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i sa nám to páči, alebo nie, žijeme krušné
časy. Nejako sa toho na nás sype naraz viac.
Najskôr pandémia, potom vojna na Ukrajine
a nakoniec ešte aj zdražovanie. Negatíva na
nás číhajú pomaly z každého kúta. Pre nikoho z nás to nie jednoduché.

Poslovia lásky a pokoja

EKONOMIKA

Napriek všetkému sa musíme pozerať dopredu. Hľadať
aspoň malé svetielko pozitivity a nádeje. Našťastie,
stále v nás nevymrela ľudskosť, ochota pomôcť ľuďom
v núdzi. Snaží sa o to aj naša redakcia, promptne reagovať na aktuálne dianie v Ružomberku a okolí.
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Produkt Liptova má jedenásť výrobcov

ŠPORT

Aj v tomto vydaní prinášame príspevky o ľuďoch, ktorí
svojím konaním vnášajú do nášho života svetlo. Patria
k nim dobrovoľníci, ktorí pomáhajú vojnovým utečencom z Ukrajiny. Anjelské pohladenie duše zas prináša
dlhoročná učiteľka, ktorá svoju záľubu povýšila na
umenie. Certifikát Produkt Liptova získali aj niekoľkí
výrobcovia a producenti z nášho okresu.
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V Ružomberku sa konečne začali stavať byty, dopravca
pre zvýšenie komfortu cestujúcich nakúpil nové autobusy. Na druhej strane sa zasekla výstavba liptovského
úseku diaľnice. Nádej a život majú pred sebou aj dnešní
maturanti, ktorí skladali písomnú časť skúšky z dospelosti.
Niektoré veci ovplyvníme, iné nie. Na veľké, svetové udalosti dosah nemáme. Avšak to, ako bude vyzerať náš dnešný
deň či zajtrajšok, ovplyvniť môžeme. Napríklad tým, že
začneme namiesto negatív hľadať pozitíva.
Príjemné čítanie Vám želá,

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

Lívia Dvorská
redaktorka
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Maturitná atmosféra
na ružomberských školách
Písomnú časť maturitných skúšok absolvovalo
v okrese Ružomberok 249 stredoškolákov.
V týždni od 15. marca sa na stredných školách konali písomné maturitné skúšky. V okrese Ružomberok skúšku z dospelosti skladalo 249 maturantov, z nich 223
končí štvorročné alebo päťročné
štúdium, 26 končí nadstavbové
štúdium.

žomberku v čase našej návštevy
už žiaci usilovne písali sloh zo
slovenského jazyka, takže sme
ich nemohli rušiť rozhovorom.
Fotografovať v triede sme mohli.
Počas neho sme z mladých tvárí
mohli vyčítať vážnosť a sústredenosť.

Hovorkyňa Žilinského samosprávneho
kraja
(ŽSK) Martina Remencová nás informovala, že štúdium
ukončí záverečnou
skúškou a získaním
výučného listu aj 46
absolventov učebných odborov a absolventskou skúškou a získaním titulu Disart. Pribudne
aj 8 absolventov
vyššieho odborného
štúdia v oblasti
umenia.
Rovnako
svoje externé štúdium ukončí 19 poslucháčov.

Riaditeľka školy Antónia Do-

V Ružomberku je osem stredných škôl, z toho jedna súkromná, dve cirkevné. Ostatné sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
V čase písomných maturít sme
navštívili dve z nich. Pýtali sme sa
na pripravenosť maturantov na
samotnú skúšku vedenie škôl aj
samotných študentov.
U zdravotníkov vážnosť
a sústredenosť
V Strednej zdravotníckej škole
Márie Terézie Schererovej v Ru-

Maturanti z ružomberského gymnázia si vymieňali skúsenosti
zo skúšky z dospelosti.
Foto: Lívia Dvorská

brovičová povedala, že v súčasnosti majú 294 poslucháčov z Liptova, Turca, Oravy i východného
Slovenska. V dennom štúdiu je
49 maturantov v odbore zdravotnícky asistent.
„Myslím si, že na maturitu sú
dostatočne pripravení. Zdravotnícke školy, ako jediný typ stredných škôl, sme mohli počas druhého obdobia pandémie vyučovať
prezenčne. Od februára minulého
roku sme mohli normálne fun-
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govať,“ vysvetľuje A. Dobrovičová.
Dodáva, že ich absolventi majú
veľmi
dobrú
uplatniteľnosť
v praxi, veď v zdravotníckych
zariadeniach, zvlášť v súčasnosti,
je „každá ruka dobrá“.
Na kus reči
v štátnom gymnáziu
V Gymnáziu Ružomberok sme mali šťastie,
maturantov sme zastihli počas prestávky.
Posedávali a postávali
v skupinkách na chodbách. Živo diskutovali medzi sebou, boli
uvoľnení,
vymieňali
si informácie. Spočiatku sa hanbili a boli
rozpačití podeliť sa
s nami o prvé skúsenosti
so
skúškou
z dospelosti. Svoje
pocity z nej nám nakoniec prezradili.
Marián Janovec z oktávy (posledný ročník štúdia v osemročnej
forme štúdia – pozn. red.) sa pred
maturitou nebál a nemal stres.
Slovenčina pre neho bola ľahká,
zo slohových tém si vybral diskusný príspevok. Téma spojená
s prírodou a dejinami mu „sadla“.
Maturuje ešte z dejepisu a občianskej náuky.
„Angličtina už taká šťastná nebola, paradoxne jej som sa bál
menej ako slovenčiny,“ konštatoval mladý muž. Dodáva, že
písomných maturít sa nebál, ale

SPRAVODAJSTVO
po teste z angličtiny sa viac bojí
písomných. Po ukončení školy by
chcel študovať na vysokej škole
odbor telovýchova a trénerstvo.
Spolužiačka Timea Bobulová
maturuje z občianskej náuky
i fyziky, angličtiny a slovenčiny.
Matematiku vylúčila, hoci chodila na prípravu z tohto predmetu.
„Zo slovenčiny test bol v poriadku. Pokiaľ ide o sloh, ani jedna
téma nebola pre mňa super. Písala som diskusný príspevok. Z angličtiny bol test, myslím si, veľmi
ťažký. Slovná zásoba i cvičenia.
Nemyslím si, že to bolo vhodné
po pandémii,“ hovorí sympatická
dievčina.
Dodáva, že na ústnu časť sa
musí pripraviť viac, ale bojí sa
menej, nakoľko nemá problém
s komunikáciou. Po maturite
chce pokračovať v štúdiu, konkrétne chce byť architektka. Na
Slovenskú technickú univerzitu
v Bratislave je už aj prijatá, z univerzity v Brne ešte nemá výsled-

ky prijímacích skúšok, avšak
radšej by išla sem. „Myslím si, že
vplyvom pandémie a online vyučovania majú mladí ľudia veľa
zmeškaného učiva, minimálne za
prvý rok čo boli študenti doma,“
konštatuje Timea.
Maturita nie je formalita
Riaditeľka
gymnázia
Iveta
Kmeťová nám prezradila, že slohové témy žiakom veľmi „nesadli“. Veľa z nich si vybralo diskusný príspevok o prírode od Karla
Čapka. Gymnázium Ružomberok
je najstaršou strednou školou
v meste i v Liptove. Dokonca je
jedna z najstarších stredných škôl
na Slovensku. V roku 2029 oslávia
tristo rokov od jeho založenia.
V štvorročnej i osemročnej forme
sa tu vzdeláva takmer 400 žiakov, z toho 75 je maturantov. I.
Kmeťová na margo maturít hovorí, že mladým ľuďom, ktorí
v dôsledku pandémie neabsolvovali skutočnú maturitu, chýba
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skúsenosť z nej. Najmä zodpovednosť pripraviť sa a brať to vážne.
Je rada, že sa skúška dospelosti
opäť vrátila do tradičnej podoby.
„Všetci sme to mali spočiatku ťažké, kým sme si zvykli na
dištančné vzdelávanie. Po technickej a logistickej stránke. Hoci
mi aj teraz žiaci vraveli, že nie sú
dostatočne pripravení na maturitu, celkom s tým nesúhlasím.
Po všetkých skúsenostiach, aj
napriek dištančnému vzdelávaniu, výuka u nás posledný rok bola
pravidelná a dostatočná, hoci nejaké prezenčné hodiny im mohli
chýbať. Samozrejme, prezenčné
vyučovanie nič nenahradí. Potvrdili nám to aj samotní študenti,“
konštatuje riaditeľka.
Lívia Dvorská

Študentky Strednej zdravotníckej
školy M. T. Schererovej v Ružomberku počas písomných maturít.
Foto: Lívia Dvorská
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Poslanci mesta schválili
financovanie bytoviek
Ružomberok chce vybudovať ďalšie dva nájomné
bytové domy na Plavisku.
Podanie žiadosti o úver na výstavbu
zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) schválili ružomberskí
poslanci na februárovom mestskom
zastupiteľstve. Viceprimátor Ján
Bednárik uviedol, že ide o opätovné
podanie žiadosti, ktorú už predložili aj v roku 2021, no neboli v nej
úspešní.

spoločnosť SYTIQ Bratislava. Bytový dom Plavisko 2 postaví za
2 630 400 eur s DPH. Na jeho financovanie si mesto zoberie úver
vo výške 1.308.800 eur (60 %) zo
Štátneho fondu rozvoja výstavby
(ŠFRB) a zvyšných 40 percent z pôjde z dotácie Ministerstva dopravy
a výstavby (MDV) SR.

„Pôjde o 42 bytov v každom z dvoch
bytových domov, dokopy 84 bytov.
Celkový investičný náklad za obe
bytovky je zhruba 5,5 milióna eur.
V rámci tejto sumy má podiel na
financovaní aj mesto, druhá časť je
z ministerstva dopravy ako dotácia
a úver zo ŠFRB,“ priblížil. Doplnil,
že žiadosť podajú do týždňa, dvoch.

Rovnaký spôsob financovania
bude aj v prípade technickej vybavenosti vo výške 443.697,57 eur
s DPH. Financovanie inžinierskej
činnosti, krajinnej architektúry,
prístreškov, teplovodnej prípojky,
odlučovača ropných látok, prípojky
NN a hydrantov bude z vlastných
finančných prostriedkov Mesta Ružomberok v celkovej výške
106.659,30 eur.

O financovaní výstavby
bytoviek na Plavisku
Mestské zastupiteľstvo schválilo
spôsob financovania dvoch bytoviek na Plavisku. Na základe
verejného obstarávania obe postaví

Výstavba prvej bytovky napreduje.
Foto: Viktor Mydlo

Na Bytový dom Plavisko 3
s celkovou obstarávacou cenou 2.671.720 eur vrátane DPH
si mesto vezme úver zo ŠFRB
vo výške 1.308.800 eur (60%),
zaplatená bude z úveru s ročnou
úrokovou sadzbou 1 percento
a dĺžkou splatnosti 40 rokov. Zvyšná časť obstarávacej ceny vo výške
872.500 eur bude zaplatená z dotácie MDV SR.
Na financovanie technickej vybavenosti vo výške 397.833,61 eur
s DPH pôjde 213.350 eur z úveru
od ŠFRB a suma 71.220 eur bude
zaplatená z dotácie MDV SR. Zvyšných 113.264 eur dá Mesto Ružomberok z vlastných finančných prostriedkov, rovnako aj na inžinierske
činnosti, krajinnú architektúru,
prístrešky a teplovodnú prípojku
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v celkovej výške 92.393 eur.
Výstavba prvej bytovky
v predstihu
Mesto už na Plavisku stavia bytovku s 39 bytmi. Bytový dom Plavisko
1, ktorý začali stavať v októbri
minulého roku, bude stáť približne
3,3 milióna eur. Ukončenie stavebných prác je naplánované na jeseň
tohto roku.
Práce na výstavbe nájomnej bytovky sú oproti harmonogramu
v predstihu asi sedem až osem dní.
„Doteraz tam vybudovali základovú
dosku, začali robiť zvislé konštrukcie, robia sa prípravné práce
na vybudovanie stropnej dosky
nad prvým podlažím. Ďalší vývoj
prác bude závisieť od počasia,“ informoval Ján Bednárik, zástupca
ružomberského primátora.
Celková obstarávacia cena bytového domu Plavisko 1 je 3,3 milióna eur. Vedenie mesta na realizáciu
výstavby použije okrem vlastných
zdrojov aj dotáciu z MVD i úver
zo ŠFRB. Ten bude mesto splácať
40 rokov s úrokom jedno percento. V bytovom dome bude 16 jednoizbových, 15 dvojizbových, osem
trojizbových bytov, 22 vnútorných
garážových státí a 17 parkovacích
miest.
Spolu by v areáli bývalých Technických služieb malo vzniknúť
123 nových nájomných bytov.
Miroslav Parobek

SPRAVODAJSTVO

Ukrajinské deti v meste

Počas prázdnin sa stretlo niekoľko ukrajinských detí,
ktoré spoločne kreatívne tvorili. Dnes už chodia aj do škôl.
Kvôli vojnovému konfliktu na
Ukrajine je v meste Ružomberok
viacero ukrajinských obyvateľov,
ktorí sa snažia ukryť pred ruskou
inváziou. Boli nútení opustiť svoje
príbytky, majetky, svojich mužov,
synov či otcov. Medzi utekajúcimi
sú predovšetkým matky s deťmi.
Aj v ružomberskej ubytovni na
Bystrickej ceste je momentálne
ubytovaných niekoľko desiatok
utečencov, medzi ktorými sú aj
deti. Práve tie si zaslúžia svoje detstvo tráviť inak ako utekaním pred
vojnou. Takéto myšlienky behajú
hlavami viacerým dospelým, preto
sa snažia deťom spríjemniť chvíle
trávené v ubytovni.
Výtvarné umenie pomáha prísť
na iné myšlienky
Počas jarných prázdnin, ktoré boli
v Žilinskom kraji začiatkom marca,
sa pedagógovia zo Súkromnej základnej umeleckej školy (ZUŠ) Dotyk
spolu s dobrovoľníčkami z Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku rozhodli zabaviť ukrajinské deti prostredníctvom umenia.
,,Chceli sme, aby detičky trávili čas
zmysluplne. Uvedomujeme si, že
teraz prežili veľa stresu a majú za
sebou ťažké dni. Výtvarné aktivity
veľmi dobre odbúravajú negatívne
myšlienky. Takto môžu mať aspoň
na chvíľu z niečoho radosť, a navyše, svoje výtvory si môžu so sebou
aj zobrať,“ priblížila Kristína Hanulová, riaditeľka súkromnej ZUŠ
Dotyk.
Kreslenie, ale aj športové aktivity
Stretnutie ukrajinských detí bol
spontánny nápad, ktorého sa ihneď

chopili pedagógovia aj dobrovoľníci. ,,Keďže to bol prvý deň, nevedeli
sme, ako sa to vyvinie. Pre detičky
sme prichystali viaceré aktivity.
Najskôr sme začali výtvarnými aktivitami, ako vystrihovanie, nalepovanie, kreslenie, no zároveň sme
sa pripravili aj na pohybové aktivity v telocvični. Na konci sme si zaspievali,“ opísala Hanulová.
Stretnutia sa zúčastnili aj dobrovoľníčky, ktoré deťom pomáhali
s prekladom do ukrajinského jazyka. Tie to robia vo svojom voľnom
čase popri štúdiu a práci. ,,V ubytovni je trochu iná atmosféra, takto
im aspoň ukážeme niečo pekné,“
povedala Diana Perig, dobrovoľníčka a študentka KU.
Ukrajinskí žiaci chodia
už do ružomberských škôl
V meste Ružomberok zatiaľ navštevuje základné školy približne päťdesiat detí, materské školy len päť.
,,V našej škole máme teraz štyri
ukrajinské deti. Dve v štvrtom
ročníku a dve v šiestom ročníku.
Pomaly sa začleňujú do kolektívu
a vyzerá, že sa im u nás páči,“ povedal Miroslav Štrof, riaditeľ Základnej školy Zarevúca.
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Vďaka umeniu zabúdajú na to,
čo prežívajú.
Foto: Patrícia Kurpašová

Podľa Michala Lazára, prvého
zástupcu primátora mesta Ružomberok sa päť detí so svojou rodinou
vrátilo naspäť na Ukrajinu. „Tvrdili,
že tam, kde žijú sa nebojuje a že škola je otvorená,“ vysvetlil M. Lazár.
Tí, čo ostali v Ružomberku, majú
možnosť umiestniť deti do škôl.
Predtým však deti musia absolvovať zdravotnú prehliadku u obvodného lekára, ktorý im následne vystaví potvrdenie o bezinfekčnosti.
„S týmto potvrdením sa nahlásia na
mestskom úrade, kde im pomôžeme
s pridelením detí do konkrétnej
školy podľa toho, v akom mieste
majú dočasné ubytovanie,“ doplnil
viceprimátor.
Pokiaľ ide o jazykovú bariéru, vyučujúci sa snažia deťom pomáhať
aj pomocou prekladača. Veria, že po
určitom čase sa naučia po slovensky. Školy zatiaľ majú kapacity na
to, aby prijali ďalšie ukrajinské deti.
Či to tak bude aj naďalej je otázne.
Patrícia Kurpašová

SPRAVODAJSTVO

Za vyzvedačstvo zadržali štyri
osoby, jedného z Ružomberka
NAKA zatkla aj Bohuša M. z Ružomberka, bývalého príslušníka
SIS. Pri domovej prehliadke mu zaistili počítače aj strelivo.
Národná kriminálna agentúra
(NAKA) zatkla aj Bohuša M.
z Ružomberka, ktorý do konca
minulého roka pôsobil v Slovenskej informačnej službe (SIS) a spolupracoval s Bohušom Garbárom
z Hlavných správ. Pre Garbára sa
snažil z prostredia SIS získavať
citlivé informácie.
Polícia mu zaistila počítače, USB
kľúče, preukaz SIS a aj strelivo.
V celom prípade však zatiaľ nie je
obvinený a bol nakoniec prepustený. Bývalý príslušník SIS Bohuš
M., ktorý v tajnej službe pôsobil do
decembra 2021. V jeho prípade na
základe doteraz zhromaždených
dôkazov nebolo dôvodné vzniesť
obvinenie.
Celkovo polícia zadržala štyri osoby, dve sú už obvinené. Obom za
vyzvedačstvo a prijímanie úplatku
hrozí trest od štyroch do 13 rokov.
Pokiaľ ide o ruských špiónov, sú vyňatí zo slovenskej jurisdikcie, takže
voči nim vyšetrovanie neprebieha.
Podozriví sú zo špionáže
pre Rusko
Polícia ešte v piatok 11. marca spustila bezprecedentnú akciu na zadržanie viacerých osôb podozrivých
z vyzvedačstva pre režim Vladimira
Putina. Informáciu ako prvý priniesol Denník N. V špionážnej kauze Denník N zverejnil aj video.
Plukovník Sergej Solomasov, niekdajší vojenský pridelenec na ruskej
ambasáde v Bratislave, na ňom úkoluje Bohuša Garbára z Hlavných

správ, ako získavať kontakty
a informácie. Ide o jeden z dôkazov,
ktorými disponujú vyšetrovatelia.
Hlavné správy Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) ešte predtým vyhodnotil ako dezinformačný web
a zablokoval jeho doménu.
Na základe vyhodnotenia slovenských spravodajských služieb,
Slovenská republika v pondelok 14.
marca rozhodla o vyhostení troch
pracovníkov Veľvyslanectva Ruskej
federácie v SR za ich pôsobenie
v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.
Aj bývalý prorektor Akadémie
ozbrojených síl v L. Mikuláši
Najdlhšie s Rusmi spolupracoval
Pavel Bučka, ktorý bol prorektorom na Akadémii ozbrojených síl
v Liptovskom Mikuláši. U bývalého
prorektora takisto našli časť úplatkov aj záznamy zo schôdzok. Jeho
spolupráca začala v roku 2013
a pokračovala až do zadržania, dôstojníkom Ruskej vojenskej rozviedky (GRU) odovzdával citlivé dokumenty.
Na spoločnej tlačovej konferencii
s policajným šéfom Štefanom Hamranom to v utorok 15. marca povedal špeciálny prokurátor Daniel
Lipšic s tým, že niektoré zaistené
informácie sa týkali aj Ukrajiny.
Prokurátor mu navrhuje väzbu,
o ktorej rozhodne Špecializovaný
trestný súd.
„V prípade bývalého prorektora išlo
o dlhodobo platenú spoluprácu zo
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strany Ruskej vojenskej rozviedky.
Ak by nešlo o dôležité informácie,
zrejme by s ním v takom rozsahu
a takom časovom vymedzení nespolupracovala,“ povedal Lipšic.
Celkovo polícia v rámci operácie
vykonala päť domových prehliadok
a sedem prehliadok iných priestorov v Košiciach, Vranove nad
Topľou, Ružomberku a v Liptovskom Hrádku. Zaistené peniaze
počítajú v desiatkach tisíc eur.
Zadržaní v špionážnej afére:
• Bohuš Garbár - Priznal sa, že bol
spravodajským kontaktom pre dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorá pôsobila na Slovensku pod krytím ruskej ambasády.
Prispieval pre Hlavné správy.
• Pavel Bučka - Plukovník bol
prorektorom Akadémie ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši. Jeho spolupráca začala
v roku 2013 a pokračovala až do
zadržania, dôstojníkom GRU
odovzdával citlivé dokumenty.
• Jozef Mihalčin - bývalý asistent poslanca Miroslava Suju
(teraz Republika), ktorý sa
pokúšal dostať k utajovaným
častiam výročných správ SIS.
• Bohuš M. - Do konca minulého
roka pôsobil v Slovenskej informačnej službe a spolupracoval s Garbárom. Snažil sa pre
neho získavať citlivé informácie.
• Ruskí špióni sú vyňatí zo slovenskej jurisdikcie, takže boli vyhostení zo SR.
Miroslav Parobek

SPRAVODAJSTVO

Pol milióna eur Ukrajine
Spoločnosť MONDI SCP Ružomberok vyčlenila 50 ubytovacích
jednotiek vo vlastnom ubytovacom zariadení v centre mesta.
Bezprostredne po vypuknutí
konfliktu vypravili spoločnosti
Tauris Group a SHP Group, ktoré
sú súčasťou holdingu, kamióny
s hygienou a potravinovou pomocou do Užhorodu. 8 ton trvanlivých mäsových výrobkov v hodnote
45-tisíc eur bolo súčasťou prvého
humanitárneho konvoja organizovaného vládou SR. Médiá
o tom informovali v tlačovej správe
holdingu ECO - INVESTMENT, a. s.
„K dnešnému dňu sme vypravili
päť konvojov pomoci do Zakarpatska a obyvateľom mesta Užhorod,
hlavne deťom v škôlkach a školských zariadeniach. Veľká vďaka
patrí partnerom TAURIS a Harmanecké papierne,“ povedal poradca
predsedu vlády SR pre cezhraničnú
spoluprácu Eduard Buraš.
SHP Group okrem toho reagovala
na žiadosť o pomoc predsedu rady
regiónu Zakarpatská Ukrajina Volodymyra Chubirka a z Harmanca
poslala kamión naložený 30 paletami papierovej hygieny v hodnote
20-tisíc eur. „Aj vďaka Vášmu daru
dokážeme pomáhať nevinným
ľuďom postihnutým tragédiou voj-

Utečencov z Ukrajiny prichýlili
v ubytovacom zariadení.
Foto: Viktor Mydlo

ny na Ukrajine. Vážime si, že v týchto neľahkých časoch sa nájdu ľudia
ako Vy, ktorí sú ochotní kedykoľvek
nezištne podať pomocnú ruku,“
napísal v osobnom liste adresovanom prezidentovi holdingu Milanovi Fiľovi predstaviteľ Zakarpatska.
V Ružomberku ubytovali
utečencov z Ukrajiny
Vojenský konflikt u nášho východného suseda spustil aj silnú utečeneckú vlnu a mnohí utečenci majú
namierené za svojimi blízkymi
v Ružomberku, kde sídli ďalšia
zo spoločností v portfóliu ECO –
INVESTMENT, a.s, spoločnosť
MONDI SCP. Tá vyčlenila päťdesiat ubytovacích jednotiek vo vlastnom ubytovacom zariadení v centre
mesta.
„Veľké poďakovanie za šľachetný
čin patrí pánovi Milanovi Fiľovi
za pomoc vo forme poskytnutia
ubytovaných priestorov pre utekajúcich. Mesto prirodzene nemá vo
svojom vlastníctve ubytovne, preto
takáto pomoc bude mimoriadne
dôležitou súčasťou nášho snaženia,“ povedal primátor Ružomberka
Igor Čombor.
Holding tiež intenzívne spolupracuje s prof. Vladimírom Krčmérym,
ktorý so svojim tímom poskytuje zdravotnícku a ošetrovateľskú
pomoc utekajúcim priamo na slovensko – ukrajinskej hranici. Pravidelne mu dodáva ochranné rúška
a antigénové testy na ochorenie
COVID – 19. Sumou 250 tisíc korún
prispel aj do zbierky organizovanej
českým Červeným krížom na pomoc ukrajinským deťom.
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„V dobe utrpenia a nešťastia, ktoré
postihlo ľudí na Ukrajine tak
krutým spôsobom, sú pomoc, podpora a ústretovosť veľmi dôležité.
Nemôžme a ani nechceme zostať
stranou. Sme pripravení v rámci
našich možností pomáhať dovtedy, kým to bude potrebné.
Zároveň chcem poďakovať všetkým zamestnancom holdingu, ktorí
svojou osobnou angažovanosťou
pomáhajú zmierniť utrpenie utekajúcich,“ uviedol prezident holdingu
ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.
Ukrajincom ponúkajú prácu
v Mondi SCP
Ukrajinci sa môžu uchádzať o prácu
v ružomberskom papierensko-celulózovom podniku. Ide predovšetkým o pracovné miesta s technickým zameraním. Potvrdila to komunikačná manažérka Mondi SCP
Martina Piláriková.„Všetky voľné
pracovné pozície sú dostupné na
www.mondijobs.sk. Sú otvorené pre
všetkých, ktorí spĺňajú predpoklady
na výkon práce,” dodala Piláriková.
Na pomoc utečencom z Ukrajiny v Ružomberku vyčlenili 50
ubytovacích jednotiek. „Naša
spoločnosť zabezpečuje ich celodenné stravovanie. Zároveň
pomáhajú aj naši zamestnanci, ktorí
sa zapájajú do rôznych súkromných
iniciatív, ako aj do zbierky spustenej
v našom závode,” priblížila komunikačná manažérka.
Miroslav Parobek

SPRAVODAJSTVO

Koordinuje rodiny
na cudzineckej polícii
Každodenný nával ľudí utekajúcich z Ukrajiny je obrovský.
Tlaku sa nevyhol ani Ružomberok.
Dobrovoľníci
pomáhajú
nielen
v ružomberskej ubytovni, na zberných či výdajných miestach, ale
rovnako na cudzineckej polícii, kam
smeruje stovka utečencov denne.
Pomocnú ruku im podal aj Ukrajinec
Vitali Lučka, ktorý už niekoľko rokov
žije so svojou slovenskou rodinou
v Ružomberku. Tvrdí, že dôležitá je aj
psychická stránka, na
ktorú netreba zabúdať.

Proces vybavenia je plynulý
Vďaka dobrovoľníkom je proces
na cudzineckej polícii relatívne
rýchly. „Keby sme tu neboli, tak
by to bol obrovský chaos. Snažíme
sa im pomáhať so všetkým. Viac
cítiť pomoc od bežných ľudí ako
od štátu. Vidno, že ľudia chcú

Mätúca byrokracia
Odídenci z Ukrajiny
sa snažia dostať do
rôznych miest a ubytovní. Najskôr však
musia prejsť byrokraciou v podobe
potvrdení a formulárov. Napriek tomu,
že dokumenty sú
v troch jazykoch
– ukrajinskom, anglickom a slovenskom, čatokrát v tom
ľudia majú chaos.
„Niektoré veci sú
mätúce. Zvlášť pre staršie panie alebo matky s deťmi. Okrem
formulárov,
ktoré
vypisujeme na polícii, vypĺňame aj online
formuláre, na ktoré potrebujeme
internet,“ povedal Vitali, ktorý
tvrdí, že tam nie je žiadne pripojenie na internet. Následne dodal,
že s tým majú dosť práce a ľudí
preháňajú hore-dole. ,,Dosť ich
trápia, ale mám pocit, že sa to
zlepšuje. Zároveň v tom majú chaos kompetentní, ale aj utekajúci
ľudia. Chce to asi čas.“

Vitali pomáha s prekladom
formulárov.
Foto: Vitali Lučka

pomôcť,“ vysvetlil Ružomberčan
z Ukrajiny, ktorý má írske občianstvo a slovenskú manželku.
Na plynulé vybavovanie už majú
systém, čakacia doba v rade je
oveľa kratšia. „Policajti robia, čo
môžu, ale je to individuálne. Približne 15 až 20 minút trvá jedno
vybavenie, keď sú to rodiny, tak
dlhšie. V rade čakajú takmer dve
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hodiny, čo je obrovský rozdiel
oproti týždňom dozadu. Policajti
vtedy robili 24 hodín vkuse,“ povedal dobrovoľník Vitali.
Nesmieme zabúdať na psychiku
Príbehy, s ktorými utekajúci
prichádzajú sú rôzne. ,,Aj mi bolo
do plaču, keď som
počúval ich príbehy. Rodiny majú
kompletne zbombardované domy,
nemajú sa kam
vrátiť,“ povedal so
smútkom v očiach
Vitali.
Dobrovoľníci pomáhajú aj s následnou agendou v meste, na úradoch,
v bankách či v predajniach
mobilných operátorov.
„Pomáhame s vybavením všetkého,
no dôležitá je aj
mentálna podpora,
na to netreba zabúdať,“ zdôraznil
dobrovoľník pochádzajúci z Ukrajiny.
Okrem neho pomáhajú aj ostatní ľudia, ktorí na Oddelenie
cudzineckej polície Policajného
zboru SR v Ružomberku nosia potraviny, plienky pre deti,
pastelky, hračky, občerstvenie
a mnoho iného.
Patrícia Kurpašová

SPRAVODAJSTVO

Študenti pomáhali
Ukrajincom
Na pomoci pre Ukrajincov sa podieľa
aj v meste Ružomberok množstvo
dobrovoľníkov. K najaktívnejším
patrí ukrajinská komunita študentov z Katolíckej univerzity, ktorí
pomáhajú svojim rodákom postihnutým ruskou agresiou na Ukrajine.
Pomáhajú dobrovoľníci aj súkromné
firmy Napríklad Robo Kolár poskytol na víkend (5. – 6. 3.) auto svojej
stavebnej firmy AVESTAV na prepravu humanitárnej pomoci (zdravotnícky materiál, voda). „Vybrali
sme sa v sobotu na hranice s cieľom
pomôcť Ukrajincom utekajúcim
pred vojnou z postihnutých častí
Ukrajiny. Na hranici našu pomoc už

nepotrebovali, tak sme sa rozhodli
ísť do Košíc, kde na železničnej stanici pocítili nápor ľudí a kde hlavne
chýbali dobrovoľníci,“ opisuje cestu
Samuel Kozelka, študent KU a externý redaktor RK Magazínu.
V Košiciach strávili dobrovoľníci
celú noc. „Prekladali sme a ukazovali
ľuďom, čo treba urobiť. Sme veľmi
radi, že sa našlo toľko ľudí, čo chce
pomôcť. Domov sme sa vrátili až
nad ránom. Ďakujeme firme Avestav
a jej konateľovi Robovi Kolárovi,
že nám zapožičal auto a aj touto
formou pomáha,“ doplnil študent
Oleksander.

Študenti z Katolíckej univerzity pomáhali na hlavnej stanici v Košiciach.
Foto: Samuel Kozolka.

Zbierka pre Ukrajinu
Zamestnanci Ústrednej vojenskej
nemocnice (ÚVN) v Ružomberku zorganizovali zbierku pre Ukrajincov. Pomoc z vojenskej nemocnice putovala
mamičkám a deťom do mesta Ľvov.
Počas trojdňovej zbierky sa podarilo vyzbierať humanitárnu pomoc
v hodnote takmer 30 000 eur.
V rámci zbierky vyzbierali slušné
množstvo základných potrieb pre
deti. Išlo najmä o plienky, dojčenské
mlieka, kaše, hygienické potreby, detskú výživu, čaje a lieky. ,,Dobrovoľníc-

ka organizácia, ktorá pôsobí priamo
v danej oblasti, požiadala prostredníctvom niektorých zamestnancov
našej nemocnice o pomoc v súvislosti
s nedostatkom potrieb pre najmenšie
deti,” uviedla ÚVN na sociálnej sieti.
Vyzbierané veci následne zamestnanci a dobrovoľníci svojpomocne
odviezli na Ukrajinu a odovzdali ju
miestnej organizácii, ktorá pomáha
matkám utekajúcim pred vojnou.
Nemocnica sa všetkým zamestnancom poďakovala.
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Stručne
BEZ ELEKTRINY. V stredu 9. 3.
čakala odstávka elektriny obce
Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, osadu Magurka a rekreačné
stredisko Železné. Energetici ju
zrealizovali v čase od 8:30 do
15:00 h, pričom ju pocítilo takmer dvetisíc odberných miest.
Obmedzenia boli nevyhnutné
kvôli opravám vzdušného vedenia vysokého napätia.
ZRUŠILI CENTRUM. Ústredná
vojenská nemocnica v Ružomberku od 17. 3. zrušila vakcinačné
centrum na Považskej ulici.
Dôvodom je znižujúci sa záujem
o vakcínu proti koronavírusu.
Podľa nemocnice fungovalo vakcinačné centrum od 11. januára
2021. Za tento čas v ňom podali celkovo 67 863 dávok vakcíny
proti ochoreniu COVID-19.
UHYNUTÁ LAŇ. Mestskí policajti 6. 3. riešili kuriózny prípad. Na
autobusovej zastávke v Černovej
do sklenej výplne narazila laň,
ktorá pritom uhynula. Policajti
kontaktovali príslušné poľovné
združenie. Z miesta vyhotovili fotodokumentáciu s poškodeným prístreškom Mestskej
autobusovej dopravy (MAD).
NAFÚKAL. Svojou jazdou zo
strany na stranu upútal pozornosť hliadky dopravnej polície,
ktorá 17. 3. podvečer zastavila
v Rojkove 48-ročného Adriána.
Vodiča osobného auta Peugeot,
ktorý pri kontrole nafúkal 3,25
promile, polícia zadržala a zobrala mu vodičák. Čelí obvineniu
z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Redakcia
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Výstavba diaľnice v útlme
Na liptovskej diaľnici pozastavili takmer všetky práce.
Dôvodom majú byť problémy s financovaním.
Na Slovensku je výstavba diaľnic
dlhodobým problémom. Zdržiavajú ju rôzne faktory – od zdĺhavého
verejného obstarávania, nedodržania dohodnutých kontraktov,
zdražovania stavebného materiálu
až po nedostatok financií.
Najrôznejšie problémy sú vypuklé
najmä pri dvoch rozostavaných úsekoch diaľnice D1 v Žilinskom kraji.
Ide o úsek Lietavská Lúčka - Dubná
skala s tunelom Višňové a obchvat
Ružomberka, teda úsek Hubová Ivachnová.
Pri prvom spomínanom došlo už
kvôli problémom a nedodržiavaniu
kontraktov k výmene zhotoviteľa.
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina)
otvorene pripúšťa podobný postup
aj na úseku Hubová - Ivachnová.
Večné zápchy v meste
Liptovská stavba diaľnice D1
v dĺžke 14,92 kilometra, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na
existujúcu štvorprúdovú diaľnicu
smerujúcu do Košíc. Motoristom by
mala diaľnica, ktorej súčasťou je aj
tunel Čebrať, ušetriť 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
Ružomberok mal mať svoj diaľničný
obchvat hotový už v roku 2017. Aspoň taký sľub padol ešte v roku
2013, keď ho dal budovať minister
dopravy Ján Počiatek Onedlho nato,
ako na stavbu nabehli stroje, sa však
začali kopiť problémy. Termíny sa
niekoľkokrát zmenili, ako aj stavba
samotná.
Po zosuve pôdy museli veľkú časť

diela prekresliť. Následne sa počítalo s dokončením v roku 2021, potom v roku 2022 a neskôr v roku
2023. Projekt je financovaný zo
zdrojov Európskej únie a štátneho
rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
2014 až 2020. Dostavať sa má do
konca roku 2023, dovtedy sa na
dielo môžu čerpať aj eurofondy zo
starého obdobia.
Nateraz je vraj podľa ministra dopravy termín úplného dokončenia
v roku 2024 reálny. Aj keď nové povolenia dostal zhotoviteľ – združenie
Čebrať (konzorcium Váhostav
a OHL ŽS) až vlani. Vtedy to opäť
vyzeralo optimisticky. Lenže po pár
mesiacoch je zas všetko inak.
Minister vidí svetlo
na konci tunela
Na niektorých objektoch v rámci
stavby úseku diaľnice D1 Hubová –
Ivachnová boli práce začiatkom marca takmer zastavené. Napriek tomu
sa však pracuje. Informoval o tom 17.
marca minister Doležal počas živého
vysielania na sociálnej sieti.
„Je pravda, že boli utlmené práce
na niektorých objektoch,” pripustil
Doležal. Zároveň však odmietol, že
by sa na stavbe nepracovalo. Vysvetlil, že komunikuje so zhotoviteľom, s ktorým hľadajú správne
riešenie.
„Vidím svetlo na konci tunela Čebrať, ktorý ešte nie je prerazený. Na
každej stavbe je problém“ povedal
Doležal. So zhotoviteľom sa dohodli, že výsledky smerom k verejnosti nebudú komunikovať najmenej
dovtedy, kým problém nevyriešia.
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„Ak by bolo čokoľvek, čo by som
mohol komunikovať, tak to budem
komunikovať,“ poznamenal šéf rezortu na margo tunelovej stavby,
ktorá je súčasťou ružomberského
obchvatu. Podľa Doležala ide
o jeden z technicky najnáročnejších
úsekov v Európe.
O zmene rozhodne vláda
„Nebude to rozhodnutie ministra
dopravy ani NDS, pôjdem s tým na
vládu,” povedal Doležal v diskusii HN Clubu s tým, že sa situácia
výstavby tohto úseku bude riešiť
zrejme už v najbližších týždňoch.
Rezort v súčasnosti čaká na vyčíslenie konečnej ceny celého diela.
„S tým pôjdem za premiérom a na
vládu,” doplnil Doležal.
Za kritický problém tohto úseku
označil to, že niekto v minulosti
na jeho výstavbu podpísal bianco
šek. „Niekedy to vyzerá tak, že zhotoviteľ išiel okolo Ružomberka,
postavil tam diaľnicu a vypýtal
si faktúru,” opísal zjednodušene
problémy Doležal.
Národná diaľničná spoločnosť
(NDS) pravdepodobne prestala
platiť zhotoviteľovi. Dlh už údajne
presahuje 30 miliónov eur a stavebné firmy zastavili práce a poslali ľudí
domov. Približne 200 ľudí je takmer
mesiac bez práce.
Kritickému úseku D1
hrozí scenár Višňového
Tunelu Čebrať pri Ružomberku tak
hrozia podobné problémy ako mal
aj tunel Višňové. V tuneli sa už viac
ako dva týždne takmer nepracuje
a niektoré dodávateľské firmy
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museli zo stavby odísť. Do úplného
prerazenia chýbalo necelých 150
metrov.
„Dôvod je jednoduchý, údajne
Národná diaľničná spoločnosť prestala platiť zhotoviteľovi. Minister
Doležal v decembri 2021 tvrdil, že
úsek D1 Hubová - Ivachnová musí
byť sprejazdnený do
konca roku 2023. Ak
sa na stavbe nezačne
čím skôr pracovať, tak
tento termín je úplne
nereálny,“ uviedol Igor
Janckulík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja.
„ Po s u n t e r m í n u
ukončenia stavby je
úplne neprípustný aj
z dôvodu, že po ceste
I/18 sa dnes nedá
jazdiť z dôvodu hustej tranzitnej dopravy
a úplne nevyhovujúceho
stavebno-technického
stavu. Ak ministerstvo preruší práce
hrozí úplný kolaps dopravy na trase
Hubová -Ivachnová,“ reagoval Janckulík pre MY-Liptov.
Problém je s financovaním stavby
Ťažkosti spôsobuje podľa všetkého
financovanie stavby, ktorá sa oproti
pôvodnému plánu predražila. Nepredvídateľné geologické okolnosti
(zosuvné územia) spôsobili zmenu
technického riešenia- Pre zosuv
pri západnom portáli tunela Čebrať museli stavbu preprojektovať,
zmeniť trasu a predĺžiť tunel Čebrať.
Nové technické riešenie má dopad
aj na novú cenu diaľnice. Zvyšujú sa
nákladov na riešenie stabilizačných
opatrení. Aktuálna cena tým dosiahla úroveň takmer 305 miliónov eur
bez dane z pridanej hodnoty (DPH).
Pôvodná cena bola 289 miliónov eur.

„Najväčší problém teraz je, že
Národná diaľničná spoločnosť neplatí faktúry za vykonané práce
zhotoviteľovi napriek tomu, že
práce boli odsúhlasené. Stále nie sú
dokončené niektoré telesá stavby,
niektoré mosty, nerobí sa sekundárne ostenie. Termín dokončenia stavby sa niekoľkokrát posúval,

Skuhra, nový riaditeľom Váhostavu,
pre Hospodárske noviny (HN) tvrdil, že ambíciou združenia je stihnúť termín na konci roka 2023, so
štátom však musia nájsť zhodu vo
fázovaní niektorých prác. Skuhra
pritom naznačil, že časť prác môže
dokončiť aj niekto iný.
„Sme otvorení aj
tomu, že niektoré
časti diela by neboli súčasťou nášho
rozsahu. Variantov je niekoľko.
Národná diaľničná
spoločnosť si môže
vybrať variant A
alebo variant X
a výsledná suma
bude rozdiena.
Hlavné je, že k zhode by malo dôjsť
v nasledujúcich
týždňoch,“ uviedol.
Problémy s platbami za vykonané
práce

Pri výstavbe použili aj moderné
stavebné postupy. Foto: NDS

naposledy to bolo na koniec roka
2023. Aj ten je ohrozený,“ povedal
ružomberský primátor Igor Čombor
pre MY-Liptov.

Problémom je podľa
zhotoviteľa už dlhodobo nepriaznivý pomer medzi zaplatenými
a vykonanými prácami (angl. cashflow). Skuhra pre HN v januári tvrdil,
že sa to mení k lepšiemu a že došlo
k zmenám v procese schvaľovania
jednotlivých výkonov.

Viac alternatív riešenia
Ministerstvo však stále nevie, kedy
bude dielo hotové a za koľko ho
zhotoviteľ nakoniec bude schopný postaviť. Ešte v minulom roku
Doležal dokonca nevylučoval ani
scenár tunela Višňové, teda rozviazanie zmluvy a výber nového zhotoviteľa. V poslednom období sú
síce jeho vyjadrenia už zmierlivejšie, no túto alternatívu stále nevylúčil. Osud podľa neho určí vláda.
Nutnosť ďalších rokovaní vidí aj
staviteľ. Začiatkom tohto roka Jiří
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Problém je práve v nevyplatených
faktúrach, aj za odsúhlasené práce.
NDS podľa primátora Čombora údajne od minulého septembra firmám
nevyplatila až 30 miliónov eur. Tie
môžu byť v budúcnosti vyššie aj
o aktuálne prestoje. Predĺženie lehoty výstavby, rovnako aj nárast
cien stavebných materiálov spôsobilo navýšenie zmluvne dohodnutej
ceny. Aj napriek utlmeniu stavby
rastú dodatočne vyvolané investície, ktoré mesačne predstavujú asi
1,2 milióna eur.

TÉMA
Aj podľa Skuhru, úsek by mohol
byť sprejazdnený do konca roka
2023, pričom v roku 2024 by sa
mohli dokončovať menšie práce.
O predĺženie konečnej lehoty do
júna 2024 projektant požiadal ešte
vlani. Medzi dokončením diela
a jeho sprejazdnením je však
rozdiel.

tu na 288 miliónov eur. Celková
suma sa tak zvýšila o približne 60
miliónov.
Ani tá však na dokončenie diela
stačiť nebude a už teraz je podľa
schválených pokynov známe, že
bude o sto miliónov vyššia, než stálo
v pôvodnej zmluve. Aj so spome-

Podľa jeho slov
obyvatelia mesta
a okolitých obcí už
10 rokov trpia na
výstavbu diaľnice
a spôsoby práce NDS.
„Za výstavbu diela je
zodpovedný v prvom
rade objednávateľ,
a tým je NDS. Bohužiaľ, odtrpíme si to
jedine my, obyvatelia dolného Liptova
a motoristická verejnosť.“

Aby polícia dovolila
predčasné používanie,
musia byť pri sprejazdnení funkčné a vyskúšané niektoré objekty.
Dokončovacie práce sa
môžu týkať len menších
objektov, ktoré nie sú pre
prevádzku nevyhnutné.
Ide o oplotenie, prípadne
odstraňovanie dočasných
stavieb, depónií alebo
dobudovanie protihlukových stien.
Cena sa viackrát
zvyšovala
Pred ôsmimi rokmi
bola vysúťažená cena
liptovského úseku diaľnice 227
miliónov eur, čo nepredstavovalo
ani polovicu nákladov, s ktorými
počítal štát. Exminister Počiatek
ešte pri štarte výstavby poznamenal, že ide o „dozvuk éry superlacných diaľnic“.
Dielo sa totiž súťažilo v tieni krízy
sektoru, keď sa po zrušení kľúčových
tendrov firmy predháňali v tom, kto
ponúkne najnižšiu cenu. Ďalším
príkladom bol aj tunel Višňové pri
Žiline. Lacno vysúťažené objekty sa
však v konečnom dôsledku nepríjemne skomplikovali.
V tomto konkrétnom tendri zvíťazila dokonca až štvrtá najnižšia ponuka. Traja uchádzači, ktorí chceli
dielo postaviť ešte lacnejšie, boli
z tendra vylúčení. Po zosuve a preprojektovaní sa podpísal dodatok,
ktorý zvýšil akceptovanú hodno-

práce na pozmenenej trase, ktorá
má nové posudzovanie EIA, nové
územné rozhodnutie aj stavebné
povolenie a vyjadrovali sa k nej
všetky dotknuté organizácie, boli
opätovne pozastavené,“ povedal
primátor Čombor pre Ružomberký
hlas.

Niektoré mostné objekty na liptovskom úseku diaľnice stále nie sú
dokončené. Foto: Jaroslav Moravčík

nutým dodatkom o zvýšení zmluvnej ceny sú však uznané zmeny
v projektoch už teraz takmer sedem
percent nad dohodnutý rámec.

Stanovisko médiám
poskytla aj hovorkyňa NDS Eva
Žgravčáková: „Aktuálne sa naďalej
uskutočňujú pracovné rokovania
medzi NDS a zhotoviteľom stavby.
Hľadáme ústretové možnosti riešenia.“
Čo získajú vodiči na Liptove

Minister dopravy ešte koncom predošlého roka avizoval, že jednou
z možností je aj vypovedanie zmluvy so zhotoviteľom. „Je to strategické rozhodnutie, ktoré chceme
urobiť na úrovni vlády, aby to bolo
v záujme občanov. Scenárov je tam
viac, toto je jeden z nich,“ povedal
s tým, že by sa tak mohla zopakovať
situácia podobná ako pri dostavbe
tunela Višňové.

Obchvat Ružomberka má podľa
NDS vodičom ušetriť 16 minút.
Trasa križuje rieku Váh, vedie
severným svahom údolia rieky
a obcou Hrboltová, za ktorou
vchádza do tunela Čebrať s dĺžkou
3,6 kilometra. Z tunela vychádza
pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka. Odtiaľ pokračuje pod
rovnomenným hradom, severným
obchvatom obcí Martinček a Lisková, za ktorými opätovne pretína
Váh. Pri Ivachnovej sa potom plynule napojí na diaľnicu smerujúcu
do Košíc.

„Je pre nás nepochopiteľné, aby

Miroslav Parobek

Jedna z možností
je vypovedanie zmluvy
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PRÍBEH

Ak nebude cvičiť,
prestane chodiť
Predčasne narodená Glória Vieriková vyzerá ako bežné dieťa.
Smeje sa, šteboce a robí radosť rodičom. Napriek tomu trpí
závažným ochorením – detskou mozgovou obrnou.
Petra mala rizikové tehotenstvo.
S partnerom plánovali veľkolepú
svadbu v septembri, no museli ju
preložiť, pretože dievčatko Glória
sa vypýtalo na svet oveľa skôr –
už v 26. týždni. Z ružomberskej
nemocnice ich museli urýchlene
previezť do Martina, kde majú
špecializované
centrum
pre
predčasne narodené deti.
Po narodení strávila malá Glória
tri mesiace v nemocnici. Najskôr
v inkubátore, neskôr bola zaradená medzi ostatné bábätká. Za
ten čas sa jej museli vyvinúť pľúca
a sací reflex, aby mohla prijímať
potravu. Petra v tom čase cestovala za svojím bábätkom z Ružom-

berka autobusom. Počas cesty so
sebou niesla chladničku, v ktorej
mala svoje materské mlieko.
Bábätko im zmenilo plány
Ešte pred pôrodom si rodičia malej
Glórie kúpili dom v Ružomberku,
kde túžili po spoločnom domove.
Predčasne narodené bábätko však
zmenilo všetky plány. Dom stále
majú, no prvé roky po pôrode tam
vôbec nebývali. Útočisko našli
pri svojich rodičoch v Liptovskej
Lúžnej, odkiaľ Petra pochádza.
Postupom času, ako sa malá Glória
vyvíjala a rástla, rodičia odpozorovali, že sa jej pravá noha opticky
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skracuje. Okrem toho mala pravú
ruku stále stiahnutú v pästi. Odmalička chytala všetko ľavou rukou. Následne sa dozvedeli, že
Glória má detskú mozgovú obrnu
- pravostrannú hemiparézu. Je
teda čiastočne ochrnutá na pravú
stranu tela.
Hneď ako sa o tom Petra dozvedela, začala svojmu bábätku
pomáhať cvičením. Pomocou Vojtovej metódy jej spolu s fyzioterapeutom pasívne vyvolávali pohyby a posilňovali svalstvo. Tou-

Glória sa na rehabilitácie teší.
Zdroj: archív Petra Vieriková Stašová

PRÍBEH
to metódou cvičili s Glóriou pol
roka. Následne zistili, že stagnuje. Mama Petra začala hľadať iné
možnosti, ktoré boli dostupné.
Najbližšie centrum
je v Piešťanoch
Na internete našla skvelé cvičenia
a rehabilitácie, akurát
až v Piešťanoch.
„V okolí Ružomberka žiadne centrum či
rehabilitácie pre postihnutých absolútne
neexistujú. Respektíve existujú, ale je to
veľmi slabé. Musíme
preto dochádzať do
Piešťan
osemkrát
do roka. Jedna rehabilitácia stojí 3000
eur. Okrem toho si
hradíme
približne
800 eur na ubytovanie a stravu.
Ročne dáme cez 20
000 eur na rehabilitácie, ale stojí nám
to za to,“ povedala
statočná Petra, ktorá
je ochotná urobiť pre svoje dieťatko aj nemožné.

V piešťanskom centre cvičia
s postihnutými deťmi skúsení
fyzioterapeuti, ktorí ich masírujú, pomáhajú s chôdzou pomocou
prístroja, používajú kyslík, magnet a veľa iných terapií. Pri Glórii
sa zameriavajú najviac na pravú
stranu tela, ktorá je ochrnutá.

Dievčatko je usmiate a šikovné.
Foto: Jaroslav Moravčík

V ten deň som volala do Piešťan
a 3. januára sme boli na ceste,“
opísala mama Glórie.
Glóriu odmietali
prijať do škôlky
S ďalším problémom sa stretli,
keď chceli dať dcéru do škôlky.
Kvôli jej postihnutiu ju všade odmietali. Petra obehala
všetky materské
školy, až sa stal
zázrak a zobrali
ju do súkromnej
škôlky v Rybárpoli. ,,Viem, že tam je
v bezpečí a že je
o ňu postarané,“
potešila sa Petra.
Deti v škôlke ju
majú radi, pomáhajú jej a nevnímajú žiadny problém.
Rodina sa obáva, že
v škole nastane
väčší problém. Zatiaľ si svoje postihnutie neuvedomuje, ale otázky pravdepodobne
prídu počas školy.

Tvrdili, že nebude chodiť
Dokopy ich jeden dvojtýždňový
„pobyt“ vyjde takmer štyritisíc
eur. Od narodenia Glórie dávajú manželia všetky svoje peniaze
na jej liečbu a rehabilitácie, ktoré
sú veľmi drahé, ale zároveň veľmi
dôležité. Žiadna poisťovňa im to
neprepláca.
Petra vyskúšala s Glóriou cvičenia aj v okolitých mestách, ako
napríklad Banská Bystrica, Dolný
Kubín, dokonca v Bratislave, ale
nebolo to ono. Žiadne centrum
nevenuje takú dôkladnú starostlivosť ako v Piešťanoch. Napriek
tomu, že by radi privítali niečo
podobné aj v Liptove, sú za to
nesmierne vďační. Glórii to veľmi
pomáha a motoricky napreduje.

Doktori Petre hovorili, že jej dieťa
nebude chodiť, že bude na vozíku,
bude mať barličky alebo bude mať
ADHD - poruchu správania (pozornosti s hyreraktivitou – pozn.
red.). Maminka však odmietala
prijať akúkoľvek inú možnosť
než tú, že malá Glória bude chodiť sama po vlastných. Prestala počúvať doktorov a vybrala
sa do Piešťan. Vďaka tomu vidí
obrovský pokrok, Glória chodí
a používa obe ruky.
„Na Vianoce nám prestala chodiť.
Keď dlhšie nejdeme na rehabilitáciu do Piešťan, Glória prestáva chodiť. Svalstvo jej stuhne
a nemôže s končatinami hýbať.
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Každý, kto má postihnuté dieťa
vie, že je to finančne náročne.
Ľudia sú odkázaní len na pomoc
druhých. Poisťovne veľké sumy
nepreplácajú, nadácie pomôžu len
raz, chýbajú fyzioterapeuti, odborná pomoc či možnosti. Nie je
v tom dlhodobý systém.
Glória má 50-percentné postihnutie, takže nie je isté, či matka
dostane opatrovateľský príspevok. ,,Možno, keby s ňou prestanem cvičiť, vykašlem sa na ňu
a začnem chodiť do práce, bude
mať aj 90-percentné postihnutie.
Vtedy ju môžem doniesť ležiacu
ku kompetentným a možno mi
ten príspevok dajú. Je to nespravodlivé. Neviem, kde a ako to

PRÍBEH
mám riešiť, či na koho sa obrátiť,“
vysvetlila nešťastná mama.

ciálnej sieti sa nám ozvali aj dvaja
Ružomberčania, ktorí vyzbierali
pre nás 1400 eur,“ dodala.

tá. Mentálne je na tom výborne,
rozprávať začala už v jednom roku
a v mnohých veciach je popredu.

Cvičiť musí každý deň už navždy

Rodina sa často stretáva aj
s nenávisťou od okolia. Myslia si,
že Glórii nič nie je, pretože chodí
po svojich. Petra však zdôrazňuje,
že dobre je na tom len preto, lebo
chodia
pravidelne na rehabilitácie.

Snažia sa vymýšľať čokoľvek
Motiváciu na získanie financií
majú obrovskú, pretože už po prvej
rehabilitácii začala ročná Glória
štvornožkovať, potom sa postavila
a začala chodiť. Bol to
neuveriteľný
progres.
Dnes má dievčatko štyri
roky a jej stav sa neustále zlepšuje.
„Snažíme sa robiť naozaj čokoľvek, aby sme
vyzbierali
peniaze.
Zapájame sa do výziev,
oslovujeme
nadácie,
známych ľudí, pripravujeme rôzne akcie. Na
Vianoce sme urobili predvianočný trh
v Liptovskej Lúžnej, kde
sme varili punč, varené
víno, medovníky. Vďaka tomu sme vyzbierali
5000 eur,“ povzdychla si Petra, ktorá je na
rodičovskej dovolenke,
zatiaľ čo manžel pracuje.
Rodina rozmiestnila pokladničky
do okolitých reštaurácií či na
Magurke, kde môžete prispieť
na liečbu. Vďaka príbehu, ktorý
Petra verejne zdieľa, sa im občas
podarí vyzbierať peniaze. Musí
ale neustále vymýšľať, skúšať,
hľadať a oslovovať. Je to náročné
a častokrát nevládze. „Vďaka finančnej pomoci od Roba Kolára
a Inštitútu RK aj príspevku na so-

Rehabilitácie bude dievčatko potrebovať celoživotne. Akonáhle
prestane cvičiť, môže skončiť na

,,Dieťa má ráno
vstať a má sa
hrať. Naša Glória ráno vstane a cvičí ako
taký vojak, do
popoludnia má
terapie. A dáva
to s úsmevom.
Som na ňu neskutočne hrdá,“
dodala na záver
Petra,
ktorá
svoju dcéru obdivuje.

Štvorročná Glória musí cvičiť
celoživotne.
Foto: Petra Vieriková Stašová

vozíku. ,,To je najhoršie, k čomu
môže dôjsť. Momentálne máme
peniaze na dva až tri pobyty, ale
potom čo?“ zamyslela sa Petra so
smútkom v hlase, ktorá má strach
o dcérinu budúcnosť.
Glória je veľmi šikovné, živé dieťa,
ktoré neposedí ani sekundu. Rada
si kreslí, chodí do prírody so
starými rodičmi či pozoruje zviera-
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Pomôcť
môžete tu:
https://pomocdruhemu.sk/pribehy/petra-stasova-s-gloriou
https://appa.sk/gloria-vierikova-rehabilitaciami-dohana-to-co-nestihla-v-maminkinom-brusku/
alebo priamo matke, ktorá sa volá
Petra Vieriková Stašová.
Patrícia Kurpašová

DOPRAVA

Vyhodnotili rok
nového autodopravcu
Blaguss Slovakia spolu so samosprávou pripravuje novinky
v mestskej autobusovej doprave v Ružomberku.
Ružomberskí poslanci si na
februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vypočuli
hodnotiacu správu mesta k Mestskej autobusovej doprave (MAD)
v Ružomberku. Predložil ju poradca primátora Tomáš Mišovič,
podľa ktorého kompletné ekonomické výsledky budú známe až
po schválení ročnej účtovnej závierky spoločnosti.

straty vykryje. „Dopravca bude žiadať vyrovnanie od ministerstva
v rámci covidovej pomoci, finančná alokácia od mesta nie je
potrebná.“ ubezpečil ho spravodajca T. Mišovič
Dopravu skomplikoval aj sneh
Poslankyňa
Anna
Šanobová
pochválila Blaguss Slovakia za

Covid znížil
počet cestujúcich
Na hospodárení dopravcu Blaguss Slovakia sa negatívne
podpísala pandémia
COVID-19. Počet prepravených cestujúcich
zavedením protipandemických opatrení
poklesol takmer o 30
percent.
Dopravca
musí riešiť aj zvýšené
náklady, dvojnásobnú
cenu AD Blue, vyššiu
cenu nafty o viac ako
20 percent, nárast
miezd a inflácie.
V septembri dosahoval denný priemer 4105 cestujúcich, od auguste až
do októbra autobusy MAD denne
využilo v priemere 3986 cestujúcich, koncom novembra, po zavedení opatrení, len máloktorý deň
presiahol číslo tritisíc. To sa prejavilo na tržbách, počas núdzového
stavu zostali aj bez nich.
Poslanca Ľubomíra Kubáňa zaujímalo, z akého zdroja dopravca

V meste pribudnú nové
nízkopodlažné autobusy
Foto: Jaroslav Moravčík

hladké prevzatie MAD od predchádzajúceho dopravcu. Zároveň
ale poukázala na dvojité prestupovanie do Hrboltovej a na neupravené cesty po snežení.
„Vodič povedal, že cesta nie je
zjazdná a odmietol ísť do Hrboltovej. Chcem, aby vodiči volali
dispečing a riešilo sa to. Nie je
prípustné, aby do desiatej hodiny
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nešiel autobus do Hrboltovej kvôli nezjazdnej ceste,“ posťažovala
sa A. Šanobová.
„Správanie vodiča nás mrzí. Vysvetlili sme mu, čo má robiť. Má
informovať dispečera a ten má volať zimnú údržbu krajskej správy
ciest,“ povedal Mišovič. Dodal,
že krajskí cestári tam nemôžu
kvôli ochrane vôd používať soľ,
lebo cesta je v meandri
rieky
Váh
a naviac tam posielajú nevhodnú techniku na odstránenie
snehu.
Podľa prvého zástupcu primátora Michala Lazára to riešili s vyšším územným
celkom (VÚC) aj so
Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja. „Krajskí
cestári v tom období
vraj museli prioritne
riešiť údržbu ciest 1.
a 2. triedy,“ vysvetlil
viceprimátor.
Moderné autobusy
aj mobilná aplikácia
Jednou z noviniek, ktoré už mali
slúžiť cestujúcim v Ružomberku, sú nízkopodlažné autobusy.
„Nepodarilo sa splniť náš pôvodný zámer. Teraz prišli dva nové
autobusy a v marci prídu štyri,
ktoré pôvodne mali ísť do Viedne.
Potom by malo prísť ďalších osem
hybridných vozidiel v špičkovej

DOPRAVA
kvalite, s normou EURO 6,“ povedal Mišovič.

kov na autobusových zastávkach,
ktoré môžu cestujúci na niektorých linkách už využívať. Tie-

V hodnotiacej správe sa píše, že pri dennom priemere zhruba 4105 cestujúcich,
môžu
predpokladať
zhruba 1,35 milióna
cestujúcich
ročne.
„Každopádne uvidíme,
aký bude rok 2022
a ako ho obmedzí
pokračovanie
pandémie COVID-19.“
Dopravca pripravuje
ďalšie novinky, medzi ktoré patrí aj nová
aplikácia pre mobilné telefóny. Vyvíja ju
spoločnosť
Telmax,
ktorá dodáva celý tarifný systém.
Aplikácia bude ponúkať aj bankové služby a možnosť využitia
NFC čipov v moderných smart
telefónoch.
Postupná výmena prístreškov
Novinkou je výmena prístreš-

V meste postupne vymenia prístrešky
na 26 autobusových zastávkach.
Foto: Jaroslav Moravčík

to nové prístrešky postupne
pribudnú na 26 autobusových
zastávkach v meste. „Nový vzhľad
prístreškov sa viac hodí do horských oblastí, ale je to vec vkusu,“
myslí si poslanec Ľ. Kubáň.
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Dopravca po dohode s mestom
niekoľkokrát upravoval cestovné
poriadky, pripravuje prehodnotenie dĺžky taktov medzi jednotlivými
autobusmi.
Niektoré linky budú
mať skrátený takt,
menej
využívané
večerné a víkendové
linky ho budú mať
dlhší.
Ako pozitívny krok
to vyhodnotila poslankyňa Jana Štreitová, podľa nej to
prinesie
úsporu.
Požiadala o väčší
formát
cestovných
poriadkov na zastávkach. „Starí ľudia
a tí, čo nosia okuliare, majú problémy
čítať
malé
písmená
a čísla, využite formát papiera A3.“
Mišovič odpovedal, že už majú
spracovaný návrh na väčší formát,
ktorý bude aj prehľadnejší.
Miroslav Parobek
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Z vysnívaného domova
museli utiecť
Mladá Ukrajinka spolu s manželom a jej dvoma kamarátkami
utiekli z Kyjeva. Dostali sa do ružomberskej ubytovne,
ktorú si veľmi pochvaľujú.
Partia troch kamarátok momentálne býva v ubytovni na
Bystrickej ceste. Do Ružomberka
prišli 1. marca, päť dní po začiatku ruskej invázie. Boli nútené
zbaliť svoj život do kufra a utiecť.
Predtým, než prišli do Ružomberka, skrývali sa
v podzemnom metre
v centre mesta Kyjev,
po ukrajinsky Kyjiv.
Ich život sa otočil hore
nohami zo dňa na deň.
Odvtedy cítia strach,
neistotu, úzkosť, hnev
či smútok. Každodenná realita na Ukrajine
sa od 24. februára zmenila. Jedinou úlohou
je prežiť. Kamarátky
Júliu, Polinu a Lilyu
sme navštívili v ubytovni, kde sme sa
s nimi rozprávali o tom,
ako utiekli, prečo si
vybrali
práve
Ružomberok
a ako sa im v dočasnom domove
páči.
Prespávali v metre
Dievčatá žili svoj vysnívaný život
v hlavnom meste Ukrajiny, keď sa
dozvedeli, že sa začala vojna. Jedna z kamarátok akurát cestovala
zo Záporožia, svojho rodného domova, naspäť do hlavného mesta
za svojím manželom.
,,Počas cesty mi manžel zavolal,
že začala vojna. Vystúpila som

z vlaku a počula som sirény. Bolo
to divné, tak som ihneď naskočila do metra. Skrývalo sa tam veľa
ľudí s kuframi,“ popísala 29-ročná
Júlia svoje prvé momenty od vypuknutia vojny. Od tej chvíle sa im
začal hon za lístkami na vlak, pre-

a veci začali byť strašidelnejšie. To
bol posledný deň, kedy sme spali
na posteli. Ďalšiu noc sme museli
prespať v metre spolu s ostatnými
ľuďmi,“ priblížila vystrašená Júlia.
Nasledovali hrôzostrašné noci
v metre plnom ustráchaných ľudí.
So sebou zobrali aj
svoju mačku, ktorá
im dodávala útechu
a nádej.
Vlaky nefungovali

Jedna z posledných fotografií
kamarátok z Kyjeva.
Foto: archív Julie

tože tie už boli márne vypredané.
Nakoniec jej manžel úspešne
zohnal lístky na 27. februára, čo
bolo až o tri dni.
Ešte v ten deň sa mladí manželia
vrátili naspať do bytu, kde si
spoločne vytvárali svoj vysnívaný domov ani nie štyri mesiace. „Vrátili sme sa naspäť do
nášho bytu, začala som pracovať
a mala som pocit, že život bude
normálne pokračovať. Čas plynul
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V metre sa skrývali
do 27. februára, kedy
mali vopred kúpené
lístky na vlak. Potrebovali sa preto
dostať z úkrytu v metre na vlakovú stanicu. „Taxikári nás
odmietali zobrať. Po
dlhej chvíli sme nakoniec mali šťastie,
pretože jeden mladý
taxikár po nás prišiel. Pridalo sa
k nám aj dievča, ktoré sa taktiež
ukrývalo v metre. Chcela si kúpiť
lístky na vlak, ale vlaky nefungovali,“ pokračovala v opise Júlia.
Dievča, ktoré chcelo ísť na vlak,
bola študentka medicíny. Nakoniec sa rozhodla vrátiť naspäť
do nemocnice, kde ostala pomáhať
ľuďom. ,,Som s ňou v kontakte.
Z nemocnice sa jej podarilo odísť
až po dvanástich dňoch,“ dodala
Júlia so smútkom v hlase.
Lístky na vlak, ktoré si Júlia s man-
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želom kúpili, napokon nevyužili, pretože vlak zrušili. Najbližší vlak, ktorý išiel bol až 28.
februára o piatej ráno. ,,Tento
vlak našťastie fungoval, ale stal sa
z neho evakuačný vlak, čiže sme
čakali ďalšie tri hodiny na odchod.“ Júlia následne popísala, že
ľudia, ktorí bežne pracujú na vlakovej stanici, pracovali niekoľko
dní bez prestávky. Evakuovali ľudí
a pomáhali ako mohli.
Smerovali na Slovensko
Manželia sa chceli dostať čo najbližšie k slovenským hraniciam,
preto si po ceste rezervovali noc
v hoteli v meste
Ľvov. ,,Keď sme tam
prišli, mali sme pocit, že sa nám sníva. Po niekoľkých
dňoch spania v metre na zemi sme sa
dočkali teplej postele“. V tú noc zavolali
kamarátkam
Lilyi
a Poline, aby s nimi
pokračovali na hranice. Boli radi, že dievčatá súhlasili, pretože ostatní s nimi
nechceli ísť a ostali
na Ukrajine.
Na druhý deň ráno
sa všetci stretli na
vlakovej stanici, odkiaľ chceli pokračovať ďalej, no opäť im
zrušili vlakové spojenie. ,,Nemali
sme už inú šancu, cítili sme, že je
to naša posledná nádej, preto sme
sa museli rozhodovať veľmi rýchlo.“
Neskôr sa rozhodli objednať si taxík cez aplikáciu Bolt, no problém
bol s cenou. Nikto ich nechcel odviezť za cenu, ktorá bola uvedená
v aplikácii. Pre taxikárov to bolo
príliš málo, pýtali si oveľa viac.
„Našťastie jeden dobrák súhlasil
s aktuálnou cenou, nasadli sme

do auta a cestovali do Užhorodu,“
dodala Ukrajinka Júlia.
Partiu na hraniciach rozdelili
Keď všetci spoločne docestovali
do Užhorodu, rozdelili ich. Júliin
manžel musel ísť iným smerom
ako ostatné tri dievčatá. ,,S dievčatami sme nasadli do autobusu,
ktorý nás odviezol na hranice.
Cesta trvala asi hodinu a pol. Bolo
to veľmi plynulé a pohodlné.“ potešila sa Júlia.
Naopak, Júliin manžel to až tak
jednoduché nemal. Trvalo mu
sedem hodín, kým sa dostal na

Kamarátky Júlia (vľavo), Polina
a Lilya.
Foto: archív Júlie

hranice. Dievčatá naňho zatiaľ
čakali v stane pre utečencov. Keď
sa opäť všetci stretli, dohodli sa,
že ich cesta povedie do Bratislavy.
Po chvíli zistili, že nič nie je voľné,
tak sa obrátili na dobrovoľníkov.
Tí im odporučili Ružomberok.
„Súhlasili sme. Vďaka Marekovi,
ktorý odviezol nás aj našu mačku, sme sa následne dostali až
sem, do Ružomberka. Cestovali
sme hodiny, Marek sa o nás pekne
postaral, sme mu veľmi vďační,“
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povedala s úsmevom Júlia.
Hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo im následne ukázal
izbu. Odvtedy sú v ružomberskej
ubytovni a veľmi si ju pochvaľujú.
„Krásne sa o nás starajú, nečakali
sme to. Je to ako päťhviezdičkový
hotel. Máme čo jesť, máme kde
spať a ak niečo potrebujeme, vždy
sa nám snažia pomôcť,“ zavďačila
sa mladá Ukrajinka Polina.
Tušili, že sa niečo stane,
no nechceli tomu uveriť
Pár dní pred vypuknutím vojny
mali dievčatá pocit, že sa niečo
stane.
Nevedeli
s istotou povedať,
čo konkrétne, no
pre istotu sa jedna
z nich začala baliť už 21. februára.
„Začala som sa baliť tri dni vopred,
kufor som zatvorila len pár hodín
pred vojnou. Neviem to vysvetliť,
ale bol to strašný
pocit,“ opísala po
ukrajinsky
svoje
pocity Lilya.
21. februára mal
Vladimir Putin verejný prejav. ,,Vtedy som si začala myslieť, že dôjde
k vojne. Videla som jeho tvár, tú
strašidelnú tvár,“ spomenula si
Polina. Ďalšie dni bolo vraj podozrivé ticho. ,,Noc predtým, keď
začala vojna, som mala panický
záchvat. Volala som môjmu priateľovi, dve hodiny som mu plakala do telefónu. Cítila som, že sa
niečo stane v tú noc,“ dodala Polina, ktorá spala asi hodinu, keď sa
zobudila na výbuchy o piatej ráno.
Ich rodiny odmietli odísť
Všetky dievčatá pochádzajú z mes-
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ta Záporožie, ktoré sa nachádza
na juhovýchode Ukrajiny. Počas
školy sa presťahovali do Kyjiva, to
je situované na severe Ukrajiny.
Žijú tam dodnes a stále veria, že
sa vrátia naspäť. Na Slovensko
sa dostali bez svojich rodín, tie
s nimi odmietli utiecť.
,,Moja rodina je stále v Záporoží,
sú hrdí na svoju krajinu a preto
sa rozhodli nesťahovať. Opýtala
som sa ich dvakrát, ale chápem, že
chcú ostať. Môžem
len dúfať, že budú
v poriadku. Chcela
by som im poslať
nejaké veci, ale neviem ako,“ povedala smutná 29-ročná
Polina. Dodala, že
sa bojí aj o svojich
starých
rodičov,
ktorí žijú v dedinke
blízko Záporožia.
Volá im niekoľkokrát denne, no momentálne nemajú
elektrický prúd v celej obci, tak sa im
nedokáže ani dovolať.
Nedostal víza, preto mohol
odísť z krajiny
Manžel
tretej
kamarátky
Júlie je Egypťan. O ukrajinské
občianstvo sa uchádzal niekoľko rokov, no nepodarilo sa
mu to. ,,Keďže nie je oficiálnym občanom Ukrajiny, mohol
odísť z krajiny. To je jediná
cesta, ako sa vyhol bojovaniu,“
vysvetlila nám Júlia.
Otcovia, bratia či priatelia
všetkých kamarátok musia
momentálne bojovať. Dostali zbrane a čakajú na povel.
Napriek tomu ich dievčatá na
Slovensku podporujú a tvrdia,
že ich muži budú pre nich už
navždy hrdinami.

S informáciami bojujú
aj Ukrajinky
Tieto dni sa ukázalo, aké ťažké
je triediť informácie a ich zdroje. Prichádzajú z každej strany,
niektoré sú falošné, iné zveličené.
Dievčatá sa snažia nečítať a nepozerať všetky falošné informácie, ktorých prichádza mnoho. Je
to vraj otravné a neúnosné.
„Verím,

že

falošné

informácie

Dievčatá pracujú cez notebook
z ubytovne.
Foto: Jaroslav Moravčík

prichádzajú z oboch strán. Aj
ukrajinskej, aj ruskej. My tú skutočnú pravdu nebudeme vedieť,
pokiaľ budú deti zomierať. Ukrajinská strana neuvádza obete,
takže ani netušíme, koľko ľudí
trpelo alebo zomrelo,“ povedala
sklamaná Júlia.
Zachraňuje ich práca na diaľku
či meditácia
Dve z troch dievčat si svoju prácu
doniesli do Ružomberka. Stačí im
len stolička, notebook a internetové pripojenie. Vďaka práci
nemyslia na tú hrôzu, ktorá sa
odohráva u nich doma. Napriek
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tomu sa nevedia plne sústrediť
a od práce im myšlienky často odbiehajú.
29-ročná Júlia pracuje v softvérovej spoločnosti. Jej kamarátka, tiež 29-ročná Polina, pracuje
ako grafická dizajnérka. Obidve
môžu pracovať online, takže vďaka práci majú vyplnený čas plnohodnotne. Takéto šťastie však
nemá tretia z dievčat, 30-ročná
Lilya, ktorá si nedávno urobila
kurz
kameramanky a začala natáčať
TikTok videá pre
ukrajinskú firmu. Jej
práca ju čaká doma
na Ukrajine. Svoj
čas preto trávi pozeraním filmov či meditovaním. Snaží sa
zabaviť ako vie.
Napriek tomu, že sa
dievčatám v Ružomberku veľmi páči,
stále veria, že sa
budú môcť čoskoro
vrátiť domov. „Je
tu krásne, máte tu
pekné počasie, nádherné hory, ale moja rodina je
tam, na Ukrajine. Môj priateľ je
tiež v Kyjive,“ dúfa v skorý návrat
Polina.
Na záver sa poďakovali všetkým
Slovákom, dobrovoľníkom a mestu Ružomberok za neuveriteľnú
pomoc a podporu, ktorú dostá
vajú materiálne, ale aj psychicky.
Dievčatá sa zúčastnili aj medzinárodného charitatívneho koncertného maratónu s názvom
Zachráňme Ukrajinu, ktorý sa
konal 27. marca na Hlavnom
námestí v Bratislave. Hlavné mesto sa tak pripojilo k dvadsiatim
európskym mestám.
Patrícia Kurpašová
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Rekonštrukcia chodníkov
i verejného osvetlenia
Obec Likavku čaká výstavba domov i bytov, zberného dvora
či prístavba hasičskej zbrojnice, ale aj výmena osvetlenia.
Likavka bola donedávna známa
najmä svojim legendárnym hradom či kapustným koláčom „meteníkom“. Od minulého roka sa
spája aj s pokladom, ktorý našli
v jeho okolí. Obec však, okrem
svojich atrakcií, žije aj svojím
„bežným“ životom a starosťami.
O aktuálnom dianí, súčasných
i plánovaných aktivitách sme
sa rozprávali so starostom
Mariánom Javorkom.
Odfúknutá zastávka
i zatopená hala
V dedine nateraz žije bezmála
3000 obyvateľov. Starosta hneď
v úvode konštatoval, že z občanov
cítiť súcit s trpiacimi vojnovým

Starosta Likavky Marián Javorka.
Foto: archív starostu

konfliktom na Ukrajine. V pomoci
utečencom sa výrazne angažoval
najmä Dobrovoľný hasičský zbor.
Jeho členovia urobili pre nich
zbierku liekov a zdravotníckych
potrieb.
Hasiči sa podieľali aj na odstraňovaní nedávnych havarijných udalostí. „Na začiatku obce,
pri odbočke na hlavnú cestu
smerom na Dolný Kubín, nedávno
pri veľkom vetre opäť odfúklo
autobusovú zastávku. Prvý raz
ju mierne len posunulo, teraz ju
odhodilo a odrazila sa späť až do
cesty. Našťastie sa nikomu nič
nestalo. Týmto by som sa chcel
našich chlapom – hasičom poďakovať,“ chváli ich prácu a pomoc
starosta.
Ďalšou nedávnou havarijnou udalosťou bolo prasknutie vodného
ventilu v priestoroch stolnotenisovej herne a šatne Obecného
športového klubu. Udalosť sa
stala v noci, takže kompetentní
nemohli včas zasiahnuť. Spôsobilo to zatopenie veľkej časti
palubovky v herni. Výška vody
dosiahla až päť centimetrov. Časť
zdrojov z tohtoročného rozpočtu sa použije na odstraňovanie
škôd.

tisíc eur nižšie – táto suma tvorí
rezervu na zapojenie do rozpočtu v priebehu roka. Výrazná časť
výdavkov, vyše štyridsať percent,
je určená na prevádzku školy
a školských zariadení,“ konštatuje
starosta.
V súvislosti s poklesom populačnej krivky klesá počet obyvateľov aj v Likavke. Preto sa jej
vedenie snaží pritiahnuť mladých
ľudí a udržať si súčasných obyvateľov. Jedným z nástrojov je
rozvoj a modernizácia školských
zariadení. Aby získali na tento
účel financie, podali projekt na
vybudovanie moderného detského ihriska v areáli školy s požiadavkou na rozpočet cez 30-tisíc
eur.
Na odstránenie havarijného stavu
opláštenia budovy telocvične
v školskom areáli požadujú
bezmála stoštyridsať tisíc eur.
V jednej z jej budov v týchto
dňoch ukončili výmenu podlahy,
radiátorov a svietidiel na chodbách. Na tento účel dostala obec
bezmála stotisíc eur. Plno organizovanú základnú školu navštevuje 214 žiakov, do materskej školy chodí 68 detí.
Záleží im na separovanom zbere

Rozvoj a modernizácia školstva
Obec Likavka v tomto roku
hospodári s rozpočtom, ktorý
počíta s príjmami vo výške viac
ako 2 milióny eur. „Výdavky sú
naplánované o takmer päťdesiat-
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Starosta je spokojný s rozbehom
separovaného zberu, podľa jeho
slov si naň občania zvykli a snažia
sa triediť odpad čo najlepšie. Likavka minulý rok vynaložila na
odpadové hospodárstvo bezmála
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77-tisíc eur. Z tejto sumy zhruba
desať percent tvoria náklady spojené so separovanými zložkami
odpadu.
„V závere minulého roka podali
žiadosť na environmentálny fond
Ministerstva životného prostredia SR, na zlepšenie podmienok
triedenia komunálneho odpadu.
Minulý rok sme dosiahli rekord
v triedení odpadu cez päťdesiat
percent,“ vysvetľuje M. Javorka.

dali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na kompetentné miesta. Konkrétne ide
o chodníky pri ceste tretej triedy
medzi križovatkou pri štátnej
nemocnici až po autobusové
nástupište, tiež opravu existujúceho zábradlia, prípadne jeho
doplnenie.
„Pripravujeme podanie žiadosti
o získanie financií na zlepšenie
služieb elektronickej komuniká-

Dodáva, že veľké
percento tvorí biologický - hlavne
kuchynský odpad.
Likavka, ako jedna z prvých obcí
v dolnom Liptove,
zabezpečila na tento účel začiatkom
minulého roka osobitné,
120-litrové
plastové
nádoby.
Podľa starostu obec
ich má zatiaľ dvanásť, ich počet nateraz stačí. Každá
domácnosť dostala
na uvedené spomenuté triedenie vedro
a vrecúška.
Jedným zo zámerov obce je vybudovať moderný zberný dvor,
pri miestnej pekárni. Súčasný už
nie je adekvátny potrebám obce.
„Vypracovali sme projekt a podali žiadosť, rátame s nákladmi
cez šesťstotisíc eur. Ak získame
finančné zdroje, môžeme uskutočniť nielen stavbu, ale získame
aj technické vybavenie, kamerový
systém, vybudujeme vodovodné
a elektrické prípojky,“ vymenúva
starosta.
V pláne rekonštrukcia
chodníkov aj ulíc
Obec chce postupne rekonštruovať chodníky, preto po-

Obecný úrad Likavka.
Foto: Lívia Dvorská

cie s verejnosťou i orgánmi verejnej správy. Obnova postupne
čaká aj jednotlivé ulice, v tomto
roku časti Ulice Pod Paračkou.
Obnoví asfaltový povrch, zefektívni sa odvodnenie, v pláne je aj
napojenie na dažďovú kanalizáciu
a dobudovanie osvetlenia. Rátame
s výdavkami vyše stotisíc eur,“ vymenúva M. Javorka.
Kľúčovou vecou je podľa starostu
tiež začatie stavebného konania
na prestavbu administratívnych
budov bývalých štátnych lesov
Pod Paračkou, pri železničnom
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priecestí. Obec odkúpila tieto budovy a areál s rozlohou viac ako
tritisíc metrov štvorcových. Chce
ich postupne prebudovať na 23
bytových jednotiek. O súčinnosť
pri financovaní požiadajú aj Štátny fond rozvoj bývania.
„Väčší developer u nás zatiaľ neprejavil záujem o výstavbu, takže
tieto aktivity preberáme na naše
plecia. Nedávno sme robili menšie
pozemkové úpravy v lokalite kopca Strážnik, popri
domove dôchodcov.
Tu by malo pribudnúť cez dvadsať
stavebných pozemkov,“ vysvetľuje M.
Javorka. Komasácia sa rozbieha aj
pri cintoríne smerom na Martinček.
Súkromný investor
vysporiadal niekoľko stavebných pozemkov v lokalite
Strelnica smerom
na Dolný Kubín.
Pribudnúť by tu
mohlo takmer 40
domov.
V pláne je aj prístavba hasičskej zbrojnice. Na tento účel získali osobitné
financie. Miestni hasiči majú dobré vybavenie i akcie schopnosť.
Ako jediní v okrese sú zaradení do
kategórie A, v rámci celoplošného
rozdelenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek.
Myslia na úsporné opatrenia
Zvyšovanie cien energií sa dotýka aj Likavky. Občanov samotných, ale má aj vplyv na zvýšené
výdavky obce. Starosta hovorí,
že minulý rok robili verejné obstarávanie na dva roky, na väčší
objem dodávanej energie. „Vysúťažili sme, že máme zvýšené
náklady ,iba´ o sto percent,

REGIÓN
pričom niektoré obce to majú až
okolo tristo percent,“ konštatuje
M. Javorka.

značenia na ceste i zvislého na
stĺpikoch, ako aj úprava časti brehov miestneho potoka.

K opatreniam, ktoré prinesú do
budúcnosti úsporu energie, patrí
postupná výmena pouličného
osvetlenia. Chcú vymeniť staré
žiarovky so spotrebou 75 Wattov
na 30-35 wattové LED žiarovky.
Časť stihli už vo februári tohto
roku. Každý rok by chceli takto zrealizovať výmenu svietidiel
na jednej ulici. Pouličné osvetlenie nateraz vypínať neuvažujú, ani skracovať ich svietivosť,
vzhľadom na bezpečnosť občanov.
Podobne postupne modernizujú
obecný rozhlas či kamerový systém, najmä jeho rozšírenie.

Aktívni futbalisti i vzpierači

Likavka je splynofikovaná takmer
na sto percent, vybudovaný je aj
moderný vodovod a kanalizácia.
Podľa starostu má obec, vďaka
okolitej prírode, bohaté zdroje
pitnej vody, ktorou zásobuje aj
časť Ružomberka.

V dedine dlhodobo fungujú rôzne
profesijné či záujmové zložky.
Jednou z nich je Obecný športový
klub, ktorý má štatút občianskeho združenia, s výraznou podporou vedenia obce. Na jeho činnosť schválili poslanci pre tento
rok 27.600 eur. V rámci klubu sú
aktívni futbalisti, vzpierači, hráči
stolného tenisu, hokejbalu.
Vzpierači vlani postúpili do slovenskej extraligy – najvyššej
súťaže v tomto športe. „V tomto
smere súťažíme s takými klubmi
ako sú Dukla Trenčín, uvidíme
ako sa im bude dariť ďalej,“ chváli
jeho členov starosta. Rady členov
klubu by chceli rozšíriť aj Likavskí
ľadoborci – vyznávači plávania
a otužovania. V rámci občianskeho združenia Meteníci Likavka

Diaľnica sa ich dotýka
V súvislosti s výstavbou diaľnice
už dlhší čas v obci, najmä v lokalite
tesne pri výstavbe, počuť zvýšený
ruch a badať aj vyššiu prašnosť.
„Všetko má svoje plusy a mínusy.
Občania, bývajúci v tesnej blízkosti výstavby, definitívne prišli
o pokoj. Po výstavbe to asi lepšie nebude,“ konštatuje starosta. Dodáva, že našťastie pri posudzovaní vplyvov diaľnice na
životné prostredie sa podarilo vybaviť zákaz schádzania aut nad 7,5
tony pri Likavke.
V rámci kompenzačných opatrení v dedine vymenili okná
v domácnostiach najviac zasiahnutých hlukom. Čaká ich ešte
osadenie blikajúcich svetelných
bodov, ktoré budú upozorňovať
na priechody pre chodcov,
v rámci vodorovného dopravného
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funguje aj florbal.
Život v obci obohacujú aj miestni divadelníci, spolok Červeného
kríža, chovatelia, turistický oddiel,
cykloturistickí nadšenci, seniori
a občania postihnutí civilizačnými
chorobami, Zväz protifašistických
bojovníkov, poľovnícke združenie
i urbár. Mládeži sa venuje Hnutie
kresťanskej mládeže eRko, či rada
mládeže MOOM – mladí obci,
obec mladým.
Obec je členom Klastra Liptov - regionálneho združenia
cestovného ruchu, Združenia
separovaného zberu so sídlom
v Liptovských Sliačoch, komunitnej nadácie Partnerstvo sociálnej
inklúzie Liptov. Nadviazala partnerské zmluvné vzťahy a obcami
Wilkowice v Poľsku, Bodonoš
v Rumunsku a mestom Slatiňany
v Českej republike.
Lívia Dvorská

KOMENTÁR

Špióni vlastizrady
aj z Liptova
Na Slovensku prebieha akcia proti
ruskej špionáži s príhodným názvom Matrioška a Kaťuša, ktorá
nemá obdobu. Značnú časť verejnosti informácie o ruských agentoch zaskočili, no bezpečnostní analytici na ich činnosť upozorňujú už roky.
Odhalený ruský agent Bohuš Garbár sa priznal, že bol spravodajským kontaktom pre dôstojníkov Ruskej vojenskej rozviedky
(GRU), ktorá pôsobila na Slovensku pod diplomatickým krytím
ruskej
ambasády.
Prispieval
pre dezinformačný web Hlavné
správy, dokonca sa vozil na ich
firemnom aute.
Národný
bezpečnostný
úrad
(NBÚ) v pondelok 21. marca
zablokoval do 30. júna weby
Hlavné správy, Armádny magazín, Hlavný denník a Infovojna.
Na stránke identifikovali škodlivú
aktivitu (dezinformácie, manipulácie a konšpirácie) podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.
Denník N zverejnil video, na ktorom zástupca ruského vojenského
pridelenca Sergej Solomasov verbuje spolupracovníka Hlavných
správ Garbára do služieb armádnej rozviedky GRU. Dokonca
Garbár od neho preberá peniaze,
ktoré si strká do vrecka krátkych
nohavíc.

získavať
citlivé
informácie
z prostredia tajnej služby. Bohuš
M. podľa informácií Denníka N
pôsobil v zložke SIS, ktorá sa
venovala boju proti terorizmu.
Podľa riaditeľa SIS na regionálnej
úrovni neprichádzal do kontaktu
s citlivými materiálmi a informáciami. Z tajnej služby vraj tento
dvojaký agent odišiel na vlastnú
žiadosť...
Najdlhšie Rusom donášal Pavel Bučka z Liptovského Hrádku, ktorý dôstojníkom GRU
odovzdával citlivé dokumenty. Plukovník bol prorektorom
Akadémie ozbrojených síl SR
v Liptovskom Mikuláši. Jeho
spolupráca začala v roku 2013
a pokračovala až do zadržania.
Priznal sa, že za tieto informácie prevzal do roku 2016 43-tisíc
eur. Špecializovaný trestný súd
ho obvinil z vyzvedačstva a korupcie, putoval do väzby, aby nepokračoval v trestnej činnosti.
Zadržaný plk. Pavol Bučka je hanbou Armády Slovenskej republiky
(SR) a tiež vizitkou rezortu obrany, ktorý v čase v jeho pôsobenia
viedli nominanti SNS a Smeru-SD.
Svojou zradcovskou činnosťou
pošpinil aj meno generála Milana
Rastislava Štefánika, po ktorom je
vojenská akadémia pomenovaná.
Prepojenie na bezpečnostné
zložky aj na politiku a médiá

Dvaja zadržaní sú z Liptova
Práve s Garbárom spolupracoval
Bohuš M. z Ružomberka, ktorý
do konca minulého roka pôsobil v Slovenskej informačnej
službe (SIS). Snažil sa pre neho

Vlastizrada je jeden z najzávažnejších trestných činov, aké náš
Trestný
zákon
pozná.
Pre
bývalého vojaka je jasné, čo by
nasledovalo v čase vojny, či ako
by sa s ním vysporiadali Rusi.
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Teraz sa môže kajať vo väzbe
a možno aj začať spolupracovať
pri rozkrývaní siete (aktívnych
i spiacich) agentov, ktorých je
podľa Vojenského spravodajstva
50 až 150 na Slovensku.
Odhalenie štyroch domácich
špiónov, ktorí pracovali pre
ruských agentov s diplomatickým
krytím je len časťou siete
pavučiny skutočných vlastizradcov na Slovensku. Vzhľadom na
armádnu a siskársku minulosť
dvoch dôverníkov GRU je dôvod
sa domnievať, že infiltrácia špiónmi vlastizrady v bezpečnostných
zložkách, ako aj ich prepojenie
na určité politické strany či dezinformačné médiá, ohrozuje
našu bezpečnosť rovnako ako
hrozba vojenského konfliktu.
Je zaujímavé, že okolo domov
skutočných vlastizradcov nepobehuje skupinka „nespokojných
občanov“ a nedomáha sa osobnej
debaty, ani neoblepila okolie ich
obydlia plagátmi a letákmi. Dnes
už je jasné, že činnosť „aktivistov“
bola len zámienkou a prípravou
na vyvolanie vlny nenávisti pred
vojenskou inváziou Ruska na
Ukrajine, s cieľom destabilizovať
situáciu u nás a vyvolať odpor
voči nášmu členstvu v NATO,
ktoré je garantom vojenskej bezpečnosti Slovenska.
Ešte poznámka na záver, systém
protivzdušnej obrany Patriot od
našich spojencov ochráni Slovensko lepšie ako domáci tzv. „patrioti“.
Miroslav Parobek

TVÁR ČÍSLA

Poslovia lásky a pokoja
Jedinečná anjelská záľuba pomohla Eve Andrejčákovej
v ťažkej životnej situácii.
Lívia Dvorská

Stanislava Andrejčáková
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TVÁR ČÍSLA

P

oslovia
lásky,
svetla
a pokoja. Toto motto
charakterizuje
tvorbu Evy Andrejčákovej
z Liptovských Sliačov.
V príjemnom rozhovore uprostred anjelskej spoločnosti som sa
dozvedela viac o jej živote a tvorbe. Pani Eva je učiteľka prvého
stupňa na Základnej
škole
sv.
Vincenta
v Ružomberku. Svoju prácu i žiačikov má
veľmi rada. Rovnako aj
svoju záľubu – tvorbu
krásnych a jedinečných
anjelov.

nájsť radosť zo života. V tých
dňoch sa udialo v jej živote viac
neočakávaných vecí naraz, vysvetľuje. „Zrazu všetko pre mňa
prestalo mať zmysel. Mala som
veľmi smutné obdobie a na samotu som si nevedela zvyknúť,“
spomína.

Menší, väčší, veľký...
Hnedý, do zelena, biely, tyrkysovo modrý...
Sú rozdielni, a predsa
v niečom podobní. Robia nám spoločnosť,
zaplavujú naše životy
láskou a ochranou. Na
rozdiel od tých „duchovných“ a neviditeľných,
sú anjeli Evy Andrejčákovej
hmatateľní.
Z ich prítomnosti sa
teší ona sama, aj tí, pre
ktorých ich s láskou
tvorí.
Hoci absolvovala výtvarný odbor na bývalej
Ľudovej škole umenia
(dnešná Základná umelecká škola) v Ružomberku, vždy
rada kreslila a maľovala, na svoju záľubu jej popri práci, rodine
a štúdiu veľa času nezostávalo.
Výtvarne cítenie mala od mladosti, ale rozvinúť ho naplno sa jej
podarilo až v posledných piatich
rokoch.
Tvorba jej pomohla opäť
nájsť radosť zo života
Paradoxne, v ťažķej, nečakanej
a zlomovej životnej situácii jej
tvorba anjelov pomohla opäť

čiatkom, chcela cúvnuť, napokon
kľučku na dverách, nielen tú
pomyselnú, otvorila.
Ako sa ukázalo, urobila veľmi dobre. Z kurzu si nakoniec odniesla
prvého anjela, ktorého opatruje
dodnes. Inšpiroval ju k absolvovaniu ďalších výtvarných kurzov
a hľadaniu inšpirácií.
Odvtedy ich urobila niekoľko desiatok,
zrátaných ich presne
nemá. „Robila som ich
len tak, pre radosť,
postupne
prichádzali
známi a oslovili ma, či
by som neurobila aj na
objednávku.
Niektorí
chceli originálny darček
alebo dekoráciu domova,“ vysvetľuje Eva.
Anjeli ako spoločníci,
darčeky aj dekorácia
domova

Pedagogička Eva Andrejčáková
so svojimi anjelskými spoločníkmi.
Foto: Stanislava Andrejčáková

Koniec starého znamená obyčajne začiatok niečoho nového.
A tak to bolo aj v prípade pani
Evy. „Počas Vianoc sa mi na obrazovke počítača objavila pozvánka
na kurz tvorby anjelov, bol to pre
mňa najkrajší vianočný darček,“
dodáva talentovaná žena. Začala
rozmýšľať, že by sa ho zúčastnila
a vyplnila si tak voľný čas. Hoci
v poslednej chvíli, pred jeho za-
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Robia spoločnosť a okrášľujú príbytky príbuzných, priateľov i neznámych ľudí. Na poličke,
komode, tí väčší visia na stene. Hoci je
skromná a veľmi sa
nechce na verejnosti
prezentovať, určite má
čo ukázať. Veľký úspech
mala výstava jej tvorby v rodných Sliačoch.
Jej anjeli cestovali aj za hranice
Slovenska. Obdivovali ich tiež
v Amerike, Nemecku, Taliansku,
aj u našich severných susedov –
v Háji v Sliezsku (družobná obec
Liptovských Sliačov – pozn. aut.).
„Na dekoráciu si ich žiadajú
napríklad majitelia štýlových
predajní s kvetinami či originálnymi ručne vyrábanými výrobkami,“
hovorí zručná a trpezlivá autorka.
Svojim anjelom mená nedáva, ale
tvorí ich s úmyslom, aby prinášali lásku, pokoj a porozumenie do

TVÁR ČÍSLA
svojich nových domovov.
Ich vytvorenie trvá, podľa zložitosti, chuti a nálady od niekoľko
hodín do niekoľkých dní. Pri práci používa viacero materiálov.
Výhodou je, že takmer všetko
je recyklované. Na vytvorenie
kostry, aby korpus dobre držal, je
potrebný drôt. Dotvára ju alobal,
modelovacie hmoty a špeciálne
tvrdiace materiály. Vlasy sú
z bavlnky, prípadne kameniny.
Šaty sú jedinečný originál
Šaty postavám dodávajú jedinečnosť a „šmrnc“. Tvorí ich lát-

ka namočená v paverpole (spevňovač textilu – pozn. aut.),
„Dopredu nikdy neviem, aká
bude konečná podoba šiat. Hoci
predstavu vopred mám, postava
mi vyzrieva postupne v rukách,“
tvrdí pani Eva. Konečnú bodku
a zaujímavosť dá anjelovi špeciálna vosková patina.
Triednej učiteľke štvrtáčikov neprekáža, že sa pri svojej záľube
neraz zašpiní. Pri tvorbe si,
naopak, vyčistí hlavu. „Pracovať
musím rýchlo a súčasne opatrne.
Paverpol je tekutý a stačí, že sa
nechtiac obtrie o niečo o čo nemá,
a už to nezíde z povrchu,“ vy-
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svetľuje skúsená pedagogička.
Terajší žiaci sú jej poslední. Od
leta bude tak mať viac času na
svoje záľuby a lásky – synov s rodinami, vnúčatká a svojich anjelov.
Kiežby bola ešte dlho zdravá, aby
ich bolo čím viac. Na záver nášho
rozhovoru zdôrazňuje: „Anjeli sú
medzi nami, aby nám pomáhali
niesť bremená, ochraňovali nás
pred zlom, potešili srdce a viedli
nás po ceste životom... Buďme si
navzájom anjelmi,“ vyslovila želanie E. Andrejčáková.
Lívia Dvorská

RELAX

Najkreatívnejší majstri
wellness procedúr
Medzinárodná súťaž v príprave prírodných peelingov a využití
čisto prírodných produktov v oblasti wellness v Bešeňovej.
Vodný park v Bešeňovej bol cez
víkend dejiskom 4. ročníka otvorených Majstrovstiev Slovenska
v príprave prírodných peelingov
a využití 100-percetných prírodných produktov v oblasti wellness.
Peeling Cup Bešeňová 2022 bol
súťažou a zároveň workshopom
najnovších trendov v oblasti saunovania, peelingových (peeling –
čistenie pleti – pozn. aut.) a iných
wellness procedúr. V sobotu 12.
marca vo wellness centre Vodného
parku Bešeňová sa ho zúčastnilo
sedem súťažiacich zo Slovenska,
Maďarska a Českej republiky.
V prvej časti pripravili a vystavili
svoje produkty pre porotcov, ale aj
pre návštevníkov saunového sveta. Samotná realizácia peelingových procedúr prebiehala v saune.
Štvorčlenná medzinárodná porota,
zložená z odborníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska hodnotila
viac atribútov peelingov. Vzhľad,

Súťažiaci pripravili peelingy
z prírodných surovín.
Foto: Lívia Dvorská

nápaditosť, vôňu, použitie surovín,
konzistenciu, aranžmán a ďalšie
prvky.
Išlo o čisto prírodné produkty
zložené z kávy, cukru, medu, vanilky
či čokolády. Ďalšími zložkami boli
pomaranč, šípky, smreková živica,
borievky, levanduľa, mäta i pestrec.
Zážitok vo wellness umocňovali
saunoví majstri (angl. sauna master – pozn. aut.).
Podujatie otvorené
aj pre verejnosť
„Tento ročník bol výnimočný
zložením porotcov a súťažiacich
medzinárodnou účasťou, kvalitou
spracovania i nápaditosťou produktov,“ uviedol Peter Kolenčík,
organizátor súťaže a riaditeľ Vodného sveta v Bešeňovej.
Podujatie s podtitulom „Sila prírody“ prinieslo aj verejnosti možnosť
zúčastniť sa na akcii telom i dušou.
„Mohli sa dotknúť kúska prírody
a na vlastnom tele vyskúšať omladzujúci efekt prírodných peelingov.
Samozrejme za sprievodu hudby
a spracovaných príbehov, vďaka
ktorým saunamastri vdýchnu peelingu dušu,“ priblížil P. Kolenčík.
Jedným z najstarších majstrom
svojho remesla a porotcom bol Jiří
Sontag z Českej republiky, ktorý sa
pomaly blíži k sedemdesiatke. Je
aktívnym sauna mastrom, účastníkom popredných saunových
podujatí, výrobcom a odborníkom
na maceráty a výluhy z bylín. Povedal nám, že aktívny život a sauno-
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vanie ho udržuje pri zdraví.
Saunovanie ako zdravý
životný štýl
Aj sám Peter Kolenčík sa aktívne
venuje saunovaniu a jeho procedúram. Je predsedom a jedným zo
zakladateľov Slovenskej asociácie
saunerov. „Saunovanie chceme
povýšiť na vyššiu profesionálnu úroveň. Dnešným podujatím
a ďalšími saunovými rituálmi
chceme ukázať, že saunovanie sa
stáva zdravou životnou filozofiou
a štýlom,“ povedal organizátor.
Uvedený ročník bol výnimočný
aj sprievodnými podujatiami
a účasťou zaujímavých hostí
i súťažiacich. Špeciálnym účastníkom bol Zdeněk Hladík z Českej
republiky so svojimi nástrojmi - indickou gitarou či gongom a tibetskými misami.
„Vždy sme sa snažili posúvať wellness zážitky na vyššiu úroveň a spájať zdraviu prospešné saunovanie
s využitím prírodných produktov a teda opäť prepojiť návštevu
sauny s prírodou. Je to o neustálom
vzdelávaní, sledovaní aktuálnych
trendov, zručnosti, kreativite a šikovnosti saunamastrov,“ vysvetlil
P. Kolenčík.
„Dobrou správou pre slovenský
wellness je fakt, že každý rok nás teší
stúpajúci záujem a úroveň vystúpení
našich súťažiacich. Som rád, že ani
tento rok nebol výnimkou,“ dodal riaditeľ Vodného parku Bešeňová.

RELAX
Za čo sa dá získať titul majstra
Titul majstra v peelingových procedúrach získal súťažiaci, ktorý
najkreatívnejším spôsobom využil
a skombinoval prírodné produkty
ako bylinky, med, trstinový cukor,
hrubozrnnú soľ, prírodné oleje,
živice alebo rôzne častí rastlín či
semiačka a škrupiny darov zeme.
Samozrejme, že prevedením procedúry a vdýchnutím príbehu svojmu peelingu musel zaujať nielen
klientov, ale aj medzinárodnú odbornú porotu. Tá hodnotila í vzhľad
peelingu, kvalitu a spracovanie,
použité ingrediencie, konzistenciu a profesionalitu prevedenej
procedúry, ktorú priamo v saune vysvetli
„Aby bolo hodnotenie dôsledné, bolo zamerané okrem iných
kritérií hlavne
na dosiahnutie výsledného
efektu – šetrné
odstránenie odumretých častí
pokožky a hydratáciu pokožky,“
doplnil P. Kolenčík.
Presadili sa aj domáce súťažiace
Všetkých zaujal súťažiaci a sauna
master Ľuboš Veselý z východného
Slovenska. Pripravil špeciálny
peeling WOOKIHI, aký používali
Indiáni a pripravil aj špeciálnu saunovú šou v indiánskom oblečení,
s použitím tradičných nástrojov.
Porotu zaujal natoľko, že sa stal
víťazom.
Druhé miesto patrilo Slovenke Emme Chládkovej z Bešeňovej. Pri
výrobe peelingov sa zamerala na
tradičné slovenské tekuté zlato –

med. „Pripravila som pleťovú masku z bieleho ílu, prvosienky, medu,
bambuckého masla s následným
podaním vlhčených uterákov na
tvár napustených kamilkovým
macerátom,“ priblížila E. Chládková.
Po procedúre v saune bolo podávané
domáce mydlo zložené z medového
glycerínu, medu a sušených bylín,
na osvieženie kamilkový čaj s medom, medové cukríky - a domáca
medovina. Získala aj špeciálnu cenu
za kreativitu.
Aj tretia priečka ostala „doma“. Patrí

Účastníci tohtoročného Peelling
cup-u v Bešeňovej.
Foto: Marek Kováčik

Anne Pokornej z Bešeňovej. Do
súťaže si pripravila peeling „Strom
života“, zameraný na suroviny zo
stromovej živice. Pripravila aj emulziu na kĺby z macerátu vavrínového
oleja, borievkovej tinktúry medu
a smrekovej živice.
Bohatý sprievodný program
Jedinečné podujatie pritiahlo do
Bešeňovej množstvo návštevníkov všetkých vekových kategórií.
„Je dôležité, že návštevníci mali
opäť možnosť zažiť profesionálne
a originálne peelingové procedúry
v podaní sauna mastrov na vlast-
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nej koži, priamo počas súťažných
rituálov v parnej saune. Kreatívne
a detailne spracované peelingy boli
vystavené počas celého dňa v saunovom svete tak, aby sa verejnosť
mohla inšpirovať a dokonca ich aj
otestovať na vlastnej koži,“ objasnil
Kolenčík.
Počas súťažnej soboty 12. marca
bol pre návštevníkov pripravený
bohatý sprievodný program saunových rituálov v saunovom dóme,
v ktorom svoje saunové umenie
predviedli špeciálni hostia.
Súčasťou podujatia bola aj ukážka
severských metličkových procedúr
v mobilnej saune,
peelingový workshop
a trendy v oblasti saunovej módy a kozmetiky.
Hlavnou hviezdou
podujatia okrem
samotných súťažiacich zo Slovenska,
Česka a Maďarska
bol český muzikoterapeut
Zdeněk
Hladík, ktorý dotváral výnimočnú atmosféru podujatia
aj vďaka exotickým
hudobným nástrojom ako sú sitar, surbahar, singing
steel pan a djangar pan.
„V uvedených akciách chceme
pravidelne pokračovať, zvýšiť renomé saunovaniu. Som hrdý, že
u nás vyrástli už dve generácie saunových majstrov, ktorí sa z národnej kvalifikácie posunuli priamo na
majstrovstvá sveta. V septembri
nás čaká semifinále majstrovstiev
sveta, ktorého by sa mali zúčastniť
sauna mastri z dvanástich krajín
z celého sveta,“ uzavrel. P. Kolenčík.
Lívia Dvorská
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Produkt Liptova má
prvých jedenásť výrobcov
Certifikáty dostali produkty, ktoré reprezentujú tradície,
ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo.
Historicky prvé certifikáty Produkt Liptova získalo 11 výrobcov
z regiónu. Dostali ich regionálne
produkty, ktoré reprezentujú
tradície, ľudí, kultúrne a prírodné
dedičstvo, a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova.
Ide o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, prírodných
bylinných mydiel, producenta kravského mlieka, masla
a syrov, medov,
ale aj tkáčov kobercov, výrobcov
krojov či regionálnej špeciality Liptovské droby. RK
Magazín o tom informovala Katarína
Šarafínová
z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
REGION LIPTOV.
V Liptove pôsobí
množstvo lokálnych
výrobcov,
ktorí obohacujú ponuku o regionálne produkty a vychádzajú
z tradícií. Časť z nich za zapojila
do prvej výzvy na získanie oficiálneho certifikátu Produkt Liptova. Ide o regionálnu značku kvality, ktorú Liptáci môžu použiť
na poľnohospodárske produkty
a potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v ich regióne.
„Niekomu sa to môže zdať málo,

ale nám nešlo o kvantitu, zamerali sme sa na kvalitu. Vybrali
sme takých výrobcov, ktorí budú
náš región v dobrom reprezentovať a sprostredkujú aj jeho pestrosť. Kritérií na získanie značky
bolo hneď niekoľko, ale z najdôležitejších spomeniem tradíciu
výrobného procesu, kvalitu, vy-

Certifikátom Produkt Liptova sa
môžu pochváliť aj ručne zdobené
medovníky.
Foto: Miroslav Parobek

užívanie ručnej práce či ekologické hospodárstvo,“ povedal Ján
Blcháč, predseda predstavenstva
liptovskej OOCR.
Spojenie síl
regionálnych združení
Celý proces vytvorenia značky
Produkt Liptova začal spojením
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síl miestnych akčných skupín
(MAS) – Dolný a Horný Liptov,
združenia cestovného ruchu (CR)
Klaster Liptov a OOCR REGION
LIPTOV, ktorá projekt aj koordinuje. Po ukončení prihlasovania
do prvej otvorenej výzvy zasadala certifikačná komisia, ktorej
súčasťou bol vždy aj odborný garant. Podľa toho,
o aký výrobok išlo,
to boli kontrolóri
kvality z Liptovskej mliekarne,
zástupkyňa
Ná r o d o p i s n é h o
múzea
z
Liptovského
Hrádku,
bylinkárka
a ľudová liečiteľka, chovateľ včiel
či
producent
výrobkov z medu.
„Dôležité pre nás
bolo, aby išlo skutočne o produkty z nášho regiónu, ktoré vyrábajú lokálni ľudia
tradične a s láskou.
Som rada, že nechýbajú ani
mliečne výrobky od dvoch producentov v podobe kravského
masla, kravského čerstvého syra
a mlieka ako aj jeden výrobca európskeho unikátu zo zemiakov
Liptovské droby,“ povedala Darina Bartková, riaditeľka OOCR.
„Produkt Liptova je pre nás veľký
krok vpred, ktorý pomáha a podporuje región, v ktorom žijeme.
Budem rád, keď si každý kto si
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zakúpi certifikovaný výrobok
uvedomí, že v podstate jeho
kúpou dáva prácu ľudom na Liptove a získava aj poctivý kúsok
z nášho regiónu,“ povedal Rastislav Horvát. predseda Občianskeho združenia Partnerstvo pre
MAS Dolný Liptov.
Súčasťou odovzdávania certifikátov bola prezentácia producentov ako aj ochutnávka. „Po
prvý raz sa odprezentovali takto
spoločne a verím, že príležitostí
na šírenie dobrého mena Liptova cez tieto produkty bude už len
pribúdať,“ uzavrela Marcela Herichová. predsedníčka združenia
MAS Horný Liptov.

dnes živnosť. Dodáva, že všetky
výrobky pod značkou Medona sú
výlučne z prírodných surovín, neprifarbované a bez konzervačných
látok.

Pripravujú už aj druhú výzvu
S ocenením Produkt Liptova sa
môžu pochváliť aj kroje z Liptovských Sliačov. „Naučila ma
ich šiť mama a pri každom vpichu do prstov si na to spomeniem. Snažím sa oživovať tradičnú
výroba krojov. Sú to hodiny
a hodiny ručnej práce. Občas mi
s ručnou čipkou pomôže kamarátka, ale chcela by som si vychovať
aj nástupníčku,“ prezradila Emília
Šimčeková.

Jedinečné
výrobky
z dolného
Liptova
Medzi
ocenené
Produkty Liptova
sa zaradili aj výrobcovia z dolného Liptova. Nádherné medovníky
reprezetujú výrobcovia Med(veď)ovník z Liptovskej
Lúžnej a Medona
z Černovej. „Najlepšia škola je
bieda. Po materskej s troma deťmi
som zostala bez
zamestnania.
Keď sme pred Vianocami zistili, že nemáme za čo kúpiť deťom
darčeky, začala som piecť medovníky,“ priblížila svoje začiatky
Miroslava Cingelová.
„Teraz pred Vianocami idem ako
stroj, nepozerám na hodinky
a svet okolo mňa akoby prestal existovať. Preberie ma až
bolesť zápästia. Radšej však mám
menšie zákazky, kde viac tvorím,“
tvrdí bývalá textiláčka, ktorá má

a pasienkoch v okolí našich obcí,“
vysvetľuje Ing. Ivana Šafek Maitner, predsedníčka predstavenstva
PD Lisková - Sliače.

Mliéko z podhorských lúk z dolného
Liptova má jedinečnú chuť.
Foto: Miroslav Parobek

Kvalitné
kravské
výrobky
pripravuje
Poľnohospodárske
družstvo (PD) Lisková – Sliače,
jedno z najväčších v Liptove.
Kvalitné a čerstvé mlieko nájdete
aj v mliekomate v centre mesta
Ružomberok. „Kto ochutná naše
mlieko, pripomenie mu to detstvo
a pocíti rozdiel a jedinečnú chuť
pravého mlieka z Liptova. Kravy
sa pasú na podhorských lúkach
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Do konca roka pripravujú Liptáci aj druhú výzvu na producentov
a výrobky na získanie certifikátu
Produkt Liptova. „Ak niekomu
medzi ocenenými chýbajú spracovatelia ovčieho mlieka, tak nejde
o náhodu. Čerstvé ovčie mlieko
a výrobky z neho budú dostupné
až v máji, takže certifikačná komisia zasadne aj dodatočne,“ vysvetlila K. Šarafínová.
Informácie o tom,
kde
sa
dajú
zakúpiť certifikované
Produkty
Liptova sú dostupné aj na webe
www.produktliptova.sk. Sú medzi
nimi
bylinkové
čaje značky BioTatry či mydlá
značka Krmešáky.
Za
kvalitnými
mliečnymi výrobkami si záujemcovia zájdu aj
na Salaš Pastierska pri Bobrovci. Ocenený med
vyrábajú
Iveta
Nádašdyová a Ľubomír Sova, Liptovské droby pripravuje Štefan
Tkáč, tkané koberce a prestierania na stôl Michal Lorenčík.
Produkt Liptova financuje Oblastná organizácia cestovného ruchu
REGION LIPTOV v spolupráci
s Krajskou organizáciou cestovného
ruchu Žilinský turistický kraj aj
z dotácie Ministerstva dopravy
a výstavby SR vo výške 12 600 eur.
Miroslav Parobek

HISTÓRIA

Hrad Likava a odkrývanie
jeho tajomstiev
Biele ruiny hradu Likava oddávna prebúdzali v ľuďoch
zvedavosť. Veď fantázia predkov ich opriadla množstvom
legiend, povestí či ľudových piesní.
Viera Kunová

Jaroslav Moravčík
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M

nohé z nich sa dostali aj na stránky
kníh. Aké boli
skutočné
osudy
hradu a jeho obyvateľov, ako rozhodnutia, prijaté
medzi jeho múrmi ovplyvnili život v podhradí? Na takéto otázky
hľadali odpovede mnohí bádatelia.

visiacich s minulosťou Liptova a Likavského hradu. Nebola
to jednoduchá práca. Vyhľadať
zdroj informácií, potom ho podrobne skúmať z mnohých uhlov
pohľadu, kriticky vyhodnocovať
zistené informácie, porovnávať
a overovať ich v iných zdrojoch,
aby napokon doplnili mozaiku
dávneho života, to všetko si vyžadovalo sústredenú trpezlivosť

Hýrošove základy modernej
slovenskej histórie
Kládol si ich aj ružomberský rodák
Štefan Nikolaj Hýroš. Po rušných
rokoch, prežitých uprostred politického diania v Uhorsku, keď sa
rozhodovalo o bytí či nebytí slovenského národa sa stiahol do
úzadia fary vo Svätom Michale. Tu
v trpezlivej práci historika zúročoval schopnosti, získané štúdiom
a znásobené rokmi trpezlivej
práce pri vyhľadávaní a študovaní
starých listín.
V roku 1876 sa k čitateľovi po
prvý raz dostala jeho tlačou
vydaná práca Zámok Likava
a jeho páni. Metóda, ktorou
postupoval, ho viedla k podrobnému skúmaniu listín, súŠtefan Nikolaj Hýroš
Foto: archív Liptovského múzea

Likavský hrad na historickej fotografii.
Foto: archív Liptovského múzea

a presnosť. Práve týmto postupom sa zaradil medzi historikov, ktorí kládli základy
modernej slovenskej historickej
vedy.
V jeho knihe Likavský hrad
postavil do centra čitateľovej
pozorností. Od neho odvíjal nitky poznania vzájomných
vzťahov
medzi
obyvateľmi hradu, kráčal po nich
k poznaniu súvislostí medzi osobami a udalosťami.
Sledoval
rodové
väzby
aj
mimo
hraníc
Liptova,
ale
v konečnom dôsledku sa vždy
vrátil na hrad. Pred čitateľom
odhaľoval pestrý a pomerne
ucelený obraz života Liptova
v jeho rôznorodosti počas dlhého
obdobia, keď mu dominoval hrad
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Likava. Sledujúc osudy kľúčových
osobností a ich rodov dostal sa
ďaleko za obdobie jeho rozkvetu
a zániku.
Predstavil liptovskú
architektúru verejnosti
Na Hýrošovo dielo po takmer pol
storočí nadviazal Ing. Ivan Houdek. Pôvodným vzdelaním chemický inžinier, profesiou riaditeľ
fabriky na výrobu lepenky a papiera, srdcom bádateľ, zaujímajúci sa
o mnohé oblasti života svojho Liptova. Tieto charakteristické črty
ho vystihujú. Priviedli ho medzi
nadšených a obetavých spolupracovníkov Liptovského múzea.
Na jeho pôde sa rozbehol projekt,
ktorý v roku 1927 vyvrcholil predstavením liptovskej architektúry
verejnosti. Mapa zostavená z 300
fotografií architektonických objektov v 72 obciach obsahovala ich
charakteristiky, historické súvislosti a menoslovy osobností s nimi
spojených. Veľkú časť práce pri jej
príprave vykonal práve Ivan Houdek.
Svoj bádateľský záujem o architektúru rozšíril z Liptova na
celé územie Slovenska, zameral sa na hrady, zámky a kaštiele.
Výsledkom bola priekopnícka
štúdia, ktorá vyšla v roku 1930
pod názvom Osudy slovenských
hradov historických. Vzápätí sa
Houdek tematicky vrátil do Liptova. Podrobne sa venoval hradu
Likava. Vychádzal z vlastného
podrobného prieskumu lokality, z prác starších aj súčasných
autorov a neobišiel ani rozsiahlu zbierku prameňov listinného materiálu, opatrovaného
v Liptovskom múzeu.
V tom čase už jej súčasťou bola
písomná pozostalosť Š. N. Hýroša.
Okrem rukopisu práce Zámok
Likava sa v nej zachovali aj au
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Ing. Ivan Houdek
Foto: archív Liptovského múzea

Po vzniku Československej republiky sa vrátil do Liptova.
Z pôsobiska v Liptovskom Hrádku sa usiloval o vybudovanie
špeciálneho múzea, ktoré by
mapovalo vývoj a zmeny života ľudí v súvislosti s vývojom
a zmenami v obhospodarovaní
lesa. Keď sa rozhodlo o uskutočnení veľkej výstavy, ktorá by
v rámci Medzinárodného dunajského veľtrhu domácej aj zahraničnej verejnosti predstavila
územie Slovenska ako miesto,
ktoré má čo ponúknuť z hľadiska
prírodných, historických a turistických zaujímavostí, rozhodol sa
predstaviť hrad Likava ako jedno

torove poznámky, ktoré svedčia
o tom, že svoje dielo nepokladal
za uzavreté a ďalej hľadal a nachádzal informácie a súvislosti,
ktoré ho dopĺňajú a rozširujú.
Aj tieto zdroje využil Houdek
v dvoch štúdiách, venovaných
Likavskému hradu. Rozšíril a doplnil Hýrošove závery, obohatil
ich o zistenia z vlastných výskumov. Hrad Likava tak v jeho interpretácii opäť odhalil niektoré
svoje tajomstvá.
Vytvoril maketu
Likavského hradu
Z iného uhla pohľadu sa na Likavský hrad pozeral Ing. Juraj Martinka. Z rodnej Vrbice ho cesty za
vzdelaním zaviedli na Banskú a lesnícku akadémiu do Banskej Štiavnice. Odbornú dráhu začínal
v Chorvátsku. Profesijne sa
venoval lesníckym technickým
stavbám, ale zaoberal sa aj dokumentovaním zmien spôsobu obhospodarovania lesa a
architektonických
dominánt
kraja. S precíznosťou technika
a s citom umelca vytváral sadrové
modely, ktoré vzbudzovali obdiv
a získavali ocenenia na popredných
výtvarných
výstavách
v Paríži, Londýne či Budapešti.

Ing. Juraj Martinka
Foto: archív Liptovského múzea

z miest, ktoré stojí za to
navštíviť. Vytvoreniu makety
ruín hradu predchádzalo presné
zameranie, mapovanie a fotografovanie. Práca sa vydarila, sadrový model Likavského hradu
v roku 1927 dôstojne reprezentoval Liptov na medzinárodnom fóre. Jeho prostredníctvom sa Likavský hrad opäť dostal na politickú scénu. Koncepcia
výstavy totiž vyvolávala v určitej
časti dobového politického spektra pochybnosti, ba až nesúhlas
a odmietanie. Toto stanovisko
pred verejnosťou zastávala časť
tlače.
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Perla výstavy aj východisko
rekonštrukcie
Pozitívna
odozva
verejnosti,
v dôsledku ktorej výstavu niekoľkokrát predlžovali, vyvrátila všetky pochybnosti. Dobová
tlač naprieč celým politickým
spektrom napokon vo vzácnej
zhode nazvala maketu Likavského hradu perlou výstavy. Stala sa tak symbolickým bodom
utlmenia ostrého politického
zápasu, vedeného na stránkach
tlače. Jej cesta do Liptova bola
komplikovaná a skončila sa až
v roku 1952. O kvalite Martinkovej práce svedčí skutočnosť, že
pri prípravných prácach na rozsiahlu rekonštrukciu hradu, prebiehajúcu v poslednej tretine 20.
storočia bola jeho maketa jedným
z východísk a zdrojov informácií.
Hrad Likava stojí na svojom mieste už niekoľko storočí. Svoje
tajomstvá a poklady si starostlivo stráži, odhaľuje ich postupne,
v dávkach, primeraných dobe
a stupňu poznania. Aj po vynaložení veľkého úsilia generácií
odborníkov nás vždy niečím
prekvapí. Nedávno napríklad
náhodným nálezom do zeme
ukrytého pokladu mincí, po ktoré
si už ich dávny majiteľ neprišiel.
Súčasník
má
možnosť
pri
návšteve zrúcaním Likavského
hradu popustiť uzdu vlastnej
fantázii, ale aj spoznať overené
fakty o hrade a jeho okolí. Ďalšie
informácie, vrátane Martinkovej
makety hradu, Hýrošovej knihy
a súboru nálezov mincí spod Likavského hradu môže získať návštevou jubilujúceho Liptovského múzea v Ružomberku.
Viera Kunová,
Liptovské múzeum
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Nové projekty v knižnici
Mestská knižnica v Ružomberku reaguje na aktuálne trendy.
Čítanie kníh je, napriek narastajúcej digitalizácii a počítačovej dobe,
stále obľúbenou činnosťou nielen
skôr narodených. Klasické, tlačou
a papierom voňajúce knihy, sú tu
od Guttenbergovho vynálezu kníhtlače dodnes už bezmála šesť storočí.
Sú zdrojom poznania i jedným zo
spôsobov trávenia voľného času.
Mesiac knihy bol dobrou príležitosťou navštíviť Mestskú knižnicu
v Ružomberku. S jej riaditeľkou Tatianou Babincovou sme sa
rozprávali o činnosti tejto dôležitej
inštitúcie. O tom ako sa zmenili
čitatelia a ich prístup k čítaniu,
knihám a písanému slovu. Tiež ako
ovplyvnila požičiavanie kníh pandémia, o súčasných a plánovaných
aktivitách i modernizácii.

sa z toho ešte dlho spamätávať.
Robíme všetko preto, aby sa veci
dostali do normálu, hoci to chvíľu
potrvá,“ konštatuje T. Babincová.

Fond na podporu umenia, resp.
menšie nadácie.

Jedným z krokov ako ísť s dobou
a udržať si čitateľov i pritiahnuť
nových, najmä mladých, bolo vytvorenie novej, pútavej, prehľadnej
a responzívnej webovej stránky.
„Responzívny dizajn stránky
výrazne zlepšuje použiteľnosť webu
pre návštevníkov na mobilných
zariadeniach. Čitateľ tu, okrem
základných informácií o knižnici,
nájde užitočné informácie o tituloch a knižných novinkách. Cez
rezervačný systém si môže rezervovať konkrétny titul, informovať sa
o aktuálnych podujatiach a dokonca sa na podujatie zaregistrovať,“
vysvetľuje riaditeľka.

Z čitateľov jednu tretinu tvoria
deti a mládež. Pochopiteľne, práve
na dorastajúcu generáciu je zameraných množstvo aktivít. Napríklad
spoluprácou s materskými i základnými školami. Učitelia so žiakmi
prichádzajú do knižnice vo zvýšenej
miere práve v marci. Škôlkari
a školáci do pätnásť rokov majú
prvý rok zápisné zadarmo.

Pre pandémiu pokles členov
Rozvoj cez podporu partnerov
Knižnica v súčasnosti eviduje bezmála dvetisíc čitateľov. V porovnaní
s predchádzajúcimi dvoma rokmi
ich počet poklesol takmer o tisíc.
„Prepad tohto počtu súvisí s pandémiou. Keďže ľudia nechodili do
knižnice fyzicky, nemohli si ani obnoviť členstvo. Práve teraz je obdobie, kedy sa to prejavuje a budeme

Riaditeľka Mestskej knižnice
v Ružomberku Tatiana Babincová
Foto: archív T.B

V knižnici pracuje deväť zamestnancov. Okrem hlavného sídla na
Ulici Podhora je pobočka na Bystrickej ceste. Ročná prevádzka stojí okolo 200-tisíc eur, z čoho väčšinu
dostanú od zriaďovateľa - Mesta
Ružomberok. Tieto zdroje získavajú
postupne, každý mesiac alikvotnú
časť. Najväčšiu časť financií pohltia
mzdové náklady. Od 10 do 18-tisíc
eur slúži na nákup nových titulov
– kníh a časopisov.
„Peniaze na činnosť a prevádzku dostávame od zriaďovateľa
postupne. Keďže chceme, okrem
plnenia základných funkcií aj rozvíjať, snažíme sa získavať financie
aj z iných zdrojov. Ročne je to asi
desaťtisíc eur. Niekedy je to päť
až šesťtisíc, ale bol už aj rok, keď
sme získali dvadsaťtisíc eur,“ tvrdí
Babincová. Výrazne im pomáha
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Čítajú deti i dospelí

V rámci Týždňa slovenských knižníc
v marci majú bezplatný zápis. Či si
ďalší rok obnovia členstvo, závisí aj
od ich rodičov. „Deti sú špecifická
skupina, ktorá až tak nepotrebuje chytiť knihy do ruky a cítiť ich
papierovú podobu. Niektoré z nich
sú zvyknuté už aj na elektronické
knihy,“ približuje riaditeľka nové
čitateľské trendy.
Najväčšiu časť čitateľov tvoria
dospelí, časť tvoria seniori. Sú to
čitatelia, ktorí prirodzene ostávajú
knižnici verní aj po ukončení aktívneho pracovného života. Knižnica postupne modernizuje aj nábytok a zariadenie. Pre najmenších
pripravili uzavretú detskú čitáreň
– Knihulienku. V pláne majú zriadiť samostatnú študovňu, kde si
záujemcovia môžu čítať a hľadať
potrebné informácie v pokoji, bez
rušenia ostatnými návštevníkmi
knižnice.
Tituly starostlivo vyberajú
Nateraz evidujú bezmála 65-tisíc
knižničných jednotiek. V oddeleniach pre deti, beletrie a časti
s náučnou literatúrou. Medzi naj-

K U LT Ú R A
viac požičiavané knihy patrí beletria či detektívky. Nedávno sa do
knižnice vrátili tituly, ktoré už považovali za „stratené“. Odpustením
poplatku za vrátenie po lehote
výpožičky, tzv. knižnou amnestiou. Najviac čitateľov sa hneď, pri
výmene kníh, pristaví pri samostatnom regáli s knižnými novinkami.
„Titulov a noviniek je veľa, preto si
musíme starostlivo vyberať. Ponuka
je širšia ako v minulosti. Pribudlo aj
veľa nových autorov – slovenských
či prekladová zahraničná literatúra.
S mnohými vydavateľstvami, najmä s Ikarom máme dlhoročnú spoluprácu a dobre nastavené zľavy.
Sledujeme trendy a snažíme sa, aby
sme mali väčšinu noviniek,“ hovorí
T. Babincová.
Sama rada relaxuje pri knihách.
Ako každý, aj ona má obdobia, keď
má nachystané knižky na nočnom
stolíku, ale nestíha ich čítať. K najviac vyberaným titulom patrí beletria či detektívky. Okrem nových
kníh tvoria časť knižničného fondu
staršie knihy. Niektoré, z ktorých
majú len jeden exemplár, knižnicu
ani nemôžu opustiť. K najvzácnejším patrí Ottov náučný slovník
z tridsiatych rokov minulého
storočia.

Práca s literátmi
Obľúbeným podujatím v knižnici
sú stretnutia so spisovateľmi. Pandémia ich načas zastavila, avšak
knižnica chce v nich pokračovať
ďalej. Po dvoch rokoch sa nedávno
uskutočnilo tradičné stretnutie
ružomberských autorov a ich priaznivcov - Randezvous pod schodmi
na čele s predsedom Radislavom
Kenderom.
Na otázku či okrem známych
autorov Jozefa Kariku, Lýdie
Kráľovičovej (autorka kníh pre
deti), Antona Laučeka a ďalších
autorov, vyrastá v Ružomberku
a v Liptove nová generácia autorov, p. Babincová odpovedala: „Myslím si, že áno. Máme tu šikovných
ľudí, s ktorými spolupracujeme napríklad Silvia Kaščáková (pedagogička na Katolíckej univerzite
– pozn. red.), Anna Ondrejková
a ďalší,“ vymenúva šikovných spisovateľov riaditeľka knižnice.
Mladých, nádejných autorov si
knižnica vychováva napr. aj cez
projekt Múzovanie. Súčasní autori,
ktorí už majú vydaných pár diel, sa
venujú nádejným literátom, mentorujú ich a pomáhajú s tvorivým
písaním. Vzťah ku knihám a literatúre približuje knižnica, v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, s aj cez
súťaž Trojruža.
Ďalšou cieľovou skupinou knižnice
sú mamičky s deťmi. Vedenie chce
s nimi pracovať a cez rôzne podujatia, približovať knihy a lásku k nim,
k písanému slovu vôbec od malička.
Prvého apríla chystajú obľúbené
podujatie pre mládež Noc s Andersenom.
Reagujú na aktuálne problémy

Jedným z projektov knižnice je
Canisterapia, kde sa deti učia
odbúrať strach zo zvierat.
Foto: archív Mestskej knižnice
v Ružomberku.

Zamestnanci knižnice promptne
reagujú na aktuálne problémy
spoločnosti. Téme ekológia a pro-
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jektu Zelená knižnica sa chcú venovať celý rok. „Našou snahou je
ukázať, že veľa činností, s ktorým
sa nielen v knižniciach stretávame,
je možné vykonať aj šetrnejšie
k životnému prostrediu. Prispieva
k tomu už základná myšlienka požičiavania kníh, keď za symbolických
pár eur môžete spolu s množstvom
iných záujemcov zdieľať informácie
a zážitky obrovského rozsahu,“ vysvetľuje Babincová.
Dodáva, že ďalším z úspešných
projektov, s realizáciou ktorých
začali nedávno, je súhrn podujatí
s názvom Lebo na nich záleží. Ide
o sériu náučných podujatí pre deti aj
pre dospelých. Spolu s veterinárnou
lekárkou sa budú venovať domácim
miláčikom. Stretnú sa s canisterapeutkou (terapia so zvieratami –
pozn. red.) či ornitológom. Lesní
záchranári priblížia záujemcom
zaujímavosti o zvieratách v lese
a priblížia život mestských včiel.
O termínoch projektu a ďalších
podujatiach bude knižnica priebežne informovať na webe alebo
na sociálnej sieti.
Knižnica v súvislosti s konfliktom
na Ukrajine prináša informácie ako
pomôcť utečencom pri ich pobyte
na Slovensku. „Pokúsili sme sa na
našom webe zhrnúť všetky základné praktické informácie pre tých,
ktorí potrebujú pomoc a zároveň
i pre tých, ktorí im pomáhajú. Teší
nás solidarita českých, slovenských
inštitúcií a jednotlivcov voči ľuďom
z Ukrajiny. Vďaka tomu má verejnosť prístup k online slovníkom,
prekladačom, pracovným listom
pre deti, rozprávkam, pexesám
a hrám.“ Informácie aj materiály
sú voľne dostupné na stiahnutie na webe knižnice. Do uvedenej pomoci sa môže aj cez
knižnicu zapojiť každý. Neznámy
darca venoval knižnici tituly
v ukrajinskom jazyku.
Lívia Dvorská
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Cyklista Matej Ulík zvíťazil
v ankete Zlatý pedál
Slovenský zväz cyklistiky začiatkom marca vyhlásil výsledky
42. ročníka ankety Zlatý pedál. V kategórii cyklokros zvíťazil
Matej Ulík z Liptovskej Osady.
Absolútnym víťazom tejto ankety
sa stal už po dvanástykrát Peter
Sagan, ktorý zároveň vyhral aj
kategóriu cestná cyklistika. Najlepším cyklokrosárom je Matej
Ulík, ktorý jazdí za český Expres
CZ-Scott Team Kolín. Stal sa víťazom Zlatého pedála v kategórii cyklokros. Rovnakú
cenu získal aj
v roku 2019.
„O
nominácii
som vedel, ale to,
že som vyhral,
som sa dozvedel
až neskôr po vyhlásení
víťazov.
Celkom ma to
potešilo, ale príjemnejšie by bolo,
keby som si cenu
prevzal na oficiálnom
vyhlásení,
ako to bývalo
pred
pandémiou,“ skonštatoval
úspešný cyklista
Matej Ulík. Kvôli pandemickým
opatreniam sa cyklistická rodina
nemohla stretnúť na odovzdávaní
cien pre najlepších cyklistov v ankete Zlatý pedál.
Matej má za sebou úspešný rok
Trojnásobný majster Slovenska
v cyklokrose má za sebou úspešný
rok v Turecku či v Českej republike. Rozhodujúcimi výsledkami

pri výbere nominanta do ankety
bolo aj najviac bodov v Medzinárodnej cyklistickej únii (UCI)
spomedzi Slovákov. Darilo sa mu
aj za veľkou mlákou, kde získal
29. miesto v kategórii elite na
svetovom šampionáte v USA.

Matej Ulík získal Zlatý pedál pre
najlepšieho cyklokrosára.
Foto: archív

,,Koniec roka a mesiac január patrili cyklokrosu. Počas tohto obdobia som absolvoval štyri Svetové
poháre, Majstrovstvá sveta a sústredenie v Španielsku. Na Svetovom pohári vo Francúzsku som
sa dostal do top 30. Majstrovstvá
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sveta v Amerike som dokončil na
29. mieste,“ povedal Ulík.
Na pár dní sa zastavil aj doma
v Liptovskej Osade
Matej sa momentálne nachádza
v Turecku, kde
absolvuje sústredenie a zároveň
i prvé preteky
v horskej cyklistike.
Začiatkom
apríla ho čaká
sezóna horských
bicyklov aj na
Slovensku či v Českej republike.
,,Prvé dva týždne
vo februári som si
trochu oddýchol
a strávil chvíľu
doma. Od 14. do
28. februára som
mal sústredenie
v španielskom Calpe. Následne som
sa opäť zastavil
doma vyprať veci,
vymeniť
cestný
bicykel za horský a odletel som do
tureckej Alanye, kde absolvujem
tímové sústredenie a prvé preteky
horskej cyklistiky. Od apríla mám
nabitý pretekový program v Európe,“ dodal na záver 25-ročný
cyklista.
Patrícia Kurpašová
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Vyhodnotili najlepších
športovcov mesta
Ružomberok
V jednotlivcoch prvenstvá získali Alena Kánová medzi seniormi
a junior Tibor Tišťan, kolektívom roku 2021 sa stali
basketbalistky MBK Ružomberok.
Najlepších športovcov mesta
Ružomberok za rok 2021 vyhodnotili v pondelok 22. marca.
„Minulý rok v športe negatívne
poznačila pandémia. Niektoré
mládežnícke súťaže sa nedohrali,
alebo len v obmedzenom rozsahu
– najmä kolektívne športy,“ uviedol moderátor akcie Ján Svrček,
podľa ktorého ide o zhruba o polstoročie tradíčnej ankety.

paralympiáda bola o rok posunutá, dala som si trochu voľno
a zase som sa pustila do prípravy, ktorá sa po všetkých stránkach vydarila. Navyše takéto veľké
podujatia sú aj o psychike, čo mi
hralo len do karát,“ uviedla najlepšia športovkyňa mesta, ktorá
sa ako 7. hráčka svetového rebríčka postarala o príjemné prekvapenie.

Slávnosť vo veľkej zasadačke
ružomberskej radnice otvoril
primátor Igor Čombor. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam
športu v súčasnej dobe, ako povedal „pečovanie o rozvoj tela“.
„Som rád, že napriek mimoriadnej
situácii sme neprerušili tradíciu
oceňovania športovcov a chcem
všetkým poďakovať za dobrú
reprezentáciu mesta,“ dodal.

V Ružomberku našla zázemie
na športovanie aj keď zostala na
vozíku. „V meste vytvorili podmienky aj pre ďalšie športy telesne znevýhodnených športovcov
– v hokeji na sánkach či curlingu, ktorý tu na zimnom štadióne
tiež začínal a bola som súčasťou
prvého stretnutia v roku 2007.
Nakoniec na nedávno skončenej
paralympiáde v Pekingu sme
boli štyria reprezentanti Slovenska z Ružomberka,“ povedala A.
Kánová.

Striebro z paralympiády
v Tokiu prevážilo
Organizátori určili päticu najlepších medzi dospelými (TOP
– muži, ženy) aj v mládežníckej
kategórii (TOP – mládež). Víťazkou prvej ankety sa stala Alena
Kánová, osemnásobná účastníčka
paralympijských hier (6 letných
a 2 zimných), ktorá si vlani na
letnej paralympiáde v Tokiu vybojovala stolnotenisové striebro.
„Možno aj to mi pomohlo, že

Ďalšie priečky pre
basketbalistky a futbalistov
Cenu pre najlepší kolektív prevzal
Juraj Suja, tréner basketbalistiek
MBK Ružomberok. „V Ružomberku som od roku 2013, zažil som
tu krásne chvíle aj ťažké zápasy.
Určite som skúsenejší a vyspel
som ako tréner. Radi by sme
v tejto sezóne získali štvrtý titul,
ale máme vážnych konkurentov,
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ktorí sú minimálne tak dobrí ako
my, takže bude to veľmi ťažké,“
priznal.
Spoločnosť mu robili kapitánky
– bývalá Miroslava Praženicová
a súčasná Radka Stašová. „Budúcu
sezónu už za Ružomberok hrať
nebudem, chcem si vyskúšať
pôsobenie v zahraničí,“ priznala
druhá v ankete M. Praženicová
po šiestich sezónach v drese Ruže
a dodala: „Žiadny basketbalový
sen nesnívam, žijem prítomnosťou a tým, čo bude najbližšie.“
„Ako kapitánka občas diskutujem s rozhodcami a slovo mám aj
v šatni. Musím sa priznať, že nerada bránim, ale musela som
si zvyknúť na obranný systém,
ktorý preferuje náš tréner,“ prezradila R. Stašová, pre ktorú je to
tiež posledná sezóna v Ružomberku. „V prvom rade som chcel
skĺbiť vrcholový šport so štúdiom ekonómia mi prišla ako najvhodnejšia,“ vysvetlila čerstvá
inžinierka ekonómie, prečo sa
rozhodla pre tento odbor.
Tretí v ankete Matej Kochan pod
Čebrať zavítal v roku 2017 z Podbrezovej. „Mal som aj iné ponuky,
no oslovil ma vtedajší tréner
Norbert Hrnčár a hlavne chcel
som pravidelne hrávať najvyššiu
súťaž,“ vysvetlil dôvody príchodu
do Ružomberka. „Vnímam to ako

ŠPORT
dôveru klubu, napriek tomu, že
som aj dosť často maródoval. Naposledy ma stoplo zranenie členka v ,pohári´ so Slovanom Bratislava,” dodal tvorivý stredopoliar.
Štvrtý Alexander Mojžiš najprv
reagoval na otázku, či v nedeľu
nebolo v silách mužstva v súboji o druhé miesto v aktuálnej
tabuľke zdolať Trnavu. „Dalo sa
vyhrať, žiaľ, nevyšlo to. Netajím,
v kabíne bolo cítiť sklamanie.
Išlo však o mimoriadne náročný
zápas.“ V zime sa hovorilo o odchode bývalého reprezentanta do
21 rokov do Baníka Ostrava. „Nezrealizovaný prestup mi nič
nevzal. Mám ešte čas a v Ružomberku som spokojný,“ vyhlásil
stopér Ruže.
Odovzdali aj ďalšie
tradičné ocenenia
Kategóriu mládeže ovládol plavec
Tibor Tišťan, ktorý v hodnotenom roku svoju zbierku rozšíril
o sedem medailí z majstrovstiev
Slovenska aj seniorov. „Podarilo
sa mi získať športové štipendium
na univerzite v americkej Floride,
kde sa dá lepšie skĺbiť šport aj
štúdium,“ prezradil maturant na
Gymnáziu v Ružomberku. „Maturitné písomky neboli až tak ťažké,

ale vo vode som určite lepší ako
v škole,“ dodal.
Na slávnosť zavítal aj vzácny hosť
z Liptovského Mikuláša – vodný
slalomár Jakub Grigar, strieborný
medailista z letných olympijských
hier v Tokiu v kategórii K1. „Mne
paradoxne ročný odklad olympiády pomohol. Pred vlaňajšou
sezónou som zmenil trénera
a mali sme viac času na spoznanie
sa aj spoločnú prípravu,“ povedal
úspešný kajakár.
Výsledky ankety
Najlepší športovci – dospelí:
1. Alena Kánová – stolný tenis
(ŠKST TPŠ Ružomberok), 2. Miroslava Praženicová – basketbal
(MBK Ružomberok), 3. Matej Kochan – futbal (MFK Ružomberok),
4. Alexander Mojžiš – futbal (MFK
Ružomberok), 5. Radka Stašová –
basketbal (MBK Ružomberok).
Najlepší športovci – mládež:
1. Tibor Tišťan – plávanie (PK
Ružomberok), 2. Samuel Arpáš
– stolný tenis (ŠKST Ružomberok), 3. Štefan Strapec – vzpieranie (Slávia Ružomberok), 4. Filip Makónyi – volejbal (VK One
Ružomberok), 5. Dominik Ťapaj –
futbal (MFK Ružomberok).
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Najlepšie kolektívy: 1. družstvo
žien MBK Ružomberok, 2. družstvo žien ŠKST Ružomberok.
Telesne hendikepovaní športovci: Miroslav Kardoš – parahokej. Kategória masters: Milan Jánošík – horská cyklistika,
cyklokros (KNAC Ružomberok).
Skokan roka: Jakub Holubčík –
stolný tenis (ŠKST Ružomberok).
Objav roka: Michaela Oravcová –
basketbal (MBK Ružomberok).
Ocenené osobnosti za dlhoročnú prácu: Martin Motyka st.,
Peter Stano (obaja lyžovanie),
Roman Cibulka (stolný tenis),
Marián Uhrín (šach), Miroslav
Vavrík (stolný tenis), Juraj Szunyogh (atletika), František Jurčiak (športová streľba), Jaroslav
Brna (futbal), František Dian (futbal a základná rekreačná telesná
výchova), Anton Kendera (stolný
tenis).
Miroslav Parobek

Spoločná fotografia Najlepších
športovcov mesta Ružomberok za rok
2021 v kategórii jednotlivcov. Medzi
dospelými zvíťazila Alena Kánová
(dolný rad vľavo) a junior Tibor
Tišťan (druhý zľava v hornom rade).
Foto: Viktor Mydlo

SLOVO VYDAVATEĽA

Kúpa čísla na
pomoc Ukrajine
Vážení čitatelia,
milí Ružomberčania,
vojenská agresia Ruska voči nášmu
susedovi Ukrajine už trvá viac ako
mesiac. Ruská invázia na Ukrajinu
je hrubým porušením medzinárodného práva. Bombardovanie škôl,
nemocníc, kostolov či divadiel
je neospravedlniteľný vojnový
zločin. Ostreľovanie civilistov, ich
obkľúčenie a vyhladovanie bez
možnosti humanitárnej pomoci je
genocída. Režim prezidenta Putina sa rozhodol potlačiť slobodu
a demokraciu nielen na Ukrajine,
ale aj v našom svete. Obdivujem
Ukrajincov, s akou vnútornou silou
a odhodlaním vzdorujú tyranovi
a jeho armáde. Sláva Ukrajine!
Svet aj Slovensko spája sily, prejavuje obrovskú solidaritu a pomáha našim susedom. Vítam ak-

-

tivity na podporu Ukrajincom
v našom meste, ktoré robia študenti Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Som hrdý, že sa
k nim pridali aj občania nášho
mesta. Pomoc pre ľudí, ktorí pred
vojnovým konfliktom utekajú
zo svojej domoviny, pripravila aj
samospráva. A pomocnú roku
podávajú aj ďalšie inštitúcie, podnikateľské subjekty a jednotlivci.
Vyjadrujú solidaritu ukrajinskému
ľudu a pripomínajú, že stoja za
Ukrajinou ako suverénnym štátom
s jeho územnou celistvosťou.

podporíte Ružomberčanov, ktorí
pomáhajú Ukrajincom a Ukrajine.
Na ich podporu pôjde celá suma,
ktorú za RK Magazín zaplatíte.
Rozhodol som sa tak preto, že
obdivujem obrovské zapojenie
mnohých Ružomberčanov do pomoci, či už individuálne alebo cez
pomáhajúce organizácie. Práve na
ich činnosť bude finančná podpora z výťažku z predaja smerovaná.

Hľadal som tiež možnosti, ako
ešte pomôcť. V rukách máte
nové číslo RK Magazínu, ktoré
spomínané aktivity mapuje.
Špeciálne je v tom, že jeho kúpou

Robo Kolár

Prajem príjemne čítanie a ďakujem
za ochotu, že aj kúpou tohto čísla
pomôžete tým, ktorí pomáhajú.

vydavateľ RK Magazínu,
predseda Inštitútu RK,
organizátor Fullových dní

Novinky z vydavateľstva
poskytnutie ubytovania.

Aj naše vydavateľstvo R PRESS sa zapojilo do pomoci Ukrajine. Na našom webe rkmagazin.sk sme
dva reklamné bannery vyčlenili na podporu inštitúcií, ktoré pomáhajú Ukrajincom.

Na našom webe rkmagazin.sk vedľa hlavičky na baneri na pozícii leaderboard s názvom POMOC PRE
UKRAJINU – UBYTOVACIE ZARIADENIA zas nájdete priamy link na formulár štátneho rezervačného
systému ubytovania, kde môžete nájsť ubytovanie
pre Ukrajincov alebo poskytnúť svoju voľnú kapacitu.

Na jednom baneri na pozícii square po rozkliknutí sa priamo dostanete k viac ako 30-tim
slovenským mimovládnym a občianskym organizáciám, ktoré iniciovali spoločne výzvu #KtoPomozeUkrajine. Na webe https://ktopomozeukrajine.sk/ nájdete priamo formulár, kde môžete
prispieť nielen finančne, ale aj rôznymi formami
humanitárnej pomoci - od dobrovoľníctva až po

Miroslav Parobek,
šéfredaktor a riaditeľ
vydavateľstva R PRESS
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