu údržby

Krajskí cestári evidovali kritickú 
situáciu na cestách III. triedy, no 
museli postupovať podľa plánu 
údržby. „Správa ciest nášho kra-
ja postupuje pri zimnej údržbe  

v zmysle plánu údržby, kde má 
prioritne povinnosť zabezpečovať 
zjazdnosť ciest I. triedy, následne 
II. triedy a nakoniec III. triedy. 
Preto najkritickejšia situácia na- 
stala práve na cestách III. triedy,“ 
uviedla Martina Remencová, ho- 
vorkyňa ŽSK. 

Ďalej dodala, že odhŕňače počas 
zimy pracujú nepretržite, pričom 
majú stanovené pracovné obe-
hy v zmysle plánu údržby. Keďže 
v krátkom čase došlo k silnému 

spádu snehu, zjazd-
nosť ciest III. triedy 
zostala kritická.

,,Registrovali sme 
mnohé podnety 
od občanov. Mrzí 
nás situácia, ktorá 
znemožňovala po-
hodlný prejazd 
autám. Situáciu in-
tenzívne riešilo stre-
disko údržby SC ŽSK,“ 
ospravedlnila sa ho- 
vorkyňa za vzniknutú 
situáciu.

O úprave ciest 
kolovali aj vtipy

Neupravené cesty III. 
triedy trápili väčšinu 
obcí v okolí mesta  
Ružomberok. Veľké 
problémy hlásila aj 

obec Komjatná. ,,Cesty boli  
v katastrofálnom stave, niečo ako 
,tankodróm´. Kolovali vtipy, že 
máme cesty na jednotku, dvojku 
už nezaradíš,“ smutne zavtipkoval 
Otto Brtko, starosta obce Komjat-
ná.

Pomenovanie „tankodróm“ použi-
li viacerí starostovia obce. Naráža-
li tým na množstvo výmoľov  
a výtlkov na cestách. ,,Na hlavnej 
ceste je utlačená vrstva snehu  
v hrúbke približne 30 centimetrov 
a v nej sú jamy po nanosenej soli. 

T É M A
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Starostovia veria, že sa krajská správa 
ciest zo situácie poučí.  
Foto: Obec Valaská Dubová



-

Je to taký „tankodróm“, vozidlá 
dostávajú zabrať“, opísal aktuálnu 
situáciu starosta obce Liptovská 
Lúžna Albín Husarčík.

Na rozdiel od ciest III. triedy, 
miestne komunikácie si obce 
upravujú sami. Tie boli v tom 
čase v perfektnom stave. Oby-
vatelia si navzájom pomáha-
li, dokonca samotný starosta  
z Liptovskej Osady Róbert Kuz-
ma nasadol do traktora a odhŕňal 
nahromadený sneh. „Jeden večer  
o deviatej som sadol 
do traktora a skončil 
ráno o šiestej,“ po- 
vedal nám. Napriek 
jeho snahe prišlo na 
obecný e-mail nie-
koľko sťažností, no 
našli sa aj pozitívne.

Okrem údržby ciest 
odvážali aj návaly 
snehu 

Sťažnosti evidovali 
viacerí starostovia 
obcí, pretože oby-
vatelia sa s týmto 
problémom obracali 
práve na nich. Údrž-
ba III. triedy je však  
v réžii SC ŽSK. 
Napriek tomu sta-
rostovia neváhali  
a pomáhali ako vedeli.

,,Vážne odmietam niesť zodpo- 
vednosť za nekompetentnosť nie-
koho iného. Museli sme pomáhať  
s vlastnou technikou, pretože by 
sa naše zberové vozidlo na ko-
munálny odpad a separovaný 
zber nedostalo do obce v hornej 
časti. No pri intenzívnom snežení 
musí byť prioritou obec,“ vysvetlil 
starosta obce Lúčky. 

Aby toho nemali málo, za jednu 
noc napadlo od 30 do 40 cen-
timetrov snehu, príroda bola 
nevyspytateľná. Obce nemali kam 

odvážať sneh. ,,Sneh sme inten-
zívne odhŕňali vlastným trakto-
rom, pomáhal nám aj súkromník, 
ktorý sneh odvážal. Už sme ho 
nemali kam dávať,“ potvrdil sta-
rosta obce Komjatná.

Kritickú situáciu  
ovplyvnila aj karanténa

Snehová kalamita zastihla obce 
počas najhoršej situácie v súvis-
losti s vírusom Covid-19. V tom 
to čase boli viacerí obyvatelia 

 
 
  
v karanténe. ,,K tomu všetkému 
sa pridružila aj karanténa u šty-
roch zamestnancov súčasne. A to 
je značný výpadok v prácach pri 
takom rozsahu služieb, aké naša 
obec poskytuje. Po týždňovej 
karanténe, keď som sa pre-
chádzal našou obcou som zistil, 
že množstvo snehu dosiahlo po-
pri plotoch i 1,5 metrové nánosy 
snehu a z niektorých ciest sa stali 
jednosmerné,“ poznamenal sta-
rosta Lúčok.

Napriek všetkým nepríjemnos-
tiam, ktorým museli obce počas 
hustého sneženia čeliť, si staros-
tovia za svojimi zamestnancami 
pevne stáli. Pomáhali celé dni  
a noci. A nielen oni. Na výpomoc 
prišli viacerí, ktorí chceli ochotne 
pomôcť a predísť následkom. 

Sľúbená bola okamžitá náprava

Stretnutie s predsedníčkou ŽSK 
Erikou Jurinovou iniciovala sta-
rostka z Liptovských Revúc Jana 

Šimová a starosta  
z Komjatnej Otto 
Brtko. V pondelok 7. 
februára sa im v pod-
večerných hodinách 
nakoniec podarilo 
stretnúť.

,,Stretnutia na župe 
sa zúčastnili zástup-
covia starostov 
obcí dolného Lip-
tova, ktorí neboli 
spokojní so stavom 
ciest v správe SC 
ŽSK. Hovorili sme  
o problémoch, s kto- 
rými sa musí v tom-
to období stredisko 
vysporiadať, ako je 
karanténa zamest-
nancov, fluktuácia 
zamestnancov, ale aj 

stará technika,“ priblížila hovor-
kyňa Remencová.

Ďalej vysvetlila, že všetka dos-
tupná technika bola počas sne-
hovej nádielky zapojená do 
údržby. So starostami si prešli 
technológiu údržby na cestách III. 
triedy, možnosti používania soli 
a iné možnosti odstránenia sne-
hovej pokrývky z vozovky.

,,Po stretnutí so Žilinským samos-
právnym krajom bola prisľúbená 
náprava,“ informoval starosta 
obce Lúčky. Sľúbenú nápravu pot-
vrdil aj starosta obce Komjatná. 

T É M A
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V obciach pracovali aj v noci, 
odhŕňače sa nezastavili.  
Foto: Obec Valaská Dubová



,,Rokovanie bolo konštruktívne, 
náprava bola sľúbená. Uvidíme, aj 
oni majú veľa problémov.“

Na druhý deň sa ľady pohli

Na ďalší deň hneď ráno nastúpila 
dostupná technika Správy ciest 
ŽSK, aby problém riešila. Viaceré 
obce museli vyhlásiť mimoriadnu 
situáciu, pretože stav so snehom 
sa zhoršoval.

,,V obciach Liptovské Revúce, 
Liptovská Lúžna, 
Komjatná a Va- 
laská Dubová dňa 
8. februára v ran-
ných hodinách vy-
hlásili mimoriadnu 
udalosť v súvislos-
ti s intenzívnym 
nočným snežením. 
Z noci na ráno na-
padlo približne 40 
centimetrov súvis-
lého ťažkého sne-
hu, ktorý  v jednot-
livých katastroch 
výrazne obmedzil 
prejazdnosť a zjazd-
nosť na miestnych 
komunikáciách,“ 
informovala sta-
rostka obce Lip-
tovské Revúce.

V súvislosti s neprejazd-
nými komunikáciami bo- 
lo nevyhnutné objednať stroje, 
ktoré pomohli s odstraňovaním 
snehu. Krajskí cestári začali  
s frézovaním a odvozom snehu, 
aby došlo k rozšíreniu a lepšiemu 
sprejazdneniu ciest. 

,,Chceme touto cestou poďakovať 
starostom za spoluprácu pri od-
straňovaní kalamity. V prevažne 
hornatom regióne Žilinského 
kraja nastala takáto situácia  
z dôvodu výnimočne veľkého za-
siahnutého územia. Problém bol 
nielen na Liptove, ale i na Orave 

i v ostatných regiónoch kraja, kde 
trápila vodičov i častá poľadovi-
ca,“ uviedla hovorkyňa ŽSK. Za 
osledné roky Žilinský samos-
právny kraj investoval do novej 
techniky viac ako 5 miliónov eur, 
no i to nie je dostačujúce pre 
takéto mimoriadne situácie.

K výraznému zlepšeniu  
pomohlo aj počasie

Podnebné podmienky sa zlepši-
li v strede týždňa, ktoré výrazne 

 
 
 
pomohli k náprave ciest. ,,Po 
komunikácií s VÚC Žilina došlo  
k zmene ohľadne údržby cesty  
III. triedy. Nedá sa povedať, že to 
bolo na úrovni minulých rokov, 
ale určitý náznak na nápravu 
tam bol. K zlepšeniu situácie 
významne prispelo i počasie,  
v určite väčšej miere ako údržba 
Správy ciest ŽSK,“ uviedol staros-
ta Lúčok.

Veľký vplyv počasia na zlepšenie 
stavu ciest zaznamenal aj sta-

rosta obce Kalameny. „Prakticky 
na druhý deň bola vykonaná 
náprava. V súčasnej dobe je stav 
normálny, zavadzajú nám síce 
mantinely odhrnutého snehu na 
chodníkoch, ale cesty sú takmer 
v priaznivom stave. Do značnej 
miery prispelo k lepšiemu stavu 
ciest aj počasie.“

Takáto situácia nenastala už nie-
koľko rokov. Prekvapilo to všet- 
kých, ale najmä Správu ciest ŽSK. 
Starostovia preto dúfajú, že sa 

zo situácie poučia  
a v budúcnosti budú 
brať ohľad aj na ces-
ty III. triedy, ktoré 
sú dôležitou trasou 
vedúcou do okolitých 
obcí.

„Pomoc sme dosta-
li. Poslali nám frézu  
a odhŕňač so železným 
britom. Cesty sme 
spoločne upravili a dú-
fam, že zo vzniknutej 
situácie sa krajská 
správa ciest poučila  
a do budúcna nene-
chajú cesty napospas,“ 
podotkol Igor Tulin-
ský, starosta obce Va- 
laská Dubová. 

Aj starostka Lip-
tovských Revúc verí, že sa SC ŽSK 
zo situácie poučila. ,,Cesty III. 
triedy boli upravené podľa prísľu-
bu pani županky a generálneho 
riaditeľa. Cesty sú momentálne 
zjazdné. Dúfame, že nenastane 
podobná situácia ako naposledy,“ 
dodala na záver.

Podobné problémy zaznamenali aj 
v mestských častiach Ružomber-
ka, kde sa nedostali alebo meškali 
aj spoje Mestskej autobusovej do-
pravy.

Patrícia Kurpašová

T É M A
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Cesty III. triedy sú v správe ŽSK,  
tie prišli na rad ako posledné. 
Foto: Obec Liptovské Revúce



Lívia Dvorská            archív Hanky Hulejovej

Nuda a ničnerobenie  
sú jej cudzie 

T V Á R  Č Í S L A

Stretnutie s Hankou Hulejovou je pre človeka zážitkom.  
Je priama a bezprostredná. Okamžite vás „nakazí“ svojim  

optimizmom a srdečnosťou. 
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T V Á R  Č Í S L A

S
tretli sme sa u nej doma, 
v oáze pokoja a spomie-
nok. Vážime si, že si na 
nás našla čas a dovolila 
nám nahliadnuť do jej 

súkromia i duše. Zaujímalo nás 
ako a čím žije umelkyňa v súčas-
nosti. 

Sedíme v izbe, ktorú 
nazýva „archívom“ ale- 
bo aj „pracovňou“. 
Je plná spomienok 
na bohatý umelecký 
život.  Obdivujeme 
množstvo ocenení i  jej  
tvorbu. Zhmotnenú 
do LP platní, CD a 
DVD nosičov, ale aj 
do klasickej – papie- 
rovej podoby. Preze- 
ráme si fotografie, novi-
nové články a množst-
vo ďalších dokumen-
tov, zachytávajúcich jej 
plodný pracovný život. 

Hanka ukazuje na- 
hrávky staršieho či 
novšieho dáta. Číta 
nám úryvky svojich 
zápiskov a spomienok 
z ciest, kde šírila slo- 
venskú ľudovú pieseň.  
Z časového dôvodu ich 
všetky nemôžeme prejsť   
a spočítať. Približuje- 
zážitky z natáčania fil-
mov Krutá ľúbosť či 
Katera, v ktorých prepožičala svoj 
hlas hlavnej predstaviteľke. 

Priateľstvá na celý život

„Bože, ani neviem, ako a kedy som 
to všetko stihla. Nechce sa mi ani 
veriť, že som toho toľko zažila. 
Kedy sa to všetko stalo, ako rých-
lo to všetko utieklo. Bolo toho 
neúrekom,“  hovorí s nostalgiou. 
Pri spomienkach na nespočetné 
vystúpenia doma i vo svete, neza- 
budnuteľné zážitky, nahrávanie 
piesní či  stretnutia s významnými 

osobnosťami, sa jej rozžiaria oči.  

Nadchýna sa a je vďačná. Za všet-
ky krásne roky, spojené s umením 
a ľudovou piesňou. Za nezabud-
nuteľné zážitky, chvíle na javisku i 
mimo neho. Za priateľstvá na celý 
život. Zvlášť za stretnutia s ľuďmi,

ktorí ju obohatili a posúvali 
vpred. Za spoluprácu s Martinom 
Ťapákom, Darinou Laščiakovou, 
Vojtechom a Igorom Littvovcami 
a mnohými ďalšími. 

Napriek svojmu veku sa teší do-
brému zdraviu. Nuda a nične- 
robenie sú jej cudzie. Každý deň 
si nájde činnosť, ktorou si vypĺňa 
čas. Dostáva listy od priaznivcov, 
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často komunikuje s médiami.  
„V posledných dňoch ste už 
asi piata, ktorá ma požiadala  
o rozhovor“, smeje sa.  Hanka si 
kráti čas aj písaním básní. Niekto- 
ré mi prečíta, iné zarecituje spa- 
mäti. Sú hlboko precítené, hodné 
vydania v básnickej zbierke. 

Od pondelka do piatku, 
medzi 16. až 17. hodinou  
má svoju „hodinku“. 
Vypočuje si pravidelnú 
reláciu Zahrajte mi túto 
v Rádiu Regina. Často  
v nej zaznieva jej hlas. 
Vtedy sa nerada nechá-
va rušiť. Takéto aktivity 
jej pomáhajú neklesať 
na duchu,  zabúdať na 
svoj vek i prežité trápe-
nia. 

Hankine lásky

Rada sa vracia do svojho 
rodiska – Liptovských 
Sliačov. Dnes častejšie 
v myšlienkach ako fy-
zicky. S láskou rozprá-
va o svojich rodičoch, 
hlavne o mame, ktorá 
jej od malička vštepova-
la lásku k spevu. Cíti, že 
je s ňou v duchovnom 
spojení každý jeden 
deň. „Rodisko je pre 
človeka to, čo pre vtáča 
hniezdo. Rozlet mi dal 

práve rodný kraj, tam som získala 
pevné základy pre lásku k spevu a 
ľudovému umeniu,“ priznáva.   

Kým sa dalo, rada sa zúčastňova-
la spoločenských akcií, ktoré 
okrášľovala svojím spevom. Od 
veľkých festivalov po podujatia 
menšieho, komorného rázu. Dnes 
jej chýba ich jedinečná atmosféra. 
Verí, že sa dožije chvíle, keď pan-
démia pominie a ešte bude môcť 
vystúpiť pred publikom.   

Hanka nadovšetko miluje svo-

Hanka Hulejová vydala niekoľko LP 
platní. V roku 1985 získala Zlatý erb 
Opusu za najpredávanejšiu platňu 
roka. Foto: Stanislav Surový



ju rodinu. Po strate dcéry  
a manžela venuje všetku svoju 
lásku synovej rodine, naj- 
mä dvom vnučkám. Aj na 
nich  preniesla vzťah k ľu-
dovému umeniu. Dnes sú 
z nich už vysokoškoláčky. 
Stále majú veľmi blízky 
vzťah. Knihu Rozospievaná 
balada, ktorú napísala pri 
príležitosti významného 
životného jubilea, venovala 
práve im. Vždy netrpezlivo 
čaká, kedy prídu domov  
z internátu a budú sa môcť 
pozhovárať. S najbližšími 
rada trávi chvíle všedné  
i sviatočné. 

Po čom Hanka  
najviac túži?  

Materiálne veci to veru nie sú. 

„Prajem si akurát trošku toho 
zdravíčka a rodinnej pohody, čo 

 
 
 
viac si môžem želať,“ hovorí. Pokoj 

v rodine, dobré vzťahy a zdravie 
sú pre ňu najväčším darom.  

Čas s Hankou beží veľmi 
rýchlo. Aj po dvoch 
hodinách by ešte bolo  
o čom hovoriť... Okrem 
nahrávok odchádzame 
obohatení o odkaz, ktorý 
do nadchádzajúcich dní 
posiela nielen Ružom- 
berčanom a rodákom. „Všet- 
kým ľuďom chcem popriať 
veľa zdravia, šťastia, poko-
ja a radosti.“

 Lívia Dvorská 
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T V Á R  Č Í S L A

Anna Hulejová sa narodila a vyrastala v Lip-
tovských Sliačoch. Spolu so svojimi štyrmi súro-
dencami bola odmalička obklopená ľudovou 
piesňou. Lásku k nej im vštepovala najmä matka. 
Už ako šesťročná účinkovala v miestnom folk-
lórnom súbore v Sliačoch ako sólistka. Neskôr bola 
členkou FS Liptov a Partizán. 

Hanke ostala láska k ľudovej piesni a folklóru hl-
boko v srdci a venovala sa jej najskôr vo voľnom 
čase, neskôr profesionálne. Po vyštudovaní Stred-
nej zdravotníckej školy v Ružomberku a práci vo 
vojenskej nemocnici spolu s manželom (známym 
očným lekárom MUDr. Miroslav Hulejom), účin- 
kovali vo folklórnom súbore Radosť spod Salatína. 
Vychovávali spolu dve deti, dcéru Noriku a syna 
Miroslava.  

Jej precítený spevácky prejav si všimli profesionáli, 
vystúpenia pribúdali, a tak sa začala spevu venovať 
naplno. Účinkovala nielen na Slovensku a v býva-
lom socialistickom bloku, ale aj ďaleko za ich hrani-
cami – v Mexiku, Kanade, Alžírsku... Vydala päť LP 
platní (Z klenotnice ľudovej hudby - Dievčenské 
Sliačanské trio, Marmuriena naša, Nesiem Vám 

noviny, Komu to, Hanička, to perečko viješ) a jeden 
dvojalbum na CD nosiči. Účinkovala v štyroch fil-
moch a dokumentoch (Predstavujeme vám Annu 
Hulejovú, Piesne domova,  Krutá ľúbosť - Sivé oči, 
Narodil sa Kristus Pán), na filme Vianočné oblátky 
(r. 1977) spolupracovala na produkcii. Napísali o nej 
knihu Rozospievaná balada Hanky Hulejovej.

Za svoju tvorbu získala nejedno ocenenie. V roku 
1985 získala Zlatý erb Opusu za najpredávanejšiu 
platňu roka s názvom Čo robíš, Hanka, Hanička, 
Hanka. Je držiteľkou aj ocenenia Hudobnej únie 
na Slovensku - Gramy za najlepší album roka 
Ave Mária 2. V roku 1989 získala titul zaslúžená 
umelkyňa. V roku 2019 si prevzala štátne vyzna-
menanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne 
zásluhy o kultúrny rozvoj SR a prínos v oblasti ľu-
dového umenia.

Dnes žije na dôchodku v Ružomberku, venu-
je sa vnúčatám, sledovaniu folklórnych podujatí  
a relácií, resp. účinkuje v nich. Jej hlas často počuť 
v pravidelnej rozhlasovej relácii Zahrajte mi takúto 
v Rádiu Regina.  

Profil Anny Hulejovej 

Hanka Hulejová účinkovala v štyroch 
filmoch a dokumentoch.  
Zdroj: archív RTVS.
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Lyžiarskym vlekom v okolí 
Ružomberka tento rok 

sneh nechýba

R E P O R T Á Ž

Víkendy či prázdniny si rodiny s deťmi užívajú v plnej paráde. 
Tento rok pani zima dopriala aj menším vlekom v okolí, 

ktoré nemajú technické zasnežovanie.

Patrícia Kurpašová                Lyžiarsky klub Biely Potok



R E P O R T Á Ž

V
eľkú Fatru, Chočské 
vrchy, či Nízke Tatry 
si túto zimu lyžiari 
vychutnávajú aj na 
svahoch. Vďaka sne-

hovej nádielke, ktorá v odľahlých 
obciach ružomberského okresu 
umožnila otvorenie viacerých 
lyžiarskych vlekov, za lyžovačkou 
netreba cestovať ďaleko.

Na Smrekovici stále funguje  
len jeden lyžiarsky vlek

Lyžiarske stredisko na Smreko-
vici leží na hrebeni Veľkej Fatry  
v nadmorskej výške 
1400 metrov, vďaka 
čomu má výborné 
podmienky s prí- 
rodným snehom. 
Vlek s dĺžkou 150 
metrov sa nachádza 
v blízkosti Hote-
la Granit, ktorý je 
vhodný pre rodiny 
s deťmi.

„Podmienky na ly- 
žovanie sú veľmi 
dobré. Stredisko 
funguje bez  umelé- 
ho zasnežovania, 
je vhodné pre ro- 
diny s deťmi. Ponú-
ka skvelú lyžovačku, sánkovačku 
či  bežkovanie a kopec ďalších 
zimných radovánok, ako je skial-
pinizmus, stavanie snehuliakov 
či iglu. Ako bonus aj s malebnou 
horskou panorámou,“ uviedol 
Stanislav Priesol, riaditeľ hotela 
Granit.

Tento vlek je prepojený s väčším 
350-metrovým vlekom, ktorý 
patrí Horskému hotelu Smrekovi-
ca, no už viacero sezón je mimo 
prevádzky.

V zimnom období  
sú potrebné snehové reťaze

Na Smrekovici sa môžete aj 

občerstviť, no len v obmedzenom 
režime. „Lyžiarske stredisko fun-
guje v režime OP. Lístky je možné 
si zakúpiť priamo na recepcii 
hotela. Klienti majú možnosť 
navštíviť aj reštauráciu hotela  
v režime OP, kde sa môžu občer-
stviť,“ informoval riaditeľ hotela 
Granit.

Na cestu si pribaľte aj snehové 
reťaze. Parkovanie je priamo  
v blízkosti vleku na hlavnom 
parkovisku hotela. Pri príchode sú 
potrebné snehové reťaze od časti 
Podsuchá – Bodega, ktorá je vzdia- 

 
 
 
 
lená 8 kilometrov,“ zdôraznil S. 
Priesol.

Prevádzka vleku funguje denne 
od 9:30 do 16:00 hod. s obedňaj- 
šou prestávkou od 12:00 do 13:00 
h. Riaditeľ hotela upozorňuje, že 
podľa snehových a poveternost- 
ných podmienok je potrebné si 
pred príchodom overiť telefo- 
nicky alebo e-mailom na recepcii  
v daný deň, či je vlek v prevádzke.

Celodenný dospelý lístok stojí 
10 eur, detský 5 eur. Za poldenný 

20

lístok pre dospelého zaplatíte 5 
eur a za detský 3 eurá.

Ostatné vleky fungujú len  
cez víkendy a prázdniny

Biely Potok, mestská časť 
Ružomberka, má tiež otvorené 
malé lyžiarske stredisko, na kto-
rom sú spustené dva vleky. Jeden 
s dĺžkou 450 metrov a druhý 
350 metrov. Podmienky sú veľmi 
dobré, hlásia dostatok prírod-
ného snehu, ktorý je upravovaný 
snežným pásovým vozidlom. Svah 
je nenáročný a vhodný najmä 

pre rodiny s deťmi. 
Prevádzka fungu-
je počas víkendov, 
prázdnin a sviat- 
kov od 9:00 do 15:30 
h. Denný lístok pre 
deti stojí 5 eur, pre 
dospelých 10 eur.

Lyžiarske stredisko 
Vyšné Krátke sa 
nachádza v Ľuboch- 
nianskej doline, kto- 
rá je najdlhšou hors- 
kou dolinou na Slo- 
vensku. Od obce 
Ľubochňa je stre-
disko vzdialené 
približne 4 kilo-

metre. Vlek má dĺžku 650 metrov, 
je vhodný na rodinnú lyžovač-
ku s deťmi či pre začiatočníkov, 
no svahom vraj nepohrdnú ani 
mierne pokročilí. Lyžiarsku trať 
upravujú ratrakom. Vlek mo-
mentálne funguje len cez víkend 
od 9:30 do 15:30 h. Cena lístka pre 
dospelého je 12 eur a pre dieťa od 
6 rokov 7 eur.

Výborné podmienky pre rodinnú 
lyžovačku ponúka aj Turík, ktorý 
je od Ružomberka vzdialený asi 10 
kilometrov. Turík je malé lyžiarske 
stredisko, ktorého svah dosahuje 
450 metrov. Lyžuje sa na prírod-
nom snehu. Za celodenný lístok 
zaplatíte 10 eur pre dospelého  

Lyžiarske vleky v obciach fungujú cez 
víkendy a prázdniny. Zdroj: Lyžiarske 
stredisko Vyšné Krátke 



a 8 eur za dieťa do 15 rokov. V pre-
vádzke je každý víkend, cez prázd-
niny a počas sviatkov od 9:00 do 
15:30 h. 

Železnô ponúka aj snowtubing  
či bežkárske trate

Lyžiarske stredisko Železnô síce 
patrí obci Partizánska Ľupča, no 
obľúbený je najmä obyvateľmi 
dolného Liptova. Nachádza sa 
priamo v horách, v pohorí Nízke 
Tatry. Od Ružomberka je vzdia- 
lené asi 29 kilometrov. Aj  
v Železnom sú ideálne podmien-
ky na lyžovanie 
pre rodiny s deťmi 
alebo pre lyžiarov 
začiatočníkov.

Nachádza sa tu 
jeden vlek dlhý 
približne 300 me- 
trov. Svah je mier-
ny a upravovaný. 
Je rozdelený na dve 
časti, z ktorých jed-
na je pre lyžiarov  
a druhá pre 
sánkarov. Druhý 
vlek je s nízko ve-
deným lanom a je 
určený na snowtu- 
bing, čiže jazdenie 
na nafukovacom kolese. V prípade 
nevhodných snehových podmie-
nok na sbowtubing ho prevádz-
kujú ako detský vlek. Svah nie je 
technicky zasnežovaný.

Prevádzková doba vleku je  
v piatok od 12:30 do 15:30 h, cez 
víkend, počas sviatkov a prázdnin 
od 9:30 do 15:30 h. Cena lístku na 
celý deň pre dospelého je 16 eur, 
pre deti do 12 rokov je za 10 eur. 
Poldenný lístok pre dospelého je 
10 eur a pre deti do 12 rokov 7 eur.

Okrem lyžovania v Železnom 
môžete využiť aj bežkárske stopy, 
zakorčuľovať si na malom klzisku 
či zahrať hokej na veľkom multi-

funkčnom ihrisku. Občerstviť sa 
dá v bufete, v ktorom sa predáva-
jú aj lístky na vlek. Rovnako je tu 
aj možnosť ubytovania.

Liptovská Lúžna začala  
sezónu ako posledná

Zalyžovať si už môžete aj v naj- 
vyššie položenej obci ružomber-
ského okresu, v Liptovskej Lúžnej. 
Vlek sa nachádza v lokalite 
pod Čiernym vrchom. Z centra 
Ružomberka je vzdialený asi 20 
kilometrov. Prevádzka je spus-
tená cez víkend, sviatky, prípadne  

 
 
 
 
prázdniny v čase od 9:00 do 15:30 
hod. Závisí to od snehových pod-
mienok, rovnako ako pri ostat-
ných menších vlekoch v okolí 
Ružomberka.

Liptovská Lúžna má lyžiarske 
zariadenie dlhé 450 metrov, ktoré 
vás vyvezie do nadmorskej výšky 
856 metrov nad morom. Odtiaľto 
môžete vidieť na vrcholy Tlstej  
a Salatína, no taktiež aj na pohorie 
Veľká Fatra. Prepravná kapacita je 
600 osôb za hodinu. Svah je bez 
technického zasnežovania, upra-

vovaný ratrakom. Zjazdovka je 
stredne náročná, ale vhodná aj 
pre začiatočníkov.

Počas zimnej sezóny organizujú 
rôzne akcie pre svojich návšte-
vníkov. ,,V prípade, že to podmien-
ky dovoľujú, každoročne v zimnej 
sezóne uskutočňujeme lyžiarske 
preteky v obrovskom slalome 
Cena Veľkej Chochule, amatérsky 
skiapinistický výšľap Skialp Čier-
ny vrch a lyžiarsko-turistický pre-
chod Korytnica - Liptovská Lúž-
na,“ informoval Jozef Husarčík, 
predseda neziskovej organizácie 

Lyžiarskeho oddielu 
Liptovská Lúžna.

Výhodou malých 
lyžiarskych stredísk, 
ktoré fungujú  
v dolnom Liptove, je 
pokojné prostredie 
plné nedotknutej 
prírody, krátka ča- 
kacia doba a výhod-
né ceny celodenných 
vstupov.

Ostatné lyžiarske 
strediská dlhodobo 
nefungujú

V okrese Ružombe- 
rok sú aj ďalšie vleky, ktoré však 
z rôznych príčin neprevádzkujú. 
Vlek v Rojkove, časti obce Stan- 
kovany, je nepojazdný už šiesty 
rok kvôli nefungujúcej technike. 
Liptovské Revúce majú dlhodobo 
pretrvávajúce majetkovo-právne 
spory, kvôli ktorým si nemôžu 
lyžiari zajazdiť v kedysi obľúbe- 
nom stredisku na najdlhšom vleku 
v okolí Ružomberka. Okrem toho 
chátra aj jeden z dvoch vlekov, 
ktorý sa nachádza na Smrekovici.

Patrícia Kurpašová

Pozn. redakcie: Článok bol pri- 
pravený ešte pred uvoľnením pan-
demických opatrení.
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Svah v Železnom je mierny, vhodný aj 
pre začiatočníkov. Zdroj: Železnô



Lúčky sú známe predovšetkým 
ako kúpeľná obec. Okrem liečeb-
ných pobytov priťahuje pozornosť 
aj peknou prírodou, najmä svoji-
mi travertínmi a jedinečným vo-
dopádom s upraveným areálom. 
Trvalo tu žije necelých 
dvetisíc obyvateľov.  
O rozvoji obce, jej aktuál-
nych problémoch a plá- 
noch na najbližšie me- 
siace sme sa zhovárali 
so starostom Branisla 
vom Hrbčekom.

Súčasný starosta je vo 
funkcii druhé volebné 
obdobie. Za osem rokov 
vidí za sebou slušné pra-
covné výsledky. Všetko 
šlo postupne. „V prvých 
rokoch vo funkcií sme 
museli pristúpiť k ne- 
populárnym opatre-
niam, šetreniu aj na 
mzdách, aby sme dosiah- 
li finančnú stabilitu. 
Prvé dva roky to bolo len  
o splácaní dlhov,“ spomí-
na na  neľahké začiatky. 

Dodáva, že po splatení a vy-
rovnaní dlhov sa vrátili do normá-
lu a po poslednom volebnom ob-
dobí mala obec na rezervnom 
fonde stotisíc eur a na investičné 
akcie z dotácií asi štyristotisíc 
eur. V práci a rozhodnutiach mu 
pomáha deväťčlenný poslanecký 
zbor.

Lúčky čaká výstavba 
bytoviek i okrášlenie 

vodopádu

Zastrešenie areálu Markuška  
a podsvietenie vodopádu

Počas tohto roka plánujú v Lúč- 
kach preinvestovať cez stotisíc 
eur. „Jedna z akcií je zastrešenie 

areálu Markuška, kde sa konajú 
kultúrne a spoločenské poduja-
tia, v celkovej hodnote stotisíc 
eur. Ak nedôjde k zhoršeniu 
pandemickej situácie, čakajú nás 

tradičné Dolnoliptovské slávnosti 
(23. - 24. júla). Z Miestnej akčnej 
skupiny Dolný Liptov sme získali 
zdroje na skrášlenie areálu nášho 
vodopádu,“ vymenúva starosta 
očakávané akcie. 

Dopĺňa, že k vodopádu 
by chceli nainštalovať 
farebné podsvietenie, 
čo môže pritiahnuť 
ešte viac návštevníkov. 
Rozšíriť tu chcú par- 
kovacie miesta. „Denne 
sem príde aj päťde- 
siat – šesťdesiat vozi-
diel a niekedy, hlavne  
v top sezóne, nemajú kde 
zaparkovať. Postupne by 
mali pribudnúť toaleta, 
galéria sôch a lavičky 
s tematikou výroby 
pltí, ktoré sú zviazané  
s históriou Lúčok,“ 
dodáva Hrbček.           

Pokiaľ ide o infraštruk-
túru, funguje tu mater-
ská škola, ktorú navšte-
vuje cez štyridsať detí. 
V plno organizovanej 

základnej škole sa vzdeláva tak-
mer stodvadsať žiakov. Starosto-
vi sa nepáči nový školský zákon  
a dodatková smernica, na základe 
ktorej je priemerný počet žiakov 
na prvom stupni  v triede stano-
vený na trinásť detí a v druhom 
stupni na pätnásť. „Keď je ich 
menej, obec na to musí doplácať. 

R E G I Ó N

Rozvoj obce Lúčky komplikujú problémy s pozemkami  
na výstavbu bytov aj rodinných domov.
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Vodopád v Lúčkach chcú podsvietiť. 
Foto: Lívia Dvorská



Preto potrebujeme aj ďalej získa-
vať deti aj z okolitých obcí,“ vy-
svetľuje.

Problém s pozemkami  
na výstavbu

Starosta dodáva, že za posledných 
osem rokov klesol počet 
obyvateľov okolo stovky. 
Ľudia majú záujem o bývanie  
v Lúčkach, avšak aj tu majú 
problém s pozemkami. Obec 
leží v kotline, a preto niet 
veľký priestor na rozširovanie 
intravilánu. V súčasnosti 
pracujú na individuálnej by-
tovej výstavbe (IBV), malo 
by vzniknúť vyše šesťdesiat 
stavebných pozemkov. Všet- 
ky sú v súkromnom vlast-
níctve. Obec samotná väčším 
pozemkom nedisponuje. Aj 
napriek tomu obec do tejto 
lokality zainvestuje. 

Problém je v tom, že pozem-
ky vlastní okolo stošesťde-
siat vlastníkov a minimálne 
polovica z nich musí súhlasiť, 
aby sa dala robiť IBV. V Lúč- 
kach pokračujú aj na projekte – 
budú to buď dva bytové domy  
a jeden stacionár alebo tri bytové 
domy. Prvú bytovku by chceli 
začať stavať  koncom budúceho 
roka. Miestne zastupiteľstvo čaká 
schválenie doplnku územného 
plánu č. 2. Výstavba vyplynula  
z ankety, kde sa viac ako 80 percent 
občanov vyjadrilo za výstavbu.

Obec je splynofikovaná, má vlast-
ný kamerový systém. V zdravot-
nom stredisku ordinujú pediater, 
všeobecný lekár pre dospelých  
i zubár. Pracuje tu niekoľko špor-
tových klubov, hasiči, aktívni 
sú aj členovia Jednoty dôchod- 
cov Slovenska, členovia folk- 

 
 
 
lórnej skupiny Lúčan.  Jednou  
z myšlienok vedenia obce je 
zväčšiť kapacitu kultúrneho 
domu so súčasnou kapacitu do 
sedemdesiat ľudí na sto až sto- 
dvadsať miest. To je však v pláne 
až o tri-štyri roky. 

Vlastný zvoz odpadu  
a separovaný zber

V tomto roku hospodári obec  
s rozpočtom bezmála jeden milión 
eur, z toho šesťstotisíc eur tvoria 
podielové dane. Cez štyristotisíc  
z toho ide na chod základnej 

a materskej školy. Špeci-
fikom Lúčok je samostatný 
zvoz komunálneho odpadu a 
separovaného zberu, vlastným 
vozidlom, na OZO. Dali zaň 
bezmála stotisíc eur a vložené 
peniaze sa im pomaly začínajú 
vracať tým, že ušetria za zvoz. 

„Vlastná čistiareň odpadových 
vôd je tiež výhodou,  chceme si 
ju aj naďalej zachovať vo svojej 
správe. Naši občania tak ušet- 
ria na stočnom, v súčasnosti 
platia 0,57 eura za kubík, čo je  
v porovnaní s okolitými ob-
cami polovica,“ vysvetľuje 
starosta s tým, že v budúc-
nosti majú v pláne aj využitie 
kalov. Každoročne do úpravy 
a údržby cintorína investujú 
takmer 15-tisíc eur.

Tento rok sa konajú komunálne 
voľby a chystá sa v nich kandi-
dovať aj Branislav Hrbček. „Za-
tiaľ neviem o žiadnom protikan-
didátovi, avšak všetko sa môže 
ukázať koncom leta, respektíve 
na jeseň,“ konštatuje. Uvidí, či mu 
dajú ľudia opäť dôveru a opätovne 
ho zvolia do súčasnej funkcie.  

Lívia Dvorská

R E G I Ó N
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Branislav Hrbček sa chystá kandi-
dovať v jesenných komunálnych 
voľbách opäť na funkciu starostu 
obce Lúčky. Foto: Lívia Dvorská



Galéria Ľudovíta Fullu (GĽF)  
v Ružomberku začala v uply-
nulých dňoch so sťahovaním. 
Dôvodom je narušená statika bu-
dovy, ktorá ešte neprešla žiadnou 
zásadnou rekonštrukciou.

Na kritický stav upozornila jej ria- 
diteľka Zuzana 
Gažíková. ,,Mo-
mentálny stav ga- 
lérie je tak nevy-
hovujúci, že je 
p o t e n c i á l n y m 
rizikom pre sa- 
motné diela. Už 
v minulom roku 
sme museli niek-
toré diela odniesť 
do depozitára.“ 

Zdôraznila, že ga- 
léria venovaná 
dielam jednej  
z najvýznamnej- 
ších osobností 
slovenského výt-
varného umenia 
20. storočia sa za 
vyše 50 rokov nedočkala žiadnej 
zásadnej rekonštrukcie.

Sťahovanie všetkých Fullových 
diel zo stálej expozície začalo 15. 
februára. „Z lásky k Fullovi už 
nemôžeme otáľať,” povedala ria-
diteľka. 

Poškodená statika  
a voda v interiéri

V celom objekte sú zastarané 
elektrické rozvody, prehrdza-
vené rozvody vody, nevyhovu-

Havarijný stav Galérie  
Ľudovíta Fullu

júca pôvodná kanalizácia, tepel-
noizolačné vlastnosti objektu  
a svetelno-klimatické podmienky 
v expozícii.

Jedným z najzávažnejších pro- 
blémov je narušená statika. ,,Kvô-
li vyplavovaniu podložia klesá  

 
 
 

časť objektu. Dôsledkom nerov- 
nomerného sadania je zväčšujú-
ca sa horizontálna trhlina v ob-
vodovej stene, porušené átrium, 
deformácia okenných konštrukcií 
v celom objekte, praskanie veľko-
formátových sklenených výplní,” 
vysvetlila Gažíková. Porušený je 
podľa nej aj zvod dažďovej vody 
zo strechy prízemnej časti, čo 

spôsobuje zatekanie do výstavnej 
siene na prízemí.

Ďalší vážny problém má galéria  
v stálej expozícii Ľ. Fullu na pos- 
chodí. „V tejto časti je porušená 
strecha, do objektu zateká až tak, 
že voda tečie prúdom do interié-

ru. Tento stav sa 
nedá opraviť, voda 
môže kdekoľvek 
vtekať do objektu 
a vytekať,” doda-
la riaditeľka GĽF, 
ktorá na zhoršenú 
situáciu budovy 
upozorňuje výsta-
vou Trinásta kom-
nata.

Výstava je ot-
vorená do 22. 
marca. „Je to zú-
falý výkrik, kde 
ukazujeme návšte-
vníkovi naše 
problémy, ktoré 
obyčajne sme sa 
pred ním pokúša-

li skryť. Poukazujeme na to, 
prečo sme sa rozhodli Fullu  
z objektu dostať do bezpečia,” pri-
blížila Gažíková.

Rozlúčka s Fullovými dielami

V dôsledku závažných porúch bu-
dovy diela Ľudovíta Fullu opúšťa-
jú po desaťročiach svoj domov. 
Súčasný havarijný stav galérie 
nedovoľuje ďalej vystavovať origi- 
nály nevyčísliteľnej hodnoty. Diela 
budú presťahované až do času, kým 
nedôjde k zásadnej rekonštrukcii.

K U L T Ú R A

Budova galérie je výrazne poškodená, do priestorov zateká voda. 
Fullove diela začali postupne presúvať.
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Na akcii Fulla Goodbye party sa 
návštevníci lúčili s Fullovými dielami. 
Foto: Patrícia Kurpašová



Pri tejto príležitosti galéria 
pripravila pre svojich návštev-  
níkov symbolickú rozlúčkovú ak-
ciu s názvom Fulla goodbye par-
ty, ktorá sa konala v sobotu 19. 
februára.

Hlavným predstavením akcie 
bolo site-specific vystúpenie, 
ktoré bolo špecificky navrhnuté 
do priestorov galérie. Išlo o kom-
bináciu tanca, divadla, hudby 
a svetelného dizajnu. Súčasťou 
predstavenia bol aj huslista Rado-
slav Piovarči. Takýmto spôsobom 
umelci priniesli symbolickú, jedi-
nečnú a neopakovateľnú rozlúčku 
s dielami Ľudoví-
ta Fullu. Inter-
aktívne formy 
a vjingová pro-
jekcia sa konali 
vo vonkajšom aj 
vnútornom prie-
store GĽF.

Program otvoril 
primátor mesta 
Ružomberok Igor 
Čombor, podľa 
ktorého je to 
citlivá záležitosť 
pre Ružomberča- 
nov, pretože ide 
o diela domáceho 
umelca. Ďalej vyz- 
dvihol, že vďaka 
tlaku verejnosti 
verí v rekonštruk-
ciu galérie. ,,Myslíme si, že bude 
vyvinutý tlak, že všetko zlé je na 
niečo dobré. Keď sa to stalo, tak 
nech sa galéria čo najskôr opraví.“

Galéria bude  
prístupná aj naďalej

Napriek dlhotrvajúcim vážnym 
problémom, ktorými si aktuálne 
galéria prechádza, neplánujú bu-
dovu zatvoriť. „Zachovaná ostane 
expozícia súkromných priestorov 
Ľudovíta Fullu na prízemí. Do 22. 
marca tohto roka potrvá aj ak-

tuálna výstava Trinásta komnata, 
ktorá okrem reakcie na zhoršenú 
situáciu budovy netradičným 
spôsobom zviditeľňuje a kriticky 
poukazuje na problémy vše-
obecnejšieho charakteru, a teda 
na skutočný stav a podmienky 
pre vznik a prezentáciu umenia  
a kultúry na Slovensku,“ infor-
movala Gažíková.

Na poschodí pripravujú ďalšie 
dočasné výstavy, ktoré by nema-
li byť prípadnou haváriou veľmi 
ohrozené. ,,Budeme pokračovať 
v zámere poukazovať na vý- 
nimočnosť miesta a kvalitu ar- 

chitektúry, ale aj na súčasný 
stav objektu. Najbližší výstavný 
projekt Scan me nastolí otáz- 
ky o tom, akou formou chceme 
návštevníkom a návštevníčkam 
sprístupňovať zbierkové pred-
mety, keď nedokážeme zabez-
pečiť nielen dôstojné, ale už 
ani bezpečné podmienky pre 
ich fyzickú prezentáciu. Galéria 
bude pokračovať aj vo svojich 

vzdelávacích a kultúrno-spoločen-
ských programoch,“ dodala Gaží- 
ková. 

O financie na rekonštrukciu  
sa uchádzajú dlhodobo

Odkedy je galéria v Ružomberku 
postavená, neprešla zásadnejšou 
rekonštrukciou. Galéria má vypra-
covanú projektovú dokumentáciu 
na kompletnú rekonštrukciu ob-
jektu a disponuje platným staveb-
ným povolením, dokonca dlhodo-
bo žiada o finančné prostriedky 
v rôznych grantových schémach. 
Ministerstvo kultúry SR stav-

bu zahrnulo do 
zoznamu Národ-
ných kultúrnych 
pamiatok, ktoré 
by sa mali riešiť 
v súvislosti s Plá- 
nom obnovy.

„Veríme, že v zá-
vere tohto, res-
pektíve budúceho 
roku v rámci plánu 
obnovy by aj Fullo- 
va galéria ako 
národná kultúr-
na pamiatka mala 
prejsť rekonštruk-
ciou, mali by sa 
na to nájsť zdroje,” 
podčiarkla Gaží- 
ková.

Riaditeľka GĽF na záver doda-
la, že sú pripravení galériu za- 
chraňovať, pretože sa môže stať, že 
Fullu už nebudú mať v Ružomber-
ku kde vystavovať. Dovtedy budú 
všetky diela bezpečne uložené  
v depozitári vo Zvolene.

Patrícia Kurpašová

K U L T Ú R A
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Hlavným predstavením rozlúčky 
bolo site-specific tanečné vystúpenie 
navrhnuté do priestorov galérie.  
Foto: Patrícia Kurpašová



F O T O R E P O R T Á Ž

V polovici februára začali 
so sťahovaním všetkých diel.

Foto: Jaroslav Moravčík

26

Fullove diela opúšťajú svoj domov.
Foto: Jaroslav Moravčík



F O T O R E P O R T Á Ž

O získanie financií na rekonštrukciu sa galéria uchádza dlhodobo. 
Foto: Jaroslav Moravčík

Diela sa dočasne sťahujú do depozitára vo Zvolene. 
Foto: Jaroslav Moravčík
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Zachrániť jeden z najväčších obrazov majstra „Jánošík a jeho družina” pomohli pracovníci firmy 
Avestav. Zvesili ho a odviezli do depozitára, lebo voda ho načala na ručne maľovanom ráme.  

Foto: archív Galérie Ľ. Fullu

Do objektu zateká až tak, že voda tečie prúdom do interiéru. 
Foto: Jaroslav Moravcik



F O T O R E P O R T Á Ž

Po vzácnych dielach ostali len prázdne rámy.
Foto: Jaroslav Moravčík

Galéria neplánuje budovu zavrieť. 
Foto: Jaroslav Moravčík
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Budova galérie dodnes neprešla  
žiadnou zásadnou rekonštrukciou. 
Foto: Jaroslav Moravčík



Poslanci Mestského zastupiteľ- 
stva v Ružomberku v stredu 9. 
februára na 1. zasadnutí v tom-
to roku schválili vstup mesta do 
obchodnej spoločnosti Skipark 
RK. Súhlasili so zmluvou o pre-
vode časti obchodného podielu 
v spoločnosti Skipark RK od 
obchodnej spoločnosti SCP – PSS 
vo výške 1.650 eur, čo predstavu-
je 33 percent základného imania 
spoločnosti.

Mestské zastupi-
teľstvo schválilo aj 
Spoločenskú zmlu- 
vu obchodnej 
spoločnosti Skipark 
RK. Zároveň od-
porúča príslušným 
orgánom spoloč- 
nosti nominovať 
za členov dozornej 
rady poslancov 
Janku Štreitovú a 
Stanislava Javor-
ku, za konateľa 
spoločnosti Vladi- 
míra Trnovského, 
prednostu MsÚ. Konateľmi 
za väčšinového spoločníka sú 
Marián Bujňák a Andrej Farkaš, 
ktorí boli na rokovaní. 

Podľa predkladateľov správy je aj 
v záujme mesta Ružomberok, aby 
stredisko Malinô Brdo ďalej fun-
govalo a rozvíjalo sa. „Takisto by 
prišlo k jednoduchšiemu naplne-
niu vízií rozvoja strediska Malinô 
Brdo v prípade aktívnej parti- 
cipácie mesta. Mesto Ružom- 
berok má dosah na oblasti, ktoré 
úzko súvisia s prevádzkou stredis-

Mesto je spolumajiteľom 
strediska Malinô Brdo

ka Malinô Brdo a môžu znamenať 
veľký prínos. Príkladom je správa 
nádrže Hrabovo alebo parkovacie 
plochy.“ 

Mesto aj v prípade  
neúspechu vraj o nič nepríde

Vedenie ružomberskej samo- 
správy je zámeru spoločného pod- 
 

 
 
 
niku dlhodobo naklonené. Časť 
poslancov na predchádzajúcich 
rokovaniach mestského zastupi-
teľstva poukazovala na zlú skúse-
nosť z minulosti. Radnica počas 
konkurzu na majetok bývalého 
prevádzkovateľa strediska (spo- 
ločnosť Ski Park Ružomberok – 
pozn. red.) prišla približne o 1,5 
milióna eur.

Podľa druhého zástupcu primáto-

ra mesta Ružomberok vraj žiad- 
ne riziká nehrozia. Podobný 
neúspech si však samospráva  
v tomto prípade nepripúšťa. „Ak 
by to aj nevyšlo, mesto o nič ne-
príde. Len o svoj vklad 1650 eur.“ 
zhodnotil viceprimátor Ján Bed-
nárik. Zároveň priznal, že prvotné 
informácie pre poslancov neboli 
úplné a jasné.

Pôvodne sa pri-
tom rátalo s tým, že 
mesto za podiel vo 
firme zaplatí takmer 
340-tisíc eur. Základ-
ný kapitál spoločnos-
ti Skipark RK totiž 
navrhli na 1 milión eur. 
K tomu napokon ne-
došlo, základné imanie 
prevádzkovateľa lyžiar-
skeho strediska Malinô 
Brdo je iba 5-tisíc eur, 
čo je minimálna suma 
podľa zákona.

Za tretinový podiel 
mesto nakoniec zaplatí 

iba 1650 eur. Mesto tak získa po-
diel na niekoľko miliónovom ma-
jetku firmy, ktorý už v súčasnosti 
vlastní. Ide napríklad o horské 
dopravné zariadenia (lanovky  
a vleky), komplex technického 
zasnežovania, techniku na úpravu 
tratí či viaceré nehnuteľnosti.

Symbolický vklad mesta

„Je to vklad mesta do základ-
ného imania spoločnosti. Nič iné 
mesto do nej nevkladá. Mestu 
ponúkame túto možnosť, pretože 

E K O N O M I K A

Za tretinový podiel v spoločnosti Skipark RK mesto  
Ružomberok napokon zaplatí namiesto 300-tisíc iba 1650 eur.
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V stredisku si mohli lyžiari vyskúšať 
prvýkrát novinku - ranný Fresh 
Track. Zdroj: Skipark



si myslíme, že má mať možnosť 
ovplyvňovať stredisko, a to nie- 
len z pozície samosprávy, ale aj  
z pozície vlastníka,“ vysvetlil 
mestským poslancom Andrej 
Farkaš, konateľ spoločnosti 
Skipark RK. Oboznámil ich so 
súčasným stavom strediska, ako 
aj s plánmi do budúcnosti.

Ešte vlani v novembri mestskí 
poslanci odsúhlasili memoran-
dum o spoločnom postupe mesta 
a firiem podnikateľa Milana Fiľa 
pri vstupe do spoločného podni-
ku Skipark RK. Časť mestských 
poslancov to po počiatočnej kri-
tike pôvodného kapitálového 
vstupu Ružomberka do Fiľovej 
firmy považuje za férovú cenu.

„Za podstatný považujem fakt, že 
už mesto nemusí investovať tých 
300-tisíc eur ako základný vklad, 
ktorý bol pôvodne navrhovaný za 
podiel. To znamená, že rovnaký 
podiel získame za 1650 eur. Za 
kľúčové považujem aj to, že mes-
to nevkladá žiadny ďalší majetok 
– napríklad pozemky. To vieme 
do budúcna vyriešiť nájomnou 
zmluvou,“ skonštatoval poslanec 
Patrik Habo.

Poslanec Ľubomír Kubáň, ktorý 
aj predtým kritizoval majetkový  
vstup samosprávy do firmy, si stále 
vie predstaviť i ďalšie alternatívy 
spolupráce s veľkopodnikateľom. 

„Ak by mesto nemalo žiadny po-
diel, aj tak by vedelo pomôcť. Či 
už formou rozvoja infraštruktúry, 
cestných komunikácií, chodníkov, 
parkovísk, ale aj prostredníctvom 
iných aktivít,“ povedal Kubáň. 

Regionálne zľavy  
pre obyvateľov mesta

V diskusii poslanca Martina Hro-
madu zaujímali rozvojové plány, 
investičné zámery i novinky  
v stredisku Malinô Brdo. „Nový 
systém zasnežovania by mal 
predĺžiť lyžiarsku sezónu od za- 
čiatku decembra do konca mar-
ca. Veľký potenciál vidíme v let-
nej sezóne a plánujeme aj nové 
adrenalínové atrakcie,“ odpovedal 
konateľ A. Farkaš.

„Nový majiteľ a investor je záru-
kou ďalšieho rozvoja strediska, 
ktoré má možnosti aj na podpo-
ru športového lyžovania a orga- 
nizácie medzinárodných prete-
kov kategórie žiakov a juniorov. 
Je tu potenciál prilákať ďalších 
zahraničných návštevníkov, ale 
aj v prepojení na susedné doliny 
a ich ubytovacie kapacity,“ tvrdila 
poslankyňa Janka Štreitová 

„Podľa spoločenskej zmluvy 
veľkosť podielu spoločníkov 
závisí od výšky základného ima-
nia spoločnosti. Ak sa spoloční-
ci nedohodnú v prípade jeho 

navýšenia alebo hradenia dlhov, 
väčšinový vlastník môže požia- 
dať o odkúpenie menšinového 
podielu,“ upozornil poslanec Juraj 
Burgan. Podľa právneho zástup-
cu Martina Alušica mesto získa-
lo za symbolickú sumu mnoho- 
miliónový majetok a bude aj  
v jeho záujme do neho investovať.

Podľa poslanca Milan Šlávka 
je ponuka veľkorysá. „Mesto 
má aj morálnu povinnosť po-
dieľať sa opäť na rozvoji stre-
diska. Získali sme silného in-
vestora, ktorý je úspešný aj  
v ďalších oblastiach podnikania. 
Investičné zámery chce realizovať 
v spolupráci s mestom. Ja mám 
záujem, aby sa Malinô Brdo rozví-
jalo a je mi jedno, aký podiel bude 
mať mesto. Verím, že budeme 
na naše rozhodnutie hrdí.“ 
 
Pridal sa aj prvý viceprimátor 
Michal Lazár. “Robíme niečo pre 
naše deti a budúce generácie, 
ktoré budú hrdé na skipark.”

Poslanci žiadali aj regionálne 
zľavy pre obyvateľov mesta. Na 
návrh P. Haba zaviazali primátora 
to dohodnúť na rokovaní orgánov 
novej spoločnosti. Vstup mesta do 
spoločnosti Skipark RK nakoniec 
podporilo všetkých 22 prítom-
ných poslancov.

Miroslav Parobek

E K O N O M I K A
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Život s autistickým dieťaťom nie 
je jednoduchý a pre väčšinu z nás, 
ktorí sme sa s touto poruchou 
nestretli, aj ťažko pred-
staviteľný. Prinášame 
vám osobnú výpoveď 
matky, ako to vidí a preží-
va ona a jej rodina.

„To bolo dávno pred tým, 
ako sa nám ONE TIME 
rozvalil doma na gauči, 
vyložil si nohy v bagan- 
džiach od hnoja, otvoril si 
tretie pivo a rozhodne sa 
neopýtal či môže...

Malé dieťa si ukladá na 
zastávke autíčka do radu. 
Pobehuje dookola. Sem-
tam zatrepoce ručičkami, 
vydáva rôzne zvuky. Nič 
z toho sa nepodobá na 
reč. Život okolo neho 
plynie, ale ono nie je jeho 
súčasťou. Je niekde ďale-
ko na Melmaku. Nepozrie 
sa na vás, nezareaguje na 
svoje meno a rozhodne 
neurobí nič z tých posledných 20-
tich požiadaviek, čo ste mu naor-
dinovali za poslednú minútu a pol 
dozadu. Začínate strácať nervy. 
Môže sa kedykoľvek zvrtnúť  
a namieriť si to z chodníka rovno 
pod kolesá auta. ,Ten je ale nevy-
chovaný!´ Myšlienky okoloidúcich 
dám by nemohli byť hlasnejšie. 

Mal sotva 3 roky...

Niekde som čítala, že stres rodiča s 
autistom je porovnateľný so stre-
som vojaka v prvej línii. Nie je to 

Aký je život  
s malým autistom?

najzdravší pocit. Okrem toho nie 
ste nikdy duchom úplne prítomný 
 

 
 
 - vždy striehnete najskôr na dieťa 
a v hlave sa odohrávajú možné 
scenáre toho, čo sa môže udiať, 
až potom nakupujete, debatujete 
či dýchate kyslík (a iné prímesi 
ružomberského pseudoovzdušia). 

Hovorí sa, že ,,koľko autistov, 
toľko autizmov”. Skutočne je 
každý iný a miera postihnutia je 
veľmi rozmanitá. Napriek tomu, 
že výskyt autizmu sa neustále 
zvyšuje, ostáva stále akýmsi tabu. 

Len veľmi málo našich priateľov, 
známych, ale aj členov rodiny sa 
s nami o ňom dokáže baviť ot-

vorene. 

Autizmus najprv dlho 
uzatváral naše dieťa pred 
nami, rodičmi. Potom sa 
postaral o to, aby sme sa 
do istej miery stali autis- 
tami aj my a odstrihli 
sa od väčšiny známych 
a akoby to nestačilo, 
istým spôsobom stiahol 
so sebou do nášho autis- 
tického minivesmíru aj 
naše rodiny, ktoré nám 
krvopotne pomáhajú na 
všetkých frontoch.

Diagnóza F 84

Vyrovnať sa s diagnózou 
F 84 je samostatný pro-
ces. Keď to rodič ako-tak 
absorbuje, ocitne sa na 
novej štartovacej čiare 
a môže si vybrať - buď 
pôjde ešte hlbšie a bude 

sa zamotávať v trápení, tiaži hen-
dikepu a osudu, ktorý nebýva ni-
jak ružový alebo sa (aspoň) pokúsi 
spraviť maximum pre to, aby jeho 
situácia bola lepšia.

Zo začiatku mi chvíľu trvalo, kým 
som sa ako-tak zorientovala, 
kadiaľ vedie cesta von a čo všetko 
sú slepé cesty. (Podarilo sa mi to 
vďaka jednej - pre mňa veľmi vzác-
nej osobe, ktorá si tým sama preš-
la.) Tiež mi hlavou behali delfi- 
noterapie a podobné populárne 
možnosti. Dnes by som sa delfí-

P R Í B E H

Matka Gvizdová: „O autizme som vedela iba to,  
že ho v živote nechcem mať vo svojom dome!“
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Zuzana Gvizdová so svojím synče-
kom. Foto: Jaroslav Moravčík



na opýtala, či dokáže moje dieťa 
naučiť, čo je dom a čo strom a ako 
dlho mu to bude trvať. Času na to, 
aby ste sa otriasli a začali niečo 
robiť a robiť to aj dobre, je málo  
a vy ním nechcete plytvať.

V dobe, keď sme to akútne riešili, 
nemali pre nás presné informácie 
ani miestni špecialisti. Veľmi sa 
nám osvedčilo ísť za TOP ľuďmi 
vo svojom odbore. Nebolo úplne 
jednoduché sa k nim dostať, 
zato hodnota ich výpovedí bola 
na nezaplatenie. 
Vo výsledku toho 
celého sme siah- 
li po ABA tera-
pii (terapia nie 
je úplne správny 
výraz, ale pre jed-
noduchosť pri 
ňom ostaňme). 
Aplikovaná beha- 
viorálna analýza 
(ABA) je metóda, 
za ktorou stojí 
výskum. Všetko, 
čo robíte, sledu-
jete v dátach  
a vidíte dosť jasne, 
ako dieťa na-
preduje. Nášmu 
dieťaťu sa inten-
zívne venujeme podľa programu 
vypracovanému jemu na mieru. 
Výsledky prichádzajú pomaly, 
ale veľmi spoľahlivo. Sama som 
sa dala na štúdium ABA a verím, 
že ak časom dokážem pomôcť aj 
inému dieťaťu, ako tomu svojmu, 

bude to najväčším zadosťuči-
nením pre všetkých, ktorí nám 
teraz nezištne pomáhajú. 

Autistov stále pribúda

Autizmu je dnes ako maku. Stále 
pribúda a pribúdať bude. Stále  
o ňom veľa nevieme. Jedno však 
už aj v našom (autisticky ešte čas-
tokrát stredovekom) Slovensku 
vieme - nemusí to byť až také zlé, 
ako ste si prečítali na začiatku.  
 

 
 
Včasnou intervenciou sa dá sku-
točne veľa dosiahnuť. Autizmus 
vám nedovolí upraviť úplne všet-
ko, ale vždy to treba aspoň skúsiť.

Keď k tomu primiešame zmenu 
v nastavení spoločnosti - tole- 
rovanie inakosti vo všetkých jej 
farbách a záujem o to, čo síce 
doma v obývačke mnohí nemáte, 
ale jedného dňa kľudne mať (a ne-
dopíšem to...) a zbavíme sa polo-
profesionality a bagatelizovania, 
dostaneme celkom spoľahlivý 
recept na to, ako by to fungovať 
mohlo. Radšej doprajme skorú in-
tervenciu deviatim deťom, ktoré 
ju v závere potrebovať nebudú, 
aby sme odhalili a pomohli tomu 

desiatemu – s nálep- 
kou F84.

Takže NEXT TIME, 
ak autizmus v bagan- 
džiach náhodou za- 
klope na dvere vašej 
rodiny, budete môcť 
povedať ,,kľudne voj-
di, cíť sa tu ako doma, 
viem, že si tu na celý 
život, ale – here is the 
deal! - jediné miesto, 
kde si môžeš sad-
núť je vonku pri Re- 
xovej búde. Dovnútra 
môžeš nazerať len 
cez žalúzie. To pivo 
servírujem iba nealko 
a snáď ti nebude 

vadiť, že je mierne skysnuté!“

Zuzana Gvizdová

P R Í B E H
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Rodina Gvizdovcov z Likavky. 
Foto: Jaroslav Moravčík

V rámci projektu POMÔŽTE NÁM 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 rodine  
z Likavky daroval aj v roku 2020 v rámci rovnomen-
ného projektu a je určený na ABA terapiu pre ich 

chlapčeka. „Som rád, že v predvianočnom čase 
sme mohli pomôcť ľuďom, ktorých súčasná doba 
poznačená pandémiou zasiahla najviac a ktorí 
našu pomoc skutočne potrebujú. Aj touto formou 
chceme znížiť náklady na liečbu a uľahčiť život 
ťažko skúšanej rodine a ich synčekovi,“ povedal  
R. Kolár.

Pomôžte nám pomôcť 



Rathaus, radnica, mestský dom, 
radný dom či ratúz. Týmito, ale aj 
mnohými inými pomenovaniami 
sa v minulosti u nás označova-
la budova, v ktorej sa stretávali 
predstavitelia mestskej samo- 
správy. Niekedy to bol len dom 
niektorého z mešťanov, inokedy 
reprezentat ívna 
účelová budova. 
Okrem radničnej 
siene sa v nej mohla 
nachádzať aj mest-
ská väznica alebo 
archív. 

Pre dnešných Ru- 
žomberčanov je 
symbolom ich 
mestskej samos-
právy určite bu-
dova mestského 
úradu na Námestí 
Andreja Hlin-
ku. Neobaroková 
stavba však bola 
postavená na kon-
ci 19. storočia, a teda svojmu 
účelu slúži necelých 130 rokov. 
Kde sa však mestskí funkcionári 
stretávali v predchádzajúcich 
storočiach?

Stredoveké mesto Ružomberok

Počiatky miest v regióne Liptov 
siahajú do obdobia stredoveku. 
V priebehu storočí tu nadobud-
lo väčšie alebo menšie privilégiá 
niekoľko miest a mestečiek. Ako 
prví ich získali obyvatelia Hýb,  
a to v roku 1265 a po nich v roku 
1270 aj obyvatelia Nemeckej 
Ľupče. Ružomberok získal mest-

Ružomberok a jeho 
mestský dom

ské výsady práve podľa Nemeckej 
Ľupče, a to v roku 1318. 

Je to zároveň aj najstaršia 
doložená písomná zmienka  
o meste. Privilégiá sa vzťahovali 
na miestnych nemeckých kolo-
nistov, čo potvrdzuje aj fakt, že  

 
 
 
v mestskej rade sa v počiatkoch 
nachádzali len nemecké mená.  
Až od druhej polovice 15. storočia 
začali mať v ružomberskej mest-
skej rade prevahu Slováci, ktorí 
sa pôvodne usádzali v predmest-
skej časti Podhora. Tá vznikla ešte  
v 14. storočí. 

Ružomberku sa postupne dari-
lo upevňovať svoje postavenie 
a rozširovať privilégiá, najskôr 
listinou z roku 1340 od kráľa 
Karola I., neskôr v roku 1399, kedy 

im privilégiá rozšíril počas svojho 
pobytu v meste kráľ Žigmund. 

Významným prvkom miestne-
ho hospodárskeho života boli 
trhy a jarmoky. Pravidelné štvrt- 
kové trhy sa v Ružomberku moh- 
li konať už od roku 1318. Neskôr  

k nim pribudlo aj 
právo organizova-
nia dvoch výročných 
jarmokov, a to v ne- 
deľu pred sviatkom 
Nanebovstúpenia 
Pána (slávi sa 40 
dní po Veľkej noci)  
a v nedeľu pred sviat-
kom svätého Ondreja 
apoštola (30. novem-
bra). 

V období novo-
veku upadli lip-
tovské mestá do 
poddanskej závis-
losti. Aj Ružombe- 
rok sa stal súčasťou 

panstva Likava. Avšak, spolu  
s Nemeckou Ľupčou, sa mu aj  
v nasledujúcich storočiach podari- 
lo, s väčšími či menšími úspech-
mi, svoje meštianske privilégiá do 
istej miery ubrániť.

Od príbytku richtára  
k mestskému domu

Získaním mestských privilégií 
dostal Ružomberok aj právo slo-
bodne si organizovať vlastnú 
samosprávu, teda voliť si richtára 
a členov mestskej rady. Tí mali 
v rukách súdne, správne, ale aj 
kontrolné právomoci. Aby mohli 

H I S T Ó R I A

Radní mesta sa stretávali najskôr v dome richtára, 
potom v budove radnice, ktorá sa viackrát sťahovala.
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Radnica z roku 1895 bola postavená 
na mieste tzv. šustríkovského domu 
Foto: archív Liptovského múzea



zodpovedne vykonávať svoju čin-
nosť, museli sa niekde stretávať. 
V mnohých uhorských mestách,  
a to aj v tých väčších a významnej- 
ších, sa v období stredoveku 
zvykla mestská rada stretávať  
v dome aktuálneho richtára a až 
postupom času sa v nich vytvorila 
samostatná budova radnice. 

Inak tomu nebolo ani v Ružom 
berku. O stredovekej radnici  
v meste nemáme žiadne správy. 
Jeho predstavitelia sa tak pravde-
podobne stretávali v richtáro-
vom dome. Najstarším známym 
richtárom v Ružomberku bol 
Hannus, ktorého meno je zazna-
menané v listine z roku 1340. 

Prvé správy o účelovej 
budove radnice v mes- 
te Ružomberok máme 
až z polovice 17. 
storočia. Mala sa na-
chádzať na námestí, 
približne v miestach, 
kde od polovice 19. 
storočia stojí marián-
sky stĺp (tzv. Immac-
ulata), teda oproti 
dnešnému mestskému 
úradu. Napriek tomu, 
že mesto už malo svoju 
radnicu, neschádzala 
sa mestská rada vždy  
v nej. Aj naďalej 
sa niektoré zasadnutia mohli 
odohrávať v dome aktuálneho 
richtára. Dôkaz o tom nám podá- 
vajú mestské knihy. 

Napríklad mestský súd, ktorého 
členmi boli richtár a členovia 
mestskej rady, riešil závažné 
trestné činy, ako vraždy ale-
bo zbojníctvo, na pôde radnice. 
Rozsudky za menej závažné skut-
ky, ako napríklad urážky, sa aj 
naďalej vynášali v richtárovom 
dome, v ktorom sa okrem neho 
stretlo aj všetkých dvanásť členov 
mestskej rady. 

Rovnako tu boli uzatvárané aj 
kúpnopredajné alebo darovacie 
zmluvy. A takmer každú zmluvu 
bolo treba zapiť. Niekedy mohlo 
byť na takýchto zasadnutiach 
poriadne veselo. Napríklad 23. 
decembra 1683 boli v richtáro-
vom dome uzatvorené tri kúp-
nopredajné zmluvy a všetky boli 
spečatené tzv. oldomášom. 

Radnicu na mieste dnešného 
mariánskeho stĺpu využívalo 
mesto pravdepodobne počas 
celého 18. storočia. Neskôr 
prešla budova do súkrom-
ných rúk rodiny Krčmérov-
cov a v polovici 19. storočia 
bola, podľa všetkého, zbúraná. 

 
 

Vysúdená radnica

Na prelome 18. a 19. storočia  
sa mesto dostalo do niekoľko-
ročného súdneho sporu, ktorý 
si história pamätá ako „šustrí- 
kovský spor“. Rod Šustríkovcov 
patril medzi významné ružom- 
berské rody. Jeho členov na-
chádzame medzi richtármi, ale 
aj úradníkmi Likavského pan- 
stva. V druhej polovici 18. storočia 
ale tento rod vymrel po meči. 

Následne, v šesťdesiatych rokoch 
18. storočia, získalo mesto po jed-
nom z príbuzných do prenájmu 
šustríkovský majetok a neskôr ho 
dokonca odkúpilo. 

V roku 1792 sa však o šustríkovský 
majetok prihlásili dedičia, čo vied-
lo k už spomínanému súdnemu 
sporu. Naň sa naviazali ďalšie 
spory s príslušníkmi rodov Turan-
ský, Giláni a Madočáni, ktorí mali 
záložné právo na šustríkovský 
majetok. Celá kauza sa prenies-
la až do druhého desaťročia 19. 
storočia. Nakoniec sa ju ale po-
darilo v roku 1816 vyriešiť. Dedičia 
boli odškodnení a mesto Ružom- 
berok získalo do vlastníctva celý 

šustríkovský majetok, 
ktorý pozostával zo 
záhrad, polí, lúk a šty-
roch domov. 

V jednom z vysúdených 
domov, pochádzajúceho 
z majetku, ktorý mal  
v zálohu rod Turanský, 
si mesto nakoniec na 
začiatku 19. storočia 
zriadilo radnicu. Dom 
stál v blízkosti farského 
Kostola svätého Ondre-
ja, zhruba na mieste 
dnešnej budovy mest-
ského úradu. Využívaný 
bol počas väčšiny 19. 

storočia. Nakoniec musel ustúpiť 
výstavbe honosnejšej budovy 
radnice, a tak bol na konci 19. 
storočia zbúraný. Nahradila ho 
stavba, ktorá zdobí ružomberské 
námestie dodnes.

Poznámka redakcie: O výstavbe 
neobarokovej radnice ste si moh- 
li prečítať v septembrovom vyda- 
ní RK Magazínu (číslo 09/2021) 
v článku Anny Zábojníkovej „Za 
tragickým pádom veže radnice stá- 
lo kocúrkovské gazdovanie“.

Miroslav Nemec,  
Liptovské múzeum
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Na začiatku 19. storočia vysúdilo 
mesto v tzv. šustríkovskom spore aj 
dom, ktorý po väčšinu 19. storočia 
slúžil ako radnica 
Foto: archív Liptovského múzea



Unikátny nález pokladu je 
prístupný aj verejnosti. Od 23. 
februára si môžu návštevníci poz-
rieť slovenský skvost, ktorý sa 
nachádza v Liptovskom múzeu 
v Ružomberku, v novej expozícii 
venovanej jedinečnému nálezu.

Nestáva sa bežne, že počas pre-
chádzky natrafíme na poklad. 
Výnimkou sú manželia, ktorí sa 
takmer pred tro-
mi rokmi vybrali 
na potulky lesom. 
Počas prechádzky 
znenazdajky natra-
fili na diviakmi roz-
rytý poklad mincí. 
Stalo sa tak pri 
Hrade Likava. 

Manželia historický 
nález ihneď ohlási-
li pamiatkovému 
úradu. Keďže pos-
tupovali správne  
a pokladu sa nedot-
kli, za tento nález 
dostali odmenu vo 
výške 100 percent 
z hodnoty objavu, ktorá bola ne-
skôr vyčíslená na takmer 60-tisíc 
eur. 

Poklad pozostával z 1870 mincí,  
z ktorých boli dva dukáty Ľudoví-
ta II. (1516-1526) a 1868 drobných 
uhorských strieborných mincí, 
denárov, vyrazených v rokoch 
1468-1527. Ide o razby od pano-
vníkov Mateja Korvína (1458-
1490) až po Jána Zápoľského 
(1526-1540) a Ferdinanda I. (1526-
1564).

Poklady spod Likavy  
sú už v múzeu

Pre predstavu, za hodnotu náj- 
deného pokladu v dobe, keď sa 
mince používali, ste si mohli 
kúpiť približne 450 litrov tokaj- 
ského vína či 700 kíl mäsa.

Mince pochádzajú z konca  
15. storočia

„Takmer 1900 strieborných mincí 
a dva zlaté dukáty, ktoré sa naš- 

 
 
 
li pod najväčším stredovekým 
hradom Liptova - Likavou sú 
skutočne výnimočným nálezom 
a som veľmi rád, že sa nám ich 
takmer po troch rokoch podari-
lo sprístupniť nielen obyvateľom 
Liptova, ale aj záujemcom  
o takúto expozícií z celého Slo- 
venska i zahraničia,“ tešil sa 
Michal Kovačic, riaditeľ Lip-
tovského múzea.

Poklad pochádza z obdobia ne-
skorého stredoveku a ranného 
novoveku, teda z prelomu 15.  
a 16. storočia. Riaditeľ Lip-
tovského múzea potvrdil, že 250 
rokov sa poklad podobného raze-
nia nenašiel. 

„Jadro pokladu tvoria mince pro-
dukované po roku 1468, kedy sa  
v Uhorsku uskutočnila významná 

menová reforma. 
Tá sa vyznačuje raz-
bou kvalitných mincí  
s akosťou až 50 percent 
striebra. Tieto sa od 
starších menej kvalit-
ných denárov odlíšili 
umiestnením Madony 
s dieťaťom na plochu 
mince a pridaním opisu 
PATRONA UNGARIE, 
čo možno vidieť aj na 
všetkých strieborných 
razbách z Likavky,“ 
opísal Kovačic.

Riaditeľ múzea tiež 
vyzdvihol zaujímavosť 
pokladu, ktorého tak-

mer 99 percent mincí pochádza  
z mincovne v Kremnici. Tá sa stala 
od 70-tych rokov 15. storočia domi- 
nantou najmä v produkcii strie-
borných mincí. ,,Zvyšné mincovne 
ako Košice, či sedmohradské 
mestá Sibiu, Baia Mare a Baia 
Sprie sú zastúpené v poklade len 
ojedinele“.

Expozícia je otvorená  
pre verejnosť

Podľa hovorkyne Žilinského 

K U L T Ú R A

Manželia počas bežnej prechádzky lesom našli poklad mincí  
pri hrade Likava. Za tento nález dostali takmer 60-tisíc eur.
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Prehliadka objaveného pokladu je 
prístupná verejnosti v novej expo- 
zícii. Foto: Patrícia Kurpašová



samosprávneho kraja (ŽSK) Mar-
tiny Remencovej vlastníkom 
pokladu je Slovenská republika 
a správcom sa automaticky stalo 
Slovenské národné múzeum. „Lip-
tovské múzeum s ním rokovalo  
o dlhodobej výpožičke. To sa na-
koniec podarilo a poklad sa vrátil 
do regiónu, kam historicky patrí,“ 
doplnila Remen-
cová.

Poklady sa už 
nachádzajú v bu-
dove Liptovského 
múzea v Ružom- 
berku, ktorého 
z r i a ďo v a t e ľo m 
je ŽSK. Unikát-
ny nález mincí 
si môžu návšte-
vníci pozrieť  
v priestoroch Lip-
tovského múzea 
od 23. februára 
v novej expozícii 
venovanej min- 
ciam pod názvom 
Poklady spod 
Likavy.

,,Unikátna výstava Poklady 
spod Likavy je prvým z veľkého 
množstva sprievodných podujatí, 
ktoré v tomto roku v Liptovskom 
múzeu pripravujeme v súvislosti 
s oslavami 110. výročia jeho vzni-
ku,“ zdôraznil M- Kovačic. Dodal, 
že Liptovské múzeum zároveň 
oslavuje 85 rokov od postave-
nia budovy, v ktorej sa múzeum  

v Ružomberku momentálne na-
chádza.

Vitríny doviezli zo zahraničia

Technické zabezpečenie novej 
expozície nebolo jednoduché.  
„Vitríny, v ktorých je poklad vys 
tavený, sme museli doviezť až zo  

 
 
 
zahraničia, aby sme zabezpečili 
bezpečnostné štandardy, ktoré 
boli požadované,“ prezradil ria-
diteľ Liptovského múzea. Celá 
výstava sa pripravovala niekoľko 
mesiacov.

„Výstavu si bude možné pre- 
zrieť v najbližších piatich rokoch 

v špeciálnych priestoroch, ktoré 
sme pre ňu pripravili v sídel-
nej budove Liptovského múzea  
v Ružomberku. Veríme, že si všet-
ci naši návštevníci odnesú od 
nás skutočne nezabudnuteľný 
kultúrny zážitok,” povedal 
Kovačic.

Slávnostného otvore-
nia novej expozície 
sa zúčastnila aj Erika 
Jurinová, predsed-
níčka ŽSK. ,,Aj vďaka 
rýchlej intervencii 
a zanieteniu Lip-
tovského múzea pri 
výpožičke a príprave 
expozície máme dnes 
možnosť vzhliadnuť 
jedinečný rozpráv- 
kový poklad, akých je 
na Slovensku málo.“

„Verím, že aj taký-
to unikát bude pre 
širokú verejnosť lá- 
kadlom a po dvoch 
rokoch rôznych ob-

medzení, kedy boli brány múzea 
často zatvorené, sa na toto mie-
sto naplno vráti život a chuť 
poznávať našu kultúru a históriu,“ 
zdôraznila županka.

Výstavu si v priestoroch Lip-
tovského múzea môžete pozrieť  
v najbližších piatich rokoch.

Patrícia Kurpašová
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Unikátny poklad mincí našli manželia 
počas víkendovej prechádzky.  
Foto: Patrícia Kurpašová 



Pred bytovkou poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky (NR SR) 
Jána Benčíka v Ružomberku protes-
tovala agresívna skupina extrémis-
tov, ktorá si hovorila „nespokojní 
občania“ a „aktivisti“. Dokonca 
vtrhli do vchodu, zvonili a búchali 
na dvere jeho bytu. Na záver oble-
pili bytovku a okolie nenávistnými 
letákmi.

Ján Benčík už dlhé roky dobrovoľne 
upozorňuje na verejné prejavy 
nenávisti a extrémizmu. Za svoju 
aktívnu angažovanosť, pre ktorú je 
často objektom vyhrážok, dostal aj 
ocenenie Biela vrana. Dostávajú ho 
ľudia, ktorí preukázali občiansku 
odvahu v mene verejného prínosu.

Zoznam zradcov aj náboj v obálke

Za celé obdobie čelil množstvu 
nenávistných statusov aj vy- 
hrážkam a sociálnych sieťach.  
A nie je sám, lebo obeťou nátla- 
kových skupín sa stávajú aj ďalší 
jeho kolegovia. Ešte predtým, ako 
parlament hlasoval o obrannej  
zmluve s USA, ľudia prišli nadávať 
pred dom poslancovi Petrovi 
Vonsovi (OĽaNO).

Po tom, ako poslanci za obrannú 
zmluvu zahlasovala vládna koalícia, 
Hlas, Smer aj Republika vytvorili 
„zoznam zradcov“ či „tabuľu hanby“ 
s menami všetkých 79 poslancov, 
ktorí zmluvu v NR SR podporili. 
Viacerí z nich teraz čelia vyhrážkam 
a agresívnym odkazom ľudí nie 
len na internete, ale aj v obciach,  
v ktorých žijú.

Podobnú „návštevu“ zažil aj ďalší 
poslanec parlamentu Sebastián 
Kozárek z OĽaNO. Sfanatizovaní 

Zastrašovanie a nátlak  
na poslancov parlamentu

odporcovia obrannej dohody  
s USA už boli aj pred domom 
podpredsedu parlamentu Milana 
Laurenčíka (SaS) či poslankyne 
Moniky Kaveckej (OĽaNO). Ešte 
pred hlasovaním dostali poslanci 
Obyčajných ľudí v obálke náboj. 

Polícia vraj podniká opatrenia

Mnohí koaliční poslanci počínaniu 
opozície nerozumejú a odsudzu-
jú ho. Obávajú sa totiž, že takéto 
hecovanie a podnecovanie ľudí 
môže prerásť až do otvoreného 
násilia. „Napádajú ma a vyhráža-
jú sa smrťou mne aj mojej rodine,“ 
hovorí Patrik Linhart, poslanec za 
Sme rodina.

Polícia v súvislosti s vyhrážkami 
poslancom NR SR, ktorí hlasovali 
za obrannú dohodu s USA, podniká 
kroky. „Príslušné zložky Policaj- 
ného zboru naďalej realizujú v tejto 
súvislosti adekvátne bezpečnostné 
opatrenia, ktoré však z taktických 
dôvodov nie je možné konkreti-
zovať,“ uviedla polícia.

Prípad poslanca J. Benčíka 
z Ružomberka tomu veľmi 
nenasvedčuje. „Tentoraz to vďa-
ka hystérii, ktorú v súvislosti 
so schválením obrannej zmluvy 
masívne šíri opozícia, nadobúda 
masové rozmery. Dúfam, že výzvy  
k násiliu na sociálnych sieťach sa 
neprenesú do reality. Hoci ako 
vieme, môže sa stať aj to,“ myslí si 
Benčík.

Spojenectvo nenávisti  
a násilia tu už raz bolo

Ataky však napriek tomu pokraču-
jú. Podnecujú ich nenávistnými 

statusmi predstavitelia opozí-
cie. Najaktívnejšie na sociálnych 
sieťach „hejtujú“ poslanci opozí-
cie Blaha (Smer), Uhrík a Ma-
zurek (Republika). „Nedivte sa, 
keď na vás budú na uliciach uka-
zovať prstom a odpľúvať si pri 
každom stretnutí s vami,“ pozna-
menal Mazurek. Ich priaznivci sa  
v reakciách netaja, že sú odhodlaní 
pristúpiť aj fyzickým útokom či 
likvidácii ich oponentov.

Spojenie nacionalistov a socialistov 
prinieslo v minulom storočí neslávne 
známy národný socializmus. Národ-
nosocialistická nemecká strana ro-
botníkov (NSDAP) na čele s Adolfom 
Hitlerom si budovala svoj vplyv práve 
nenávistnými a nátlakovými akciami. 
Nacistická ideológia sa v Nemecku 
rýchlo stala dominantnou a vyústila 
do najväčšej vojnovej tragédie ľudstva 
– 2. svetovej vojny.

Je teraz na demokratickej časti 
Slovenska, aby sa zomkla a zaujala 
jasný postoj. Aby sme aj po štvr-
tom výročí vraždy novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej nezabudli, ako sme 
spoločne vyjadrili nádej, že sme Za 
slušné Slovensko.

Poznámka na záver: V súvislosti  
s ruskou inváziou na Ukrajine treba 
rozlíšiť, kto je vlastenec a kto vlasti-
zradca. Pre mňa je vlastenec, kto vidí 
našu bezpečnosť v NATO a obran-
nej zmluve s USA. Vlastizradcom 
je ten, kto tieto garancie spochyb- 
ňuje a agresívne šíri nenávisť, vy-
tvára násilie a zastrašuje poslan-
cov či novinárov. Podkopáva naše 
základy demokracie a slobody. 
 
Miroslav Parobek

K O M E N T Á R
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Basketbalistky MBK Ružombe- 
rok vyhrali v nedeľu 27. februára 
vo finále národného pohára proti 
Piešťanom 59:47. Liptáčky tak pri- 
dali do svojej vitríny štvrtý triumf 
v Slovenskom pohári (predtým  
v rokoch 1997, 2019 a 2020). Putovný 
pohár i trofej, ktorá navždy zostane 
v ružomberskej vitríne, si od prezi-
denta Slovenskej basketbalovej aso-
ciácie (SBA) za víťazný tím prevzala 
jeho kapitánka Radka Stašová. 

„Veľmi sa teším. Bol to veľmi dobrý 
finálový zápas, plný fyzickej hry, 
energie, kvalitnej obrany na oboch 
stranách a s úspešným koncom 
pre nás,“ vyhlásil očividne šťastný 
tréner Juraj Suja bezprostredne 
po víťazstve v nedeľu 27. februára 
podvečer v Koniarni, ktorá bola de-
jiskom finálového turnaja.

Začiatok finále vyšiel dokonale 
Liptáčkam, keď za necelé tri minúty 
viedla 8:0, keď trojky padli Praže- 
nicovej a Havranovej. Piešťany však 

Ruža splnila prvý cieľ

zásluhou 7-bodovej šnúry znížili 
na rozdiel jediného bodu (8:7). v 6. 
min. priblížili na 9:10 a vzápätí na 
11:12. Ružomberčanky zareagovali  
a postupne sa vzdialili o osem 
bodov (21:13 v 12. min.) a tesne 
pred koncom prvého polčasu svoj 
náskok natiahli na 35:21. 

V záverečnej štvrtine sa Čajky 
ešte dokázali dotiahnuť na štyri 
body (45:49), lenže hneď na to 
prišla ružomberská odpoveď  
v podobe rozhodujúceho brejku na 
59:45. Ružomberčanky zaznamenali 
10-bodovú šnúru a odskočili Čajkám 
na rozdiel nedostihnuteľných 14 
bodov (59:45) a definitívne rozhodli 
o osude stretnutia.

Tréner MBK Ružomberok Juraj 
Suja bol mimoriadne spokojný 
so ziskom Slovenského pohára. 
Chválou nešetril ani svoje zveren-
kyne. „Som vďačný za toto víťazst-
vo a hrdý na svoje dievčatá. Stále 
veríme v seba, veľmi dobre sme 

bránili. Mali sme obrovskú energiu 
na útočnom doskoku a disciplínu. 
18 útočných doskokov a len osem 
strát, to hovorí za všetko. Vážili sme 
si loptu, tento výkon mal pre mňa 
fantastické parametre.“

Ružomberskému kormidelníkovi sa 
vo finálovom zápase pozdávala de-
fenzívna aj ofenzívna činnosť jeho 
mužstva. Tréner „Ruže“ bol pre-
dovšetkým spokojný s obranou jeho 
hráčok počas národného pohára. 
„Dobrá obrana nám vyhrala tento 
pohár. Konečne sme niečo aj trafili, 
nie je to ešte optimálne, ale som 
šťastný za hráčky, že ukázali počas 
celého turnaja vynikajúcu obranu 
s minimom inkasovaných bodov.”

Basketbalistky MBK Ružomberok 
víťazstvom v Slovenskom pohári 
splnili prvý cieľ tejto sezóny.

Filip Kubáň

Š P O R T

Ružomberčanky vo finále Slovenského pohára  
v basketbale zdolali Piešťany 59:47.
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Podujatie, ktoré zorganizovala 
špecializovaná outdoorová fir-
ma ADAM SPORT v spolupráci 
so strediskom Malinô Brdo ski & 
bike park a Májekovou chatou, 
prebiehalo počas celej soboty pri 
údolnej stanici kabínkovej la- 
novky v Hrabove. 
Záujemcovia si  
v skialpinistickej 
zóne mohli vy- 
skúšať komplet-
nú výstroj od 
takých značiek 
ako Leki, Fischer, 
Elan, Hagan, 
Völkl, Zag, Fo- 
rest, Black Crows, 
Egoe, Kästle  
a Scott. Priamo 
na svahu si moh-
li ľudia skúsiť 
aj oblečenie na 
skialpinizmus od 
firmy Direct Al-
pine.  

Súčasťou tejto 
akcie bola aj lavínová oblasť, kde 
si záujemcovia mohli vyskúšať 
lavínovú sondu, vyhľadávač či 
batoh od firiem ako Black Dia-
mond, Arva, Scott, Ortvox a Pieps.  
V horolezeckej zóne si návštevníci 
mohli skúsiť horolezecké mačky 
a cepíny od výrobcov ako Sin- 
ging Rock, Grivel, Camp, Climbing 
Technology, Petzl a Black Dia- 
mond.  

Spokojnosť s účasťou

Konateľ spoločnosti ADAM SPORT 

Malinô Brdo ovládol  
skialpinizmus 

Patrik Lupták, ktorý sa po-
dieľal aj na predchádzajúcich 
ročníkoch tejto akcie, bol spokoj- 
ný s počtom návštevníkov. 
„Dnešná účasť je oproti minulým 
ročníkom neporovnateľne väčšia. 
Jednak zo strany obchodných  

partnerov, ale aj zo strany po-
tencionálnych záujemcov. S náv- 
števnosťou som veľmi spokoj- 
ný vzhľadom na fakt, že sa toto 
podujatie koná po dlhej dobe. Už 
do obedu sme evidovali viac ako 
100 ľudí, ktorí si mali možnosť 
vyskúšať viac ako 120 skialpinis-
tických setov.“

Spoluorganizátora podujatia 
Patrika Luptáka tešila skutočnosť, 
že napriek nepriaznivej prognóze 

počasia prišlo veľa návštevníkov. 
„Najviac ľudí prišlo hneď z rána. 
Aj keď predpoveď nebola celkom 
priaznivá, vidím, že ľudia sa ne-
nechali odradiť nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami  
a nakoniec nám počasie vychádza 

veľmi prijateľne. 
Trochu je síce ve- 
terno, ale aj slnko 
nám zasvietilo.“ 

Dôležitým fak-
torom boli podľa 
Luptáka výborné 
snehové podmien-
ky. „Myslím si, že 
pomerne veľa ľudí 
prišlo v dôsled-
ku marketingovej 
podpory akcie, ale 
aj vďaka obchod-
ným partnerom. 
Momentálne sú 
ideálne snehové 
podmienky a skial-
pinisti majú k dis-
pozícií rozmanitý 

terén. Na Malinom Brde je tvrdý 
podklad, na zjazdovke smerom 
do Hrabova je naopak mäkký až 
kašovitý sneh.“ 

Ročník v znamení noviniek 

Oproti ostatným ročníkom si 
organizátori pripravili pre verej- 
nosť niekoľko zmien. Tou naj- 
významnejšou bolo rozšírenie 
ponuky o lavínovú a horolezec- 
kú zónu, ktorých súčasťou bolo 
aj školenie. „Hlavným dôvodom 
tohto kroku je vzdelávanie 
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Po päťročnej prestávke sa obľúbené podujatie Skialp Test Day 
vrátilo do Hrabova aj s niekoľkými novinkami, ktoré prilákali 

desiatky fanúšikov skialpinizmu. 
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Po piatich rokoch sa do Hrabova vrá-
tilo obľúbené podujatie Skialp Test 
Day. Foto: Filip Kubáň



bežnej verejnosti v súvislosti  
s nárastom skialpinizmu. Našim 
cieľom je, aby nebola zo stra-
ny skialpinistov podceňovaná 
bezpečnosť. Mnoho ľudí pos-
tupne prechádza od skitourin-
gu na zjazdovkách do voľnej- 
ších terénov. Keďže si želáme, aby 
nám nepribúdali lavínové nehody, 
tak edukáciu berieme aj za našu 
povinnosť. Taktiež je nevyhnutné, 
aby ľudia mali pri sebe lavínové 
batohy a vyhľadávače, pretože sú 
neoddeliteľnou súčasťou skialpi- 
nistickej výstroje a vybavenia,“ 
objasnil príčiny noviniek Lupták.  

Ostatný ročník tejto akcie sa us-
kutočnil v Hrabo- 
ve v roku 2017. 
Spoluorganizátor 
akcie Patrik Lup- 
ták ozrejmil dôvo- 
dy, prečo sa podu-
jatie uskutočni-
lo po päťročnej 
odmlke. „Posled-
né dva roky boli 
obmedzené pro-
tipandemickými 
opatreniami a nú- 
dzovým stavom, 
takže sme nemali 
možnosť organ- 
izovať podob- 
né akcie. Tak-
tiež sme pre- 
chádzali trans-
formáciou spo- 
ločnosti a sťahovaním sa do 
nových priestorov.“ 

Podľa Luptáka evidovali na tej- 
to akcii širokú škálu skialpi- 
nistov. Od začiatočníkov až po 
skúsených borcov. „Nachádza-
jú sa tu aj takí ľudia, ktorí majú 
možnosť vyskúšať si po prvýkrát 
skialpinizmus, ale evidujeme aj 
takých záujemcov, ktorí už majú 
zakúpené svoje skialpinistické 
sety, a v rámci opotrebovania 
alebo zmeny, si majú možnosť 
skúsiť aj vyššie rady alebo mo- 

dely. Každý zákazník má možnosť 
vyskúšať si kompletný skialpinis-
tický set. Dôležité je, aby človek 
nekupoval len na základe teore- 
tického výkladu, ale praktických 
skúseností, s tým, že si vyskúša 
lyže a zistí, ako sa mu lyžuje, a čo 
mu vyhovuje.“ 

Okrem bezplatného vyskúšania 
si kompletného skialpinistického 
výstroja, edukácie či ostatného 
vybavenia, čakalo na záujemcov 
aj ďalšie prekvapenie. „Našim 
cieľom je motivovať ľudí. Všetci 
záujemcovia, ktorí prejdú tes-
tovaním, vyskúšajú si skialpi- 
nistickú výstroj, lezecké a zimné  

 
 
vybavenie a absolvujú krátke ško- 
lenie o lavínovej výbave, dostanú 
darčekový kupón v hodnote 10 
eur, ktorý majú možnosť uplatniť 
si v našej predajni.“ 

Budúci rok bude výzvou 

V prípade záujmu a ochoty 
obchodných partnerov a lyžiar-
skeho strediska Malinô Brdo sa 
s vysokou pravdepodobnosťou 
uskutoční aj budúci ročník tejto 

akcie. „Všetko to záleží na záujme 
zo strany obchodných partne- 
rov, ktorí to uvítali, pričom každý  
z nich to hodnotí pozitívne. Na 
druhej strane to spočíva aj od 
ústretovosti spoločnosti Skipark 
RK a jeho vedenia. Pokiaľ nám 
umožnia uskutočniť takéto podu-
jatie v rámci svojho strediska, tak 
túto akciu budeme určite reali- 
zovať,“ uviedol Lupták. 

Na záver priblížil spoluorgani- 
zátor podujatia Patrik Lupták 
smelé ambície do budúcnos-
ti. „Domnievam sa, že v rámci 
lokálnej podpory, sú Adam Sport  
a Skipark veľmi silní partneri. Po- 

kiaľ sa budú takí-
to partneri spájať  
v rámci nejakého 
zážitku v prírode 
alebo podpory tu-
ristického ruchu, 
budú mať možnosť 
pritiahnuť veľkú 
časť verejnosti 
cez takéto formy 
akcií, testovaní, 
školení alebo 
bežeckých podu-
jatí. Myslím si, 
že toto by mohla 
byť cesta hľada-
nia príťažlivosti 
daného strediska 
alebo odlíšenia sa 
od konkurencie.“ 

Riaditeľ strediska Malinô Brdo 
ski & bike park Milan Rezník 
bol mimoriadne spokojný s prie-
behom tejto akcie. „Veľmi radi 
podporujeme takéto podujatia  
a sme nadšení, že v spolupráci so 
strediskom sa uskutočnila taká-
to akcia, ktorá je pravdepodobne 
jediná svojho druhu na Sloven-
sku. Oceňujem edukačný spôsob, 
ktorého cieľom je, aby sa skialpi- 
nisti naučili, ako sa majú správať.“

Komerčný obsah spracoval: 
Filip Kubáň
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Záujemcovia si mohli vyskúšať viac 
ako 120 skialpinistických setov.  
Foto: Filip Kubáň



S L O V O  V Y D A V A T E Ľ A

Ružomberčania 
pomáhajú Ukrajine

42

    Robo Kolár 
 
    vydavateľ RK Magazínu, 
    predseda Inštitútu RK, 
    organizátor Fullových dní 

Vážení čitatelia,  
milí Ružomberčania,

správy o agresii Ruska voči 
nášmu susedovi Ukrajine nás 
všetkých doslova zamrazili. 
Ruská invázia je neodpusti- 
teľná. Napätie, ktoré sa stup- 
ňovalo v posledných týždňoch, 
prerástlo do najhoršieho mož- 
ného scenára. To, čo sme si 
ešte pred nedávnom nevedeli 
predstaviť, je dnes, bohužiaľ, 
realitou.

Vyjadrujem plnú podporu Ukra-
jine a jej občanom. Teší ma, že aj 
my v Ružomberku spájame sily  
a pomáhame našim susedom. 
Mnoho ukrajinských občanov 
tu žije, študuje a pracuje. K in-
štitúciám ako Katolícka univer-
zita, Mesto Ružomberok a Slo- 
venský Červený Kríž sa pridali 
aj ľudia a podnikatelia v meste  
a okolí.  Všetci pomáhajú.

Aj my sme našli spôsob, ako vec-
ne a adresne pomôcť. Materiálnu 

pomoc zavezieme do záchytných 
táborov. Ubytovali sme u nás 
ukrajinských občanov. A môžem 
garantovať, že budeme pomáhať 
dovtedy, pokiaľ to bude potrebné.  
 
Ukrajinci, priatelia, stojíme pri 
vás. 

Vladimir Putin rozpútal vojnu. Teraz chce umlčať 
novinárov, ktorí píšu pravdu o jeho vojnovom zločine. 
Jeho cenzori spustili útok na zostávajúce slobodné 
médiá. Tie, ktoré Putin desaťročie označuje za ne-
priateľov Ruska a agentov zahraničných mocností.

Ruská polícia zatýka novinárov, ktorí chcú, aby sa 
čo najviac ľudí dozvedelo o protestoch v ruských 
mestách proti Putinovej vojne.

Ruský cenzorský úrad chce zakázať slobodným 
médiám a novinárom používať slová ako invázia, 
útok, ostreľovanie alebo vojna. Chce, aby hovorili  
o mierovej misii a zverejňovali informácie len z vlád-
nych zdrojov.

Lenže pravdu nemôžu umlčať ani v Rusku a ani na 
Ukrajine. Stojíme pri všetkých našich kolegoch, ktorí 
bránia zvyšky slobody slova v Rusku.

Ukrajinskí novinári nebránia len svoju krajinu, ale aj 
právo nás všetkých na slobodu.

Naši kolegovia sú dnes na Ukrajine v ohrození, ale to 
sú teraz všetci Ukrajinci. Dôležité je, že sa znovu uka-
zuje, akí dôležití sú pre slobodnú spoločnosť nezávislí 
a odvážni novinári.

Naši kolegovia sa snáď rýchlo vrátia zdraví a v bezpečí 
domov. Naši ruskí a ukrajinskí kolegovia tam však 
zostanú a zaslúžia si našu podporu a obdiv.

Vyhlásenie podpísali šéfredaktori a riaditelia naj- 
významnejších médií na Slovensku. Pripájame sa aj 
my v redakcii a našom vydavateľstve.

Miroslav Parobek,  
šéfredaktor a riaditeľ  vydavateľstva R PRESS

Vyhlásenie slovenských šéfredaktorov
Nezávislí novinári na Ukrajine a v Rusku si zaslúžia podporu a obdiv.
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