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Ľudia ma často súdia  
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rád fotí pikantné fotografie a nehanbí sa za to.
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E D I T O R I Á L

P
richádza máj, vraj lásky čas. Tento mesiac je 
v znamení romantiky a lásky. Od najstarších 
zvykov až po súčasnosť sa práve tento mesiac 
u nás ešte viac skloňuje slovo láska. Máj je 
dôvod aj príležitosť pre všetkých, ktorí túžia 

po láske. Pre tých, ktorí lásku majú, alebo ju hľadajú.

V duchu starých tradícií mládenci svojim vyvoleným 
dievčatám stavajú pred domy máje,  organizujú majálesy.
Mnohí sa už tešia na rozkvitnuté čerešne a veria, že bozk 
pod ňou má magické čaro. Znamená spečatenie lásky či 
dokonca prísľub svadby a manželstva.

Každý potrebuje lásku. Počas mesiaca lásky by sa nemal 
nikto cítiť sám, a preto ukážme koľko lásky je v našich 
srdciach. Nezabúdajme, že v máji máme možnosť potešiť 
aj srdcia mnohých osamelých seniorov. Stačí, ak z lásky 
vytvoríte niečo jedinečné: nádhernú, ručne robenú 
pohľadnicu s motívom srdca, ktorú potom zašlete do 
vybraného zariadenia pre seniorov. 

Nezabúdajme, že našu lásku a pomoc stále potrebujú aj 
naši susedia z Ukrajiny, ktorí museli utiecť pred vojen- 
skou agresiou Ruska. Neospravedlniteľné hrôzy a bes- 
nenie vojny môže zmierniť len láskavá a nezišt- 
ná pomoc nás všetkých. V duchu odkazu Václava 
Havla dúfam, že „Pravda a láska zvíťazia nad lžou  
a nenávisťou“.

Prajem vám, aby do našich obydlí a sŕdc navždy vstúpila 
mocná čarodejka - láska Verím, že na ceste s ňou a za 
pravdou vám spoločnosť spríjemní aj aktuálne vydanie 
nášho mesačníka.

Príjemné čítanie vám želá,

Miroslav Parobek
šéfredaktor a riaditeľ vydavateľstva
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akékoľvek použitie časti alebo celého diela, najmä rozširovanie, rozmnožovanie, 

akýmkoľvek spôsobom, mechanickým alebo elektronickým, v slovenskom 

alebo akomkoľvek inom jazyku. 

Prišli k nim na jednu noc, vnučky tam ostali 
dodnes
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Celoslovenské Testovanie 9, známe 
pod starším pojmom „monitor“, sa 
konalo 6. a 7. apríla. Test absolvo-
vali všetci žiaci deviateho ročníka 
základných škôl, štvrtého ročníka 
gymnázií a stredných športových 
škôl s osemročným vzdelávacím 
programom.

Na testovaní sa zúčasnilo vy- 
še 42-tisíc žiakov z 1 598 škôl  
z celého Slovenska. Z celkového 
počtu prihlásených žiakov bolo 
2918 zo 120 gymnázií s osemročným 
vzdelávacím programom a 133  
z ôsmich stredných športových 
škôl. Testovanie 9 zabezpečuje 
Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania (NÚCEM).

Počas stredy 6. apríla žiaci písali tes-
ty z matematiky a z vyučovacieho 
jazyka, teda buď zo slovenského ja-
zyka a literatúry alebo maďarského 
jazyka a literatúry. Vo štvrtok bolo 
testovanie zo slovenského jazyka  
a slovenskej literatúry a ukrajin-
ského jazyka a literatúry.

Štruktúra a čas testovania  
ostali rovnaké

Testy boli v rovnakej štruktúre  
a s rovnakým časovým limitom, 
ako to bolo v predchádzajúcom ob-

Testovanie deviatakov  

dobí. „Žiaci vypĺňali testy, ktoré boli 
pripravené pre Testovanie 9 v roku 
2021. To bolo pripravované už po 
prvej vlne dištančného vzdelávania 
a preto v plnej miere zohľadňovali 
jeho dosahy, testy plne rešpektovali 
vzdelávacie štandardy deklarované 
v Štátnom vzdelávacom programe,” 
uviedli z rezortu školstva.

Ďalej dodali, že všetky testy boli  
podrobené posilneným recenzným  
posudkom učiteľmi z praxe, ktorí 
opätovne potvrdili vhodnosť tých-
to testov v tomto školskom roku. 
„Špecifikácie týchto testov NÚCEM 
zverejnil na svojej webovej stránke 
v septembri 2021 a v nich špecifiku-
je tematické okruhy, na ktoré boli 
testy zamerané,” doplnili z minis-
terstva školstva.

Test z matematiky obsahoval 30 
úloh s časovým limitom 90 minút, 
testy zo slovenského jazyka a lite- 
ratúry, maďarského jazyka a litera- 
túry mali 30 úloh na 70 minút. Testy 
z ukrajinského jazyka a literatúry 
obsahovali 20 úloh na 50 minút  
a zo slovenského jazyka a sloven-
skej literatúry pre žiakov zo škôl  
s vyučovacím jazykom maďarským 
30 úloh na 70 minút, z čoho desať 
úloh sa vzťahovalo na zvukovú 
ukážku. 

Ministerstvo školstva informo- 
valo, že všetky testy budú vyhod-
nocované centrálne elektronicky. 
,,NÚCEM zverejnil kľúč správnych 
odpovedí k jednotlivým testom 13. 
apríla 2022 na svojom webovom 
sídle,“ ozrejmilo MŠVVaŠ SR.

Aj náhradný termín,  
výsledky prídu poštou

Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, 
najmä zdravotných, dôvodov ne- 
mohli zúčastniť testovania v riad-
nom termíne bol určený náhrad-
ný termín Testovania 9 na 21.  
a 22. apríla 2022.,,Náhradný ter-
mín testovania sa uskutočnil  
v školách určených regionálnymi 
úradmi školskej správy. Zoznam 
týchto škôl NÚCEM zverejnilo na 
svojej webovej stránke,“ informo- 
valo ministerstvo školstva.

Výsledky z Testovania 9 2022 
dostanú základné a stredné školy 
v elektronickej podobe 28. aprí-
la 2022, výsledkové listy žiakov 
následne ministerstvo školstva 
doručí všetkým školám elektro- 
nickou poštou do 17. mája 2022.
 
Patrícia Kurpašová

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

Testy prešli očami odborníkov, ich štruktúra ostala  
rovnaká ako predchádzajúce roky.
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Predseda Občianskeho združenia 
(OZ) Priatelia kliniky vnútorného 
lekárstva, ktorý je zároveň pred-
nosta Kliniky vnútorného lekárstva 
v ÚVN Antonín Hruboň odovzdal 
riaditeľovi Ústrednej vojenskej 
nemocnice (ÚVN) Robertovi Rus-
nákovi šek v hodnote 80 640,55 eur, 
za ktoré OZ 
nakúpilo nové 
vybavenie pre 
Kliniku vnú- 
torného lekár- 
stva. 

,,Za finančné 
prostr iedky 
združenie na- 
kúpilo 82 pa-
c i e n t s k y c h 
stolíkov pre ce- 
lú kliniku, dva 
resuscitačné 
stolíky pre jed- 
notku inten-
zívnej starost- 
livosti (JIS)  
a nové prístro-
je na meranie 
EKG a krvného tlaku,“ povedal An-
tonín Hruboň, prednosta Kliniky 
vnútorného lekárstva. Zároveň 
dodal, že vďaka vyzbieraným penia- 
zom tak môžu odľahčiť rozpočet 
nemocnice.

Nové prístroje pre pacientov

Materiálno-technické vybavenie 
kliniky zahŕňa nové pacientske 
a resuscitačné stolíky či prístroje 

Klinika vnútorného 
lekárstva má nové

 vybavenie

na meranie EKG a krvného tlaku, 
transportné vozíky, automatické 
dávkovače na dezinfekciu a utierky, 
statické toaletné kreslo, chladiacu 
vitrínu na lieky a dialýzu. Okrem 
toho sú jeho súčasťou aj bežné 
veci ako odpadkové koše, stoličky, 
chladničku, tlačiareň s kopírkou  

 
 
do prijímacej kancelárie a mnoho 
iného.

,,Súčasťou daru je aj prístroj NIOX  
s kompletným príslušenstvom, 
ktorý slúži na vyhodnocovanie 
zápalu dýchacích ciest pre pacien-
tov s respiračnými problémami, 
predovšetkým na zistenie aler-
gického zápalu v dýchacích cestách 

pacientov s astmou, jeho monito- 
rovanie a zisťovanie účinnosti 
liečby. Toto zariadenie bude slúžiť 
pacientom na našej Imuno-alergo-
logickej ambulancii,“ priblížila Petra 
Dišková, hovorkyňa ÚVN.

Prispeli aj zamestnanci

Vyzbieranú su- 
mu za dva roky 
tvoria predo- 
všetkým dve  
percentá z da- 
ne fyzických 
a právnických 
osôb, no pris- 
peli aj zamest- 
nanci či manaž- 
ment nemocni- 
ce.

„Občianske zdru- 
ženie, vďaka svo- 
jej dlhoročnej ak- 
tivite, venovalo 
našej nemocni- 
ci dary v hodnote 
takmer 400-tisíc 

eur. Väčšina zdrojov, ktoré takto zís- 
kame, sú následne použité na 
skvalitnenie služieb pre našich pa-
cientov vo forme prístrojovej tech-
niky alebo vo forme materiálneho 
vybavenia zdravotníckeho zaria- 
denia,“ uviedol Robert Rusnák, ria-
diteľ ÚVN v Ružomberku.

Patrícia Kurpašová

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

Občianske združenie darovalo vojenskej nemocnici  
v Ružomberku šek v hodnote vyše 80-tisíc eur. 
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V nemocnici pribudli nové pacientske 
stolíky. Foto: Patrícia Kurpašová



Udalosti vo svete sa prejavili aj  
v oblasti trhu práce. Pandémia 
Covid-19, ekonomická kríza, 
vojna... to všetko má vplyv na 
ekonomiku štátu, podnikov, za- 
mestnancov. Ako sa tieto zmeny 
na trhu práce prejavili v dol-
nom Liptove sme sa zhovárali  
s ĽUBOMÍROM KUBÁŇOM, ria-
diteľom Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny (UPSVaR) v Ružom- 
berku.

Dolný Liptov pod 
celoslovenským  
priemerom

Nezamestnanosť v ok- 
rese Ružomberok k 31. 
marcu dosahovala 
6,06 percent. V porov- 
naní s predchádzajú- 
cim mesiacom to 
bol pokles o 0,15 per- 
cent.  „Celoslovenská 
miera nezamestnanos- 
ti je 6,67 percenta. 
Znamená to, že pa- 
tríme k okresu s mierou nezamest- 
nanosti nižšou ako je tento 
priemer. Je to veľmi dobrá vizit- 
ka pre zamestnávateľov v našom 
 okrese,“ povedal Ľ. Kubáň. 

Nie všetky nástroje aktívnej poli-
tiky trhu práce ako aj rekvali-
fikačné kurzy, mohli v predchádza-
júcich dvoch rokoch uplatňovať, 
vzhľadom na protipandemické opa-
trenia.  Viacero zamestnávateľov a 
živnostníkov, najmä v hoteliérstve 
a gastro sektore, požiadalo o kom-
penzáciu, keďže mali zatvorenú  
alebo obmedzenú prevádzku. 

 V dolnom Liptove sa  
zamestnali prví Ukrajinci

Štát vypláca takúto „prvú pomoc“ 
do konca mája. V roku 2020 čer-
pali zamestnávatelia v našom 
okrese na tento účel 7 miliónov 
eur, vlani to už bolo 17 miliónov 
eur.  Ku koncu marca tohto roku 
to bolo do dvoch miliónov eur. 

Mnohí zamestnávatelia a živnost- 
níci prechádzajú postupne aj 
v našom regióne na skrátený 

 
 
 
 
 
úväzok tzv. „kurz arbeit“. „K hro-
madnému prepúšťaniu u zamest-
návateľov v našom okrese počas 
dvoch rokov, našťastie, nedošlo. 
Skôr išlo o jednotlivcov, ktorí mali 
zamestnávateľa mimo náš okres,“ 
dodáva Ľ. Kubáň. Časť ľudí využi-
lo možnosť finančnej podpory na 
samo zamestnanie - vytvorenie 
pracovného miesta v rámci pro-
jektu „Chyť sa svojej šance“. 

Dopyt po kuchároch  
i zdravotníkoch 

K najviac problémovým skupinám, 
ktorí sú dlhodobo nezamest-
naní alebo majú problém nájsť si 
prácu, patria ľudia so základným 
vzdelaním. Štát pomáhal tým-
to ľuďom cez rôzne kurzy, ale 
napriek tomu sa niekoľko rokov 
k nám opakovane vracajú do evi- 

dencie. Z celkového 
počtu nezamestnaných 
v našom okrese tvoria 
25 percent. Podľa ria-
diteľa buď nikdy nemali 
pracovné návyky, alebo 
ich v dôsledku rôznych 
príčin stratili. 

Opatrenia proti Co- 
vid-19 priniesli aj od-
chod ľudí z určitých seg-
mentov. Najväčší dopyt 
na trhu práce je v súčas-
nosti po profesiách 
stavebný robotník, 
údržbár, chyžná, kuchár 

a pomocná sila v kuchyni, zdravot-
ná sestra aj lekár. „V posledných 
mesiacoch k nim patria aj učitelia  
a zdravotníci. Absolventi týchto 
odborov, keďže nie sú dostatočne 
zaplatení, si hľadajú prácu v inej 
oblasti. Najmä zdravotníci, ich 
práca je náročná fyzicky i psy-
chicky,“ vysvetľuje Ľ. Kubáň. 

Priznáva, že niektoré profesie 
sa nedajú brať ako čisté zamest-
nanie, ale ako poslanie. Rozu- 
mie aj dôvodu, pokiaľ človek nemá  
k niektorej práci vzťah a má aj inú - 
lepšiu možnosť, dlho v nej nevydrží. 

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

Počet uchádzačov o zamestnanie z Ukrajiny stúpa,  
prácu hľadajú najmä ženy.
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Začiatkom marca sa stretol riaditeľ 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Ružomberku Ľubomír Kubáň (vľa-
vo) s predstaviteľmi mesta  
a dobrovoľníkmi.  
Zdroj: Mesto Ružomberok



Zaevidovali aj Ukrajincov 

Na ÚPSVaR v Ružomberku už 
zaevidovali 132 odídencov z Ukra-
jiny. „Matky s malými deťmi, ktoré 
nemôžu pracovať, si požiadali  
o dávku v hmotnej núdzi. Dodnes  
o takúto pomoc požiadalo 132 odí- 
dencov z Ukrajiny. Za 
marec dostanú vy- 
platenú dávku v apríli. 
Na jednu fyzickú oso-
bu ide o 68,08 eur. Plus 
25 až 30 eur na nezao- 
patrené dieťa, konečná 
suma sa odvíja podľa 
počtu detí. Myslím si, 
že z hľadiska štátu je 
o nich u nás veľmi dobre 
postarané,“ konštatuje 
Ľ. Kubáň. 

Dodáva, že jednou z mož- 
ností, ako zamestnať ute- 
čencov, je, napríklad, spolupráca 
s obcami. So starostami v súčas- 
nosti rokujú o týchto alternatívach. 
„Pokiaľ je odídencov v obci viac, 
vychádzame im v ústrety tým, že 
nemusia cestovať na úrad, ale 
zamestnanci chodia na výjazdy 
do obcí. Poskytujú im najmä po- 
radenstvo a prakticky im vybavujú 
dávku v hmotnej núdzi,“ vysvetľu-
je riaditeľ práce. Takéto stretnutie 
bolo napríklad v Lúčkach, Lip-
tovskej Štiavnici i v Ludrovej. 

Zamestnávateľ môže, na základe 
výnimky v Zákona o zamestnano- 
sti, nahlásiť na úrad práce voľné  
pracovné miesto pre Ukrajinca 
do konca tohto roka. Pokiaľ ide  
o pracovnoprávny vzťah, musí 
mu platiť aspoň minimálnu mzdu, 
ktorá je v súčasnosti 646 eur.  

 
Študentka z Ukrajiny  
pomáha aj na úrade práce

Výpomoc od ľudí z Ukrajiny prišla 
vhod aj pre samotný úrad práce 
v Ružomberku. „Na dohodu sme 
zamestnali študentku vysokej 
školy, ktorá robí kvalifikovaný 
preklad, štyri hodiny denne, pria-
mo na úrade aj v teréne. Na Slo- 

S P R A V O D A J S T V O
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Sídlo Úradu práce, sociálnych vecí  
a rodiny v Ružomberku. 
Foto: Jaroslav Moravčík

vensku žije už dlhší čas, rozpráva 
plynule po slovensky  a osvedčila 
sa nám. Je nám veľmi vďačná za 
takúto príležitosť,“ tvrdí Kubáň. 

Nie všetky opatrenia v prospech 
utečencov sú podľa neho správne, 
hoci hovorí, že je prosociálny 

človek. Priznáva, že 
niektorí môžu takú-
to pomoc aj zneu-
žiť. Slováci si dávku  
v hmotnej núdzi mu-
sia odpracovať na ak-
tivačných prácach, 
Ukrajinci nie. Dopĺňa, 
že na druhej strane, ak 
ich nikto nechce prijať 
do práce či na dohodu 
alebo im v tom zatiaľ 
bráni rečová bariéra, je 
to začarovaný kruh. 

Pár odídencom z Ukra-
jiny sa podarilo zamestnať sa na-  
príklad v spoločnosti Gate alebo 
v Kúpeľoch Lúčky. „Do dnešného 
dňa evidujeme 22 odídencov 
zamestnaných na info karty. Ide 
hlavne o pracovné pozície pomoc-
ník v kuchyni, chyžná a pracovník 
v sklade,“ dodáva riaditeľ.

Lívia Dvorská



Pri príležitosti Dňa učiteľov  
v pondelok 28. marca predstavi-
telia mesta Ružomberok ocenili 
pedagógov za vynikajúce výsled-
ky v oblasti výchovno-vzdeláva-
cieho procesu. Cenu primátora za 
mimoriadnu pedagogickú efek- 
tivitu si z rúk Igora Čombora, 
viceprimátora Michala Lazára  
a vedúcej oddelenia školstva  
a športu Janky Loka-
jovej prevzali Katarína 
Novotná z Materskej 
školy (MŠ) Klačno  
a Janka Žuffová z MŠ 
Bystrická cesta.

Vedenie mesta odovzda-
lo aj Pamätné listy Kve-
toslave Veselovskej  
z MŠ Biely Potok, 
Božene Juriňákovej  
z MŠ Antona Bernolá-
ka, Janke Volemanovej 
z MŠ Černová, Márii 
Madzurovej z MŠ Štefana Moyze- 
sa a Zdenka Remeňová z MŠ Ri-
adok. Rovnaké ocenenie dostali 
aj Zuzana Fileková zo Základ-
nej školy (ZŠ) Bystrická cesta, 
Vladimíra Filippová zo ZŠ Klačno,  
Lenka Macáková zo ZŠ Zarevúca 
a Marek Kizak zo Základnej ume-
leckej školy Ľudovíta. Fullu.

„Mesto Ružomberok má vo svo-
jej zriaďovateľskej pôsobnosti šesť 
základných škôl, desať materských 
škôl, jednu základnú umeleckú ško-
lu a jedno centrum voľného času.  
V školách a v centre so zriaďo-
vateľskou pôsobnosťou mesta 
pracuje dovedna 313 pedagógov,“ 
informoval hovorca Viktor Mydlo.

Mesto i kraj ocenili 
 pedagógov

Ocenenie kraja aj pre  
učiteľky z Ružomberka

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 
ocenil 30 výnimočných učiteľov 
zo stredných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti kraja. Stalo 
sa tak na 16. ročníku slávnostnej 
akadémie pri príležitosti Dňa 
učiteľov. Ocenenie z rúk pred 

 
 
 
sedníčky ŽSK si prevzalo osem 
mužov a 22 žien, ktorí svojim 
prístupom a osobným zanietením 
robia dobré meno učiteľskému 
povolaniu. ,,Vzdelávanie a práca 
s mládežou patria ku kľúčovým 
kompetenciám kraja, preto úplne 
prirodzene systematicky investu-
jeme do modernizácie priestorov 
a vybavenia našich škôl,“ uviedla 
Erika Jurinová.

Medzi ocenenými je napríklad 
Iveta Kmeťová z Gymnázia 
v Ružomberku. Je učiteľkou 
matematiky a francúzskeho ja-

zyka a od septembra 2021 aj ria- 
diteľkou gymnázia. Aktuálne je 
autorkou a koordinátorkou pro-
jektu s francúzskou školou na 
ostrove Réunion pod názvom 
„Voda, náš spoločný poklad“. Or-
ganizuje kultúrne podujatia späté 
s francúzskym jazykom, naj- 
mä kultúrno-spoločenskú akciu 
„Frankofónna ruža“. Je držiteľ- 

kou medzinárodného 
ocenenia „Európsky 
učiteľ jazykov“.

Ocenenie si prevza-
la aj ďalšia učiteľka  
z dolného Liptova Ele-
na Bellová zo Spojenej 
školy v Ružomberku. 
Celý pracovný život 
- 40 rokov venova-
la žiakom tejto školy, 
najprv ako majster-
ka odbornej výchovy  
v odbore krajčír, neskôr 

ako učiteľka etickej výchovy a od-
borných predmetov v odbore sty- 
ling a marketing, ktorý pomohla 
na škole etablovať. Ako výchovná 
poradkyňa pomáhala žiakom nie- 
len pri riešení školských ale mno-
hokrát i súkromných problémov. 

Slávnostné oceňovanie sa konalo 
vo štvrtok 7. apríla v kongresovej 
sále Úradu ŽSK. Žilinský samo- 
správny kraj zriaďuje 59 stredných 
škôl (15 gymnázií, 41 stredných  
a odborných škôl, jednu ume-
leckú, jednu športovú školu a jed-
no konzervatórium).

Redakcia

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

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali  
Cenu primátora a Pamätné listy mesta Ružomberok.
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Ocenení pedagógovia z mesta 
Ružomberok s primátorom Igorom 
Čomborom. Foto: Viktor Mydlo



Používanie bankových kariet je 
dnes každodennou záležitosťou. 
Autobusové spoločnosti pôsobiace 
v Ružomberku preto promptne rea-
govali na tento pretrvávajúci trend. 
Pohodlné a jednoduché platenie za 
jazdu autobusom je možné v mest-
skej hromadnej doprave (MHD), 
rovnako aj v prímestskej hromadnej 
doprave. 

Novinka má urýchliť kúpu lístka

Okrem bežných a zaužívaných 
spôsobov tak namiesto hľadania 
mincí v peňaženke jednoducho 
priložíte k terminálu platobnú kar-
tu alebo mobil, prípadne inteligent-
né hodinky bez zadania PIN kódu.

Podľa poradcu ružomberského 
primátora pre dopravu a infrašt-
ruktúru Tomáša Mišoviča, MHD 
v Ružomberku takúto možnosť 
poskytuje od 1. januára 2021. Auto-
busová spoločnosť ARRIVA Liorbus 
spustila bezhotovostnú platbu od 1. 
apríla 2022. Akceptované sú všetky 
bezkontaktné platobné karty VISA 
a MasterCard. 

,,Keďže doba prepravy cestujúcich 
je zložená zo súčtu dôb vybavenia 
cestujúcich a z dôb jazdy medzi 
zastávkami, zavedenie bezkon-
taktných platieb má priamy do-
pad na skrátenie doby cestovania,“ 
uviedol Pavol Jendroľ, dopravný 
riaditeľ spoločnosti ARRIVA Lior-
bus, ktorá prevádzkuje prímestskú 
autobusovú dopravu v regiónoch 
Liptov a Orava.

Platobnou kartou si kredit  
nedobijete

Bezhotovostný platobný styk tak 

Platba mobilom v autobuse

zvýši komfort a bezpečnosť cestu-
júcich, pretože nebudú pri sebe 
musieť nosiť hotovosť a zároveň 
skráti dobu vybavenia cestujúceho 
pri kúpe cestovného lístka. 

Za cestovný lístok pri bezhotovost-
nej platbe kartou zaplatíte rovnako 
ako za lístok v hotovosti. Jedinou 
nevýhodou je, že platobnou kar-
tou nie je možné dobitie kreditu 
na čipovej karte. Rovnaký systém 
sa zaviedol na všetkých spojoch 
prímestskej autobusovej dopra-
vy v Liptove aj na Orave, taktiež  
v autobusoch MHD v Ružomberku  
a Liptovskom Mikuláši.

,,Platba bankovou kartou nemá 
obmedzenia, nahrádza používanie 
hotovosti pri platbe za cestovný 
lístok. Neumožňuje však dobíjať 
kredit na bezkontaktnej čipovej 
dopravnej karte priamo v auto-
buse,“ vysvetlil dopravný riaditeľ 
spoločnosti ARRIVA Liorbus.

Výška cestovného  
sa zatiaľ nezmení

S rastúcimi cenami energií, pria- 
moúmerne stúpajú náklady 
za pohonné látky. S rovnakým 
problémom sa musí vysporiadať aj 
autodopravca. Zaujímalo nás, ako 
sa k zvyšovaniu cien stavia mesto 
Ružomberok a spoločnosť ARRIVA 
Liorbus.

,,Zatiaľ sa výška cestovného ne-
mení, aj keď sa mesto bude musieť 
vysporiadať so zásadne vyššími 
nákladmi dopravcu kvôli nepred-
vídateľným okolnostiam vo svete,“ 
vysvetlil pre našu redakciu porad-
ca ružomberského primátora T. 
Mišovič. 

Podobné stanovisko uviedol aj slo- 
venský autodopravca - spoločnosť 
ARRIVA Liorbus, ktorá v okrese 
Ružomberok zabezpečuje prímest-
skú hromadnú dopravu. ,,Výšku 
cestovného a jednotlivé možnosti 
zliav, teda cenník a tarifné pod-
mienky stanovuje objednávateľ, 
ktorým je Žilinský samosprávny 
kraj. Vzhľadom k príprave a pos-
tupnému spúšťaniu integrovaného 
dopravného systému sa budú up-
ravovať cenníky v celom kraji, ne- 
pôjde však o zvyšovanie ces-
tovného,“ priblížil jej dopravný ri-
aditeľ P. Jendroľ. 

Radikálne úpravy nie sú v pláne

Napriek tomu, že bežné úpravy 
cestovných poriadkov sú pomerne 
časté, k radikálnym zmenám  
v mestskej hromadnej doprave 
zatiaľ nedôjde. ,,K zmenám MHD  
v Ružomberku sme pristúpili v me-
siaci marec. Po Veľkej noci budeme 
realizovať ešte jednu technickú 
úpravu vo víkendom režime pri 
linkách 1 a 6,“ prezradil Mišovič.

Veľké zmeny sa zatiaľ nechystajú 
ani v prímestskej hromadnej do-
prave.,,V spolupráci a so súhlasom 
objednávateľa priebežne dochádza 
k úpravám cestovných poriadkov 
tak, aby pružne reagovali na potre-
by cestujúcich. Ak vznikne požia-
davka obcí, zamestnávateľov, škôl 
alebo príde k zmene grafikonu vlak-
ovej dopravy, reagujeme potreb- 
ným prispôsobením cestovných 
poriadkov prímestskej dopravy  
v súlade s príslušnou legislatívou,“ 
informoval Jendroľ zo spoločnosti 
ARRIVA Liorbus.

Patrícia Kurpašová

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

Možnosť zaplatiť za lístok v autobuse platobnou kartou,  
mobilom či hodinkami prišila aj do okresu Ružomberok.
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Vodárenské spoločnosti v ostat-
ných týždňoch zverejňujú nové 
cenníky vodného a stočného. Podľa 
aktuálne platných cenníkov sloven-
ských vodární má najvyšší popla-
tok za odvádzanie a čistenie odpa-
dovej vody (tzv. stočné) Liptovská 
vodárenská spoločnosť. Obyvatelia 
a firmy, ktoré sú 
napojené na lip-
tovskomikulášske 
vodárne od fe- 
bruára platia 1,83 
eura s DPH za 
kubík odvedenej 
splaškovej vody.

Naopak najlacnej- 
šie stočné medzi 
štrnástimi vodá- 
renskými spoloč- 
nosťam na Sloven- 
sku má aktuálne 
Vodárenská spo- 
ločnosť Ružombe- 
rok (VSR), ktorá 
zabezpečuje odka- 
nalizovanie pre  
okres Ružombe- 
rok. Okrem najlac- 
nejšieho stočného, majú zákaz- 
níci VSR jednu z najnižších 
cien vodného na Slovensku.

V dolnom Liptove jedna  
z najnižších cien vodného  
a stočného na Slovensku

Ružomberské vodárne zásobujú 
pitnou vodu 52-tisíc obyvateľov  
v dolnom Liptove a odkanalizovanie 
zabezpečujú pre takmer 46-tisíc 
obyvateľov. Patria k vodárňam s naj- 
nižšími cenami, vďačia za to najmä 

Zdražovanie stočného  
aj v dolnom Liptove

geografii, pretože sídla napojené na 
vodovod a kanalizáciu sú hornaté  
a vodu poháňajú čerpadlá vo 
výrazne nižšej miere.

„Dlhodobo patríme k vodárenským 
spoločnostiam, ktoré celkovo dis-
ponujú jednou z najnižších cien za 

 
 vodné a stočné. Súčasná ekonomic- 
ká situácia je ale neudržateľná, 
nakoľko došlo k enormnému 
zvýšeniu cien za dodávky ener- 
gií a tiež materiálov. Museli 
sme pristúpiť k novému ceno- 
vému návrhu za vodné a stočné,“ po- 
vedal Milan Mojš, riaditeľ VSR.

Zatiaľ platia staré ceny

Vodárenskej spoločnosti Ružom- 
berok v roku 2020 klesol zisk, 

napriek tomu ho dosiahli vo 
výške takmer 230-tisíc eur. 
Ružomberskí vodári ceny zatiaľ 
nezvyšujú, vodné aj stočné zostá-
va na rovnakej úrovni ako v roku 
2021. Nový cenník VSR zverejnila 
v januári 2022. 

Ak porovnáme 
rodinu v okrese 
Liptovský Miku- 
láš a Ružomberok 
zistíme nezaned-
bateľný rozdiel. 
Za vodné a stočné 
zaplatí domác- 
nosť v okrese Lip-
tovský Mikuláš 
pri ročnej spo-
trebe 100 metrov 
kubických vody 
303 eur. V Ru- 
žomberku je to 
211 eur. Ružom- 
berčania platia 
za vodu o tretinu 
menej.

Rozdiel v cene 
za vodu medzi 

dvoma liptovskými okresmi sa 
zmenší, Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok avizovala, že pristú-
pi k zvyšovaniu cien. Jej riaditeľ 
potvrdil, že spoločnosť poda-
la nový cenový návrh za vodné 
a stočné na Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ÚRSO). Nové 
ceny budú platiť po schválení 
ÚRSO. Predpoklad je naj- 
skôr od 1. júna tohto roku. 

Miroslav Parobek

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

Cena vody Vodárenskej spoločnosti Ružomberok sa bude  
v dohľadnom období meniť.
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Ilustračné foto 
Foto: archív VSR 
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StručneVynášanie Moreny patrí medzi 
najstaršie slovanské zvyky, ktoré 
je obľúbené najmä v Liptove.  
V meste Ružomberok aj v oko-
litých obciach takto vítali jar. 
Jeden z najarchaickejších ľu-
dových obradov prilákal 8. apríla 
do centra mesta desiatky divákov.

Tradičným rituálom lúčenia sa 
so zimou a privítanie jari je vy-

nášanie Moreny a jej upálenie ale-
bo utopenie. Najčastejšie sa hádže 
z mosta alebo zo skaly. Slamená 
bábka Moreny alebo Murieny či 
Morany, slovanskej bohyne smrti 
a zimy, sa v mnohých lokalitách 
zvykne vynášať na Smrtnú nede- 
ľu (na druhú pôstnu nedeľu pred 
Veľkou nocou). Z Ružomberka 
zimu symbolicky vyhnali druhý 
piatok v apríli.

OSLOBODENIE MESTA. Mes-
to Ružomberok si 4. apríla 
pripomenulo 77. výročie oslobode-
nia mesta na konci druhej svetovej 
vojny spod nemeckej nadvlády. 
Na Námestí slobody sa pri tejto 
príležitosti stretli predstavite-
lia vedenia mesta Ružomberok, 
pamätníci a verejnosť.

KRÍŽOVÁ CESTA. Na mnohých 
miestach v obciach a mestách 
Slovenska sa konali na Veľký piatok 
krížové cesty. Tie sa uskutočňujú 
ako pripomienka utrpenia a smrti 
Ježiša Krista aj v mnohých kos-
toloch. V Liptovských Sliačoch sa 
konali dokonca dve naraz. Katolícki 
veriaci kráčali v sprievode za krížom 
smerom od kostola do dediny.

ZÁSAHY HASIČOV. Ružom- 
berskí hasiči zasahovali za prvý 
štvrťrok pri 87 výjazdoch. Pri 23 
dopravných nehodách v okrese 
Ružomberok sa zranilo 18 osôb 
a dve neprežili. Pri 30 požiaroch 
došlo k jednému zraneniu a us- 
mrteniu jednej osoby. Technickú 
pomoc hasičmi poskytli v 33 prípa-
doch, kde išlo o odstraňovanie 
prekážok z ciest a komunikácií, 
umožnenie vstupu do objektov  
a transport osoby alebo asistenciu 
Zdravotnej záchrannej služby.

POMOC ZÁCHRANÁROV. Po-
ranenie nohy utrpel 18. aprí-
la dopoludnia pri výstupe na 
Veľký Choč 25-ročný sloven-
ský turista. Mužovi, ktorý pre 
zranenie nemohol samostatne 
pokračovať, pomáhali horskí  
i leteckí záchranári. Po ošetrení 
a zafixovaní končatiny pacienta 
horskí záchranári z Oblastného 
strediska Veľká Fatra za pomoci 
lanovej techniky a nosidiel spustili 
a preniesli na Strednú Poľanu. 

Vynášanie Moreny

Tradičný slovanský zvyk prilákal do centra mesta Ružomberok desiatky divá- 
kov. Foto: Jaroslav Moravčík    

Liptovský sprievod  
v krojoch

Starodávny zvyk priblížil Ružom- 
berčanom Folklórny súbor Liptov  
a jeho detská verzia Liptáčik. Všet-
ci boli oblečení v tradičných ľu-
dových krojoch. Po predstavení sa 
niekoľkočlenný krojovaný zástup 
nasledovaný návštevníkmi rôznych 
vekových kategórií pobral na 
pochôdzku mestom. Na začiatku 
sprievodu robila slamenej Morene 
spoločnosť figurína starého muža, 

ktorý taktiež symbolizoval zimu.

Trasa sprievodu viedla z Madačovej 
ulice popri Kultúrnom dome An-
dreja Hlinku, ulicou Podhora k rieke 
Revúca, kde za obradných tancov 
upálili a utopili Morenu. Potom sa 
vrátili späť ku kultúrnemu domu.

Patrícia Kurpašová



 

Spoločnosť NELLY Consulting, 
ktorá stojí za viacerými devel-
operskými projektmi v Ružom- 
berku, chcela postaviť na sídlis-
ku Klačno bytový dom a menšie 
nákupné stredisko s občianskym 
vybavením a  parkoviskom. 
Pozemok na Liptovskej ulici patrí 
mestu Ružomberok, 
preto sa spoločnosť 
obrátila na mestské 
zastupiteľstvo so žia-
dosťou o odkúpenie. 
Poslanecký zbor na 
marcovom zasadnutí 
žiadosti nevyhovel. 
Mesto má s pozem-
kom iné plány.

Zámer vyvolal medzi 
obyvateľmi najväčšie- 
ho sídliska v meste 
polemiku. Časť verej- 
nosti poukazuje na to, 
že populácia starne 
a v meste chýbajú 
voľné miesta v exis- 
tujúcich domovoch 
dôchodcov. Druhá 
časť hovorí, že na 
sídlisku Klačno chýbajú služby  
a v meste je veľký dopyt po 
bývaní.

„V Ružomberku sa naša spoločnosť 
angažuje vo viacerých in-
vestičných projektoch, napríklad 
na Malých Tatrách, prestavuje 
bývalý internát Ikar. Chceme po-
dať mestu pomocnú ruku v jeho 
rozvoji. Ide o opakovanú žiadosť 
o kúpu. Nemali sme vedomosť, že 
mesto tu má iný zámer, dozvede-

Na Klačne bude domov  
dôchodcov za šesť miliónov

li sme sa ho, keď nám prišla od-
poveď mesta. Vtedy sme pochopi-
li, že na Kľačne obyvatelia, ktorí 
tam žijú, o ňom nevedia,“ uvie- 
dol zástupca spoločnosti Tomáš 
Klopta s tým, že podľa neho ide 
o vážnu tému a ľudia by mali  
o zámere mesta vedieť.

Pohľady na využitie  
pozemku sú rôzne

„Mesto potrebuje domov dôchod-
cov. Nikto to nerozporuje, ani ja. 
Rozumiem, že takéto zariadenie 
je potrebné, generácia starne. Nie 
je to o tom, že na Klačne odmiet-
ame domov seniorov. Myslím si, 

že to nebolo dostatočne prezen-
tované verejnosti, nevieme, či nie 
sú aj iné možnosti umiestnenia 
domova seniorov. Aj v petícii sa 
viac ako 1000 obyvateľov prikláňa  
k názoru, že by na Klačne prefe- 
rovali občiansku vybavenosť pred 
domovom seniorov,“ povedal 

Klopta.

Zároveň poukázal 
na to, že ak sa 
postaví dom dô- 
chodcov, Klačno 
tak príde o posled-
nú možnosť na do-
plnenie občianskej 
vybavenosti, pre-
tože iné pozemky 
mesto Ružom- 
berok na sídlisku 
nemá. „Táto téma 
je o tom, že ak sa 
uprednostní do-
mov seniorov na 
Klačne pre 80 ľudí, 
tak ďalších 4000 
ľudí na Klačne 
ostane navždy  
v smútku,“ reago- 

val zástupca developera.

Štvrtina Ružomberčanov  
je v dôchodkovom veku

Zámer výstavby zariadenia pre 
seniorov je súčasťou Komunit-
ného plánu mesta. Ako vysvetlila 
jeho garantka Irena Kamanová, 
podobné zariadenie by sa malo 
nachádzať aj v ďalších mestských 
častiach. „V Ružomberku žije tak-
mer 6500 ľudí vo veku nad 62 

T É M A

Na najväčšom ružomberskom sídlisku chcel súkromný investor 
postaviť bytovku, poslanci pozemok ponechali na výstavbu  
zariadenia pre seniorova a domu s opatrovateľskou službou.
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Pozemok na Liptovskej ulici na sídlis-
ku Klačno, na ktorom plánuje mesto 
postaviť zariadenie pre seniorov. 
Zdroj: Mesto Ružomberok
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rokov. Je to štvrtina celkového 
obyvateľstva,“ ozrejmila s tým, že 
analyzovali viaceré možnosti, bu-
dovy. Tie však podľa jej slov neboli 
vhodné na rekonštrukciu a lepšie 
je stavať úplne nové zariadenie.

Dagmar Majeríková, vedúca od- 
delenia sociálnych služieb Mest-
ského úradu v Ružomberku, dopl-
nila, že len v minulom roku mali 
120 žiadostí o zaradenie do zaria-
denia sociálnych služieb.

„Mesto takéto zariadenie nemá, 
preto bývajú umiestnení do 
župných, obecných či súkrom-
ných zariadení. Občan si sociálnu 
službu môže vybrať sám, ak na 
to nemá dostatok 
prostriedkov, mes-
to dopláca. Možno 
dnes zariadenie pre 
seniorov niektorí 
ľudia nepotrebujú, 
ale príde deň D a vte- 
dy uvidíme, aký je 
to problém, ako je 
to časovo a finančne 
náročné,“ vysvetlila.

Rozdelia ho  
na dve časti

Druhý zástupca pri- 
mátora Ján Bednárik 
vysvetlil, že prešli 
viacero zariadení. Na 
základe rád a pozo- 
rovaní usúdili, že v Ru- 
žomberku postavia 
domov dôchodcov, ktorý rozdelia 
na dve časti. Jedna časť bude pre 
seniorov, ktorí sú ešte mobilní, 
teda nemajú problém s chôdzou 
a sú do veľkej miery sebestační. 
Druhá časť bude pre dôchodcov, 
ktorých zdravotný stav je už kom-
plikovanejší, sú imobilní a potre-
bujú zvýšenú opateru. Ušetria na 
prevádzke spoločných zariadení, 
ako je kuchyňa či práčovňa, ale aj 
na spoločnom vedení oboch zaria- 
dení.

„Všetci nám povedali, keby sme 
dnes stavali, tak určite urobia ten-
to model. Zhodli sa v tom, že zari-
adenie pre seniorov je pre člove-
ka, ktorý príde mobilný, užíva si 
života, plynie život a ak sa stane, 
že po čase sa mu stane to, že jed-
noducho zdravie mu to nedovoľu-
je, bude potrebná oňho úplne iná 
starostlivosť. Tak prejde do toho 
ďalšieho zariadenia s opatro-
vateľskou službou, kde bude úpl-
ná iná starostlivosť, ako v tom pr-
vom,“ vysvetlil viceprimátor.

Podľa Bednárika si mesto môže 
na výstavbu zariadenia zobrať 
výhodný úver zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania. „My sme 

 
 
 
prešli všetky možnosti, ktoré sú 
tu v meste, aj v rámci vhodných 
pozemkov, ktoré sú ešte voľné. 
Nemáme veľa pozemkov, kde 
sa môže reálne stavať. Potreba 
takýchto zariadení je vec mes-
ta, to nie je vec sídliska. Bude to 
potrebné riešiť aj na iných síd-
liskách, v Baničnom, na Rovni. Tu 
máme miesto a pozemok vo vlast-
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níctve mesta, je to naše.“

Poslanci neboli jednotní

Názory na to, či sa má mestský 
pozemok na sídlisku Klačno vy-
užiť na výstavbu bytového domu 
a obchodov alebo na domov se- 
niorov sa v mestskom zastupi-
teľstve odlišovali.

„Treba si vážiť každého investo-
ra. Treba upriamiť pozornosť aj 
na pozemok medzi skateparkom 
a oddychovým parkom pod síd-
liskom. Mali by sme sa zaoberať 
aj týmto územím, ponúknuť ho 
na predaj, na podnikanie, občian- 
sku vybavenosť,“ povedal posla- 

nec za sídlisko 
Klačno Ľubomír 
Kubáň.

Marián Gašaj, kto- 
rý je tiež poslan-
com za sídlisko 
Klačno, povedal, 
že z jeho pohľadu 
sa v území žije do-
bre. „Chceli sme 
poštu, ale nebola 
možnosť ju na síd-
lisko dostať. Chce-
li sme bankomat, 
ale ten musí mať 
denne 250 výberov, 
aby bol rentabilný. 
Mali sme tu aj le-
káreň, tá vydržala 
len dva roky. Nová 
bytovka by okrem 

toho zvýšila tlak na parkovanie,“ 
reagoval.

„Chápem a plne súhlasím, že naše 
mesto takéto zariadenie potrebu-
je. No v tomto prípade zastávam 
ten názor, že najlepším riešením 
je obchodná verejná súťaž,“ 
navrhol poslanec Ján Kuráň. „Do-
mov dôchodcov v Ružomberku 
potrebujeme, ale toto bude pri 
veľmi frekventovanej ceste. Len  
o 400 metrov ďalej, v Černovej, čas- 

V zámere chcel investor vybudovať 
bytový dom. Jeho súčasťou malo byť 
nákupné centrum a parkovisko.  
Zdroj: Nelly Consulting



-

ti Hríby, sa počíta s výstavbou za- 
riadenia sociálnych služieb,“ dopl-
nil poslanec Patrik Habo. 

Poslanec Martin Hromada priznal 
dilemu,. „Naozaj máme ťažkú 
tému, lebo potrebu-
jeme oboje. Škoda, že 
nemáme alternatívny 
pozemok, aby sme u- 
spokojili vlastne jednu 
aj druhú potrebu, pre-
tože nedá sa povedať, 
že niečo chceme a niečo 
nechceme.“ Poslankyňa 
Anna Šanobová ar-
gumentovala: „Každé 
sídlisko, ak má škôlku  
a školu pre deti, tak by 
malo mať aj zariadenie 
pre dôchodcov. Myslím 
si, že patria medzi nás 
a že je veľmi dobré, keď 
niekto skončí produk-
tívny vek v bytovke na Klačne  
a len sa presunie do takéhoto zaria- 
denia. 

Investícia za takmer 6 miliónov

Následne sa uskutočnilo hlaso- 
vanie. Za bol 1 poslanec (J. 
Kuráň), 4 sa zdržali (P. Habo, M. 

Hromada, M. Lazár, T. Šošovec) 
a 16  boli proti, neprítomní (J. 
Burgan, M. Kubačka, Ľ. Kubáň, 
P. Štupák). Uznesenie o nadby- 
točnosti mestských pozem-
kov opäť nebolo schválené. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo zamietlo 
žiadosť súkromnej spoločnosti na 
odkúpenie pozemku pre výstav-
bu bytového domu a obchodného 
domu. Namiesto toho zaradili do 

investičného plánu pre rok 2022 
zámer pre výber projektanta. 
Predbežná cena stavby domova 
seniorov na sídlisku Klačno je 
predbežne 5,8 milióna eur.

Podľa projektu bude 
v zariadení pre se- 
niorov 40 izieb,  
z toho 20 jednolôžk-
ových a 10 dvojlôžk-
ových. Pôjde o kom-
fortné jednoizbové 
byty so všetkým, 
čo vyžaduje dnešná 
doba. V tomto zari-
adení bude pracovať 
okolo 16 ľudí. Keď 
prejde človek ale-
bo bude už nútený 
prejsť do susedného 
zariadenia, to bude 
riešené podobne. 
Dom s opatro-

vateľskou službou bude mať 20 
jednolôžkových a 10 dvojlôžk-
ových izieb. Tam už bude praco-
vať 36 zamestnancov, lebo je tam 
oveľa náročnejšia celodenná sta-
rostlivosť.

Miroslav Parobek
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T É M A

Návrh domova seniorov na sídlis-
ku Klačno, ktorý bude mať prepojené 
dve zariadenia. 
Zdroj: miestor

Na marcovom rokovaní Mestského zastupiteľstva 
(MsZ) v Ružomberku zaznela aj informácia o údaj- 
nom nelegálnom odbere tepla od spoločnosti CZT, 
ktorá je najväčším dodávateľom tepla v meste. Na-
pojiť mali novú bytovku v Rezidencii Prestige, ktorej 
výstavbu realizuje spoločnosť Malé Tatry Partners.  

Stalo sa to pri prerokovaní bodu č. 12.02 Vyhlásenie 
prebytočnosti a zámeru predaja pozemkov Klačno 
(na podnet spoločnosti NELLY Consulting, s.r.o.).  
V diskusii poslancov na túto skutočnosť upozornil 
1. zástupca primátora mesta Michal Lazár, ktorý je 
aj konateľ spoločnosti CZT. 

Zástupca spoločnosti NELLY Consulting JUDr. Tomáš 
Klopta, spoločník v spoločnosti Malé Tatry Partners, 

ktorá realizuje výstavbu bytovky v lokalite Malé Tat- 
ry, údajný nelegálny odber tepla v Rezidencii Prestige, 
nevedel poslancom vysvetliť.

V prípade nelegálneho odberu tepla ide podľa zákona 
o trestný čin. O vyjadrenie sme požiadali obe zainte- 
resované strany – dodávateľa tepla spoločnosť CZT, 
ako aj spoločnosť Malé Tatry Partners, ktorá realizuje 
výstavbu bytovky. Do uzávierky tohto vydania RK 
Magazínu (25. 4.) sme ich nedostali. 

Podľa našich informácií však spoločnosť CZT v tejto 
súvislosti pripravuje podanie oznámenia, že mohlo dôjsť  
k spáchaniu trestného činu. Prípadu sa budeme ve- 
novať v budúcom čísle a na webe rkmagazin.sk.

Došlo údajne k nelegálnemu odberu tepla 



Sú ľudia, ktorí nás inšpirujú a po- 
vzbudzujú. Seba aj iných posúvajú 
vpred svojou vytrvalosťou a zdra-
vou „zaťatosťou“. Napriek ťažkos-
tiam sa nevzdávajú, práve naopak. 
Prekážky sú pre nich výzvou ako 
prekonať vlastné hranice. Slúžia 
ako pozitívny prí- 
klad pre ostat-
ných. V rodine, 
práci či športe. 

Taká je aj Veroni-
ka Mrázová, zakla- 
dateľka prvého 
a zatiaľ jediného 
fitness centra pre 
ženy v Ružomber-
ku. Stretli sme sa 
v jej „kráľovstve“, 
v príjemnom pros- 
tredí recepcie mo- 
derného fitness 
centra. Veronika 
nám pri chutnej 
káve porozprávala 
o svojich začiat- 
koch s cvičením  
a podnikaním. Pre- 
čo robí práve to, 
čo robí? 

Na začiatku boli  
nechcené kilogramy

Na začiatku príbehu boli nechcené 
tehotenské kilá, keď hľadala cestu 
ako sa dostať naspäť do formy. 
Z pôvodných šesťdesiatich kilo-
gramov sa po pôrode dvoch detí 
dostala na neželaných stodvad-
sať. Hovorí, že predtým problémy 
s váhou ani pohybom nemala. 
Zdravotné ťažkosti  v tehotenstve 

Príbeh už inšpiroval  
veľa žien v našom meste

spôsobili, že  sa nemohla hýbať 
toľko ako bola zvyknutá, alebo 
koľko by chcela. 

„Keď som sa pred pôrodom 
postavila na váhu, povedala som 
si, že takéto číslo už nechcem vi- 

 
 
 
 
dieť. Povedala som si, že musím 
s tým niečo urobiť,“ spomína na 
obdobie spred desiatich rokov 
sympatická mladá žena. Hľadala  
a našla si svoju cestu a systém, 
napriek ťažkým začiatkom. Veru, 
chcelo to poriadnu dávku sebaza-
prenia. 

„Ráno o piatej som vstávala,  
o šiestej som už bola vo fitku. Po-
tom som fungovala ako každá iná 
matka na materskej dovolenke  
a žena v domácnosti. Starala sa 
o deti a rodinu,“ konštatuje dnes 
už „zabehnutá“ fitness trénerka 

a výživová porad-
kyňa.  

Zmena neprišla 
za mesiac ani za 
dva 

Viditeľná zmena 
neprišla hneď, 
všetko išlo po- 
stupne. „Sama som 
hľadala možnos-
ti ako sa zbaviť 
nadbytočných kíl, 
hlavným pomoc-
níkom ako si 
pripraviť zdravé 
jedlo, bol internet, 
metóda pokus – 
omyl,“ hovorí Ve-
ronika.  

Na začiatku cesty 
netušila, že nevyh-
nutná práca na 

sebe sa stane jej záľubou i živo-
bytím. „Musíte mať chuť a cieľ, ja 
som mala konkrétnu predstavu 
– vidieť sa na konci štíhla a vo 
forme. Bolo mi jedno, za ako dlho, 
len aby to bolo,“ zdôrazňuje. 

Kým sa „dopracovala“ k dnešnému 
stavu, prešlo šesť rokov. Pred 
zložením fitness centra sa stara-
la o ekonomiku a administratívu 
rodinnej firmy. Keď začali byť 

R E L A X

Nežiaduce kilogramy priviedli Veroniku Mrázovú z Ružomberka 
k inšpirujúcej premene i podnikaniu.   
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Bez pohybu a športu si Veronika 
Mrázová ( v strede) nevie predstaviť 
život. Foto: archív Veroniky Mrázovej



výsledky každodennej driny vidi- 
teľné, začali sa ozývať priatelia 
a známi, aby im poradila, ako 
dosiahla svoj cieľ a premenu. 
Fotografie „novej“ ženy na so-
ciálnej sieti boli jedným z odra-
zových mostíkov k podnikaniu  
v danej sfére, keď jej začali písať aj 
neznámi ľudia. 

Podpora manžela i priateľov 
bola dôležitá od začiatku 

Veľkým a jedným z prvých ini- 
ciátorov dnešného podnikania 
bol Veronikin manžel. On bol 
ten, ktorý jej vnukol myšlien-
ku, aby zúročila svoju skúsenosť  
a premenila ju na živobytie. Pod-
poroval ju od samého začiatku. 
Vecí v čom a s čím by mohla pod-
nikať, prichádzalo do úvahy viac.  
Pôvodne to mal byť biznis s jedi-
nečnými svadobnými šatami z Is-
tanbulu. Všetko už mala premys-
lené a do toho prišli obmedzenia 
kvôli pandémii. 

Po odozve, otázkach a dopyte od  
ľudí ohľadom zdravého životného 
štýlu, bolo rozhodnuté. Založila si 
dnes už spomenuté fitko s tým, 
že aby uspela, musí ho odlíšiť  
a urobiť ho naozaj špecifickým, 
jedinečným. A aj ním je. Napríklad 
tým, že je určené výhradne 
ženám. Tiež príjemným pro- 
stredím, množstvom skupinových 
a individuálnych programov  
i službami navyše, aké v iných fit-
ness centrách v  Ružomberku nie 
sú. Prečo je určené práve ženám? 

„Z vlastnej skúsenosti i z poču-
tia viem, že niektoré ženy majú 
zábrany prísť cvičiť niekam, kde 
sa na ne pozerajú muži. Tu sa 
tento pocit odbúrava, tento as-
pekt im možno pomôže, keď sa 
rozhodujú či k nám ísť cvičiť ale-
bo nie,“ vysvetľuje nám. Vo Ve-
ronikinom fitku pracujú, až na 
jednu výnimku, iba ženy. Jediným 
mužom je tréner Rasťo, ktorý 

trénuje aj majiteľku. 

„Čudovali by ste sa, ale aj tréner 
potrebuje trénera,“ konštatuje. 
Na otázku, keby sem prišiel muž, 
že tu chce cvičiť a trénovať, ener- 
gická mladá žena odpovedá  
s úsmevom: „Určite by sme ho 
neposlali preč. Minimálne by sme 
mu poradili ako cvičiť, aký režim 
má dodržiavať“.

Od podnikania ju  
neodradila ani korona

U Veroniky nájdu ženy indi-
viduálny prístup, populárne sú 
skupinové cvičenia i programy 
zostavené priamo na telo. Doslo-
va. „Klientky spočiatku prídu, po-
radíme sa, čo by chceli dosiahnuť 
a začneme na tom pracovať. Ale 
vždy ich upozorním, že to nebude 
jednoduché, aby počítali s tým, že 
to bude aj bolieť,“ zdôrazňuje ši- 
kovná podnikateľka.  

Začiatky v podnikaní neboli jed-
noduché. Po otvorení prevádz-
ky v septembri 2020 ju vzápätí 
po troch mesiacoch  museli pre 
pandémiu na pol roka zatvoriť. 
Robiť cvičebné programy a on-
line tréningy nechcela. „Neboli 
sme ešte veľmi známi verejnos-
ti a takých ponúk na webe bolo 
strašne veľa. Jediným šťastím 
bolo, že toto nebol a nie je náš 
primárny rodinný biznis. Investí-
cia do fitka bola obrovská a zrazu 
tu nebol žiadny príjem, iba vý-
davky,“ vysvetľuje. 

To ju však od svojho cieľa 
pomáhať iným k lepšej postave 
či zdravšiemu životnému štýlu 
neodradilo. Veronika tento čas 
využila na vzdelávanie sa, indi-
viduálne tréningy, cvičenia  s ro- 
dinou či priateľmi, tiež na zveľa- 
denie priestorov, ale aj rozšírenie 
a doplnenie služieb.  Investovať 
peniaze ďalej sa nebála, aj napriek 
obmedzeniam. „Videla som v tom 

zmyslel. Vždy, keď sa protipan-
demické opatrenia uvoľnili, ženy 
prišli a mali záujem. Preto som 
sa nechcela zastaviť a rozvíjať sa 
ďalej,“ dodáva Veronika. 

Aj keď je práca koníčkom, 
voľný čas venuje rodine a sebe 

Má šťastie, že práca je zároveň 
jej koníčkom a napĺňa ju. Teší sa, 
keď môže pomôcť iným ľuďom. 
Keď k nej chodia opakovane  
a s radosťou. Keď sa pri tréningu 
a po ňom cítia dobre.  Keďže pre-
vádzka je už zabehnutá, Veronika 
cez víkendy netrénuje. 

Hoci klientky majú záujem  
o cvičenie vyslovene s ňou, nie 
všetkým môže z časového hľadis-
ka vyhovieť.  Tých, ktorým sa 
momentálne venuje, je takmer 
dvadsať. Sú to ženy rôzneho veku 
a povolania. Zdravotné sestry, 
učiteľky, či podnikateľky. Keď 
nemôže a nestíha cvičiť sama, má 
ľudí, ktorí ju zastúpia a na ktorých 
sa môže plne spoľahnúť. 

Voľný čas trávi s rodinou alebo sa 
venuje sebe. „Sme aktívna rodina, 
aj vo voľnom čase v zime lyžu-
jeme, v lete na kolieskové korčule. 
Ale niekedy len tak ticho ležím 
a nerobím vôbec nič,“ hovorí 
všestranná tridsiatnička. V minu-
losti aktívne hrala v ochotníc- 
kom divadle, venovala sa aj tan-
cu. Dnes si váži svoj čas viac ako 
inokedy. Zvládnuť náročnú prácu, 
rodinu a domácnosť si vyžaduje 
dobrú logistiku, veľa času a en-
ergie. Preto je dôležité „dobiť si 
baterky“, zdravo vyvažovať prácu 
oddychom. 

Lívia Dvorská

R E L A X
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Katolícka univerzita (KU) je jedna 
z  najvýznamnejších vzdelávacích 
inštitúcií nielen v Ružomberku, 
ale aj na Slovensku. Dáva prácu 
takmer päťstovke zamestnan-
com priamo v regióne Liptova. 
Od jej založenia sa stala dejiskom 
spoločenského života a formova-
nia mnohých mladých ľudí túžia- 
cich po vysokoškol-
skom vzdelaní a zá- 
roveň osobnostnom 
rozvoji. Jej rektor 
JAROSLAV DEMKO 
zdôrazňuje, že práve 
duch školy ju odlišu-
je od ostatných slo- 
venských univerzít. 
Zhovárali sme sa s ním 
o súčasnosti školy, ak-
tuálnych problémoch  
i plánoch rozvoja.

Pán rektor, čím  
v súčasnosti žije  
univerzita?

Univerzita žije po-
dobnými problémami ako celá 
spoločnosť. Posledné dva roky 
zápasíme s Covidom. Dotýka sa 
nás aj vojnový konflikt na Ukra-
jine, pretože máme aj ukrajinských 
študentov. Snažíme sa pomáhať aj 
samotným odídencom, ktorí nie 
sú našimi študentmi, ale prišli do 
Ružomberka. Naši študenti do-
brovoľne  pracujú ako koordinátori 
pomoci. Pomáhame s ubytovaním, 
stravovaním a či formou tlmočenia 
a prekladov.

Koľko má škola poslucháčov  
z Ukrajiny a ako im pomáhate?

Nižšie dotácie od štátu  
na počet študentov

Máme viac ako 300 poslucháčov 
práve z Ukrajiny vo všetkých 
formách štúdia. Tí si za ubytovanie 
aj stravu normálne platia ďalej,  
samozrejme, ak majú problémy, 
pomáhame im cez rôzne štipendij- 
né alebo sociálne programy. Takto 
sme im pomáhali aj pred krízou. 

 
A ako pomáhate ukrajinským 
odídencom?

Odídencom v dôsledku vojny 
univerzita odpustila poplatky za 
ubytovanie. V Univerzitnom pas-
toračnom centre sa konala zbierka 
potravín a hygienických pomôcok. 
Stravu využívajú od nášho partnera 
Dugecatering alebo si varia aj sami.

Pomáhať je pekné, dobré aj potreb- 
né. Nie je niekedy tá pomoc na 

úkor štúdia alebo s nim spojených 
povinností? 

My študentov s prosbou o pomoc 
môžeme osloviť, ale nútiť ich, aby 
pomáhali, nemôžeme. Je to na ich 
dobrovoľnej báze a ich vlastnej 
angažovanosti. Nemôžem nikomu 
prikázať alebo zakázať niekomu 

pomáhať, sú to dos-
pelí a slobodní mladí 
ľudia. Pomáhame  
v rámci možností, ale 
nemôžeme zastúpiť 
agendu štátu.   

Koľko máte študen-
tov a ako ich získa-
vate?

U n i v e r z i t a  m á  
v súčasnosti pri- 
bližne 3700 študentov 
na štyroch fakultách 
– filozofickej, peda- 
gogickej, zdravot-
níckej a teologickej. 
Všetky pracoviská sú 

v Ružomberku, s výnimkou Teolo- 
gickej fakulty v Košiciach. Počet pos-
lucháčov je posledné štyri roky sta-
bilizovaný a kolíše len veľmi málo. 
Veľké, hromadné nábory nerobíme. 
Prihovárame sa skôr cez bežné  
a osvedčené informačné prostried-
ky, webstránku a sociálne siete. Or-
ganizujeme Deň otvorených dverí 
(posledné dva roky online – pozn. 
red.), naše priestory si záujemcovia 
môžu pozrieť aj cez virtuálne pre- 
hliadky. Najlepší marketing a meno 
školy nám robia súčasní študenti 
alebo absolventi. Sú to takí naši 
„vyslanci“, ktorí povedia iným, či 

R O Z H O V O R

Zhovárali sme sa s Jaroslavom Demkom, 
rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku.
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Rektor doc. Jaroslav Demko ho- 
vorí, že Katolícka univerzita žije 
podobnými problémami ako celá 
spoločnosť. Foto: Jaroslav Moravčík
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sa u nás oplatí študovať.  

V čom vidíte prínos a atraktivitu 
Katolíckej univerzity pre mladých 
ľudí, resp. spoločnosť?

Dnes je svet dosť bezobsažný, málo 
hodnotovo orientovaný. Ponúkame 
štandardné a kvalitné vzdelanie  
v srdci Slovenska, v obklopení nád-
hernej prírody, v historicky zau-
jímavom regióne, s veľkými príleži-
tosťami pre športový aj osobný 
rozvoj. Na druhej strane ponúkame 
nadštandard vo forme duchovného 
formovania, čo pokladám istým 
spôsobom za výhodu a atraktivi-
tu. Máme jednu z najmodernejších 
knižníc, ktorá vo svetovej súťaži 
získala popredné mie-
sto. Beží u nás špičkové 
centrum celoživotného 
vzdelávania. Sme jedi-
nou univerzitou, kde sa 
spomedzi učiteľských 
predmetov učí talianči-
na. Naším medzinárod-
ným multižánrovým 
festivalom chceme 
vypĺňať medzery me- 
dzi vysokoškolskými 
festivalmi. Iné sú zame- 
rané napríklad len na 
folklór, spev či divadlo. 
Keďže sme multižán-
roví, máme tu slovo, 
recitáciu, výtvarníctvo, 
hudbu. Teda je zame- 
raný na širšie spektrum umenia  
a divákov či poslucháčov.

Univerzita ale vždy nemala prí- 
vlastok „katolícka“, pôvodne to 
ani nebola samostatná vysoká 
škola...

Katolícka univerzita bola zriadená 
v roku 2000, teda už viac ako 22 
rokov tento prívlastok „katolíc-
ka“ má a je v jej „rodnom liste“ od 
samého začiatku. Univerzita však 
musela nejako vzniknúť, formovať 
sa, od čohosi sa odraziť. Takže jej 
história siaha ešte do tzv. „divokých 

90-tych rokov“, keď išlo o vysunuté 
pracovisko pôvodne Trnavskej, ne-
skôr Žilinskej univerzity. KU začína-
la ako Pedagogický inštitút sv. On-
dreja na čele s profesorom Jozefom 
Ďurčekom. Doteraz našimi bránami 
prešlo viac ako 35 tisíc absolventov.

Novela vysokoškolského zákona 
sprísni podmienky akreditácie  
a dá väčšie právomoci Akredi- 
tačnej agentúre. Sú všetky štu- 
dijné odbory a predmety akre- 
ditované?

Samozrejme, bez toho by sme nemo- 
hli vyučovať. Máme akreditovaných 
vyše sto študijných odborov. Uni-
verzita teraz pracuje na opätovnom 

 
 
 
potvrdení akreditácie, do augusta 
tohto roku musíme odovzdať všet- 
ky podklady a materiály na akre- 
ditačnú agentúru. Proces akreditá-
cie však beží priebežne.

O ktoré študijné odbory je naj- 
väčší záujem a ktoré sú, naopak, 
preferované menej? 

Na pedagogickej fakulte je veľký 
záujem o predprimárne vzdelávanie 
– teda učiteľstvo v materských 
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školách, prípadne v kombináciách 
predmetov pre základné a stredné 
školy. V rámci učiteľstva sa menej 
záujemcov hlási na prírodovedné 
odbory – matematiku či chémiu. Na 
fakulte zdravotníctva sa poslucháči 
v posledných rokoch najviac hlásia 
na odbory urgentná zdravotná sta-
rostlivosť, ošetrovateľstvo, fyzio- 
terapia. 

Vzhľadom na meniace sa trendy 
na trhu práce a dopytu po jednot-
livých profesiách, neuvažujete  
o zavedení nových, resp. o zrušení 
niektorých odborov, ktoré nie sú 
pre vás rentabilné?

Vysoké školstvo na Slovensku je 
v nepriaznivej eko-
nomickej situácii. 
Prostriedky pre vy-
soké školy sa znižu-
jú. Je problém otvoriť 
študijný program, 
kde máte dvoch-
troch študentov. 
Je to veľmi ekono- 
micky aj organizačne 
náročné – musíte 
mať odborných ga-
rantov a podobne, 
čo stojí nemalé pe-
niaze. Dekani fakúlt 
musia veľmi citlivo 
zvažovať, ktoré odbo-
ry ponechať a ktoré 
dať do útlmu. Je to 

skôr otázka na dekanov fakúlt, 
oni majú kompetencie rozhodnúť  
o odboroch.

Máte dostatok vlastných pe- 
dagógov - garantov študijných 
odborov a programov, alebo sú 
to externí spolupracovníci?

Väčšinu garantov máme vlastných, 
sú to naši zamestnanci, ale je medzi 
nimi aj zopár z externého prostre-
dia. Nie sú to hosťujúci a „lietajúci“ 
profesori, to by nemohlo fungovať. 
Takí už dnes neexistujú. Profesor 
dnes môže byť garantom iba na jed-

Na Katolíckej univerzite v Ružom- 
berku sa pripravuje na povolanie 
bezmála štyritisíc poslucháčov. 
Foto: Jaroslav Moravčík



nej škole. Samozrejme, nie všetci sú 
z Ružomberka. Nie vždy sa to dá. Tí, 
ktorí sú zo vzdialenejšieho mesta, 
majú zabezpečené ubytovanie.

Koľko má univerzita zamestnan-
cov? Nedošlo u vás, vzhľadom 
na rôzne meniace sa okolnosti,  
k prepúšťaniu, resp. ich navyšova-
niu?

Donedávna sme 
mali 530 zamestnan-
cov, ale postupne 
došlo k ich zníže-
niu vzhľadom na 
znižovanie rozpoč-
tu a optimalizáciu 
ich počtu. Dnes ho- 
voríme približne o 
päťstovke. Minister-
stvo školstva sa, žiaľ, 
nejakým spôsobom 
dopátralo k tomu, 
že slovenské vysoké 
školy majú veľa za- 
mestnancov a treba 
ich počet znižovať. 

Aký je optimálny 
rozpočet pre  
univerzitu?

Záleží, či chcete mať peniaze na 
základnú prevádzku alebo aj na roz-
voj. Dobre sa dýcha, keď je rozpočet 
KU približne 14-15 miliónov eur.  
V realite je oveľa nižší. Čo je smut-
né, ministerskí úradníci znižujú 
dotáciu všetkým vysokým školám. 
Pre mňa nepochopiteľné! Štátu  
a vláde nezáleží na vzdelaní 
mladých generácií? 

O koľko je teda rozpočet menší 
ako, napríklad dva roky dozadu?

Toto je veľmi dobrá otázka. Aspoň 
získate obraz o tom, ako štát (ne)
podporuje vysoké školy... Za ostatné 
dva roky nám ministerstvo školst-
va znížilo dotáciu o tri milióny eur 
ročne. Je to brutálne číslo a nedá 
sa s tým vysporiadať optimalizá-

ciami či úspornými opatreniami. 
Jednoducho musíte ísť na podstatu. 
Je to veľmi zlé, ale je to realita.

Dostávate nejaké financie od Ka-
tolíckej cirkvi? 

Cirkev nás nefinancuje. Sme financo-
vaní zo štátneho rozpočtu vzhľadom 
nato, že sme verejná vysoká ško-
la s konfesijným charakterom. 

 
 
 
Podľa akého kritéria dostávate 
financie na činnosť? 

Sme humanitnou vysokou školou 
a tieto smery a odbory sú slabšie 
financované. Sú to rôzne koefi-
cienty financovania podľa študij- 
ných odborov. Štát má na to svoje 
tabuľky, je vypracovaná podrobná 
metodika, ktorou sa ministerstvo 
a my riadime. 

Takže vysoké školy nedostávajú 
peniaze podľa počtu študentov?   

Ako som spomínal, financovanie 
je podľa študijných odborov a sú  
v ňom zásadné rozdiely.

Čo čaká univerzitu v najbližšom 

období, okrem akreditácie?

Veľmi nás zamestnáva novela vy-
sokoškolského zákona. V súvis-
losti s ňou potrebujeme zosúladiť 
všetky procesy. Musíme tomu 
prispôsobiť celý systém riadenia 
a dokumentáciu. Treba preskúmať 
každú smernicu i dokument, resp. 
pripraviť a zakomponovať zmeny, 
čo si vyžaduje množstvo adminis-

tratívnej práce i času.

Uskutočnili ste ne-
jaké významné in-
vestície v poslednom 
období? 

Snažíme sa rozvíjať 
nielen po stránke 
študijnej, ale aj  
v oblasti digitali- 
zácie a po stránke 
technickej. Za os-
tatné dva roky sme 
zrekonštruovali in-
ternáty, vybudovali 
sme parkovisko pre 
zamestnancov a štu-
dentov, pripravujeme 
projekty „zelenej uni-

verzity“. Veľa vecí závisí od toho, 
aké sú externé podmienky, ako sa 
nám dá „nadýchnuť“ a či sú nejaké 
projektové výzvy, do ktorých sa 
vieme a môžeme zapojiť. 

Aké rozvojové projekty  
realizujete v súčasnosti? 

Pustili sme sa už do spomínaného 
„ozelenievania“ univerzity. Máme 
podaný projekt v hodnote 1,5 
milióna eur zameraný na šetrenie 
energetických zdrojov. Niektoré 
priestory nám treba v lete chladiť, 
potrebujeme vyriešiť ich tienenie. 
Chceme tiež využívať solárnu e- 
nergiu na výrobu elektrickej e- 
nergie. Projekt je orientovaný aj 
na zelenú strechu. Jeho súčasťou 
je nabíjacia stanica pre elektromo-
bily. Teda nezameriavame sa ani 
tak na prístavbu a výstavbu, ale 
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R O Z H O V O R

Moderný objekt Univerzitnej kniž- 
nice Katolíckej univerzity v Ružom- 
berku. Foto: Jaroslav Moravčík
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na znižovanie spotreby energií a 
výrobu elektrickej energie z obno-
viteľných zdrojov. Rátame s tým, 
že projekt by mohol byť schválený 
každú chvíľu. Máme spätnú väzbu, 
že ide o dobrý projekt a Implemen-
tačná agentúra ministerstva škol-
stva by ho mohla podporiť. 

V posledných rokoch ste reali- 
zovali viacero projektov aj z eu-
rofondov. Pri ich realizácii boli 
určité problémy, najmä pokiaľ ide 
o financovanie?

Som rektorom od augusta 2018 
a za tento čas sme nemali žiadne 
problémy. Viem, že v minulosti, 
keď sa stavala univerzitná knižni-
ca, boli iné rozpočtové náklady ako 
pôvodný projekt. Vtedajšie vede-
nie to riešilo úverom. Býva to aj pri 
každej inej stavbe. Niečo sa začne 
robiť, medzičasom ceny stúpnu, ale-
bo sa objavia veci, ktoré treba uro-
biť dodatočne alebo navyše. Úver 
sa čerpal vo výške 1,8 milióna eur. 
Väčšina je už splatená, do úplného 
vyrovnania nám to vychádza ešte 
asi na dva roky.

Majú vaši študenti dosť  
ubytovacích priestorov?

Máme dve vlastné ubytovacie zaria- 
denia a máme aj zmluvných part-
nerov. Študentom sa snažíme vy-
hovieť v čo najvyššej možnej miere. 
Samozrejme, najatraktívnejšie sú 
vlastné zariadenia, náš C-blok aj 
internát Ruža na Plavisku. Teraz 
sme s ubytovacími miestami tak 
akurát. Samozrejme, študenti vy-
užívajú aj priváty. Ak by sa však 
zvýšil počet poslucháčov, museli 
by sme pristúpiť k navýšeniu vlast-
ných kapacít. Urobili sme  štúdiu 
uskutočniteľnosti, takže ak by bolo 
treba, sme pripravení a vieme to 
riešiť pomerne rýchlo“.   

Univerzita je súčasťou života  
a koloritu Ružomberka. Ako hod-
notíte vzťah s vedením mesta?

Spoluprácu s Mestom Ružomberok 
hodnotím ako veľmi dobrú. Odvíja 
sa od memoranda, ktoré máme pod-
písané. Uskutočňujeme projekty, 
napríklad Interreg a ďalšie, ktoré 
slúžia aj pre rozvoj mesta. Posledné 
dva roky sú však tieto aktivity ob-
medzené, nakoľko sa pre pandémiu 
pomaly nedalo vyjsť z domu. Mrzí 
ma, ak sa vyskytli nejaké „šumy“, 
že by sme sa v istých veciach mali 
angažovať viac. Robíme maximum, 
čo je v našich silách, kompetenciách 
a možnostiach.

Ste rektorom prvé volebné obdo-
bie, čo je už takmer na konci. Chy-
státe sa kandidovať aj v nasledu-
júcom volebnom období?

Áno, budem opäť kandidovať. 
Nemám na to špeciálne dôvody, 
prečo áno, jednoducho svoju prácu 
beriem ako poslanie, v ktorom treba 
pokračovať. Ak to poviem obrazne, 
tak naša loď pláva v búrlivých 
vodách a je dobré pre celú posád-
ku, aby ostal kormidelník, ktorý vie, 
„kde je sever“. Aj v tejto skúsenosti 
však platí, že „človek môže zmeniť 
svet, ale nevie tak urobiť sám“.   

Kedy bude teda najbližšia voľba 
rektora? 

Voľby budú už teraz koncom apríla 
(predstavenie kandidáta sa usku-
točnilo 24. apríla a menovanie 26. 
apríla – pozn. red.), čo je už o pár 
dní.

Vy osobne, ako sa cítite v tej- 
to pozícii?  Funkcia rektora 
je manažérska, podobne ako 
ste vykonávali vo Vodárenskej 
spoločnosti Ružomberok. Ale 
predsa, školstvo a hospodársky 
segment sú odlišné sféry...

Mojím životným poslaním je vysoké 
školstvo, pedagogická a akademická 
práca. Predtým než som pracoval 
vo Vodárenskej spoločnosti, som 
pôsobil na Technickej univer-
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zite vo Zvolene a spolupracoval  
s ďalšími inými univerzitami. Po-
tom som vypočul životnú výzvu  
a dostal som sa do manažérskeho pro- 
stredia v hospodárskej sfére. Som 
vďačný za každú životnú skúse- 
nosť. Akademické prostredie je iné 
ako hospodárske. Ale hospodáriť, 
zarábať peniaze a viesť ľudí musíte 
vedieť všade. Vo funkcii rektora mi 
veľmi pomáha moja niekoľkoročná 
úspešná prax na pozícii riaditeľa 
Vodárenskej spoločnosti  či jedného 
z manažérov tunajších papierní. 
Beriem to ako výhodu. Keď som na-
stupoval do funkcie rektora, nemu-
sel som sa až tak veľa učiť, akurát 
prostredie je trochu iné.

Takže školstvo ani manažovanie 
vám nie sú vzdialené...

Mám už dosť rokov odpracovaných, 
polovica v školstve, polovica  
v hospodárskej afére. Dnes aj novela 
vysokoškolského zákona hovorí, že 
riadenie by malo byť viac manažér-
ske. Aj od rektora sa v súčasnosti 
viac vyžaduje dennodenný manaž-
ment a žiaľ, na „príjemnejšie“ 
akademické povinnosti – napríklad 
učenie – ostáva menej času. Napriek 
tomu som rád, že sme čerstvo s ko-
legom publikovali vo svetovom 
karentovanom časopise odborný 
príspevok na moju obľúbenú tému 
– fytoenergetiku, teda energiu  
z rastlín. Nie je to o mne, lebo ja sa 
teším z každého úspechu Katolíckej 
univerzity v Ružomberku.

Vraj máte horúcu novinku... 

Záujemcom o štúdium prinesieme 
nové študijné programy na me- 
dzinárodnej úrovni. Vďaka spoluprá-
ci s univerzitou vo Varšave môžu 
študenti získať praktické vzdela-
nie v oblasti manažmentu a práva. 
 
Lívia Dvorská      



Energická, pracovitá a rozhodná. 
Štíhla, na prvý pohľad krehká, 
ale vnútri rozhodná. Odhodlaná 
venovať časť svojho života, pre 
mnohých ľudí v jej veku, ne- 
aktraktívnemu  sektoru. Zapálená 
pracovať v oblasti, tak potrebnej 
pre prežitie slovenských potravi- 
nárov. Avšak nechce, aby tento 
segment len prežíval, 
ale aby sa rozvíjal  
a skvalitňoval. Taká je 
Ing. Ivana Šafek Mait-
ner, predsedníčka  
Poľnohospodárskeho 
družstva (PD) Lisková 
– Sliače. Stretli sme sa 
s ňou a rozprávali sa  
v príjemnej atmosfére 
v jej kancelárii v Lisko- 
vej.

V poľnohospodárstve 
by ju nikto nehľadal 

Ako dieťa vyrastala 
v jednom z ružom- 
berských panelákov. 
Rodičia nikdy nič nechovali, 
mali len malú záhradku, v kto- 
rej pestovali mrkvu či rajčiny.  
K poľnohospodárstvu ju to oso-
bitne nikdy „neťahalo“. Dokonca 
ani po vyštudovaní vysokej ško-
ly netušila, že sa ocitne v poľno-
hospodárstve. Pani Ivana je vyštu-
dovaná ekonómka. 

Po ukončení vysokej školy pra-
covala v oblasti vzdialenej od 
tohto sektora – v developerskej 
spoločnosti. „S príchodom prvej 
ekonomickej krízy a po ukončení 
boomu developerských projek-

Družstvo podniká inovácie, 
má smelé plány rozvoja 

tov a poklesu záujmu o ne som 
si povedala, že si musím hľadať 
niečo iné. Keď som si hľadala 
prácu, povedala som si, že radšej 
v primárnom sektore, pretože 
bude vždy dôležitý, ľudia vždy 
budú potrebovať jesť. Pôvodne 
som si myslela, že tu by mi nema-
lo hroziť ,spľasnutie bubliny´ ako  

 
 
 
v pôvodnej práci,“ vysvetľuje pred- 
sedníčka.  

Nakoniec zistila, že ju to baví. „Keď 
vás práca baví, nechce sa vám z nej 
odísť, “hovorí. Veľa jej priateľov a 
známych sa čuduje, že v tomto 
sektore zotrváva, nikdy by si to 
s ňou „nespojili“. Napriek tomu 
je tu už štrnásť rokov. Post pred-
sedníčky nezastávala od začiat- 
ku. Po odchode bývalého pred-
sedu družstva do dôchodku boli 

voľby na nového predsedu a člen-
ská základňa jej vyslovila dôveru.

Družstvo so sedemdesiat  
ročnou tradíciou

Družstvo Lisková - Sliače má 
okolo 130 členov. Sú to pôvodní 
členovia a ich dedičia, občania 

Liptovských Sliačov, 
Liskovej, Turí-
ka a tiež zamest-
nanci družstva. 
Minulý rok v mar-
ci si pripomenuli 
70. výročie od jeho 
založenia. Vzhľadom 
na pandemickú 
situáciu, žiaľ, iba 
poštou. Nedalo sa 
ani online, keďže 
väčšina členov je  
v seniorskom veku 
a nevyužívajú digi- 
tálne technológie. 

„V oblasti využívania 
moderných tech-

nológií  sa chceme rozvíjať. Možno 
iným, nie štandardným smerom 
ako boli členovia zvyknutí, ale 
snažím sa ho posunúť k novým 
trendom, kde táto oblasť smeruje, 
doniesť trochu inovácie a moder- 
nizácie,“ hovorí I. Maitner. 

V júni budú dva roky čo je vo svojej 
funkcii. Na otázku, čo ju v danom 
segmente a na jej práci baví, od-
povedá: „Ten sektor je výzva sama o 
sebe. Je na okraji záujmu spoločnos-
ti. Na Slovensku razíme trendy - čo 
si nevyrobíme, to dovezieme. To by 
sa malo zmeniť.“ 

R E P O R T Á Ž

Zhovárali sme sa s Ing. Ivanou Šafek Maitner, predsedníčkou 
Poľnohospodárskeho družstva Lisková – Sliače. 
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Predsedníčka PD Lisková - Sliače Iva-
na Šafek Maitner je rozhodná mladá 
žena.  Foto: archív I. Maitner
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Sektor v akútnej podvýžive

Družstvo a poľnohospodárst-
vo všeobecne podľa nej funguje  
v akútnom nedostatku financií. 
Za minulý rok ešte nedostali od 
štátu dotácie. „V máji podávame 
žiadosti o dotácie na daný rok  
a do konca júna nasledujúceho 
roka by mali byť zo zákona vy-
platené. Zaužívané pravidlo je, že 
väčšina subjektov ich dostane do 
konca roka,“ vysvetlila nám pred-
sedníčka systém financovania od 
štátu. Dodáva, že na to je nas-
tavený aj celý systém splácania 
faktúr. Tým pádom nateraz fun-
gujú v deficite. 

Ako sa im darí pres-
viedčať dodávateľov, 
partnerov a zamest-
nancov aj napriek 
akútnej podvýžive? 
„Niekedy je to veľmi 
ťažké. Je to o vytr-
valosti ľudí. S dodá-
vateľmi sa snažíme 
komunikovať, že sme 
tu, že to mlieko nao-
zaj produkujeme. 
Našťastie, teraz jeho 
cena stúpa, lebo ho je 
nedostatok.“

Družstvo hospodári 
na 1450 hektároch  
poľnohospodárskej 
pôdy, vyše osemsto hektárov pôdy 
je ornej. Pestujú obilniny a kuku-
ricu, približne aj sto hektárov 
repky olejnej. „Pestujeme si krmo- 
vinovú základňu a keď ju máme 
naplnenú, prebytky predávame. 
Napríklad repka je pre nás kom-
pletne tržná plodina na predaj  
a tiež prebytky obilia. Kukuricu  
v celej produkcii dokážeme 
skŕmiť,“ objasňuje. 

Družstvo Lisková – Sliače chová 
sedemsto kusov hovädzieho do-
bytka. Vyše tristo je dojníc v pre-
vádzke  v Liptovských Sliačoch. 

Majú vysokú úžitkovosť s ročnou 
dodávkou mlieka cez dva milióny 
litrov mlieka. O všetko sa stará 
35 zamestnancov. K ich zníženiu 
došlo pred troma-štyrmi rokmi, 
kedy ich bolo vyše sedemdesiat.  
U väčšiny to bol prirodzený od-
chod do dôchodku a ďalšími ich 
nenahradili. Predsedníčka hovorí, 
že ich počet je na hrane. 

Opatrenia na zvýšené  
vstupné ceny 

Čoraz viac narastajúce ceny vstu-
pov postihli aj PD Lisková – Sliače. 
Muselo sa prispôsobiť situácii  
a promptne reagovať. „Museli sme 

 
 
zmeniť technológie aj štruktúru 
toho, čo osievame. Repky sme 
mali podstatne viac, ale znížili 
sme jej produkciu. Je to náročná 
plodina, do ktorej sa mnohokrát 
musí vstúpiť. Treba na ňu veľa 
prípravkov, aby sme zachovali 
efektivitu výroby a produkcie, na-
jmä teraz, keď nám cena hnojív 
stúpla o tristo percent,“ konštatu-
je I. Maitner. 

Preto skorigovali aj iné veci, ktoré 
vyžadujú veľa zásahov. Pri hno-
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jivách mali ročnú spotrebu 112 
tisíc eur, dnes je táto cena okolo 
tristotisíc. Jeden dvor v Sliačoch 
mal priemernú mesačnú  platbu 
za dodávku elektrickej energie 
okolo päť až šesťtisíc eur, dnes je 
to jedenásťtisíc. Na spotrebe sa 
výrazne podieľa chladenie mlieka, 
znížiť spotrebu nemajú ako. 

Situáciu v tomto roku im budú  
čiastočne kompenzovať vyššie 
tržné ceny, čo však bude mať 
negatívny vplyv na bežného spo- 
trebiteľa v podobe zdražo- 
vania produktov. Družstvo je čle-
nom Liptovskej poľnohospodár-
skej komory, ktorá sa snaží pret-

lačiť  kompenzáciu 
v rámci dotácií. 
Predsedníčka verí, 
že nové progra- 
movacie obdobie 
sa nastaví tak, aby 
získali vyššiu pod-
poru od Európskej 
únie i štátu. 

Na otázku, či nemá 
chuť to všetko 
vzdať, I. Maitner 
s úsmevom od-
povedá: „Niekedy 
popoludní si po- 
viem, že už na to 
všetko nemám 
nervy a potom 
ráno si zas po- 

viem, že áno,“. Pomáhajú jej kole-
govia, ktorí majú podobné zaniete- 
nie a sú nadšení svojou prácou  
a nerobia ju len pre peniaze.

Z tradičnej mäsny  
špajza plná potravín

Kompletnú produkciu mlieka 
predávajú do mliekarne v Leš- 
tinách, čo vedenie družstva hod-
notí ako veľmi dobé rozhodnutie.  
Do konečných produktov sa teda 
finalizuje v blízkosti, v regióne. 
Keďže v Ružomberku a okolí chý-
bala tradičná farmárska predajňa 

Polia, ktoré obhospodaruje PD Lis- 
ková - Sliače. Foto: archív I. Maitner 



s lokálnymi slovenskými potravi-
nami, rozhodli sa tradičnú predaj- 
ňu mäsa na Hýrošovom námestí 
premeniť práve na takýto obchod. 
V Hýrošovej špajzi nájde verej- 
nosť od novembra minulého 
roka produkty z Liptova a Oravy. 
Kváskové pečivo, chilli omáčky, 
koreniny, medovinu, mliečne  
a mäsové  výrobky, vajíčka či čaje. 
Milovníci jahňacieho mäsa sa 
môžu tešiť, táto delikatesa bola 
pre nich v špajzi na predaj už pred 
Veľkou nocou.  

„Bývalá predajňa mäsa už nebola 
rentabilná a pôvodne sme ju 
chceli dať do prenájmu. Javilo 
sa nám to ako najjednoduch- 
šie a najrýchlejšie riešenie, bez 
ďalších investícií. Prišiel Covid 
a zrazu prenájom nemal pers-
pektívu. Tak sme sa rozhodli do 
priestoru v centre mesta zain-
vestovať, dotiahnuť to na dnešné 
trendy. Inšpirovala som sa podob-
nými prevádzkami v mestách, kde 
to funguje. Bolo mi jasné, že hneď 
to nebude super ziskový obchod,“ 
objasňuje predsedníčka históriu 
vzniku novej, vlastnej predajne. 

Preto si musia stále budovať pove- 
domie o značke a komunikovať so 
súčasnými a potenciálnymi zákaz- 
níkmi. I. Maitner vysvetľuje, že 

názov predajne pochádza od jej 
lokalizácie i činnosti kňaza  Štefa-
na Hýroša, ktorý podporoval chu-
dobných jedlom.  Dodáva, že ju 
inšpirujú aj ľudia, ktorí obchodné 
reťazce už navštevujú len mini- 
málne. Kupujú si potraviny pria-
mo od lokálnych výrobcov. Vedia, 
čo a od koho si kupujú. Budujú si  
s nimi vzťah, podporujú ich a roz-
víjajú tradičný osobný predaj. 

So špajzou majú ďalšie smelé 
plány na edukáciu detí a dos-
pelých, napríklad vo forme pred-
nášok o zdravej výžive či využití 
tradičných lokálnych potravín. 
Pripravujú architektonický návrh 
záhrady, kde chcú pestovať pro-
dukty. Ľudia ich tu môžu priamo 
vyskúšať. Deti by reálne videli od-
kiaľ potraviny pochádzajú, ako sa 
do predajne dostali, ako vznikli.  

Značka Produkt Liptova

Družstvo nedávno získalo za 
svoje mlieko certifikát Produkt 
Liptova. Predsedníčku značka 
kvality teší. Avšak, trápi ju pove- 
domie, ktoré má verejnosť o poľno-
hospodároch. „Náš segment nemá 
byť niečo, čo nás v spoločnosti 
degraduje. Nie je to len o hnoji, 
špinavej práci a zápachu. Poľno-
hospodár je producent jedla, jeme 

a budeme jesť všetci. Je dobré, 
keď farmy pustia ľudí k sebe, aby 
videli ako tie potraviny vznika-
jú. Je to dobré najmä pre deti. 
Niektoré, možno nepríjemné veci  
k tomu patria, ale je z toho výsle-
dok, ktorý máme doma na stole 
všetci,“  objasňuje I. Mainer. Preto 
by tento rok chceli nadviazať spo-
luprácu so školami a škôlkami.  

Vedenie PD Lisková - Sliače sa 
snaží získať zdroje z projektov. 
Teraz čakajú na výzvu ohľadom 
špeciálnej rastlinnej výroby. Cez 
Miestnu akčnú skupinu (MAS) 
Dolný Liptov podali projekt na 
novú technológiu do živočíšnej 
výroby a čakajú na jeho vyhod-
notenie. 

Pani Maitner kompenzuje pra-
covné vypätie prácou okolo domu  
a v záhrade. „Fyzická práca mi vy-
čistí hlavu. Vtedy nemusím dvíhať 
telefóny a nemusím riešiť čísla,“ 
uzatvára s úsmevom.

Lívia Dvorská
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Hospodársky dvor v Liptovských 
Sliačoch je jedna z prevádzok PD 
Lisková - SIiače. Tradičné spôsoby 
hospodárenia dopĺňajú modernými.
Foto: archív I. Maitner



Liptovská Teplá je jedna z naj- 
starších obcí na Liptove, ktoré 
vznikli pred jedenástym storočím.  
V miestnej časti Madočany bolo 
pri výskume objavené sídlisko da-
tované do 9. – 10. storočia.  Ku ko- 
loritu obce patria historické kaštie- 
le i železničná trať. Dnes tu 
žije vyše tisíc obyvateľov. 
O aktuálnych problémoch  
a projektoch, zreali- 
zovaných i pláno-
vaných investíciách 
v obci sme sa 
zhovárali s jej sta-
rostom Milanom 
Kašákom.

Moderné centrum 
zdravotnej  
starostlivosti

Vedenie obce poda-
lo v roku 2019 sériu 
projektov v hod-
note vyše jedného 
milióna eur. Tieto 
peniaze pochádza-
jú z eurofondov či 
rôznych dotácií. 
Po dvoch rokoch sú všet- 
ky ukončené a zrealizované. K naj- 
významnejším patrí stavba Cen-
tra integrovanej zdravotnej sta-
rostlivosti v hodnote okolo 800 
tisíc eur. Ide o objekt bývalého 
zdravotného strediska, ktoré 
rozšírili a prestavali. Predtým tam 
ordinoval iba pediater. 

Dnes tu, okrem neho, ordinujú aj 
všeobecný lekár pre dospelých, 
gynekológ i zubár. Nachádza sa tu 
aj sociálna poradňa, ktorá je zria- 

Moderné zdravotné  
stredisko i zberný dvor

dená a financovaná obcou. „Za-
tiaľ funguje jedenkrát týždenne, 
možno úradné a poradenské hodi- 
ny rozšírime, podľa záujmu 
ľudí. Lekári sú v prenájme. Prie-
story sme vybudovali a zaria- 
dili nábytkom, informačnými 
technológiami a sčasti aj zdra-
votníckym vybavením. Lekári 
tu začali ordinovať v auguste 
minulého roka,“ hovorí starosta. 

 

Zberný dvor a motivácia  
k separovaniu odpadu 

Úspechom súčasného vedenia 
obce je vybudovanie zberného 
dvora. Časť zdrojov použili z Envi-
ronmetálneho fondu, časť z Mon-
di SCP a časť z vlastných zdro-
jov. „Neviem si predstaviť, či bez 
tohto zariadenia by sme odbúra-
li pôvodné ,zberné hniezda´. Vo 

veľkokapacitných kontajneroch 
sme našli  všeličo. Nepôsobilo to 
práve esteticky, tak sme ich zruši-
li. Bola to jedna z prvých vecí, 
ktorú som chcel uskutočniť pri 
nástupe do funkcie v roku 2018,“ 
konštatuje M. Kašák. 

Dodáva, že dvor je vybavený kon-
tajnermi, traktorom s ťahačom 
kontajnerov, váhou. Obec má zaz- 

mluvnené všetky 
zložky separované- 
ho zberu – papier, 
plasty, sklo, odpa-
dové oleje, elektro 
odpad aj biologic- 
ky rozložiteľný ku- 
chynský odpad. „Na 
separovanie sa ľudí 
snažíme motivovať 
v čom najvyššej 
miere. Domácnos-
ti platia za zber 
odpadu osemnásť 
eur ročne. Poplat-
ky za odpad nie sú 
vyrubené na oso-
bu, ako to býva  
v iných mestách  

a obciach. Občania majú povin-
nosť si kúpiť šesť štítkov po tri 
eurá. Pred dom vyložia kuka nádo-
bu s vyseparovaným odpadom  
a tú vysype zberný voz. Ak poc-
tivo separujú odpad, nemusia si 
ich kupovať viac. A vyseparované 
zložky odpadu môžu odovzdať 
na zberný dvor bezodplatne,“ vy-
svetľuje starosta. 

Každá domácnosť zakrátko dos-
tane zadarmo 600-litrový kom-
postér i zbernú 23-litrovú nádobu 

R E G I Ó N

Zhovárali sme sa s Milanom Kašákom,  
starostom obce Liptovská Teplá.
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Starosta Liptovskej Teplej Milan 
Kašák je vo funkcii prvé volebné 
obdobie. Foto: Lívia Dvorská



na biologicky rozložiteľný odpad, 
do ktorej sa vkladá recyklovateľné 
vrecko. Vyseparovaný odpad na 
zberný dvor môžu odovzdať be- 
zodplatne. Vybudovanie zberného 
dvora hodnotí starosta ako dobré 
riešenie, obec je podľa neho vidi-
teľne čistejšia.

Pribudne chodník,  
ihrisko i bytovka 

V Liptovskej Teplej žije 1030 
obyvateľov. Ve-
ková skladba je 
podľa starostu 
vyvážená. Väčšia 
individuálna by-
tová výstavba 
(IBV) sa usku-
točnila niekoľko 
rokov dozadu. 
Väčšia lokali-
ta na takýto 
účel nateraz  
v katastri nie 
je. Vlani vznikla 
menšia lokali-
ta so štyrmi 
rodinnými do-
mami. Súkrom-
ný investor má  
v obci zámer 
postaviť by-
tovku a apart-
mánové domy. 
Na bytovku s dvadsiatimi by-
tovými jednotkami začalo sta- 
vebné konanie, ďalší projekt je 
zatiaľ v prípravnej fáze. Aký je 
záujem o byty obec nateraz, ne-
zisťuje, je to v réžii investora.  
V dedine sú dve bytovky zo 
sedemdesiatych rokov, tieto byty 
sú v súkromnom vlastníctve. 

Jedným z cieľov starostu je vybu-
dovanie oddychovej zóny na mies- 
te súčasného futbalového ihriska. 
Pred dvoma rokmi tu pribudlo 
multifunkčné ihrisko, nedávno 
tribúna. Tento rok chcú zreali- 
zovať detské ihrisko. Celý prie-
stor bude slúžiť sa šport, oddych 

a relaxáciu. „Podali sme  žiadosť 
na Ministerstvo, práce, sociálnych 
práce a rodiny SR, ktoré vyhlási-
lo výzvu na detské inkluzívne 
ihriská, teraz čakáme na výsle-
dok,“ prezradil ďalší z plánov prvý 
muž obce. 

Ďalším projektom, ktorý by 
chceli tento rok realizovať, je 
vybudovanie chodníka. „Ľudia 
si to žiadajú, chodia popri ceste 
tretej triedy, ktorá je mimoriadne 

 
 
 
frekventovaná, najmä v hlavnej 
turistickej sezóne, v lete aj zime,“ 
vymenúva plánované aktivity 
starosta. Plánovaná dĺžka chod- 
níka je 1,1 km, tento rok pripadá 
do úvahy 400 metrov. „Je to dosť 
finančne náročný projekt, čakáme 
na výzvy z európskych fondov, za-
tiaľ nevyšli, ale začať už musíme. 
Pravdepodobne siahneme aj po 
úvere, niečo použijeme z vlast-
ných zdrojov,“ konštatuje M. 
Kašák. Liptovská Teplá má bez-
mála 10 kilometrov miestnych 
komunikácií. Do niektorých 

ulíc a uličiek sa podľa starostu, 
vzhľadom na ich stav a rozloženie, 
chodník ani nevojde.  

Obecná škola paťdesiatročná

Obec hospodári v tomto roku  
s rozpočtom 1,4 milióna eur. 
Väčšiu časť z neho zhltne prevádz-
ka školských zariadení. Miestnu 
základnú školu navštevuje okolo 
260 žiakov, v materskej škole je 
takmer 50 detí. Škola, postavená 

v roku 1972, si 
pripomenie 50. 
výročie od vybu-
dovania a otvore-
nia. Je plno or-
ganizovaná a slúži 
ako spádová škola 
aj pre okolité obce 
Bešeňová, Turík, 
Ivachnová, Potok 
a Liptovský Mi- 
chal. Podľa staros-
tu má dobrý kre- 
dit a nestáva sa 
často, aby deti 
z obce chodili do 
školy do mesta, 
resp. inej obce. 

„V škôlke máme 
momentálne plný 
stav. Keďže je po- 
vinná predškolská 

dochádzka, máme povinnosť 
na ňu prijať aj deti z okolia. 
Keby sme počítali len s deť- 
mi z Liptovskej Teplej, kapaci- 
ta by bola nateraz dostatočná,“ 
vysvetľuje starosta.  

Aj v Liptovskej Teplej sa vzdeláva- 
jú utečenci z Ukrajiny. V škole 
je sedem detí, škôlka, vzhľadom 
na plný stav, menšie deti prijať 
nemôže. V rámci umiestňovania 
detí z Ukrajiny je dobré spoluprá-
ca medzi susediacimi obcami. 
Občania z Ukrajiny sú teraz uby-
tovaní v dvoch súkromných zaria- 
deniach, veľa takýchto kapacít  
v dedine nie je. 

R E G I Ó N
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Objekt, v ktorom sídli  Obecný úrad  
v Liptovskej Teplej.
Foto: Lívia Dvorská



Prosperujúci podnik 
vo vlastníctve obce

Obec má 5 zamestnancov, vrátane 
starostu. Spoločnosť Renop (pro-
tektorovanie pneumatík – pozn. 
red.), ktorého obec je stopercent-
ný vlastník, je podľa starostu do-
bre prosperujúci podnik. „Pri mo-
jom nástupe do funkcie dlhodobo 
vykazovala stratu, urobili sme  
z nej sociálny podnik a hľadáme 
ďalšie spôsoby jej reštrukturalizá-
cie.  Zo straty 75 tisíc eur sme ju 
dostali na zisk 
45 tisíc v minu-
lom roku,“ hov-
orí M. Kašák. 

Dodáva, že je  
prínosom nielen 
pre obec, ale ce- 
lý región. V spo- 
ločnosti s vyše 
60-ročnou tradí- 
ciou dnes pracu-
je 20 zamestnan- 
cov, ide o obča- 
nov Liptovskej 
Teplej a okolia. 
S drobnými o- 
becnými služba- 
mi si obec vysta- 
čí, verejnopros- 
pešných pracov-
níkov v tomto 
období nemá.

Kaštiele v havarijnom stave, 
železnica výhodou

V Liptovskej Teplej je viacero his-
torických objektov a kaštieľov, 
ktoré boli v minulosti jej pýchou. 
Dnes sú v horšom či lepšom stave. 
Všetky sú v súkromných rukách. 
„O jedinú vyhlásenú kultúrnu pa-
miatku v obci – Kostol sv. Filipa 
a Jakuba sa stará rímskokatolícka 
cirkev s pomocou obce či veria- 
cich,“ hovorí starosta. 

Z bývalého historického mlyna  
v blízkosti obecného úradu je dnes 

funkčný penzión. Cez obec pre-
chádza železničnú trať a jej pre-
vádzkovateľ tu má už dlhé roky aj 
zastávku. V oblasti cestovania je 
pre občanov prínosom a výhodou. 
Na zvýšený hluk v dôsledku po-
hybu vlakov cez obec sa podľa M. 
Kašáka dá zvyknúť a mnohí to 
ľudia ho už ani nevnímajú. 

Úspora nákladov je nevyhnutná 
na chod a prevádzku obce  

Liptovská Teplá je celá splynofiko- 

 
 
 
 
vaná. Obec má podpísanú zmlu-
vu na cenu plynu do konca júna 
a na elektrinu do konca roka.  
Samospráva už teraz, vzhľadom 
na nárast cien energií, prijíma 
a pripravuje opatrenia na ich 
šetrenie. Vypínať či utlmovať 
verejné osvetlenie sa, vzhľadom 
na bezpečnosť občanov, zatiaľ 
nechystajú. Do budúcnosti skôr 
uvažujú o výmene súčasných svie- 
tidiel za úspornejšie. 

Pred časom vykonali v kultúrnom 

dome rekonštrukciu vykurovania 
v dobrej viere, že ušetrené penia-
ze môžu použiť na iný účel alebo 
rozvoj obce. „V dôsledku hromad-
ného testovania občanov na Co- 
vid-19 sme museli vykurovať 
každý víkend. Navyše, miestnosť 
musela byť neustále vetraná. 
Takže výsledkom boli tepelné  
a tým aj finančné straty. Našťas- 
tie, sme nemuseli doplácať, ale 
neušetrili sme nič,“ konštatuje M. 
Kašák. 

Kandidovať za 
starostu chce aj  
v nasledujúcich 
voľbách, napriek 
zložitému obdo-
biu pre samo- 
správy. „Obec som 
po predchádza-
júcom vedení 
neprevzal v ideál-
nom stave. Bol tu  
dlh 380 tisíc eur,  
z neho je už 
väčšina splatená. 
Súčasná zadlže- 
nosť obce je 70 
tisíc eur. Zastaviť 
sa nechceme, ale 
pri investíciách 
musíme postupo- 
vať opatrne a s ro- 
zumom,“ uzatvára 

rozhovor starosta. Vedenie obce 
vo svojom prvom a na globálne 
udalosti zložitom období, hodnotí 
ako náročné. Ak mu ľudia dajú 
vo voľbách opäť šancu, chcel by 
pokračovať vo svojej terajšej práci 
a funkcii aj ďalej.     

Lívia Dvorská 
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Zdravotné stredisko v Liptovskej 
Teplej slúži aj obyvateľom okolitých 
strediskových obcí. 
Foto: Lívia Dvorská



Pre mnohých výstredný, pre  
iných slobodný fotograf, ktorý sa 
na svet pozerá umeleckým okom. 
Do umenia vkladá celý svoj život, 
no veľký kus seba venuje aj dru-
hým, ktorí to potrebujú. Peter je 
fotograf, ktorého Ružomberčania 
dobre poznajú. Je svojský, mi-
luje ľudí a rád ich fotí. Preferu-
je najmä pikantné fotografie  
s príbehom, no bežne fotí aj rodi- 
ny s deťmi či páry. Najnovšie sa 
venuje sociálnej fotografii. 

Počas pandémie sa umelcom 
nedostalo veľa úcty a uznania, 
nemal prácu, preto sa skúšal za- 
mestnať v grafickej agentúre, ale 
po týždni si uvedomil, že nezne-
sie autority, ktoré mu diktujú, čo 
má robiť. Je naučený žiť slobodne  
a niesť za seba zodpovednosť.

Tvoje diela vraj nie sú pre bežné 
oko z malého mesta. Prečo stále 
žiješ v Ružomberku?

Narodil som sa tu. Nemám tu 
prácu ani zákazky, ale mám tu 

Ľudia ma často súdia 
podľa mojej tvorby

ľudí, ktorí sú mi veľmi blízki. 
Okrem toho tu mám 85-ročnú 
maminu, ktorej chcem byť nablíz-
ku. Nebolo by voči nej fér len tak 
odísť. 

Je tvoja mama zároveň aj tvoj 
najväčší fanúšik?

Mama mojej práci nerozumie, 
stále mi hovorí, aby som začal 
robiť niečo normálne, aby som sa 
uživil. Dávnejšie som jej ukázal 
kalendár s nahými fotografiami, 
kde som aj ja. Povedala mi, že je to 
pekné, no neskôr sa opýtala, kedy 
dospejem.

Vždy si mal svojské videnie sve-
ta, ktoré ťa odlišovalo od ostat-
ných?

Ja som zažil socializmus, 
pamätám si na jeden úlet. Bol 
som na základnej škole, ako ôs-
mak som išiel do dámskeho ka- 
derníctva a dal som si urobiť tr-
valú. Nikomu sa to, samozrejme, 
nepáčilo. Riaditeľ ma vyhlásil do 
rozhlasu a učiteľka sa mi vyhráža-
la, že skončím vo väzení, ktoré 
bolo oproti základnej škole. Neľu-
toval som to.

Ako ťa ľudia vnímajú?

Ľudia vidia moje fotky ako 
neslušné a myslia si, že som taký 
aj ja. Tí, ktorí súdia, majú sami 
v sebe častokrát nevyriešené 
problémy. Je to vzor správania, 
vychádza to z detstva. Tí, ktorí 
majú v sebe zodpovedané svoje 
vlastné otázky sa nebudú po-

horšovať, keď uvidia na ulici diev- 
ča alebo chlapca s ružovými vlas-
mi. 

Stretávaš sa s negatívnymi ná- 
zormi na tvoju tvorbu?

Áno, často, no na rovinu mi nikto 
nepovie, že moje fotky sú hnusné, 
to si nikto nedovolí. Cez druhých 
áno, ale priamo nie. Dokonca mi 
chodili aj výhražné SMS-ky, že mi 
zamrzne úsmev na perách.

Odkiaľ čerpáš inšpiráciu na fo- 
tenie?

Čo ja viem, zo života. Inšpiráciu 
mám všade okolo. Zapisujem si 
poznámky, napríklad, keď poze- 
rám film a sú tam zaujímavé témy 
alebo dialógy, rovnako keď sa mi 
niečo sníva. Najlepšie sa mi tvorí, 
keď mám ťažké životné obdobie. 
Tvorím cez emócie, cez pády, kedy 
do tvorenia dávam dušu.

Čo ťa najviac fascinuje na fote-
ní?

Na fotení je najkrajšia spätná väz-
ba od ľudí, ktorých fotím a uží- 
vajú si to. Fotím akékoľvek typy 
fotiek. Od rodinnej fotografie cez 
tehotnú babu až po pikantné fo-
tografie. Nechcem to kvôli ľuďom 
škatuľkovať a tváriť sa, že fotím 
len jeden typ fotiek len preto, aby 
sa im to páčilo. Ak sa niekomu 
nepáči, čo fotím, tak ma jednodu-
cho neosloví.

Akým spôsobom si vyberáš ľudí 
na fotenie? Ako reagujú?
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Hovorí kontroverzný fotograf Peter ERZVO Zvonár,  
ktorý rád fotí pikantné fotografie a nehanbí sa za to.

Peter ERZVO Zvonár
Foto: archív P. Zvonára 



Cez sociálne siete, na ulici alebo 
vo fitness centre. Väčšina z nich 
sa najskôr zľakne, keď uvidia, čo 
fotím, potom sa chvíľu rozprá-
vame a zrazu zmenia názor. Po-
trebujú čas a dôveru. Na fotení sa 
ich vždy pýtam, či sa ich môžem 
dotknúť, keď potrebujem niečo 
napraviť alebo posunúť. Nikdy 
sa nedotýkam ľudí bez ich povo-
lenia, pretože im to môže byť ne-
príjemné.

Aká je atmosféra v tvojom  
ateliéri, keď fotíš?

Pri fotení viem 
byť dosť hnusný 
na ľudí, ktorí tam 
nemajú čo robiť. 
Akonáhle mi do 
práce zasahuje 
niekto, koho ani 
nefotím, viem 
byť fakt zlý. Vte- 
dy ide všetko 
bokom. Ja vidím 
len model, ten 
objekt a chcem 
urobiť najlepšiu 
fotografiu, akú 
viem. 

Videla som, že 
si mal aj viaceré 
významné výsta- 
vy. Kde všade si vystavoval svoje 
fotografie?

Moja prvá výstava bola v roku 
2014 v Ružomberku v Kultúrnom 
dome, kde som mal svoje diela 
vystavené rok. Potom som vys-
tavoval niekoľkokrát v Prahe, raz  
v New Yorku či Dubaji.

Dubaj je náboženská krajina. 
Ako vnímali tvoje fotografie?

V Dubaji vyhrala fotografia Ježiša 
Krista, ktorý pije Coca-Colu. Bol 
som prekvapený, že to prijali, 
západný svet to neodsudzuje. 

Čo si chcel povedať fotografiou 
Ježiša Krista, ktorý pije ko- 
merčný nápoj?

Fotografiou som chcel upriamiť 
pozornosť na dve najväčšie ikony 
na svete. Ježiš Kristus je kontro-
verzná postava a najväčšia „znač-
ka“ kdekoľvek na svete, rovnako 
ako Coca-Cola, preto som to 
spojil. Na fotografii je aj ryba, 
ktorá vyjadruje fakt, že Ježiš kŕ-
mil chudobný ľud rybami, vodu 
a vínom. Som veriaci a verím  
v Boha. Keď sa ma ľudia pýtali, 
prečo ho hanobím, snažil som sa 

 
  
 
 
im vysvetliť, že ho nehanobím, 
je to len môj pohľad. Vnímam ho 
ako človeka, ktorý prišiel na ten-
to svet pomáhať druhým a nikoho 
nesúdil.

Zo sveta sa vrátime opäť na 
Slovensko. Ako vnímaš umenie 
v Ružomberku?

Ja ho nevnímam nijak. Jediné 
umenie vnímam cez Galériu Ľu-
dovíta Fullu. Je mi strašne ľúto, 
že Fullove diela skončili niekde 

v depozitári. Keby bol Fulla kde-
si v Rakúsku či Nemecku, tak by 
ním to mesto žilo. Ružomberok 
by mal byť postavený na Fullovi, 
už keď vstupujeme do mesta, mal 
by tam byť Fulla. Keby to tak bolo, 
prilákalo by to sem vzdelaných  
a kultúrnych ľudí, ktorí by priš-
li za umením. Akonáhle by sem 
prišli ľudia, mesto by začalo kvit-
núť.

Pár mesiacov dozadu si začal na 
svojom profile zobrazovať ľudí 
z Ružomberka, ktorí to v živote 
nemajú jednoduché. Prečo si sa 

rozhodol veno-
vať sociálnej fo-
tografii?

Pred štyrmi rok- 
mi som sa pre-
chádzal s mojou 
fenkou Miou, ke- 
dy som objavil 
miesto, kde sa 
stretávajú ľudia 
bez domova. Ako 
fotografa ma 
prvotne zaujali 
ich strhané tvá- 
re a sklenené 
pohľady. Chodil 
som za nimi k Ba- 
vlnárskym zá- 
vodom asi tri 

mesiace, nosil som im potra- 
viny. Napokon som tam prišiel 
s fotoaparátom. Počas fotenia 
mi rozprávali rôzne príbehy. 
Následne som ich príbehy zdieľal 
na sociálnych sieťach.

Predtým bol tvoj profil plný 
erotických fotiek či krásnych 
mužov a žien. Ako na to rea-
govali ľudia, ktorí zrazu uvi-
deli známych bezdomovcov  
z Ružomberka? 

Ľudia chceli ihneď pomáhať a po-
sielali im balíky plné vecí, ktoré 
potrebujú. Malo to skvelé ohlasy.
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Jeho diela vystavoval v New Yorku 
či Dubaji.
Foto: Peter ERZVO Zvonár
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Čo bolo tvojím cieľom pri fotení 
takýchto fotografií? 

Mojim cieľom nebolo zverejniť 
ich príbeh, pomôcť im, ale skôr 
nafotiť ich, zaznamenať príbeh, 
urobiť výstavu a ukázať ľudom, že 
sú to úplne normálni ľudia. Áno, 
je pravda, že z veľkej miery sa do 
toho dostali svojím pričinením, 
ale bez pomoci. Nikto im nepo-
mohol. Systém je nastavený tak, 
že urobíš nejakú chybu, prídeš  
o majetok a máš exekúciu na krku. 
V našom štáte neexistuje žiad- 
na agenda, ktorá 
by im dokázala 
pomôcť.

V takomto sys-
téme asi nemajú 
motiváciu na 
zmenu.

Bezdomovci prídu 
do štádia, kedy im 
je už všetko jedno. 
Nemajú motiváciu, 
nemajú nič. Majú 
len alkohol, ktorý 
im pomôže za-
budnúť na realitu,  
v ktorej žijú.

Následne si začal 
na svojom profile 
prezentovať deti  
s autizmom. Ako 
si sa k nim dostal?

K týmto detičkám som sa dostal 
práve cez bezdomovcov, ktorým 
ľudia darovali veľa oblečenia, 
potravín či techniky. Jeden pán 
im chcel darovať nový iPad, čo 
sa mi zdalo zbytočné. Nevyužili 
by ho, tak sme sa dohodli, že ho 
prezdieľam na sociálnych sieťach. 
Vtedy mi jedna pani odporučila 
združenie SPOSA – Spoločnosť 
na pomoc osobám s autizmom 
v Ružomberku. Tam sa detičky 
učia na iPade motoriku a komu-
nikáciu, preto mi to prišlo ako 

dobrý nápad darovať ho práve im.

Vnímal si predtým autizmus?

Autizmus som predtým moc 
nepoznal, vnímal som ho iba 
skreslene cez film Rain Man.

Čo ťa prekvapilo na živote ľudí  
s autizmom? 

Prekvapilo ma, ako veľmi je se- 
xualita tabu. Keďže som otvorený 
človek, zaujímalo ma, ako to fun-
guje, keď dospieva autistické diev- 

 
 
 
ča alebo chlapec. Ich mamičky 
mi hovorili, že túto tému s deťmi 
neriešia žiadni odborníci, nechá- 
vajú to jednoducho tak. Lenže tej 
babe, ktorá má menštruáciu, nik-
to nevysvetlí, že použité hygie- 
nické potreby nesmie vyhodiť 
niekde v parku, lebo aj to sa môže 
stať. Nikto s nimi v tomto ne-
preberá hranice, čo si môžu do-
voliť a čo nie.

Prečo si sa rozhodol prezento- 
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vať takúto tému?

Chcem ju prezentovať, aby ľudia 
vedeli, že takíto ľudia sú, že rodi- 
ny majú problémy, že im chý-
ba napríklad stacionár, ktorý  
v Ružomberku nie je. Ako si môžu 
rodičia oddýchnuť, keď sa im  
o dieťa nemá kto postarať? Vtedy 
si uvedomíš, že tvoje problémy sú 
bezvýznamné oproti tým, ktoré 
musia riešiť ľudia bez domova ale-
bo rodiny autistických detí.

Fotiť autistické deti asi nie je 
vôbec jednodu- 
ché.

Je to zaujímavé, 
tie detičky sú 
veľmi aktívne. 
Počas fotenia si 
spievame, nahá- 
ňame sa, tlies- 
kame, behám so 
šiltovkou, deti 
reagujú na svet-
lo. Niekedy sa aj 
pozrú do objek-
tívu, čo u nich 
nie je zvykom. 
Jeden chlapec 
nám prvýkrát 
dokonca utie-
kol, no nedávno 
sa mi podarilo 
nafotiť ho. Zau-
jali sme ho le- 

piacou páskou, vďaka ktorej ostal 
sedieť.

Mal si aj negatívne pripomien-
ky na tvoju tvorbu, ktorá od 
erotických fotografií prešla na 
sociálnu tému?

V súvislosti s príbehom o auti-
stických deťoch som mal veľmi 
negatívnu skúsenosť. V SPOSE je 
približne štrnásť rodín, ktoré som 
mal fotiť. Jedna z rodín bola až tak 
ortodoxne kresťanská. Nasledu-
júci deň sa mi ozvala konateľka, 
ktorá mi oznámila, že dostala 

Peter sa venuje sociálnej fotografii, 
cez fotky približuje rôzne životné 
príbehy. Foto: Peter ERZVO Zvonár



e-mail, v ktorom sa vyhrážala 
práve táto rodina, že ak budú aj 
naďalej so mnou fotiť, tak odídu 
z organizácie a ak by sa nejaké 
peniaze v budúcnosti vydražili  
z výstavy týchto detí, tak ich 
neprijmú, pretože to podľa nich 
budú peniaze od diabla. Hlaso- 
vanie sa nakoniec uskutočnilo, 
kde ich ostatné rodiny prehlaso- 
vali.

Popri fotení bezdomovcov či  
autistických detí si pohotovo 
reagoval aj na pomoc Ukrajin- 
com. Prečo si sa rozhodol 
byť dobrovoľníkom a začal 
si pomáhať aj takýmto spô- 
sobom? 

Keď začala pan- 
démia, cítil som 
sa nepotrebný 
pre spoločnosť. 
Nemal som  
prácu. Niekedy 
dávno som 
chcel robiť do-
brovoľníka, na- 
príklad v Sýrii, 
ale neodhod-
lal som sa. Až 
prišla vojna na 
Ukrajine, ktorá 
nutne potrebo- 
vala dobrovoľníkov na hranice. 
Hneď som sa ozval viacerým or-
ganizáciám. Mnohé sa mi dote- 
raz neozvali, taký nápor mali. Pri- 
hlásil som sa do jednej skupiny, 
kde som ponúkol svoj čas, svoje 
auto a pomoc druhým, ktorí to 
potrebujú. Ozvali sa mi z Misij- 
ného strediska v Matejkovej. 
Problémom boli peniaze, ktoré 
som ako umelec počas pandémie 
nemal. Založil som preto zbier-
ku, kde mohli ľudia prispieť do-
brovoľnou čiastkou. 

Čo obnáša byť dobrovoľníkom?

Peniaze. Okrem toho je dôležité si 
to logisticky vymyslieť, aby to ne-

bolo na úkor zdravia a bezpečnos-
ti. Často som bol po dvoch dňoch 
vyčerpaný, no je veľmi dôležité, 
aby človek nevyhorel. Dostal som 
aj správy, že na tom zarábam, že 
si od Ukrajincov pýtam peniaze za 
prevoz. Neskôr som sa tých Ukra-
jincov pýtal, či si od nich niek-
to pýtal peniaze, no popreli to. 
Možno sa to tam zopárkrát stalo, 
ale nikto mi to nepotvrdil.

Pamätáš si nejaké príbehy,  
ktoré ti porozprávali?

Najväčšiu emóciu som mal 
prvýkrát, keď som išiel po prvú 
trojčlennú rodinu. Ani oni, ani ja 

 
 
 
sme nevedeli, do čoho ideme. Oni 
si sadli v strachu dozadu do auta, 
tak som ich matke, Snežene, pove-
dal, nech si sadne dopredu a urobí 
si pohodlie. Nakoniec si prisadla. 
Keď sme išli večer cez Slovensko, 
bola krásna obloha plná hviezd. 
Snežena ju obdivovala, zalamova-
la rukami a plakala. 

Všimla som si, že niektorých 
Ukrajincov aj fotíš.

Samozrejme, že ich fotím. Tým 
ľudom treba dať pocit nejakej 
práce, nejak ich zaujať. Som foto-

graf, takže nebudem len pomáhať, 
budem aj fotiť. A tak som ich na-
fotil. Oni mi radi zapózovali, mali 
z toho fotenia zážitok, usmievali 
sa. Sú to normálni ľudia, ktorí žili 
normálne aj predtým. Možno desať 
percent sa nechce fotiť, no ostat-
ní s tým nemajú žiadny problém.  
Z každého fotenia im vytlačím 
fotku, aby mali pamiatku.

Takže nepomáhaš len mate- 
riálne, ale najmä psychicky. Po 
tomto všetkom, máš rád ľudí?

Áno, mám, veľmi. Viem ich po-
chopiť. Posledné obdobie sa 
síce valí na mňa vlna nenávist-

ných poznámok, 
ale ja viem, že 
každý má svoju 
pravdu a každý tú 
pravdu vidí svo-
jím spôsobom.  
Z nejakého dôvodu 
reaguje tak ako 
reaguje a nebudem 
sa s ním o tom 
škriepiť. Ja som 
taký šašo. Čím 
viac toho zaži-
jem, tým viac ma 
to napĺňa. Teraz 
pomáha veľmi veľa 
ľudí, mnohí z nich 

to nikde nezverejňujú. Ja som 
len malá kvapka v mori, sú tu iní, 
ktorí pomáhajú oveľa viac. Keby 
som mal rodinu alebo zamest-
nanie, tak si asi nemôžem dovoliť 
takto pomáhať.

Patrícia Kurpašová
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Peter (vľavo) s matkou Sneženou, 
synom a manželom.
Foto: archív Petra Zvonára



Písal sa rok 2011, kedy ich dcéra po-
prosila, či u nich s mužom a dvomi 
malými deťmi môžu prespať. Údaj- 
ne im plesnel dom, pravda však 
bola niekde inde. Na druhý deň 
ráno ich prekvapili pracovní-
ci z Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny  
s tým, že ich dcéra, mat-
ka dvoch detí, je psy-
chicky chorá a túla sa s 
deťmi po uliciach.

,,Vnučky Miriam a Mo- 
niku máme súdom zve- 
rené do opatery. Dcéra 
je psychicky chorá, má 
depresiu a nezvláda to. 
Neužíva lieky, odmieta 
chodiť na psychiatriu, 
je zlá,“  smutne priznala 
stará mama Marková, 
ktorú prerušila 11-ročná 
Miriam. ,,Mama si stále 
niečo šepká.“

Otec o dcéry nejaví 
veľký záujem

Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny zveril deti 
do náhradnej starostli-
vosti starým rodičom, 
pretože matka odišla na psychi-
atriu a otec musel pracovať, keďže 
mladá rodina splácala pôžičku. 
Starí rodičia s tým súhlasili, no 
verili, že to bude dočasné, kým sa 
ich dcéra prelieči na psychiatrii. 
Za jedenásť rokov však nevideli 
žiadnu snahu ani výsledok. 

,,Veľa sme chodili po súdoch, oni 
už potom prestali chodiť. Zať dal 

Prišli k nim na jednu noc, 
vnučky tam ostali dodnes

odvolanie, že deti chcú naspäť, 
ale na súd neprišli. Nechceli sme 
ich dať do detského domova, 
chceli sme sa o ne postarať my 
s manželom. Myslela som, že to 
bude trvať mesiac. Verili sme,  

 
 
 
že dcéra sa vylieči, ale nič sa 
nestalo. Deti sú dodnes s nami,“ 
usmiala sa stará mama na šte-
botavé vnučky. Neskôr sa 
pred nimi preriekla, že si ich 
chceli adoptovať jedni man- 
želia, ale nakoniec sa s mu- 
žom rozhodli, že z posledných síl 

sa o deti postarajú. 

Monika a Miriam o ich otcovi 
veľmi nehovorili. ,,Otec je divný, 
dlhé roky nechodil do práce. 
Minule nám kúpil hodinky, ale 

bolo to zvláštne, 
lebo predtým nám 
nikdy nič nekúpil, 
teda okrem cukríkov  
a iných sladkostí,“ 
prezradila 13-ročná 
Monika.

Okrem dvoch dcér 
majú rodičia Brodňan-
skí ešte jedného syna, 
10-ročného Ondre-
ja, ktorý s nimi býva  
v rodinnom dome. Aj 
v tomto prípade bola 
snaha odovzdať ho 
starým rodičom. ,,Nech 
sa na mňa Pán Boh  
a dieťa nehnevajú, ale 
tretie dieťa by sme už 
nezvládli. V tom čase 
sme mali 64 rokov. Na-
koniec sa oňho posta-
ral jeho otec, ktorý bol 
na otcovskej dovolen-
ke 6 rokov,“ zalomila 
rukami stará mama 

Marková.

S pokojným dôchodkom  
sa museli rozlúčiť 

Keď ich rodičia doniesli ku 
starým rodičom, mladšia z diev- 
čat, Miriam, mala len štyri 
týždne, bola ešte vo vankúši-
ku. Staršia Monika mala rok  
a pol. ,,Najťažšie na tom bolo, 

P R Í B E H

Starí rodičia Markovci z Hrboltovej sa už jedenásť rokov starajú 
o deti svojej psychicky chorej dcéry.
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Starí rodičia sa namiesto rodičov 
starajú o vnučky už jedenásť rokov.
Foto: Jaroslav Moravčík



že nás postavili pred hotovú 
vec. Bolo to strašné vypätie, my 
sme boli zvyknutí byť sami, na 
dôchodku. Zrazu, keď vrzla pos- 
tieľka, už som bola hore. Týždeň 
som nevyšla z tohto domu. Bolo 
to veľmi vyčerpávajúce,“ ukáza-
la stará mama na svoj dom, 
kde s manželom vychovali päť 
detí vrátane dvoch vnučiek.  
S prebaľovaním či kúpaním 
im pomáhala druhá dcéra, 
ktorá chodila z 12-hodinovej 
práce rovno k 
nim.

75-roční starí ro- 
dičia si neužíva- 
jú dôchodok ako 
bežní dôchodco- 
via. Už jedenásť  
rokov sa starajú  
o dve dievčatá, 
ktoré si ani nepa- 
mätajú, že pred- 
tým žili inak. 
Namiesto oddy-
chu na dôchod-
ku boli Markovci 
nútení nanovo 
si zopakovať starostlivosť o malé 
deti a opäť sa stali rodičmi. Dnes sú  
z dievčat školáčky, ktoré sú šikovné 
a veľmi pokorné. ,,Všetko sme to, 
našťastie, zvládli. Minulý rok sme  
s mužom oslavovali 50-rokov man- 
želstva. Navzájom sa dopĺňame a 
sme si oporou.  Jeden by to nez- 
vládol,“ pozrela sa pani Marko- 
vá na manžela a povzdychla si.

Vnučky si nevedia starých 
rodičov vynachváliť, trávia s nimi 
veľa času, snažia sa im pomáhať 
v domácnosti, so záhradkou či 
s prácami okolo domu. Aj počas 
našej návštevy sme ich zastihli 
pri tom, ako spoločne pracovali  
v záhradke. 

Potrebujú peniaze  
na zubný strojček

Peniaze pre deti od dcéry a zaťa ne- 

 
 
 
 
videli vyše roka. Dlžili im viac ako 
tisíc eur. Mesačne im mali posie-
lať 105 eur za obe deti. Pravidelne 
začali platiť, až keď im exekúcia 
chcela zobrať dom. ,,Za deti nám 
neplatili ani cent, tak sme to dali 

na súd. Posielajú nám len rodinné 
prídavky, tie peniaze nám vydržia 
maximálne týždeň,“ povzdychla 
si stará mama, ktorá vyrátala, čo  
všetko museli platiť, aby sa dôstoj- 
ne postarali o dve malé deti.

„Monika ide na strojček, pretože 
má krivé predné zúbky, to bude stáť 
veľa peňazí. Ich rodičia si myslia, že 
keď pošlú 105 eur, že dali pol sveta,“ 
vysvetlila pani Marková. „Našťastie, 
našli sa aj ľudia, ktorí nám pomáha-

jú. Takým je aj Robo 
Kolár, predseda ob- 
čianskeho združenia 
Inštitút RK, ktorý 
nás už niekoľko ro- 
kov podporuje, za čo 
sme vďační.“ Daro- 
val im notebook, 
ktorý bol potrebný 
počas pandémie pri 
dištančnom vzdelá- 
vaní. Zaplatil im aj 
dva letné tábory

Obaja starí rodičia 
už majú svoje sta- 
rosti, tie idú ruka  

v ruke s vekom. Bolia ich kríže, 
kĺby, no napriek tomu na to 
nemajú čas myslieť, pretože 
stále musia nájsť silu na svoje 
vnučky, ktoré sa zo dňa na deň 
stali ich deťmi. ,,Človek už musí 
kalkulovať, čo treba skôr poro-
biť,“ dodal na záver starý otec. 
 
Patrícia Kurpašová
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Monika (vľavo) a Miriam (vpravo) sú 
šikovné dievčatá, ktoré pomáhajú 
starým rodičom s domácnosťou
Foto: Jaroslav Moravčík 

Do projektu Pomôžte nám pomôcť, ktorý organizu-
je Občianske združenie Inštitút RK a jeho predseda 
Robo Kolár, prispel sumou 500 eur aj pán Ladislav 
Jacko z Ružomberka, ktorý zareagoval na výzvu. Aj 
vďaka jeho daru pred Vianocami odovzdali nové 
postele pre sestry Miriam a Moniku Brodňanské, 
ktoré sú v pestúnskej starostlivosti u svojich starých 
rodičov v ružomberskej mestskej časti Hrboltová. 

„Spolu s kolegami sme im pomohli s donáškou aj 
montážou. Dievčatá už vyrástli a potrebovali väčšie 
postele, navyše jedna zo starých postelí sa už po 
5o-ročnom používaní takmer rozpadla. Verím, že 
dievčatá si vychutnávajú zdravý spánok na nových 
posteliach. Nech dobre slúžia a sladké sny,“ zaželal 
R. Kolár, ktorý im odovzdal aj vianočný darček – 
mobilné telefóny.

Postele pre sestry u starých rodičov



Spoločnosť Mondi SCP predstavi-
la svoj zámer realizovať projekt 
obnovy kotla na biomasu vo svo-
jom ružomberskom závode, ktorý 
v budúcnosti zabezpečí stabilné 
dodávky tepla aj pre obyvateľov 
mesta.

Mondi SCP, najväčší integrovaný 
závod na výrobu 
buničiny a papie- 
ra na Slovensku, 
pozvalo predsta- 
viteľov mesta Ru- 
žomberok a sta-
rostov okolitých 
obcí, aby odpre- 
zentovalo svoj zá- 
mer obnovy kot-
la na biomasu. 
Spoločnosť mo-
mentálne zvažuje 
dve alternatívy 
pre jeho obnovu – 
buď zrekonštruu-
je existujúci kotol 
alebo ho nahradí 
novým. „Nakoľko 
je povoľovací pro- 
ces na výstav-
bu nového kotla 
časovo náročný, podávame svoj 
zámer ministerstvu životného 
prostredia už teraz. Stále však 
analyzujeme obidve možnosti,“ 
uviedol Vladimír Krajči, technický 
riaditeľ Mondi SCP.

Znížia množstvo emisií

Ak bude schválená druhá možnosť 
a spoločnosť postaví nový kotol, 
papierne by zvýšili objem a efek-
tivitu výroby tepla a zároveň by sa 

Papierne idú obnoviť  
kotol na biomasu 

zvýšila energetická sebestačnosť 
závodu. Na druhej strane, použi-
tie najlepších dostupných tech-
nológií garantuje plnenie nových 
európskych emisných limitov 
- limity oxidov dusíka (NOx) sa 
znížia o približne 50 percent a tu-
hých znečisťujúcich látok (TZL) 
o 83 percent v porovnaní so  

 
 
súčasnou úrovňou. Investícia do 
nového zariadenia by bola kon- 
krétnym krokom spoločnosti na 
dosiahnutie ambicióznych cieľov 
trvalej udržateľnosti, ktoré skupi-
na Mondi predstavila prostred-
níctvom svojho akčného plánu 
MAP 2030.

„V súlade s našimi cieľmi 
udržateľnosti vnímame obidve 

možnosti obnovy kotla veľmi 
pozitívne. Ak chceme byť kon- 
kurencieschopní, musíme aj 
naďalej pracovať na riešeniach, 
ktoré znižujú našu špecifickú e- 
nergetickú stopu ruka v ruke s do-
padmi na životné prostredie. Bio-
masa pochádza z obnoviteľných 
zdrojov, vďaka čomu náš závod 

zníži svoju uhlíko- 
vú stopu a závis-
losť od fosílnych 
palív používaných 
na výrobu tepla. 
V prípade nového 
kotla by išlo o vý- 
menu starého za- 
riadenia za no- 
vú modernú tech- 
nológiu s väčším 
výkonom, pričom 
palivová základňa 
by ostala rovna- 
ká,” vysvetlil V. 
Krajči.

Zdroj tepla  
pre mesto

Významným bene- 
fitom projektu je 

aj fakt, že spoločnosť ako výhrad-
ný dodávateľ tepla v meste, za-
bezpečuje prostredníctvom kot-
la na biomasu stabilné dodávky 
tepla pre občanov Ružomber-
ka. V súčasnosti je na centrálne 
zásobovanie teplom napojených 
približne 60 percent obyvateľov 
mesta, takmer všetky školy, škol-
ské zariadenia a veľká časť ve- 
rejných inštitúcií na území mesta. 

K zdroju je možné v budúcnos-

Vedenie Mondi SCP chce o projekte, ktorý vyrába teplo 
aj pre Ružomberčanov, diskutovať aj s verejnosťou. 
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Projekt obhajoval aj Miloslav Čurilla, 
predseda predstavenstva Mondi SCP. 
Foto: Mondi SCP
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ti pripojiť aj ďalších záujemcov, 
ako napríklad nové nájomné 
byty v rámci mesta, alebo vojen-
skú nemocnicu či novú plaváreň. 
„Centrálne vykurovanie je výrazne 
šetrnejšie k životnému prostredie 
ako spaľovanie tuhého paliva v ma- 
lých lokálnych zdrojoch tepla. 
Našim cieľom je preto byť aj naďalej 
stabilným dodávateľom tepla pre 
občanov, ktoré je vyrobené z obno-
viteľných zdrojov,” dodal technický 
riaditeľ Mondi SCP.

Využijú viac biomasy

„Spaľovanie komunálneho od- 
padu v novom kotly nebude 
možné, jeho technológia nie je na 
to vhodná, naviac 
na takýto účel 
treba mať vybu-
dované skladova- 
cie priestory, do-
pravu a ďalšie 
zariadenia, ktoré 
nie sú súčasťou 
nášho projektu. 
Naším záujmom 
je zvýšiť podiel 
recyklácie odpa-
dového papiera, 
na čo sa chceme  
v budúcnosti viac 
zamerať,“ odpove-
dal V. Krajči, na 
otázku primátora 
Igora Čombora, či 
sa v kotly nebude 
spaľovať aj ko-
munálny odpad. 

Nový kotol by mal využívať viac 
biomasy a menej zemného ply-
nu, čo sa v tomto období, keď je 
hrozba výpadku dodávok plynu  
z Ruska, ukazuje ako správny 
krok. Technický riaditeľ Mondi 
SCP doplnil, že zámerom je vy-
užívať aj biomasu, ktorá ostáva 
v lesoch po ťažbe nespracovaná. 
Ide napríklad o konáre spílených 
stromov. „Pri väčšom množstve 
tejto suroviny by sme chceli vy-

užiť viac dopravu po železnici 
na úkor kamiónovej,“ pripustil V. 
Krajči.

Zámer Mondi SCP ocenil aj 
poslanec Milan Šlávka, ktorý je 
zároveň riaditeľ Mestských lesov 
v Ružomberku. „Dnes je už možné 
vytiahnuť celý strom na miesto 
spracovania, odvetviť ho, takže 
konáre a haluzina neostanú v lese, 
ale dajú sa odviezť a využiť. Toto 
je súčasný trend a veľká možnosť 
získať lacnejšiu biomasu, ktorej je 
v našich lesoch dostatok.“

Významný dodávateľ tepla

Poslanec Patrik Habo sa zaujímal  

 
 
 
o možnosti investícii do mest-
skej spoločnosti CZT. „Keďže 
nový kotol bude efektívnejší  
a vyrobí viac tepla, pýtam sa, či 
existuje možnosť, ako nám Mondi 
vie pomôcť zabezpečiť zdroje na 
výstavbu sietí, aby sme mohli na-
pojiť nových odberateľov.“

Miloslav Čurilla, predseda pred-

stavenstva Mondi SCP, mu vy-
svetlil, že v súčasnosti je v rám-
ci Slovenska vyčlenených sto 
miliónov eur z eurofondov na pod-
poru rozvoja lokálneho vykurova-
nia a modernizácie distribučných 
sietí. „Budeme sa snažiť získať 
peniaze aj z tohto zdroja.“ Podľa 
M. Čurillu dodávky tepla by chceli 
rozšíriť aj pre občanov okolitých 
obcí.

„Väčším problémom pre kva- 
litu ovzdušia sú lokálne zdroje 
vykurovania, ktoré majú nižšie 
komíny ako jeden vysoký komín  
z kotla na biomasu s nižším 
množstvom emisií a tuhých 
znečisťujúcich látok,“ reagoval V. 

Krajči na otázku 
poslankyne Anny 
Šanobovej na po-
trebu výstavby 
nového komína 
a jeho výšku, 
ktorú určí štúdia 
posúdenie vply-
vov na životného 
prostredie (EIA).

V oboch prípa-
doch sa uvede-
nie kotla do pre-
vádzky očakáva 
v roku 2027. Ešte 
predtým chcú 
zástupcovia Mon-
di SCP prezen-
tovať svoj zámer 
na mestskom zas-
tupiteľstve a vy-

užiť aj iné možnosti predstavenia 
projektu verejnosti. „Verím, že keď 
spojíme sily, podarí sa nám čo naj- 
skôr dostať rozhodnutie, ktoré 
bude výhodné pre nás všetkých,“ 
zdôraznil na záver Matjaž Gorjup, 
nový prezident ružomberských 
papierní.

Miroslav Parobek
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Na prezentácii sa zúčastnilo vedenie 
mesta a poslanci Ružomberka aj 
starostovia okolitých obcí.
Foto: Mondi SCP



Miroslav Nemec            archív Liptovského múzea

Kto sa staral  
o ružomberské lesy  

H I S T Ó R I A

V prvej polovici 19. storočia malo hospodárenie  
v mestských lesoch na starosti viacero ľudí.
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S
everné hornaté regióny 
Uhorska nemohli v kva- 
lite poľnohospodárskej 
pôdy konkurovať juž- 
nejším krajom. Ich bo-

hatstvo sa ale ukrývalo v horách 
a lesoch. Tie poskytovali prevažne 
kvalitné drevo, či už na stavbu 
domov, remeselné výrobky ale-
bo kúrenie. Starostlivosť o toto 
bohatstvo však bolo prevažne 
odsúvané na vedľaj- 
šiu koľaj. Aj keď už  
v stredoveku existo- 
vali rôzni „strážcovia 
kráľovských lesov“, 
ich hlavné úlohy 
boli spojené najmä 
s poľovačkami. Až  
v 16. storočí sa začalo 
s cieľavedomým hos- 
podárením v uhor-
ských lesoch. Mestá 
a panstvá začali ná- 
sledne zakladať svoje 
vlastné lesohospodár-
ske orgány, v ktorých 
pôsobil špecializova- 
ný personál. 

Od varovčíka  
po lesného inšpektora

S lesným personálom v Ružom- 
berku sa začíname v archívnych 
dokumentoch stretávať asi od 
začiatku 17. storočia. Vtedy sa  
v dokumentoch začala objavovať 
funkcia „varovčíka mestských há-
jov“, teda mestského hájnika. Je 
možné, že táto funkcia existovala 
už pred týmto obdobím, nemáme 
o nej však doposiaľ žiadne správy. 
K hájnikovi postupne pribúdali 
ďalší zamestnanci. V prvej polo- 
vici 19. storočia, v čase, kedy sa už 
na lesy nepozeralo len ako na ne-
obmedzený zdroj drevnej hmoty, 
malo hospodárenie v mestských 
lesoch na starosti niekoľko ľudí. 

Dôležitou, ak nie najdôležitejšou, 
osobou v tejto sfére bol lesný in- 
špektor. Lesní inšpektori tiež 

často zastávali aj iné funkcie  
v mestskej samospráve. Spravidla 
to bola funkcia orátora. V niek-
torých rokoch zastávali funkciu 
lesného inšpektora až dvaja ľudia, 
vtedy sa hovorilo o hornom a dol-
nom lesnom inšpektorovi. 

Od začiatku 19. storočia až do re- 
volučného roku 1848 sa vo funk-
cii lesného inšpektora vystriedalo  

 
 
 

14 ľudí. Najdlhšie pôsobiacim bol 
Andrej Bohúň, ktorý túto funk-
ciu zastával až počas dvanástich 
rokov. Okrem neho sme sa tu 
mohli stretnúť aj s menami ako 
Jozef Mrva, Matej Opršal, Ján 
Opršal alebo Michal Janček. Les- 
ný inšpektor musel, samozrejme, 
pri preberaní svojej funkcie zložiť 
prísahu.

Horári s valaškou a ciachou

Inšpektorovi boli priamo podria- 
dení horári. Najskôr boli traja, 
avšak od roku 1817 sa už stretá-
vame so štyrmi horármi. Za 
skúmané obdobie sa na horár-
skych postoch vystriedalo až 41 

ľudí. Z nich najdlhšie túto funk-
ciu vykonával Ján Hýroš (mi- 
nimálne počas dvadsiatich rokov). 
Rovnako aj horári museli na začiat- 
ku svojej služby skladať prísahu. 
Následne dostali horársku valaš-
ku, ktorej súčasťou bola ciacha 
na označovanie vyťaženého dre-
va. Táto ciacha bola však v roku 
1825 z valašiek odstránená, aby sa 
predišlo jej zneužitiu. Horárske 

valašky museli horári 
na konci svojej služby 
(na Sviatok všetkých 
svätých) odovzdať 
richtárovi. 

Jednotliví horári ma- 
li ružomberský chotár 
medzi sebou rozde- 
lený. Napríklad v ro- 
ku 1804 horár Michal 
Zvada dohliadal nad 
územím rozkladajú- 
cim sa medzi Lud-
rovskou dolinou a po- 
tokom Revúca, Mar-
tin Baltiško mal na 
starosti oblasť od de- 
diny Liptovská Osa- 

da až po lokalitu Žiar a horár 
Michal Pešner mal v správe oblasť 
od rieky Váh až po lokalitu Žiar.

Nepravidelne sa stretávame aj  
s horármi, pôsobiacimi v niektorej 
z ružomberských mestských častí 
alebo dobovo – ulíc (Biely Potok, 
Ludrová, Černová, Vlkolínec). 
Nazývaní boli aj ako „podhorári“ 
a objavovali sa v prvej štvrtine 19. 
storočia. Na jednu ulicu bol ob- 
vykle stanovený jeden podhorár. 
Navyše bol v roku 1816 ustano-
vený samostatný „horník“, ktorý 
mal dohliadať na dodržiavanie 
hájenia lesov v Ludrovskej doline 
v čase neprítomnosti ostatných 
horárov alebo lesného inšpektora.

Správca lesnej pokladnice

V prvých desaťročiach 19. storočia 
sa tiež stretávame s funkciou 

H I S T Ó R I A
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Cieľom starostlivosti o lesy bolo  
ešte aj na začiatku 19. storočia  
hlavne zabezpečenie drevnej hmoty. 
Foto: archív Liptovského múzea



správcu lesnej pokladnice. Čas-
to bola táto funkcia kumulovaná  
s inými, ako napríklad správca 
vojenskej pokladnice alebo správ-
ca pivovarskej pokladnice. Ale už  
v dvadsiatych rokoch 19. storočia 
sa v dokumentoch prestala obja-
vovať. 

Platy týchto mest-
ských zamestnan- 
cov boli rôzne. Lesný 
inšpektor dostával 
ročný plat na začiat- 
ku 19. storočia 30 
zlatých, ale už do 
konca tretieho de-
saťročia vzrástol pos- 
tupne až na 100 
zlatých. Plat horá- 
rov v roku 1800 
bol 23 zlatých. Aj 
im postupne naras- 
tal, a tak už  
v roku 1811 dostáva-
li 45 zlatých. Okrem 
toho mali nárok ešte 
aj na kožené krpce. 

Správca lesnej po- 
kladnice dostával 
na začiatku 19. sto- 
ročia plat 40 zla- 
tých, ktorý o nie- 
koľko rokov vzrás- 
tol na 60 zlatých. Pre 
porovnanie. Keď sa 
v roku 1832 stava-
la škola v Ludrovej, 
obec zaplatila za 25 000 kusov 
šindľov na strechu 100 zlatých. 

Starosti ružomberských horárov

Funkčné obdobie každého mest-
ského zamestnanca a funk-
cionára trvalo jeden rok. V stre-
doveku začínalo 1. januárom a 
končilo 31. decembrom. Avšak 
v 19. storočí trvalo od začiatku 
novembra, do konca októbra. 
Povinnosťou mestského lesného 
personálu bolo najmä dohliadať 
na mestské lesy. Horári teda vy-

konávali pravidelné pochôdz-
ky, počas ktorých kontrolovali, 
či sa niekde nevykonávala ne- 
legálna ťažba. Okrem toho sa 
vykonávali aj prehliadky lesov, 
ktoré viedol obvykle lesný in- 
špektor, ale zúčastniť sa ich moh- 
li aj iní členovia ružomberského  
magistrátu. 

 
Obhliadky boli buď bežné, na vše-
obecné zhodnotenie stavu lesov 
alebo nakázané magistrátom, 
ktoré mali zhodnotiť situáciu po 
silnom vetre, nelegálnej ťažbe  
alebo mali zistiť množstvo dreva 
vhodného na ťažbu v jednotlivých 
dolinách. Samotný lesný inšpek-
tor mal od roku 1816 povinnosť 
vyhotovovať správy o stave lesov 
a lesných priestupkoch každý me-
siac.

Okrem dohliadania nad lesmi mali 
lesní inšpektori a horári na sta-
rosti aj mestské hole a pasienky. 
Rovnako ako pri lesoch, aj hole 
bývali hájené, avšak pravidelne 
v istú časť roka. Vtedy sa tam 
nesmel pásť žiadny dobytok. Hole 
boli vtedy označené vetvičkami – 
„chvojkami“.

Nadávky aj urážky

Keď boli ľudia 
prichytení pri 
nelegálnej ťažbe, 
horári mali právo-
moc im vyťažené 
drevo zabaviť. V sú- 
vislosti s tým sa po-
tom často stretáva-
li s neúctivým 
správaním voči 
nim. Mnohokrát si 
museli vypočuť na-
dávky a urážky. 

V roku 1820 sa im 
dokonca vyhráža-
li smrťou. Keď 
prichytili dvoch 
mužov pri nelegál-
nej ťažbe, pri sna-
he skonfiškovať im 
drevo sa na nich 
začali oháňať seke- 
rami so slovami: 
„Sto Bohov do vás 
hneď udrie. Ak sa 
ho (dreva) dotknete, 

tu ste synovia smrti.“

Napriek týmto občasným útokom 
si ľudia určite uvedomovali, že 
horári a lesní inšpektori vy-
konávali prácu prospešnú pre 
komunitu, ktorá zabezpečila dre-
vo na kúrenie, výrobu náradia 
a stavbu domov aj ďalším gene- 
ráciám a zároveň pre ne zachovala 
aj jedinečné prírodné dedičstvo. 

Miroslav Nemec,  
Liptovské múzeum

H I S T Ó R I A
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Hájnik (vľavo) na vyobrazení Petra 
Michala Bohúňa z polovice 19. storočia. 
Foto: archív Liptovského múzea



V utorok 12. apríla sprístupnili his-
torickú výstavu vo výstavnej sále 
sídelnej budovy Liptovského múzea 
v Ružomberku s názvom Podobní 
a rozdielni – telocvičné jednoty 
Sokol a Orol, ktorú slávnostne ot-
voril Michal Kovačic, riaditeľ Lip-
tovského múzea. ,,Výstavou chceme, 
prostredníctvom zbierkových pred-
metov z tohto obdobia, predstaviť 
obidve telocvičné jednoty v návštev- 
nícky atraktívnej podobe,“ uviedol 
riaditeľ múzea.

Telocvičné jednoty Sokol a Orol 
patrili v medzivojnovom období 
k fenoménom, ktoré vstupovali 
do každodenného života všetkých 
regiónov mladej Československej 
republiky. V jej západnej časti nad-
viazali na staršiu tradíciu, na území 
Slovenska boli novými útvarmi, 
ktoré si potrebovali vybudovať svoje 
zázemie.

Blízke, no zároveň vzdialené

Dôležitou súčasťou akcie bola aj 
kurátorka a historička Viera Kuno-
vá, ktorá výstavu pripravila. Podkla-
dy zbierala dlhé mesiace. ,,Väčšina 

Približujú Orol a Sokol

výstavy obsahuje dvojrozmerné 
zbierkové predmety, ako sú plagá-
ty, fotografický materiál, výročné 
správy či vestníky, rovnako aj troj- 
rozmerné predmety z depozitárov 
Liptovského múzea, ktoré priblížia 
význam spolkov v celospoločen-
skom meraní,“ prezradila kurátorka 
výstavy.

Spolky si boli veľmi blízke niek-
torými vonkajšími znakmi, 
napríklad podobnosťou názvu, 
organizačnej štruktúry, rovnošaty 
alebo podobnými prostriedkami pl-
nenia deklarovaných cieľov. ,,Práve 
pri rovnošatách vidno rozdiely spol- 
kov Orol a Sokol. Kvôli tomu sme aj 
vymysleli názov výstavy ,Podobní 
a rozdielni´. Rovnošaty sú v mno-
hom podobné, no zároveň rozdielne. 
Hlavným rozlišovacím znamením 
bola farebnosť. Sokol využíval čer-
venú alebo bielu košeľu. Spolok Orol 
zas modrú farbu košele,“ priblížila 
Kunová.

Zároveň si boli veľmi vzdialené  
v základných otázkach vnútorného 
smerovania. Dosahmi svojej aktivity 
obidve formovali vzťah obyvateľov  
k novému štátnemu útvaru a pripra-
vovali nastupujúcu generáciu na 
zodpovedný vstup do správy vecí 
verejných.

Nešlo len o šport, 
dôležité boli aj ideológie

Spolky Orol a Sokol, ktoré vznikli 
na území Ružomberka, mali určitý 
ideologický kontext. Súčasťou ak-
tivít telocvičných spolkov neboli 
len spoločné cvičenia a spoločné 
telovýchovné aktivity, ich činnosť 
presahovala aj do kultúrnej či po- 
litickej oblasti. Mali veľký význam 

pri formovaní spoločenského života  
v Ružomberku. „Keď sa povie Sokol 
a Orol, človek si automaticky vybaví 
šport a telesnú výchovu, tie však boli 
skôr prostriedkom, ako cieľom. Čin-
nosť spolkov bola zameraná aj iným 
spôsobom,“ priblížila Kunová.

Orol mal vo svojich stanovách - vy-
chovať zo svojich členov hlboko 
národne uvedomelých ľudí, zod-
povedných za seba a národ. Orol 
presadzoval kresťanské a národné 
ideály.

Typickým znakom každého čle-
na širokej sokolskej rodiny bola 
mravnosť a pokrokovosť. Vrchol-
nou snahou liberálnejšieho spolku 
bolo vypestovať ľudí zdravých, zdat-
ných, čestných a činných. Sokolská 
činnosť sa sústredila aj na slobodu 
pohybu, konania, slobodu prejavu, 
zmýšľania, rozhodovania, slobodu 
pre všetkých, no najmä pre národ 
ako celok.

Originálna zástava

Okrem rovnošiat, ktoré sú vystavené 
v múzeu, priestorom sa týči aj zásta-
va Orla. ,,Dominantou priestoru je 
originálna orlovská zástava, ktorá 
bola posvätená v roku 1923, neskôr  
k nej boli priviazané dve stuhy. 
Zástava ako symbol mala svoje 
miesto aj v spolkoch Orla a Sokola,“ 
vysvetlila Kunová.

Výstava bude v Liptovskom múzeu 
v Ružomberku sprístupnená do 21. 
júna 2022, neskôr bude vystavená 
v Múzeu Čierny orol v Liptovskom 
Mikuláši.

Patrícia Kurpašová

K U L T Ú R A

Dobová výstava Podobní a Rozdielni o histórii dvoch telocvičných 
spolkov, ktoré pôsobili na území mesta Ružomberok.
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Originálna zástava spolku Orol.
Foto: Patrícia Kurpašová



V roku 2020 ubehlo sto rokov 
od narodenia autora Gianniho 
Rodariho, ktorý pochádzal z Ta- 
lianska. Patrí medzi najobľúbenej- 
ších detských autorov vo svete. 
Jeho rozsiahla tvorba pred-
stavuje rozprávky, 
riekanky, poviedky  
a romány, pričom 
nesmieme zabud-
núť na jeho esej La 
grammatica della 
fantasia (Gramati-
ka fantázie), ktorá 
sa stala jedným  
z nosných pilierov 
literárnej výchovy.

Pri tejto príležitosti 
sa diela obľúbeného 
talianskeho autora 
detských rozprávok 
dostali aj do Ružom- 
berka v podobe il-
ustrácií. Výstava bo- 
la slávnostne otvo- 
rená 30. marca v Univer- 
zitnej knižnici Katolíckej univer-
zity v Ružomberku. Sprístupnená 
bola do 25. apríla.

Rodariho diela stvárnilo  
21 talianskych ilustrátorov

Výstava pozostávala zo 63 ilus-
trácií z dielne 21 významných 
talianskych výtvarných umel-
cov, legendárnych osobnos-
tí, veľkých predstaviteľov sú- 
časného výtvarného umenia či 
mladých umelcov, ktorí spre-
vádzali Rodariho detskú tvorbu 
od šesťdesiatych rokov až po 
súčasnosť.

Rozprávková výstava  
po taliansky

Obohatením výstavy boli aj 
slovenské vydania Rodariho 
rozprávok a animovaný film 
Hviezdny taxík Juraja Krumpolca 
a Igora Derevenca. Súčasťou boli 
aj preklady Rodariho rozprávok

do slovenčiny, s ktorými sa popa- 
sovali študenti talianskej biling-
válnej sekcie Gymnázia na Ul. L.  
Sáru v Bratislave.

Výstavu slávnostne otvorila 
veľvyslankyňa Talianskej repub-
liky Catherine Flumiani spolu  
s Alessandrou Sanniti, riaditeľkou 
Talianskeho kultúrneho inštitútu 
v Bratislave, a nechýbal aj Jaro-
slav Demko, rektor Katolíckej 
univerzity (KU) v Ružomberku. 
Otvorenie výstavy sprevádzali 

slovensko-talianske príhovory.  
O tlmočenie sa postarala Viera 
Rassu Nagy z KU.

O deti sa treba starať 
a pomáhať im

Ve ľv y s l a n k y ň a 
vyzdvihla dôleži-
tosť práce s mlá- 
dežou. ,,Všetci má- 
me v očiach obraz, 
ako deti s matkami 
utekajú z Ukra-
jiny pred vojnou. 
Pre mňa sú všetky 
deti ako rastlinky, 
o ktoré sa musíme 
starať, pomáhať 
im, aby mohli 
rásť. Naša misia je 
chrániť ich, ale aj 
pomáhať, aby sa 
im vrátil úsmev na 
tvári,“ povedala na 
úvod C. Flumani.

To bola hlavná myšlienka Ro- 
dariho – hovoriť o veciach,  
ktoré sú veľmi dôležité, ale ho- 
voriť to s úsmevom. Gianni 
Rodari bol veľmi známy spiso-
vateľ, rovnako aj učiteľ na základ-
nej škole a novinár. ,,Z toho sa 
narodila aj táto výstava, ktorá je 
výstavou jeho kníh. Pre Rodari- 
ho bola veľmi dôležitá výučba 
kultúry prostredníctvom kníh, 
aby sa formovala ľudská osobnosť 
už od mladého veku,“ dodala na 
záver A. Sanniti.

Patrícia Kurpašová

K U L T Ú R A

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku zažili nádych  
talianskeho umenia.
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Na ilustráciách sa podieľalo 21 
významných talianskych osobností.
Foto: Patrícia Kurpašová 



Mnoho skvelých a talentovaných 
športovcov má za sebou rôzne 
životné príbehy. Zaujímavé sú 
však najčastejšie u paralympioni- 
kov, ktorí si aj napriek ne- 
priazni osudu našli cestu k špor- 
tu a na Slovensku sú špičkou. 
Príkladom je aj paralympijský 
hokejista Michal Hlinka z mest-
skej časti Černová. 

Si členom kádra re- 
prezentačného pa- 
r a l y m p i j s k é h o 
hokejového tímu. 
Predsa len týmto 
statusom sa nemô- 
že pochváliť hocik-
to. Aké boli tvoje 
začiatky pri para-
hokeji?

Po chorobe, keď mi 
bola amputované 
pravá noha, som sa 
pohrával s myšlien-
kou skúsiť nejaký 
parašport. Vedel 
som, že parahoke-
jisti trénujú v ne- 
ďalekom Dolnom 
Kubíne a chcel som 
si to vyskúšať. Skôr 
ako som sa o to 
pokúsil sám, stretol ma spoluhráč, 
Ružomberčan Aleš Rauš. Po-
rozprával mi, že sa tomu venuje 
a hľadajú nových hráčov. Vypýtal 
si na mňa kontakt a pár týždňov 
neskôr sa mi ozval manažér, či 
sa nechcem zúčastniť víkendo-
vého sústredenia a vyskúšať si 
to. Po krátkom premýšľaní som 

Černovec na zimnej 
 paralympiáde v Pekingu

sa rozhodol prísť a parahokej ma 
aj napriek náročnosti veľmi bavil. 
Odvtedy som členom tímu.

Pred štvrťrokom si sa zúčastnil 
zimných paralympijských hier 
v Pekingu. Čo to pre teba zna-
mená účasť na takomto veľkom 
podujatí? 

 
Účasť na paralympiáde je snom  
a vrcholom každého parašportov-
ca. Určite je to môj splnený sen 
a obrovská motivácia do ďalších 
rokov. Ako pracovne najmladší 
však musím poďakovať všetkým 

spoluhráčom, ktorý na tomto 
úspechu pracovali dlhodobo.

K príprave na priateľské zápasy, 
turnaje a svetové šampionáty 
patria aj reprezentačné zrazy. 
Ako často sa stretáva repre- 
zentácia SR? 

Všetci chalani sa stretávame 
zväčša v Dolnom 
Kubíne, kde máme 
svoje zázemie. Pred 
kvalifikáciou a sa- 
motnou paralym-
piádou sme sa 
stretávali päť dní 
v týždni. Mimo 
súťažného obdobia, 
keď nás nečaká žiad- 
ne veľké podujatie, 
sme trénovali raz 
týždenne. To však 
chceme zmeniť a po 
prestávke sa budeme 
stretávať na ľade 
trikrát do týždňa  
a minimálne raz do 
mesiaca víkendové 
sústredenie.

Existuje na Sloven- 
sku aj paraliga v ľa- 
dovom hokeji? 

Na Slovensku funguje len jeden 
tím a ten je zároveň reprezen- 
táciou. Liga tu neexistuje, mnohí 
z nás hrávajú na ligovej úrovni  
v susednom Česku, kde zbierame 
zápasové skúsenosti.

V slovenskej reprezentácii nie 

Š P O R T

Michal Hlinka, člen reprezentácie SR, nám porozprával o tom, 
prečo so športom začal, kto ho k nemu priviedol a ako jeho 

 kariéra pokračuje naďalej. 
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Michal Hlinka priamo v dianí na 
paralympiáde. 
Foto: archív



si nováčikom, odohral si už 
niekoľko zápasov. Ako by si 
opísal svoje doterajšie výkony  
v reprezentačnom drese?

Štatistiky odohratých zápasov 
nemám, avšak nie je ich mnoho. 
Nakoľko som nastúpil do dob- 
re rozbehnutého vlaku, bolo 
ťažké presadiť sa pri tak veľkej 
konkurencii. Som rád, že som 
dostal priestor na paralympiáde 
a odohrať tak svoje prvé väčšie 
zápasy. Na konte mám aj pár 
odohratých turnajov a zápasov  
v drese Olomouca a Zlína. Čo sa 
týka gólov, tak svoj prvý a zatiaľ 
posledný som za reprezentáciu 
strelil v priateľskom zápase  
s Fínskom pred pár týždňami. 
Mojou úlohou je inkas-
ovaným gólom brániť 
a tak radšej ako obran-
ca strážim naše obran-
né pásmo.

Aj keď vám tur-
naj výsledkovo ne- 
vyšiel, predsa len išlo 
o úspech parahoke-
jistov na Paralym- 
pijských hrách, ako 
to vnímaš?

Olympijský turnaj bol 
pre nás veľkou skúse-
nosťou. Vedeli sme do 
čoho ideme a boli sme 
si vedomí našich šancí. 
Jediný hrateľný súper 
bol pre nás Taliansko, 
keďže rovnako ako my 
to robia na amatérskej 
úrovni. To znamená, že 
v pondelok po prícho-
de z paralympiády sme šli každý 
do svojej práce, aby sme mali  
z čoho platiť účty. Ostatné tímy 
to robia na profesionálnej úrovni 
a tento šport ich živí. Preto nás 
výsledok neprekvapuje, škoda 
toho zápasu s Talianskom, kde 
sme podľahli až v samostatných 
nájazdoch. 

Najväčšia výhra pre nás bola 
samotná účasť a priebeh kvali-
fikácie, kde sme za sebou nechali 
stálych účastníkov paralympij- 
ských hier, dokonca aj medailistov 
zo Švédska či Nórska a večných 
rivalov z Nemecka. Vidíme, že 
sa posúvame vpred a raz možno 
dokážeme odohrať vyrovnaný 
zápas s najlepšími tímami.

Paralympionikom treba vy- 
tvárať špeciálne podmienky, 
ktoré by vyhovovali ich potre-
bám a štandardom. Disponujú 
slovenské štadióny takýmito 
podmienkami? 

Na Slovensku bol donedávna 
jediným štadiónom, ktorý bol  

 
 
 
prispôsobený parahokeju v Dol-
nom Kubíne. Minulý rok upravili 
aj zimný štadión Ondreja Nepelu 
v Bratislave. Úprava znamená, 
aby boli striedačky a trestné la- 
vice v úrovni ľadovej plochy (bez 

schodíka) a rovnako, aby sme moh- 
li zo striedačky sledovať dianie na 
ľade. V Bratislave ho upravili pre-
to, aby sme mohli v budúcnosti 
organizovať napríklad Majstrov- 
stvá sveta v parahokeji.

Paralympijské športy získavajú 
rok čo rok na popularite. Cítili 
to aj hokejisti na svojom prvom 
veľkom šampionáte takéhoto 
formátu?

Podpora od slovenských fanúši- 
kov bola obrovská, po každom 
zápase sa nám všetkým rozoz-
vučali telefóny so správami od 
našich najbližších. V komentároch 
na sociálnych sieťach sa ozýva-
li ľudia, ktorí tento šport videli 

prvýkrát a veľmi 
nám fandili. 

Veríme, že paraho- 
keju pomohlo aj 
vysielanie v štát- 
nej televízii a pri- 
láka to nových 
záujemcov o ten-
to krásny, no ná- 
ročný šport. Mo-
mentálne náš ak- 
tívne trénuje zhru- 
ba 20, čo je ža-
lostne málo na to, 
aby sme mohli 
konkurovať sveto- 
vej špičke. Pre po-
rovnanie, naprí- 
klad v Číne si 
tento šport vys-
kúšalo niekoľko 
tisíc (neviem, či 
to neboli aj desiat- 
ky tisíc) hendike- 

povaných ľudí a tam sa už ľah- 
šie hľadalo 20 talentovaných 
hráčov.

Samuel Kozolka

Š P O R T
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Michal Hlinka na reprezentačnom 
zraze v strede. 
Foto: archív M. Hlinku



S L O V O  V Y D A V A T E Ľ A

Zachovajme si 
tradície aj našu 

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

Vážení čitatelia,  
milí Ružomberčania, 

prebúdzajúca sa príroda je ne- 
klamným znakom príchodu jari. 
Dávno pred nami si to všimli 
naši predkovia. Medzi najstaršie 
slovanské zvyky patrí vynášanie 
Moreny a jej upálenie alebo 
utopenie. V meste Ružomberok 
aj v okolitých obciach v dolnom 
Liptove takto vítali jar aj tento 
rok. Jeden z tradičných ľudových 
obradov prilákal do centra mesta 
opäť desiatky divákov.

Starodávny rituálom lúčenia sa 
so zimou a privítanie jari priblížil 
Ružomberčanom Folklórny sú-
bor Liptov a jeho detská verzia 
Liptáčik. Na začiatku sprievodu  
v tradičných ľudových krojoch ro-
bila slamenej Morene spoločnosť 
figurína starého muža, ktorý tak-
tiež symbolizoval zimu. Som rád, 
že aj takýmto spôsobom uchová-
vame tradície a vzdávame úctu 
našim predkom.

Naša príroda si zaslúži  
viac pozornosti

Oveľa mladšou a celosvetovou tra- 
díciou je Deň Zeme. Od roku 1970 
si ho každoročne pripomíname 
22. apríla. V súčasnosti sa k to-
muto dátumu hlási približne 
jedna miliarda ľudí vo viac ako 
190 krajinách, ktorá sa zapája do 
aktivít na zvýšenie povedomia  
o klimatickej kríze a snaží sa 
dávať podnety zamerané na 
zmenu správania v záujme ochra-
ny prírody.

Účasť na Dni Zeme má mnoho 
podôb – od malých školských pro-
jektov, ktoré napríklad zahŕňajú 
sadenie byliniek a zber odpad-
kov, až po výsadbu stromov či 
pouličné protesty upozorňu-
júce na klimatickú zmenu. Podľa 
webovej stránky EarthDay.org, 
ktorá prináša aktuality spojené  

s Dňom Zeme, tento rok jeho téma 
znie: „Investuj do našej planéty”. 

V meste Ružomberok a jeho okolí 
sa konalo množstvo rôznych ak-
cií, ktoré ste podporili svojou ak-
tívnou účasťou. Deň Zeme nie je 
len 22. apríla, ale je to každý jeden 
deň v roku. Do záchrany našej 
planéty investujem svoj čas a ener- 
giu už takmer 20 rokov aj ako 
člen Dobrovoľnej stráže prírody  
v Tatranskom národnom parku  
a v Chočských vrchoch.

Prajem Vám príjemne čítanie a ďa- 
kujem všetkým, ktorí svojou akti- 
vitou pomáhajú, aby naše mesto  
a okres Ružomberok sa stalo lep-
ším miestom pre život na našej 
planéte Zem. 
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