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pouličné umenie  

OSTANE V RUŽOMBERKU SÚD?
O pripravovanej reforme súdnej mapy sme sa rozprávali s predsedníčkou  
Okresného súdu v Ružombersku Jankou Majerčíkovou. Na to,  
aby v Ružomberku ostal súd, chýbal jeden sudca. 
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E D I T O R I Á L

M
ilí Ružomberčania, 

slovenská justícia nemá práve ukáž- 
kovú reputáciu. Zmeniť to má pripra-
vovaná reforma z dielne ministerstva 

spravodlivosti, od ktorej si autori sľubujú kvalitnej- 
šie a efektívnejšie súdnictvo. Nevyhnutne pri nej 
dôjde k prekresleniu súdnej mapy, pričom jedným 
ťahom má zaniknúť aj tunajší súd. Spolu s mi-
kulášskym ho zlúčia do nového Liptovského súd-
neho obvodu. Sídliť by mal práve u susedov. V téme 
aktuálneho čísla sme sa preto pozreli, čo hovorilo  
v prospech Liptovského Mikuláša. Dozviete sa tiež, 
že na to, aby súd v meste ostal, chýbalo naozaj málo. 
Zároveň však medzi riadkami vyvstáva otázka, či 
by sa predsa len misky váh nenaklonili na stranu 
Ružomberka, keby bol o niečo prosperujúcejším 
mestom. Možno aspoň tieňom zo svojej minulosti, 
kedy bol na výkon súdnictva doslova predurčený. 
 
V marcovom vydaní sme tiež zisťovali, v akom sta- 
ve sa nachádza ružomberský diaľničný obchvat, 
zaostrili sme tiež na Bešeňovú, ktorá udáva tempo 
vo výstavbe nájomných bytoviek, a Ružomberčanov 
sme sa pýtali, ako hodnotia nový systém MHD. 
Na našich stránkach si môžete opäť prečítať  
o pozoruhodných osobnostiach. O Zuzane Mrvovej, 
ktorá učinila radikálne rozhodnutie, keď dala zo dňa 
na deň výpoveď a dnes sa živí maľovaním nevšed-
ných obrazov. Zhovárali sme sa aj s v tunajších  
končinách známym skateboardistom Jurajom 
Kedroňom, ktorý aktuálne žije v Austrálii. A keďže  
je marec mesiacom knihy, tematicky vás pozývame 
na potulky do univerzitnej knižnice. Tá nielenže  
svojím obsahom stimuluje intelekt, o architekto- 
nické dielo si tiež môžete s pôžitkom oprieť zrak. 
Príjemné čítanie vám želá 

Nikola Marhefková
redaktorka
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akékoľvek použitie časti alebo celého diela, najmä rozširovanie, rozmnožovanie, 

akýmkoľvek spôsobom, mechanickým alebo elektronickým, v slovenskom 

alebo akomkoľvek inom jazyku. 

Mesto zlegalizuje „dolné parkovisko” v Hrabove

Budú si ružomberskí sudcovia obliekať talár  
v Liptovskom Mikuláš?

Na to, aby v Ružomberku ostal súd, chýba jeden 
sudca

Mesto v meste. S nádvoriami, ulicami  
a obrovskou pokladnicou kníh

Ružomberčan žijúci v mekke skateboardingu
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Zdalo sa, že všetko prebieha v po-
riadku. Stavební pracovníci tunel 
Čebrať razili, pracovalo sa aj na 
mostoch pod Likavským hradom. 
Zrazu sa však začalo prešľapovať 
na mieste. Mediálne to využil 
minister dopravy Andrej Doležal 
(nominant Sme rodina), ktorý 
ešte vo februári v Rádiu Expres 
pohrozil firmám, ktoré úsek sta- 
vajú. „Mám reálne obavy, či to 
budú schopní dokončiť načas  
a vôbec či to budú schopní do- 
končiť. Zaangažoval som do toho 
aj právnych poradcov a advo- 
kátov. V hre je možno aj to naj- 

Nenacenená zelená lúka. 
Môžeme takto pomenovať 

časť diaľnice pri  
Ružomberku?

krajnejšie riešenie,“ vyslovil 
Doležal.

Minister neskôr pre Hospodár-
ske noviny doplnil, že situáciu 
musel vyostriť, aby sa začalo 
niečo robiť. „Národná diaľničná 
spoločnosť aktívne komuniku-
je s oboma hráčmi konzorcia 
a snaží sa dopracovať k tomu, 
aby sa na tejto stavbe akcelero- 
valo. To sa nedeje,“ podotkol 
Doležal, ktorý sa sťažoval aj 
na to, že zhotoviteľské firmy 
začínajú otvorene rozprávať 
o odovzdaní stavby najskôr 
v roku 2024. „Hovorím, páni, tak-
to to možno fungovalo v minu- 
losti, ale určite nie s novým 
manažmentom NDS a určite 
nie za mojej asistencie,“ opísal 
Doležal svoju reč, ktorú pred-
niesol zhotoviteľskému konzor-
ciu na poslednom štatutárnom 
dni. Pôvodný termín dostavby 
15-kilometrového úseku Hubová 
– Ivachnová bol plánovaný na 
jún 2017. Národná diaľničná 
spoločnosť (NDS) tento dátum 
posunula na rok 2022, neskôr sa 
aj od ministra komunikoval rok 
2023.

Problém medzi Liskovou 
a Ivachnovou?

„Momentálne termín na dostav-
bu diela v roku 2022 nie je reálny. 
Sme presvedčení, že táto diaľnica 
môže byť sprevádzkovaná v roku 
2023,“ vyslovil v stanovisku pre 
RK Magazín investičný riaditeľ 
Národnej diaľničnej spoločnosti 
Miloš Vicena, ktorý vidí problém 
na tomto úseku najmä v zosuv- 
nom území od Liskovej smerom 
na Ivachnovú. „Je to približne 
jeden kilometer, ktorý je stále 
zelenou lúkou. Svah pod ňou sa 
hýbe o dva až šesť centimetrov 
ročne. Táto časť sa doteraz do-
projektováva, potom na ňu bude 
treba žiadať stavebné povolenie. 
Zhotoviteľ musí v krátkom čase 
predložiť harmonogram, z kto- 
rého bude jasné, kedy bude stav-
ba hotová a čakáme na ďalšie 
kolo rokovaní,“ povedal Vicena, 
ktorý tvrdí, že na tejto časti 
diaľnice sa ešte ani nezačalo 
kopať. Potvrdil to aj v rozhovore 
pre Denník N, kde povedal, že 
„celý problém je v tom, že od 
podpisu dodatku v roku 2017 mal 
zhotoviteľ tri a pol roka na to, 
aby dorobil doplňujúci geologický 

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

Diaľničiari stále netušia, koľko bude diaľničný úsek Hubová – 
Ivachnová stáť. Aj keď investičný riaditeľ Národnej diaľničnej 
spoločnosti (NDS) hovorí, že časť úseku sa ešte ani nezačala 
stavať, poradca ružomberského primátora v oblasti dopravy  

vníma, že sa situácia pohla správnym smerom.
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Termín dostavby úseku Hubová - Ivachnová 
je november 2023.
Foto: Juraj Brezáni



prieskum, naprojektoval túto 

časť diaľnice nanovo a nacenil 
ju v nových cenách. Za tri a pol 
roka, mimo tunela a zopár mos-
tov, kde dorobili projekty či po- 
volenia, sa tam robí veľmi 
biedne.“

Poradca ružomberského primáto-
ra pre dopravu a infraštruktúru 
Tomáš Mišovič to pokladá za 
hlúposť. „Nikde nie je zelená lúka, 
všade sú urobené aspoň základné 
stavebné práce,“ povedal pre naše 
noviny Mišovič, ktorý vyzýva 
autority aj z vedenia NDS, aby 
nepodsúvali médiám čiastkové 
informácie. Hovorí, že 
ak niekto povie A, musí 
zároveň povedať aj B. 
„Ten objekt má tech-
nické riešenie schválené 
Národnou diaľničnou 
spoločnosťou z júna 
2020,“ tvrdí Mišovič 
z ružomberskej radnice. 
Podľa neho všetko pos-
tupuje podľa finančného 
plánu, čiže harmonogra-
mu. „Finančný plán na 
rok 2019 bol 55 miliónov 
eur, na rok 2020 bol 57 
a pol milióna a na rok 2021 majú 
plus-mínus 59 miliónov,“ povedal 
Mišovič.

Naďalej chýba precenenie 
diaľnice 

Precenenie, nielen tejto časti 
diaľnice, ktorá sa nachádza med-
zi Liskovou a Ivachnovou, ale 
celého ružomberského obchva- 
tu stále nepoznáme. Pôvodne 
mal úsek stáť 227 miliónov eur 
vrátane 10-percentnej rezervy. 
Bude to však oveľa viac, keďže sa 
takmer 95 percent diela muselo 
preprojektovať. „Do dnešného 
dňa chýbajú projekty na niektoré 
časti stavby. Problém je, že z pô- 
vodnej diaľnice sa podľa projektu 
prakticky nič nerealizuje, iba os 
diaľnice je stále tá istá, zvyšok sa 
musel preprojektovať,“ povedal 

Vicena s tým, že veľa položiek 
ocenených v pôvodnej zmluve sa 
na stavbe nepoužíva: „Napríklad, 
v zmluve sa oceňuje pilóta, teda 
oceľobetónový kôl vrážaný do 
zeme na jej spevnenie, dlhá 
šesť metrov s priemerom 30 
centimetrov. Teraz sa na stavbe 
používajú dvakrát také veľké 
pilóty. Pôvodné položky sú nep-
oužiteľné. Z objemu prác, ktoré 
už boli nacenené, sú problem-
atické iba 2 až 3 percentá, teda 
sporných je iba 7 až 8 miliónov 
eur. Ostatné, čo ešte nie je napro-
jektované, zhotoviteľnevie oceniť 
vôbec.“ 

Portál INEKO píše, že odhad NDS 
na tento úsek je 336 miliónov 
eur. Odhaduje sa však aj suma 
vyššia ako 400 miliónov. „Finálne 
debaty o cene budú niekedy v ok-
tóbri – novembri, keď to bude 
celé naprojektované a ocenené,“ 
uviedol pre Denník N investičný 
riaditeľ NDS.

Minister dopravy aj preto komu-
nikoval najhorší možný scenár 
a to odstúpenie od zmluvy. „Za 
týchto okolností som si ako 
hlavný akcionár nemohol dovoliť 
len tak to nechať plynúť a ne-
chať to vybuchnúť niekedy o pár 
rokov neskôr,“ obhajoval svoje 
mediálne výstupy Doležal, keď 
pohrozil, že ružomberský obch-

vat môže byť druhým Višňovým, 
kde sa stavba úplne zastavila 
a celý proces musel prejsť od 
začiatku s novým výberovým 
konaním.

Mesto Ružomberok s minister-
stvom intenzívne komunikuje 
a chce predísť scenáru, aký 
sa naplnil na úseku Lietavská 
Lúčka – Dubná Skala s tune-
lom Višňové. Informoval o tom 
aj viceprimátor Ján Bednárik 
na svojej webovej stránke, kde 
napísal, že primátor mesta Igor 
Čombor tlmočil ministrovi do-
pravy myšlienku, že „aj napriek 

problémom by takýto 
spôsob nielen spomalil, 
ale aj zastavil stavbu 
na niekoľko rokov.“ 
Rokovanie primátora 
s ministrom sa podľa 
Bednárika skončilo prí- 
sľubom, že ministerstvo 
bude hľadať cestu, ako 
daný stav zrýchliť. Po-
radca primátora Tomáš 
Mišovič nám v telefonáte 
potvrdil, že situácia sa 
pohla.

„Majú na precenenie 27 
objektov, majú harmonogram, 
za rok 2019 a 2020 zhotoviteľ 
splnil finančný plán prác. V tuneli 
idú práce veľmi dobre. Na to, že 
kopú v zlých horninách, majú 
skvelé výkony. Prakticky ne-
jakých 50 metrov mesačne. Robí 
sa na objektoch, na ktorých sa 
dá robiť. V procese je aj staveb-
né povolenie. Utlmme emócie, 
lebo myslím si, že sa to hýbe 
tým správnym smerom,“ opísal 
situáciu v pozitívnom svetle 
Mišovič. Dodal tiež, že poznáme 
oficiálny termín dostavby úseku. 
Malo by ísť o november 2023. 
Po novembri by už autá mali 
ružomberským diaľničným úse-
kom prechádzať. NDS odhaduje 
úsporu času na 12,4 minúty.

Autor: Juraj Brezáni

S P R A V O D A J S T V O
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Hotový úsek by mal vodičom ušetriť 12,4 
minúty.  
Foto: Juraj Brezáni



Sídlisko Klačno už teraz ponú-
ka športuchtivým istý priestor 
na realizáciu. Na tenisových 
kurtoch, vo fitness centre či 
skateparku, počas minulého leta 
sa obnovy dočkal aj plážový vo- 
lejbal. 

Charakter lokality mal podčiark-
nuť športový areál, o ktorom sa 
dlhodobo uvažuje v priestore 
medzi skateparkom a kaplnkou 
Sedembolestnej Panny Márie. 

Projekt sa dostal akurát na pa- 
pier, no možno má našliapnuté 
aj do cieľovej rovinky. Radnica 
chce na jeho výstavbu požiadať 
o dotáciu z Fondu rozvoja špor-
tu, ktorou by zafincovala aspoň 
jeho prvú etapu. Podanie žiadosti 
odsúhlasili poslanci na februáro-
vom mestskom zastupiteľstve. 

Najskôr atletický ovál  
a futbalové ihrisko 

Podobu športovo-oddychového 
areálu na Klačne určila architek-
tonická štúdia, ktorú pre radnicu 
vypracoval vlani v októbri ateliér 
rmk architekti. 

Práve z nej mesto vychádza aj pri 
podaní žiadosti. Oproti pôvodnej 
verzii však s miernymi úpravami, 
ktorými mali znížiť náklady  
a vojsť sa tak do finančného stro-
pu výzvy. A keďže ide o náročný 

Radnica chce požiadať 
o dotáciu na športový 

areál na Klačne

projekt, stavať ho plánujú 
v etapách. 

 „Celé športovisko nie je niečím 
nízkonákladovým, čo sa dá spra- 
viť jednoducho. Preto pôjdeme 
v prvej fáze do športoviska, ktoré 
bude obsahovať atletický ovál, 
futbalové ihrisko a šprintérsku 
dráhu s doskočiskom. Vybudo-
vané budú elektrické rozvody na 
osvetlenie a ostatné prípojky,“ 
spresnil v pléne asistent primáto-
ra Michal Praženica, s akým pro-
jektom sa chce radnica uchádzať 
o nenávratný finančný príspevok 
v hodnote 460-tisíc eur. Mesto 
by pritom spolufinancovalo polo-
vicu. 

Navrhovaný ovál na Klačne je  
štvordráhový s certifikátom 
IAAF, na ktorom by sa dali or-
ganizovať žiacke preteky, slúžil 
by tiež na tréning atlétov. Jediná 
atletická dráha v meste sa zatiaľ 
nachádza na základnej škole Za-
revúca.

Už v tomto návrhu ide o multi-
funkčné ihrisko, no v budúcnosti 
by mali pribudnúť prvky aj na 
ďalšie športové aktivity. „V dru-
hej etape je naplánovaný airbed-
minton, hod guľou, workoutové 
ihrisko, inline dráha, obslužné 
komunikácie, šatne, sociálne 
zariadenia, inteligentná aplikácia 

riadiaca osvetlenie, menežment 
a booking ihriska pre verejnosť,“ 
priblížil spravodajca materiálu 
Praženica. 

Pri vypracovávaní projektu sa  
podľa jeho slov inšpirovali 
ihriskom v Bratislave, ktoré je 
možné riadiť bez správcu cez 
mobilnú aplikáciu. Športovisko, 
ktoré je otvorené do desiatej 
večer, si môžu záujemcovia 
v systéme rezervovať. 

Hraničný termín 

Žiadosť o finančný príspevok 
spolu s projektom je potrebné 
poslať do konca marca. Aj radni-
ca pripustila, že ide o šibeničný 
termín. „Je pravda, že ideme 
do risku, aby sme to stihli. Je 
to šibeničný termín, na hrane, ale 
škoda to nevyužiť,“ povedal na 
februárovom zastupiteľstve vice-
primátor Ján Bednárik (KDH). 

Podmienkou je tiež dokončené 
alebo rozbehnuté verejné ob-
starávanie na zhotoviteľa  
a vydané stavebné povolenie, 
prípadne aspoň podaná žiadosť 
o jeho vydanie. Väčšiu šancu vo 
výzve majú práve tie projekty, 
kde je už vysúťažený stavebník 
alebo vydané stavebné povolenie. 

V prípade, že bude radnica v žia-
dosti o grant úspešná a peniaze 

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

Mesto chce získať grant na prvú etapu dlhodobo plánovaného 
areálu na Klačne. Z prostriedkov by financovalo výstavbu 
atletickej dráhy a futbalového ihriska. Stihnúť ešte musí 

šibeničný termín na predloženie žiadosti. 
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získa, s výstavbou začnú až 
budúci rok. 

 „V tomto roku sa určite dielo 
nebude realizovať. Až v roku 
2022, pričom máme čas na 
vybudovanie športoviska do 
konca roka 2023. Dnes žiadame 
o nenávratný finančný príspevok 
na jednu časť. Počas ďalšieho 
obdobia budeme hľadať ďalšie 
možnosti financovania,“ priblížil 
Michal Praženica s tým, že ak sa 
mestu podarí nájsť peniaze z ex-
terných zdrojov na 
ďalšiu fázu, začnú 
celý areál stavať 
naraz. 

Ihrisko bude slúžiť 
aj verejnosti 

„Som tomuto pro-
jektu veľmi rád, 
chcel by som poch-
váliť iniciatívu. 
Verím, že tento areál 
na Klačne neskončí 
nakoniec tak, že ho 
bude využívať iba MFK Ružomb-
erok a atléti. Bojím sa, že ak sa 
oplotí, ako bude zabezpečený 
prístup, či ho bude môcť využívať 
aj široká verejnosť a celé síd-
lisko na Klačne,“ povedal v pléne 
poslanec Ján Kuráň (Za slušný 
Ružomberok), ktorého tiež zau-
jímalo, ako bude vyzerať finálna 
verzia projektu. 

„Doteraz presne nevieme, ako 
má areál vyzerať v konečnej fáze. 

Myslím si, že by bolo správne, 
aby bola predložená poslancom 
konečná verzia projektu.“ 

Viceprimátor Michal Lazár 
garantoval sprístupnenie špor-
toviska aj pre verejnosť. „Ubez-
pečujem, že ak sa areál postaví, 
bude ho môcť verejnosť využívať 
hromadne, nebude len pre úzku 
skupinu ľudí,“ odpovedal vice-
primátor a zároveň poslanec za 
obvod Klačno. 

Michal Praženica reagoval, že 
konečná podoba celého areálu 
ešte bude predmetom diskusie vo 
vedení mesta a aj medzi poslan-
cami. 

„Môže sa polemizovať, čo má byť 
vybudované v prvej alebo druhej 
fáze, ale podľa mňa je dôležité, že 

budeme konečne po niekoľkých 
rokoch toto územie urbanizovať 
a dokončíme ho. Držím palce, aby 
sme boli úspešní,“ vyjadril sa  
k téme poslanec za Klačno Ľubo- 
mír Kubáň (Za slušný Ružom- 
berok), ktorý výstavbu areálu 
dlhodobo presadzuje. 

Akcia sa dostala pred dvomi 
rokmi aj do investičného plánu, 
no vypracovanie projektu ako 
aj realizácia stavby sa oddialili. 
V tohtoročnom pláne sa rátalo 

aspoň s projektovou 
dokumentáciou, na 
ktorú v rozpočte vy-
členili 10-tisíc eur. 

 „Minimálne 20-tisíc 
eur je alokovaných 
na projektovú doku-
mentáciu ešte  
z minulého roka. Časť 
financií sme si odo-
brali na parkoviská, 
finančné krytie je 
schválené mestským 

zastupiteľstvom už spred dvoch 
rokov, a každým rokom sa čiast-
ka na projektovú dokumentáciu 
a štúdiu znižuje,“ priblížil Kubáň. 

 „Ružomberok je športovým mes-
tom a možno po tých desiatkach 
rokov si atletickú dráhu zaslúžia 
aj atléti, ktorí tu robili vynika-
júce výsledky,“ uzavrel poslanec 
Ľubomír Kubáň. 

Autorka: Nikola Marhefková 
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Plocha medzi skateparkom a kaplnkou na 
Klačne, kde ma vyrásť plánovaný oddycho-
vo-športový areál. 
Foto: Anna Zábojníková



Keď vlani dokončili riadne odsú- 
hlasenú rekonštrukciu Hrabov- 
skej cesty, spustila sa na mest-
skom zastupiteľstve jedna z os-
trejších debát. 

Radnica sa totiž so zhotoviteľom 
zmluvne dohodla, že asfaltom 
z vyfrézovanej vozovky potiahnu 
aj priľahnú plochu, ktorú vodiči 
zvyknú využívať na odstavenie 
áut. Podľa niektorých poslancov 
tým mohlo dôjsť k pochybeniu. 

Poukazovali pritom na to, že 
odstavná plocha je na parcele 
vedenej ako E. Nachádza sa teda 
na oficiálnom lesnom pozemku. 
Tvrdili, že spomínaná investícia 
sa nemala vykonať na lesnej pôde 
bez zmeny parcely v katastri, 
chýbajúceho projektu, územného 
rozhodnutia a stavebného povo-
lenia. 

Radnica sa hájila, že nešlo o in-
vestíciu ani rekonštrukciu, ale 
o bežnú údržbu plochy, na ktorú 
nie je potrebné stavebné povo-
lenie. Využili pritom asfaltový 
recyklát, ktorý by inak skončil na 
skládke.

Poslanci napokon uložili 
hlavnému kontrolórovi úlohu, 
aby investičnú akciu vrátane 
úpravy odstavnej plochy pre-
veril. Z výsledku kontroly vzišlo, 
že súčasný stav je v rozpore so 
zákonom. 

Mesto zlegalizuje „dolné 
parkovisko“ v Hrabove

Výsledok kontroly 

Hlavný kontrolór Dušan Mataj 
zhodnotil postup pri investičnej 
akcii ako hospodárne, efektívne 
vynakladanie verejných pros-
triedkov. Konštatoval tiež, že 
opätovné použitie asfaltovej drte 
na úpravu povrchu odstavnej 
plochy je v súlade so zákonom.  

Zároveň však potvrdil aj slová 
poslancov. Zaasfaltovanie prebe-
hlo na nevysporiadanom lesnom 
pozemku. A práve to radnici 
navrhol dať do poriadku. 
 „Doporučujem vedeniu mesta 
vykonať geometrické zamera- 
nie tzv. odstavnej plochy, zmeniť 
druh pozemku a využitie uve-
deného pozemku a stavebné 
činnosti dať do súladu so záko- 
nom o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku,“ vypočuli 
si mestskí poslanci ešte v závere 
minulého roka. 

Toto odporúčanie následne zas- 
tupiteľstvo na návrh poslan-
ca Karola Javorku (nezávislý) 
pretavilo do uznesenia. V ňom 
primátora zaviazali zabezpečiť 
kroky k legalizácii alebo od-
stráneniu jestvujúcej nepovolenej 
stavby parkoviska. Na februáro-
vom zasadnutí sa téme venovali 
opäť. 

Najskôr vyňať z lesného fondu 

Stavebné oddelenie odpovedalo, 

že v tomto prípade nie je možné 
parkovisko dodatočne povoliť 
alebo nariadiť jeho odstránenie. 
Navrhli však iný postup, a to 
zmenu účelu užívania územia. 
„Rozhodnutím o využívaní úze- 
mia by sa povolilo nové využíva- 
nie územia, určili by sa jeho pod-
mienky a čas jeho platnosti.“ 

Konkrétnejšie kroky už naznačil 
prednosta Mestského úradu 
Ružomberok Vladimír Trnovský.

„Ak by sme chceli túto plochu 
zlegalizovať, v prvej fáze je 
potrebné urobiť projektovú do-
kumentáciu pre územné rozhod-
nutie, v rámci ktorej budú musieť 
urobiť geometrický plán, vytvoriť 
samostatný pozemok, vyňať ho 
z lesného fondu. To je prvý krok, 
ktorý môžeme urobiť,“ povedal 
Trnovský s tým, že ak sa preň 
poslanci rozhodnú, treba ho na 
najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva zaradiť do inves- 
tičného plánu mesta. 

 „Keď budeme mať dokumentáciu 
pre územné rozhodnutie, potom 
sa vy sami rozhodnete, či to po-
sunieme ďalej do stavebného po-
volenia a stavby,“ konkretizoval 
ďalej prednosta. Poslanci schválili 
uznesenie, podľa ktorého sa budú 
témou opätovne zaoberať na 
marcovom stretnutí. 

Autorka: Nikola Marhefková 
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Pri vlaňajšej rekonštrukcii cesty do Hrabova 
zaasfaltovali aj priľahlú odstavnú plochu známu ako dolné 

parkovisko. Problémom je, že ide o lesný pozemok. Poslanci 
nechali postup skontrolovať a žiadajú legalizáciu stavby.  
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V hlavnej budove Liptovského múzea v Ružomberku aktuálne budujú výťah a bezbariérový prístup. 
Súčasťou investície je aj oprava vstupného klesajúceho schodiska. Stavebné úpravy, po ktorých bude 
umožnený vstup do múzea už aj pre imobilných návštevníkov, budú stáť Žilinský samosprávny kraj 
153-tisíc eur. 

V Likavke našli začiatkom marca muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. Delostrelecké granáty 
zaistil pyrotechnik k dodatočnej likvidácii. O nečakanom úlovku informovali krajskí policajti, ktorí 
upozornili, aby verejnosť prípadné nálezy ohlásila polícii a rozhodne s muníciou nemanipulovala. Tá 
totiž môže byť aj napriek veku stále funkčná. 

Kritizovanú autobusovú zastávku Hrabovská cesta presunuli sponad kruhového objazdu poniže 
kvetinárstvo a hotel Áčko. Na novom mieste sa dohodli viceprimátori Michal Lazár a Ján Bednárik 
a poslankyňa za daný obvod Janka Streitová spolu so zástupcom Policajného zboru. Na umiestnenie 
zastávky a súvisiace riziká upozorňovala verejnosť spolu s niektorými poslancami, odvysielaná bola  
i reportáž v slovenskej televízii.

Mestu vyprší koncom marca prenájom Koniarne. Spolu s ministerstvom obrany sa má do uplynutia 
zmluvy dohodnúť na spôsobe, ako by mohlo športovú halu využívať aj naďalej. Odpredaj haly medzi 
možnosťami nie je. Ráta sa však so zámenami pozemkov či zriadením subjektu, kde by Koniareň 
vlastnilo v určitom pomere mesto spoločne s armádou. Rezort obrany predpokladá, že aj v prípade 
vzájomnej dohody budú súčasnú zmluvu zrejme predlžovať, realizácia dohodnutého variantu si totiž 
vyžiada určitý čas. 

Znečistené ovzdušie v okolí Ružomberka, Žiliny a Košíc spôsobuje viac ako 5 percent úmrtí. Vyplýva 
to zo štúdie Inštitútu enviromentálnej politiky v spolupráci so Svetovou bankou. Dlhodobé pôsobenie 
prachových častíc zvyšuje podľa analytikov výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych 
chorôb a vedie k predčasnej smrti.

Mesto spoločne s autobusovým dopravcom Blaguss Slovakia zabezpečilo pre cestujúcich 1200 
respirátorov FFP2, ktoré sú po novom povinné v obchodoch, v hromadnej doprave a vo všetkých in-
teriéroch. Ochranné pomôcky boli k dispozícii na autobusových sedadlách. Radnica zároveň v jeden 
februárový týždeň rozdávala respirátory FFP2 seniorom nad 65 rokov s trvalým alebo prechodným 
bydliskom v meste. 

Batkebalový tréner Juraj Suja sa dohodol s vedením ružombeského klubu už na deviatej sezóne za 
sebou. Pod Čebrať prišiel v roku 2013 pôvodne na dva roky. Suja získal s Ružomberkom dvakrát extra-
ligový titul, rovnako dva razy sa so Žabkami tešil zo Slovenského pohára a na svojom konte má aj dve 
striebra a tri bronzy v Extralige.

Stručne

S P R A V O D A J S T V O
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Deväť mestských poslancov adresovalo radnici materiál, ktorý chcú pre-
rokovať na marcovom zastupiteľstve. V ňom žiadajú primátora o vypove-
danie všetkých zmlúv medzi mestom a Technickými službami (TS). Poslanci 
tak urobili potom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) po kontrole vyše 
650 zákaziek medzi mestom a spoločnosťou v celkovej hodnote 6,2 milió-
na eur konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Podľa UVO 
bolo v rozpore so zákonom aj uzavretie a predĺženie zmluvy s TS, záväzok 
vysúťaženia nového dodávateľa služieb však mesto dodnes nesplnilo. 



Text: Anna Zábojníková a Nikola Marhefková,  Foto: Jaroslav Moravčík

Budú si ružomberskí 
sudcovia obliekať talár 
v Liptovskom Mikuláši?

T É M A

Dejiny ružomberského súdu pravdepodobne znova prepíše 
pripravovaná reforma súdnej mapy.  
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R
ezort spravodlivosti 

na čele s ministerkou 
Máriou Kolíkovou chce 
efektívnejšiu justíciu. 
Docieliť to má špecia- 

lizácia sudcov na jednu z piatich 
hlavných súdnych agend. 

Tak, ako v medicíne pôsobia špe-
cialisti kardiológ, traumatológ, 
gynekológ či očný lekár, by na 
rovnakom princípe mali fungovať 
aj sudcovia. 
Plánovaná 
súdna refor-
ma počíta 
s piatimi 
skupinami 
sudcov – 
civilnými, 
obchodný- 
mi, trest-
nými, ro- 
dinnými 
a správny-
mi, teda 
takými, 
ktorí by 
riešili 
výlučne 
spory 
s orgánmi 
verejnej 
správy.     

Rezort si od 
tejto zmeny 
sľubuje 
kvalitnejšie 
a rýchlejšie 
konania, vyššiu transparentnosť 
aj dôveru občanov v slovenskú 
justíciu. Aby zároveň zachovali 
náhodný výber v prideľovaní 
prípadov, stanovili si počet sud-
cov pre vybrané právne odvetvie. 
Na každú agendu minimálne 
troch. 

Na Slovensku by túto podmienku 
spĺňalo iba 11 okresných súdov. 
Zvyšné sa rezort rozhodol zlúčiť 
do väčších obvodov tak, aby napl-
nili potrebné počty. Nevyhnutne 
tak došlo k prekresleniu súdnej 

mapy, ktorá sa existenčne dotkla 
aj ružomberského okresného 
súdu. 

Nový Liptovský obvod 

Materiál novej súdnej mapy bol 
predložený sudcom aj verejnosti 
vlani v novembri. Odvtedy sa 
v Ružomberku spustila diskusia 
aj boj o zachovanie tunajšieho 
súdu. 

V návrhu sa hovorí o vytvorení 
nového Liptovského súdneho 
obvodu, ktorý zlúčil ružomberský 
aj mikulášsky okresný súd. Ani 
jeden totiž nedosahoval žiadaný 
počet špecializovaných senátov. 
Otázne už len bolo, kde bude 
súd sídliť. Pomyselný rozstrel 
nastal medzi Ružomberkom a Mi-
kulášom. 

Návrh súdnej mapy nakreslil pre 
ružomberský súd viaceré scenáre. 
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V jednom z nich zíva budova 
ružomberského súdu prázdno- 
tou. V ďalšom je aspoň časť z nej 
obývaná trestným oddelením, 
ostatní sudcovia či zamestnanci 
súdu už sídlia v Liptovskom Mi-
kuláši. 

V návrhu sa hovorí, že centrum 
súdu má byť v Liptovskom Mi-
kuláši. Zároveň sa v ňom však 
uvádza, že v Ružomberku by 

malo ostať 
aspoň de-
tašované 
pracovisko 
pre trest-
ných sud-
cov. A to 
práve pre 
blízkosť 
väznice. 
,,Najvhod-
nejším 
miestom na 
zriadenie 
trestného 
súdu v Lip-
tovskom 
súdnom 
obvode 
je mesto 
Ružombe- 
rok, keďže 
sa tam 
nachádza 
ústav na 
výkon tres-
tu odňatia 
slobody,“ 

uvádza sa v materiáli návrhu 
reformy súdnej mapy. 

Kým si tak Ružomberčania 
mohli vydýchnuť, že v meste 
bude sídliť aspoň trestný súd, 
v návrhu zákona, ktorý je práve 
v pripomienkovom konaní, 
sa s trestným pracoviskom 
v Ružomberku nepočíta. Stále to 
však nie je definitívna podoba 
zákona. Ministerka spravodli- 
vosti môže zohľadniť pripomien-
ky, ktoré požadujú, aby tu zostalo 
aspoň detašované pracovisko. 

Hlavná pojednávacia miestnoť.
Foto: redakcia



Prečo mal Liptovský Mikuláš 
navrch?  

Aktuálnemu návrhu súdnej mapy 

predchádzal niekoľkoročný pro-
ces. Vyplýva z odporúčaní Komi-
sie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) 
pri Rade Európy. Odporúčanie 
sa uvádza v správe k stavu súd-
nictva na Slovensku z roku 2018. 
Následne na Slovensku vznikli 
pracovné 
skupiny, 
ktoré mali 
odporúčanú 
špecializáciu 
sudcov ako 
aj reformu 
mapy pretaviť 
do konkrét-
nych návrhov 
a riešení. 
Práve skupiny 
navrhli aj 
kritériá, podľa 
ktorých sa 
tvorili jednot-
livé súdne ob-
vody a vybe- 
rali aj centrá. 
Poďme sa teda 
pozrieť na to, 
prečo má ako 
centrum Lip-
tovského ob-
vodu figurovať 
Liptovský 
Mikulaš.

,,Pri odporú- 
čaní centra obvodu sa 
zohľadňovali tieto kritériá: dos-
tupnosť súdu, hierarchický stu-
peň sídla (mesta), hospodárska 
funkcia sídla, počet obyvateľov  
a dochádzka obyvateľov za 
prácou,“ špecifikuje rezort v už 
spomínanom materiáli. 

Čo sa týka dostupnosti, nie 
sú podľa autorov materiálu 
medzi mestami veľké rozdiely. 
Obe považujú za dôležitý 
dopravný bod nadregionálneho 
významu. Dokonca konštatujú, 

že v Ružomberku existuje 
viac priamych spojov v smere 
na sever a juh. Avšak o niečo 
dostupnejší je Liptovský Mikuláš. 
Pri definovaní centier obvodu 
zvažovali aj priemernú časovú 
a kilometrovú vzdialenosť 
všetkých obyvateľov nového 
obvodu z centra svojej obce do 
budovy skúmaných súdov. Práve 
v tomto mal Liptovský Mikuláš 

o niečo náskok. 

Pri výbere centra sa pozerali 
aj na veľkosť miest, teda počet 
bývajúcich a za prácou dochádza-
júcich obyvateľov. „V Liptovskom 
Mikuláši žije väčší počet oby-
vateľov a denne do neho za 
prácou dochádza viac obyvateľov, 
ako do mesta Ružomberok. Mes-
to Liptovský Mikuláš možno 
preto považovať za centrum 
obvodu. V jeho prospech vypove-

dajú aj výsledky analýz hierar-
chického stupňa ako aj to, že ide 
o viacfunkčné mesto,“ uvádza sa 
v materiáli. 

Za zachovanie súdu bojujú 
viacerí

Sudcovia, ktorí pôsobia na 
ružomberskom súde, nesúhlasia 
s jeho zánikom. Ministerke Márii 

Kolíkovej po-
slali list so žia-
dosťou o pre-
hodnotenie 
tohto rozhod-
nutia. V ňom 
argumentujú, 
že obe mestá 
sú hierarchicky 
rovnocenné. 
V prospech 
Ružomber-
ka je podľa 
nich dôležité 
umiestnenie 
väznice, ktorá 
je priamo 
podzemným 
traktom prepo-
jená s budovou 
okresného 
súdu, čím sa 
minimalizu-
jú náklady 
na presun 
odsúdených 
na úkony v bu-
dove súdu. 

,,Ide o jedinečný justičný kom-
plex tvoriaci súd, prokuratúru, 
políciu a väzenstvo. Budovy sú 
stavebne a technicky prepojené. 
Budovy boli postavené ešte 
v čase prvej československej re-
publiky,“ poukazujú na význam 
budovy ružomberskí sudcovia 
s tým, že Ružomberok je his-
toricky predurčený na výkon 
súdnictva.

Argumentujú aj prítomnosťou 
vojenskej nemocnice, viacerých 
detských domovov a reedukač- 
ných centier, ktorých činnosť je 
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Spravodlivosť a pravdu stelesňuje staro-
rímska bohyňa spravodlivosti Justícia.
Foto: Anna Zábojníková



niekedy spätá so súdom. 

,,Stanovenie Liptovského Mi-

kuláša za centrum nie je dosta-

točne zdôvodnené, keď pri po-
rovnaní hierarchického stupňa 
a hospodárskej funkcie oboch 
miest ministerstvo vychádzalo zo 
štúdie z roku 2002, o aktuálnosti 
ktorej vzhľadom na jej vek možno 
mať dôvodné pochybnosti,“ 
uvádzajú v liste ďalšiu výhradu. 
Dokument, ktorý sudcovia 
spomínajú je výskum s názvom 
Hierarchizácia sídelného systému 
na Slovensku. Ten naozaj rezortu 
poslúžil ako podklad, no použil 
ho len ako doplnkový parameter.  

Poukázali tiež na svoju výkon-
nosť a efektívnosť. Podľa štatistík 
analytického centra ministerstva 
spravodlivosti patrí Okresný súd 
v Ružomberku medzi prvých päť 
súdov s najkratšou dĺžkou kona-
nia. 

Za zachovanie ružomberského 
súdu sa vyslovujú aj vedenie mes-
ta, prednosta okresného úradu 
v Ružomberku, riaditeľ ružom- 
berského úradu práce, rektor 

Katolíckej univerzity, či okresný 
prokurátor. 

,,Primátor vo veci zachovania 
okresného súdu jednal aj s pred-
sedom parlamentu a pri tejto 
príležitosti sa krátko nepláno-
vane stretol aj s pani minis-
terkou spravodlivosti. Bolo mu 
prisľúbené stretnutie,“ priblížil 
hovorca mesta Viktor Mydlo vy-
vinuté aktivity radnice o zacho-
vanie ružomberského súdu.  

Zánik Okresného súdu v Ružom- 
berku už hrozil. Na prelome 
rokov 2003/2004 rušili malé 
súdy, medzi nimi mal byť aj ten 
v Ružomberku. Napokon ostal 
zachovaný.  

Momentálne má nová reforma 
súdnej mapy otvorený koniec. 
Predbežne sa ráta s centrom 
v Liptovskom Mikuláši. Zároveň 
nie je isté, či v Ružomberku bude 
trvalé detašované pracovisko  
trestného súdu tak, ako to pô- 
vodne aj bolo v návrhu reformy. 

Teraz ešte nevieme, či naisto 
Ružomberok príde aj o trestné 

pracovisko, vyhliadku do budúc-
nosti však stále má. 

Už v priebehu leta by sa novo- 
zriadených obvodov totiž mali 
ujať aj ich noví predsedovia, ktorí 
prejdu výberovým konaním. Ich 
úlohou bude vypracovať rozvrh 
práce, rozdeliť sudcov do špe-
cializácií a nastaviť fungovanie 
obvodu. Zároveň platí, že aj 
zanikajúce súdy budú fungovať 
minimálne do leta 2022 ako pra-
coviská mimo sídla. 

,,Tie pracoviská chcem k júlu 
2022 ponechať a v priebehu 
ďalších rokov budeme vyhodno-
covať či ich existencia má alebo 
nemá zmysel. Či už z hľadiska 
dostupnosti, napríklad, aby tam 
mali ľudia pojednávania alebo aj 
z hľadiska justičného personálu. 
V tomto momente naozaj ne-
treba mať žiadnu obavu, že by 
niekto prišiel o pozíciu. Garancia 
zachovania tu je a budúcnosť 
ukáže, či sa existencia pracoviska 
osvedčí,“ povedala ministerka 
spravodlivosti Mária Kolíková 
v rozhovore pre denník Sme. 
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Stručná história ružomberského súdu: 

Prvý záznam o zasadaní stoličného súdu v Ružomberku pochádza z roku 1675. Konal sa v Kaštieli sv. Žofie. 
Od roku 1876 sídlila v kaštieli kráľovská sedria, teda dnešný krajský súd. Do roku 1918 zabezpečovala právo-
moci pre celý Liptov a Oravu. 

V roku 1924 vznikli snahy o premiestnenia sídla sedrie do Martina, hovorilo sa však aj o Liptovskom 
Mikuláši či Žiline. Zastúpcovia mesta napokon navštívili ministra so žiadosťou o postavenie novej budovy 
pre sedriu. Architektonický projekt komplexu súdnej budovy, štátneho zastupiteľstva a väznice vyhoto-
vil pražský architekt Bedřich Bendelmayer v roku 1929, s výstavbou sa začalo v roku 1930, budova bola 
dokončená v roku 1932. 

Ružomberský súd sa zrušil v roku 1961, keď mesto stratilo postavenie okresného mesta. Súčasný Okresný 
súd v Ružomberku bol opätovne zriadený v roku 1997. Je súčasťou komplexu budov, v ktorých v súčasnosti 
sídlia aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru či Ústav na výkon trestu odňatia slobody. Prvé úvahy  
o zrušení ružomberského súdu vznikli na prelome rokov 2003/2004. 

Práve vtedy bolo cieľom súdnej reformy zrušenie malých súdov. Zmena sa mala dotknúť aj toho ružomber- 
ského. Po odborných diskusiách, vyhodnotení stavu na súde, ostal Okresný súd Ružomberok zachovaný, 
nakoľko sa preukázalo jeho opodstatnenie. Dejiny ružomberského súdu však môže opäť prepísať reforma 
súdnej mapy, ktorá bola predstavená koncom roka 2020.   



Text: Anna Zábojníková a Nikola Marhefková, Foto: redakcia

R O Z H O V O R

Na to, aby ostal  
v Ružomberku súd,  
chýba jeden sudca

O pripravovanej reforme súdnej mapy sme sa rozprávali  
s predsedníčkou Okresného súdu v Ružomberku  

Jankou Majerčíkovou. 
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R O Z H O V O R

O
d roku 2012 ste 
predsedníčkou 
Okresného súdu 
v Ružomberku. 
S touto funkciou 

sú späté aj isté pravidlá, ktoré 
sa týkajú kontaktu s ľuďmi ale-
bo aj vyjadrení na sociálnych 
sieťach.  

Predseda súdu ale aj sudca sa 

musí vo svojom súkromnom 

živote zdržiavať komentárov, 
ktoré by mohli narušiť vážnosť 
a dôstojnosť funkcie sudcu. 
Z pozície predsedníčky súdu 
môžem poskytovať informácie, 
ktoré sa týkajú činnosti súdu. 
Môžem poskytnúť stanovisko 
aj v prípade šírenia informácie, 
ktorá môže negatívne zasiahnuť 
činnosť súdu a sudcov.

Tak sa aj nedávno stalo, keď ste 
reagovali na slová mestského 
poslanca. Ten vo svojej satiric- 
kej relácii spomínal väzby 
mesta na ružomberský súd. 
Prvýkrát ste takto verejne rea-
govali prostredníctvom listu 
a svoje stanovisko odkomu-
nikovali aj prostredníctvom 
mestského Facebooku?

Áno, bolo to prvýkrát. 

Čo konkrétne bolo dôvodom?

Bola som upozornená na zverej- 
nené video na sociálnej sieti,  
v ktorom sa uvádza aj spojenie 
primátora so súdom, čo považu-
jem za silné slová na adresu súdu. 
Poslanec naznačil prepojenie, 
musela som zasiahnuť. Bol to 
oficiálne úradný list, ktorý som 
poslala pánovi poslancovi s upo- 
zornením, ako sme to vnímali 
my sudcovia a bol zaslaný aj 
primátorovi, keďže sa to týkalo aj 
jeho. Takýto obranný postoj som 
bola povinná zaujať. Ľudia ma 
potom oslovovali, či mi to ne-
prekáža, že sa spájame s mestom. 
Preto bolo potrebné zareagovať. 
Dovtedy som ale nezaznamenala 

žiadne negatívne reakcie či útoky 
na súd, takže v minulosti nikdy 
ani nebol dôvod takto reagovať.  

Takže nie je pravda, čo tvrdí 
poslanec vo videu?

Nie, určite nie. Absolútne to vy-
lučujem, a preto sa nás to dotklo. 
Neviem si ani predstaviť, akým 
spôsobom by primátor alebo 
ktokoľvek iný mohol ovplyvňovať 
súd pri svojej rozhodovacej čin-
nosti. 

Prejdime k aktuálnej téme. 
Na stole je momentálne súdna 
mapa, kde sa ráta so zriadeným 
sídla v Liptovskom Mikuláši 
s tým, že v Ružomberku by 
malo vzniknúť detašované pra-
covisko trestného súdu.

Mnoho Ružomberčanov pova- 
žuje detašované pracovisko za 
stopercentne dané. Vyplýva to 
len z materiálu súdnej mapy. Keď 
sme si ho prečítali, mysleli sme 
si, že v takejto podobe sa dostane 
aj do znenia zákona, ktorý je od 
začiatku marca v štádiu vyhodno-
covania pripomienok. Keď si však 
pozriete zákon, nikde nie je ani 
zmienka o tom, že by sídlo trest-
ného súdu malo byť v Ružom- 
berku. Obsahuje len zákonné 
ustanovenie, podľa ktorého môže 
minister spravodlivosti zriadiť 
na prechodnú dobu najneskôr do 
vytvorenia podmienok na výkon 
súdnictva v sídle okresného 
súdu pracovisko trestného súdu. 
Nemáme istotu, že sídlo trest-
ného súdu aj nakoniec bude 
v Ružomberku. 

Ministerka spravodlivosti 
Mária Kolíková ale argumen-
tuje tým, že je na novom pred-
sedovi, ako si pracoviská vo 
svojom obvode zorganizuje. 
Navyše, ak sa pracovisko počas 
prechodného obdobia osvedčí, 
môže ostať natrvalo. 

Po poslednej videokonferencii 

s pani ministerkou neviem, či 
máme nejakú nádej. Pani minis-
terka sa diplomaticky vyjadrila, 
že sa oboznámi so všetkými 
pripomienkami, a že ešte všet- 
ko prehodnotí. V aktuálnom 
návrhu zákona uvádza prechodné 
pracoviská, kým sa nedobuduje 
mikulášsky súd. To môže trvať 
rok, dva, maximálne tri. Keď 
sa dobuduje, všetkých nás tam 
presťahujú. A táto budova tým 
pádom ostane prázdna. Áno, je 
v budúcnosti možnosť vytvorenia 
aj trvalého pracoviska, ale vždy 
to bude na vôli predsedu nového 
súdneho obvodu a najmä minis- 
tra spravodlivosti, do ktorého 
kompetencie bude podľa pripra-
vovanej novely zákona o súdoch  
patriť aj  vytváranie a zrušovanie 
pracovísk.

Aj keď, je pravda, že nám veľmi 
môže pomôcť prítomnosť väznice 
–ústavu na výkon trestu odňatia 
slobody, ktorá môže zavážiť pre 
zriadenie trestného pracoviska. 
Dva súdy na Liptove nebudú, to 
jednoznačne pani ministerka vy-
lúčila. Môže byť len jeden a už je 
iba otázka kde. Či v Liptovskom 
Mikuláši alebo v Ružomberku. 

Čo bolo obsahom 
videokonferencie?

Týkala sa všetkých súdov v Žilin-
skom kraji. Pani ministerka vy-
svetľovala, prečo chce zväčšovať 
súdne obvody, argumentovala 
špecializáciou a ešte poukazova- 
la na stav budov. Uznala, že v Ru- 
žomberku je budova reprezen-
tatívnejšia, historická. Ale Mi-
kulášania majú jednu výhodu, 
a tou je väčšia budova.  Ja som 
zase argumentovala tým, že jed-
na z komplexu budov, kde sídli 
polícia, je vo vlastníctve mes-
ta.  To prisľúbilo, že v prípade, 
že sa ministerka rozhodne pre 
Ružomberok, vie nám poskytnúť 
budovu aj pre potreby kolegov 
z Liptovského Mikuláša.  

1 5



Definitívne teda ešte nie je 
rozhodnuté, kde bude súd 
sídliť?  

Ešte nie. Nepovedala, či v Ružom- 
berku či v Liptovskom Mikuláši. 
Výsledok sa vraj dozvieme v blíz-
kej dobe. 

Nepovedala približne kedy?

Nepovedala. 

Spomínali ste videokonferen-
ciu, ale toto nie je jediná snaha, 
odkedy je súdna mapa 
na stole. Čo všetko ste 
vykonali, odkedy sa 
dalo verejnosti vedieť, 
že takáto možnosť môže 
vzniknúť?

O pracovnom materiáli 
s názvom súdna mapa 
sme sa dozvedeli 9. no-
vembra. Bol nám zaslaný 
mailom. Vedeli sme, že sa 
niečo bude diať, lebo už aj 
v minulosti sa avizovalo, 
že malé súdy by mali za-
niknúť, ale nikde neboli 
konkrétne kritériá určené 
pre zánik súdu, takže je 
pravda, ako sa sudcovia 
teraz bránia aj v médiách, 
že súdna mapa nebola 
konzultovaná so sudcami 
alebo so samosprávou. 
O niekoľko dní som písala 
pani ministerke list, aby 
ostal zachovaný súčasný 
stav. 

Dostali ste odpoveď?

Až v januári. Máme predložiť 
pripomienky, ktoré bude vyhod-
nocovať. Zároveň zdôraznila, 
že trvá na svojom rozhodnutí 
o určení sídla v Liptovskom Mi-
kuláši. Keďže sa o súdnej mape 
dozvedeli aj iní predstavitelia 
v meste, riaditeľ úradu práce, 
poslanci, primátor, prednosta  
okresného úradu, mali sme stret-
nutia, rozprávali sme sa o troch 
variantoch. Či bojovať za to, aby 

sa stiahol materiál, a bol zacho-
vaný súčasný stav, teda oba súdy. 
Čo sme uznali, že nám nebude 
vyhovené. Potom prišiel druhý 
variant, aby bol Ružomberok 
sídlom liptovského súdu. A tretí 
variant, ak to nebudeme my, tak 
aby sa aspoň dostalo do zákona, 
že budeme robiť trestnú agen-
du. Prebehlo niekoľko stretnutí 
s vedením mesta, okresným 
prokurátorom, zástupcami 
Združenia miest a obcí či 

s bývalým primátorom Jurajom 
Čechom. Ten nám poskytol in-
formácie, ako boj o zachovanie 
súdu prebiehal v rokoch 2003 
– 2004, kedy bola identická situá-
cia ako teraz. 

Ale napokon ružomberský súd 
hrozbu zániku ustál. Ako sa to 
vtedy podarilo?

Argumentačne. Navštívili nás 

poslanci z parlamentu, obzera- 
li budovu, pýtali sa nás na šta- 
tistiku , rozhodli, že súd je 
v Ružomberku potrebný. Veľké 
úsilie však aj v tom období  vy-
naložilo vtedajšie vedenie mesta 
a okresného súdu,  bez ich ak-
tívneho prístupu by sa to určite 
nepodarilo presadiť.

Ministerstvo tvrdí, že diskusia 
o reforme súdnej mapy prebie-
ha už od roku 2017 a boli do nej 
zapojení aj sudcovia z malých, 

stredných aj veľkých 
súdov. 

My sme nevedeli, ktorí 
sudcovia. Odtajnili sa 
až vo februári, keď na 
základe infozákona 
požiadala kolegyňa 
z Bratislavy ministerst-
vo o oznámenie členov 
pracovných skupín aj 
materiál, ktorý bol pri-
jatý. Pracovné skupiny 
nazvali Súdna mapa 
a Špecializácia, ale ich 
závery sú všeobecné 
a nikde nie je napísané, 
že sa budú zlučovať 
malé súdy. V záveroch 
sa stále uvádza, že je 
potrebné brať do úvahy 
veľkosť nápadu, teda 
koľko vecí na súd príde 
mesačne, ročne, počet 
obyvateľov, demo-
grafická ukazovatele, 

prítomnosť ústavu na výkon 
odňatia slobody, a mnoho ďalších 
faktorov. 

V poslednom aktualizovanom 
materiáli sa však uvádza, že 
centrá novovytvorených ob-
vodov boli vybrané na základe 
štyroch kritérií. Boli to dos-
tupnosť, počet obyvateľov, 
hospodárska funkcia a hierar- 
chický stupeň. Vo všetkých mal 
navrch práve Liptovský Mi-
kuláš.  

Ministerka si vybrala práve tieto 
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Predsedníčka Okresného súdu v Ružomb-
erku Janka Majerčíková.
Foto: Anna Zábojníková
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štyri kritéria, ale pracovná skupi-

na v záverečnom dokumente ich 
navrhla viacero, ktoré mali byť 
brané do úvahy. A to aj nápad aj 
spôsob vybavovania vecí, teda  
výkonnosť a efektívnosť súdov.

Podľa štatistických údajov, čo sa 
týka počtu nápadov na jedného 
sudcu, sme v prvej 15 z 54 súdov. 
A z hľadiska rýchlosti konania 
sme v prvej päťke. 

Ministerka hovorí, že cieľom re-
formy je efektívnejšia justícia. 
Nie je pravda, že potrebujeme 
kvalitnejšie súdnictvo? Je tento 
stav vyhovujúci? 

Nikto z nás nespochybňuje, že 
justíciu treba zreformovať. Každý 
si uvedomuje, že to, čo sa rozprá-
va a píše o justícii, nie je dobré. 
Súdy sú zlé, pomalé, korupčné, 
ale aký nájsť spôsob na zlepšenie 
mena justícii? Ministerka vraví, 
že reformou zväčšením obvodov 
sa odstránia korupčné väzby. 
Zrýchli sa kvalita a efektivita. 
Uvediem vymyslený príklad. Ak 
je sudca korupčný v Ružomber- 
ku, bude mať tendenciu byť 
korupčný aj na veľkom súde. 
Vždy je to o ľuďoch. Prípady 
korupčného správania sudcu sú 
práve na väčších súdoch, kde je 
väčšia anonymita, na menších sú-
doch sa anonymita stiera, každý 
vie o každom. Nás je tu osem, 
vieme o sebe všetko, poznáme 
svoju rozhodovaciu činnosť. Ak 
by niekto rozhodoval v rozpore 
so zákonom, pod akýmkoľvek 
vplyvom, nebudeme kryť nieko-
ho, kto koná v rozpore so sľubom 
sudcu.

Pri zmene súdnej mapy sa 
zdôrazňuje, že hlavným cieľom 
je práve špecializácia sudcov na 
jedno právne odvetvie, ktorým 
sa má zabezpečiť kvalitnejšie 
a rýchlejšie konanie. Pretrhnu- 
tie korupčných väzieb má byť 
iba bonusom. 

Toto chápeme. Na druhej strane 
si myslíme, že príliš úzka špecia- 
lizácia nevplýva dobre na sudcu. 
V novom obvode nás bude 20 
sudcov, nový predseda rozhodne, 
že traja sudcovia budú robiť 
trestnú agendu. Ak náhodou tretí 
trestný sudca vypadne, predse-
da bude musieť vybrať niekoho 
z civilných sudcov, ktorí riešia 
inú agendu. Povie nám napríklad, 
že máme štyri mesiace, aby sme 
sa zaučili na trestnú agendu. A čo 
môžeme urobiť? Nič. Vziať lite- 
ratúru a učiť sa trestné právo. 

Čo teda hovoríte na 
špecializáciu, je to dobrý 
nápad?

Zhodneme sa aj s kolegami, že je 
to dobré, ale my už špecializovaní 
sme. Na našom súde pôsobí osem 
sudcov. Z nich sú dvaja trestní, 
dvaja sú špecializovaní na agendu 
maloletých detí, ostatní štyria sa 
venujeme civilným prípadom, ale 
každý z nás sa podieľa  aj rozho-
dovaním v agende maloletých 
detí, vieme sa v prípade výpadku 
sudcu (napríklad materská do-
volenka, stáž na súde vyššieho 
stupňa) kvalifikovane zastúpiť. 
Jeden z civilných sudcov sa môže 
bez akýchkoľvek problémov re-
profilovať na rodinného sudcu.  

To by teda znamenalo, že 
k požadovanému počtu špecia- 
lizovaných sudcov vám chýba 
iba jeden trestný sudca? 

Áno. V trestnom odvetví nám 
chýba posledný tretí sudca, keďže 
pani ministerka navrhuje, aby 
sa výber sudcu v každej agende, 
teda trestnej, občianskoprávnej,  
rodinnoprávnej,  realizoval mini- 
málne z troch sudcov, čo pri 
počte sudcov 8 nevieme zabez-
pečiť.

Viete, ktorej agende by ste sa 
venovali v novom Liptovskom 
súdnom obvode? 

Vôbec netuším. Ministerka chce, 
aby sa vymenili aj pozície na mi-
estach predsedov súdov. Pracuje 
s dvomi variantmi. Prvým je, 
že so zánikom ružomberského 
okresného súdu zanikne aj moja 
funkcia, ale funkcia predsedníčky 
v Liptovskom Mikuláši ostane. 
A ja sa zo zákona stanem pod-
predsedom nástupníckeho súdu. 
Druhým je, že zanikne zo zákona 
aj funkcia predsedníčky súdu 
v Liptovskom Mikuláši, nakoľko 
sa bude meniť, zväčšovať obvod 
súdu, a vypíše nové výberové 
konanie na predsedu nového 
súdu, ktorý vznikne zlúčením 
dvoch súdov. A k tejto možnosti 
sa asi aj bude prikláňať. Nový 
predseda bude rozhodovať, akým 
spôsobom bude prideľovať jed-
notlivé agendy. Mal by zohľad- 
ňovať to, čomu sa sudca venov-
al. Ja som sa venovala civilným 
prípadom, asi by som v nich mala 
pokračovať. 

Máte záujem uchádzať sa o post 
predsedníčky?

Priznám sa, zatiaľ nad tým ani 
nerozmýšľam. Musím byť v pr-
vom rade stotožnená s touto 
súdnou mapou. 

Ale práve nový predseda bude 
mať aj dosah na konečné 
rozhodnutie, či v Ružomber-
ku bude pracovisko trestného 
súdu a či v ňom aj natrvalo 
ostane. 

Práve tento argument ma bude 
nútiť uvažovať, aby som nad tým 
porozmýšľala, pretože potom 
budem môcť zo svojej pozície 
presadiť, aby tu ostal aspoň 
trestný sud. Chcela by som ho 
zachovať, aby sem možno potom 
neskôr prišlo aj iné oddelenie, 
napríklad také, ktoré sa bude 
týkať maloletých detí, aby táto 
agenda bola bližšie obyvateľom 
ružomberského okresu. 



Text: Anna Zábojníková, Foto: autorka

Mesto v meste. 
S nádvoriami, ulicami 

a obrovskou pokladnicou 
kníh

R E P O R T Á Ž

Univerzitná knižnica v Ružomberku pripomína Vatikán.  
V menšom. Akúsi komornejšiu enklávu, no plnú kníh, miest na 
študovanie, stíšenie sa a v neposlednom rade aj najmodernejší  

a najmladší architektonický závan v meste. 
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R E P O R T Á Ž

C
ez dvojitý presklený 

vchod za klopkania 

podopierajúcej paličky 
vstupuje muž v čier-
nom obleku. Len pred 

pár rokmi pred rovnakým mies- 
tom slávnostne prestrihával pás-
ku. S typickým úsmevom, ktorý 
sem-tam nahradil výraz hlbokého 
premýšľania, prechádza Ulicou 
Ladislava Hanusa. Pohľad mu 
zablúdi na modlitbu Otčenáš, 
umelecké 
dielo vyníma-
júce sa cez 
tri podlažia. 
Akoby si rád 
pripomínal, 
že nad tým 
všetkým stojí 
ešte Boh. Po 
ceste k Va-
tikánskemu 
námestiu 
míňa tisícky 
kníh a stretá- 
va aj známe 
tváre. Preho- 
dí pár slov, 
ktorých do-
brota a láska-
vosť siahajú 
oveľa hlbšie. 
Najčastejšie 
však do jeho 
vrecka plnom 
poľských kro-
viek. Typické. 
Zastane pri 
oddelení kníh 
s mediálnou 
tematikou, 
nemálo z nich 
sám napísal. Vyberie niekoľko 
a vracia sa nazad. Bol to práve 
Tadeusz Zasępa, ktorý dotiahol 
myšlienku zrealizovania Univer-
zitnej knižnice v Ružomberku do 
konca. Napokon si koniec počkal 
aj na neho. 

Architektonický skvost v zna-
mení Ružomberčanov 

Prvý podnet na výstavbu novej 

Univerzitnej knižnice prišiel od 
profesora univerzity a dekana 
filozofickej fakulty Imricha Vaš-
ka. Odvahu postaviť knižnicu 
našiel už spomínaný a dnes už 
zosnulý rektor Tadeusz Zasępa. 

Predpokladom na spustenie stav- 
by bolo získavanie pozemkov do 
vlastníctva univerzity aj povolení 
na výstavbu. Koncom roka 2010 
spustili verejné obstarávanie 

na výber staviteľa knižnice. 
S jediným kritériom – najnižšou 
cenou. Očakávané náklady na 
výstavbu atakovali 14,1 milióna 
eur. Najnižšiu ponuku však pre- 
dložila spoločnosť Swietelsky – 
Slovakia spol. s.r.o, čím plánované 
náklady na financovanie stavby 
znížila na  8,4 milióna. Po vybratí 

staviteľa nasledovala posviacka 
základného kameňa, ktorá sa us-
kutočnila 11. mája 2011. Realizácia 
univerzitnej knižnice napokon 
začala 4. júna. 

Nasledujúce mesiace stavenisko 
obkolesovali lešenie, ťažké stroje 
a radosť s postupne dvíhajúcim 
sa skeletom knižnice. Výsledná 
cena za stavbu bola ešte navý- 
šená na 8,9 milióna eur. Dôvo- 

dom bola vý- 
mena chladia- 
renských 
prístrojov za 
tepelné čer-
padlá. 

S výstavbou 
budovy šiel 
v ruka v ruke 
aj vizuál in- 
teriéru. Koor-
dináciou výs- 
tavby poveril 
v roku 2008  
rektor Zasępa 
prvého pro- 
rektora Ka-
tolíckej uni-
verzity Petra 
Olekšáka. 

„Predtým, ako 
sme zadali 
úlohu spra-
covať projekt 
architektom, 
navštívili sme 
rôzne svetové 
knižnice, ale 
aj univerzitné 
knižnice v Eu-

rópe. Urobili sme si poznámky 
v jednotnej štruktúre a tie boli 
východiskom pre projekt. Ne- 
riešili sme vzhľad, ani vizuálne 
detaily, ale skôr praktické veci 
– pre koľkých študentov bude 
knižnica, pre koľko kníh, čo v nej 
bude, aké technológie či zaria 
denia,“ hovorí v publikácii, ktorá 
podrobne mapuje výstavbu Uni-
verzitnej knižnice v Ružom- 
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V knižnici cítiť aj vôňu starých kníh.
Foto: Anna Zábojníková
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berku Peter Olekšák. 

Napokon oslovili piatich archi- 

tektov a architektonické kance- 

lárie z Ružomberka a okolia. 
Súťaž vyhral návrh AO2 ateliéru 
Jána Potomu, Stanislava Šutvaja 
v spolupráci s Matúšom Bišťa- 
nom. 

Stavbu dokončili v auguste 2013. 
Koncom septembra za účasti 
pedagógov, 
študentov, 
širokej 
verejnosti, 
cirkevných 
predsta- 
viteľov či 
zástup-
cov mesta 
Ružom- 
berok bola 
napokon 
slávnostne 
otvorená. 
Práve teraz 
sa s nami 
môžete po-
prechádzať 
po jej chod-
bách. 

V znamení 
žltej,  
červenej  
a modrej

Vnútro 
knižnice 
skutočne pripomína mesto 
v meste. Oddelené farbami, 
názvami ulíc, námestiami, nád-
vorím či mnohými umeleckými 
prvkami. Dôležitou súčasťou je 
informačný systém. Práve ten 
slúži na orientáciu v budove. 
Vytvorili ho Tibor Záhorec 
s manželkou Máriou a Matúš 
Demko. Jeho poznávacím zna-
mením sú farebné trojuholníky, 
ktoré predstavujú otvorenú 
knihu. Trojuholník súčasne 
zhmotňuje aj šípku, teda udáva 
smer. 

Do súčasnej podoby informač- 
ného systému sa zapojili všetci 
zamestnanci Katolíckej univer-
zity. Kľúčové miesta stretnutí 
pomenovali podľa významných 
osôb či zaujímavých osobností. 
A tak vznikla aj Ulica Ladislava 
Hanusa, ktorý získal prvý čestný 
doktorát univerzity. Ulica vás 
prevedie na Vatikánske námes-
tie. Pomenované je na pamiatku 
osobností pápežov. Najmä Jána 

Pavla II. a pápeža Františka. 
Pripomína však mnohých, ktorí 
toto dielo podporili. Konferenciu 
biskupov Slovenska, Talianska, 
USA, aj Španielska. Na námestí 
sa nachádza knižný pult či de-
siatky počítačov. Na rovnakom 
podlaží sa nachádza Ulica Antona 
Neuwirtha, nositeľa druhého 
čestného doktorátu. Tvoria ju 
oddychové priestory, študijné 
miesta či spoločenské sedadlá. 

Farba poschodia je žltá. 

Druhé nadzemné podlažie je 
koncipované v červenej farbe. 
Pripomína mučenícku krv prvých 
kresťanov, neskôr sa stala farbou 
kardinálov. Univerzita si dala za 
cieľ spojiť knižnicu aj s tretím 
čestným doktorom Jozefom 
Kardinálom Tomkom. Preto 
vzniklo námestie JKT, z ktorého 
vychádzajú dve ulice. Prvá nesie 

meno Uli-
ca Milana 
S. Ďuricu, 
profesora 
a historika. 
Katolíckej 
univerzite 
daroval svo-
ju bohatú 
knižnicu, 
ktorú nájdete 
práve na  
tomto pos- 
chodí. Druhá 
ulica je pria-
mo prepojená 
s rodákom 
z Černovej, 
okrem toho 
aj pápežským 
prelátom 
Andrejom 
Hlinkom. 

Na treťom 
poschodí 
dominuje 

modrá farba, ako znak Európskej 
únie. Preto vzniklo námestie Ro- 
berta Schumanna, otca myšlien-
ky zjednotenia Európy. Nachádza 
sa tu aj Erazmovo nádvorie, 
pomenované po európskom 
učencovi a mysliteľovi Erazmovi 
Rotterdamskom. Poslednou uli-
cou, ktorá dotvára kolorit celej 
univerzitnej knižnice je Ulica 
Imricha Vaška, prvého dekana 
filozofickej fakulty. 

Počas prechádzky týmto ,,mes-
tom“ hneď pochopíte, že všetko 
so všetkým súvisí. Steny totižto 
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Dielo Nádej vytvoril akademický maliar 
Pavol Rusko.
Foto: Anna Zábojníková
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zdobia ďalšie farebné trojuholní- 

ky s názvom Nádej. Ich tvorcom 

je ružomberský akademický ma-
liar Pavol Rusko. Nachádzajú sa 
na dvoch podlažiach, na prízemí 
a pokračujú na prvé poschodie. 
Ich umiestnenie či vizualizácia 
má taktiež niekoľko hlbších výz-
namov. Aby dielo neprekrylo 
betónovú stenu úplne, rozhodol 
sa to vyriešiť rastrom trojuhol-
níkových segmentov, ktorý sa od 
bočných strán k stredu zahusťu-
je. Tento štýl má podľa maliara 
evokovať včelí plast – symbol 
usilovnosti a pracovitosti. 

„V strede je tento raster pre-
rušený cik-cak medzerou, ktorá 
ma svojím vertikálnym smerova- 
ním spájať úvahy svetské s bo- 
žími. Zároveň pripomína stopu 
hada, ktorý je mementom hrie-
chu,“ približuje v rovnomennej 
publikácii autor myšlienky Pavol 
Rusko. 

Pri vstupe do knižnice vás prav- 
depodobne najviac zaujme in-
štalácia, ktorá pokrýva tri pod-
lažia. Vytvára farebnú tajničku, 
 v každom políčku sa nachádza 
jedno písmenko. Ak sa na ten-
to obraz zahľadíte po prvýkrát, 
a písmenká budete spájať 
v akomkoľvek smere, zistíte, 
že vytvárajú slová. Keď si ich 
však začnete čítať úplne zhora 
smerom sprava do ľavej stra-

ny, natrafíte na text, ktorý je 
dôverne známy, predstavuje 
modlitbu Otčenáš. Presne tak sa 
dielo, ktoré daroval Katolíckej 
univerzite maliar Pavol Rusko, aj 
nazýva.

Bohatý knižný fond 

Tým najčastejším dôvodom, pre 
ktorý však vstupujú študenti, a to 
aj tí zo zahraničia do knižnice, je 
práve obrovská zbierka kníh. Pre-
chádzke týmto ,,mestom“ otvára 
pokladnicu študijného materiálu 
mnohých vedných odborov. Vôňu 
starých zväzkov však dopĺňa aj 
aktuálny beletristický vánok. 
V univerzitnej knižnici sa totiž 
môžete načiahnuť aj za Tolkieno-
vým Pánom prsteňov. Niektoré 
z kníh dokonca nenájdete ani 
v Slovenskej národnej knižnici 
v Bratislave. 

,,Najskôr prichádzali dary, po-
tom sa prostredníctvom gran-
tov knižničný fond rozrastal. 
Dnes máme viac ako 200-tisíc 
kníh, pričom niektoré z nich sú 
uložené v archíve, ktorý sa na-
chádza pod podlažím knižnice,“ 
približuje počet kúskov vedúca 
knižnice Katarína Matušková 
a dodáva, že vďaka grantu ak-
tuálne investovali do nákupu 
nových kníh pre prienikové od-
bory, ktoré poslúžia napríklad aj 
novovzniknutému odboru teles- 

nej výchovy a športu. 

Knižnica mnoho kníh dostala 
aj darom. Približne 35-tisíc kníh 
od historika Milana Stanislava 
Ďuricu, či veľkú zbierku rekto-
ra Tadeusza Zasępu. Najstaršia 
kniha pochádza približne z roku 
1500, najťažšia váži 27 kíl. Na-
chádza sa v novozriadenom Ka-
binete dejín a približuje moderné 
umenie. 

,,Kabinet vznikol vlani, pri príle- 
žitosti 20. výročia vzniku Katolíc- 
kej univerzity. Obsahuje zaklada-
júce listiny, plakety, archívne 
dokumenty či akvizície z kniž- 
ničného fondu univerzitnej 
knižnice,“ približuje Matušková 
a dodáva, že súčasťou budovy 
knižnice je aj mediálne či pora- 
denské centrum. 

Knižnica neláka len študentov. 
Stalo sa už pravidlom, že ju počas 
návštevy Ružomberka predstavia 
aj veľvyslancom zo zahraničia, 
významným akademickým funk-
cionárom či politickým činiteľom. 
Naposledy ju obdivoval nórsky 
veľvyslanec.  

Celá stavba univerzitnej 
knižnice trvala 869 dní. Presne 
tak napokon nazvali filmári 
Matúš Demko a Jakub Krška 
dokumentárny film, ktorý vznik 
knižnice reflektuje.  
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Text: Juraj Brezáni, Foto: autor

Starosta Bešeňovej: 
Tento rok odovzdáme 

piatu a šiestu nájomnú 
bytovku. Kolegovia 

starostovia sa ma pýtajú, 
ako na to

R E G I Ó N

Pri futbalovom ihrisku v Bešeňovej vyrástli od roku 2014 štyri 
bytovky. Starosta Martin Baran plánuje v júni odovzdať piatu  

a v decembri šiestu bytovku. Na siedmej sa už pracuje. 

22



R
aketové temto. Aj ta- 

kýmto slovným spoje- 

ním sa dá nazvať rých- 

losť, akou posledné 

mesiace stavajú ná-

jomné byty v Bešeňovej. Sedem 

bytoviek so 115 bytmi za deväť 

rokov bude rekord. Všimli si to 

aj mnohé médiá. Obec Bešeňová 

sa stala akýmsi lídrom v oblasti 

nájomného bývania v prepočte 
na obyvateľov.

„Tvorcom tej myšlienky bola  
Vierka Tisoňová, ktorá 
bola v minulosti obecnou 
poslankyňou. Dala mi červíka 
do hlavy a ja som povedal, že 
je to super nápad, treba sa do 
výstavby pustiť,“ zaspomínal si 
na históriu myšlienky stavby 
nájomných bytov starosta 
Bešeňovej Martin Baran.

Spočiatku malá obec

„Bešeňová bola vždy malá obec. 
V 50. rokoch mala 250 obyva- 
teľov, potom sa začala väčšia 
výstavba”. Ľudia sem prišli za 
prácou, postavili si na ulici okolo 
kaštieľa v smere na Liptovskú 
Teplú 25 domov. Bolo to v rokoch 
1968 – 1973. Vtedy sa obec dostala 
z 250 na 370 obyvateľov,“ vraví 
starosta Baran. Pripomína, že 
odvtedy počet obyvateľov kolí- 
sal. Niekto sa prisťahoval, niekto 

Štyri bytovky už stoja, piatu a šiestu stavajú, 
siedma bude hotová v roku 2022.
Foto: Kataster nehnuteľností

zas odsťahoval, odišiel z dediny. 
Martin Baran nastúpil do funk-
cie starostu v roku 1999 v do-
plnkových voľbách. V úrade je 
47-ročný starosta už šieste voleb-
né obdobie.

„Keď som nastúpil, tak dedinka 
bola malá, cesty neboli porobené. 
Dedina rozkopaná po plynofikácii 
a kanalizácii, chodníky žiadne,“ 
zamýšľa sa starosta, ktorý vzápätí 
hovorí, že mal na začiatku pred-
stavu, že sa bude obec rozvíjať. 
Nápad s bytovkami prišiel už 
pred rokom 2010.

„Už predtým, ako prišla s myš- 
lienkou stavby nájomných bytov 
Vierka Tisoňová som si zisťoval 
informácie u pána starostu z Pod- 
turne. On začal stavať bytovky. 
Počet obyvateľov mu v obci 
stúpol,“ hovorí Baran s tým, že 
starosta v Podturni získal od 
Diaľničnej spoločnosti pozemky 
pod bytovky relatívne lacno, 
keďže sú pod diaľničným mos-
tom. „U nás sa ceny pozemkov 
pohybovali na úrovni asi 33 
eur za štvorcový meter. Začali 
sme sondovať u obyvateľov, či 
by bol záujem o nájomné byty,“ 
pripomenul šéf Bešeňovej. „Bol 
som sa učiť v Mikuláši, pretože 
v ružomberskom okrese sa by-
toviek veľa nestavalo, skoro žiad-
na. Pýtal som sa tých starostov, 
čo s tým mali skúsenosti.“

V ružomberskom menej ako  
v mikulášskom

Spočiatku mali v Bešeňovej aj 
obavy. Zvažovali sa alternatívy 
a rozmýšľali, či vôbec dokážu 
v bytovke obsadiť všetky byty. 
„V roku 2012 sme robili prípravné 
stretnutie s ľuďmi, či by mali záu-
jem a naštartovali sme to. Pustili 
sme sa do toho. Projekty, potom 
stavebné povolenie, ktoré bolo 
v decembri a začali sme. Stavali 
sme prvé dve bytovky,“ spomína.

Záujem o byty nakoniec bol, 

a je aj v súčasnosti veľmi veľký. 
Aktuálne hlásia z obecného 
úradu v Bešeňovej viac ako 300 
žiadostí. Podľa Barana je záujem 
o bývanie v Bešeňovej preto taký 
veľký, lebo v ružomberskom 
okrese sa do stavby toľkých ná-
jomných bytoviek nikto nehrnie. 
Hovorí, že v mikulášskom okrese 
po dedinách majú jednu alebo 
dve bytovky. „V Podturni nad 
desať, čo je rekord, ale v ružom- 
berskom okrese toho veľa nie je,“ 
ozrejmuje Baran. Ďalším fakto-
rom, prečo na obecný úrad príde 
každý mesiac hneď niekoľko žia-
dostí o bývanie, je podľa starostu 
Bešeňovej aj to, že sú vybudova-
nou obcou. „Sme zaujímavá obec, 
napríklad aj kvôli akvaparku, no 
ale celý Liptov je pekný,“ doplnil.

„Záujem je, tí mladí chcú, a je to 
pre nich veľká pomoc,“ pripomína 
Baran. Doplnil tiež, že podstatné 
je aj to, že výška nájmu nie je 
vysoká. „Keď máte bývanie do 
250 eur s energiami, tak je to 
super. Kebyže aj dvaja ľudia zaro-
bia minimálne mzdy, čo je päťsto 
a päťsto eur, to vychádza dokopy 
tisíc eur, a majú štvrtinové nákla-
dy na bývanie a tri štvrtiny im 
ostane na život, a to sme počítali 
s minimálnou mzdou,“ vysvetľuje 
starosta, ktorý je vo funkcii už 
23. rok.

Bešeňovčania radi poradia

RK Magazín sa v rozhovore so 
starostom Bešeňovej pýtal aj na 
to, či si pýtajú rady aj ostatní sta-
rostovia. Odpovedal, že sa pýtajú, 
ale sú opatrní. „Kolegovia, čo sa 
chcú do toho pustiť tiež, sa ma 
to pýtajú. Vždy však narážajú na 
problémy s pozemkami,“ povedal 
 a dopĺňa, že už minimálne päť 
starostov dolného Liptova sa 
u neho informovalo. „Volá mi 
veľa starostov aj mimo regiónu, 
nemám problém poradiť, ja som 
rád, keď sa spýtajú. Dokážem im 
povedať, ako to funguje a ako na 
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to majú ísť, aby to bolo dobré pre 

obec.“

„V Martinčeku sa postavila bytov-
ka, kolegyňa v Revúcach sa tiež 
pustila do toho a aj niektorí ďalší 
sa pripravujú, a ja ich povzbud-
zujem. Choďte, nebojte sa, sú to 
prípravy na rok, ale keď vám má 
kto poradiť, je dobre,“ povzbud-
zuje Baran.

V Bešeňovej začali prvou a dru-
hou bytovkou. Potom, ako 
v roku 2010 natrvalo prekročili 
hranicu 400 obyvateľov, prišla 
aj tretia a štvrtá bytovka. „Ak-
tuálne máme cez 800 obyvateľov 
a budeme odovzdávať už piatu 
bytovku,“ povedal Baran, ktorý 
však dodal, že to nie je len zá- 
sluha nájomných bytov, ale že 
počet obyvateľov rastie aj kvôli 
tomu, že je tu ďalších 42 novo- 
obývaných domov. Väčšina pri- 
budla v obecnej časti Sihoť pri 
Váhu.

Po prvých štyroch bytovkách 
prichádzajú ďalšie tri

Ľudia sa do piatej bytovky nasťa-
hujú po júni 2021, kedy obec 
plánuje jej odovzdanie. Prvé pod-
lažie začali stavať aj vo vedľajšom 
priestore, z čoho bude šiesta 
bytovka odovzdávaná pravdepo-
dobne v decembri 2021. „Teraz 
ideme trochu zrýchliť, pomaly by 
sme mali začať kopať základy na 
siedmu bytovku,“ hovorí  
Baran, pričom pripomína, že 
termín kolaudácie siedmej by-
tovky by mal byť niekedy v júni 
2022. Bytovku zvyknú postaviť 
za rok a pol. Od podpísania po 
kolaudáciu by podľa starostu 
nemohlo prebehnúť viac ako dva 
roky.

Táto expresnosť je aj preto, že už 
popredu mali všetky pozemky na 
danom území, kde vyrastajú by-
tovky, vysporiadané. Piata, šiesta 
aj siedma bytovka má po 17 by-
tov. Dokopy v Bešeňovej do leta 

2022 pribudne 51 nových bytov. 
„Sú to nájomné byty podotýkam, 
lebo veľa ľudí si to mýli. Nie sú to 
sociálne byty, že tam bude niekto 
bývať a neplatiť. Ako obec máme 
100 percent platiteľov,“ pripomí-
na. Pýtali sme sa aj na to, čo sa 
stalo, ak ľudia náhodou neplatili. 
„Mali sme také tri prípady. Ak 
ľudia neplatili, tak sme ich jed-
noducho vysťahovali, ukončili 
sme nájom a išli tam bývať noví 
nájomcovia.“

Ak ľudia začnú v bytovke bývať, 
automaticky sa zaradzujú me- 
dzi obyvateľov Bešeňovej, majú 
tam trvalý pobyt, čo je pre obec 
dobré. „Neprichádzame tak o po-
dielové dane,“ povedal starosta 
dediny tiahnucej sa po povodí 
Váhu.

Aké je financovanie?

Bytovky riešia formou budúcej 
kúpy.  Investor teda vlastní 
pozemok, pokiaľ sa bytovka 
stavia a až následne, podľa zmlu-
vy, po skolaudovaní, prechádza 
bytovka pod obec.  Firma kúpi 
pozemok, rieši stavebné povo-
lenie, berie si úver, Ċiže všetko 
je na firme, potom to od nej ok-
dúpime cez štát a ministerstvo.  
Toto je najlepšia možnosť, lebo 
nemusíte splácať nič, kým to 
postavíte, platiť začnete až po-
tom. To sa však už ľudia skladajú 
na obytný účet,“ vysvetľuje sta-
rosta. Ľudia sa skladajú klasickou 
formou splácania nájmu. Peniaze, 
ktorými sa odkúpi bytovka od  
zhotoviteľskej firmy, prichádzajú 
na 70 percent úverom od Štát-
neho fondu rozvoja a bývania 
(ŠFRB) a 30 percent je nenávrat-
ná dotácia od štátu. „Takto je 
to financované bez vás, obec to 
vlastne nič nestojí,“ hovorí 
Baran.

„Je dobré, že existuje nenávrat-
ná zložka, potom aj ten nájom 
rátate len zo 70 percent. Preto 
je nižší. Platiť za trojizbový byt 
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180 eur a v tom mať aj fond 
opráv a ďalšie poistné zložky, 
plus náklady na energie 50 – 60 
eur, to je super,“ myslí si starosta 
Bešeňovej.

Sedem a dosť na tomto mieste

Siedma bytovka bude poslednou, 
ktorú na tomto mieste postavia. 
Voľný priestor medzi bytovkami 
a futbalovým ihriskom vyplní 
špeciálny priestor na voľnočasové 
aktivity.

„Chcem tu urobiť jedno z naj- 
väčších ihrísk na Liptove. Bude 
tu skateparkové ihrisko na skáka-
nie, minimálne 20 cvičiacich stro-
jov na workout, budú tam lavičky 
a sedenie pre mamičky a bude tu 
najväčšie detské ihrisko. Sedem 
alebo osem vežová zostava,“ 
opisuje oddychovo-zábavný  
priestor starosta Bešeňovej. Pre 
tento priestor zatiaľ pripravujú 
štúdiu. Keď si to na obecnom 
zastupiteľstve odobria, pustia sa 
neskôr do tvorby projektu. „Po-
trebujeme si to ešte usporiadať, 
čo všetko tam bude. Chceme tam 
aj vonkajšie pingpongové stoly, 
priestor pre bedminton a po-
dobne,“ približuje Baran.

Tento rok prebehne v Bešeňovej 
aj komasácia. Pozemkové úpravy 
dokopy vytvoria viac ako 300 
stavebných pozemkov (v časti 
Roviny 150, v časti Pod baňou 
ďalších 150). „Chceme vyčleniť 
20-tisíc štvorcových metrov na 
budúcich desať nájomných by-
toviek,“ plánuje Baran, ktorý jed-
ným dychom dodáva, že najskôr 
to prichádza do úvahy asi o 10 
rokov. Jeho cieľom je zároveň 
dostať obec nad tisíc obyvateľov. 
„Vtedy je to výhoda, pretože už 
dostávate na obyvateľa až 500 
eur a keď robíte väčšie projekty 
môžete žiadať od štátu viac fi-
nancií,“ uzavrel Martin Baran.
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Obrazy maľuje 
na svoj obraz 

T V Á R  Č Í S L A

Zobudila sa s pocitom, že dá v práci výpoveď. Aj tak učinila.  
Bez akéhokoľvek záložného plánu. Napokon Zuzana Mrvová 

z Liptovských Sliačov naplno zamestnala svoju kreativitu a teraz 
sa živí maľovaním nevšedných obrazov. 

Autor: Nikola Marhefková, Foto: archív Zuzany Mrvovej
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Z
rak Mony Lisy zastie- 

ra nasprejované logo 

známej značky, cez jej 
portrét prechádzajú 
grafity, spoločnosť jej 

robia postavičky Homer a Ned 
Flenders z animovaného seriálu 
Simpsonovci. Na diele Leonarda 
Da Vinciho sa nevyriadili vandali, 
ale umelkyňa Zuzana Mrvová vo 
svojom ateliéri.

Kombinácia klasiky a moderného 
umenia je jej tvorbe sebevlastná. 
Na plátno už preniesla i pouličné 
umenie a aj do takej krajinkárskej 
scenérie Liptovskej Mary dokáže 
prepašovať netradičné prvky. 
Napríklad zlatú farbu s puncom 
luxusu.   

Výtvory maliarky z Liptovských 
Sliačov zdobia príbytky naprieč 
Slovenskom i v Čechách, sériu 
obrazov namaľovala pre hotel 
na Liptove, na Instagrame má 
medzičasom početnú komunitku, 
ktorá sleduje jej tvorbu. A to  
všetko vďaka jednému radikál-
nemu rozhodnutiu spred vyše 
roka. 

Zo dňa na deň odišla

Zuzana pracovala ako grafička 
v odevnej spoločnosti. Po sied-
mich rokoch dala zo dňa na 
deň výpoveď. Bez akéhokoľvek 
záložného plánu. 

„Jedného dňa som sa zobudila 
s pocitom, že končím. Pristihla 
som sa pri tom, že do práce už 
chodím mechanicky, potrebovala 
som vystúpiť z opakujúceho sa 
cyklu a vyskúšať niečo nové,“ 
hovorí Zuzana, ktorá sa so 
smiechom „samotituluje“ ako 
expert na skratové rozhodnutia. 

Konkrétne toto však vypáli-
lo dobre a vydláždilo jej cestu 
k súčasnému živobytiu.

Kamarátka ju raz požiadala, či 
by jej nenamaľovala obraz do 
nového bytu. Za celé tie roky 

nedržala v ruke štetce, ale keďže 
to mal byť abstrakt, súhlasila. 
Výsledok sa páčil autorke aj novej 
majiteľke, Zuzana si preto svoj 
comeback k maľovaniu zdoku-
mentovala aj na svoj Instagram. 

Kde zožal úspech. K plátnu sa 
čoskoro postavila opäť, začali sa 
ozývať ďalší kamaráti, ktorí mali 
záujem o namaľovanie obrazu. 
A postupne si jej výtvory na-
chádzali publikum aj mimo okruh 
známych. 

 „Začalo sa to rozširovať, vzápätí 
ma oslovovali aj cudzí ľudia. Po- 
vedala som si, že by som skúsila 
maľovať na objednávku,“ pri- 
bližuje Zuzana okolnosti spred 
roka, vďaka ktorým sa maľovaniu 
venuje na plný úväzok. 

Popri sociálnych sieťach má naj- 
lepší marketing práve v domo- 
voch predchádzajúcich klientov. 
„Keď má niekto môj obraz za-
vesený, príde návšteva, uvidí ho 
a začne sa vypytovať, odkiaľ ho 
majú,“ vraví s tým, ako sa ľudia 
dozvedajú o jej tvorbe aj týmto 
ústnym podaním. 

Inšpirácia popartom a graffitmi 

A čo si vlastne ľudia dávajú na- 
maľovať? „Ľudia si ma zaškatuľ- 
kovali asi ako portrétistu, často 
dostávam objednávky na známe 
osobnosti, rodinné portréty, 
príležitostne abstrakt,“ špecifi-
kuje 28-ročná maliarka, ktorá 
zvečnila notoricky známu Ma- 
rilyn Monroe, Audrey Hebpurn, 
Krstného otca či Jamesa Deana. 
Spod jej štetcov vzišiel aj „The 
Rock,“ Beyonce či Steve Jobs. 

Nie sú to však obyčajné portréty. 
Zuzanine obrazy majú viditeľný, 
rozpoznateľný rukopis. Ak by 
sme sa ho pokúsili vystihnúť,  
laicky by sme mohli povedať, 
že ide o kombináciu klasického 
a moderného, pouličného ume-
nia. Je farebné, svojské, veselé. 
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Ako aj ona sama. 

„Vždy sa mi páčilo vandalské 
umenie. Napríklad taký Basquiat, 
ktorý je považovaný za prvého 
streetartového umelca. Robil 
mazanice, písal odkazy, ale 
prišiel s niečím úplne novým. 
Výrazne ma ovplyvnil aj Banksy 
a jeho graffity,“ približuje mladá 
umelkyňa svoje vzory. 

A tretí by sme pri pohľade na jej 
tvorbu mohli identifikovať aj my. 
Portréty významných osobností 
ruka v ruke s farebnosťou evoku-
jú inšpiráciu „otcom pop artu“, 
Andym Warholom. Práve z nich 
si vzala to svoje a zakomponovala 
do svojich dielok. 

Je preto rada, keď sú klienti ot-
vorení tomu, aby zákazku spravi-
la svojím štýlom. A aby tak obraz 
mohla spraviť „na svoj obraz“. 
„Snažím sa to presadzovať aj pri 
rodinných portrétoch. Chcela by 
som byť vnímaná ako umelec, nie 
len ako nástroj, čo urobí obraz 
podľa presných predpisov.“ 

Hojdačková práca 

Zákazkové maľovanie ju živí. 
I keď hovorí, že práca je to hoj- 
dačková. Počet objednávok sa 
mesačne líši, spomína aj jednu 
vyhrotenú. „Za jeden mesiac som 
mala 20 obrazov. Povedala som 
si, že to nebude také strašné, 
jeden obraz vychádzal na jeden 
a pol dňa, ak by som potiahla 
viac hodín,“ vraví s tým, že takýto 
extrém sa už neopakoval. 

No práca na voľnej nohe jej vy-
hovuje, harmonogram má vo svo-
jich rukách. Povolania, v ktorých 
je pracovnou náplňou kreativita, 
by podľa nej nemali mať fixne 
stanovený pracovný čas. Tvorivý 
proces a múza si totiž hodinu 
nevyberá. 

„Som zástanca názoru, že 
kreatívne povolania by mali mať 
flexibilnú pracovnú dobu. Keď 



mám toho veľa, som schopná pra-

covať aj 16 hodín denne. Takisto 

sú dni, kedy nemaľujem vôbec. 

Som typ človeka, čo si rád prácu 
organizuje sám podľa svojho sys-
tému,“ hovorí Zuzana s tým, že 
ona sama je 
výkonnejšia 
populudní 
a neraz vo 
svojom ateliéri 
trávi čas do 
noci. 

A takisto 
nie vždy sa 
dá v určenú 
hodinu podať 
očakávaný 
výkon. „Na 
obraze sa 
odráža môj 
aktuálny stav. 
Keď sa necí- 
tim dobre, 
fyzicky 
napríklad, 
obraz vyzerá 
divne. Raz 
som maľovala 
obraz počas 
toho, ako ma 
strašne bolel 
zub, a jeho 
výslednú 
podobu som 
sa aj bála 
odovzdať,“ 
hovorí so 
smiechom. 

Objednávky 
zároveň pri-
jíma tak, aby 
popri nich 
stíhala aj 
vlastnú tvoru. V budúcnosti by 
som sa vo vlastnej tvorbe chce-
la naďalej uberať graffitovým 
a popartovým štýlom. A posunúť 
to ešte na vyšší level, napríklad aj 
so sprejmi,“ vraví mladá maliarka, 
ktorá má v pláne svoje diela aj 
vystavovať. 

Chce to talent. Ale len ten do 
galérie nestačí 

Vzťah s krelesním nadviazala 
v detstve. „Už ako dieťa som 
veľmi rada kreslila a vynikala 
v tom,“ opäť zapĺňa redakciu 

svojím smiechom. „Nebola som 
ten typ detí, čo športujú, hrajú 
sa s loptou a skáču do piesku, 
toto mi nikdy nešlo. Ale kreslenie 
máme v sebe aj so sestrou po ot-
covi,“ vraví Zuzana, ktoré navšte-

vovala „zušku“, vychodila ŠUV 
a pokračovala aj na vysokej škole. 
Po roku však odišla. Predpísané 
zadania ju zväzovali, nemohla sa 
venovať tomu, čomu chcela. 

„Zo školy som odchádzala s tým, 
že už nikdy 
nebudem 
maľovať,“ smeje 
sa spätne pri 
spomienke na 
svoju prognózu. 
Zároveň si však 
uvedomuje, že 
dokončenie 
univerzity by jej 
pomohlo.  
„Pokiaľ nie si 
akademický ma-
liar, na Sloven-
sku je tvoja šan-
ca dostať sa do 
galérie takmer 
nulová. Toto je 
obrovský rozdiel 
so zahraničím, 
kde hocikto 
z ulice začne 
maľovať na chod-
níku, niekto si ho 
všimne a zavolá 
do galérie,“ obo-
znamuje nás.   

Zákazkovým 
maliarom podľa 
nej zväčša vytý-
kajú komerčnosť. 
Teda tvorbu nie- 
čoho, čo sa páči 
väčšine, zatiaľ 
čo akademická 
obec je zameraná 
skôr nezávisle, 
dodáva.

Filozofujeme, či musí byť pri 
tvorbe v nevyhnutnej výbave aj 
nadanie. „Technika maľovania 
sa nepochybne dá zvládnuť. Ale 
kreativitu nemáš šancu sa naučiť. 
Obraz tak môže byť dobrý po 
technickej stránke, ale bude mu 
chýbať hĺbka. Nezaujme,“ načína 
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Marilyn Monroe v podaní umelkyne 
Zuzany Mrvovej. 
Foto: archív umelkyne



myšlienku mladá tvorkyňa, podľa 

ktorej je dôležité, aby bol obraz 
zapamätateľný a aby niečím 
upútal. Prvkom či kombináciou 
farieb. „Inak sa naň pozrieš, 
otočíš sa a už aj zabudneš, ako 
vyzeral.“ 

Práve vďaka svojim vrodeným 
vlohám vedela 
nabehnúť na 
maľovanie aj 
po sedemročnej 
prestávke. Uzná-
va, že pauza sa 
prejavila. „Musíš 
to mať v sebe, 
s tým sa naro- 
díš. Aj keby 
som 30 rokov 
nemaľovala 
a začnem, 
budem to ve-
dieť. Samo- 
zrejme, prestáv-
ka uškodí, strá-
caš zručnosti. 
Ale ak sa maľbe 
začneš inten-
zívne venovať, 
opäť sa do toho 
dostaneš,“ ho- 
vorí Zuzana. 

Únik z reality 

Pandémia ko-
ronavírusu 
poznačila umel-
cov i ľudí pracu-
júcich v kultúre. 
Mnohí prišli 
o príjem, pričom 
časť našej populácie ich neváhala 
poslať za pokladničný pás. Vraj 
nech robia poriadnu robotu. 

S podceňovaním kultúrneho od-
vetvia sa stretáva aj Zuzana. „Slo-
bodné povolania ľudia nepovažu-
jú za plnohodnotné zamestnanie. 
Často sa stretávam s názorom, 
že to, čomu sa venujem, je len 
hobby.“ 

Podľa mladej umelkyne je celkovo 

problémom, že naša spoločnosť 
si kultúru neváži. „Slováci sa 
k umeniu nestavajú tak, že ním 
vytvárajú nejaké kultúrne hod-
noty. Pritom umenie je dlhodobá 
hodnota, nerobíme ho na jeden 
deň. Ešte za 50 rokov bude obraz 
niekde visieť,“ vysvetľuje význam 
umenia ako takého. 

Túto mentalitu však chápe v šir- 
ších súvislostiach. Rezort kultúry 
nie je práve ten, o ktorý sa naši 
politici bijú. „Ani vláda a jej pred-
stavitelia sa nezameriavajú 
na kultúru tak, ako by sa mali. 
Nevznikajú podporné projekty 
pre kultúru v takej miere ako pre 
iné oblasti,“ delí sa o svoj pohľad 

Zuzana.  Zároveň má skúsenosť, 
ktorá dokazuje, že predsa len 
nad našincami nemusíme úplne 
zalamovať ruky. S maľovaním 
naplno začala vlani v marci, tesne 
predtým, než u nás prepukla 
prvá vlna pandémie. Pochybova-
la, že ľudia budú míňať peniaze 
na obrazy. Ale jej tvorba mala 

ohlas, objed-
návky pribúdali. 
Nazdáva sa, že 
možno práve 
umenie ľuďom 
ponúka únik 
z reality. A preto 
by ho mali radi aj 
doma na očiach. 
„Možno práve 
o to viac v tomto 
období,“ hovorí 
Zuzana, pre 
ktorú je spoko-
jný zákazník 
najlepšou 
odmenou. „Keď 
vidím, že sa im 
obraz naozaj páči 
a nepoďakujú len 
zo slušnosti. Ale 
posielajú aj fotky, 
ako si ho doma 
zavesili,“ spomí-
na potešujúcu 
spätnú väzbu. 

Obavy z dopa-
dov koronakrízy 
stále má. „Keďže 
niektorí nemajú 
ani na nájom 
a potraviny, 

obraz bude to posledné, čo ich 
bude zaujímať. Ale zatiaľ nech-
cem riešiť tieto problémy, pokiaľ 
nenastanú,“ zaujíma k situácii 
pragmatický postoj umelkyňa, 
ktorá chce v budúcnosti popri 
originál maľovaných obrazoch 
robiť aj cenovo dostupnejšie  
výtlačky svojich diel. 
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Ďalšie dielo, ktoré vzišlo z ateliréu mladej 
výtvarníčky. 
Foto: Zuzana Mrvová. 



Pozametajme, čo sa dá  

Fialová farba na sudcovskom talári podčiarkla pointu aktuálnych dní. Je farbou pôstu, farbou pokánia. 
Práve tento čas nás pozýva na ,,jarné upratovanie“ svojho života. Ponúka nám čas na stíšenie, prehod-
notenie priorít a hodnôt, na usporiadanie si vlastného ja. 

Kým iní upratujú vo svojich príbytkoch či dušiach, samospráva zametá aj problémy. A veru nie je zrovna 
etalónom vzornosti. Československý básnik, pesničkár a vlastenec Karel Kryl kedysi povedal, že poli-
tikom sa neverí, politici sa kontrolujú. Verí sa v Boha, verí sa v prírodu, verí sa v krásu, verí sa  
v myšlienku, ideu. Novinársky by sme tento citát mohli podčiarknuť už len tým, že sme to práve my,  
kto sú strážnymi psami demokracie. Lenže ako strážiť, keď odpovedí niet? 

Akoby si mesto povedalo, že namiesto vysvetľovania bude radšej čakať a čušať. Veď každá ,,kauza“ po 
pár dňoch prehrmí. Ľudia zabudnú, každý deň predsa začíname odznova. Takto to ale nefunguje. Ľudia 
nemajú pamäť akváriovej rybičky, sú všímaví, pamätajú si, kto a najmä čo, kedy vysloví, ako sa zachová. 
Nuž, a podľa toho pravdepodobne pristúpia aj k volebným urnám.  
  

Autorka: Anna Zábojníková

29

G L O S A



F O T O R E P O R T Á Ž

3 0



F O T O R E P O R T Á Ž

Foto: Marek Hasák
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Najťažšia kniha v Univerzitnej knižnici v Ružomberku váži 27 kíl.  

Foto: Anna Zábojníková

Modlitba Otčenáš od akademického maliara Pavla Ruska.  

Foto: Anna Zábojníková
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Najvrchnejšie podlažie knižnice. 

Foto: Anna Zábojníková
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Knižný fond tvorí viac ako 200-tisíc kníh. 
Foto: Anna Zábojníková

Priestory ponúkajú aj mnohé oddychové miesta. 

Foto: Anna Zábojníková
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Text: Rastislav Molda, Foto: Liptovské múzeum v Ružomberku, Fond originálnych fotografií

Legendy gotického 
kostolíka v Ludrovej

H I S T Ó R I A

Stáročná história a špecifické geografické miesto gotického  
kostolíka v Ludrovej – Kút uprostred polí, má za následok, 

že okolo tejto jedinečnej kultúrnej a historickej pamiatky koluje 
viacero legiend. Dnes je veľmi zložité povedať, kedy sa objavili 

prvé legendy, no niektoré máme dochované už v druhej 
polovici 19. storočia a s menšími obmenami sú tradované 

do dnešných dní.



G
otický kostol Všetkých 

svätých v Ludrovej je 

v prvom rade nesmier- 

ne cennou pamiatkou, 

predovšetkým ako  

výnimočný doklad stredovekej 
nástennej maľby. Zo začiatku 
15. storočia pochádza figurál-
ny triptych s postavami Panny 
Márie Ochrankyne, Krista Tr-
piteľa a svätého Jána Krstiteľa 
namaľovaný na severnej stene 
pôvodnej lode. Do roku 1420 je 
datovaný unikátny christologický 
cyklus, ktorý zdobí svätyňu 
kostola. 

Táto jedinečná maliarska 
výzdoba radí tento malý kos-
tolík medzi najvýznamnejšie 
sakrálne pamiatky nielen 
regiónu, ale celého Slo- 
venska. Avšak výnimočnou 
pamiatkou spojenou s kos-
tolíkom je aj jeho neskoro-
gotický oltár Korunovania 
Panny Márie, ktorý je dnes 
možné vidieť v Expozícii 
sakrálneho umenia Lip-
tovského múzea v Ružomb-
erku. Ide o výnimočný 
krídlový oltár, pozostávajúci 
z archy so súsoším Koru-
novania Panny Márie a po 
bokoch na jednostranných 
oltárnych krídlach sú zobra-
zení v stredoveku najviac 
uctievaní svätci ako Hubert, 
Blažej, Erazmus, Krištof, Barbora, 
Margita a iní. 

Kultúrne dedičstvo tohto ko-
stolíka je však aj v pomerne 
pestrej skladbe naň viažucich sa 
legiend. Tie sa zachovali nielen 
ako tradované hovorené slovo 
prechádzajúce z generácie na 
generáciu, ale do dnešných dní 
sa dochovali aj v niektorých 
historických prameňoch. Dnes 
môžeme na základe datovania 
týchto prameňov identifikovať, 
v ktorom historickom období 
ľudia verili v konkrétne legendy.

Najznámejšia legenda

Bezpochyby najznámejšou legen- 
dou spojenou s kostolom Všet- 
kých svätých v Ludrovej je tá 
o templárskom ráde a poklade. 
Traduje sa, že pod oltárom kosto-
la pochovali majstra tohto rytier- 
skeho rádu Johana Gottfrieda 
von Herbersteina, ktorý sa podľa 
legendy pri návšteve templár-
skeho kláštora na vrchu Mních 
zaplietol do bitky s lúpežníkmi  
a zahynul. Mal byť pochovaný 
v najbližšej sakrálnej budove, 

teda v spomínanom kostolíku. 
Spolu s telom templárskeho 
majstra mali ukryť aj veľký 
poklad. Celá legenda však nie je 
podložená archeologickým ani 
historickým výskumom, má však, 
tak ako všetky legendy, svoje 
čaro.

Hanulove spomienky ako  
historický prameň

Okrem spomenutej legendy 
o templároch sú aj dnes známe 
ďalšie, predovšetkým o duchoch 

odbavujúcich bohoslužbu, či  
o vyschnutej dnes už štyristo 
ročnej lipe, ktorá sa zázračne 
zazelenela, až keď pod ňou po-
chovali šľachtica, ktorý nechal 
kostolík opraviť.

Dnes nedokážeme jednoznačne 
povedať, ktorá zo všetkých le-
giend je najstaršia, alebo kedy 
presne tieto legendy vznikli. Na 
základe niektorých historických 
prameňov dokážeme identifiko- 
vať, kedy boli „živé“. 

V tejto súvislosti sú pre 
nás nesmierne zaujímavé 
spomienky významného 
slovenského maliara Joze-
fa Hanulu. Ten pochádzal 
z Liptovských Sliačov a na 
podnet svojej manželky 
a detí spísal približne 
v rokoch 1935 až 1936 
vlastné memoáre. Pri 
návšteve umelca rukopis 
memoárov náhodou ob-
javil Jozef Cincík a keďže 
sa mu zdali čitateľsky 
veľmi zaujímavý a obsa-
hujúci informácie, ktoré, 
ako sám Cincík napísal: 
„môžu uľahčiť neskoršie 
aj nazeranie na život a po-
mery v slovenskej dedine 
a mestečku z konca XIX. 
a z počiatku XX. storočia“, 
ponúkol sa ich publikovať.

Takto boli v roku 1940 Hanulove 
memoáre vydané. Vyšli pod náz-
vom Spomienky slovenského 
maliara a skutočne ako pozna-
menal editor Cincík nám dnes 
umožňujú nahliadnuť do života 
slovenskej dediny, ale aj do života 
liptovskej rodiny v druhej polo-
vici 19. storočia. Umožňujú nám 
tiež bližšie spoznať nielen legen- 
dy gotického kostolíka v Ludro- 
vej, ale aj to nakoľko im ľudia na 
konci 19. storočia verili.

Jozef Hanula nebol len vynikajú-
ci výtvarný umelec, ale dokázal 
aj veľmi zaujímavo, často aj s ko-
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Autoportrét Jozefa Hanulu. 
Foto: webumenia.sk
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renistou dikciou a predovšetkým 

veľmi bezprostredne písať. Jeho 

zápisky sú tak aj po viac ako 

ôsmich desaťročiach čitateľsky 
zaujímavé.  
 
Práve druhá kapitola nazvaná 
Otec a rodina nám približuje 
aj legendy gotického kostolíka. 
Dokladá tiež, že už v čase Hanu-
lových detských rokov, teda prib-
ližne v 70. rokoch 19. storočia, sa 
tieto legendy tradovali. 

Aj samotné opísanie legiend je 
veľmi zaujímavé, preto nechajme 
prehovoriť 
samotného 
Hanulu, 
ktorý takto 
opísal, ako 
mýtické by-
tosti v staro- 
dávnom 
gotickom 
kostolíku 
odbavovali 
bohoslužby: 
„Keď ho 
ľudia opus-
tili, nasťa-
hovali sa 
vraj doň 
duchovia 
a v advente 
vydržiava- 
li v ňom 
sami Služby 
Božie. 

Boli ľudia, čo tvrdili, že ten išiel 
včas ráno do mesta, cesta ide 
vedľa, a keď videl, že sa v kostole 
svieti, ba počul vraj i hlas orga-
na a spev, myslel, že to roráty, 
vošiel, aby sa pomodlil. A hľa, 
plný kostol ľudí, sedeli v laviciach 
a mnohí ešte i mimo lavíc kľačali. 
Pred oltárom bol kňaz, a vôbec 
všetko bolo ako obvykle, len 
to mu bolo čudné, že sa nikto 
nepohol. Patričný sa pomodlil 
a odišiel za svojim cieľom. 
Takéto bohoslužby sa vraj často 
opakúvali, a to niekoľko rokov, 
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Pohľad na Ludrovský kostolík na dobovej 
fotografii. 
Foto: Liptovské múzeum v Ružomberku

v adventnom čase.“ 

Legiend či povier o Ludrovskom 
kostolíku bolo medzi ľuďmi žijú- 
cimi ma prelome 19. a 20. storočia 
v okolí Ružomberka podstatne 
viac. Aj Jozef Hanula si ich 
v memoároch poznačil niekoľko. 
Ďalšia je o istej ženičke, ktorá 
keď „duchovia odbavovali boho-
služby“ vošla vraj do kostola. Na 
svoje veľké prekvapenie „poznala 
si tam v lavici svoju kmotru, 
ktorá bola umrela pred niekoľký- 
mi rokmi. Nepovedala ani slova, 
ale chytro vyšla.“

 
Ďalšia z Hanulom zapísaných 
legiend je o mŕtvom farníko-
vi, ktorý sa prišiel vyspovedať: 
„Raz v nociprišiel nejaký chlap 
k farárovi na Kúte a žiadal, aby 
farár išiel do kostola vyspovedať 
ho. Kostol, ako som už spomenul, 
je vzdialený od fary asi na štvrť  
hodiny. Farár toho človeka poz- 
nal. Bol to jeden z farníkov, ktorý 
zomrel pred niekoľkými rokmi. 
Nedal to na sebe znať, ale do kos-
tola nešiel, chcel ho spovedať tam 

v izbe. Kázal mu teda kľaknúť si 
ku stolu. Keď po spovedi vstával, 
oprel sa rukou o stôl a zmizol. Na 
stole ostal po jeho ruke vypálený 
znak.“ 

Ako to pri všetkých legendách 
býva, a v svojich pamätiach to 
dosvedčil aj sám Hanula: „...medzi 
žijúcimi už vtedy nebolo ani jed-
ného, ktorý by mi to bol mohol 
potvrdiť, že on to videl alebo 
zažil, každý vravel, že to počul.“ 
Išlo o úplne prirodzený jav, keď 
si ľudia v minulosti rozprávali 

rôzne, neraz 
aj trochu 
strašidelné 
príbehy, 
ktoré keď 
boli nao-
zaj dobré 
a zaujímavé, 
zľudoveli 
a rozprávali 
sa medzi 
generácia- 
mi. 

Ak ich niek-
to zapísal, 
ako v tomto 
prípade 
Jozef Hanu- 
la, zachovali 
sa aj pre 
ďalšie gene- 

rácie. 

Výnimočnosť gotického kosto- 
líka všet-kých svätých Ludrovej 
– Kút nie je iba v nádhernej stre-
dovekej nástennej výzdobe, ale aj 
vo veľkom množstve a pestrosti 
legiend, ktoré sa k nemu viažu.  
Aj tie tvoria naše kultúrne bo-
hatstvo, o ktoré sa oplatí starať 
a zachovávať ho pre ďalšie gene- 
rácie.
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Ako hodnotia 
Ružomberčania nový 

systém dopravy v meste?

Diana Bilousová
televízna redaktorka

Novými autobusmi som ešte 

necestovala, lebo v čase pan-
démie sa snažím mestskej 
hromadnej doprave vyhýbať. 
Preferujem chodiť pešo, prípadne 
autom, keď potrebujem viac 
nakúpiť. Autobusy pôsobia skôr 
ako diaľkové a veľkým nedostat-
kom je to, že nie sú bezbariérové. 
Priznám sa, že ma od využívania 
MHD trochu odrádza aj novo- 
utvorená prestupová politika. 
Umiestnenie a novú polohu niek-
torých zastávok tiež nepovažu-
jem za šťastné riešenie. Avšak za-
vedenie časového cestovného ako 
spôsob modernizácie sa mi páči. 
Otázka je, či inovácie a viaceré 
technické komplikácie nespôso-
bili v náročnej pandemickej dobe 
najmä starším ľuďom zmätok. 
To, či bola zmena dopravcu do-
brým riešením, sa ukáže po dlhšej 
dobe, nakoľko MHD funguje v 
prázdninovom režime, deti ne-
chodia do škôl a mnoho ďalších 
pravidelných cestujúcich si teraz 

radšej vyberá iné formy dopravy. 
Autobusy sa otáčajú v Rybárpo- 
li, rovnako tam zvyknú byť aj od-
stavené. Už viackrát sa mi v danej 
lokalite stalo, že mi autobus 
blokoval cestu, keď som autom 
prechádzala okolo. Odstavené au-
tobusy tiež komplikujú priechod 
chodcom, ktorí sa potrebujú 
dostať na železničnú stanicu  
v Rybárpoli.

Tomáš Kajúch
bloger

Aktuálnu situáciu v ružom- 
berskej MHD vnímam z dvoch 
pohľadov. Jedným z nich je 
porovnanie súčasnej atraktivity 
verejnej dopravy s tou, čo sme 
tu mali viac než 10 rokov. Kým 
v súčasnosti si človek môže 
v špičkových časoch doslova 
vyberať spoj, ktorý mu vyhovu-
je, v predchádzajúcej koncepcii 
bol cestujúci odkázaný zväčša 
na jeden spoj, ktorý bol svojím 
cestovným časom nekonkuren-

Nový harmonogram, iné autobusy aj trasy. Od začiatku roka 
zastrešuje dopravu v meste spoločnosť Blaguss Slovakia. Pýtali 

sme sa Ružomberčanov, či sú spokojní s novým systémom a či sa 
naplnil cieľ radnice, pritiahnuť ľudí do autobusov. 
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cieschopný nielen voči IAD, ale 
dokonca pešej chôdzi. Koncepcia 
verejnej dopravy je navrhnutá 
moderne, v súlade s aktuálnymi 
trendami dopravného inžinier- 
stva tak, ako je to vyučované aj 
na dopravných fakultách (autor je 
absolventom FD ČVUT v Prahe). 
Druhým pohľadom je však podľa 
mňa nezvládnutá príprava a ko-
munikačná kampaň. Verejnosť 
do posledných okamihov pred 
spustením novej koncepcie MHD 
zväčša nemala tušenie o tom, 
akú trasu jednotlivé spoje reálne 
pôjdu. To isté platí aj o nezvlád- 
nutí spustenia platobného 
systému a dopravnej kancelárie, 
kde by cestujúci vybavili všetko 
potrebné. Dopravcovi v tomto 
ohľade pomohol aj lockdown  
a nielen zásadne znížená mo-
bilita verejnosti, ale aj prevažne 
zavreté školy. Prevádzka tak beží 
v prázdninovom režime a počet 
cestujúcich je zároveň voči bežnej 
situácii zlomkový. Na záver ale 
dodám, že hoci systém MHD 
nebol pripravený a spustený  
v „100%-tnom“ režime, jeho kon-
cepcia a princípy ho zaraďujú na 
špicu pomyselnej tabuľky kvality 
verejnej dopravy v jednotlivých 
mestách na Slovensku. Na to, aby 
sa tam prakticky zaradil musí 
dopravca doladiť prestupné uzly, 
doplniť vozový park o nízkopod-
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lažné vozidlá vhodné pre MHD  
a takisto sfunkčniť moderné 
platobné rozhranie pre bezkon-
taktný nákup lístka.

Samuel Kozolka
študent

Autobusovú dopravu som využí- 
val aj pred zavedením nového 
systému takmer každý deň na 
cestu do a zo školy a aj počas 
týchto dní aktívne jazdím  
v nových autobusoch. Voči 
novému dopravcovi mám 
určité výhrady, týkajú sa hlavne 
trasovania liniek. Podľa mňa je 
zbytočné vytvárať prestupové 
linky, pretože Ružomberok nie je 
až také veľké mesto ako Brati-
slava, kde je potrebné z bodu A 
do bodu B trikrát prestupovať. 
Intenzita spojov mi celkovo 
vyhovuje a je hustejšia ako počas 
„vlády“ Arrivy. Čo sa týka ceny, 
vedel by som vytýkať hlavne 
navýšenie cien za cestovné, ktoré 
je pri niektorých lístkoch takmer 
o dvojnásobne drahšie. Časové 

lístky v meste Ružomberok 
podľa mňa nemajú až také 
opodstatnenie, keďže sa za 20 
minút viem dostať z jedného 
konca Ružomberka na druhý. Ak 
by som mal porovnať komfort v 
autobusoch, tak počas súčasného 
autodopravcu sú autobusy určite 
pohodlnejšie ako počas minulého, 
ako však býva zvykom, každé 
plus má aj svoje mínus, ktoré je v 
tomto prípade smrad, ktorý au-
tobusy produkujú. Určite plusom 
je aktuálne cestovanie zadarmo, 
ktoré sa však už s najväčšou 
pravdepodobnosťou zruší na 
začiatku apríla a nabehne sa na 
platený režim cestovných lístkov, 
kde ja osobne zo svojich peňazí 
miniem mesačne cca 30 eur na 
dopravu, čo nie je pre študenta, 
ktorý navyše v aktuálnej situácii 
nepracuje. Vec, ktorá ma však 
zaráža a mrzí najviac, je, že 
nezamestnali domácich vodičov, 
ale priniesli sem rôznych vodičov 
z Bratislavy a južného Slovenska, 
ktorí sa na začiatku v Ružomber- 
ku nevyznali v ani jednej uličke. 
Čo sa týka presadnutí z áut 
do autobusov, tak to neviem 
posúdiť, lebo sa mi nedarí jazdiť  
v špičke, ale mám pocit, že v 
minulosti boli autobusy prázd-
nejšie. Za týmto trendom ale 
môže byť aj aktuálne cestovanie 
zadarmo.
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Martin Kubala
obyvateľ

V Ružomberku žijem 7 rokov, 
a nový systém mestskej auto-
busovej dopravy som privítal. Bol 
som sa autom na stanicu pozrieť 
ako funguje prestup, veľmi sa mi 
páčila celá tá myšlienka, grafikon 
bol zabezpečený ako metro vo 
Viedni. Úplne som bol potešený. 
V zime som dokonca videl, že 
šofér odhrnul sneh na zastávkach 
narýchlo pri zastavení, to mi už 
sánka spadla. No keď sa už aj 
tretí mesiac ľudia vozili zadarmo 
a niekedy sú plné autobusy, tak 
som prestal byť taký spokojný 
vzhľadom na aktuálnu situáciu 
s koronavírusom. Áno, autobusy 
chodia aj prázdne, no zaráža ma 
cestovanie zadarmo. Výsledok 
je ten, že chodia aj takí, ktorí by 
inak nešli. A potom sa párkrát 
stane, že je preplnený, čo aktuál-
nej situácii vôbec nepomáha. Pre-
to som autobusom radšej nešiel.
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Text: Anna Zábojníková Foto: archív Juraja Kedroňa

Ružomberčan žijúci 
v mekke skateboardingu

Š P O R T

Hovorí, že život je príliš krátky na to, aby prokrastinoval 
v malom meste, napokon zakotvil na opačnej strane zemegule. 

S 25-ročným Jurajom Kedroňom sme sa rozprávali o živote 
v austrálskom Sydney, ale aj o skateboardingu, jeho 

najväčšej vášni. 



K
ým v Ružomberku 
ešte začiatkom marca 
štípe zima pod vrstvou 
oblečenia, v Sydney 
je závideniahodných 

30 stupňov. Neprekáža nám ani 
desaťhodinový časový rozdiel, 
s Ružomberčanom žijúcim v Aus-
trálii nás dokáže behom pár se-
kúnd spojiť mobilná aplikácia. 

Juraj vraví, že mu 
vo veľkomeste za-
voňala iná mentalita 
ľudí. Akýsi oveľa viac 
otvorenejší a mul-
tikultúrnejší ľudia. 
Mnoho podobných 
prvkov so Slovenskom 
nenachádza, rozhovor 
teda začíname témou, 
ktorá už viac ako rok 
trápi celý svet. Pan-
démia. Práve kvôli nej 
totiž ostal ,,uväznený“ 
v Austrálii. 

Život vo veľkomeste 
chutí inak 

,,Najviac ju bolo cítiť 
vlani. Vo februári bol 
asi mesiac lockdown. 
Museli sa nosiť rúš-
ka v transportoch 
aj obchodoch. Ľudia 
panikárili, v každom 
jednom obchode bol 
vykúpený toaletný 
papier. Nikde sa nedal 
zohnať. To bol ten 
smiešny paradox,“ 
spomína si na obdobie spred roka 
Juraj Kedroň a dodáva, že ľudia 
brali opatrenia vážne a aj preto 
začali klesať čísla pozitívnych 
prípadov. ,,Dnes máme už asi 
dva mesiace stav bez žiadneho 
prípadu,“ hovorí o inej situácii 
mladý Ružomberčan. 

Prvú skúsenosť so životom 
vo veľkomeste skúsil hneď po 
strednej škole v Amsterdame, 
kde napokon ostal štyri roky. 
„Prvýkrát som uvažoval, že 

chcem z Ružomberka odísť, keď 
som mal 13 rokov. Nechcel som 
žiť stále v tom jednom malom 
meste, kde stretávam tých istých 
ľudí. Zvolil som teda takú straté-
giu, že dokončím strednú školu 
a pôjdem pracovať, najlepšie 
niekde v zahraničí,“ hovorí o svo-
jich zahraničných snoch Ružom- 
berčan. 

Po pár týždňoch v Holandsku 
spoznal iný svet. „Ľudia rozprá- 
vali po anglicky, no bolo to veľké 
multikultúrne mesto. Otvorilo mi 
to oči, spoznal som zrazu niečo 
iné. Najviac ma oslovila mentali- 
ta ľudí. Prechádzate ulicou 
a ktokoľvek vás pozdraví,“ začína 
nám približovať svoju prvú dlhšiu 
zahraničnú výpravu. Amsterdam 
však po čase mladému dolno-
liptákovi prestal chutiť. „Bol to 

už viac menej stereotyp, kariéro-
vo som už život v Holandsku 
nevidel perspektívne. Uvažoval 
som, že budem robiť u svojho 
strýka Pavla Kedroňa, ktorý má 
cestovnú agentúru. Tak som ho aj 
oslovil,“ začína naznačovať nové 
zahraničné dobrodružstvo Juraj. 

Strýko však mladíka vystríhal 
pred angličtinou. Dal 
mu teda ponuku naj- 
skôr študovať tento 
cudzí jazyk v Austrálii. 
„Premýšľanie o po-
nuke trvalo takmer 
dva mesiace. Je to 
predsa diaľka, stratím 
kamarátov, budú mi 
chýbať rodičia. Potom 
som si povedal, že 
nemám čo stratiť, ži- 
vot je príliš krátky na 
to, aby som prokrasti-
noval v jednom meste, 
tak som sa rozhodol 
odísť,“ hovorí o svo-
jom rozhodnutí zbaliť 
svoj život do hlavného 
mesta Austrálie. 

Priamo v centre Syd- 
ney už žije rok a pol. 
Za ten čas sa však 
domov nemohol 
vrátiť kvôli pandémii. 
Hovorí, že z Austrálie 
je síce bezproblémový 
odchod, možnosť 
vrátiť sa späť je kvôli 
opatreniam ťažšia. 

„Študoval som čisto anglický 
jazyk, po pol roku som sa mal 
vrátiť domov. Kedže situácia bola 
vtedy úplne iná, štúdium som si 
predĺžil aj o odbor cestovanie a 
turizmus. Rolu zohralo aj to, že sa 
mi tu zapáčilo,“ hovorí Juraj.

V Austrálii si napokon našiel aj 
priateľku. Ak by ste opäť čakali 
závan multikultúry, vyvedieme 
vás z omylu. „Zarozprával som 
sa s jedným dievčaťom. Po pol 
hodine prišla otázka, odkiaľ 
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Ružomberčan ochutnal aj austrálsku púšť. 
Foto: archív Juraja Kedroňa 



pochádzam, povedal som, že zo 
Slovenska. Osopila sa na mňa, 
že či som to nevedel povedať 
skôr, nemuseli sme sa rozprávať 
po anglicky. V tom je vlastne aj 
ten vtip. Musel som sa dostať na 
druhú stranu zemegule, aby som 
stretol dievča z Prievidze,“ hovorí 
so smiechom dolnolipták. 

Rekreačný  
skateboardista

Medzi Ružomber- 
čanmi je Juraj Kedroň 
známy vďaka skate-
boardingu. „Sestra 
Zuzana mala priateľa, 
ktorý jazdil na skate. 
Páčilo sa mi to. Pove-
dal mi, že je to štýlové, 
letia na to ženy. Viac 
mi teda nebolo treba,“ 
smeje sa Ružomber- 
čan. 

Rodičom sa síce nový 
koníček zo začiatku 
nepozdával, na 13. 
narodeniny napokon 
Juraj dostal vlastnú 
dosku. Mohol teda 
začať naplno. 

„Začali sme si na 
Rovni stavať prekážky, 
bedničky, no chodili 
sme aj na Námestie 
slobody. Práve tam sa 
organizovali mnohé 
súťaže aj exhibície. 
Spoznal som inú 
komunitu ľudí, medzi nimi aj 
Richarda Kožára, ktorý sa zaslúžil 
o to, aby bol na Klačne vybudo-
vaný skatepark,“ hovorí o nových 
priateľstvách 25-ročný Juraj. 
A hoci dnes ,,skejtuje“ rekreačne, 
v minulosti sa zúčastňoval mno-
hých podujatí. Tretie miesto si 
odniesol zo Slovenského pohára 
v Skateboardingu, ktorý sa konal 
v Námestove. Skejterské podu-
jatie navštívil aj v Prahe či Bar-
celone. Niekoľko mladých, ktorí 
pravidelne jazdia v ružomber-

skom skateparku, dokonca začalo 
vďaka nemu. 

Svojmu koníčku ostal verný aj 
v Austrálii. Hovorí, že práve táto 
krajina je akousi mekkou skate-
boardingu. „Žije tu obrovská 
komunita skejterov, na každom 
rohu je vybudovaný nejaký 
skatepark. Tak som si aj našiel 

kamarátov z Čile, Brazílie, Japon-
ska, Nepálu či Nového Zélandu,“ 
vyratúva skejterskú rodinu 
Ružomberčan a rozpovedá nám 
aj vtipnú, no za to nebezpečnú 
príhodu. 

„Skejtoval som jednu prekážku 
a kamarát ma točil na video. 
Ako som skočil, do cesty mi 
vbehol cyklista, ja som ho viac 

menej osedlal. Myslel som si, že 
som si dosť ublížil a pôjdem aj 
do nemocnice, napokon som si 
z neštandardného zážitku od-
niesol len niekoľko škrabancov. 
Mladíkovi som ale rozmlátil celý 
bicykel,“ hovorí o videu, ktoré 
dnes videlo viac ako pol milióna 
ľudí na celom svete Juraj Kedroň. 
Zlomené ešte nemal nič, no vy-

vrtnutých členkov by 
vedel zrátať na dvoch 
rukách. 

Voľný čas v Austrálii 
síce najčastejšie trávi 
so skejtom, vraví však, 
že každý deň sa snaží 
zažiť niečo iné. 

„Ľudia tu žijú strašne 
zdravo, je tu veľká 
komunita Aziatov, 
všade je samý ramen, 
sushi, rezance. Niekedy 
mám pocit, že žijem 
v Číne. Je tu veľa 
možností, dá sa nájsť 
aj dobrá práca,“ hovorí 
Juraj Kedroň. Vo viac 
ako päťmiliónovom 
hlavnom meste od-
porúča vidieť známu 
operu, rozsiahly most 
Harbour Bridge, silves-
trovský ohňostroj či 
známe Modré vrchy, 
kde sa nachádza aj 
prales. 

,,Človek si vie vybrať 
z 50 rôznych pláži 

v okruhu pár kilometrov. Je tu 
aj krásna architektúra, nedá sa 
tu nudiť, Austrália je krajina ne-
obmedzených možností,“ hovorí 
o svojom aktuálnom prístave 
25-ročný Ružomberčan Juraj 
Kedroň.   
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Austrália ponúka aj takéto výhľady na 
more.
Foto: archív Juraja Kedroňa 



S L O V O  V Y D A V A T E Ľ A

Milí Ružomberčania, 

42

    Robo Kolár

    vydavateľ RK Magazínu, 

    predseda Inštitútu RK, 

    organizátor Fullových dní 

mesiac od ostatného vydania RK 

Magazínu ubehol ako voda a Vy 

držíte v rukách aktuálne marcové 
číslo nášho časopisu.

Na Slovensku zažívame v týchto 
dňoch okrem vrcholu krízy pan-
demickej tiež vrchol krízy vlád-
nej. Bohužiaľ, musím priznať, že 
osobne som veľmi sklamaný  
z aktuálnej politickej situácie. Po 
rokoch vlády strany SMER-SD 
som sa tešil na nový čerstvý vie- 
tor. Áno, prišla kríza aká tu od 
skončenia 2. svetovej vojny nebo-
la, a na ktorú neexistujú recepty. 
No tí, ktorí by nás mali v týchto 
naozaj zložitých časoch usmerniť, 

byť nám príkladom a autoritou, 
riešia namiesto toho svoje vlast- 
né egá. A výsledok? Každý týž- 
deň sa testujeme, očkovanie v ne-
dohľadne. Na očkovanie nevieme 
dokonca prihlásiť ani svojich 
rodičov. Každý deň sme konfron-
tovaní s novými veľakrát proti- 
chodnými informáciami. Čakáme 
na nejakú avizovanú „tlačovku“ 
aj niekoľko dní. Finančná pomoc 
mešká, prípadne ak ste ju dosta- 
li, tak ju potom musíte vrátiť. 
Situácia sa nelepší a riešenie ne-
prichádza.

Riešenie, ktoré vidím, je, aby boli 
správni ľudia na správnych  

miestach a prioritne si plnili 
svoje pracovné povinnosti. To 
je zásada, ktorou sa riadim pri 
svojej práci ja a prináša to svoje 
ovocie. 
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