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Výzva na záchranu 
Kalvárie nateraz 
zabrala   
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E D I T O R I Á L

M
ilí Ružomberčania, 

držíte v rukách prvé tohtoročné číslo 
RK Magazínu. Situácia v spoločnos-
ti by sa dala prirovnať k počasiu. 

Jeden deň nasneží, druhý deň zimu spláchne dážď, 
tretí deň všetka voda primrzne, na štvrtý konečne 
vyjde slnko. Sem-tam sa dozviete, že vaša ratolesť 
sa namiesto online výučby radšej venuje hrám na 
mobile, inokedy vás zaskočí telefonát od pozitívne-
ho príbuzného so slovami – ja už naozaj nevládzem. 
Ubehol rok, čo si zvykáme na obmedzenia a opatre-
nia. Na koronavírus. 

Nevieme vám síce povedať, kedy bude konečne svet 
v starých koľajách, dozvedieť sa však môžete, čo sa 
deje v dolnoliptovskom chotári. Vo februárovom RK 
Magazíne si prečítate o najdiskutovanejšej ružom- 
berskej Kalvárii. Dozviete sa, aký názor má na 
výstavbu apartmánových domov architekt Martin 
Bišťan. O sile modlitby sme sa rozprávali s nemoc- 
ničným kaplánom Stanislavom Kaníkom. Zistíte, 
aké plány majú dolnoliptovské obce a možno vás 
naša reportáž o otužovaní natoľko zaujme, že 
ľadovú vodu budete chcieť pocítiť aj vy. Opäť vám 
prinášame aj informácie z rokovania mestského 
zastupiteľstva, no ponúkame aj tému unikátnej 
ľubochnianskej železničky. 
Príjemné čítanie želá, 

Anna Zábojníková
Šéfredaktorka
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akékoľvek použitie časti alebo celého diela, najmä rozširovanie, rozmnožovanie, 

akýmkoľvek spôsobom, mechanickým alebo elektronickým, v slovenskom 

alebo akomkoľvek inom jazyku. 

Čo bude ďalej s Technickými službami?

Mesto bude rokovať s investorom, aby sa  
apartmánové domy neopierali o Kalváriu 

Martin Bišťan: Mesto architektov nepočúva

Z ochrannéhho obleku rovno do plaviek  
a ľadovej vody

Chcú nielen hrať, ale aj vyhrávať
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Noviny tlačí vydavateľstvo Petit 
Press, v roku 2020 vyšlo 8 čísel,  
v roku 2021 zatiaľ jedno. Rad-
ničný spravodaj má osem strán  
a jeho existencia vychádza rad-
nicu 12-tisíc eur ročne. Texty píše 
hovorca mesta Viktor Mydlo, 
rovnako má na starosti aj foto-
grafie, grafický návrh či zalamo-
vanie. 

Poslanci hlasovali o ich zrušení

Prvá diskusia o Radničnom spra-
vodaji vznikla v decembri 2019, 
keď poslanci schvaľovali rozpočet 
mesta na nasledujúci rok. Traja 
z nich predložili voči novému 
periodiku pozmeňujúce návrhy, 
ani jeden nebol prijatý. Rovnaká 
situácia nastala pred tromi me- 
siacmi, keď mestské zastupiteľ- 
stvo schvaľovalo rozpočet na rok 
2021. Zrušiť Radničný spravodaj 
navrhol Ľubomír Kubáň (Za 
slušný Ružomberok).

,,Myslím si, že tu máme preby-

Potrebuje Ružomberok 
ďalšie mestské noviny?

tok médií. Máme tu mestskú 
televíziu, Ružomberský hlas aj 
Radničné zvesti. Viem, že všetci 
bojujete za to, aby v cestovnom 
ruchu bolo čo najviac finančných 
zdrojov, a použilo sa na zmys-
luplné projekty. Predkladám teda 
návrh na zrušenie Radničnného 
spravodaja a tú položku presunúť 
na členské príspevky združe-
nia OOCR,“ otvoril tému novín 
poslanec Kubáň. 

Opačný názor malo vedenie mes-
ta. ,,Sú medzi nami aj poslanci, 
ktorí veci kritizujú a nehovoria 
pravdu. Tieto zvesti by mali in-
formovať o tom, čo konkrétne 
robí radnica. A takéto niečo by 
malo chodiť do každej schránky,“ 
povedal koncom uplynulého roka 
viceprimátor Ján Bednárik, ktorý 
je zároveň predsedom Klubu 
KDH. 

Do diskusie sa zapojil aj primátor 
Igor Čombor (nezávislý), ktorý 
naznačil dôvod vzniku novín. 
,,Máme tu Ružomberský maga- 
zín, ktorý ide vyslovene proti 
vedeniu mesta. Chceli sme urobiť 
tak, aby ľudia boli pravdivo in-
formovaní, pretože tieto noviny 
deformovane informujú o meste, 
o našej práci, o tom, čo sa sku-
točne deje a získavajú neinfor-
movaných ľudí na svoju stranu 
vo svojich cieľoch, ktoré majú. 
Nie vždy sú ich ciele totožné  
s tým, čo mesto potrebuje.“

Cieľom vraj nie je ,,politikárčiť“

Návrh poslanca Kubáňa napokon 

neprešiel o jeden hlas.   

,,Radničný spravodaj vznikol  
z myšlienky viceprimátora Jána 
Bednárika, ktorý chcel v Ružom- 
berku presadiť myšlienku, aby 
mesto vydávalo podobné peri-
odikum ako vydáva žilinská župa 
noviny ZAkraj,“ hovorí ho- 
vorca mesta Viktor Mydlo. 

Niektorí si Radničný spravo- 
daj zamieňajú s Radničnými 
zvesťami. ,,Radničné zvesti sú 
rubrika, ktorú píšem o živote 
primátora a viceprimátorov do 
Ružomberského hlasu. Je to 
názov, ktorý sa raz nedopatrením 
dostal do návrhu viceprimátora 
Bednárika, ktorý chcel hovoriť 
o Radničnom spravodaji a od 
vtedy je  v tom trochu nejasno. 
Radničný spravodaj sú noviny, 
Radničné zvesti sú rubrikou,“ 
vysvetlil hovorca mesta. 

Tém, ktoré má rozobrať Radničný 
spravodaj je podľa hovorcu mno-
ho. Okrem aktuálneho sčítania 
obyvateľov v meste aj povinný 
zber kuchynského odpadu.  
V rubrike Radničné zvesti vice- 
primátor Ján Bednárik uviedol, že 
cieľom novín nie je politikárčiť. 
Zároveň sa stal členom redakčnej 
rady. Okrem neho aj viceprimátor 
Michal Lazár, Gabriela Demčá- 
ková, Štefan Antol a Jaroslav 
Maga. Téme nových mestských 
novín sa budeme podrobnejšie 
venovať na našom webe.  

Autor: Anna Zábojníková

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

Radničný spravodaj. Tak znie názov novín, o ktorých zrušení 
opäť hlasovali poslanci počas zastupiteľstva. 
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Radničný spravodaj.
Foto: Jaroslav Moravčík



Čistenie chodníkov a ciest, opra-
va komunikácií, vývoz a sklád-
kovanie odpadov, cintorínske 
služby či starostlivosť o zeleň. 
Komunálne služby pre mesto už 
vyše 20 rokov zabezpečujú Tech-
nické služby. 

Nie však na-
dlho. Mini-
málne nie 
v takej podo-
be, ako dosiaľ. 
Koncom 
júna radnica 
rozbehne už 
dlhodobo 
avizované 
verejné 
obstarávanie 
dodávateľa 
komunálnych 
služieb. Na 
návrh poslan-
ca Juraja Bur-
gana (KDH) 
tak rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo vlani
 v decembri. 

Problémový cenník? 

Poslanci schválili uznesenie, 
ktoré bolo súčasťou hlasovania 
o úprave cenníka Technických 
služieb. Spoločnosť navrhla 
zvýšenie cien za niektoré práce, 
ktoré si u nej mesto objednáva. 

A to konkrétne v oblasti odpa-
dového hospodárstva (odvoz a 

Čo bude ďalej 
s Technickými službami? 

uskladnenie komunálneho od-
padu), kde sa vyššie náklady pre-
mietli aj v opätovnom zvýšenom 
poplatku občanov za komunálny 
odpad. Viac si spoločnosť bude 
faktúrovať aj za opravu miest-

nych komunikácií, cintorínske či 
pohrebné služby. 

Firma chcela zdvihnúť ceny aj za 
údržbu zelene, čistenie komu-
nikácií a verejných priestranstiev 
a za údržbárske práce. Čo poslan-
cami na odporúčanie vedenia 
mesta neprešlo.

Podľa viacerých poslancov bol 
problémový samotný cenník 
spoločnosti. Ten je založený na 
hodinovej fakturácii. Ešte v roku 
2018 pripravili poslanci Patrik 
Habo, Miroslav Zuberec a Ján 

Bednárik 
návrh nového 
cenníka, 
ktorý bol 
nastavený 
na výkon. 
Ceny by sa 
tak neodví-
jali od počtu 
zamestnan-
cov a odpra-
covaných 
hodín, ale za 
množstvo 
odrobenej 
práce. Kým 
vtedajšie zas-
tupiteľstvo 
návrh cenní-
ka schválilo, 
spoločnosť 

ho neprijala. 

„Cenník bol merateľný, aby sme 
si dokázali objednať službu od 
nášho partnera za výsledok, 
ktorý dokážeme odmerať, to 
znamená výkon. Predložený 
cenník je takmer 20-ročný, pred-
potopný, kde stále fakturujeme v 
hodinách, kilometroch a moto-
hodinách,“ opätovne pripomenul 
cenník v pléne jeho spoluautor 
Patrik Habo (nezávislý). 

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

Poslanci rozhodli, aby radnica začala v polovici tohto roka 
obstarávať dodávateľa komunálnych služieb. V hre je aj možnosť, 

že Technické služby budú opäť patriť mestu. 
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O komunálne služby v meste sa už od roku 
2000 starajú Technické služby. 
Foto: redakcia



„Bol veľmi prehľadný, kontrolo-
vateľný a inovatívny,“ podporil 
poslancami vypracovaný návrh 
sadzobníka Ľubomír Kubáň (Za 
slušný Ružomberok).  

Podľa Juraja Burgana cenník vo 
všeobecnosti problémom nie je. 
„Problém je v tom, že nevieme 
povedať, či za tie ceny dostávame 
hodnotu, ktorú by sme mali 
dostávať,“ zapojil sa poslanec 
za Roveň, poukazujúc na to, že 
zmluva nie je jasne špecifikovaná.  

 „Cenník je obsahovo zlý, nie 
cenovo. Potrebujeme poznať, 
koľko stojí meter dlažby, meter 
asfaltu, výkon výkopu. Hodi-
nové sadzby nevie nikto skon-
trolovať a výsledkom je, že meter 
opravenej dlažby po spočítaní 
hodinových výkonov robotníkov, 
strojov a bagrov je 4-krát drahší 
ako zazmluvnená hodnota,“ vys- 
vetľoval poslanec za Černovú. 
 
Zmluva v rozpore so zákonom 

Poslancov tiež zaujímalo, kedy 
radnica začne obstarávať posky-
tovateľa komunálnych služieb. 
Hovorí sa o tom roky, súčasné 
vedenie mesta prisľúbilo rozbeh-
nutie súťaže do konca roka 2019. 

Pri výbere Technických služieb 
ako dodávateľa komunálnych 
služieb v roku 2000, a následne aj 
pri predĺžení zmluvy v roku 2010, 
totiž došlo k porušeniu zákona o 
obstarávaní. Konštatoval to Úrad 
pre verejné obstarávanie (ÚVO)  
v roku 2012, pričom mestu naria- 
dil vykonať nápravu. Radnica si 
dodnes tento záväzok nesplnila. 
Zmluvy naďalej platia, UVO ďalej 
nekonalo. 

 „Bez ohľadu na cenník, okamžite 
musíme dať do poriadku zmluvný 
stav. To, čo sa tu dookola hovorí, 
treba to rozviazať, urobiť celé na-
novo,“ pokračoval v diskusii Juraj 

Burgan, ktorý v doplňujúcom 
návrhu žiadal spracovať nový 
spôsob prevádzkovania komunál-
nych služieb. Žiadal tiež pripraviť 
podklady na verejné obstarávanie 
dodávateľa služieb, ktoré dosiaľ 
pre mesto vykonávajú Technické 
služby. 

Materiály má radnica predložiť 
poslancom do konca marca. 
A koncom júna má rozbehnúť 
samotnú súťaž.    

„Do konca marca by sa predložil 
predbežný návrh na rokovanie a 
potom budeme mať tri mesiace 
na to, aby sme si ako poslanci 
jednoznačne vydiskutovali, ako 
má nová stratégia vyzerať aj 
po odbornej stránke. Na kon-
ci júna by sa spustilo verejné 
obstarávanie, aby sme mali do 
konca roka nového dodávateľa,“ 
odôvodňoval Burgan termíny vo 
svojom návrhu, ktorý poslanci 
jednohlasne odsúhlasili. 

Prípravu verejného obstaráva-
nia služieb, ktoré doteraz pre 
mesto zabezpečovali Technické 
služby, navrhoval aj poslanec 
Karol Javorka (nezávislý). Žiadal 
ju však k najbližšiemu zasad-
nutiu poslancov, čo cez plénum 
neprešlo. 

Bude mať komunálne služby na 
starosti mesto? 

Viceprimátor Ján Bednárik 
(KDH) na decembrovom zasad-
nutí informoval, že mesto plánu-
je zákazku rozdeliť. Hľadať budú 
zvlášť firmu, ktorá sa bude starať 
o smeti, a zvlášť poskytovateľa 
zvyšných komunálnych služieb. 

„Vysúťažili sme verejného 
obstarávateľa, ktorý bude 
obstarávať v jednej zákazke 
komunálny odpad a v druhej 
zákazke všetky ostatné služby,“ 
povedal zástupca primátora  

s tým, že ku komunálnemu 
odpadu sú už spracované súťažné 
podklady, ktoré dostanú poslanci 
na prerokovanie. 

Podľa slov Bednárika sa majorit-
ný vlastník Technických služieb, 
firma t+t, bude uchádzať iba  
o jednu zákazku. „Hlavný ak-
cionár dal jasné stanovisko, že 
nemá záujem ísť v rámci súťaže 
do všetkých ostatných činností, 
zaujíma ho len odpad.“ 

Viceprimátor tiež avizoval, že 
pravdepodobne dôjde k modelu 
spred roka 2000, keď Technické 
služby patrili mestu. V súčas-
nosti má mesto v spoločnosti 
44-percentný podiel. „Je veľká 
pravdepodobnosť, že dôjde k 
transformácii spoločnosti na 
stopercentnú mestskú,“ povedal. 
Znamenalo by to, že za zame- 
tanie, údržbu komunikácií či 
cintorínske služby by zodpoveda-
lo mesto.

Odvolával sa pri tom aj na prax v 
iných mestách, kde tieto činnosti 
realizujú samosprávy, pričom o 
odpady sa im starajú zazmluv- 
nené firmy. S výnimkou Košíc 
a Bratislavy, kde majú vlastné 
spaľovne odpadov. Potrebné 
však budú podľa Bednárika 
ešte rokovania s Technickými 
službami, rozhodujúce slovo 
budú mať poslanci, ktorým téma 
napokon pristane na rokovacom 
stole.  

Autor: Nikola Marhefková

S P R A V O D A J S T V O
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Na rokovaní vystúpil poradca 
primátora pre dopravu a infra- 
štruktúru a zároveň autor novej 
koncepcie. Informoval o spôsobe 
zavádzania nových spojov, o u- 
miestnení zastávok či o cenách 
cestovného. 
V diskusii 
vystúpili via- 
cerí poslanci. 
Zaujímali ich 
umiestne-
nia nových 
zastávok, 
informačná 
kampaň, 
spomínali aj 
konflikt zá- 
ujmov.  

Dobre 
pripravený 
projekt? 

,,Ani som ne-
predpokladal, 
pán Mišovič, 
že nám budete takéto bludy 
rozprávať o umiestnení zastávok. 
V starom roku 2020 ste vôbec 
nekonali, čo sa týka vodorovného 
dopravného značenia. Žiadny 
projekt ste nepredložili a teraz 
zavádzate. Celý váš projekt je 
nepripravený,“ kritizoval poradcu 
primátora pre dopravu predseda 
Klubu Za slušný Ružomberok 
Ľubomír Kubáň. Zároveň 
spomenul, že už pred rokom, 
keď poslanci hlasovali o novej 

Poslanci kritizovali novú 
mestskú dopravu

doprave, sa pýtal na zastávku 
nad kruhovým objazdom na 
Klačne. „Povedali ste, že to nie je 
problém. Ten nastane až vtedy, 
keď dôjde k tragédii alebo úrazu. 
Kto zaplatí cestovanie v januári 

a februári zadarmo? Podľa mňa je 
aj prestupný systém úplne zby-
točný,“ povedal v diskusii posla- 
nec Kubáň. 

,,Ak vy tvrdíte, že systém je ne-
pripravený a nám jazdí ako ho- 
dinky 13 autobusov v špičke, tak 
neviem, s kým o tom komuni-
kujete. Som mandatárom mesta 

Ružomberok voči tejto doprave, 
voči zmluve a snažím sa robiť 
svoju robotu najlepšie, ako viem. 
Chcel by som vás poprosiť, aby 
ste nezavádzali vyjadreniami, že 

sú zastávky 
na čierno,“ 
argumentoval 
Tomáš 
Mišovič. Od-
povedal, že 
cestovanie 
zadarmo 
realizuje 
spoločnosť 
Blaguss, 
ktorá ho aj 
platí. Mes-
to zároveň 
spoločnosti 
platí náhradu 
straty. „Kom-
pletne sme 
zmenili sys-
tém platenia 
cestovného. 
Je predčasné 

hovoriť o tom, aká bude strata. 
Môj názor je ten, že sa zmestíme 
do rozpočtu,“ povedal Mišovič.  

,,Vy tvrdíte, že stanovisko Kraj- 
ského dopravného inšpektorá-
tu ohľadne osadenia zastávok 
je zlé?“ pýtal sa ďalej Kubáň. 
Reagoval na reportáž televízie 
Markíza, ktorá poukázala na 
nebezpečné zastávky. Hovorkyňa 
Krajskej polície potvrdila, že im 
boli zaslané viaceré podnety na 

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

Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola 
poslancom predložená informatívna správa o zavedení novej or-
ganizácie MAD a začiatku pôsobenia nového dopravcu Blaguss 

Slovakia. Viacerí poslanci mali k novej doprave výhrady. 
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V Ružomberku zabezpečuje novú dopravu 
spoločnosť Blaguss. 
Foto: Viktor Mydlo



začatie priestupkového konania 
vo veci nezákonného a taktiež 
zlého umiestnenia trvalého 
značenia, ktoré vo viacerých 
prípadoch ohrozuje bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky. 

,,Reportáž bola tvrdo tendenčná, 
stanovisko ste si cielene pýtali 
na vodorovné značenie a zvislé 
a práve preto som sa vám snažil 
vysvetliť, že označenie MHD nie 
je dopravná značka,“ vyjadril 
sa na otázku poslanca Kubáňa 
poradca pre dopravu Tomáš 
Mišovič.  

Do diskusie sa 
zapojil aj ďalší 
poslanec z Klu-
bu Za slušný 
Ružomberok 
Ján Kuráň. 
,,Hovoríte 
o dobre zvlád-
nutej kampani. 
Neviem, že by 
ľudia v mojom 
obvode dostali 
do schránky 
nejaký leták. 
Vy hovoríte o 
webe, ktorý ste 
odprezentovali 
na stránke, 
ako o niečom, 
čo nás má 
prezentovať? 
Ja vám jednoducho pán Mišovič 
neverím. Okrem toho si mys-
lím, že tu na meste fungujete aj 
v konflikte záujmov,“ povedal 
poslanec Ján Kuráň. Narážal na 
to, že Tomáš Mišovič, ktorý je 
poradcom pre primátora, zabez-
pečoval pre mesto Ružomberok 
službu verejného obstarávateľa 
pre výber dodávateľa. Na základe 
mandátnej zmluvy zároveň 
pracuje ako koordinátor dopravy. 

Cestovanie pre seniorov zadar-
mo je nateraz neisté

Cestovné poriadky boli zverej- 
nené v Ružomberskom hlase, 

Mestská televízia Ružomberok 
odvysielala reportáž. Vicepri- 
mátor Ján Bednárik na svojom 
webe začiatkom decembra in-
formoval, že kvôli informovaniu 
obyvateľov o zmenách dopravy 
bolo stretnutie s médiami.  ,,Aby 
boli čo najmenšie problémy pri 
zavádzaní nového dopravcu, je 
potrebné pripraviť dobrú infor-
mačnú kampaň. Takúto medi-
alizáciu nemôže nik iný urobiť 
lepšie ako ružomberské médiá 
– Ružomberský hlas a Mestská 
televízia Ružomberok. Dnes sme 
na prvom stretnutí s médiami 
načrtli scenár informačnej kam-

pane,“ napísal na svojej stránke 
Bednárik. Redakcia RK Magazínu 
na stretnutie pozvaná nebola. 

V diskusii vystúpila aj 
poslankyňa Mária Kramárová 
(Klub primátora). Žiadala, aby 
bola zastávka Námestie SNP pre-
menovaná na Roveň. „Tak je to aj 
v obvode pri voľbách. Chcela by 
som, aby ste cestovné poriadky 
vymenili na formát A4, teraz je to 
vo formáte A5, je to jednoducho 
malé. Zaujímalo by ma aj to, kde 

budú postavené automaty a či 
ste rokovali s niekým, aby ľudia 
nad 70 rokov neplatili žiadne 
cestovné,“ spýtala sa poslankyňa. 

Poradca pre dopravu prisľúbil, že 
zastávku premenujú. Rovnako 
tak zmenia aj cestovné poriadky, 
pribudnúť by dokonca pre lepšiu 
orientáciu mala aj grafická mapa. 
Zároveň povedal, že v cestovaní 
pre starších zadarmo by chcel 
nadviazať na spoluprácu s OZ 
Ružomberčan. O možnostiach 
prebiehajú rokovania.

,,Spoluprácu so spoločnosťou 
Arriva bola na 
inom základe 
ako teraz ide 
fungovať naša 
mestská dopra-
va. Neviem, či  
sa nám podarí 
urobiť takú 
dohodu a mať 
toľko prostried-
kov, aby sme 
mohli podporiť 
cestovanie 
našich dôchod- 
cov tak, ako 
sme to robili 
tri roky. Mo-
mentálne sa 
stretávam aj 
s takým názo-
rom, že dô- 

chodcovia s dopravou a trasova- 
ním nie sú veľmi spokojní,“ ho- 
vorí o neistom cestovnom zadar-
mo pre dôchodcov poslankyňa 
Jana Streitová (Klub primátora), 
ktorá je zároveň zakladajúcou 
členkou Občianského združenia 
(OZ) Ružomberčan.

Mišovič na kritiku argumentoval, 
že je spôsobená tým, že už ne-
chodia tri linky po jednej trase. 
Tento spôsob bol podľa neho eko-
nomická strata. Prospech z toho 
nemali ani obyvatelia ani mesto, 
iba dopravca. 

Autor: Anna Zábojníková
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V Ružomberku zabezpečuje novú dopravu 
spoločnosť Blaguss. 
Foto: Viktor Mydlo



Od bytovky na Plavisku delí mes-
to už len úver. Pri prvej žiadosti 
radnica u Štátneho fondu rozvoja 
a bývania (ŠFRB) neuspela, po 
zapracovaní námietok ju predloží 
znova. Odsúhlasili to mestskí 
poslanci na februárovom zastu-
piteľstve.

Bytový dom radnica plánuje 
zaplatiť z troch zdrojov. Vyše 1,7 
milióna eur chce hradiť z úveru 
ŠFRB, 852-tisíc eur z dotácie 
ministerstva dopravy a výstavby 
a 675-tisíc z vlastných zdrojov. 

Oproti zamietnutej žiadosti kles- 
la čiastka, ktorou bude mesto 
bytovku spolufinancovať. „Doš-
lo k zmene pomerov vlastných 
zdrojov a úverov. Celková cena 
bytovky sa nemení. Mesto už 
ale nebude platiť 870-tisíc eur 
z vlastných zdrojov, ale 670-tisíc. 
Toto je pre nás na prospech,“ 
uviedol počas rokovania poradca 
primátora v oblasti dopravy a in-
fraštuktúry Tomáš Mišovič.  

Treba však zároveň povedať, že 
podiel mesta sa v priebehu vla- 
ňajšieho roka dvakrát navyšoval. 
V navrhovaných variantoch fi-
nancovania z februára minulého 
roka, kedy poslanci schvaľovali 
podanie žiadosti o úver prvkrát, 
predstavovala spoluúčasť mes-
ta 598-tisíc eur (resp. 664-tisíc, 
ak by nedostali ministerskú 
dotáciu). 

Mesto znovu žiada o úver 
na bytovku na Plavisku

Tento raz by žiadosť mala pre-
jsť 

So stavbou bytovky na Plavis-
ku sa počíta v tohtoročnom 
investičnom pláne, v ktorom 
predstavuje z objemu financií 
najväčšiu akciu. Podľa zmluvy 
so zhotoviteľom by mala byť 
postavená do jedného roka. 

Po zamietavom verdikte ŠFRB 
zazneli v pléne ešte v decembri 
pochybnosti, či sa podarí stavbu 
rozbehnúť. Tomáš Mišovič vtedy 
tvrdil, že ide o dočasný stav a po 
vysporiadaní sa s námietkami  
v projekte pokračujú. V prospech 
mesta podľa jeho slov nahrával aj 
fakt, že ministerstvo dopravy im 
dotáciu odkleplo. 

 „Na základe metodického us-
mernenia z ministerstva dopravy 
nám boli uznané naše argumen-
ty, ŠFRB si ho vysvetľovalo po 
svojom,“ rekapituloval Mišovič. 
Doplnil, že podklady a uznesenie 
upravovali tak, aby vyhoveli 
výhradám ŠFRB.  

Poslanec Patrik Habo sa zau-
jímal o ďalší postup v prípade, 
ak nedostanú dotáciu z rezortu 
dopravy. „Táto realizácia sa 
zastaví alebo ju budeme platiť 
z vlastných zdrojov?“ 

Práve dotácia z ministerstva 
dopravy nespôsobuje problémy, 

reagoval poradca primátora. 
„Problém sme mali so ŠFRB. 
Rozumiem, že koniec veci je, až 
keď nám príde podpísané rozhod-
nutie. Vyhradili sme tomu viac 
času, tri týždne, aby sme vyladili 
veci,“ odpovedal Mišovič, ktorý 
predpokladá, že peniaze dostanú 
tak, ako žiadajú v predloženom 
uznesení. Ak by im náhodou 
niektorý z externých zdrojov 
predsa len vypadol, vo veci by 
ďalej rozhodovali na mestskom 
zastupiteľstve. 

Vysoká suma?  

Bytovku postaví michalovská 
firma Chemkostav, ktorá vzišla zo 
súťaže s ponukou vyše 3,2 milió-
na eur. Čo je takmer rovnaká 
suma, ako bol aj v obstarávaní 
stanovený „cenový strop“. Nie- 
ktorým poslancom sa to zdalo 
veľa. 

„Teším sa, že mesto bude mať 
bytovku sociálneho charakteru. 
Aj keď si myslím, že v tomto 
prípade to bude nadštandardný 
byt. Vysúťažená cena zhotoviteľa 
sa mi javí ako veľmi vysoká,“ po- 
vedal poslanec Habo. 

Kriticky vnímal, že v súťaži 
nenašli uchádzača, ktorý by pred-
ložil výhodnejšiu ponuku, než 
bola predpokladná hodnota zá- 
kazky. „Čo ma vyrušuje, je fakt, že 
súťaž nepriniesla žiadne zníženie 
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Predošlú žiadosť Štátny fond rozvoja a bývania radnici
 neschválil. Po zapracovaní pripomienok sa mesto o získanie 

prostriedkov pokúša opäť. Poslancom sa vysúťažená cena 
bytovky zdá privysoká. 
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zo sumy 3,2 milióna. Chcem sa 
opýtať, či sme stotožnení s tým, 
že máme dodávateľa s najväčšou 
sumou, aká sa dala dať,“ pýtal sa, 
pričom poukázal aj na pozadie 
spoločnosti, ktorá pre mesto ob-
starávala zhotoviteľa. 

„Verejné obstarávanie zabez-
pečoval externý dodávateľ, mi-
mochodom 
firma, ktorej 
konateľom 
je človek, 
ktorý má 
v inej firme aj 
schránku na 
Cypre.“ 

„Samozrejme, 
nespochyb- 
ňujem, že sa 
dajú bytovky 
robiť aj lac- 
nejšie,“ rea-
goval Mišovič. 

Dodal, že išlo 
o podlimit- 
nú súťaž, 
ktorá bola 
zverejnená 
vo všetkých 
vestníkoch, 
boli možnosti 
prihlásiť sa. 
„Pokiaľ sa zhotoviteľ štandardne 
vysúťaží, nemala by byť táto vec 
spochybňovaná. Deje sa, na niek-
torých súťažiach ušetríte viac, na 
niektorých nie,“ hovoril Mišovič. 

Podľa poslanca Martina Hro-
madu (Za slušný Ružomberok) je 
výsledná cena drahá a spoluúčasť 
mesta vysoká. Výhrady preniesol 
k termínu spustenia súťaže. 

„Mesto zverejnilo obstarávanie 
vo vestníku 30. decembra 2019, 
keď sú všetci na dovolenkách 
alebo rozmýšľajú nad Silvestrom. 
Ako dlho bola zverejnená?“ vyslo-
vil otázku, na ktorú mu z vedenia  
mesta prisľúbili písomnú odpo- 
veď. 

Prečo dodávateľa obstarávala 
externá firma? 

Na predrečníkov nadviazal 
poslanec Miroslav Kerdík (Za 
slušný Ružomberok). So samot-
nou výstavbou súhlasí, výhrady 
smeroval k vysúťaženej cene  
a spôsobu obstarávania. 

„Máme dostatočne silný aparát 
na investičnom oddelení, kde 
by nám ľudia vedeli sami podať 
žiadosť.

Príde mi dosť absurdné, že si tie-
to služby objednávame externe. 
Zaváňa to minimálne neférovým 
spôsobom obstarávania,“ povedal 
s tým, aby si zhotoviteľov ďalších 
zákaziek obstarávalo mesto. 

 „Ak nie, môžeme ísť na exkurziu 
do Bešeňovej, ako sa využívajú 
prostriedky zo ŠFRB na nájomné 
bytové domy,“ porovnal s obcou, 
v ktorej aktuálne pripravujú 

bytovku so 17 bytmi. Podľa jeho 
názoru v prepočte za priaznivej- 
šiu cenu. 

Spôsob, akým prebieha výstavba 
v niektorých obciach, môže byť 
sankciovaný, poukázal vicep-
rimátor Ján Bednárik.  

„Je to úplne iný systém, ktorý 
môže mať 
problém. 
Výstavba 
v Bešeňovej 
ide formou, 
ktorá môže 
byť napad-
nuteľná. Príde 
investor, 
postaví bytov-
ku a potom 
ju predá obci 
s tým, že to 
bude finan-
covať ŠFRB,“ 
uviedol Bed-
nárik a dodal, 
že za takéto 
protizákon-
né konanie 
už veľa obcí 
dostalo 
pokutu. 

Poradca 
primátora poznamenal, že 
spomínané dva projekty nie je 
vhodné porovnávať. 

„Bytovka so 17 bytmi bude mať 
tri podlažia, stavia sa z prvkov, 
ktorú sú výrazne lacnejšie. Iné je 
40 bytov a šesť poschodí. Bytový 
dom v Ružomberku navyše obsa-
huje garáže a nebytový priestor, 
ktorý vychádza približne na pol 
milióna,“ vysvetľoval Mišovič. Po-
danie žiadosti napokon podporilo 
14 poslancov z 21.

Autor: Nikola Marhefková
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Vizualizácia bytového domu na Plavisku. 
Foto: MsÚ Ružomberok



Po piatich rokoch môžu pacienti v ÚVN opäť podstúpiť angiografické vyšetrenie. Na klinike rádiológie 
začiatkom februára slávnostne sprevádzkovali moderné CT pracovisko. Nové zariadenie pomáha zistiť 
stav ciev, skontrolovať prietok krvi cievami a odhaliť prípadné problémy, využiteľné bude v oblasti 
onkológie, kardiológie, neurológie i traumatológie. Mesačne bude možné realizovať 100 až 140 výkonov, 
ako prvá ich zazmluvnila Všeobecná zdravotná poisťovňa.    

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo vo februári prvýkrát vysielané naživo. Záznamy z rokovania 
boli dosiaľ uverejňované s odstupom času v archíve Mestkej televízie Ružomberok, poslaneckú schô- 
dzu mohli teraz záujemcovia pozerať v reálnom čase na facebookovom a youtubovom profile mesta. 
Hovorca mesta Viktor Mydlo avizoval, že v online prenosoch plánujú pokračovať.  

Na Jednotke odvysielali v nedeľu 7. februára dokumentárno-hraný film o Andrejovi Hlinkovi. Bol 
súčasťou televízneho cyklu Slovenský panteón. Jeho realizácia sa odohrávala aj v Ružomberku, Černo-
vej či Ľubochni. Vo filme účinkovali okrem hercov aj černovskí ochotníci a ružomberský primátor. 

Prvými zaočkovanými z domovov sociálnych služieb boli klienti z ružomberského zariadenia Troj-
lístok. Koncom januára podal mobilný očkovací tím z vojenskej nemocnice vakcínu 60 klientom
 a zamestnancom centra. 

Do Ružomberka prichádza ďalší žilinský hráč. Po obrancovi Jakubovi Lukovi vymenil MŠK Žilina za 
MFK Ružomberok 16-ročný ľavý záložník Juraj Košút. Na Liptove podpísal svoju prvú profesionálnu 
zmluvu. Okrem toho sa s ružomberským klubom dohodol na predĺžení zmluvy brankár Ivan Krajčír aj 
stredopoliar Timotej Múdry.
 
Na Bystrickej ceste v časti Podskaly vybudovali 14 nových parkovacích miest. Vynovenú zónu osvetľuje 
šesť LED lámp. Investícia stála takmer 30-tisíc eur, zákazku vyhrala firma Dopstav z okresu Námesto-
vo.

Liptovská knižnica G.F. Belopotockého vyhlásila súťaž Kniha Liptova 2020. Jej cieľom je zmapovať 
knižné publikácie z predošlého roka, ktoré sa týkajú regiónu – môže ísť o autora alebo tému. Nominá-
cie na knihy v kategóriách beletria a odborná literatúra môže poslať aj verejnosť do 27. februára.

Slovenské basketbalistky postúpili po víťazstve nad Holanďankami na Majstrovstvá Európy. Jedenásti-
mi bodmi dopomohla k víťazstvu zverenkýň Juraja Suju aj ružomberská basketbalistka Miroslava 
Praženicová. Spoločne s Angelikou Slamovou zaznamenala spomedzi hráčok najviac bodov.

Stručne
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1 1

Na diaľničnom obchvate Ružomberka vznikajú komplikácie. Minister 
dopravy Andrej Doležal v rádiu Expres vyjadril pochybnosti, či úsek 
Hubová-Ivachnová dokončia načas a či vôbec. Trasu diaľnice museli pre 
zosuv pôdy preprojektovať, podľa slov ministra tak realizujú inú stavbu, 
než bola vysúťažená. „Zásadným spôsobom mešká takzvané precenenie 
pôvodnej stavby,“ dodal Doležal, pričom naznačil problém s jedným z členov 
konzorcia OHL ŽS – Váhostav, ktoré daný úsek stavia.  



Text: Nikola Marhefková - Anna Zábojníková Foto: Anna Zábojníková

Mesto bude rokovať 
s investorom, aby sa 
apartmánové domy 
neopierali o Kalváriu 

T É M A

Vznikne pracovná skupina, ktorá bude rokovať s investorom 
o možnej zámene pozemkov alebo o inom riešení, ktorým by 

sa ochránilo územie Kalvárie. Jednohlasne to schválili mestskí 
poslanci na februárovom zasadnutí..

1 2



T É M A

P
okročilú večernú 
hodinu nepripomína 
len tma, ale aj čas na 
hodinkách. Budova 
ružomberskej radnice 

stále nie je prázdna, poslancov 
ešte čaká posledný rokovací bod. 
Pripomína ho aj autobusový 
spoj s veľkým nápisom Kalvária, 
ktorý niekoľkokrát prešiel popod 
radničné okná. Akoby stručným 
a veľkým nápisom zdôrazňoval 
podstatu, ktorá zanikla. Prehlušili 
ju osobné spory, politikárčenie aj 
nepochopenie. 

Kým na sociálnych sieťach sa 
diskusie posledných týždňov 
podobajú na mínové pole, v pléne 
dominoval počas rokovania o 
občianskej výzve na záchranu 
Kalvárie pokojný tón. 

Verejná nespokojnosť 

Kostol povýšenia svätého kríža 
a 14 kaplniek. Do typickej 
scenérie ružomberskej Kalvárie 
sa na sklonku minulého roka 
zahryzli bagre a ťažké stroje. 
Medzi prvými na stavebné zásahy 
v bezprostrednej blízkosti kapl-
niek upozornil mestský poslanec 
Ján Kuráň (Za slušný Ružomb-
erok). Čo sa deje s najväčšou 
dominantou mesta sa začali pýtať 
aj Ružomberčania. Tí zorien-
tovanejší vedeli, že v lokalite je 
plánovaná výstavba rodinných 
domov. Namiesto nich tam chce 
súkromný investor a zároveň 
vlastník pozemkov CPI Slovakia 
postaviť 12 apartmánových 
domov. A práve k ním začal 
pomedzi štvrtú a piatu kapln-
ku budovať prístupovú cestu, 
vodovod a kanalizáciu. Všetko 
s požehnaním stavebného úradu. 

Realizáciu projektu však verej- 
nosť nesledovala mlčky. Pláno-
vaná výstavba zaskočila aj 
ružomberský Cech architektov. 
Vo svojom oficiálnom stanovis-
ku žiadali od mesta vysvetlenie, 
prečo bola stavba povolená. 

Konštatovali, že lokalita Kalvárie 
nie je vhodná na takéto násobné 
zahustenie zástavby. Upozornili 
aj na to, že rozhodnutie o povo- 
lení bytových domov v tejto 
lokalite prebehlo bez odbornej 
diskusie. 

,,Máme dôvodné obavy o trans-
parentnosť a jednoznačnosť 
rozhodovacích procesov v meste. 
Chceme Vás požiadať vzhľadom 
na nenávratné narušenie charak- 
teru ružomberskej Kalvárie  
v maximálnej miere podporiť 
obnovu kaplniek a ich okolia, aby 
tento priestor ostal hodnotný aj 
naďalej,“ uviedlo 11 podpísaných 
architektov. 

Vznikla aj iniciatíva s názvom 
Rozlúčka s ružomberskou 
Kalváriou, ktorá poukázala na 
to, že obľúbené 160-ročné miesto 
oddychu a modlitieb zrazu stráca 
svoju tvár. Rovnako ako architek-
ti, aj iniciátori online podujatia 
narážali na rozhodovací proces, 
akým bola výstavba povolená. 

Na to, aby developer mohol začal 
stavať, potrebuje už len platné 
stavebné povolenie. Zdalo sa 
tak, že výstavba apartmánových 
bytov je definitívna. Záchran-
né koleso Kalvárii však hodila 
občianska výzva pod taktovkou 
architektov Richarda Kalmára 
a Vavrinca Kenderu, poslanca 
Poslanca Patrika Haba, Miro-
slava Zuberca a Petra Kravčáka. 
Ponúkli riešenie, ako zachovať 
vzhľad Kalvárie a zároveň vy-
hovieť investorovi. Smerovala 
mestu, developerovi aj zastupi-
teľstvu. Podpísalo ju takmer 60 
osobností Ružomberka, z radov 
poslancov i predstaviteľov spo- 
ločenského a kultúrneho živo- 
ta. Medzi nimi napríklad riadi- 
teľ Liptovského múzea v Ružom- 
berku, prednosta okresného 
úradu, predseda MAS Dolný 
Liptov, vedúci Katedry žurnalis-
tiky, historici, umelci i architekti 
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pôsobiaci v meste. 

Signatári výzvy žiadali, aby sa 
výstavba apartmánov realizovala 
vo väčšej vzdialenosti od kapl-
niek, prípadne na inej vhodnej 
ploche. Riešenie videli v zámene 
pozemkov medzi mestom a in-
vestorom.

„Žiadame, aby sa najprv odborne 
zadefinovalo územie Kalvárie  
a aby predstavitelia mesta be- 
zodkladne vstúpili do rokovania 
so spoločnosťou CPI Slovakia  
a dohodli obojstranne akcepto-
vateľnú zámenu časti pozemkov 
medzi mestom a spoločnosťou, 
na základe ktorej vznikne dosta-
točne široké ochranné pásmo 
Kalvárie vo výlučnom vlastníctve 
mesta Ružomberok,“ uvádzali  
vo výzve, o ktorej rozhodovali 
poslanci na februárovom zastu-
piteľstve.  

Sadnú za spoločný stôl 

Poslaneckému zboru predkladal 
bod rokovania poslanec Patrik 
Habo (nezávislý), jeden z ini- 
ciátorov výzvy. „Signatári žiadajú 
a prosia vedenie mesta, aby sadlo 
za rokovací stôl s vlastníkom. 
Princípom výzvy nie je develope- 
rovi zakázať stavať, ale pokúsiť sa 
odtlačiť výstavbu minimálne  
o 35 metrov alebo nájsť iné vhod-
né riešenie výmenou, scelením 
alebo odkúpením pozemkov,“ 
povedal poslanec Habo. Zároveň 
dodal, že stoja pred podobným 
momentom, ako bol aj Kaštieľ 
svätej Žofie.

Rokovania sa zúčastnili aj pred-
kladatelia výzvy, ktorí poukázali 
na podstatu Kalvárie. 

„Nechceme žiaden konflikt, ani 
pranierovať investora. Chceme 
naozaj zachrániť územie Kalvárie, 
aby sa stalo pýchou Ružomber-
ka. Aj my architekti v meste, čo 
sme podpisovali výzvu, budeme 
nápomocní,,“ povedal spolutvorca 



výzvy Richard Kalmár. Uznal, že 
je už neskoro. ,,To, ako je to mo-
mentálne schválené stavebným 
úradom je veľké nešťastie a pove-
dal by som, že až hanba.“ 

Postoj mesta hájil viceprimátor 
Ján Bednárik (KDH). ,,Tiež nie 
sme nadšení, že tam bude deve- 
loper stavať viladomy. Žili sme  
s vizualizáciou pani Trangošovej, 
že tam budú rodinné domy. Sta-
lo sa, čo sa stalo. Rešpektujeme 
stav, každý sa zachoval v tejto 
veci po svojom. 
Niektorí boli akti- 
visti, niektorí písali 
články, reagovali na 
Facebooku. Ja som 
dal námietku na 
krajský stavebný 
úrad. Každý vo 
svojej možnosti a 
pôsobení urobil 
niečo, čím by sa 
to dalo zvrátiť,“ 
povedal v pléne 
Bednárik s tým, 
že Kalvária by nás 
mala spájať a nie 
rozdeľovať. 

Dva dni pred 
rokovaním pristála výzva aj na 
stole mestskej rady. Navrhla, 
aby s investorom nerokoval iba 
primátor mesta, ale aby za týmto 
účelom vznikla pracovný skupi-
na. 

Poslanec Milan Šlávka (Klub 
primátora) vidí možnosti mesta 
v tejto veci obmedzene. ,,Vnímam 
trošku nereálne očakávania od 
verejnosti, že dnešné zastupi-
teľstvo má možnosť nejakým 
spôsobom pozastaviť výstavbu 
investora. Môžeme maximálne 
apelovať na investora a vyzvať ho 
na dohodu a jednanie,“ povedal 
však s tým, že vytvorenie pracov-
nej skupiny podporí.

Kým k prvému projektu 
o výstavbe rodinných domov sa 
vyjadrovali aj poslanci, pri jeho 

zmene na apartmánové už tú 
možnosť nemali. Poukázal na to 
poslanec Juraj Burgan (KDH). 
,,Sú tu dva projekty. Prvý bol na 
rodinné domy. Schválený bol už 
v minulom zastupiteľstve v roku 
2018, mal vydané aj územné 
rozhodnutie,“ povedal Burgan, 
ktorý nazačil, že problém nastal 
pri zmene projektu na apart-
mánové domy. ,,Toto sa udialo 
bez vedomia poslancov a údajne 
bez vedomia vedenia mesta. Bolo 
to odobrené hlavným architek

tom a stavebným úradom. Ak sa 
takáto zmena udeje, asi by sme  
o tom mali vedieť a mať možnosť 
sa k tomu vyjadriť. Treba nájsť 
komunikáciu stavebný úrad, ar-
chitekt, poslanci, komisia staveb-
ná. Toto tu nefunguje, preto sme 
sa to dozvedeli príliš neskoro,“ 
pomenoval problém poslanec 
Burgan. 

Kým prítomní diskutovali najmä 
o ľavej strane Kalvárie, v ktorej 
blízkosti majú stáť apartmány, 
poslanec Ján Kuráň začal roz- 
právať o pravej strane územia. 
Chcel tam vybudovať centrálny 
mestský park a pre celé územie 
urobiť medzinárodnú architek- 

tonickú súťaž. Svoj návrh nako- 
niec ani nepredložil. Poslanci 
totiž jednohlasne trvali na tom, 
aby sa tento rok uskutočnila 
už dlhodobo odkladaná revi-
talizácia Kalvárie a to podľa už 
schváleného projektu. 

Poslanci napokon jednohlasne 
schválili, aby sa do týždňa vyt-
vorila pracovná skupina. Tvoriť 
ju budú primátor mesta, mestskí 
poslanci, zástupcovia výzvy na 
záchranu ružomberskej Kalvárie 

a Cechu ružomber-
ských architektov. 

Ich úlohou bude 
rokovať s investo-
rom – spoločnosťou 
CPI Slovakia –  
s cieľom snažiť sa 
pripraviť návrh 
zámeny alebo od-
sunu pozemkov 
alebo iné vhodné 
riešenie tak, aby sa 
vytvorilo ochranné 
pásmo Kalvárie 
a jeho územia. 
Rokovania majú 
prebiehať do 15. 
marca.

Na starosti tiež budú mať 
prípravu podkladov pre ur-
banistickú štúdiu územia 
Kalvárie. Výstupy z pracovnej 
skupiny majú byť predložené 
na rokovanie a schválenie mest-
skému zastupiteľstvu v júni. 
Poslanci sa zároveň dohodli, 
aby sa realizovala tohtoročná 
investičná akcia Revitalizácia 
územia kalvárie, a to na základe 
vydaného stavebného povolenia.
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T É M A

Záber z rokovania mestského zastupiteľ- 
stva.
Foto: Viktor Mydlo



To, čo dnes môžu Ružomber- 
čania vidieť počas obvyklej pre-
chádzky Kalváriou, začalo už 
pred 15 rokmi. Poslanci vtedy 
predali pozemok podnikateľke 
z Ružomberka. Tá ho neskôr 
posunula synovi dlhoročného 
bývalého primátora. Ten ho 
následne predal zahraničnému 
investorovi CPI Slovakia, ktorý 
tu dnes stavia. 

Primátor Igor Čombor v roku 
2019 podpísal zmluvu o vecnom 
bremene s Jurajom Čechom 
mladším (zástupca spoločnosti 
Moneo, ktorá vtedy pozemky 
vlastnila). A tak na tomto mest-
skom pozemku mohla vzniknúť 
aj prístupová cesta medzi štvrtou 
a piatou kaplnkou pre súkromnú 
stavbu. Spoločnosť sa dožadovala 
vecného bremena už v roku 2018, 
čo však poslanci dvakrát odmietli 
schváliť. Odobril to až primátor, 
po tom, čo si nechal odsúhlasiť 
zvýšené kompetencie. Primátor 
vtedy argumentoval, že táto ces-
ta bude slúžiť aj budúcim vlast-
níkom IBV v lokalite Dielec. 

Práve z tejto asfaltovej cesty ve-
die k pozemkom najpriamejší 
prístup. Je pozoruhodné, že 
v rovnakom období prebiehala 
aj petícia proti prekládke cesty, 
ktorá mala byť súčasťou revi-
talizácie Kalvárie. Upozornil na 
to dokonca aj jeden z poslan-
cov. Za petíciou videl záujmy 
súkromných podnikateľov, ktorí 
chcú postupnými salámovými 
krokmi zachovať súčasnú cestu 

Otázniky okolo Kalvárie

a odbočkami z nej developovať 
územie. 

Pôvodne sa v tesnej blízkosti 
Kalvárie po ľavej strane rátalo 
s výstavbou rodinných do-
mov. Namiesto nich pripravuje 
súkromný developer apart-
mánové bytové domy. Povolil 
mu to stavebný úrad, ktorý mu 
na Vianoce 2019 vydal územné 
rozhodnutie. A to na prekvapenie 
viacerých. Ozval sa aj vicepri- 
mátor Ján Bednárik. Vo svojom 
blogovom príspevku tvrdil, že 
o povolení nikto z vedenia mes-
ta nevedel. K novému projektu 
zástavby sa tým pádom nemohli 
vyjadriť poslanci, na chýbajúcu 
odbornú diskusiu poukázal aj 
Cech architektov.  

Mesto však hovorí, že postupova-
lo zákonne. Pri obhajobe apart-
mánových domov sa odvoláva na 
výnimku, to je možnosť mesta 
individuálne rozhodnúť a povoliť 
obmedzenú výstavbu bytových 
domov namiesto rodinných v tej-
to lokalite.  

Podali viaceré podnety 

Ľudia stojaci za iniciatívou Ro-
zlúčka s ružomberskou Kalváriou 
podali podnety vo veci vydania 
územného rozhodnutia z de-
cembra 2019, ktoré bolo vydané 
pre firmu Monero, s. r. o. Jej 
konateľom je Juraj Čech, syn 
bývalého primátora Juraja Čecha. 
Napádajú deň jeho nadobudnutia 
platnosti, ktorý je 20. december 
2019, čo je rovnaký deň, kedy aj 

bolo vydané. Znamená to, že teda 
nezostala žiadna lehota na vy-
jadrenia dotknutých orgánov.

Pýtajú sa tiež, prečo bolo 
ružomberským stavebným úra-
dom vydané rozhodnutie pre 
bytové domy, keď územný plán 
hovorí v tejto lokalite o rodin-
ných domoch.

Pochybenia mohli nastať podľa 
aktivistov a poslancov stojacich 
za iniciatívou Rozlúčka s ružom- 
berskou Kalváriou už v roku  
2017, kedy celý projekt získal 
územné rozhodnutie na stavbu 
vodovodu a kanalizácie. Vtedy 
o ne žiadala ešte Adriána Tran-
gošová. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť taktiež v ten 
istý deň ako bolo vydané. Na 
prešetrenie smeroval aj podnet, 
či nedošlo v prípade vydania 
územného rozhodnutiu k poruše-
niu ochranného pásma kaplniek 
Kalvárie, ktoré bolo vtedy určené 
na 10 metrov.

O podnetoch aktivistov majú 
rozhodnúť stavebná inšpekcia  
a stavebný úrad v Žiline, ktorý je 
nadriadeným orgánom ružomber-
ského stavebného úradu.

Autorky: Nikola Marhefková, 
Anna Zábojníková

T É M A

Do diskusie ohľadom Kalvárie sa často primiešava aj jej 
revitalizácia. Tá však nie je podstatou súčasnej témy. 

Signatári výzvy na záchranu Kalvárie upriamujú pozornosť 
na ľavú stranu územia, kde majú vyrásť apartmány. 
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Text: Anna Zábojníková - Nikola Marhefková, Foto: redakcia

R O Z H O V O R

Martin Bišťan: Mesto 
architektov nepočúva

O Kalvárii, architektúre, územnom pláne mesta či zóny sme sa 
rozprávali s ružomberským architektom a zakladateľom Cechu 

architektov Martinom Bišťanom (65). 
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R O Z H O V O R

V
minulosti bol 
Ružomberok mestom, 
ktoré určovalo ar-
chitektonické trendy. 

Áno. Bolo to v rokoch 
1918 až 1940. Naše významné 
funkcionalistické stavby boli 
propagované po celej Európe. 
Spomínali sa v tlači v Londýne aj 
v Paríži.  

O ktorých stavbách hovoríme? 

Múzeum. Sirotinec na Zelenej 
ulici, budova Okresného Úradu, 
banka, kde teraz sídlia lekári, 
Kuskova vila. Autorom väčšiny 
týchto stavieb bol významný 
architekt Vojtech Donner a Maxi-
milián Scheer. K tomuto obdobiu 
sme sa už nikdy nepriblížili, sys-
tematicky sa ale vzďaľujeme. 

Ako to myslíte? 

Keď s obľubou chodíme po zah-
raničí a padá nám sánka z krásy 
Tirolska, Nemecka, Francúzska, 
to nie preto, že by tam ľudia boli 
lepší, vzdelanejší a múdrejší ako 
my. Majú však jednu vlastnosť, 
ktorá u nás neexistuje. A to, že 
uznávajú autoritu, ktorá vyplýva 
z neprerušenej kultúrnej kontinu-
ity. U nás po nástupe socializmu 
sa táto vlastnosť vytratila. Z toho 
dôvodu si nikto v západných 
mestách a obciach nedovolí 
porušiť územný plán, hodnotí 
sa to ako trestný čin. Preto aj 
tie mestá vyzerajú usporiadane, 
dobre vyriešené. 

Spomínali ste územný plán, 
ktorý je dôležitým strategickým 
dokumentom každého mesta. 
Ako vzniká, kto ho tvorí? 

Územný plán je hlavný rozvo-
jový nástroj pre každé mesto, 
ktorý je mestským zákonom jeho 
výstavby. Nie je možné územný 
plán jednoduchým rozhodnutím 
alebo hlasovaním poslancov 
zmeniť. Slúži na to, aby sa na isté 
časové obdobie, obvykle 10 až 

20 rokov urobila vízia budúceho 
rozvoja mesta. Územný plán je 
nesmierne zložitý dokument, na 
ktorom pracuje vždy minimálne 
15 až 20 ľudí. Obvykle viac ako 
dva roky. 

Kto konkrétne sa podieľa na 
jeho tvorbe? 

Koncept a jeho základnú myšlien-
ku vždy udáva urbanista ar-
chitekt a prizýva si do spolupráce 
profesistov. Cestárov, vodárov, 
elektrikárov, demografov, so-
ciológov, znalcov životného 
prostredia, a iných, ktorí mu 
upresnia a pomôžu zrealizovať 
jeho architektonickú ideu. Vy-
chádza sa aj z histórie mesta 
a z krajinárskeho konceptu 
regiónu.

Okrem územného plánu mesta 
ale existujú aj územné plány 
zón.

Ak chce mesto brať svoj 
územný plán vážne, tak si dá, po 
odsúhlasení územného plánu,  
spracovať územné plány zóny. 
To je podmnožina veľkého 
územného plánu. Územný plán 
generuje mnoho zón, povedzme 
15 až 20 zón, jednotlivé sídliská 
a urbanistické celky, ktoré by 
bolo treba spracovať podrobne. 
Ako napríklad historické cen-
trum mesta, Klačno, Roveň. To by 
mali byť zóny, ktorých je v meste 
viac. A každá takáto zóna už 
rieši každý jeden dom, každú 
stavbu vrátane fasád, vzhľadu, 
podlažností a budúceho rozvoja. 
Napríklad sú tam aj materiály 
striech. 

Aktuálne sa mesto riadi 
územným plánom z roku 2012. 
Je stále dostačujúci? 

Územný plán v vznikol v rokoch 
1994 a 1995, odvtedy bol upgra-
dovaný doplnkami asi osemkrát, 
vždy s účelom na ňom niečo 
zmeniť, prípadne prispôsobiť. 

V roku 2012 bol spracovaný 
nový územný plán, ktorý sa 
opäť niekoľkokrát doplňoval. 
Výsledok je taký, že mesto by 
potrebovalo nový kompletný 
územný plán a prvé, čo by sa 
malo objednať popri práci na 
ňom, sú územné plány piatich až 
šiestich základných zón mesta. 
V nich by sa ujasnilo, ako bude 
vyzerať centrum mesta, kde 
môže ísť nová výstavba, ako bude 
vyzerať vzťah jednotlivých vecí 
ako je napríklad mesto a fabrika, 
ako budú upratané dopravné 
riešenia a statická doprava, 
ako to bude s riešením ochrany 
prírody a krajiny. Toto už starý 
územný plán po toľkých rokoch 
jednoducho nemôže pokryť, 
pretože doba sa zmenila. 

Ako sa absencia konkrétnych 
územných plánov zón môže v 
praxi prejaviť? 

Demografická krivka, ktorú sme 
predpokladali, že bude rásť, ide 
nadol. Ani nie zlou pôrodnosťou 
v meste a okrese, ale preto, že 
mesto nemá čo ponúknuť, mladí 
sa sťahujú. Príčinou je zlá správa 
mesta a nedostatok príležitostí  
v ňom. Tiež podstatne sa zhoršu-
júce životné prostredie, ktoré sa 
v našom meste dlhodobo nerieši. 
A to všetko vo svojej podstate by 
mal riešiť územný plán riešiť mal. 
Ale hovoríme o dobrom územ-
nom pláne. No a na to, aby niekto 
objednal takýto územný plán, po-
trebuje okrem financií dobrú vôľu 
to s tým mestom naozaj myslieť 
vážne. V posledných rokoch sa 
stali dve zásadné udalosti, ktoré 
významne poškodili budúci roz-
voj mesta a kvality bývania v 
ňom. Je to najmä odsúhlasenie 
výstavby nového papierenského 
stroja a podstatné zvýšenie výro-
by buničiny našim zastupiteľst-
vom pre Mondi SCP, kde sa akosi 
„ pozabudlo“ na stav životného 
prostredia. Za úvahu tu stojí fakt, 
že náš primátor je vyštudovaný 
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lekár – teda mal by vedieť aké 
enviromentálne záťaže takéto 
rozhodnutie prináša. Druhým 
rozhodnutím, ktoré poškodilo 
naše mesto najmä navonok, bola 
súťaž na plaváreň, kde sme si 
urobili medzinárodnú hanbu.

Boli ste v komisii, ktorá vyber-
ala víťazný návrh.  

Bola to riadna súťaž, prvá riadna 
v dejinách tohto mesta. 
Vedeniu mesta treba 
uznať, že vôbec malo 
odvahu ju spustiť. Bola 
odobrená Komorou 
slovenských architek-
tov a zúčastnilo sa jej 
31 kolektívov zo šies-
tich krajín.

Napokon ale mesto 
nebude stavať podľa 
víťazného návrhu. 
Odkúpilo projekt 
petržalskej plavárne. 
Ako hodnotíte aj 
s odstupom času toto 
rozhodnutie? 

Tou neuveriteľnou 
 aroganciou a nekul- 
túrnosťou sa stalo, že 
do realizácie bol vy-
braný 25. návrh v po-
radí, ktorý sa nedostal 
ani do druhého kola 
z piatich. Bol medzi 
8 návrhmi, ktoré sme 
dali pre nízku úroveň 
okamžite nabok. Výsle-
dok je trapas. Vedenie 
komory architektov mi 
dalo jasne najavo, že 
kým bude naše mesto 
takto spravované, nie je reálne, že 
by sa mohla  
realizovať ďalšia súťaž s gesciou 
komory. Bolestne znášam tú vec, 
že nikto doma nie je prorokom. 
Je nás tu minimálne 20 schop- 
ných architektov, ktorí by radi 
pracovali pre naše mesto, v kto-
rom žijeme. No väčšinou musíme 
pracovať inde. Keď vidím, ako 

ďaleko sú od nás, a to sú celé 
svetelné roky, mestá ako Martin 
a Trenčín, tak Ružomberok 
 zaostáva tak, že nemáme ani 
len šancu tieto mestá dobehnúť 
v najbližších 10 rokoch. Mesto 
architektov nepočúva a zjavne 
zatiaľ nepotrebuje. 

Ako by mala vyzerať spolupráca 
medzi mestom a architektmi? 

Máme tu predsa Cech architek-
tov, ktorý ste zakladali, alebo aj 
Útvar hlavného architekta. 

Je to otázka kultúrnosti vedenia 
a úcty ku práci každého človeka, 
netreba na to vzdelanie, ani osl-
nivé komisie, stačí úcta k práci, 
k človeku. Útvar de facto neexis- 

tuje. Máme hlavného architekta, 
ktorý ale nemá žiadnu právomoc, 
lebo je len zamestnanec  
mestského úradu. Fungujúci 
útvar majú napríklad mestá Mar-
tin a Trenčín. Je to samostatne 
nezávislý orgán, v jednom meste 
ho tvorí osem ľudí, v druhom 15. 
Ich poradná činnosť má potom 
patričnú váhu a spolu so zastu-
piteľstvom majú reálny prínos 
na aplikácii záverov územného 

plánu v danom meste 
aj okrese. 

Problémom sú teda 
chýbajúce kompe-
tencie hlavného ar-
chitekta? 

Myslím, že nie. Chýba 
útvar ako taký a chuť 
vedenia mesta takýto 
orgán kreovať.

Prejdime k naj- 
diskutovanejšej 
téme, k výstavbe 
na Kalvárii. Ste 
súčasťou iniciatívy, 
ktorá upozorňuje na 
morálny aspekt celej 
veci.  

Áno. My ale nemáme 
nič proti tomu, aby 
naľavo od Kalvárie 
pre- 
biehala výstavba. 
To pripúšťal aj starý 
územný plán, dokonca 
z roku 1938. Zásadne 
tam však bola povo-
lená výstavba rodin-
ných domov. 

V decembri ale stavebný úrad 
povolil aj výstavbu apart-
mánových domov. 

Developerovi bolo ponúknuté 
územie, kde už hovoríme o apart-
mánových domoch, čo je pod-
statný rozdiel. Výška múrov 
už bude deväť metrov v tesnej 
blízkosti kaplniek, to sú tri plné 

1 8

R O Z H O V O R

Architekt Martin Bišťan.
Foto: Anna Zábojníková
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podlažia. Úlohu zohralo aj vy-
pustené ochranné pásmo, ktoré 
schválili poslanci. Už v 1996 bolo 
v územnom pláne ustanovené 30 
metrové ochranné pásmo. Keďže 
som spoluautorom, ešte vtedy 
som si v duchu myslel, že načo 
ho tam dáme, veď každému musí 
byť jasné, že Kalváriu si nejdeme 
zastavať. To som ale netušil, kam 
sa dostaneme. V roku 2012 na 
popud bývalého primátora zas-
tupiteľstvo bez toho, že by tušilo 
dosah takého rozhodnutia, mu 
odsúhlasilo 10 metrové ochranné 
pásmo miesto 30. 

Ochranné pásmo sa napokon 
nedostalo do územného plánu 
zóny nad Dielcom. 

Keby bolo aspoň desaťmetrové, 
tak by museli byť tie apart-
mánové domy menšie.  Nero-
zumiem, že aj napriek protestu 
poslanca Haba zastupiteľstvo 
zrušilo akékoľvek ochranné 
pásmo a ešte sa aj chválili, že 
chcú Kalvárii dobre. A ja žasnem, 
že sa nájde v meste človek, ktorý 
tomu uverí. A našlo sa veľa ľudí.  
Tak sme teraz v tomto stave 
demolácie dobrých myšlienok 
a prianí. Ide o to, aby sme nevy-
robili časové míny tým, ktorí 
prídu po nás. Nerešpektovaním 
akýchkoľvek kultúrnych hodnôt,  
sa Ružomberok degraduje na 
úroveň, že mi volajú kamaráti 
z Košíc, Trenčína, Piešťan, či sme 
v poriadku ... A ja im nemám 
čo povedať. Veď stačilo okrem 
dodržania ochranného pásma 
určiť developerovi také podmien-
ky, aby k takejto hanbe nemohlo 
dôjsť. 

Zaznel argument, kde boli 
aktivisti či poslanci doteraz, 
prečo sa teraz bijú do pŕs za 
záchranu. Ďalší argument bol 
aj ten, že sa konečne začalo 
v meste stavať, treba to vraj 
vnímať ako rozvoj. 

Kde boli aktivisti doteraz? To je 

jednoduché. Prvý ťažký zásah 
do Kalvárie bol v rokoch 1969 až 
1975, keď bola povolená výstavba 
niekoľkých rodinných domov, 
ktoré sú narazené na kaplnkách. 
To však vtedy v čase socializmu 
nik nemohol ovplyvniť. Potom 
našťastie nikto Kalvárii neškodil.  
Až do roku 2009, keď istý pod-
nikateľ vymyslel ideu 60 rodin-
ných domov napravo od Kalvárie. 
Následkom jeho aktivity vznikol 
Cech architektov, ktorý som vte- 
dy založil s 22 dvoma členmi. 
Pobúrení touto aktivitou sme 
prispeli k zastaveniu výstavby. 
Odvtedy do územia nevŕtal nik, 
aj pre zvláštny majetkový štatút 
Kalvárie. 

Čo je na ňom zvláštne? 

Celé územie až hore na Kalváriu 
je kompletne mestský pozemok. 
Len pozemky pod kaplnkami 
a Kostol povýšenia svätého kríža 
patria rímskokatolíckej cirkvi. 
Na rozdiel od iných miest na 
Slovensku, kde obvykle celé úze-
mie patrí cirkvi. Ružomberok to 
nepotreboval takto majetkovo 
ošetriť, pretože je väčšinou ka-
tolícke mesto. Každý to pokladal 
za prirodzenú dominantu mesta. 
Až doteraz. Preto je pripomien-
ka o tom, kde sme boli doteraz 
zavádzajúca. Dokonca pred 15 
rokmi tu niekoľkí veriaci – medzi 
nimi aj môj svokor - za vlastné 
peniaze opravili opadajúce omiet- 
ky kaplniek. Nejde tu ale o stav 
kaplniek, ale o základnú myšlien-
ku Kalvárie, ktorá je výstavbou 
ohrozená. Preto sa teraz aktivisti 
ozývajú. 

Achillovými pätami mesta však 
nie je len Kalvária, ale aj ben-
zínka na Zarevúcej, autoumy- 
váreň na Klačne či Kaštieľ 
svätej Žofie. Zdá sa, že z právne-
ho hľadiska boli v poriadku. 
A čo morálna stránka? 

Tieto kauzy zakrýva smutná 
realita. Vždy boli vopred skvele 

vymyslené, perfektne právne 
ošetrené a využívali medzery  
v existujúcej legislatíve tak, aby 
sa nedali po právnej stránke na-
padnúť. Preto je táto otázka na 
mieste. Naozaj nad tým všetkým 
je ešte morálka. Ako niečo, čo 
neviem uchopiť a presne logic- 
ky vymedziť, ale každý človek 
v sebe cíti, že sa tu stalo niečo 
zlé, čo nemá s morálkou nič 
dočinenia. Súdmi sa to postihnúť 
nedá. Môže to byť však apel na 
občanov, ktorí by si mali rozmys-
lieť, komu pri najbližších voľbách 
dajú hlas.

Architektonické žezlo ste 
posunuli aj svojmu synovi 
Matúšovi. Nedávno vyhral 
prestížne ocenenie CE ZA AR 
2020.  

V roku 1997 sme spolu s kolegom 
Petrom Abonyim získali, Cenu 
Dušana Jurkoviča za Kostol 
Božského Srdca v Lomnej. 
Nečakali sme to, pretože našim 
súperom, okrem iných, bola VÚB 
banka, vtedy najvýznamnejšia 
budova s tisíc násobne vyšším 
nákladom. Napriek tomu, sme 
cenu napokon získali. Vtedy bol 
Matúš ešte študentom. Hoci som 
si prial, aby šiel na architektúru, 
neovplyvňoval som ho. Dlho ani 
nechcel ísť, napokon sa rozhodol, 
že pôjde. Aj pri jeho ocenení 
sa opakovalo niečo podobné. 
Prihlásil sa s knižnicou v Senci, 
tiež s najmenším interiérom 
oproti konkurencii v nepo-
merne významnejšími stavbami 
a konkurencia bola podstatne 
väčšia, ako za našich čias. 
A vyhral to. Tak sa tu opakuje, že 
keď človek robí vec dobre,  
z celého srdca, nie pre seba, ale 
pre vyšší princíp, vtedy má tá 
robota hodnotu a možno si ju 
aj niekto všimne. Preto som na 
syna veľmi hrdý. 



Text: Anna Zábojníková, Foto: autorka

Z ochranného obleku rovno 
do plaviek a ľadovej vody 

R E P O R T Á Ž

V práci anesteziologická sestra, vo voľnom čase najmä aktívna 
športovkyňa. Mária Kubová už roky beháva maratóny, bicykluje 
aj otužuje. Pocítiť ľadovú vodu na vlastnom tele sme boli spolu 

s rodáčkou z Liptovských Sliačov v Hrabove.
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P
ohľad na zasnežené 
Hrabovo pripomína 
zimnú rozprávku. Oči 
však najviac upúta 
nemalé zamrznuté 

jazero. Počas uplynulých dní 
prituhlo, ulice mesta pripomínali 
verejné klzisko. Tak tomu bolo aj 
na chodníku, po ktorom sme sa 
blížili k drevenému mólu. 

Na otužovanie netreba 
prípravu, stačí len vkročiť do 
vody

„Roky behávam, nielen krátke 
trate, ale najmä ultra behy, to sú 
aj stokilometrové behy a viac. 
Zistila som, že práve otužovanie 
je výborná forma regenerácie, 
preto som aj začala,“ začína 
nám vysvetľovať 51- ročná 
športovkyňa počas toho, ako 
sa zbavujeme vrstiev obleče-
nia a pýtania či by predsa len 
otužovanie nemalo nastať pos-
tupne. 

„Otužujem asi šesť rokov, tri 
roky pravidelne a poctivo. 
Dostala som sa k tomu cez zná-
mych, tí ma nahovorili. Bolo to 
práve tu v Hrabove. Šla som do 
ľadovej vody bez akýchkoľvek 
znalostí. Netreba sa pripravo-
vať,“ ubezpečuje nás zdravotná 

sestra. Zároveň však dodáva, že 
otužovanie nie je vhodné pre 
všetkých. S ľadovou vodou by sa 
nemali kamarátiť najmä tí, ktorí 
majú srdcovocievne choroby. 
Dôležité je aj to, aby človek nešiel 
otužovať sám. 

,,Raz som bola v Čutkove. Stretla 
som mladíkov, ktorí mi poveda-
li, že boli práve vo vode, zrazu 
zbadali na hladine čiapku. Museli 
jednoducho vyloviť jedného 
pána. Tento zážitok ma len utvr-
dil v tom, že ak by sa skutočne 
niečo stalo, mal by byť niekto 
nablízku,“ hovorí rodáčka z Lip-
tovských Sliačov.    

Na primrznutom chodníku ku 
schodom do jazera dávame pozor, 
aby sme ľad neokúsili ešte skôr, 
než sa vôbec namočíme. Prvá 
vstupuje do vody Mária Kubová, 
neisto nasledujeme aj my. Po 
prvom schodíku už máme ľadovú 
vodu v topánkach, s pocitom zve-
davosti a už aj odvahy pokraču-
jeme až kým nám voda nesiaha 
po plecia. 

Keď si človek vytvorí zvyk, 
začne mu to samé chýbať

„Teraz stačí už len zhlboka 
dýchať, upokojiť sa a vydržať,“ 
dáva nám pokyny zdravotná 
sestra, ktorá pracuje vo vojenskej 
nemocnici. Hovorí, že ľadová 
voda je dobrá na budovanie imu- 
nity, ako prevencia mnohých 
chorôb či depresie. Odkedy 
otužuje, chorá nebýva. „Chodím 
aj na hematológiu, pretože mám 
málo leukocytov. Tak som to 
robila aj ako pokus, či vďaka stu-
denej vode nejaké nevyburcujem, 
ale tá hodnota je stále nízka,“ 
hovorí športovkyňa a jedným dy-
chom dodáva, že otužovanie ne-
treba preháňať. Stačí pár minút, 
dva či trikrát do týždňa. Organiz-
mus si môžeme v studenej vode 
vyčerpať stresom. 

Studenú vodu vyhľadáva aj po 

okolí. Obľubuje Čutkovo, Jazierce, 
no párkrát okúsila aj tečúcu vodu 
v potoku v Liptovských Revú-
cach. „Tam to bolo asi najlepšie. 
Tým, že voda preteká, tak je stále 
chladná, je to na pocit úplne iné.“ 

Mária Kubová je však v Ružom- 
berku medzi športovcami 
známym menom. Dva roky po 
sebe vyhrala Hrabovský triat-
lon. Aktuálne sa pripravuje na 
ultra maratón Mont-Blanc, ktorý 
je s 91 kilometrami a viac ako 
6-tisíc metrami považovaný za 
jednu z najtechnickejších trás vo 
Francúzsku.  „Vylosovali ma na 
základe bodov, ktoré som získa-
la na pretekoch. Veľmi sa na to 
teším,“ hovorí o maratóne, ktorý 
sa uskutoční v júni. 

Sympatickú športovkyňu často 
vídať v ochrannom obleku, pracu-
je totiž ako anesteziologická 
sestra vo vojenskej nemocnici 
v Ružomberku. ,,Tým, že je teraz 
viac kovidových pacientov, cho-
díme aj na Áro, kde sú takýto 
pozitívni pacienti. Pracujem 12 
hodín, myslím, že nemocnica to 
zvláda. Tým, že sme reprofilizova-
li lôžka, roboty je veľmi veľa, priš-
li nám na pomoc vojaci, sestry 
z iných oddelení, tak je to lepšie,“ 
hovorí nám o práci v nemocnici 
Mária Kubová. 

Stopky na hodinkách ukazujú päť 
minút. Odporúčaný čas v ľadovej 
vode vypršal. 

„Pred tým, ako sa človek pre-
zlečie, odporúča sa aj trošku 
cvičiť, poskákať, ponaťahovať sa,“ 
vysvetľuje športovkyňa a dodáva, 
že práve Ružomberok má vďaka 
svojmu prostrediu vytvorené 
podmienky na všetky druhy špor-
tu. „Dá sa tu plávať, bicyklovať, 
behať, lyžovať, liezť po skalách, 
čokoľvek. Na pohyb netreba ho- 
diny, stačí aj pár minút,“ uzatvára 
dolnoliptáčka.   
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Športovkyňa Mária Kubová. 
Foto: Anna Zábojníková



Text: Nikola Marhefková Foto: archív E. Lovás

Ľubochniansky unikát

R E G I Ó N

Ľubochňa bola kedysi vyhľadávanou lokalitou. Uhorská vláda si 
tu stavala vily, klimatické kúpele lákali zahraničnú klientelu. Na 

prepravu pritom využívali aj unikátnu železničku. Dodnes sa 
z nej zachovalo len máločo.  
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P
rechádzame lipovou ale-
jou, popri snahe udržať 
sa na zľadovatelých 
ľubochnianskych chod-
níkoch skenujeme 

očami turistu okolie. 

Pohľadom blúdime po okolitých 
vilách, mnohé z nich boli niek-
dajšími sídlami grófov a šľachty 
ešte z čias monarchie. Pozornosť 
zavše vzbudí aj vyše storočná 
vodná elektráreň. Po rokoch 
chátrania znova funkčná, energiu 
kedysi vyrábala pre verejné osve-
tlenie v obci, pílu či lokomotívy 
výnimočnej úzkorozchodnej 
železničky, ktorá tadiaľto pre-
chádzala. 

Stopy po nej by sme ale hľadali 
márne. Ostala už iba na foto-
grafiách, v spomienkach a v zá-
pale ľudí, ktorí sa ju snažia do-
kumentovať obrazom či slovom. 
Jedným z nich je aj Stanislav 
Kameniar. 

Vychýrené kúpeľné mestečko 

Ľubochňa bola v minulosti 
osadou susednej obce Hubová. 
Trvalo ju obývalo pár ľudí, 
najmä hájnici, lesníci či rybári. 
V priľahlej doline by sme 
domčekov našli viac, rádovo tam 
žili desiatky ľudí. 

Parná lokomotíva U3575 s nákladným vlakom 
a strovodcom Števanom Záveským. 
Foto: archív V. Záveský

Väčšina obyvateľstva sa živila 
prácou v lese, prípadne v miest-
nych priemyselných prevádzkach. 
V priebehu histórie sa ich tu naz-
bieralo pozoruhodné množstvo: 
na začiatku doliny fungovala 
skláreň, Vápenka, v osade bola 
zápalkáreň, tehelňa alebo mlyn. 
Za zmienku stoja aj píly na 
spracovanie vyťaženého dreva. 
Významný bol tiež vodný hámor, 
kde spracúvali železo. 

Ľubochňa tak predstavovala 
akúsi priemyselnú zónu. Až ku 
koncu 19. storočia, kedy sa začala 
viac profilovať ako rekreačná 
oblasť. „Za hlavné míľniky sa dá 
považovať rok 1871, kedy bola 
cez Ľubochňu postavená trať 
Košicko-bohumínskej železnice, 
a rok 1893, kedy boli oficiálne 
založené štátne kúpele. Tým 
istým človekom, ktorý sa pričinil 
aj o vznik Tatranskej Lom-
nice. Od tohto času sa začala 
Ľubochňa viac meniť k potrebám 
turistiky a rekreácie ako ku po-
trebám priemyslu,“ ponúka his-
torický kontext Stanislav Kame-
niar, rodák z Ľubochne. 

Vyššie rakúsko-uhorské vrstvy si 
tu začali stavať svoje letné sídla, 
v osade pribúdali vily, neskôr 
i štátne hotely. Voľnočasovo sa 
dalo realizovať na tenisových 
kurtoch či na kúpalisku. Ľubo-
chňa sa postupne menila na re-
nomované kúpeľné mestečko. 

Stredoeurópsky unikát 

Priemysel však ešte ostal. Akurát 
sa presunul mimo jadro obce. 
Spočiatku sa drevo zvážalo na 
konských a volských poťahoch, 
neskôr tento spôsob dopravy 
dreva vystriedalo splavovanie. 

 „Keď priemyslu nepostačovalo 
už ani to, začali prichádzať do 
módy lesné železnice,“ hovorí 
Stanislav. V roku 1904 sprevádz 
kovali na tento účel aj ľuboch-
niansku lesnú železnicu. Vyše 19 

a pol kilometrová trať slúžila na 
odvoz dreva z doliny na pílu a po-
tom ďalej na hlavný drevosklad 
pri stanici „veľkej železnice“.

Práve turistický charakter osady 
prispel k jedinečnosti železničky, 
ktorá bola právom nazývaná 
ako unikátna. „Kedže to boli 
klimatické kúpele, rozhodlo sa, 
že ju naprojektujú ako elek-
trickú železnicu a nie parnú. Aby 
nerušila klímu,“ približuje Kame-
niar pozadie jej vzniku. Čo aj 
dáva logiku. V podhorskej oblasti 
by asi nebol vrúcne prijatý dym 
z parných lokomotív. 

Kombinácia „elektrifikácia plus 
zvoz dreva“ z nej v tej dobe 
spravila raritu. „Bola prvá a jedi- 
ná elektrifikovaná lesná železnica 
v strednej Európe,“ špecifikuje jej 
prvenstvo Stanislav. 

V tom čase už síce fungovalo 
viacero elektrických tratí, či sa 
už pozrieme na nemecký Lichter-
feld alebo časť elekrifikovaného 
londýnskeho metra, a aj v Brati-
slave a Prahe už premávali elek-
tričky. „Žiadna z týchto železníc 
však nebola postavená za účelom 
prepravy dreva,“ zdôrazňuje 
Stanislav. V skratke, európske  
elektrické železnice prevážali 
ľudí, nie naložené brvná. Navyše, 
na území Slovenska bola ľubo- 
chnianska vybudovaná medzi 
prvými lesnými vôbec. 

Vlastná vodná elektráreň 

Pri výpočte zaujímavostí ešte 
ostaneme. „V jednom balíku bol 
dodaný celý priemyselný kom-
plex. Vybavenie železnice aj elek-
trickej píly, ktorá nahradila  
všetky dovtedajšie vodné a par- 
né.“ Železnička mala i vlastnú 
vodnú elektráreň, ktorá energiou 
zásobovala aj domácnosti, pílu 
a tunajšie hotely. 

Za zmienku stoja aj elektrické 
lokomotívy. Výlučne pre Ľuboch- 

R E G I Ó N
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ňu boli v budapeštianskom 
závode Ganz vyrobené dva exem- 
pláre. „Bola to kusová výroba. 
Nikde na svete také isté mašinky 
nejazdili,“ hovorí Kameniar 
o ďalšej pozoruhodnej súčasti 
železnice. 

Boli pomerne malé a ľahké. S čím 
boli späté aj komplikácie. „Mali 
malý výkon a v zime nastávali 
veľké problémy. Keď nasnežilo 
pol metra, mašinka nedokázala 
preraziť snehové záveje,“ menuje 
jednu zo slabín 
Kameniar. Navyše, 
keď v elektrárni 
zamŕzala voda, 
bol problém aj 
s dodávkou ener-
gie. A sneh vedel 
narobiť šarapatu 
aj v elektromo-
toroch. 

Hoci sa tomu 
chceli pri pro-
jektovaní 
železničného 
spojenia vyh-
núť, o pár rokov 
neskôr museli prísť na trať aj 
silnejšie parné rušne, delí sa 
o Kameniar o ďalší poznatok. 
Tie nadobúda už od základnej 
školy, kedy sa o železničke doz-
vedel prvýkrát. Z pripnutého 
novinového článku na triednej 
nástenke. Jeho záujem sa rokmi 
prehlboval, zozbierané informá-
cie časom sám začal uverejňovať 
na webe. 

Aj verejná osobná doprava

Lesná železnička v počiatkoch 
vznikla pre potrebu zvážania 
dreva. Postupne však bola vo 
vozňoch už aj ľudská posádka. 

Jednak sa v lokalite nachádzali 
letné vilky, osadu mali v hľadáči-
ku i kúpeľní hostia. „Aj tým, že 
sme mali najdlhšiu dolinu na 
Slovensku, tak sa až pýtalo, aby 
železnička vozila aj ľudí,“ hovo- 

rí Stanislav, ktorému sa vlani 
v archívnych zdrojoch podarilo 
vystopovať aj rok spustenia ve- 
rejnej dopravy. 

„Prvé povolenie osobnej dopravy 
bolo vydané v roku 1909. Na ten-
to účel bol rok vopred vyrobený 
osobný vagón. Odvtedy teda 
fungovala osobná doprava pre 
kúpeľných hostí,“ datuje rodák 
z Ľubochne s tým, že pre lesných 
robotníkov a obyvateľov doliny 
musela fungovať doprava v urči-

tom režime už skôr. 

Železničku tak využívali miestni, 
robotníci, kúpeľní hostia i 
turisti. „Prekvapivo, už prvé 
predpisy hovorili o vypracovaní 
cestovného poriadku. Myslím 
si však, že nástup fungoval aj 
na kamarátskom princípe. Hoci 
zastávky boli oficiálne vyhradené, 
keď rušňovodič poznal babku, 
čo šla popri trati, tak jej zastal,“ 
nazdáva sa Stanislav. 

A kam sa vlastne cestujúci 
usádzali? K dispozícii boli popri 
osobných či salónnych vozňoch 
pre vzácne návštevy aj výletné 
vlaky s tzv. lavicovými otvorený- 
mi vozňami. A otvorené boli 
doslova. Bez strechy, prerobené 
z vagónov pôvodne slúžia- 
cich na prepravu dreva. Namiesto 
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brvna bola umiestnená plošina 
a na nej lavice. 

Stanislav nám aj ukazuje fotodô-
kaz výletného vozňa. Je bezná- 
dejne zaplnený, životný priestor 
je obmedzený životným priesto-
rom druhých osôb. V dnešných 
kovidových časoch by sa v ňom 
povinný odstup dodržiavať nedal, 
zíde nám na um. 

Využívali ich aj turisti, ktorí sem 
prichádzali z celého Českoslo- 
venska. Od 30. rokoch mierili aj 

na takú Chatu 
pod Borišo-
vom. „Máme 
korešpondenciu 
turistického od- 
dielu z Česka. Na 
presný dátum 
aj čas si objed-
nali pristavenie 
vlaku,“ spomína 
Stanislav. Previezť 
sa bol dokonca aj 
slovenský spiso-
vateľ Jozef Cíger 
Hronský, ktorý sa 
pri vlaku nechal aj 

zvečniť.

Spomedzi lavicových vozňov sa 
dala vyčleniť ešte jedna „pod-
kategória“. Malá lavička, tvorená 
iba jedným podvozkom s jednou 
lavicou, akurát pre niekoľkých 
pasažierov. „Využívané boli vzác-
nejšími návštevami, inšpekciami 
či kontrolami,“ približuje Kame-
niar. Ich využitie bolo regulované 
prísnejšími pravidlami. „Človek, 
ktorý sa nimi chcel previezť, 
musel podpísať reverz, že ide na 
vlastnú zodpovednosť.“ 

Brzdárovi šlo o krk 

Za vzdelaním sa vďaka železničke 
dopravovali aj školáci. Vyhradený 
mali neskôr svoj vlastný vagón, 
nazývaný malá búda. Pomeno- 
vanie to bolo veru príznačné. 
„Bol to vagón na jednoduchom 
podvozku, na ktorom sa zvážalo 

Výletný vlak s lavicovými vagónmi .
Foto: archív E. Lovás



drevo. Konštrukcia na drevo sa 
zhodila a namiesto nej sa postavi-
la malá drevená búda,“ opisuje 
vzhľad školáckeho vozňa. 

„Odvoz vagónom dolu dolinou bol 
príležitosťou najmä pre chalanov, 
ako vyviesť nejaké huncútstvo. 
Často šiel vozeň dolu bez loko-
motívy. Keď brzdár deckám pov-
edal, aby ho roztlačili a naskočili, 
namiesto toho vagón brzdili,“ po-
sunul Kameniar príhodu, ktorú si 
vypočul od jednej z účastníčiek. 

Partia z doliny neostala iba pri-
tom, našla si aj ďalšiu zábavku. 
Robotníci si v piatok večer vy- 
tiahli prázdne vagóny do bočnej 
doliny, aby ich v pondelok na-
ložili a spustili. „Deckám to 
nenechalo spať. Cez víkend tam 
išli, vagóny odbrzdili a spúšťali 
sa na nich dolu traťou. V pon-
delok ráno prišli chlapi do roboty 
a vagónov nikde,“ hovorí. 

Zároveň platilo, že v búde nemo-
hli ostať deti bez dozoru, vždy 
musel nastúpiť aj zodpovedný 
dospelák. „Vlaky nemali centrálny 
brzdový systém ako dnes, mali 
len brčnú brzdu. Samotná mašin-
ka by to neubrzdila. Vo vagóne 
tak musel byť vždy prítomný 
brzdár,“ naznačuje dnes už ne-
tradičné povolanie. Späté bolo 
s mnohými rizikami, ako ďalej 
plynie z jeho rozprávania. 

Po šichte mohli byť brzdári radi, 
keď sa domov vrátili v jednom 
celku. „Existovali predpisy, ako 
vlak zastaviť či ako obsadzovať 
brzdárske plošinky. Ale to bola 
teória, prax bola úplne iná. Jeden 
človek bežne obsluhoval aj tri, 
štyri brzdy. Počas jazdy behal 
pomedzi vagóny, po naložen-
om dreve. Keď videl, že vlak 
ide príliš rýchlo, zobral batoh, 
vyskočil a zachránil si život,“ 
približuje Kameniar niekdajšiu 
adrenalínovú profesiu, pri ktorej 
sa v iných končinách stávali aj 
smrteľné úrazy. 

Zachovalo sa minimum, stavajú 
repliku 

Železnička skončila prevádzku 
v roku 1966. Trať demontovali, 
jej trasu zväčša v súčasnosti 
kopíruje asfaltová cesta. Dalo sa 
jej koncu zabrániť? „Vtedy sa to 
bralo inak. Možno bola vnímaná 
aj z ideologického pohľadu, 
ako pozostatok monarchie, 
ktorého sa bolo potrebné zbaviť,“ 
mieni Stanislav. Úlohu však 
zohral podľa neho aj nástup 
automobilizmu. 

„Mal oveľa lepšie možnosti na 
zvoz dreva, aj cenovo. Železnica 
bola obmedzená, nevyškriaba-
la by sa do vysokých kopcov. 
Nevýhodou bolo aj to, že trať 
prechádzala hlavnou dolinou 
a náklad sa musel ťahať z bočnej 
strany aj 4 kilometre traktorom,“ 
hovorí o ďalších faktoroch v ne-
prospech zotrvania trate. 

Železnička však bola intenzívne 
využívaná na osobnú dopravu. 
O čom svedčia aj čísla. „Ročne 
boli prepravené desaťtisíce. 
Rekord je 98-tisíc ľudí za rok,“ 
hovorí s tým, že sa mohla 
zachovať ako turistická atrakcia. 
„Len by si to vyžadovalo 
investíciu, pre ktorú v tej 
dobe asi nebolo pochopenie,“ 
dedukuje. 

Zo železničky nezostalo tak-
mer nič, z vozňov sa stali vraky. 
„Máme veľa fotiek zhruba zo 70. 
rokov, kedy kopa vagónov zostala 
stáť v depe, hnili, chátrali,“ hovorí 
Kameniar. Kým osudy niektorých 
vozidiel vedel dohľadať, po ele-
ktrických mašinkách akoby sa 
zľahla zem. 

Aj väčšina školských búd mala 
podobný ortieľ. „Zachovala sa 
jedna, je celkom pekne zre-
konštruovaná. Druhá slúži ako 
kurín,“ približuje. „Také bolo 
využitie vagónov po zrušení 
železnice,“ konštatuje pri pohľade 
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na naše zdvihnuté obočie. Dva 
vozne mali väčšie šťastie.  „Z 
kopy šrotu ich zachránili a zre-
konštruovali, dodnes sú vys-
tavené v Technickom múzeu 
v Brne,“ približuje ďalší kapitolku 
ľubochnianskeho príbehu, ktorý 
si skladá z archívnych zdrojov 
i rozprávania pamätníkov. 

Dostali sa mu tiež dokumenty, 
ktoré by – nebyť iniciatívnej duše 
– skončili na popol. „Jedna z naj- 
zaujímavejších je faktúra firmy, 
ktorá dodala elektrické zariade-
nie pre celý komplex. Mám ich 
od pána z Čiech, ktorý sem prišiel 
ako študent tesne po zrušení 
prevádzky. Miestnych sa spyto- 
val, či tu niečo neostalo. Ukázalu 
na nejakú búdu so slovami, tam 
sa pozrite, my tým podkurujeme,“ 
hovorí Kameniar.  

Jedným z mála zachovaných 
objektov je vodná elektráreň. 
Zrušili ju zarovno so železnicou, 
no boli snahy, aby pod správou 
obce bola znovu obnovená. Pro-
jektová dokumentácia na jej re-
konštrukciu bola vypracovaná už 
začiatkom 80.rokov, spustená do 
prevádzky bola po vzniku repub-
liky už v súkromnom vlastníctve. 
Dodnes tak funguje a vyrába  
elektriku. Obvykle sa dá dohod-
núť aj prehliadka, dnes sa na 
pôvodné stroje môžu zvedavci 
zadívať aspoň spoza obloka. 

Kým v prítomnosti už stopy 
po časoch minulých nevidno, 
v budúcnosti tlie nádej na zmenu. 
V jednej zo zachovaných stavieb 
z bývalého depa plánujú zriadiť 
múzeum alebo výstavu. Pod tak-
tovkou starostu tiež pracujú na 
replike elektrickej lokomotívy. 
„Zachoval sa nám originál-
ny výkres s rozmermi, vďaka 
ktorému ju vieme postaviť,“ 
približuje Stanislav už prib-
ližne trojorčný projekt, ktorého 
výsledkom by mal byť statická 
pamiatka. 
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Text: Anna Zábojníková Foto: autorka

Nemocničný kaplán: 
Najsilnejšie príbehy sú 

tých, ktorí aj po 50 rokoch 
života dokážu oľutovať 

a prosiť o odpustenie

T V Á R  Č Í S L A

Stanislav Kaník je historicky prvým vojenským kaplánom 
v duchovnej správe Úradu hlavného lekára. Ako nemocničný 
kaplán slúži tri roky vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. 
Stará sa nielen o chorých, ale aj o zamestnancov z rezortu 

ministerstva obrany.



T V Á R  Č Í S L A

R
ozsiahly areál vojenskej 
nemocnice v Ružom- 
berku tvorí niekoľko 
pracovísk, kam smerujú 
kroky tých, ktorí po-

trebujú pomoc odborníkov. Jeho 
súčasťou je aj nemocničná kapln-
ka. Miesto, kam sa nemusíte 
objednať, ani si so sebou vziať 
kartičku poistenca, zdravotný 
záznam či počkať v rade. Dvere 
sú otvorené pre všetkých. 

V kaplnke sa slúžia omše, prebie-
hajú tam spovede, no často by ste 
v nej stretli ticho a ľudí, ktorí sa 
modlia za uzdravenie príbuzných, 
seba alebo jednoducho prosia 
o pomoc. Na rovnaké miesto 
sa v jedno februárové ráno vy-
beráme aj my. 

V maskáčoch nemusí byť len 
vojak

Po otvorení dvier nás privíta 
muž vo vojenskom obleku. Je to 
ten nemocničný kaplán či nie? 
Zneistíme. Kňaza predsa ľahko 
spoznať podľa bieleho kolárika 
okolo krku, niekedy aj podľa re- 
verendy. Nemocničný kaplán 
patrí pod Ordinariát ozbrojených 
síl, častejšie ako v kňazskom 
rúchu by ste 54-ročného Stanisla-
va Kaníka teda stretli práve  
v zelenom. „Od bežných vojak-

ov sme ľahko odlíšiteľní. Kým 
oni majú na hrudi odznaky za 
zásluhy, nám sa na pravej strane 
vypína vyšitý kríž,“ začína nám 
vysvetľovať kaplán vojenskej 
nemocnice v Ružomberku. 

Stanislav Kaník je rodák z Bre-
zovice. Počas 22 rokov kňazstva 
pôsobil vo viacerých farnos- 
tiach. Slúžil ako kaplán v Dolnom 
Kubíne, neskôr bol správcom far-
nosti v Liptovskej Teplej, pôsobil 
aj v Topoľčanoch, potom na Spiši, 
vo Švošove alebo aj v Bratislave 
na ministerstve, kde bol sekretá- 
rom biskupského vikára. Pol roka 
dokonca žil vo vojenskej základni 
v Kosove s desiatkami sloven-
ských a českých vojakov.  

,,Treba to vnímať tak, že do tejto 
služby nás povoláva Boh. Niekde 
sú ľudia, kde vás hneď príjmu, 
niekde sa musíte snažiť viac, ale 
všade sa to dá zvládnuť. Boh nás 
posiela tam, kde potrebuje. Keď 
je človek pre tieto veci otvorený, 
tak Boh môže potom cez jednot-
livého kňaza urobiť veľa dobrého 
pre tú farnosť alebo miesto, 
kde pôsobí,“ hovorí o častých 
zmenách pôsobiska Stanislav 
Kaník a vníma ich ako súčasť 
svojho povolania. 

Kým bežných kňazov čaká semi- 
nár a vysviacka, tých, ktorí patria 
pod vojsko aj vojenský výcvik. 

Prvá ponuka ísť do armády prišla 
od generálneho vikára. Stanislav 
Kaník tomu spočiatku nerozu-
mel. ,,Modlil som sa, či to prijať 
alebo nie. Napokon som šiel do 
Bratislavy a začal celý proces,“ vy-
svetľuje a jedným dychom dodá-
va, že vojenský výcvik prebieha 
v spoločnom kolektíve s kňazmi, 
lekármi či vojakmi. Základný 
výcvik tvorí napríklad zručnosť, 
streľba i pochodovanie. Keďže 
bol na základnej vojenskej službe, 
takýto výcvik ho obišiel. 

„Rozhodnutie prišlo v roku 2005. 
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Najprv sa musíte spýtať svojho 
biskupa, či vás pustí. Ak áno, 
pýtate sa aj vojenského ordinára, 
teda biskupa či vás príjme. Ak 
nastane dohoda, nasleduje ďalší 
postup: lekárska prehliadka, psy-
chologické testy, telesné skúšky, 
výcvik, dôstojnícke skúšky. Keď 
toto všetko kňaz úspešne absol-
vuje, nastupuje do kasární a tam 
slúži ako vojenský kňaz,“ hovorí 
o spôsobe prijatia do ,,služby“ 
rodák z Oravy.  

Momentálne pôsobí tretí rok ako 
nemocničný kaplán vo vojen-
skej nemocnici. „Hľadali kňaza, 
ktorý by prišiel vypomáhať do 
Ružomberka, pretože chceli 
posilniť duchovnú službu. Nas-
túpil som teda ako duchovný na 
úrad hlavného lekára, 15. marca 
to už budú tri roky,“ vysvetľuje 
Stanislav Kaník, ktorý je súčasťou 
Ordinariátu Ozbrojených síl 
a Ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky. 

Ordinariát je postavený na 
úroveň diecézy a vznikol v roku 
2003. Na jeho čele je Mons. Fran-
tišek Rábek, ktorého menoval 
Svätý Otec Ján Pavol II. Postupne 
sa vytvorili cirkevné štruktúry, 
na ktorých čelo boli ustanovení 
ordinári s cirkevnou právomocou. 
Cirkev na základe toho zriadila už 
34 ordinariátov po celom svete. 

Ľudia potrebujú pohladiť, nie 
počuť, aby vydržali

Nemocničného kaplána pozná 
najmä lekársky personál. Často 
chodieva za pacientmi, ktorí sa 
chcú vyspovedať, prijať pomaza-
nie chorých, sväté prijímanie ale-
bo sa len porozprávať. Niektorým 
pomáha aj spoločná modlitba 
či požehnanie. Takúto činnosť 
vykonáva spoločne s farským 
úradom. 

„Poväčšine zaklopem, pozdravím 
sa. Niektorí ma spoznajú hneď 
podľa štóly, iní si ma prezerajú, 

Nemocničný kaplán Stanislav Kaník. 
Foto: Anna Zábojníková 



pýtajú sa, kto som, keď ma vidia 
vo vojenskom. Niektorí reagujú 
hneď, s inými sa musím viac po-
rozprávať. Sú aj takí, ktorí pov-
edia, že majú svojho kňaza, tak 
ma odmietnu,“ hovorí Stanislav 
Kaník. 

Počas svojej služby stretol 
rôznych ľudí. Takých, ktorí ho od-
mietli alebo aj tých, ktorí sú in-
ého vyznania. Aj tí však poprosili 
o modlitby či požehnanie.  

,,Raz mi jeden pán povedal, pán 
farár, dajte mi už to posledné 
pomazanie. Lenže to nie je tak, 
že ho dám a človek automaticky 
musí zomrieť,“ hovorí o jednej zo 
sviatostí kaplán. 

Pomazanie chorých sa kedysi 
najčastejšie udeľovalo len v pos-
ledných chvíľach života, práve 
preto zľudovel názov posledné 
pomazanie. Slúži ako dar aj od-
pustenie hriechov, posila pred 
odchodom do večnosti, že bolesť 
a utrpenie človek nenesie sám. Je 
to úkon s modlitbami, pričom sa 
pomaže čelo a ruky olejom, ktorý 
sa posväcuje na zelený štvrtok. 

Momenty s ľuďmi, ktorí umierajú 
alebo prežívajú náročné chvíle, sú 
ťažké aj pre kaplána. 

,,Keď vidím chlapa, ktorý sa trápi 
kovidom, modlím sa nad ním, 
udelím mu posledné pomazanie 
a vidím slzy v očiach aj to, že to 

prijal s takým pokojom. A potom 
sú ľudia v umelom spánku, aj za 
tých sa modlím a udeľujem túto 
sviatosť na základe toho, že ma 
poprosili rodinní príslušníci,“ 
načrtáva aktuálnu tému posled-
ného roka nemocničný kaplán. 

Kňazi z farského úradu majú na 
starosti covidových pacientov na 
infekčnom oddelení, kaplán na 
Áre. 

„Pacientov je celkovo v nemoc-
nici menej, sú tu len tí, ktorí 
potrebujú nevyhnutnú starostli-
vosť, najmä pre koronavírus. Sú 
dni, kedy za jeden deň dám aj 
35 prijímaní, inokedy len päť. 
Počet je menší, ale ľudia sú o to 
vďačnejší, že môžu prijať svia-
tosti alebo sa len pozhovárať,“ 
začína vysvetľovať Kaník. Aj on 
si musí pred vstupom na oddele-
nie obliecť ochranný oblek. Či je 
človek pozitívny, veriaci alebo 
nie, príde ku každému. Hovorí, 
že ľudia nepotrebujú počuť, aby 
vydržali. Oveľa dôležitejšie je 
pohladenie. 

Sila v modlitbách 

,,Keď je človek chorý, tak sa mení 
psychika, ide o otázku, ako žijete 
vieru. Keď vidíte pri starších 
ľuďoch, ktorí sú aktívni, že vás 
uvidia a hneď ožijú, začnú sa s 
vami modliť a ďakujú za to. Sú ale 
aj takí, ktorí majú strach, zomiera 
sa raz, a keď príde ten okamih, 

tak sa všeličo v tom človeku 
zohráva,“ zvážnie nemocničný 
kaplán a dodáva, že záleží, aký 
sme viedli život, od toho sa 
všetko odzrkadlí. ,,Vraví sa, aký 
život, taká smrť, aká smrť, taká 
večnosť.“ 

 „Mal som aj také stretnutia, 
že niekto nebol aj 40 rokov na 
spovedi a takto na konci života 
dokázal vyjadriť ľútosť. To sú 
veľké príbehy ľudí, kde je dôležitá 
najmä modlitba,“ zdôrazňuje 
Kaník. 

Často sa stretáva aj s názormi, 
že život si treba užívať, kým je 
človek mladý, veď potom, keď 
už bude starí, tak sa zmení. 
,,Spomínam si na jedného pána, 
ktorý žil veľmi zlým životom. 
Zmenil sa až po smrti manželky, 
začal sa modliť a chodiť do 
kostola. Dozvedel som sa, že jeho 
manželka sa za neho modlila  
a všetko obetovala, aby sa zmenil 
a napokon sa tak aj stalo,“ hovorí 
o sile modlitby. 

Práve tú zažil počas misie  
v Kosove, kde sa staral o desiatky 
slovenských a českých vojakov 
po duchovnej stránke. Aj tam 
boli veľké obrátenia. Vojaci ho 
spočiatku neprijali, tak sa za 
nich modlil a výsledok prišiel,“ 
uzatvára  Stanislav Kaník.
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Mesto má mnoho 
problémov. Ten najväčší je 

chýbajúca morálka 
a slušnosť 

Telefóny mocipánov vyzváňajú a urgujú, pešiaci vyťahujú zvláštne a nepravdivé argumenty v statusoch, 
urážok si, samozrejme, zlizneme aj my. Verejný tlak narastá, mnoho Ružomberčanov sa pýta, čo sa to 
vlastne deje a kto má pravdu? Vnímavejší si uvedomujú, ako o celej problematike informujú médiá. Ale-
bo už z princípu skúsenosti posmešne mávnu rukou. Prečo je také zlé, keď sa v bezprostrednej blízkosti 
ružomberskej Kalvárie plánuje výstavba apartmánových bytov? Nie je dobré, keď sa mesto rozvíja? Čo s 
tým má dlhoročný bývalý primátor? Alebo... prečo sa vraj novinári, poslanci či aktivisti búchajú do pŕs  
a kde boli doteraz? Téma Kalvárie sa však delí dvomi. Treba rozlišovať zámer súkromného investora  
a dlhoročný a doteraz nedotiahnutý plán revitalizácie Kalvárie. Veríme, že odpovede na tieto otázky ste 
dostali na predchádzajúcich stranách. 
Čo je však prinajmenšom zaujímavé, je to, že aj v tejto ,,kauze“ vystupujú tie isté mená. Tie isté mená, 
vďaka ktorým dnes stojí benzínka na Zarevúcej, autoumyváreň na Klačne a Kaštieľ svätej Žofie ob-
kolesujú múry supermarketu. Aj tento problém vznikol salámovou metódou, ktorej základom bol dobre 
premyslený plán, čo by vedel naplniť vrecká.    

Autorka: Anna Zábojníková
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Plány obcí dolného 
Liptova: stavba 
dvoch bytoviek, 

rekonštrukcia veže 
kostola či domu smútku

Branislav Hrbček
starosta obce Lúčky

Niekedy sa činnosť obcí a miest 
odvíjala od financií, dnes ku to-
mu musíme pridať i koronavírus. 
Naša obec i napriek týmto oklieš-
teniam plánuje v roku 2021 na-
sledovné aktivity. Zdokonalenie
čistenia odpadových vôd osade-
ním Hrablíc. Táto investícia bude 
hradená z vlastných zdrojov 
v predpokladanej výške cca. 
35-tisíc eur. Ďalej zakúpime vo- 
zidlo na zber komunálneho  
a separovaného zberu. Tu sa cena
 bude odvíjať od ponuky trhu, 
ale predpokladaný výdaj je cca. 
80-tisíc eur. Máme podaný pro-
jekt cez MAS na rekonštrukciu 
osvetlenia Vodopádu a k tomu 
chceme priradiť osadenie toaliet, 
táto akcia by mala byť hradená z 
dvoch zdrojov – dotácia cez MAS 

bude 32-tisíc a toalety 9-tisíc 
eur z vlastných zdrojov. Ďalej 
pokračujeme na revitalizácii cin-
torína, kde sme i tento rok,  
z vlastných zdrojov, vyčlenili 
sumu cca 7-tisíc eur. Je to kom-
plikovaná rekonštrukcia, kde už 
nevieme hýbať so zle rozloženými 
hrobmi i lokalitu máme sit-
uovanú v kopci. Pracujeme aj na 
projekte Pódium a prestrešenie 
v areáli Markuška. Na tento 
účel chceme vziať úver, suma 
by nemala prekročiť hranicu 
100-tisíc eur. Čaká nás rekonšt-
rukcia časti miestnej komuniká-
cie, ktorá je v havarijnom stave 
a z dlhodobých príprav naďalej 
pokračujeme na príprave novej 
IBV Bôrové a výstavby nájomnej 
bytovky.

Róbert Kuzma
starosta obce Liptovská Osada

Oslovili sme všetky obce v okrese Ružomberok s otázkou, aké 
projekty budú v roku 2021 realizovať. Z oslovených 24 obcí nám 

odpovedalo deväť starostov.

3 0

Liptovskú Osadu čaká v roku 
2021 rekonštrukcia veže kostola 
Cirkvi československej husitskej, 
ktorý obec odkúpila v roku 2016. 
Práce na rekonštrukcii budú 
financované z dotácie z MAS 
Dolný Liptov a spolufinancova-
nia obce (5%). Celkové náklady 
predstavujú 35-tisíc eur. Obec 
čaká aj výmena dlažby pri objekte 
Zariadenia opatrovateľskej služby 
a dome seniorov Liptovská Osa-
da. Celková plocha rekonštrukcie 
je 210 m2. Práce a materiál budú 
financované z rozpočtu obce a 
predstavujú 6-tisíc eur. Ďalej obec 
čaká odkanalizovanie ulice „1. 
mája“. Celková dĺžka kanalizačnej 
stoky bude 480 m. Predpokladané 
spolufinancovanie obce je 20-tisíc 
eur v roku 2021. V roku 2022 
asfaltovanie celej šírky ulice 1. 
mája po usadnutí kanalizačnej 
ryhy – cca 60-tisíc eur. Liptovskú 
Osadu čaká aj výmena oplotenia 
obecných cintorínov v dĺžke 250 
m, príprava plochy na urnový 
háj a výsek krov a drevín (po 
vydaní povolenia). Predpokladané 
náklady predstavujú 10-tisíc eur z 
rozpočtu obce.
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Peter Slimák
starosta obce Ludrová

Táto otázka je veľmi ťažká, keďže 
nás momentálne trápia veci spo-
jené s koronakrízou, takže hov-
oriť o nejakých investičných pro-
jektoch je veľmi odvážne. Napriek 
tomu má obec niečo pripravené, 
a samozrejme, budeme pracovať 
aj na príprave iných projektov. 
Aktuálne máme pripravenú 
rekonštrukciu domu smútku, kde 
rozpočet projektu predstavuje 
160-tisíc eur. Túto realizáciu by 
sme chceli financovať z vlastného 
rozpočtu. Rekonštrukcia je viac 
ako potrebná, nakoľko bol tento 
objekt vystavaný niekedy v 70. 
rokoch minulého storočia a je 
na tejto stavbe badať to, že sa na 
nej podpísal zub času. Aj opo-
trebovaním, ale aj degradáciou v 
stavebných materiáloch. Hlavne  
z estetického hľadiska to je pries- 
tor, ktorý už nepôsobí dôstojne 
a vyhovujúco na to, že sa v ňom 
vykonávajú posledné rozlúčky  
s našimi zosnulými.

Nakoľko v uplynulých rokoch sa 
nám celkom slušne podarilo naa-
kumulovať finančné prostriedky 
na rezervnom fonde obce, čias-
točne sme tieto financie využili  
v roku 2020, kde sa nám podarilo 
zrealizovať dosť investičných 
projektov. Spomeniem rekon-
štrukciu požiarnej zbrojnice, kde 
sme z vlastných prostriedkov 
projekt dofinancovali vo výške 
50-tisíc eur a 30-tisíc eur nám 
poskytlo ministerstvo vnútra. 
Ďalším veľkým projektom bola 
realizácia projektu zníženia 
energetickej náročnosti budovy 
materskej školy, kde sme taktiež 

získali dotáciu z environmentál-
neho fondu, avšak iba vo výške 
65-tisíc eur a zvyšné prostriedky 
do sumy 140-tisíc sme museli 
investovať z vlastných prostried-
kov. Troška sme ten rezervný 
fond v minulom roku okresali, 
ale napriek tomu máme na ňom 
zhruba nejakých 150-tisíc eur, 
ktoré sa budeme snažiť použiť na 
rozvoj obce. Momentálna situácia 
však napovedá tomu, že budeme 
musieť s nimi čiastočne sanovať 
výpadok hlavných podielových 
daní.

V myšlienkach máme aj re-
konštrukciu ostatných budov v 
majetku obce – základná škola, 
kultúrny dom s obecným úradom 
a taktiež stále chceme pracovať 
na areáli v Múzeu ručnej výroby 
papiera, kde sme tiež v uplynu-
lom roku boli úspešní v mikro-
projekte v rámci poľsko-sloven-
skej cezhraničnej spolupráce 
a rozšírili sme expozíciu múzea 
ručnej výroby papiera o výstavnú 
vitrínu pre hasičský zbor, kde 
sme umiestnili okrem iného aj 
zrekonštruovanú hasičskú kon-
skú striekačku z roku 1905, ktorú 
naša obec vlastní.

Martin Baran
starosta obce Bešeňová

Koronakríza sa našej obce veľmi 
dotkla, pretože cestovný ruch 
je úplne zatvorený a tým nám 
vypadli aj ďalšie financie, najmä 
z ubytovania. Napriek tomu však 
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realizujeme dve veľké stavby. Do 
júna ideme odovzdať v poradí už 
piatu bytovku. Má sedemnásť 
bytov a jej suma je zhruba 1, 1 
milióna eur. Taktiež by sme chceli 
do decembra odovzdať šiestu by-
tovku, tiež za 1,1 milióna. Okrem 
toho sme minulý rok podali asi 
šesť projektov, takže uvidíme, 
či niečo vyjde a či budeme mať 
schválené financie. Pri rozpočte 
sme závislí od otvorenia aqua-
parku. V minulý rok, keď bol 
zatvorený, sme prišli o viac ako 
80-tisíc eur. Je to ťažké pre všet-
kých. Nielen pre našu obec, ale 
aj pre súkromníkov a všetkých, 
ktorí žijú cestovným ruchom. 
Asi nie je žiadna vec, do ktorej 
by sme museli nutne investovať 
peniaze. My sme už veľa vecí 
urobili po minulé roky. Podávame 
projekt aj na kultúrny dom, ale 
nemáme niečo v úplne havarij- 
nom stave. Chceme tento rok 
záväzne pomenovať názvy ulíc 
a vyriešiť súpisné čísla a potom 
chystáme ešte monografiu o obci 
Bešeňová. Chceme, aby vyšla ešte 
tento rok.

Dušan Lauko
starosta obce Liptovská Štiavnica

Obec Liptovská Štiavnica v roku 
2021 nechystá mimoriadne veľké 
akcie, avšak z tých menších 
spomeniem: v roku 2021 by sme 
mali ukončiť Územný plán obce, 
ktorý by mal byť schválený na 
jar 2022. Obec podáva žiadosť 
na zateplenie obvodového plášťa 
Základnej školy vrátane výmeny 
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strechy na Environmentálny 
fond. Ďalej plánuje projekčne 
pripraviť chodník na ulici Hlavná 
v celkovej dĺžke 1 km. Taktiež sa 
plánuje projekt na rozšírenie 
prietoku mosta na ulici Pod 
dubami, vrátane vysprávky 
miestneho potoka v dĺžke 100 
metrov. Poslednou aktivitou, 
ktorú sa chystá obec zrealizovať, 
by bola projektová doku-
mentácia na zateplenie budovy 
kultúrneho domu interiéru ako 
aj obvodového plášťa. Čo sa týka 
financií, niektoré očakávame z 
Environmentálneho fondu, resp. 
výzvy v eurofondoch, v prípade 
úspešnosti na Environmentál-
nom fonde, finančná čiastka na 
zateplenie budovy ZŠ predstavuje 
výšku cca 200-tisíc eur a dielo 
musí byť ukončené do konca 
roka 2021. Ostatné prostried-
ky chceme čerpať z obecného 
rozpočtu, kde na investície máme 
cca 50 až 60-tisíc eur. Na záver 
chcem pripomenúť, že hlavne 
malé obce čakajú na finančnú 
pomoc na realizáciu a vyasfal-
tovanie miestnych komunikácií, 
čo je aj prípad našej obce. V 
prípade vyhlásenia výzvy sme 
pripravení podať projekt na 
asfaltovanie minimálne jednej 
miestnej komunikácie s tým, že 
obec vie prispieť spoluúčasťou.

Milan Široň
starosta obce Švošov

V rámci dlhodobej finančnej 
kondície našej obce Švošov sa 
každým rokom trápime s nas-
tavením rozpočtu a vykúzlením 

položky pre investície. Podobne 
je to aj tento rok a o to horšie pre 
stav hospodárstva v našej krajine 
popri koronakríze. Všetky veľké 
investície riešime len v rámci 
výziev z eurofondov. V roku 2021 
máme podané žiadosti na Zberný 
dvor, rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice a nabíjaciu stanicu pre 
elektromobily. Z vlastných zdro-
jov, lepšie povedané z ostatku  
z úveru, chceme zrealizovať 
rekonštrukciu kuchyne  
v kultúrnom dome. V našej obci 
musíme aj tento rok opatrne nak-
ladať s financiami do posledného 
mesiaca v roku, kedy si aspoň 
vieme vypočítať ostatok  
v rozpočte.

Igor Tulinský
starosta obce Valaská Dubová

Plánujeme rekonštrukciu kotolne 
v Kultúrnom dome, na to sme 
už získali finančné prostriedky z 
eurofondov. Budeme vlastne pre-
rábať palivovú základňu, kotle na 
uhlie a drevo nahradia kotle na 
štiepku a peletky. Rekonštrukcia 
sa dotkne aj hangáru či komínov. 
Ďalej sa budeme snažiť odkana-
lizovať dažďovú vodu, ktorá z 
domov steká na cestu. Potom 
budeme čakať, čo život prine-
sie. Netušíme, do čoho ďalšieho 
budeme musieť urgentne in-
vestovať, keďže človek mieni, ale 
Pán Boh mení.
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Otto Brtko
starosta obce Komjatná

Koncom minulého roka sme 
podali dva projekty. Jeden na 
rozšírenie mechanizácie zberného 
dvora, traktor s príslušenstvom 
na zber separovaného odpadu. 
Druhý projekt bol na zmenu 
palivovej základne na obecnom 
úrade. Z uhlia by sme chceli 
prejsť na ekologickejšie pelety. 
Ak budeme úspešní, tak tieto 
projekty budeme realizovať tento 
rok. Tiež je prioritou na tento rok 
a ďalšie roky majetkové vyspori-
adanie miestnych komunikácií, 
aby sme sa mohli uchádzať o 
eurofondy. Ak budú financie, 
chceme začať pripravovať projek-
tovú dokumentáciu na rekonšt-
rukciu obecného vodovodu.

Albín Husarčík
starosta obce Liptovská Lúžna

Chceme pripraviť oslavy 350. 
výročia založenia obce. Mali byť v 
minulom roku, ale kvôli ochore-
niu Covid-19 sa neuskutočnili. 
Plánované akcie: asfaltovanie 
miestnych komunikácií, oprava 
mostov a rozšírenie zberného 
dvora.

Autor: Juraj Brezáni



Radi vám predstavujeme riešenie, 
patentovanú technológiu firmy 
RGF Enviromental Group, ktorá 
sa nazýva fotohydroionizá-
cia. Na rozdiel od dnes bežne 
poznaných bezpečných tech-
nológií zariadenie dokáže steri-
lizovať nielen vzduch, ale  
i povrchy, a to permanentne.

Fotohydroionizácia (PHI) – 
CleanAir ničí baktérie, vírusy, 
plesne, zatuchnutie, zápach od 
fajčenia či zvierat.

Princíp fungovania PHI tech-
nológie a jej históriu sa dozviete 
na našej stránke www.steriliza-
cia-vzduchu.sk. Pre jednodu-
chosť iba spomenieme, že zaria- 
denie nasýti vzduch molekula- 
mi hydroperoxidov, ich vzdiale-
nosť od seba tvorí menej ako 
1 mikrometer. Tieto priateľské 
oxidanty škodliviny zničia a pre-
menia sa späť na kyslík a vodík.

Čo je dôležité vedieť?

TEST KÝCHNUTIA

Validačná štúdia poukázala, že 
technológia PHI je schopná 
okamžite zničiť baktérie a ví- 
rusy vrátane Covid-19, a to až  
do vzdialenosti 1 m s účinnos- 
ťou 99%. S dodržaním uvedenej 
vzdialenosti, veľmi výrazne 

Dokonalá ochrana voči 
Covid-19 na pracovisku 

i v domácnosti 

klesá riziko nakazenia sa.

Technológia je ekologická, 
zdravotne nepredstavuje žiadne 

riziko, jej prevádzka je finančne 
nenáročná. Prístroj môže byť 
pustený za bežnej prevádzky  
v prítomnosti ľudí, rastlín i zvie- 
rat.

Najčastejšie predávaný CleanAir 
Desk Air ochráni až 74m3 a jeho 
dizajn je i dekoratívny. Dvojná- 
sobný výkon poskytne Micro 
5-ka, s prísne účelovým dizajnom 
a vrchol ponuky predstavuje 
QuickTreat vhodný do veľkých 

miestností, výrobných hál s vý- 
konom až 390 m3. 

Prístroje podľa výkonu sú vhodné 
najmä pre: domácnosti, DSS, 
úrady, lekárne, ambulancie le-
károv, stomatológov, praco- 
viská, použitie v prostriedkoch 
MHD, banky, potraviny, obcho-
dy, fitness centrá a mnohé iné 
prevádzky. 

Na Liptove si zariadenia najviac 
zákazníkov nachádzajú práve  
z oblasti verejného zdravotníctva. 
Každé dodané a spustené zaria- 
denie priaznivo vplýva na možný 
vývoj situácie v regióne.

Zariadenia dokážu eliminovať 
zápachy i prichádzajúce z von-
kajšieho prostredia napríklad pri 
vetraní a odstraňovať chemické 
škodliviny. Vhodné najmä v lo- 
kalitách, ktoré sú permanentne 
vystavené nepríjemným pachom 
a smradu.

Pre viac informácií nás  
neváhajte kontaktovať na čísle 
0915 722 377 alebo mail:  
info@sterilizacia-vzduchu.sk.

I N Z E R C I A

V súvislosti s ochorením Covid-19 sa do popredia dostáva 
otázka, ako čo najlepšie ochrániť seba, svojich blízkych, rodičov, 
starých rodičov i zamestnancov v interiéri, kde trávime takmer 

všetok čas.
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Priemyselný areál Sóla vznikol 
ešte v 80. rokoch 19. storočia, 
keď sa jeho postupný rozmach 
spolupodpísal pod hospodársky 
„boom“, ktorý Ružomberok zažil 
na prelome 19. a 20. storočia. Keď 
však v roku 2012 papierne prak-
ticky celý areál asanovali,  plocha 
v celkovej výmere viac ako 13 
hektárov ostala nevyužitá. 

V roku 2013 papierne odstránili 
aj posledné fragmenty niekdaj- 
šieho papierenského závodu na 
Sóle, keď na Rovni odstránili 
stovky metrov potrubného 
mosta vedúceho z hlavného 
areálu papierní práve na 
Sólo. Dnes je teda zásadná 
časť areálu asanovaná s len 
posledným zvyškom budov, 
ktoré však už neplnia svoju 
funkciu a celé územie je de 
facto nevyužívané, resp. vy-
užívané len ako sklad dreva. 
Aj to však začalo v uply-
nulých mesiacoch postupne 
miznúť, avšak nijaké s tým 
súvisiace rozvojové plány 
daného územia dnes známe nie 
sú. 

Mesto ešte pod vedením dua 
Pavlík – Zuberec proklamovalo 
po zbúraní Sóla záujem o získa-
nie celého areálu do rúk mesta. 
Zámery boli vtedy rôzne, od 

Niekdajšie 
priemyselné srdce mesta 

je stále prázdne, jeho 
rozvoj by mestu vdýchol 

nový život
kombinácie ľahkého priemyslu, 
bytových domov, športovísk až 
po vznik mestského parku. Prvou 
a zásadnou úlohou však pre mes-
to bolo získanie Sóla do vlast-
níctva mesta a to sa, ako dnes 
vieme, nestalo. Oficiálne dôvody 
neboli nikdy zverejnené a pole-
mika panovala aj o výške ceny, 
keď vtedy zverejnená čiast- 
ka na úrovni 3 až 5 miliónov eur 
sa zdala mnohým, vzhľadom na 
ekologickú záťaž daného územia, 
privysoká. Tak či onak, strate-
gický význam celej oblasti mes-

 
to nevyužilo a nezískalo do 
svojho vlastníctva žiadnu časť 
niekdajšej fabriky ani susediacich 
obslužných území. Pre vtedajšie 
vedenie mesta to bolo  z môjho 

pohľadu druhé strategické zly-
hanie, keďže podobne ako areál 
Sóla mala radnica možnosť kúpiť 
aj pozemok v centre mesta, kde 
mal kedysi stáť Aupark. Súčasný 
stav oboch území je dnes vere-
jnosti dobre známy.

Budúcnosť Sóla je neistá,  
architekti by tam radi videli 
obytnú štvrť

Od zbúrania zásadnej časti fab-
riky prebehli médiami, ale aj ku-
loárom mnohé údajné zámery vy-
užitia celého územia. Ešte v roku 

2013 sa majiteľ spoločnosti 
Eco Invest Milan Fiľo pre 
portál Ružomberok24 vy-
jadril, že v nasledujúcich 
troch rokoch by v celom 
areáli mal vyrásť bližšie 
nešpecifikovaný závod, 
ktorý by vytvoril 300 
nových pracovných pozícii. 
Pri hľadaní miesta pre 
vybudovanie futbalovej 
akadémie MFK Ružomber-
ok naopak nie- 
ktorí vtedajší činovníci 

klubu uvažovali aj o vybudovaní 
komplexného športového areálu 
pre potreby futbalovej mládeže, 
ale ani tento zámer, spolu so 
všetkými ostatnými sa úspešne 
nezrealizoval. 

Aktualizovaný územný plán 

B L O G
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Foto: Urbanistický návrh Lukáša Blanu  
a Adama Benča. 
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mesta väčšiu časť Sóla zaradil 
do kategórie A12 resp. A11, čo 
umožňuje stavbu bývania a 
občianskej vybavenosti resp. 
prípadnej ľahkej výroby. V 
textovej časti dokumentu sa 
dokonca výhľadovo počíta s prib-
ližne 1560 novými obyvateľmi 
celej lokality, čo možno označiť, 
vzhľadom na rozsah eventuelnej 
zástavby ako značne konzer-
vatívny odhad. Zámer poly-
funkčného zastava-
nia Sóla sa však javí 
byť vzhľadom na 
strategickú polohu 
celého územia dnes 
už v širšom centre 
Ružomberka 
ako jediný 
správny a logický 
i keď s určitými 
problémami 
vzhľadom na eko-
logickú záťaž, ktorú 
by bolo v prípade 
urbanizačných aktivít nutné 
odstrániť. Takýmito aktivitami 
sa hneď v roku 2013 zaoberal 
aj spoločný workshop Útvaru 
hlavného architekta so Slovensk-
ou technickou univerzitou a VUT 
Brno, kde sa podľa slov Ing.arch 
Vavrinca Kenderu riešila prvotná 
regulácia územia a vodiaci prvok 
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Foto: Urbanistická štúdia Lukáša Blanu a 
Adama Benča.

budúceho rozvoja lokality. Tieto 
aktivity však utíchli po komunál-
nych voľbách v roku 2014, kedy 
sa novévedenie mesta s takýmto 
koncepčným prístupom nesto-
tožnilo, čo sa neskôr ukázalo aj na 
prístupe k architektonickej súťaži 
na novú mestskú plaváreň. Hoci 
súčasné vedenie mesta nepristu-
puje k jednotlivým rozvojovým 
územiam v meste strategicky  
 

 
 
 
a koncepčne, tak idea rozvoja 
lokality ostáva naďalej živá najmä 
medzi odbornou verejnosťou. 
Najaktuálnejším počinom je štu-
dentská práca dvoch študentov 
architektúry pochádzajúcich  

z Ružomberka Lukáša Blanu  
a Adama Benča, ktorí spracovali 
urbanistickú štúdiu územia Sólo 
aj so širšími vzťahmi k okoliu 
sídliska Roveň či rieky Revúca. 
Takáto štúdia ešte viac ukazuje  
a podčiarkuje strategický význam 
celého územia smerom k budúce-
mu rozvoju mesta. 

Vzhľadom na to, že úplný a jedi- 
ný vlastník daných pozemkov sa 

profiluje ako naj- 
lepší sused  
a partner pre mes-
to, tak je priam  
žiadúce, aby ve-
denie mesta a aj 
poslanci oživili 
tému urbanizácie 
Sóla aspoň v jeho 
časti. Takýto krok 
by bol totiž sku-
točným rozvojovým 
prvkom a part-
nerským počinom 

smerom od papierní k mestu  
a k čomu sa každoročne jedno- 
tlivé strany zaväzujú aj v spo- 
ločnom memorande. 

Autor blogu: Tomáš Kajúch
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Foto: Anna Zábojníková
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Na začiatku Čutkovskej doliny vás privíta neveľký tátoš. 

Foto: Anna Zábojníková

Zimná krajina z Čutkova. 

Foto: Anna Zábojníková
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Zimu si vedia v Ružomberku užiť aj milovníci športu. 
Foto: Anna Zábojníková

Obkolesený horami a snehom. 

Foto: Anna Zábojníková
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Text: Juraj Brezáni Foto: Rudo Maškurica

Chcú nielen hrávať, ale aj 
vyhrávať

Š P O R T

Basketbalová mládež netrénuje. Družstvo senioriek síce áno, no 
stav kádra nie je aj pre znížený rozpočet ideálny. Na mestskom 

zastupiteľstve sa škrtalo, klub dostane o 20-tisíc eur menej.

4 0



Š P O R T

Š
port nie je v súčasnej 
situácii hlavnou prio- 
ritou, no zabúdať naň 
nemôžeme. „Nálada 
v klube kopíruje nála-

dy, ktoré panujú v spoločnosti,“ 
začal hovoriť výkonný riaditeľ 
a manažér MBK Ružomberok 
Radoslav Popelka, ktorý priblížil, 
že rozdielom je mládežnícky 
basketbal v Ružomberku, ktorý 
aktuálne netrénuje vôbec a bas-
ketbal senioriek, ktoré síce hrajú, 
no len v rámci aktuálnych pod-
mienok.

Športová neistota

„Dalo by sa to ohodnotiť jedným 
príznačným slovom – neistota, 
ktorá pramení v oboch prípa-
doch z budúcnosti, pretože ten 
šport je momentálne stavaný 
do ústrania,“ myslí si Popelka. 
Podľa neho by si mali ľudia uve-
domiť, že bojovať proti ochoreniu 
vieme napríklad aj aktívnym 
prístupom k budovaniu imunity 
a to športom. „Profesionálny 
šport má svoje obmedzenia, 
ale môže fungovať za určitých 
podmienok rozhodnutím Úradu 
verejného zdravotníctva, ale ten 
mládežnícky šport je v podstate 
od 19. decembra úplne odstrih-
nutý,“ pripomína manažér MBK, 
ktorý dopĺňa, že je to ťažká situá-
cia pre všetkých športovcov.

Basketbalová mládež v Ružom- 
berku sa na tréningoch pripra-
vovala počas leta, neskôr popri 
silnejúcej druhej vlny pandémie 
koronavírusu začali mládežníčky 
trénovať v skupinkovom režime. 
Jeden tréner plus päť hráčov 
v zmysle platných vyhlášok. Dnes 
v kolektíve netrénujú vôbec. Len 
individuálne. „Je veľmi náročné 
pracovať a budovať niečo do 
budúcnosti, keď je naša činnosť 
spojená s prácou v kolektíve,“ 
hovorí Popelka. Pri iných odvet-
viach môžu ľudia komunikovať 
cez sociálnej siete, no pri športe 

to nejde. „Nemôžeme tréno-
vať ani formou 1 + 5. Všetko je 
postavené len na individuálnej 
báze,“ dopĺňa výkonný riaditeľ, 
podľa ktorého je kolektívny 
tréning dobrý nielen pre fyzické 
alebo technické napredovanie, 
ale najmä z mentálneho pohľadu, 
keďže sa deti potrebujú vo ve- 
kovo príbuznom kolektíve socia- 
lizovať. V každom športe je 
kľúčovým obdobím, keď hráč 
alebo hráčka prechádza z ju- 
niorských tímov do seniorského 
družstva. Podľa Popelku je tento 
prechod v MBK Ružomberok 
zabezpečený aj počas pandémie. 
„Toto máme nejakým spôsobom 
ošetrené, skôr ma mrzí to, že 
máme prípravky a žiačky úplne 
bez súťaží,“ povedal Popelka.

Do basketbalu naliali menej 
peňazí

Nelichotivú situáciu ružomber-
ského basketbalu podčiarkuje aj 
fakt, že klubu po decembrovom 
rokovaní mestského zastupiteľst-
va škrtli časť rozpočtu. „Máme 
o 20-tisíc eur menší rozpočet. 
Plánovali sme, že na túto sezónu 
budeme mať 350-tisíc eur. 
Budeme musieť niekde hľadať tie 
výpadky. Bude to veľmi náročné,“ 
zhodnotil Popelka. Mesto po no-
vom dotuje klub 200-tisíco- 
vým balíkom. MBK zatiaľ nevie 
dopĺňať seniorský káder tak, aby 
mohol povedať, že má družstvo 
ideálny stav. „Tie profíčky, ktoré 
máme, sú zazmluvnené, k tomu 
sa snažíme prisunúť aj mladé 
hráčky, čiže odchovankyne nášho 
klubu. Samozrejme, od ideálu to 
má ďaleko,“ popisuje manažér 
MBK Ružomberok Radoslav 
Popelka. „Pokiaľ má mať Ružom- 
berok tie najvyššie ciele a pokiaľ 
chceme robiť basketbal do budúc-
nosti, potrebovali by sme trochu 
viac peňazí, a najmä určitú stabi- 
litu na nejaké výhľadové obdo-
bie,“ povedal Popelka s tým, že 
si vie predstaviť 4-ročný cyklus, 

v ktorom by sa nastavili ciele 
a plán financovania, a postupne 
by sa to realizovalo. Toto podľa 
neho v Ružomberku chýba. „Po-
trebovali by sme napríklad v tom-
to období zafixovať určitú sumu, 
podľa ktorej by sme vedeli veci 
plánovať efektívnejšie a vedeli by 
sme s tými peniazmi dosahovať 
väčšie výkony.“ Trinásťnásobný 
majster Slovenska MBK Ružom- 
berok, ktorý získal posledné dva 
tituly (v sezóne 2018/2019, aj 
v skrátenej sezóne 2019/2020, 
ktorú predčasne ukončila koro-
nakríza), si podľa manažéra klubu 
vytvára tlak sám na seba. „To, že 
má určité očakávania verejnosť, 
generálny sponzor alebo mesto, 
ako majiteľ basketbalového klu-
bu, to je jedna vec, ale v prvom 
rade si my sami na seba kladieme 
najväčšie nároky,“ tvrdí Popelka.

Nechceme byť druhí, tretí alebo 
štvrtí...

„My chceme byť najlepší, my sme 
športovci a to, čo robíme, nero- 
bíme preto, aby sme boli druhí, 
tretí alebo štvrtí... Netrénujeme 
mládež alebo seniorské družstvo, 
aby sme prišli na zápas a prehra-
li,“ hovorí výkonný riaditeľ MBK 
s tým, že je samozrejmosťou, že 
všetci v klube chcú hrávať, ale 
podstatné je aj to, že chcú hlavne 
vyhrávať. V jednom z našich 
článkov to predčasom potvrdila 
aj kapitánka ružomberských 
basketbalistiek Miroslava Pražen-
icová, ktorá tvrdila, že dievčatá 
chcú v tejto sezóne obhájiť titul. 
Okrem situácie na klubovej 
úrovni budú basketbalistka 
Praženicová a tréner Ružom- 
berčaniek Juraj Suja pomýšľať aj 
nad slovenskou reprezentáciou, 
keďže sa im začiatkom februára 
podarilo kvalifikovať sa na Maj- 
strovstvá Európy vo Francúzsku 
a Španielsku.

Autor: Juraj Brezáni
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Milí Ružomberčania, 
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    Robo Kolár

    vydavateľ RK Magazínu, 
    predseda Inštitútu RK, 
    organizátor Fullových dní 

pred niekoľkými dňami som 
podpisoval Výzvu na záchranu 
ružomberskej Kalvárie. 

Kalvária je osobitým miestom 
ružomberskej histórie a v súčas-
nosti má stále svoje významné 
miesto v živote či Ružomberčana, 
tak aj návštevníka nášho mesta. 
Kalvária je súčasťou nášho his-
torického a duchovného dedič- 
stva. Vďaka našim predkom už 
viac ako 160 rokov. Zažila narode-
nie Andreja Hlinku i jeho odchod 
na večnosť. Videla hospodársky  
a kultúrny vzostup mesta Ru- 
žomberok. No stala sa svedkom 
jeho úpadku.

Mám rád naše mesto. Dlhotrvajú-
ci zlý stav mesta má viac príčin. 
Súčasná Kalvária a aktivity  
v jej okolí nám na jednu z príčin 
priamo ukazuje. Mestu Ružombe- 
rok chýba seriózna, verejnosťou 
spripomienkovaná predstava  
o budúcnosti mesta. Dlhodobá  
a strategická predstava. Takou 
by mal byť aj územný plán mesta. 
Ten mi však pripadá ako trhací 

kalendár. Máme plány, projekty 
a vízie, ktoré zapadajú prachom, 
lebo ďalší a ďalší vládcovia mest-
ského úradu si ani nespomenú, 
že už existujú. Neustále výnimky 
a zmeny v platnom územnom 
pláne rozbíjajú akúkoľvek snahu 
o funkčný Mestský plán. Neču- 
dujme sa potom, že hoci inves-
tor podľa mňa v území Kalvárie 
zjavne postupoval v súlade so  
zákonom a v súlade s platným 
Územným plánom Mesta 
Ružomberok, výsledkom je všeo- 
becná nespokojnosť a „prekvape- 
nie“.

Z diskusie ku Kalvárii z ostatné- 
ho rokovania Mestského zastupi-
teľstva mám dobrý pocit. Snaha 
pomôcť nášmu mestu mala naj- 
vyššiu prioritu a všetci prítomní 
hlasovaním pomoc pre Kalváriu 
jednomyseľne podporili. 

Poučme sa. Do budúcnosti ne-
smieme zopakovať tú istú chybu. 
Nečakajme, tak ako pri Kalvárii, 
na hodinu dvanástu. Zásadné 
zásahy si vyžaduje centrum mes-

ta. Dokončiť treba prípravu a čím 
skôr spustiť projekty zamerané 
na individuálnu bytovú výstav-
bu. Stav Poľnej ulice, ktorou 
dennodenne aj do vojenskej 
nemocnice, prúdia tisícky áut, 
je hanbou Ružomberka. Z veľkej 
časti stále rozbitý areál bývalých 
Bavlnárskych závodov a úplne 
nevyužitý areál bývalého Sóla či 
ruina Kaštieľa svätej Žofie.   
A to zďaleka nie je všetko, čím sa 
musíme zaoberať. 

Som optimista. ☺ 
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