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Odzvoní 
mestskému 
rozhlasu?

Ružomberčania  
a pápež František

Do ulíc mesta ,,prišiel”  
opäť majster Ľudovít Fulla 
Tretí ročník Fullových dní opäť pritiahol do centra mesta  
nielen množstvo divákov, ale aj známych umelcov.  
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E D I T O R I Á L

N
aladím sa ešte na dozvuky z návštevy 
pápeža Františka. Hoci je jeho príchod už 
včerajšia aktualita,  posolstvá, ktoré vysie-
la, sú nadčasové, nemajú dátum expirácie. 
Napríklad aj to, ako počas svôjho pôsobe-

nia kontinuálne upriamuje pozornosť na periférie. Na 
ľudí, ktorí sa na nich ocitli, či už vlastnou vinou, ale-
bo im k tomu dopomohla spoločnosť či iné faktory. 
   Aj my na našich stránkach prinášame tému, ktorá je 
na okraji záujmu. Minimálne sa o nej otvorene veľmi 
nehovorí. Pôrodná trauma –  pre viacerých čitateľov 
to môže byť otvorenie dverí do miestnosti, o ktorej 
možno ani netušili, že existuje. Posprevádza nás v nej 
aj vyškolená pôrodná dula. Profesia, ktorá by zrejme 
ani nemusela jestvovať, ak by bol zdravotnícky sys-
tém nastavený inak. 
  Oslovení architekti v našej ankete hovoria, čo by 
rozhodne nemalo byť na periférii záujmu samos-
právy. Rozprávali sme sa s novinárom a cirkevným 
analytikom Imrichom Gazdom žijúcim v Ružomber-
ku, ktorý komentoval návštevu pápeža v celosloven-
ských televíziách. Zamýšľa sa aj nad tým, aké miesta 
by si Svätý Otec vybral, ak by prišiel do mesta pod 
Čebraťom. 
   V zabudnutí možno ostane mestský rozhlas, jeden 
zo spôsobov komunikácie mesta s občanmi. Ale určite 
nie úspechy našich paraolympionikov, o ktorých si 
môžete v aktuálnom čísle RK Magazínu prečítať. 
Rovnako o majstrovi Fullovi v uliciach mesta, na-
danej ilustrátorke, niekdajších kinách v meste alebo 
aj o tom, či v Ružomberku niekedy budú premávať 
električky. 

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. 

Ceruzky a výkresy vymenila za Ipad.  
Dnes ilustruje tretiu knihu

Okrem novorodenca si odniesli  
aj traumatický zážitok 

Cirkevný analytik: Pápež nezmení našu   
krajinu za štyri dni. Je to na každom z nás 

Do ulíc mesta ,,prišiel” opäť majster Ľudovít Fulla

Ružomberok priviedol novú posilu do útoku  
z DAC Dunajská Streda
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Budú niekedy v Ružomberku premávať   
električky?
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Periférie v centre 
pozornosti 



„Do Ružomberka slávnostne doviez- 
li súpravy nových električiek. 
Premávať budú po obnovenom 
úseku korytnickej železnice po 
Liptovskú Osadu, v príprave je 
ďalšia etapa s predĺžením na Do-
novaly. Slúžiť budú turistom, ktorí 
prídu preskúmať končiny Revúckej 
doliny. Cestovať nimi môžu aj miest- 
ni, ktorí sa potrebujú dostať do 
práce či školy.“ 

Fabulujeme, vyššie riadky nie sú 
zatiaľ realitou. Skôr výstrižkom zo 
„zajtrajších novín“, ktorý by si so za-
dosťučinením prečítala aj štvorica 
iniciátorov obľúbeného projektu 
Korýtko. Už roky sa usilujú o obno-
vu niekdajšej korytnickej železnice. 

Z histórie perspektívna  
budúcnosť 

Takmer 24-kilometrovú trať z Ru- 
žomberka do Korytnice postavili 
pred viac ako storočím. Do cieľovej 
destinácie sa ešte v čase monar-
chie vozili vážení kúpeľní hostia, 
neskôr ju ako prímestskú dopravu 
využívali miestni obyvatelia. Po 
trati sa prepravovalo i drevo do píl  
a papierní. Prevádzka skončila  
v 70-tych rokoch, trať takmer celú 
demontovali. Podobne ako väčšinu 
úzkorozchodných železničiek na 
území Slovenska.

„Korytnická železnica v sebe spájala 
tri atribúty – turistický ruch, prie-

Budú niekedy  
v Ružomberku premávať 

električky? 

mysel, prepravu obyvateľov. Nie 
všetky železnice takto fungovali,“ 
hovorí architekt Vavrinec Kendera 
s tým, že celý dopravný systém vrá-
tane budov bol premyslený. Práve 
na tomto historickom podklade by 
mohli vo svojom projekte stavať. 

Ale nielen na ňom. Potenciál ob-
novy korytnickej železnice zároveň 
súvisí s turistickým rozvojom 
oblastí Revúckej doliny. Pribud-
li investície v Liptovskej Osade, 
vybudoval sa komplex Gothal,  
v apartmánových domoch pribúdali 
ďalšie lôžka. „Narástli“ Donovaly, 
Malinô Brdo, chatové oblasti v Pod-
suchej. Ponúknuť majú čo aj lokality 
Jazierce, Smrekovica či Magurka. 
Plánovaná električková trať by tak 
v súčasnosti mohla mať ešte väčšie 
opodstatnenie než v minulosti. 

„Obnovou by okrem zhodnotenia 
historického významu trate išlo  
o prepojenie turistických rezortov  
a oblastí s rozvojovým potenciá-
lom,“ približuje Kendera, ktorý 
spojenie stredísk turistickou 
železnicou navrhoval už v roku 
2012. Pokusy a myšlienky boli aj 
predtým, v tomto prípade však  
v prospech nápadu hovorili aj dáta. 
Mestu na stôl o dva roky odovzdal 
koncepčnú štúdiu, kde bola i v spo-
lupráci s odborníkmi Žilinskej uni-
verzity potvrdená realizovateľnosť 
zámeru. 

Ekologickejšie cestovanie  
pre miestnych aj turistov

Žije tu aj dosť obyvateľov, ktorí 
by električky mohli využívať ako 
hromadný dopravný prostriedok. 
Početná skupina by nemusela 
dochádzať autami či autobus-
mi, len do Liptovskej Osady jazdí 
denne približne 90 autobusových 
spojov, ktoré priemerne pre-
pravia dvetisíc ľudí. Aj v tomto 
prípade by sme hovorili rovnako 
ako pri historickej Korytničke 
o atribútoch osobnej dopravy  
a podpore turizmu. V súčasnosti sa 
pridáva ďalší rozmer, dôležitý naj- 
mä v kontexte klimatickej krízy. 
Železnica ako ekologickejšia for-
ma dopravy. „Aj naša električková 
trať je koncipovaná ako turistika 
bez áut,“ potvrdzuje Kendera. Elek-
tričkou by bolo možné dostať sa do 
každého rezortu a týmto spôsobom 
sa medzi nimi aj pohybovať. 

Ak by sa plány podarilo pretaviť do 
reality, v prípade Korýtka by tak 
nastal posun od letnej turistickej 
atrakcie k dopravnému systému 
pre návštevníkov aj miestnych 
obyvateľov. A navyše prostried-
kom ohľaduplnejším k životnému 
prostrediu.  

Na Horehroní to postupne ide 

To, že by to mohlo fungovať, ukazu-
je aj pohľad na Horehronie. Záujmu 

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

Vízia a plány sú. Stoja za nimi iniciátori úspešného projektu 
Korýtko, ktorý má za sebou už štvrtú sezónu. Potenciál v obnove 

korytnickej železnice vidí aj odborná verejnosť. 
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verejnosti sa tu mimoriadne teší 
Čiernohronská železnička (ČHZ). 
Jedna z mála lesných úzkorozchod-
ných železníc, ktorú sa podarilo 
zachovať a prevázkovať. Podobne 
ako Korýtko preváža cestujúcich 
počas letnej sezóny. Šéf ČHZ Aleš 
Bílek pripravuje rekonštrukciu  
a predĺženie trate z Čierneho Ba-
logu do Podbrezovej. V pláne je aj 
elekrifikácia. Ľudia okolo Bíleka 
tiež vidia vo svojich aktivitách 
nástroj rozvoja cestovného ruchu, 
rovnako zdôrazňujú ekologický as-
pekt železničnej verejnej dopravy. 

Od plánov postupne prechádzajú 
k činom. Majú za 
sebou väčšie štúdie  
a už aj dovezené mo- 
derné električky zo 
Švajčiarska. Občian-
ska iniciatíva získala 
podporu samospráv, 
podnikateľov a ban-
skobystrickej župy. 
Potrvať síce môže 
aj desaťročie, kým 
budú električky 
pod južnou stra-
nou Chopku naozaj 
premávať, no už 
teraz sa s nimi ráta 
ako so súčasťou In-
tegrovaného dopravného systému 
Banskobystrického kraja. Projekt 
tiež figuruje v strategickom Pláne 
udržateľnej mobility kraja. Pripra-
vovaná trať by tak zároveň bola 
významným dopravcom v regióne.
Minimálne rovnaký potenciál sa 
črtá aj na dolnom Liptove. Potvr- 
dzuje to pre naše noviny Aleš Bílek. 
„Korytnica a Donovaly sú tým istým 
prípadom ako Chopok,“ hovorí šéf 
Čiernohronskej železničky, pričom 
kladne hodnotí aj samotný projekt 
Korýtko. 

Podpora odbornej verejnosti 

 „V prvom rade je to príjemná atrak-
cia a umožňuje turistom aj cyklis- 
tom, predovšetkým s malými 

deťmi, zaujímavo prekonať aj  
s bicyklom zatiaľ nevybudovanú 
časť cyklochodníka cez mesto, kde  je 
plno nebezpečných križovatiek, áut  
a smogu. V druhom pláne je jej úče-
lom upozorniť na absolútne nevy-
užitý potenciál miestnych železníc, 
ktoré sme tu kedysi i mali, ale sme si 
ich nezmyselne zničili. Za pomerne 
nízke náklady tak prináša občanom 
i politikom “veľa muziky”,“ vraví 
Aleš Bílek,  ktorý je s Korýtkom 
oboznámený. 

Občianske združenie Korytnická 
železnica Ružomberok dáva svoje 
aktivity na vedomie, či už predsta-

 
viteľom mesta, poslancom, sympa-
tizantom železníc a odborníkom.  
V júni pozvali iniciátorov Korýt-
ka aj na dve väčšie konferencie 
odprezentovať projekt a víziu ob-
novy železničného spojenia. Jedna 
sa konala práve pod záštitou Aleša 
Bíleka v Osrblí. Jej cieľom bolo 
poukázať na železnicu ako na eko-
logickejšiu alternatívu cestovania, 
ako i vyzdvihnúť jej prínos pre roz-
voj regiónov a skvalitnenie miest-
neho života. Prizvaní boli odborníci 
z oblasti dopravy, krajinotvorby  
a ekológie, z Čiech aj Švajčiarska. 
Medzi nimi vystúpil aj Vavrinec 
Kendera. 

Konferencie vníma v ich projekte 
električkovej trate ako posun. „Te- 
raz sme dospeli k širšej podpore od-
bornej verejnosti,“ uvádza Kendera 
s tým, že ďalším krokom by malo 
byť spracovanie iniciačnej štúdie, 
ktorá by plán posunula opäť o niečo 
vopred. Na expertne pripravený 
dokument potrebujú nájsť finan-
cie. Kým pôvodne uvažovali spre-
vádzkovať trať v troch etapách  
s predĺžením na Donovaly, po dis- 
kusiách na konferencii sa rysuje aj 
možnosť úseku Donovaly-Uľanka 
nad Banskou Bystricou. 

V prípade Korytničky či Čiernohron-
skej železničky vôbec 
nejde o ojedinelé snahy. 
Do „hnutia“ budovania 
a obnovy železničiek sa 
zapájajú napr. aj na se-
vere Chopku, ktorý je 
výrazne poznačený auto-
mobilovou dopravou. Je 
jasné, že rekonštrukcia, 
výstavba tratí a staníc 
nie je lacná záležitosť. 
Podľa Aleša Bíleka sa však 
násobne viac prostried-
kov vynaloží na cestné 
obchvaty. „Len maličký 
obchvat Bratislavy D4/
R7 stál iba doteraz vyše 

dvoch miliárd eur a my nemáme 
desatinové sumy eur na elektrifi- 
kovanú trať do najvychýrene-
jších turistických stredísk Slo- 
venska – do národných parkov?“ 
kladie rečnícku otázku Bílek.  
„Železničné dopravné systémy 
sú oveľa lacnejšie a prínosné pre 
ekonomiku rovnako ako diaľnice, 
ktoré sú značne drahšie,” prib-
ližuje finančné hľadisko Ken- 
dera. Črtá sa tu príležitosť aj na 
čerpanie financií z eurofondov. 
Tento rok je vyhlásený za Európ-
sky rok železníc. Európska únia 
tak štedro podporí programy za-
merané na rozvoj železničnej in-
fraštruktúry a udržanie ekológie. 
 
Nikola Marhefková

S P R A V O D A J S T V O
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Vizualizácia obnovy korytnickej 
železnice, po ktorej by premávali 
električky. Zdroj: Vavrinec Kendera.



Oznamy z ampliónov v sprie- 
vode piesní Vaša Patejdla či Me-
kyho Žbirku pravdepodobne čaká 
koniec. Vedenie mesta uvažuje 
nad zrušením mestského rozhlasu. 
Dôvodom sú najmä vysoké náklady 
spojené s jeho údržbou. 

„Vzhľadom na to, že 
posledné roky mesto vy-
nakladá na opravy mest-
ského rozhlasu čoraz 
viac peňazí, predstavi-
telia mesta rokujú o de- 
finitívnom konci mest-
ského rozhlasu,“ infor-
moval hovorca mesta 
Viktor Mydlo. Za pos-
ledných päť rokov šlo  
z mestskej kasy na opra-
vy rozhlasu a jeho sys-
témov takmer 23-tisíc 
eur, vyčíslil pre naše 
noviny hovorca.

Na opravy ide čoraz viac peňazí 

Mesto má plán údržby rozhlasu, 
v prípade potreby vykonáva po- 
verený pracovník aj operatívne 
zásahy. Práve im sa podľa hovor-
cu venuje väčšinu času. Súvisia 
napríklad s nepriaznivým počasím, 
ktoré zanecháva následky na repro-
duktoroch či kábloch.   

„Víchrice a s nimi spojené búrky 
často ničia káblové spojenia mest-
ského rozhlasu, poškodzujú am-
plióny a inak ochromujú vysielanie,“ 
menuje Mydlo dôvody výjazdov  
k vyše 20 rokov starej technike. 

Značnú časť z celkových nákladov 

Odzvoní mestskému 
rozhlasu?

na údržbu hlcú aj zásahy spojené  
s orezávaním konárov, ktoré rastú 
v blízkosti stĺpov a vedení mest-
ského rozhlasu. „Na rozdiel od  
iných výkonov, orezávanie stromov 
je cyklický proces,“ dodáva hovorca.

 

Oznamy spočiatku  
aj cez rozhlas a emaily  

Na výber sú tri možnosti náhrady. 
Obyvatelia mesta by po novom 
dostávali oznámenia cez sms 
správy, emaily alebo notifikácie 
v mobilnej aplikácii. Nateraz ešte 
nepadlo definitívne rozhodnu- 
tie. Ak aj k zrušeniu dôjde, isté sú 
dve veci. Rozhlasy v mestských čas-
tiach Hrboltová, Biely Potok a Čer-
nová zachovajú. Majú svoje vlastné 
systémy, ktoré fungujú nezávisle od 
centrálneho mestského. 

A zmena nenastane zo dňa na deň. 
Prechod na nový komunikačný 

kanál bude prebiehať postupne. 
„Pracujeme s alternatívou, že istý 
čas pôjde viacero systémov pa-
ralelne. Nemôžeme očakávať, že 
všetci, ktorí dnes počúvajú mestský 
rozhlas, naraz prejdú na aplikáciu 

v smart telefónoch. 
Bol by to nezmysel. 
V blízkej budúcnos-
ti sa pravdepodobne 
stane to, že spolu  
s mestským rozhlasom 
obyvatelia dostanú aj 
email a ak bude apliká-
cia pripravená, tak aj 
notifikáciu,“ približuje 
postup hovorca mesta.  

Takýto stav by tr-
val rádovo v mesia- 
coch. Postupne by sa 
alternatívy oznamova-
nia zužovali, až kým by 
neostal funkčný jeden 

spôsob hromadného informovania 
obyvateľstva. Výsledok však bude 
známy až po momentálne prebie-
hajúcich rokovaniach.  

Rozhlas chceli nahradiť  
už pred tromi rokmi 

Za najideálnejší model považujú 
mobilnú aplikáciu. Rôzne oznamy, 
o odstávkach vody či elektriky, 
spoločenských, kultúrnych či 
športových podujatiach, ale aj 
hlásenia o nečakaných udalos-
tiach či živelných pohromách by 
obyvateľom prišli v upozorne- 
niach. 

„Z dlhodobého hľadiska sa zdá, že 
notifikácie sú najudržateľnejšou, 

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

Nahradiť by ho mali sms správy, emaily alebo mobilná aplikácia 
s upozorneniami.  
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Mestský rozhlas v Ružomberku.   
Foto: Jaroslav Moravčík



ekonomicky najlacnejšou a použí-
vateľsky najjednoduchšou for-
mou. Rázny prechod na aplikáciu 
by bol však veľmi diskriminujú-
ci voči seniorom a ľuďom, ktorí 
smart telefóny nepoužívajú. Pre-
to možno očakávať, že režim „iba 
aplikácia“ bude spustený neskôr, 
než sú dnešné diskusie,“ tvrí Mydlo. 
 
Mobilné aplikácie či sms systém 
využívajú už teraz aj niektoré obce 
v okrese. V Liptovskej Štiavnici, 
Hubovej, Martinčeku, Stankova-
noch či vo Švošove. Zároveň však 
fungujú popri rozhlase. 

Zatiaľ sa vo veci rozhlasu roz- 
hoduje vo vedení mesta. Ak si zria- 
denie jeho alternatívy bude vy-
žadovať verejné zdroje, presunie 
sa debata aj na pôdu mestského 
zastupiteľstva. V prípade mobilnej 
aplikácie mesto jednu má. Získalo 
ju v rámci zmluvy so spoločnosťou 
Webygroup, ktorá v rokoch 2019 
až 2020 vytvárala pre mesto novú 
webovú stránku. „Aplikáciu je však 
nutné poriadne prejsť, prečesať  
a upraviť potrebám používateľa,“ 

hovorí Mydlo.

O možnom konci rozhlasu sa pri-
tom hovorilo už pred tromi rokmi. 
Nahradiť ho mala mobilná apliká-
cia a sms systém, ktorý pre mes-
to pripravila žilinská firma ARD 
Systém. Boli súčasťou rozsiah- 
lej modernizácie mestského in-
formačného systému. Firma oba 
systémy mestu dodala. V roku 
2018 ešte nebol známy termín 
spustenia sms systému. Teraz je 
isté, že v prevádzke ani nebude. 
„Spoločnosť ARD systém dodala 
s inými službami mestu aj komu-
nikačný balíček, ktorý je ale ne-
kompatibilný s našim systémom,“ 
reagoval hovorca mesta.

Ružomberčania zmenu uvítajú 

Mesto o úmysle zrušiť mestský 
rozhlas informovalo aj na svojom 
profile na sociálnej sieti. Vyzvalo 
pritom obyvateľov, aby sa vyjadri-
li, či so zmenou súhlasia a ktorá  
z možností by im vyhovovala. 

V spätnej väzbe prevažovali ná-

zory za koniec rozhlasu. Pre časť 
Ružomberčanov je už prežitkom, 
sú za nový spôsob informova-
nia. Jedným z argumentov bolo, 
že aj tak neplní svoju funkciu –  
v niektorých lokalitách oznamy ani 
nepočuť alebo im nie je rozumieť. 
Či už v oblasti pod Skalami, ale aj 
v centre mesta. Naopak, iní pouka-
zovali na prílišnú hlasitosť. 

Mobilnú aplikáciu s notifikáciami 
považovali za inovatívnu formu, 
sms správy však uvádzali ako 
rýchlu a dostupnú alternatívu pre 
každého, hlavne staršie generácie. 
Viacerí videli cestu v kombinácii 
sms správ a aplikácie. 

Demontáž zariadení, káblov  
a stĺpov by podľa ďalšieho názoru 
prospela aj vzhľadu mesta. Zaznel 
aj návrh, ktorý medzi možnosťami 
nebol. Je to modernejšia forma, bu-
dovanie bezdrôtového rozhlasu ako 
formy komunikácie napríklad aj pri 
živelných pohromách, keď môže vy-
padnúť internet. 

Nikola Marhefková 
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Pápeža na Slovensku po takmer 
dvadsiatich rokoch si nenechali 
ujsť ani Ružomberčania. Za Fran-
tiškom putovali do Prešova, Košíc 
i Šaštína. Niektorí videli Svätého 
Otca naživo už v Bratislave. Aj  
v prezidentskej záhrade, kde  
v druhý deň svojej návštevy vy-
stúpil s príhovorom. 

Osobne si ho vy-
počulo približne 
500 pozvaných 
hostí z politickej  
a spoločenskej sfé- 
ry. Okrem politic- 
kých predstaviteľov 
aj akademici, ved-
ci, lekári a zdra-
votníci, zástup-
covia kultúrnej 
obce, cirkevných, 
náboženských a ne- 
ziskových organi- 
zácií aj športoví 
reprezentanti. Prá- 
ve v občianskej 
verejnosti mal svoje zastúpenie aj 
dolný Liptov. 

Na stretnutí s pápežom  
aj zdravotníčky 

Na stretnutie s pápežom  
v prezidentskej záhrade pozva-
li dve zdravotníčky z Ústred-
nej vojenskej nemocnice (ÚVN)  
v Ružomberku. Prednostku Klin-
iky infektológie Annu Lesňákovú 
a Katarínu Fúrovú, vedúcu sestru 
Kliniky anesteziológie a inten-

Ružomberčania a pápež 
František 

zívnej medicíny počas prvej a dru-
hej vlny pandémie. 

„Obidve dámy boli na stretnutie 
s pápežom Františkom pozvané 
priamo kanceláriou prezident-
ky a reprezentovali tak za našu 
nemocnicu všetkých zdravotní- 

kov, ktorí denne pomáhajú pa-
cientom v ambulanciách, stoja pri 
lôžkach chorých a v tomto neľah-
kom covidovom období odvádza-
jú často nadľudskú prácu,” infor-
movala vojenská nemocnica. 

Medzi hosťami sedela i rehoľná 
sestra Hermana z Ludrovej. Ak-
tuálne pôsobí v Ružomberku, kde 

si robí aj doktorát zo žurnalistiky 
na Katolíckej univerzite. Známa 
je ako jedna z prvých blogujúcich 
rehoľníčok na Slovensku, jej za- 
myslenia už dlhodobo publikuje 
časopis Týždeň. 

Pozvanie prijali napríklad bývalí 
prezidenti An- 
drej Kiska či 
Rudolf Schus-
ter, expremiér-
ka Iveta Radi- 
čová, verejná  
ochrankyňa práv 
Mária Patakyo-
vá, vedec Pavol 
Čekan, športo- 
vec Matej Tóth, 
rodičia Jána Ku-
ciaka či disident 
a niekdajší pred-
seda Národnej 
rady František 
Mikloško. 

N i e k t o r ý c h 
miestnych sme mohli počas 
návštevy vidieť aj na televíznych 
obrazovkách. Cirkevný analy- 
tik Imrich Gazda komentoval 
dianie pre celoštátnu tele- 
víziu po boku moderátorky 
Zlatice Puškárovej. Redaktor 
denníka Postoj, žijúci v Ružom- 
berku, poskytol vyjadrenie aj pre 
súkromnú televíziu JOJ. 

V štúdiu verejnoprávnej televízie 
RTVS a spravodajskej stanice TA3 
sedela už spomínaná sestra Her-
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V prezidentskej záhrade rehoľná 
sestra Hermana (vľavo) so spoluses- 
trou Noemi. Foto: sestra Hermana



mana, ktorá sa navyše podieľala 
na samotnej organizácii návštevy 
Svätého Otca. Ružomberčania za 
ním putovali skupinovo aj indi-
viduálne. 

Nesmiem toľko plakať,  
aby som toho pápeža aj videl 

Spred cirkevného Gymnázia sv. 
Andreja mierilo na východ 65 
veriacich. Naplnili celý autobus 
aj dva mikrobusy. Posádku tvorili 
učitelia, študenti, ich rodičia, ab-
solventi školy, ale aj účastníci zo 
Strednej zdravotníckej školy. 

Dve miesta ostali voľné, čo 
sa ukázalo ako prezieravé. 
Ponúkli ho jednému pútnikovi, 
ktorého autobus omylom nechal  
v Prešove. Práve tam dopravu na 
vyše trištvrte hodinu zastavili, 
Ružomberania sa preto obávali, či 
program vôbec stihnú. Nakoniec 
sa na košický štadión Lokomotíva 
dopravili načas. 

 „Počas hlavného programu sme 
ani nevedeli, ako plynie čas. Nebo-
lo to katechizmové, ale veľmi ľud-
ské. Príbehy boli silné, keď mladí 
rozprávali, bolo v publiku ticho,“ 
hodnotí riaditeľ cirkevného 
gymnázia Kamil Nemčík podu-
jatie, ktoré mu atmosférou 
pripomínalo Svetové dni mládeže 
v malom. 

Vyzdvihuje i spontánnosť pápeža 
Františka, o čom svedčilo jeho 
odbočenie od pripraveného pre-
javu. „Museli dopĺňať jeho slová 
na veľkoplošnej obrazovke, keď 
začal komunikovať s publikom. 
Doslova si pýtal reakcie mladých 
a tí vedeli reagovať, bolo to naozaj 
bezprostredné,“ dopĺňa Nemčík. 

Návšteva Svätého Otca vyvo- 
lala radosť, ktorá sa prejavila aj  
v slzách, mnohí boli dojatí. Slzy 
zastierali pohľad aj mladíkovi  
v sektore, okolo ktorého prešiel 
pápež dvakrát. Keď sa papamobil 
blížil druhý raz, napomenul sa, že 
nesmie plakať, aby pápeža aj vi-
del, sprostredkúva nám riaditeľ 
silné zážitky. „Atmosféra vyplýva-
la aj z očakávania vzácneho hosťa. 
A keď prišiel, tak sa len uvoľnil 
ventil a každý to mohol prežívať,“ 
poznamenal Nemčík aj na margo 
emócií a stiahnutého hrdla. 

Košické podujatie bolo určené naj- 
mä mladým, no pritiahlo aj staršie 
ročníky. Od deviatej rána vpredu 
čakal aj 60-ročný pán. Dosiaľ bol 
maximálne na levočskej púti, aj to 
v roku 1998. Teraz Svätého Otca 
stretol prvýkrát, ostal dokonca na 
celom programe. Aj na dôchodku 
sa mu oplatilo ísť na stretnutie  
s mladými, vraj ešte nezažil, že by 
ho niečo takto oslovilo. 

 „Fascinovalo ma, že si vybral nás. 
Myslím si, že sme ešte nenapl-
nili slová pápeža Jána Pavla II.  
o našom význame, možno to chcel 
František pripomenúť. Ako pove-
dal, Slovensko je jedna báseň. To 
je pravda, ale myslím, že v mno-
hých veciach sa vieme rýchlo 
rozhádať a vytvoriť dva tábory, 
ktoré idú proti sebe,“ zamýšľa 
sa Nemčík, podľa ktorého pápež 
František adresoval jasné odkazy, 
nebál sa ani ťažších tém.  

„Či už v otázke biskupa Bezáka, 
ktorý koncelebroval svätú omšu 
v Šaštíne, pre niektorých nepred- 
staviteľné. Alebo pripomenul 
Slovákom režim Slovenského štá-
tu, tragédiu holokaustu, máme 
politikov, ktorí ho popierajú. 
Vrátil sa k tomu, vyhodnotil to 
ako nekresťanskú záležitosť,“ 
pokračuje riaditeľ.  

Zo stretnutia mládeže odchádza-
li Ružomberčania takmer pos-
lední, ostali do konca programu. 
Ku večeru, v prítmí sa dostali aj 
ku občerstveniu a káve, na ktorú 
sa im počas dňa nepošťastilo 
ani po dvojhodinovom čakaní  
v rade. „Vrátili sme sa domov bez 
problémov, celý deň prebiehal aj  
z organizačného hľadiska pokoj- 
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Za pápežom do Košíc putovala 
aj početná skupina z cirkevného 
Gymnázia sv. Andreja.  
Foto: Kamil Nemčík



ne,“ hovorí Nemčík, ktorého 
hlavnou motiváciou bolo 
sprístupniť stretnutie so Svätým 
Otcom všetkým, čo budú mať 
záujem. 

Pre neho samotného nešlo o prvú 
skúsenosť s hlavou katolíckej 
cirkvi. Pápeža Františka už videl  
v Ríme, silný zážitok sa mu spá-
ja aj s pápežom Jánom Pavlom 
II. počas veľkonočných sviat- 
kov, kedy sa ho 
aj dotkol. „Šiel 
okolo na svätú 
omšu, vial mu čer-
vený ornát, mal 
som dlhé ruky,“ 
vtipkuje riaditeľ 
gymnázia, v kto-
rom chcú pápežo-
vo posolstvo „byť 
zakorenení, ale 
otvorení“ pretaviť 
aj do programovej 
vízie na školský 
rok. 

Do Šaštína 
meškali, ale 
pápeža uvideli 
zblízka 

Ružomberčania, 
ktorí sa vybra-
li do Šaštína, si 
budíčky nastavo-
vali skoro ráno. 
Odchod mali o pol 
štvrtej, niektorí nešli spať vôbec. 
Pre kolóny sa skupina farníkov 
v dvoch zaplnených autobusoch 
dostala do cieľovej rovinky tesne 
pred začiatkom svätej omše. Ale 
meškanie prinieslo aj pozitíva 
– dobrý výhľad na pápeža Fran-
tiška v papamobile. Na podujatí, 
kde prišla masa vyše 50-tisíc ľudí, 
celkom vzácnosť. 

„Tým, že sme prišli neskôr, vide-
li sme ho bezprostredne,“ vraví 
pre naše noviny jeden z účast-
níkov farskej púte. Pápeža Fran-

tiška zažil naživo po prvýkrát, 
videl však aj jeho predchodcov. 
Benedikta XVI. niekoľkokrát,  
v Londýne a v Čechách, Jána Pav-
la II. na Slovensku. 

Oslovil ho priebeh i veľkole-
posť záverečnej omše. V pamä-
ti mu z príhovoru utkvelo, aby 
sa viera neredukovala na cukor, 
ktorý osladzuje život. Mladý muž 
poukázal aj na humor pápeža 

Františka a na ukážku vyťahuje 
vtip, ktorý predniesol v Maďar-
sku. „Prečo sa v nebi používa 
maďarčina? Lebo naučiť sa tento 
jazyk trvá večnosť.“ 

Spoluvlastník papierní  
na osobnom stretnutí 

Svätý Otec mal niekoľko zastávok 
aj mimo oficiálne zverejneného 

programu. Mimo kamier a pria-
meho prenosu prijal na košickom 
arcibiskupstve na osobnej au- 
diencii aj podnikateľa Milana Fiľa. 

Spolumajiteľ Mondi SCP odovzdal 
pápežovi dar v podobe sloven-
ského krištáľu. Symbolizovať 
mal najvyššiu čistotu, vyrobili 
ho slovenskí sklári v Lednických 
Rovniach, kde má remeslo takmer 
130-ročnú tradíciu. Informova-

la o tom hovor-
kyňa spoločnosti 
Eco-Investment 
Petra Greksová. 

„Osobné stretnu- 
tie so Svätým ot-
com je veľká česť 
a hlboko si jeho 
prijatie vážim. 
Pápežovi som 
zaželal najmä 
zdravie, veľa síl pri 
napĺňaní poslania 
prinášať lásku  
a nádej miliónom 
veriacich na ce-
lom svete,“ po- 
vedal prezident 
s p o l o č n o s t i 
ECO-Investment.

Poznámka  
redakcie:

RK Magazín sa 
zaujímal o po-

drobnosti tohto stretnutia. Kto 
ho inicioval, za akých podmie-
nok sa môže niekto z občianskej 
verejnosti zúčastniť pri podob-
ných príležitostiach audiencie 
s pápežom. Pýtali sme sa aj na 
ďalšie osoby, ktoré sa so Svätým 
Otcom osobne stretli. Stanovisko 
nám z košického arcibiskupst-
va do uzávierky neposkytli, túto 
otázku nekomentovala ani ho- 
vorkyňa spoločnosti ECO-Invest-
ment.  

Nikola Marhefková 
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S pápežom Františkom sa na osob-
nej audiencii stretol aj Milan Fiľo.
Foto: Petra Greksová, hovorkyňa 
spoločnosti ECO-Investments
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Stručne
KORONAVÍRUS - Klinika infek-
tológie ÚVN na Považskej ulici pri-
jíma od polovice septembra už iba 
pacientov s Covid-19. Dôvodom 
je zhoršujúca sa epidemiologická 
situácia v regióne. Pacientov vy-
žadujúcich hospitalizáciu pres-
merujú do nemocníc v Dolnom 
Kubíne, Trstenej a Liptovskom 
Mikuláši. Infektologická ambu-
lancia zatiaľ do konca septembra 
funguje bez zmeny. 

OČKOVANIE - Zaočkovanosť 
ľudí nad 50 rokov je v ružomb-
erskom okrese na úrovni 59,10 
percent (k 13. septembru). Vy-
plýva to z dát Inštitútu zdravot-

ných analýz, útvaru ministerst-
va zdravotníctva. Ide o dôležitý 
údaj, ktorý sa zohľadňuje aj pri 
výsledkom skóre okresov v co- 
vid automate. Ak je zaočkova-
nosť rizikovej populácie nad 65 
percent, okres si môže polepšiť  
o jeden stupeň, ak nad 75 per-
cent, tak o dva. 

VAKCÍNA - Ústredná vojenská 
nemocnica (ÚVN) očkuje už aj 
jednodávkovou vakcínou Jan- 
ssen. V utorky a štvrtky od 8:00 
do 12:00 a od 13:00 do 14:00 ju 
podávajú záujemcom bez re- 
gistrácie. ÚVN aj naďalej očkuje 
vakcínou od spoločnosti Pfizer. 

ÚVER NA BYTOVKU - Mesto 
získalo úver zo Štátneho fondu roz-
voja a bývania (ŠFRB) na výstavbu 
prvej nájomnej bytovky na sídlis-
ku Plavisko. Predošlú žiadosť rad- 
nici zamietli, po jej úprave priznal 
ŠFRB mestu podporu vo výške 1,4 
milióna eur. Bytový dom v celko-
vej obstarávacej sume 3,3 milióna 
bude mesto financovať z vlastných 
zdrojov a z dotácie ministerstva 
dopravy a výstavby. 

NOVÝ CHODNÍK - Na ulici Tatran-
ská cesta plánuje radnica vybudo-
vať nový chodník pre chodcov. 

Vzniknúť má popri jestvujúcej 
komunikácii Tatranská cesta II  
a popri Supravilách, ktorá je však 
úzka. Aktuálne mesto obstarávalo 
spoločnosť, ktorá nový betónový 
chodník naprojektuje.

VÝSTAVBA - V lokalite IBV Dielec 
schválili Rozdeľovací plán – vlast-
níci pozemkov sa dohodli na ich 
novom rozdelení a umiestnení. 
Informoval o tom poslanec Juraj 
Burgan. Na mieste zasahovala aj 
polícia, v kukuričnom poli totiž 
niekto medzičasom pestoval  
v kvetináči marihuanu. 

PRÁVNA POMOC - Centrum 
právnej pomoci otvorilo 
nové konzultačné stredisko.
Nové pracovisko v priestoroch 
mestského úradu má pomôcť 
občanom mesta a obcí, ktorí po-
trebujú právnu pomoc a nemajú 
dostatok finančných prostried-
kov. Služby stredisko poskytuje 
v utorky počas prvého a posled-
ného týždňa v mesiaci. 

ŠKOLSTVO - Pred otvorením 
školského roka využila Žilin-
ská župa zavreté budovy stred-
ných škôl na ich modernizáciu 
a rekonštrukcie. Na budove 
Školy umeleckého priemyslu 
a Spojenej školy v Ružomber-
ku zateplili a vymenili okná,   
v Strednej odbornej škole poly- 
technickej bude slúžiť nová 
kotolňa. 

KRIMI - Bustu Scota Via-
tora na budove mestského 
úradu poškodili. Páchateľom je 
25-ročný Ružomberčan, ktorý ju 
vzal z miesta a ďalej kotúľal po 
zemi. Podľa polície bol mladík 
pod vplyvom návykových látok, 
pravdepodobne bude čeliť obvi-
neniu z trestného činu výtržníc- 
tva. 

KULTÚRA - Spevácka skupi-
na Čriepky pokrstila svoj 
debutový album. Učinila tak 
počas slávnostného koncertu  
v ružomberskej synagóge.

FUTBAL - Vo futbalovom klube 
MFK Ružomberok hosťuje 
22-ročný útočník Martin Ry-
marenko. Hráč z DAC Dunajská 
Streda bude súčasťou tímu do 
konca aktuálnej sezóny.  

Redakcia

Situácia sa zhoršuje

Novinky z výstavby

Polícia  
odnáša 
pestovanú 
marihuanu  
z lokality 
Dielec.
Foto: Juraj 
Burgan
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Zoja sa vyberá na obvyklú pre-
chádzku, tlačiac pred sebou kočík 
so synčekom. Zastavuje pri areáli 
pôrodnice, neďaleko gaštanových 
stromov. Ako už nespočetnekrát 
predtým, díva sa do okien budovy. 
Až kým nie je vyrušená nečakanou 
interakciou. „Vy ste tu zase?,“ pri- 
hovára sa jej lekár počas svojej 
fajčiarskej pauzy. „Hej, hej, dobre 
sa mi tu kočíkuje,“ reaguje. Nie je 
to však celkom pravda. 

Kým iní sa vyhýbajú miestam,  
s ktorými sa im spája traumatický 
zážitok, Zoja ho vyhľadávala. Bol to 
jej spôsob, akým sa snažila vyrovnať 
so zraneniami, ktoré si odtiaľ okrem 
svojho dieťatka odniesla. 

Ako aj nemálo iných žien po pôrode.  
Zachytáva ich nový slovenský do-
kument Neviditeľná, ktorý prináša 
tému pôrodnej traumy. Režisérka 
Maia Martiniak strávila čas s kame- 
rou na pôrodných sálach a aj so že-
nami, ktoré poznačila zlá pôrodná 
skúsenosť. S Melody, Stelou, Luciou, 
tieto “lucie” sedeli aj v Galérii Ľu-
dovíta Fullu, kde sa film premietal 
ešte v septembri. Vyplynulo to  
z nasledovnej diskusie, ktorá na-
vyše patrila dĺžkou ku galerijným 
rekordným. 

Žena vypadla z procesu 

V minulosti ženy prirodzene rodili 
v prítmí svojho domova, za pomoci 

Okrem novorodenca
si odniesli aj traumatický 

zážitok 

babice a ďalších žien. Intímna chvíľa 
ženy sa už desaťročia odohráva  
v prostredí nemocníc. „Samozrejme, 
domáce pôrody nevnímam idylicky, 
ženy boli vystavené zdravotným 
problémom a veľkým rizikám. 
Presunom do nemocníc sa bez-
pečnosť a pôrodnosť zvýšila. Na 
druhej strane bola vtedy prítomná 
ľudskosť a jedinečnosť danej chvíle, 
ktoré sa vytratili a potrebujeme 
ich do pôrodného procesu vrátiť,“ 
hovorí pre naše noviny režisérka 
Maia Martiniak. Dodáva, že z cen-
tra pozornosti zároveň vypadla 
žena-rodička. 

Veľkým grom problému je podľa nej 
chýbajúca komunikácia. Režisér-
ka uvádza, že lekári si robia svoju 
prácu, ale bez spolupráce s rodič- 
kou. Na sále tak môže nastať variá-
cia „o nás, bez nás“ na „o nej, bez 
nej“, kedy žena nie je vypočutá ale-
bo informovaná, čo sa deje. Proble- 
matická býva komunikácia ako 
taká. Nerešpektujúca, od nevhod-
ných poznámok, výsmechu po 
agresívny tón. 

„Nic teď neděláme. To vás ani 
nemůže bolet. Jen vás myjeme. 
Zkuste se trošku zpacifikovat 
ženo! My jsme s vámi měli božs- 
kou trpělivost,“ adresovali rodičke 
v dokumente lekár s pôrodnou 
asistentkou počas toho, ako jej 
zašívali a oblievali pôrodné zrane-
nia studenou vodou, na ohrievanie 

nebol čas. Čelia aj iným inštruk-
ciám.  „Ženy bývajú zahriaknuté, 
nekričte, buďte ticho, pričom práve 
krikom si niektoré uvoľňujú napätie 
a tým aj svalstvo,“ vraví dokumenta-
ristka s tým, že pri pôrodoch môže 
dochádzať k násiliu. Netreba si pod 
ním predstavovať iba to fyzické.

Môže mať podobu zastrašovania, 
manipulácie, obmedzovania jedla 
či vody, slobody pohybu či vynuco-
vania si určitej polohy pri pôrode. 
Nie každej rodiacej žene vyhovuje 
poloha na chrbte či v sede, ktorá je 
aj Svetovou zdravotníckou orga- 
nizáciou vyhodnotená ako najme-
nej vhodná, pre niektoré najboles-
tivejšia. Niektoré ženy zažívajú aj 
neželané zákroky, urýchľovanie 
pôrodu bez ich súhlasu či nástrihy 
hrádze aj v prípadoch, kedy nebo-
li nevyhnutné, hovorí Martiniak.  
A „prehovára“ o tom aj jej film. 

Rozdiel medzi praxou  
u nás a v zahraničí

Podobné praktiky zažila aj Ružom- 
berčanka Zoja z nášho úvodného 
príbehu. Dve deti sa jej narodili  
v Anglicku, tretí raz rodila na Slo- 
vensku. V súvislosti s tretím pôro-
dom sa vie stotožniť s negatívnymi 
skúsenosťami žien z dokumentu. 
Počas jej pôrodu nastala komp-
likácia, strácala veľa krvi – pred-
pokladom bola prirastená placenta. 
Bola pri vedomí, vedela, že niečo nie 

T É M A

Priviesť na svet zdravé dieťa je v pôrodnici cieľom všetkých 
zúčastnených strán. Zabúdať by sa pritom nemalo ani na matku. 

Mnohé sa domov vrátia poznačené. 
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je v poriadku, prestriedali sa pri nej 
dvaja lekári, až prišiel primár. Nik jej 
však nepovedal, čo sa deje. „Nero-
zumela som, čo tá druhá strana 
robí. Až prišiel tím anesteziológov, 
spoznala som medzi nimi svoju 
známu, ktorá mi do ucha pošep-
kala, že ma idú uspať a že budem 
potrebovať transfúziu krvi,“ delí sa 
o svoju skúsenosť Zoja (meno nie  
je reálne, kvôli ochrane totožnosti 
respondentky - pozn. redakcie). 

„U nás sa nič nevysvetľuje. Človek 
musí stále niekoho poznať alebo 
si zaplatiť, aby mu bol poskytnutý 
servis, ktorý mu patrí,“ pokraču-
je. Teraz už vie, že pre problémy  
s odlúčením placenty bola  
v situácii, v ktorej mohla prísť  
o život. Zažila aj škodlivú 
metódu tlačenia lakťa na bru-
cho, aby sa pomohlo pôrodu. 
To snáď nie, pomyslela si. 
„Ale človek nechce byť v tej 
situácii konfliktný, lebo má 
rešpekt. Na Slovensku sa prak-
tizuje veľmi nebezpečné zas-
trašovanie,“ dopĺňa, s čím sa 
môže tehotná žena stretnúť.  

To všetko na ženy vplýva  
a môže viesť k traume. A nie hoci-
jakej. Podľa známej americkej fyzio- 
terapeutky a expertky na pôrody 
a pôrodné traumy Penny Simkin, 
ktorá vo filme účinkuje, ide o dia- 
gnózu post-traumatickej stresovej 
poruchy. Trauma z pôrodu je podľa 
nej na úrovni traumy, ktorú prežíva- 
jú vojaci, keď sa vrátia z vojnového 
konfliktu. Poznačené ženy sa cítia 
samy, bezradné, bezmocné, mávajú 
nočné mory i záblesky z minulosti. 

Nie lekári sú zlí, ale systém

Proti sebe nestoja rodičky a lekári, 
nie sú to dva tábory, upozorňuje 
režisérka. Náš systém totiž „melie“ 
aj zdravotníkov. Sú preťažení, majú 
veľa práce a času málo. Martiniak 
vidí jasného vinníka. Štát. „Ten má 
zabezpečiť kvalitnú zdravotnú sta-

rostlivosť. Na Slovensku chýbajú 
národné štandardy, nemáme zadefi-
nované postupy podľa najnovších 
vedeckých poznatkov. Tým pádom 
sa u nás uplatňuje zvykové právo. 
Veci sa dejú rutinne, ako sú roky 
zaužívané na jednotlivých od- 
deleniach. Potrebujeme nastaviť 
systém, ktorý bude rešpektujúci 
k ženám-rodičkám a ich deťom  
a zlepší pracovné podmienky pre 
personál,“ hovorí Martiniak, ktorá 
svoj dokument vníma ako nástroj 
na dialóg a poukázanie na nevy- 
hnutnosť zmeny. 

Veľa závisí i od „mocenských“ po-
merov na oddelení, napr. aj od toho, 

 
 
 
kto má práve službu. To vie ovplyv- 
niť aj správanie zvyšku personálu, 
vysvetľuje ďalej filmárka. „Sestričky 
kmitali. No pripadalo mi, že sa boja 
primárky, bolo cítiť strach. Možno 
by mi bez prítomnosti primárky 
novorodeneckého oddelenia pove- 
dali niečo iné,“ dopĺňa režisérkine 
slová svojou skúsenosťou Zoja. Tá 
sa vopred informovala, kto bude 
mať nasledovnú smenu službu. 
„Aby som sa asertívne pripravila, 
ako budem vystupovať. Tieto in-
formácie sme si so ženami v nemoc-
nici navzájom posúvali,“ dodáva. 

Vie to fungovať aj inak

Mimovládna organizácia Ženské 

kruhy dlhodobo upozorňuje štát na 
to, že matky u nás nie sú vnímané 
ako nevyhnutná súčasť starostli- 
vosti o dieťa. Prejavuje sa to napr.  
v separácii detí od matiek po 
pôrode, hoci ich prítomnosť má pre 
deti preukázateľné zdravotné bene- 
fity. Slovensko tiež videlo zdvih- 
nutý varovný prst od komisárky 
Rady Európy pre ľudské práva, 
ktorá našu krajinu upozornila na 
porušovanie práv žien pri pôrode 
a vyzvala ju na nápravu. Na túto 
problematiku poukazuje aj verejná 
ochrankyňa práv Mária Patakyová. 

Martiniak dopĺňa, že pôrodná trau-
ma je všeobecný problém, ktorý 

sa netýka len Slovenska. Vo 
filme však chcela ukázať, že 
to vie fungovať aj inak, ako 
sme u nás zvyknutí a ako 
dobrú prax zobrazuje Dán-
sko. Aj Zoja v Anglicku zaži-
la prístup na inej úrovni. Pri 
pôrodoch vlastných aj odpo-
zorovaných, tlmočila totiž pri 
pôrodoch žien, ktoré do An-
glicka emigrovali. Aj tu zažila 
problémový pôrod, ale vďaka 
prístupu personálu ho ako 
problémový ani nevnímala. 

„Profesionálne ma udržali. Dali mi 
na výber, ale zároveň ma empaticky 
a citlivo presvedčili, ktorá verzia je 
najlepšia, nešlo to príkazom,“ hovorí. 

Kým nastane systémová zmena, 
vidí Maia Martiniak možné riešenie  
v pozitívnom príklade zdravotníkov, 
ktorí by inšpirovali ostatných kole-
gov. Situácii môže čiastočne pomôcť 
aj miestny aktivizmus žien a organi- 
zácií. Cesta je podľa Zoje aj v tom, 
že matky prehovoria. Hoci mlčia 
z pochopiteľných dôvodov. „Stále 
sme považované za hysterické, ne-
kompetentné, precitlivené.“ Ide na-
vyše o intímnu záležitosť, mnohé 
nenašli podporu a pochopenie ani 
v rodine, dodáva Maia Martiniak.  
 
Nikola Marhefková

T É M A
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Pôrodná trauma sa môže u žien 
rozvinúť do post-traumatickej 
stresovej poruchy. Foto: dokument 
Neviditeľná



Je na pôrodnej sále, no nepatrí  
k nemocničnému personálu ani  
k príbuzným rodičky. Pre tú je však 
oporou, fyzickou aj psychickou. 
Dula. Profesia, ktorú vyhľadávajú 
tehotné ženy čoraz viac. 

Kvalifikovaná podpora 

„Nie je to len niekto, kto rodia-
cu ženu drží za ruku, aj ked nie- 
ktorým to reálne stačí,“ začína 
nám odkrývať svoje povolanie Pe-
tra Bocková. Dulu približuje najmä 
ako podpornú osobu, ktorá však 
disponuje odbornými vedomosťami  
a množstvom skúseností z praxe. 
Petra ich nadobudla počas dvoj- 
ročného kurzu u Slovenských 
dúl, poznatky si ďalej rozširuje 
samovzdelávaním a rôznymi nad-
stavbovými kurzami.  

„Pridaná hodnota duly je aj v tom, 
že pozná techniky a metódy na 
zmiernenie bolestí alebo uľahčenie 
ich prežívania,“ spomína Petra, 
čo spadá do jej náplňe. Ako dula 
však nezasahuje do práce zdravot-
níckeho personálu, ani mu priamo 
neasistuje. Nápomocnejšia vie byť 
ešte predtým, než tehotná žena 
vstúpi do pôrodnej sály. Gro svo-
jej práce vidí Petra Bocková práve 
v predpôrodných prípravách.  
V poskytovaní informácií, teore- 
tických aj praktických. 

„Je pre mňa dôležité rozširovať 
ženám obzory, aby vedeli, že pôrod 
môže byť aj pozitívnym zážitkom. 

Dula nie je len niekto, kto 
rodiacu ženu drží za ruku 

A aby vedeli, akým spôsobom sa 
dá porodiť dobre,“ vysvetľuje Petra.  
A k tomu neodmysliteľne patria in-
formácie. Vďaka nim sa mení „výcho- 
disková pozícia“ ženy-rodičky na 
sále. Cíti sa istejšia, vyrovnanejšia, 
vie, čo môže očakávať a v prípade 
potreby sa aj lepšie rozhodnúť.

Ženy totiž často nevedia, čo  
v pôrodnici môžu a čo, naopak, 
nemusia. Zabúdajú na to, aké majú 
práva. Aj Petra ešte ako mamič-
ka počúvala pôrodné príbehy,  
z ktorých boli ženy sklamané, čo ju na-
pokon aj viedlo k tomu, aby vstúpila do 
dulieho výcviku. Stretáva sa s tým aj te- 
raz. „Mnohokrát ma oslovujú ženy, ktoré 
už rodili, ale mali negatívnu skúsenosť  
a chceli by druhý pôrod zažiť lepšie, 
inak,“ hovorí Petra s tým, že záujem  
o služby duly vzrastá hlavne preto, že 
ženy túžia po informáciách. Pochopili, 
že pri pôrode nemusia byť osamotené 
a nemusia celý náročný proces zvládať 
samy. Pokiaľ pri pôrode nemôže byť 
partner či iná blízka osoba, môže ženu 
sprevádzať práve dula. 

No naozaj musia tehotné ženy štu-
dovať odborné témy z  gynekológie 
a pôrodníctva? „V ideálnom svete 
by sa žena mala starať iba o to, či 
bude kupovať ružové šatôčky alebo 
modré nohavičky. Vedela by totiž, že 
o to, kde a ako bude rodiť, sa nemusí 
obávať, pretože by všetko bolo 
ideálne a každý by jej pri pôrode 
vyšiel v ústrety. My však nežijeme  
v ideálnom svete a pozitívne zmeny 
v našom pôrodníctve prichádza-

jú len pomaly. Preto musí práve 
naša generácia ukázať, že nám nie 
je jedno, ako rodíme naše deti, že 
nám záleží na našich telách a na 
tom, ako sa s nimi zaobchádza, že 
máme informácie, že sledujeme 
trendy a že chceme zmenu. Musíme 
sa vzdelávať, musíme sa ozývať  
a musíme sa snažiť, aby naše dcéry 
už nemuseli, lebo prax bude iná. 
Ale my teraz musíme túto ces-
tu vydláždiť,“ vraví ružomberská 
dula. Dodáva, že ak by slovenské 
pôrodníctvo fungovalo ideálne, 
nevyhnutnosť jej profesie by bola 
podstatne menšia.

Lepšia komunikácia  

Dielčim krokom na tejto ceste je ko-
munikácia. „Bolo by plusom, keby sa 
zdravotnícky personál snažil zamerať 
na konkrétnu ženu, ktorá prichádza 
rodiť, nie len na ďalší pôrod v poradí. 
Viesť so ženou dialóg, prejaviť záu-
jem,“ zamýšľa sa Petra nad riešením, 
ktoré by ani nestálo veľa námahy  
a času. Napr. lekár by sa mohol pred 
vyšetrením posadiť, predstaviť,  
v krátkosti sa opýtať, ako si žena 
pôrod predstavuje. 

Potvrdzuje, že scény z dokumen-
tu Neviditeľná sú realitou. Na sále 
a oddeleniach sa stále praktizujú 
postupy, ktoré nie sú správne. Ale. 
„Čo sa týka slovenského pôrodníc- 
tva, nevidím ho úplne čierne. Treba 
hlavne oceňovať dobrú prax a uka-
zovať pozitívne príklady. Napredo-
vať krok po kroku, po milimetroch,“ 

T É M A

V ideálnom svete by tehotná žena mala riešiť iba to, akú 
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zdravotníctva je základom, aby prišla na pôrod poriadne 
podkutá informáciami. Pomáhajú s tým aj pôrodné duly.  
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vraví dula, ktorá sa vlastnou radou 
riadi a sama sa snaží ukazovať 
veci, ktoré sú dobré a fungujú.  
A pozitívny prístup vštepuje aj svo-
jim klientkam. 

Budúce mamičky by sa mali 
vyhýbať negatívnym zážit-
kom svojich príbuzných či 
kamarátok. „Dôležité je čo naj- 
viac sa obklopiť pozitívnymi 
informáciami, skúsenosťami  
a pôrodnými príbehmi,“ zdôrazňu-
je dula, podľa ktorej skúsenosti  
z opačného spektra môžu tehotnú 
ženu zbytočne 
negatívne nas-
taviť a vyvolať  
v nej obavy, či sa 
niečo podobné nes-
tane aj jej. „Strach 
je veľká brzda. Pri 
všetkom možnom  
a špeciálne pri 
pôrode.  Žene sa vte- 
dy vylučujú úplne 
iné hormóny než 
tie potrebné pre 
pokojný priebeh 
pôrodu,“ vysvetľu-
je Petra Bocková, 
ktorá je zároveň 
vyštudovanou psy-
chologičkou. 

Povzbudzuje aj v prípade, ak pôrod 
nedopadne presne podľa plánov  
a predstáv. Ak sa aj vyskytne kom-
plikácia, zásah, bez ktorého sa 
pôvodne žena chcela zaobísť, no 
je s ním stotožnená a po pôrode 
skonštatuje, že ho zvládla a uro-
bila všetko preto, aby priviedla 
na svet zdravé dieťa, misia je spl-
nená. „Hlavným cieľom je, aby žena  
z pôrodu vyšla posilnená a znovu- 
zrodená vo svojej novej role matky,“ 
hovorí Petra Bocková.  

Mama má byť s dieťatkom,  
neoddeľujte ich 

Pôrod dopadol úspešne. Sestra 
ukáže dieťatko vysilenej mamičke 

a so slovami „oddýchnite si“,  
s ním odchádza. Odvážiť ho, pome- 
rať, niekde zarovno aj poutierať  
a okúpať. Matka ostáva na sále, píše 
smsky, jej dieťa spolu s ostatnými 
bábätkami leží dvoje dverí ďalej. 
Obraz, ktorý sa nám v pôrodniciach 
môže naskytnúť. Ale nemal by sa. 

Prv, než novorodenec pocíti po- 
vrch nástrojov, mal by pocítiť pokož-
ku svojej matky. Aj Petra Bocková 
radí, aby si matka bezprostredne 
po pôrode vzala svoje dieťatko  
a priložila ho na telo. Ich kontakt je 

kľúčový, obaja z neho majú aj zdra-
votné benefity. „Priložené bábätko 
svojou váhou tlačí na bruško, čím 
podporuje odlučovanie placenty  
a zároveň pomáha k prirodzenému 
zavinovaniu maternice,“ konkreti-
zuje dula Petra. Dieťatko je po na- 
rodení nasiaknuté plodovou vodou, 
čo je pre matku špecifická vôňa, 
ktorá v nej vyplavuje oxytocín. 
Hormón lásky, vylučujúci sa pri 
všetkých láskyplných aktivitách. 
Jedinečné biologické puto medzi 
matkou s dieťatkom na hrudi tak 
ešte silnie. 

Priložením, tzv. bondingom, 
zároveň zmiernime prechod dieťaťa 
na tento svet. A to doslova. „Deväť 
mesiacov bolo v tesnom prostredí, 
počulo tlkot srdca, zvuky okolia, 
neustále matkin hlas. Telo matky 
je to jediné, čo pozná. Jediné pros-
tredie, ktoré ho dokáže upokojiť  
a je pre neho najväčšia istota života, 
ktorý doteraz poznalo,“ vysvetľuje 
Petra. Matkám tiež radí vziať si so 
sebou červený uterák alebo deku, 
ktorým by bábätko počas priloženia 
prikryli a navodili tak prostredie, 
v ktorom dosiaľ prebývalo. Žena 

s dieťaťom by tak-
to mohli zotrvať 
ideálne hodinku aj 
dve. 

Meranie a váženie 
môže  počkať . 
„Všetky životné 
funkcie bábätka, 
ktoré je potrebné 
zaevidovať, aby 
sme vedeli, že je  
v poriadku, sa dá 
urobiť na tele mat-
ky,“ ubezpečuje 
dula a hovorí, že 
dôležitosť kontak-
tu matky s dieťa-
tom vedeli už naši 
predkovia. Spomí-

na tradíciu kútnej plachty. Do 
rohu miestnosti dali posteľ, ktorú 
ohradili bielou ľanovou plachtou, 
vyšívanou rôznymi vzormi. Počas 
šiestich týždňov ležala matka 
s dieťatkom v tomto priestore, 
nik nesmel za plachtu, iba ženy, 
ktoré jej nosili jedlo. Počas šesto- 
nedielky nesmela robiť nič, pomáhať 
v kuchyni či s hospodárskymi zvie- 
ratami. 

„Ten kontakt dokáže vyliečiť všet-
ko, aj traumu z pôrodu. Len musia 
byť matka s dieťatom spolu,“ uza- 
tvára Petra Bocková. 

Nikola Marhefková 

T Ě M A
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Počas náročného pôrodného procesu 
môže ženu sprevádzať aj dula. Foto: 
dokument Neviditeľná



Anna Zábojníková         Andrej Lojan 

Cirkevný analytik:  
Pápež nezmení našu  
krajinu za štyri dni.  

Je to na každom z nás 

R O Z H O V O R

O prvej návšteve pápeža Františka na Slovensku sme sa 
rozprávali s cirkevným analytikom Imrichom Gazdom,  

ktorý pracuje v internetovom denníku Postoj  
a žije v Ružomberku. 
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R O Z H O V O R

S
lovensko by sme pokoj- 
ne mohli zaradiť 
na okraj potenciál-
nych krajín, ktoré by 
pápež František chcel 

navštíviť. Pozvania dostáva  
z celého sveta, nielen od biskupov, 
ale aj od politikov. Prečo si na-
pokon vybral Slovensko?  

Je to veľké prekvapenie, že sa rozho- 
dol prísť k nám, dokonca by som 
povedal, že zázrak. Keď sa ma médiá 
v minulosti pýtali, či k nám príde, 
hovorieval som, že určite nie, pre-
tože si vyberal krajiny, ktoré sú na 
sociálnych, spoločenských či eko-
nomických perifériách, krajiny, kde 
sú vojnové konflikty a kresťania 
sú tam v menšine. Čakal som, či 
nenaznačí, prečo si vybral Sloven-
sko. Nestalo sa tak.

Bola to pápežova prvá cesta  
v Európe po pandémii a zároveň 
aj prvá po operácii. 

V marci 2021 bol v Iraku a predtým 
v novembri 2019 bol v Thajsku  
a Japonsku, takže to bola po viac 
ako dvoch rokoch prvá cesta do 
európskej krajiny. Práve preto pri-
tiahla táto návšteva takú pozornosť 
zahraničných médií. Na pápežský 
let, ktorý má kapacitu 80 novinárov, 
sa stihli akreditovať novinári za 
jeden deň. 

Svoju cestu začal v Maďarsku, kde 
bol na medzinárodnom eucharis-
tickom kongrese. V susednej kra-
jine bol 7 hodín, u nás 70. V čom 
bol rozdiel?

V Maďarsku bol len na pastoračnej 
návšteve. Keď priletel, vítali ho len 
cirkevní predstavitelia a so štátny-
mi sa stretol len súkromne, zdvori-
lostne. U nás bol aj na štátnej aj na 
pastoračnej návšteve, teda aj ako 
hlava katolíckej cirkvi, aj ako hla-
va mestského štátu Vatikán. Preto 
ho vítali aj vyprevádzali ústavní 
činitelia a mal aj oficiálne prijatie 

v prezidentskom paláci.

Spomínali ste, že sme boli sle-
dovaní aj inými médiami. Podľa 
BBC bola atmosféra v Bratislave 
tlmená. Novinár Rob Cameron 
napísal, že ľudia šli okolo  na zmrz- 
linu a popíjali koktaily, zdanli-
vo nevnímajúc pápežské alebo 
cirkevné záležitosti. Aký obraz 
sme vyslali do sveta?

Z organizačného a bezpečnostného 
hľadiska si myslím, že sme návštevu 
zvládli na vysokej úrovni. Je potreb-
né si uvedomiť, že príprava návštevy 
pápeža trvá niekedy aj viac ako rok. 
Tu ju museli pripraviť za dva me-
siace. Ako krajina sme vyslali dobrý 
signál, že sme takúto veľkú udalosť 
dokázali zvládnuť. Prijatie zo stra-
ny prezidentky a iných ústavných 
činiteľov bolo vrúcne. Aj svetové 
médiá si všimli pozitívnu emóciu 
medzi pápežom a prezidentkou. Aj 
ľudia, ktorí vnímali pápeža v uli-
ciach či na stretnutiach, reagovali 
na neho so sympatiou. Áno, nebola 
tam masová účasť kvôli pandémii. 
Keby však prebiehala návšteva za 
iných okolností, prišli by státisíce 
ľudí, takto prišlo len niečo okolo 
stotisíc. 

Na stretnutie s Jánom Pavlom 
II. prišli obrovské masy ľudí aj 
keď už bol starý a nevládal čítať 
príhovory. Keby nie je pandémia, 
naozaj by prišli na pápeža Fran-
tiška státisíce?  

To je presne tá druhá vec, ktorú som 
chcel povedať. Nižšia účasť nebo-
la len kvôli pandémii, ale aj kvôli 
určitej ,,vzdialenosti”. Ján Pavol 
II. bol nielen slovanský pápež, ale 
aj slovenský. Poznal Slovensko, 
poznal Slovákov ešte ako poľský 
biskup, arcibiskup aj kardinál. Mal 
živé kontakty so Slovenskom, vedel 
hovoriť plynule po slovensky. Bol 
nám blízky mentalitou, prejavom 
aj duchovnosťou. Bol pápežom 25 
rokov. Vyrastali na ňom dve generá-
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cie ľudí a mnohí si ani nevedeli pred-
staviť, že bude iný pápež. František 
nemá na Slovensku takú popularitu 
a mieru sympatie, ale je to pocho-
piteľné. Ján Pavol II. sa vyjadroval 
priamo, úderne a jednoznačne, že 
mu každý rozumel. František sa 
vyjadruje iným štýlom. 

Áno, je pravda, že keby sme po- 
rovnali posledných troch pápežov, 
tak Ján Pavol II. bol skôr filozof, 
Benedikt XVI. teológ a František 
je skôr literát. 

Keď mal Ján Pavol II. príhovory, 
využíval gestikuláciu, zdvíhal hlas, 
bola to šou v dobrom slova zmysle. 
Malo to jasný obsah, svoje myšlien-
ky vedel podať atraktívne. Pápež 
František, rovnako ako Benedikt 
číta z papiera, sem-tam zavtipku-
je, no má tichý sústredený prejav. 
Používa však metaforické vy-
jadrovania a hovorí medzi riadkami. 
Nie je tak exaktný ako Benedikt či 
Ján Pavol II.  

Keď sa prihováral mladým, po- 
vedal: ,,Na to, aby bol život veľký, 
je potrebné jedno aj druhé: láska  
a hrdinstvo. Máme pred očami 
blahoslavenú Annu, hrdinku 
lásky. Hovorí nám, aby sme sa 
usilovali o vysoké ciele. Prosím 
vás, nenechajme dni nášho života 
plynúť ako epizódy v telenovele.”

To je presne jeho metaforické vy-
jadrovanie. On nepovie, aby sme 
neprežívali svoje dni nadarmo, ale-
bo nech je každý deň plný dobrých 
skutkov. Pápež František to povie 
reklamnou skratkou, takým head-
linom, že by sa to dalo použiť aj na 
billboard. Jeho metafory sú veľmi 
sympatické, počas prejavov citoval 
Sama Chalúpku, pracoval s obrazom 
chleba a soli.  

Počas návštevy na Slovensku bol 
na viacerých miestach, kto skla-
dal jeho program? 



Program bol zostavovaný v ko- 
operácii Svätá stolica, pre- 
zidentský palác a Konferen- 
cia biskupov Slovenska, pričom 
najsilnejšie slovo mal ten, kto 
vstupuje na návštevu, teda pápež. 
Hostiteľovi hovorí, čo by rád videl, 
koho by rád stretol. Pápež Fran-
tišek je sociálne založený a chce 
sa dotýkať ľudí na periférii, preto 
bol na Luníku IX, preto sa stretol aj  
s bezdomovcami. Niektoré body sú 
stabilné, napríklad prijatie pápeža  
v prezidentskom 
paláci či stretnutia 
s mládežou.

Boli aj momenty 
mimo program? 

V Prešove sa stretol 
so ženami, ktoré 
varili pre biskupov. 
Stretol sa aj s eme- 
ritným arcibis- 
kupom Róbertom 
Bezákom a jeho 
rodinou, na Luníku 
IX. sa bol súkromne 
pomodliť v kostole 
slúžiacej miestnej 
komunite. Je to 
ale bežné, často sa 
snaží unikať z pevne 
stanovených miest  
a priestorov.

Ak by bol Ružomberok miestom, 
ktoré by si vybral, čo by chcel vi-
dieť?

Ťažko povedať. Sú tu jezuiti, jeho 
spolubratia. Je tu aj vzdelávacia 
ustanovizeň - Katolícka univer-
zita. Perifériou, ku ktorej sa čas-
to skláňa, sú starí a umierajúci, 
pravdepodobne by šiel aj do vojen-
skej nemocnice. 

Aký dojem zanechal? 

Mám pocit, že bol uvoľnený a že 
sa tu cítil dobre. A to aj vzhľadom 
na svoj vek a ťažkú operáciu. Až by 

som povedal, že si u nás oddýchol. 

Čo na vás najviac zapôsobilo? 

Podľa mňa bude symbolom to, ako 
stojí v Prešove so ženičkami za ta-
niermi a hrncami. Toto je typický 
pápež František, vie sa skloniť  
k obyčajnému človeku. Keby nemu-
sel rešpektovať organizačné opat- 
renia a bezpečnosť, tak sa presú-
va vlakom alebo autobusom. Keď 
pôsobil ako arcibiskup v Buenos

Aires, nemal svojho šoféra ani svoje 
auto, chodieval mestskou dopra-
vou.  

Keď sa prihováral kňazom, tak 
hovoril aj o kázňach, ktoré by 
nemali byť dlhé. Povedal aj to, že 
kňazi by mali byť milosrdní, no 
nikdy nie zvedaví. Ako to myslel? 

Pápež František často opakuje, že 
keď človek príde na spoveď, tak by 
mal mať pocit, že sa stretol s otcom 
a nie sudcom. Kňaz by ho nemal 
vypočúvať, pýtať sa na detaily, ale 
mal by cítiť milosrdné objatie. 

Ako ovplyvní návšteva pápeža 
cirkev na Slovensku do budúcna? 

Záleží len na nás. Pápež prišiel, 
zanechal impulzy a je na nás, 
či zostane táto návšteva len 
h i s tor i ckou  spomienkou . 
Nemusí to zanechať nič. Ale- 
bo si tie slová zoberieme 
k srdcu a budeme ich nejako refle-
ktovať a môžu zanechať pozitívny 
dopad aj na národe aj na cirkvi. Ale 
to nezávisí len od biskupov a kňa-

zov, ale od každého 
človeka.

Určite by som zo 
strany biskupov 
očakával inicia- 
tívu, aby šli syste- 
maticky ref lek-
tovať to, čo pápež  
v deviatich prího- 
voroch povedal. 
Aby to rozmenili 
na drobné a apliko- 
vali to v živote diecéz 
a vo farostiach. 

Pápež odišiel, nas-
tali tie pomyslené 
tri bodky, ktoré by 
sme mali dopísať 
my. Je niečo, čo by 
ste vy chceli zmeniť 
na základe jeho sve-

dectva? 

V príhovore v prezidentskom 
paláci v rámci metaforic- 
kého vyjadrovania hovoril  
o chlebe a soli. Je to náš spôsob, 
akým vítame hostí. Pri soli 
zdôrazňoval jej konzervačné 
účinky. Konzervuje nejaké duchov- 
né hodnoty, princípy, ale nielen 
konzervuje, ale aj ochucuje, pre-
tože dáva chuť jedlu. Možno to by 
som si chcel vziať aj pre seba. Hoci 
som veriaci, viera by nemala byť len 
niečím, čím sa budem deklarovať, 
hrdiť, ale že to má byť niečo žité. 
Žitím viery by som mal prinášať 
kvalitu do života svojej rodiny, 
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Cirkevný analytik Imrich Gazda vo 
verejnoprávnej televízii RTVS. 
Foto: archív I. Gazdu



komunity, do Ružomberka. Mal 
by som ochucovať prostredie, kde 
pôsobím. 

Slovo pápež - pontifex- znamená 
staviteľ mostov, čo môžeme zje- 
dnodušiť v osobe toho, kto spája. 
Dokázal to na Slovensku? 

Určite. 

Drží ten most, aj keď odišiel? 

Opäť je to na nás. Pápež František 
sa snažil prepojiť majoritu s mi-
noritou, bohatých s chudobnými, 
katolíkov a iné cirkvi, Konferenciu 
biskupov Slovenska s arcibiskupom 
Bezákom. Pápež František za štyri 
dni nezmení krajinu alebo cirkev. 
Snažil sa však vytýčiť smerovníky, 
položiť základ mostíkov a už je na 
nás, aby sme dostavali tie mosty. 
František nám dal príklad, ponuku 
a aj sám na konci jedného príhovo-
ru povedal, že na Slovensku zasial 
semienka a uvidí, či z toho budú 
nejaké rastliny. 

Počas návštevy pápeža sme vás 
mohli vidieť aj na televíznych 
obrazovkách, kde ste ako 
cirkevný analytik komentovali 
jeho príchod.

Áno, bolo ma na pár dni vidieť, ale 
opona už spadla. V čase, keď bol 
František zvolený za pápeža, bol 

som akreditovaný ako novinár vo 
Vatikáne. Bol som aj na svätorečení 
Jána XXIII. a Jána Pavla II, rovnako 
som bol akreditovaný aj na 
Svetových dňoch mládeže v Krako- 
ve. Keďže so mnou majú médiá 
pravdepodobne dobrú skúse- 
nosť, prizvali si ma, aby som aj teraz 
spolukomentoval dianie. Bolo to na 
Markíze a na RTVS. 

Aká to bola skúsenosť?

Všetko, čo som komentoval, išlo 
naživo. Hoci sme vedeli, ako bude 
vyzerať program, nikdy nemôžeme 
vedieť, čo sa reálne stane. Preto to 
bol adrenalín. Chce to aj istú mie-
ru spontánnosti a informovanosti, 
aby komentátor vedel prekrývať aj 
hluché miesta, ktoré reálne nevidí. 
Myslím si však, že obe televízie to 
zvládli na vysokej úrovni. 

Pápež František dostal mnoho 
darov, no sám niektoré priniesol. 

Stabilným darom, ktorý dával 
napríklad ústavným činiteľom, bola 
pamätná medaila s reliéfom Sedem-
bolestnej Panny Márie patrónky 
Slovenska. Popritom však dával 
rôzne dary. V kňazskom seminári 
daroval drevenú sochu svätého 
Jozefa, v Šaštíne daroval Panne 
Márii Šaštínskej zlatú ružu. Dával 
dary, ale viac dostával od štát-
nych predstaviteľov cez rehoľné 
spoločenstvá, od Rómov, politic- 
kých väzňov a podobne. Tieto dary 
buď pápež vie prakticky využiť 
alebo ich niekomu ďalej daruje. 
Raz za čas je robená charitatívna 
lotéria, kde sa dary dražia a potom 
sú použité na charitatívne účely. 

Ako by ste interpretovali Fran-
tiškovo gesto voči odvolanému 
arcibiskupovi Bezákovi, ktorého 
nechal koncelebrovať slávnost-
nú omšu v Šaštíne a aj sa s ním 
stretol?   

Bolo to ľudské zadosťučinenie pre 

Róberta Bezáka. Nie však spôsob 
úradnej rehabilitácie. Pápež ho 
nevymenoval do nejakej funkcie 
v rámci cirkevnej hierarchie, ani 
nemenoval do čela diecézy alebo 
funkcie v rámci rímskej kúrie či za 
apoštolského nuncia. Ani nepo- 
vedal, že to, že bol odvolaný, bola 
chyba. Ľudia sa na to často poze-
rajú, že je to spor medzi biskupmi  
a Bezákom. Je jasné, že medzi 
biskupmi a ním nie je dobrá at-
mosféra, ale konečné rozhodnutie  
v osobe arcibiskupa Bezáka má 
Svätá stolica, pretože len pápež ho 
dokáže vymenovať do nejakého 
úradu. Pápež František má k Róber-
tovi Bezákovi pozitívny vzťah, 
pozná jeho prípad, opakovane sa  
s ním stretol aj vo Vatikáne. 
Rovnako, ako vie vypočuť každého, 
tak vie prijať aj Bezáka. 

Aké posolstvo svojou návštevou 
zanechal? Je šité ,,na mieru” pre 
túto krajinu?

Nielen cirkev, ale celkovo sloven-
ská spoločnosť sa odvoláva na svo-
je tradície, svoju minulosť, svoju 
cyrilometodskú tradíciu. Sme národ 
v srdci Európy, ktorý si prešiel 
ťažkosťami a má byť na čo hrdý. Na 
toto opakovane apeloval aj v pre-
jave v prezidentskej záhrade. Bol 
to jediný prejav, ktorý bol určený 
nielen katolíkom, ale všetkým 
obyvateľom Slovenska. Opakoval 
to potom aj v príhovore biskupom 
a kňazom a aj v Šaštíne, že treba 
byť verný svojím tradíciám, byť 
hrdý a vedomý si svojej identity, ale 
nestačí sa tým oháňať. Je potrebné 
to aj žiť. A nestačí sa obzerať niekde 
do minulosti, za tým, čo bolo, ale 
treba byť otvorený prítomnosti. Pri 
stretnutí s mládežou povedal, že 
treba byť zakorenený a otvorený. 
Smerom do cirkvi bolo špeciálne 
to, že netreba zaliezať za hradby  
a budovať múry či bojovať so 
svetom ako s nepriateľom, ale že 
cirkev má viesť so svetom partner-
ský dialóg.
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Cirkevný analytik Imrich Gazda.  
Foto: Andrej Lojan 



Anna Zábojníková         Jaroslav Moravčík

Do ulíc mesta ,,prišiel” 
opäť majster Ľudovít Fulla 

R E P O R T Á Ž

Tretí ročník Fullových dní pritiahol do centra mesta  
nielen množstvo dolnoliptákov, ale aj známych umelcov.  

Nechýbali diskusie, módna prehliadka, divadelné predstavenia či 
koncert Szidi Tobias, Juraja Baču a Barbory Švidraňovej.  
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R E P O R T Á Ž

G
aléria Ľudovíta Fullu, 
Liptovské múzeum, 
centrum mesta, Hýrošov 
park či Kultúrny dom 
Andreja Hlinku. Aj tento 

rok by ste na spomínaných mies-
tach mohli ochutnať niečo zo života 
či diela Ľudovíta Fullu. Trojdňový 
mestský festival Fullove dni začal 
vo štvrtok 9. septembra a opäť oživil 
ulice Ružomberka. 

V spomienkach na Ľudovíta Fullu 

Do Liptovského 
múzea vstupujú 
desiatky zvedav-
cov. Lákadlom je 
diskusia zame- 
raná na život  
a dielo Ľudovíta 
Fullu. Mikrofónu 
sa zhosťuje zná-
ma tvár z tele- 
v í z n e j  o b r a -
zovky, moderátor 
Ľubomír Bajaník. 
Po jeho boku sedia 
Ladislav Cserei,  
bývalý riaditeľ Lip-
tovského múzea  
a akademický maliar Ján Kudlička. 
V takmer dvojhodinovej diskusii 
spomínajú na život a dielo Ľudovíta 
Fullu, ktorého obaja poznali nielen 
ako umelca, ale aj ako priateľa. 

,,Na príkaz svojho otca, ktorý bol na 
neho veľmi tvrdý, musel ísť študo-
vať do Dolného Kubína. Vyštudo-
val obchodnú školu. Otec si stále 
myslel, že z neho bude krčmár alebo 
mäsiar. Mladý Ľudovít mal však na 
škole príjemnú učiteľku, ktorá mu 
od začiatku pomáhala v kreslení. 
Navrhla mu, aby šiel skúsiť štú- 
dium na akadémiu do Prahy,” hovorí  
o študijných začiatkoch vtedy ešte 
mladého Fullu Ladislav Cserei.  

,,Charakterizovať Ľudovíta Fullu je 
pomerne náročné, pretože bol veľmi 
zaujímavý a zvláštny človek. Bol 
samotár a introvert. Bolo to vidieť 

pri každom stretnutí alebo pri tom, 
ako sa pohyboval v meste,” načrie do 
svojich spomienok na zakladateľa 
slovenskej moderny Ján Kudlička. 
Spomína si, že sa často chodieval 
prechádzať do Hrabovskej doliny  
s typickou výbavou - motýlik, plášť 
a dáždnik, ktorým sa podopieral. 

Moderátor Ľubomír Bajaník pre 
naše noviny priznal, že je milovník 
funkcionalizmu a architektúry  
a osoba Ľudovíta Fullu mu je blízka. 

,,Avangarda, ktorú priniesol v 30-
tych rokoch a to, že zo Slovenska, 
ktoré je perifériou, dokázali Fulla 
a Galanda dostať našu krajinu na 
mapu vyspelého sveta, bolo je- 
dnoducho úžasné. Dokázali to oba-
ja vo svojom výtvarnom umení. 
Nesmierne inšpiratívne je aj to, 
že si dokázal zachovať svoju tvár  
v období normalizácie. Bol som síce 
ešte chlapec, ale vnímal som troj- 
tvárnosť režimu,” hovorí o význame 
osobnosti umelca Ľubomír Bajaník. 

Do priestorov preniesli  
autentickú atmosféru budovy 

Štvrtkový program pokračoval  
v Galérii Ľudovíta Fullu. Nechýba-
li tvorivé dielne pre najmenších, 
výstava či priblíženie majstro-
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vých diel Katarínou Bajcurovou, 
kurátorou stálej expozície Ľudovíta 
Fullu. Tentokrát sa komentovaná 
prehliadka zamerala na ženský 
princíp v umelcovej tvorbe. 

Návštevníkov však nesprevádzala 
sama. Autentickú atmosféru galérie 
dopĺňali zvukové inštalácie. 

,,Zvuk je prítomný v celej Galérii 
Ľudovíta Fullu. Sú to zvuky galérie 
a Genius locci toho miesta. A možno 

aj taká predstava 
prítomnosti Ful-
lu v priestore. Na 
poschodí, v stálej 
expozícii sú zvuky, 
ktoré sa ozývajú 
aj vzhľadom na 
to, v akom stave 
galéria je,” hovorí  
o nevšednom prvku 
riaditeľka Galérie 
Ľudovíta Fullu Zu-
zana Gažíková. 

Galéria Ľudovíta 
Fullu však v rámci 
festivalu sprístup-
nila novú výstavu, 

ktorá nesie názov Trinásta kom-
nata.  

,,Výstava je založená na kontraste 
toho, čo bežne ponúkame návštev- 
níkovi. Je to umenie, ktoré sa vždy 
snažíme aj pekne nainštalovať, aby 
aj prvý dojem bol pozitívny a es-
tetický. Prvá časť je postavená na 
tvorbe výtvarníkov, ktorí v rámci 
projektov reagovali na tvorbu Ľu-
dovíta Fullu,” predstavuje výstavu 
Zuzana Gažíková. 

Z projektov, ktorých bolo doposiaľ 
11 a podieľalo sa na nich dovedna 
70 výtvarníkov, napokon vybrali 
necelé dve desiatky výtvarníkov  
a vystavili ich diela. 

,,Je to ale len časť výstavy, ktorú 
sme dali do kontrastu s tým, aká 
je realita objektu galérie, ktorá je 

Divadelné predstavenie sledovali aj 
najmenší. Foto: Jaroslav Moravčík



zároveň národnou kultúrnou pa- 
miatkou,” vysvetľuje Gažíková. 

Návštevník je z peknej časti vedený 
do časti, kde má budova vážny 
statický problém. Ide o trhlinu  
v obvodovom múre. Pôvodným záme- 
rom bolo ukázať realitu. Keďže ne-
chceli ľuďom ukázať len prasklinu, 
využili kontrast, pomohol hlavne 
zvuk. Ak si navyše príde pozrieť 
Trinástu komnatu návštevník  
v zime, zažije aj fyzický pocit. 

,,Výstavu sme umocnili zvukovými 
inštaláciami, ktoré robili Ján Šicko, 
Roman Mackovič a Andrej Kolenčík. 
Návštevník prechádza ďalej okolo 
skríň, ktoré je nútený otvoriť. Ozý-
va sa z nich hlas. Sú to autentické 
listy Ľudovíta Fullu, ktoré nahovoril 
herec Robo Roth,” hovorí o zvuko-
vom experimente riaditeľka galérie. 

Pointou výstavy je to, že keď 
návštevník odchádza, prichádza 
k projektovej dokumentácii na re-
konštrukciu galérie a k platnému 
stavebnému povoleniu. ,,Nechce-
li sme ho nechať odísť v depresii. 
Robíme všetko pre to, aby sme 
galériu zachránili. Momentálne sme 
však vo fáze, že už nevieme urobiť 
nič viac, potrebné sú peniaze,” hovo- 

rí o nutnej rekonštrukcii Galérie 
Ľudovíta Fullu jej riaditeľka. 

Štvrtkový program zavŕšil video-
mapping. Netradičný projekt vizuál-
neho umenia priniesli organizátori 
Fullových dní spolu s Ružom- 
berčanom Jakubom Pišekom. Kolek- 
tív Nano vjs. napokon ušil video-
mapping Fullovi na mieru. 

,,Poňali sme to tak, že Jakub pra-
coval s fasádou a mozaikou, ktorá 
je na budove. Fasádu rozanimoval, 
no používal aj ďalšie Fullove diela, 
ktoré animoval. Myslím, že také 
niečo ešte v Ružomberku nebo-
lo,” opisuje videoprojekciu Zuzana 
Gažíková. 

V centre mesta  
aj na bicykloch do okolia

Pestrú paletu kultúrneho progra-
mu ponúkal aj piatok. Fullove dni 
priniesli street art do ulíc Ružom- 
berka na spôsob veľkoformátových 
omaľovaniek vybraných čiernobie- 
lych diel Ľudovíta Fullu. 

Ružomberčania si opäť mohli 
všimnúť malé pódium, ktoré bolo 
rozložené pri hodinách v centre 
mesta. Vystriedali sa ňom mladé 

talenty z mesta v podobe nádejných 
odevných dizajnérok a dizajnérov 
zo Školy umeleckého priemyslu  
v Ružomberku, hudobníci, folklo- 
risti z FS Liptov, Vojenská hudba  
z Banskej Bystrice, hudobno- 
tanečné zoskupenie Orientalico 
vo svojej bubnovo-tanečnej show, 
pesničkár Džuki či moderátor Miro 
Kasprzyk,  ktorý je známy aj ako mím.  
 
,,Fullove dni sme začali organizovať, 
aby sme zviditeľnili Fullov príbeh, 
zviditeľnili to najlepšie z domácej 
scény a zapísali Ružomberok na 
kultúrno-spoločenskú mapu Slo- 
venska aj Európy,” priblížil podu-
jatie jeho iniciátor Robo Kolár. 

Fullove dni napokon vyvrcholili  
v Kultúrnom dome Andreja Hlin-
ku. Nechýbal koncert Szidi Tobias, 
Juraj Baču či Barbory Švidraňovej. 
Záverečnou bodkou bola sobotňaj- 
šia tvorivá bicyklovačka na stredne 
náročnej trase dlhej asi 32 km. 
Nadšenci cyklistiky sa vybrali za 
Fullovými inšpiráciami, za prírod-
nými scenériami a aj za umením  
a históriou do Ľubochnianskej 
doliny.
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R E P O R T Á Ž

Sobota patrila bicyklovaniu. 
Foto: Jaroslav Moravčík



Pred Kultúrnym domom v Lisko-
vej sa od prvej polovice septem-
bra vyníma kovové srdce. Miestni 
ho postupne napĺňajú plastovými 
vrchnákmi, ktoré napokon jed-
nému z nich aj pomôžu. 

Inšpiráciu našli  
v neďalekej Likavke 

„V miestom spolku Sloven-
ského červeného kríža (SČK) 
Lisková stále rozmýšľame, 
ako byť v neustálom kon-
takte nielen s našimi člen-
mi, ale ako uľahčiť život 
ľuďom, ktorí sa reálne ocit- 
li v problémoch. Srdiečko 
je takpovediac odkukané  
z obce Likavka, kde tento pro-
jekt krásne funguje. My sme 
tvrdý plast nosili do školy  
a kade-tade v sáčkoch, každý 
to má po šálkach a šuflíkoch 
doma. Toto je praktický 
spôsob zberu a verím,  že v Lis- 
kovej sa uchytí,” hovorí  
o projekte Simona Jánošová, 
podpredsedkyňa miestneho 
spolku SČK a poslankyňa 
Liskovej.  

Za nápadom, oslovením firiem 
s cenovými ponukami a objed-
naním stojí predsedníčka spol-
ku Emília Omastová. „Ja som ho 
už len ako podpredseda odobrila  
a oslovila pána starostu, s ktorým 
sme dohodli miesto, kde srdiečko 
umiestnime,” vysvetľuje Jánošová. 

V Liskovej pribudlo 
srdiečko pomoci na zber 

plastových vrchnákov  

Cieľom aktivity je získaný vý- 
ťažok zo zberu vždy odovzdať 
rodine, ktorá sa ocitla vo fi-
nančných problémoch z rôznych 
dôvodov, či už ide o zdravie alebo 
stratu práce. „Prioritne sa orien- 
tujeme na občanov našej obce,  
osamelých ľudí, rodiny s deťmi 

 
 
a ľuďmi s vážnymi zdravotnými 
problémami. Ale samozrejme, 
nech nás osloví ktokoľvek, vždy 
vo výbore miestneho spolku SČK 
zvažujeme možnosti a formu po-
moci,” hovorí o aktivite Simona 
Jánošová. 

Miestni aktivitu privítali 

Srdiečko je v obci prvýkrát a je- 
ho realizácia aj vďaka sponzorom 
stála 400 eur.  

„Zatiaľ sme sa stretli s prevažne 
pozitívnou odozvou. Ľudia takú-

to aktivitu privítali. Samo- 
zrejme, nie každý je sto-
tožnený s filozofiou zberu 
plastových vrchnáčikov, ale 
my to berieme tak, že ak je 
toto možnosť, ako pomôcť, 
tak ju musíme využiť,” vy-
svetľuje Simona Jánošová 
a dodáva, že v Liskovej or-
ganizujú mnohé aktivity, 
ktoré presahujú hranice 
obce. Sú to najmä zbierky 
šatstva, potravín, športové  
a kultúrne aktivity členov, 
detí či obyvateľov Liskovej. 

Vzhľadom na krátkosť času  
a napriek výzve na stránke  
Miestneho spolku SČK 
Lisková a stránke Lisková 
žije sa im nepodarilo nájsť 
dobrovoľníkov na osadenie 
srdiečka. Oslovili súkrom-

nú firmu. ,,Ochotne nám poslala 
svojich pracovníkov a zabezpečila 
materiál firma Avestav, za čo sme 
veľmi vďační,” teší sa z pomoci Si-
mona Jánošová. 

Anna Zábojniková

R E G I Ó N

Výťažok zo zberu odovzdá obec rodine, ktorá sa ocitla  
vo finančných problémoch kvôli zdraviu či strate práce. 
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Srdiečko pomoci pred kultúrnym 
domom. Foto: archív S. Jánošovej
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Ceruzky a výkresy 
vymenila za Ipad. Dnes 
ilustruje tretiu knihu

T V Á R  Č Í S L A

Nerada kreslí krajinky, srdcu blízke sú jej detské kresby. 
Spolupracuje s vydavateľstvom Matys či s Dunajským 

pivovarom. Ružomberská ilustrátorka Michaela Šefranková 
nám ukázala, že kresliť sa dá aj inak, než len na papier. 

Anna Zábojníková           Anna Zábojníková



T V Á R  Č Í S L A

P
ri listovaní kníh nás 
vie omámiť vôňa, zau-
jať obálka, počet strán, 
samotný príbeh a nie-
koho aj kresby. Za niek-

torými stojí aj 26-ročná ružom- 
berská ilustrátorka Michaela 
Šefranková, ktorá nám ukáza-
la kreslenie pomocou tabletu 
značky Ipad. 

Kreslí odmalička 

Aj v prípade mladej Ružom- 
berčanky platí, že svoj ta- 
lent objavila už v útlom 
detstve. Pravdepodobne 
k tomu pomohli aj gény, 
pretože otec sa rád venoval 
kresleniu. Najskôr chodila 
na Základnú umeleckú ško-
lu, neskôr na Strednú školu 
úžitkového výtvarníctva, 
kde študovala maľbu a iné 
médiá. 

,,Často som sa už na základ-
nej škole zúčastňovala 
rôznych výtvarných súťaží, 
pričom niektoré som aj 
vyhrala. Mala som výbornú 
pani učiteľku, ktorá ma 
podporovala a posielala 
moje kresby na súťaže,” 
spomína Šefranková.

Po strednej škole sa 
rozhodla študovať na Katolíckej 
univerzite históriu. Štúdium ne-
skôr prerušila a odsťahovala sa do 
Bratislavy. Napokon sa opäť pri-
hlásila študovať, tentokrát dejiny 
umenia na Trnavskej univerzite. 

,,Počas štúdia v Trnave som býva-
la v Bratislave, kde som aj praco-
vala. Musela som každý deň ces-
tovať do školy, zo školy utekať 
do práce, a preto som sa po čase 
rozhodla, že školu nechám. Bolo 
to náročné,” hovorí Michaela  
a hoci už býva v Ružomberku, 
prácu si vzala so sebou. 

,,Pracujem externe pre Dunaj- 
ský pivovar, čo je jediný pivovar  
v strednej Európe,  kde sa pria-
mo na lodi varí pivo. Najskôr som 
začínala ako čašníčka a teraz pracu-
jem na marketingovom odde- 
lení. Vytváram etikety na pivo, 
plagáty na koncerty, nové jedálne 
lístky, logá, vizitky a spolupracu-
jem aj s inými grafickými firmami. 
Niekedy ide odo mňa len nápad, 
ktorý posuniem ľuďom, aby ho 
graficky spracovali,” približuje 
svoju prácu dolnoliptáčka.

 
Prišla ponuka,  
ktorá sa neodmieta 

Pred rokom však v práci spadła  
a zlomila si členok, ktorý jej muse-
li operovať. ,,Bola to taká zvláštna 
zhoda náhod. Deň pred úrazom 
som spoznala veľmi milú pani, 
ktorá pracuje vo vydavateľstve 
Matys. Keď som povedala, že 
kreslím, oslovila ma, či nechcem 
ilustrovať križky. Po operácii sa mi 
ozvala, dnes s nimi spolupracujem 
už rok,” hovorí Michaela a s úsme-
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vom dodáva, že pravdepodobne 
bola v správny čas na správnom 
mieste. 

,,Brala som to tak, že práca 
čašníčky jednoducho nie je na 
celý život a rozhodne som chcela 
v živote robiť to, čo ma baví naj- 
viac. Už keď som nedokončila vy-
sokú školu, mám príležitosť na 
sebe pracovať a posunúť sa ďalej.” 

Vydavateľstvo Matys založli  
v roku 1994 a vydáva hlavne 

knihy pre deti a mlá- 
dež. Spolupracuje aj s iný- 
mi renomovanými vyda- 
vateľstvami z celého  
sveta, no má aj svoju 
vlastnú tvorbu. ,,Jedným 
zo spolupracovníkov 
je aj jazykovedkyňa Si- 
byla Mislovičová. Pracuje 
ako vedecká tajomníčka 
Jazykovedného ústavu 
Ľudovíta Štúra. Napísala 
knihu s názvom Po čom 
piští školáčikova dušička. 
Bola to zároveň moja prvá 
knižka, ktorú som ilustro-
vala. Za päť mesiacov sa 
predalo 5-tisíc výtlačkov 
a chystá sa prvá dotlač  
z čoho sa všetci nesmierne 
tešíme,” začína rozprávať  
o svojom úspechu Michae-
la Šefranková. 

Verným priateľom  
je digitálny skicár

Počas tvorby knihy ide najmä  
o spoluprácu autora s ilustráto-
rom a ilustrátora s vydavateľst-
vom. Mladá ilustrátorka bola  
v kontakte aj s autorkou knižky. 
Dostala text, ktorý si prečítala 
 a z neho následne tvorila ilustrá-
cie. 

,,Nemala som nad čím váhať. Aj 
tak by som bola doma so zlome- 
nou nohou. Ponuku som vzala,” 
vysvetľuje mladá Ružomberčanka. 

Oveľa radšej než krajinky, kreslí 
detské ilustrácie. Foto: archív M. 
Šefrankovej



T V Á R  Č Í S L A

V knižke sa nachádzajú desiatky 
detských ilustrácií, ktoré tvo- 
rila netradične, no zároveň mo- 
derne. Pomocou iPadu. V digitál-
nom skicári veľkosti papiera sa 
nachádza kompletné umelecké 
štúdio, ktoré v priebehu pár kli- 
kov dokáže nakresliť čokoľvek, čo 
vytvorí vaša fantázia.  

,,Jednu ilustráciu viem nakresliť 
za pár hodín, niektoré za deň, iné 
aj za tri či štyri dni. Záleží, aký 
obraz chcem nakresliť. Nemám 
však rada krajinky, najradšej 
kreslím detské ilustrá-
cie,” vysvetľuje Michaela 
a začína hovoriť o druhej 
knihe. 

Opäť náhoda

Keď kreslila prvú det- 
skú knihu, prišla nová 
ponuka. ,,Opäť to bolo 
nečakané. Keď som ešte 
pracovala ako čašníčka, 
spoznala som jednu milú 
ženu, ktorá mi dala vizit-
ku som slovami, že ma 
ešte bude potrebovať. Na-
pokon to bolo naopak. Po 
operácii sa mi ozvala, že 
jedna známa cestovateľ-
ka a influencerka hľadá 
ilustrátorku pre knihu,” 
hovorí o novej príležitos-
ti Michaela. 

Napokon mladej ilustrátorke 
poslala dve fotografie, ktoré 
mala prekresliť. Výsledok sa jej 
zapáčil, dolnoliptáčke ponúkla 
spoluprácu. Knihu napísal cesto-
vateľkyn priateľ Tom Jurka a na- 
zýva sa Cesta dvou. 

,,Bolo to veľmi zaujímavé. Kniž-
ka má cez 300 strán, mala som 
nakresliť 56 ilustrácií a obálku. 
A hlavne, polovica knihy obsa-
hovala moje ,,obľúbené krajinky”. 
Ťažké to bolo vtedy, keď nemali 
spoločnú fotografiu a musela som 

spoločný záber vyskladať z dvoch, 
niekedy až štyroch odlišných. Boli 
to ,,prekresľovačky” fotografií, no 
tu som pochopila, že viac ma baví 
tvoriť detské ilustrácie. Vtedy 
tvorím z vlastnej hlavy, nič ne-
prekresľujem,” hovorí Michaela. 

Šikovná ilustrátorka práve 
dokončila svoju tretiu knihu, 
ktorá by sa mala  začať predávať  
v októbri. Ide o ,,prerábku” knihy  
z roku 1961 od Eleonóry 
Gašparovej - Ahoj, prvá trieda. 

,,Bude tam veľa ilustrácií a možno 
bude aj lepšie spracovaná ako prvá,  
pretože už som vedela, čo ma 
čaká. Do konca roka by mali vyjsť 
ešte dve knižky. Jedna je cesto- 
vateľská, kde bude len 6 ilustrácií 
a obálka. A druhou budú dotyko- 
vé riekanky, ktoré budú prinášať 
deťom hravosť, prijemnú rodičov-
skú blízkosť a dotykový zážitok, 
ktorý sa premení na príbeh. 

Aj napriek tomu, že by ste mladú 
ilustrátorku videli najčastejšie  
v rukách s iPadom, kreslí aj ručne. 
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Ide najmä o portréty na zákazku, 
ktoré si u Michaely zažiadajú. 

V budúcnosti by rada učila 
kresliť aj iných 

,,Stále premýšľam nad tým, že by 
som chcela učiť deti v umeleckej 
škole. Určite by som chcela mať aj 
niečo svoje, možno práve ateliér 
by mi poslúžil na rôzne work-
shopy, kde by som  nielen deti, ale 
aj dospelých učila kresliť či niečo 
vyrábať,” hovorí o budúcich plá- 
noch ilustrátorka. 

Zároveň sa zamýšľa či je 
práve Ružomberok mies- 
tom, ktoré praje umel-
com. ,,Päť rokov som žila 
v Bratislave. Je tam nepo- 
rovnateľne viac možností, 
konajú sa mnohé poduja-
tia. Často aj na ulici alebo 
v kaviarňach, kde ľudia 
učia iných v rámci svojho 
voľného času,” porovná-
va možnosti v Bratislave  
a v Ružomberku. 

Ilustrátorka však hovorí aj 
o tom, že v dnešnej dobe 
sú dôležité aj sociálne siete 
a stotožňuje sa s výrokom, 
kto nemá sociálnu sieť, ako-
by ani neexistoval. 

,,Mám vlastnú webovú stránku, 
no fungujem aj na sociálnych 
sieťach, hoci nie tak často, akoby 
som chcela. Popri kreslení kníh 
už na pridávanie fotiek neostane 
veľa času. No je to dôležité, ak by 
som sa viac venovala reklame, 
možno by som mala aj viac záka-
zníkov,” vysvetľuje. 

Sleduje aj tvorbu iných umel-
cov. Najviac sa jej páči Tina Mi-
nor, Adrián Macho, ale aj Zuzana 
Mrvová. Veľmi rada sledujem aj 
tvorbu učiteľov zo strednej školy, 
ktoré som navštevovala, uzatvára 
šikovná Michaela.

Namiesto ceruziek používa Ipad. 
Foto: archív M. Šefrankovej



Celoslovenskú spomienkovú tryznu 
„Nezabudnutí susedia“ pri príležitos- 
ti Dňa obetí holokaustu a rasového 
násilia sa štvrtok 9. septembra kona- 
la aj v Synagóge v Ružomberku. 
Presne o 10.00 h sa rozozvučali 
sirény a zvony a nasledovala minúta 
ticha. Pietna akcia mala vo všetkých 
67 mestách a obciach na Slovensku 
jednotný scenár.

Účastníkom sa prihovoril čestný 
predseda Ústredného zväzu 
židovských náboženských 
obcí (ÚZŽNO) v Slovenskej 
republike Pavol Traubner, 
preživší holokaust. „Bývali 
sme pri parku, do ktorého 
nemohli ísť psy a Židia. Raz 
som sa tam hral, tak mo-
jej mame povedali, aby sa 
to viacej nestalo, lebo ma 
zastrelia,“ uviedol okrem 
iného vo videu. Napriek 
útrapám, ktoré prežila jeho 
rodina, sa na nikoho neh-
nevá. Dokonca s pokorou 
po skončení vojny ako lekár 
vyšetril aj gardistu, ktorý prenasle-
doval jeho mamu. 

Po dojemných slovách profesora 
Traubnera zaznel prostredníctvom 
videoprojekcie príhovor generálne-
ho biskupa Evanjelickej cirkvi aug- 
sburského vyznania na Slovensku 
Ivana Eľka. Poukázal v ňom aj na 
fakt, že po druhej svetovej vojne 
téma holokaustu zostala dlho za-
budnutá. Nespomínali sa osudy od-
vlečených ľudí do koncentračných 
táborov. Podľa neho je správne, že 
teraz sa konajú spomienky na našich 
susedov. „Nech si nikto z nás nerobí  
z tejto udalosti politický marke- 
ting,“ podotkol v tejto súvislosti I. 
Eľko.

Nezabudnutí susedia

Potom prečítali 70 mien židovských 
spoluobčanov, ktorí nepreži-
li holokaust, zapálili sviečky za 
každých desať obetí a symbo- 
licky položili kamienky. Spomien- 
ková tryzna pokračovala čítaním 20 
mien záchrancov Židov, ocenených 
titulom Spravodlivý medzi národmi 
a desiatich mien neocenených hrdi-
nov bez zbrane. Pietna spomienka 
pokračovala modlitbou za zom-
retých – Kadiš v aramejskom ja- 

 
zyku, ktorú prostredníctvom tele-
mostu predniesol Michail Borisovič 
Kapustin, hlavný rabín Slovenska.

Okamihy spomienkového poduja-
tia Nezabudnutí susedia umocnili  
v hre na klavíri Stefka Palovičová 
– Kovačeva z Katolíckej univerzity  
v Ružomberku a umeleckých slo-
vom Alexandra Staňová, ktorá bola 
aj moderátorkou spomienky. 

Deň obetí holokaustu  
a rasového násilia

Slovensko si v tento deň pripomí-
na 80. výročie prijatia Židovského 
kódexu, teda protižidovskej právnej 

normy schválenej vládou Sloven-
ského štátu v roku 1941. Znamenal 
začiatok vyčleňovania židovských 
spoluobčanov zo spoločnosti, ich 
ponižovania, ale aj arizácie majet-
kov a nakoniec deportácie do kon-
centračných táborov.

Židovský kódex prijala vláda Slo- 
venského štátu 9. septembra 
1941. Legislatívna norma v rozsa-
hu 270 paragrafov sumarizovala 

dovtedy prijaté pro-
tižidovské nariadenia 
a ďalej ich rozširovala. 
Radila sa medzi naj- 
tvrdšie protižidovské 
právne opatrenia v Eu-
rópe a jej tragickým vy-
ústením bolo 70-tisíc 
o b e t í  h o l o k a u s t u  
z územia vtedajšieho 
Slovenska.

Inšpiráciou sa síce stali 
nacistické Norimberské 
zákony, ale boli to pred-
stavitelia vojnového 

Slovenského štátu, ktorí vyhlásili 
vlastných občanov za menejcen-
ných a vystavili ich prenasledovaniu  
a diskriminácii. Cieľom bolo zbaviť 
časť vlastných občanov ľudských 
práv a majetku. Všetci Židia museli 
nosiť žltú hviezdu, vylúčili ich zo 
škôl, zamestnania a museli trpieť 
rôzne nedôstojné opatrenia, ktoré 
viedli až k deportáciám do táborov 
smrti. Väčšina z nich sa už nevrátila.

Vláda SR na svojom rokovaní  
v predvečer Dňa obetí holokaustu  
a rasového násilia v stredu 8. sep-
tembra schválila uznesenie, ktorým 
sa ospravedlňuje za Židovský kódex. 
 
Miroslav Parobek

S P O L O Č N O S Ť

Slovensko si pripomína 80. výročie prijatia Židovského kódexu. 
Vyústením bola smrť viac ako 100-tisíc slovenských Židov.
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Spomienka sa konala aj v ružomberskej 
synagóge. Foto: Fedor Polóni



F O T O R E P O R T Á Ž

Dielo Ľudovíta Fullu sa snažili organizátori festivalu priblížiť aj najmenším.
Foto: Jaroslav Moravčík
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Na zakladateľa slovenskej moderny spomínali bývalý riaditeľ Liptovského múzea  
Ladislav Cserei a akademický maliar Ján Kudlička. 

Foto: Jaroslav Moravčík



F O T O R E P O R T Á Ž

Kurátorka stálej výstavy Ľudovíta Fullu Katarína Bajcurová približuje  
ženský princíp v majstrovej tvorbe.
Foto: Jaroslav Moravčík

Súčasťou trojdňového festivalu bolo aj vystúpenie speváčky Kataríny Koščovej. 
Foto: Jaroslav Moravčík
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F O T O R E P O R T Á Ž

Názov festivalu pripomínali aj veľké písmená v centre mesta.
Foto: Jaroslav Moravčík

3 0

Na ,,Fullovu” nôtu zahral a zatancoval Folklórny súbor Liptov. 
Foto: Jaroslav Moravčík



F O T O R E P O R T Á Ž

Atmosféru v centre mesta spestrila aj Vojenská hudba Banská Bystrica.
Foto: Jaroslav Moravčík

V uliciach mesta nechýbali ani tvorivé aktivity pre najmenších. 
Foto: Jaroslav Moravčík
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Cestovný ruch, ktorý v poslednom 
období neprinášal veľa dobrých 
správ, má dôvod na radosť. Na 
Liptove bol slávnostne otvorený 
nový Hotel Akvamarín****, 
ktorý zásadným spôsobom 
rozširuje ponuku služieb v tejto 
obľúbenej turistickej destinácii.  
 
„Ide o najväčšiu investíciu  
v Bešeňovej od roku 2017, kedy 
sme tu otvorili prvý holistický ho-
tel na Slovensku - Galéria Thermal 
Bešeňová. V novom ubytovacom 
komplexe nájde prácu 50 ľudí. 
Našou prioritou bolo, aby hotel 
vhodne doplnil ponuku služieb  
a dal priestor pre perfektnú rezort-
nú dovolenku pri vode so všetkými 
možnými dostupnými benefitmi. 
Výstavba v čase pandémie síce ne-
bola jednoduchá, ale pozeráme sa 
dopredu a veríme, že cestovný ruch 
Liptova má aj vďaka tejto novinke 
o jeden drahokam navyše,“ infor-
moval Róbert Šmitala, riaditeľ hos-
pitality vodných parkov Bešeňová 
a Tatralandia.  

Nový hotel v Bešeňovej 

Spolu 9-podlažný apartmánový 
komplex je priamo prepojený s are- 
álom vodného parku a opticky uzav- 
rel celý vodný komplex. Veľkým 
benefitom je vybudovanie prepo-
jovacej chodby, ktorá umožňuje 
prejsť do krytej bazénovej haly 
priamo bez nutnosti vychádzania 
von. Na prvom nadzemnom podlaží 
sa nachádzajú vstupné priestory  
s recepciou, lobbybar a reštaurá-
cia s kapacitou 190 osôb. Na najvy-
ššom podlaží sa nachádza sky bar 
s jacuzzi. Hotel je vhodných pre 
rodiny s deťmi a ponúka 235 štúdií 
a apartmánov. „Každá izba u nás je 
klimatizovaná, má výhľad na vodný 
park a čo je určite najväčšie lákad-
lo, naši hostia majú vstupy do ter-
málneho srdca Liptova zadarmo,“ 
informovala Lenka Smitková, ria-
diteľka hotela Akvamarín. Súčasťou 
ponuky je aj vlastný termálny ba-
zén, no hostia budú mať k dispozícii 
aj všetky atrakcie vodného parku. 
Ďalším lákadlom je možnosť vy-
užívať bazény pred aj po hodinách 
vyhradených pre verejnosť. 

Náklady na výstavby  
sa navýšili o štvrtinu

„Investícia do hotela bola vo výške 
23 miliónov eur, čo je o zhruba 25 
percent viac, ako sme pôvodne 
plánovali. Bola to jedna z ťažkých 
úloh. Pandémia, opakujúce sa 
problémy s dodávkami, snaha 
zachovať vysokú úroveň. Mali 
sme ambíciu postaviť niečo také, 
čo nikde v blízkom okolí nie je  
a som šťastný, že sa to aj podari-
lo,“ informoval investor Dr. Nodari 
Giorgadze, bývalý majiteľ Thermal 

parku Bešeňová – GINO Paradise.

„Verím v reštart cestovného ruchu  
a aj tento hotel môže byť nádejou, 
že i v ťažkých časoch môže vzniknúť 
niečo nové a dokonca aj niečo takto 
veľkolepé. Dovolenka na Slovensku 
je bezpečná a aj v domácom pro- 
stredí sa dá vytvoriť kus nefalšovanej 
exotiky. K bazénu s vlnami, stálej 
tropickej teplote v interiérových 
priestoroch vodného parku pribu-
dol hotelový komplex, na aký sme 
boli zvyknutí len v letoviskách  
a to navyše s bonusom v podobe 
výhľadu na naše krásne okolité 
kopce. Verím, že si nájde svoju 
klientelu a vhodne doplní ponuku 
nášho atraktívneho regiónu,“ pove- 
dala Darina Bartková, riaditeľka 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu (OOCR) REGION LIPTOV. 
Vodné parky na Liptove sú lákad-
lami regiónu celoročne. Ponúkajú 
výbornú ponuku relaxu aj zábavy 
bez ohľadu na rozmary počasia.

„Vďaka tomuto hotelu má celá 
Bešeňová pre turistov k dispozícii 
spolu 2 500 lôžok, z toho vodný 
park 1 500 lôžok a v obci je ďalších 
tisíc lôžok. Len si prajem, aby doba 
covidová konečne pominula, aby 
cestovný ruch nabral nový dych 
a nezatvárala sa krajina. Nech  
k nám ľudia chodia ďalej za relaxom 
a cítia sa u nás príjemne,“ uviedol 
starosta Bešeňovej Martin Baran. 
Obec Bešeňová je silne napojená 
na cestovný ruch výpadok spôso-
bený pandémiou pocítila obec-
ná kasa aj samotní obyvatelia. 
 
Tlačová správa OOCR

E K O N O M I K A

Vodný park Bešeňová - termálne srdce Liptova, má novú  
dominantu. Je ním apartmánový Hotel Akvamarín****   

s kapacitou 940 lôžok. Ide o najväčší hotel v regióne a zároveň 
jeden z najväčších ubytovacích komplexov na Slovensku.
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Výhľad na akvapark z nového hotela. 
Foto: OOCR REGION LIPTOV



Na sklonku augusta uplynulo 
presne 40 rokov, odkedy vyrobi-
la celulózka vo vtedajšom CPK  
v Ružomberku prvú nebielenú ih-
ličnatú sulfátovú celulózu. 

Stavebné práce začali v roku 1978

Spustenie celulózky bolo pre 
závod dôležitým míľnikom, 
ktorý zásadným spôsobom zme-
nil ďalší vývoj výroby papiera  
v Ružomberku a papierne sa zaradili 
medzi špičku priemyselných pod-
nikov na Slovensku. Hoci už od-
vtedy celulózky prešla niekoľkými 
ďalšími prestavbami, všetky in-
vestície preukázali, že pôvodné 
podklady a umiestnenie boli veľmi 
kvalitne a nadčasovo riešené  
a spĺňajú náročné požiadavky pre 
rozvoj závodu až dodnes. 

Stavebné práce začali v novembri 
1978 takpovediac na zelenej lúke  
a trvali iba 34 mesiacov, čo bolo na 
stavbu takéhoto rozmeru neobyčaj- 
ne krátke obdobie. Spomedzi troch 

40 rokov výroby celulózy

zahraničných spoločností, ktoré 
mali záujem podieľať sa na výstavbe, 
bola vybratá za komplexného dodá-
vateľa celulózky kanadská firma SI-
MONS z Vancouveru. Spoluprácu 
s touto firmou dodnes pripomína 
drevený totem, ktorý sa nachádza 
pred administratívnou budovou 
celulózky. Počas tohto obdobia sa 
postavil nový drevosklad, várňa s 8 
varákmi, bieliareň, nový vysušovací 
stroj, regeneračný kotol, či kotol 
na drevný odpad. Dôležitými 
súčasťami výstavby boli aj prelož-
ka Váhu a jeho prítokov, výstavba 
204 m vysokého komína, či vybudo-
vanie nákladnej stanice pre potreby 
CPK v Liskovej. 

Najväčšou modernizáciou  
bol projekt 2000

Po roku 1990 sa museli ako občania, 
tak aj fabriky vyrovnávať s dopadmi 
prechodu na trhovú ekonomiku. 
Nevyhnutnou podmienkou na do-
siahnutie konkurencieschopnosti 
v budúcnosti bola modernizácia 
a ekologizácia výroby. V nasledu-
júcich rokoch bolo preto zreali- 
zovaných niekoľko významných 
investícií zameraných na zníženie 
dopadu na životné prostredie. 
Významnými boli napríklad spus-
tenie tzv. kyslíkového bielenia  
v roku 1993, či v roku 1995 inštalá-
cia jednej z najmodernejších tech-
nológií pri varení buničiny - tzv. 
systém RDH, ktorý umožnil úplne 
vylúčiť plynný chlór z procesu biele-
nia a a buničina sa tak zaradila do 
kvality ECF (Elemental Chlorine 
Free) – bez použitia elementárneho 
plynného chlóru. 

V rokoch 2003-2004 prebiehal 
projekt Impulz, ktorý sa výrazne 
dotkol viacerých častí celulózky, 
ktorá bola zmodernizovaná pomo-
cou najlepších dostupných tech-
nológií. Celková výška investície, 
ktorá mala pozitívny vplyv na 
životné prostredie, sa vyšplhala na 
240 miliónov eur. Ďalšou dôležitou 
investíciou bol v rokoch 2008-2009 
projekt Biela ruža, ktorým sa výro-
ba celulózy v Mondi SCP zaradila 
medzi svetových lídrov vo výrobe 
bielenej sulfátovej celulózy. 

Poslednou najväčšou moderni- 
záciu celulózky od jej výstavby 
bol v roku 2019 ukončený Projekt 
2000, ktorý sa dotkol takmer každej 
časti závodu a produkcia bielenej 
buničiny sa zvýšila z 1 620 ton na 
takmer 2 000 ton za deň. Moderni- 
zácia celulózky bola súčasťou 370 
miliónovej investície do nového 
papierenského stroja PS19, ktorý 
vyrába nový inovatívny druh kartó-
na. „Za posledných 40 rokov prešla 
naša celulózka naozaj dlhú cestu  
a každá jedna investícia znamenala 
pre náš závod veľký posun vpred  
z hľadiska výroby, životného pros-
tredia a aj efektivity. Treba však 
poznamenať, že okrem investícií 
sú dôležití aj ľudia, ktorí tu pracuju  
a naša spoločnosť je oprávnene 
hrdá na svojich skúsených a vzde-
laných zamestnancov. Celulóz-
ka ja dôležitou súčasťou nášho 
úspešného príbehu, pretože mať 
vlastnú a kvalitnú celulózu je pre 
nás veľkou devízou”, hovorí Peter 
Baláž, riaditeľ pre výrobu celulózy. 

Tlačová správa Mondi SCP

E K O N O M I K A

Spoločnosť Mondi SCP zorganizovala pri tejto príležitosti 
stretnutie bývalých zamestnancov závodu CPK (Celulózovo– 

papierenský kombinát), aby si spoločne zaspomínali 
na začiatky výroby celulózy v Ružomberku. 
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Stretnutie bývalých zamestnancov.
Foto: Martina Piláriková 



Anna Zábojníková           Zo zbierkového fondu Liptovského múzea

Od premietania pod holým 
nebom po prvé stále kiná  

H I S T Ó R I A

Do nežnej revolúcie mal Ružomberok tri kiná.  
Nazývali sa Apollo, Kultúra aj Mier.
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H I S T Ó R I A

S pukancami v ľavej  
a nápojom v pravej ruke 
kráčame do kinosály. 
Vravu ľudí, ktorí  
s napätím čakajú na 

filmovú novinku, prehlušujú ešte 
hlasnejšie reklamy. Taký je bežný 
obraz súčasného kina a len málok-
to by si dnes vedel predstaviť, že 
prvé filmy sprevádzali zvukom 
hudobníci, ktorí stáli vedľa. 

Premietalo sa na Mýte  
aj u Čavojov

Kinematografia má mnohé  
a rôznorodé 
poslanie. Je 
predovšetkým 
r o z p t ý l e n í m , 
ktoré priťahu-
je masy. Pri- 
hovára sa k nim 
obrazom, slo-
vom, zvukom aj 
hudbou. Kine- 
m a t o g r a f i u  
a jej rozvoj na 
Liptove spra-
coval Wiliam 
Weiss vo svojej 
práci, ktorú by 
ste dnes naš-
li v knižnici  
v Liptovskom 
múzeu. 

Pri jej čítaní 
sa dozvedáme, 
že po prvom 
p r e m i e t a n í  
v roku 1895 v Paríži sa na územie 
Slovenska dostáva kinematograf, 
prístroj na premietanie pohy-
blivých obrázkov, až na prelome 
19. storočia. Najprv do veľkomiest, 
potom aj do menších mestečiek. 
Začiatky kín na Liptove sa viažu 
na tri strediská, putovné kiná 
dochádzajú do Ružomberka, Lip-
tovského Mikuláša a Štrby. 

Po prvýkrát sa v Liptove pre-
mietalo v Ružomberku podľa 

archívnych záznamov pomocou 
putovného kina jednotlivcami, 
potulnými komediantami či kon-
cesionárni. ,,Najčastejsie sa pre-
mietalo na Mýte, u Čavojov a pod 
šírim nebom na Sihoti. Najstarší 
archívny záznam hovorí o elek-
trickom divadle ,,Bieskop”, ktoré 
sa uskutočnilo na Sihoti 1. júla 
1909,” uvádza Wiliam Weiss. 

Po tomto predstavení sa už rých-
lo striedali ďalšie putovné kiná, 
ktoré hrali v meste niekoľko 
dní pohyblivé obrázky. Uvedené 
prístroje boli dávané do pohybu 

ručne a poháňane boli petrolejom 
alebo inými pohonnými látkami. 
Majitelia premietali filmy nemé, 
neskôršie zvuk nahradzovali hu-
dobníci. 

Prvé kino bolo Apollo

Prvé stále kino v Ružomberku 
vzniklo v roku 1912. Za jeho vy-
budovaním stáli Karol Geldner  

a Samuel Hegedus. ,,Budova bola 
postavená na rohu Madačanskej  
a Dončovej ulici a kino bolo po- 
menované Apollo. Slúžilo aj pre 
okolité obce. Spočiatku boli  
v tomto kine hrané len nemé 
filmy, až o dva roky neskôr sa us-
kutočnil pokus oživiť nemý film,” 
spresňuje Wiliam Weiss. 

Pribudli kiná Kultúra a Mier

V Ružomberku napokon došlo aj 
k výstavbe nového kina Kultúra. 
Do dnešných dní sa nezachoval 
len názov, kino funguje ako je- 

diné v meste aj 
dnes. Premieta- 
nie začalo v roku 
1929 zvukovým 
filmom. 

Prvý zvukový 
film sa premietal 
aj v kine Apol-
lo v roku 1932. 
Film českej pro-
dukcie niesol 
názov Skalní 
ševci, čo svedčí 
o tom, že v tom 
čase už mohli 
byť premietané 
aj filmy bez ti- 
tulkov.  

Neskôr sa k dvo- 
jici stálych kín 
pridalo aj kino 
Mier, ktoré bolo 
pre pracujúcich 

v niekdajšej textilke. Dnes je 
na jeho miesta postavená aula 
Katolíckej univerzity v Ružom- 
berku. 

Poznámka redakcie:

Rozsiahlejší článok o kinách  
v Ružomberku prinesieme na we-
bovej stránke rkmagazin.sk 
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Budova niekdajšieho kina Apollo  
v Ružomberku. Foto: Zo zbierkového 
fondu Liptovského múzea



Peripetie pri nájomných by-
tovkách na sídlisku Plavisko, 
mĺkvo okolo individuálnej by-
tovej výstavby (IBV), kde sa 
začali procesy nedávno hýbať 
na Dielci a Hríboch v Černo-
vej, sem-tam zachytenie správy  
o pripravovaných projektoch 
súkromných developerov. Viď 
Malé Tatry či zámer investora na 
Rovni. 

Aj pri týchto témach si ne-
jeden miestny povzdychne, že sa  
v Ružomberku nič nedeje. Nieže-
by chýbajúci stavebný ruch bol 
jediným dôvodom nenapredu-
júceho rozvoja mesta. Celkovo sa 
treba pozrieť na verejný priestor  
a prostredie, v ktorom obyvate-
lia mesta žijú. Symbolicky to ak-
tuálne korunuje poškodená dlaž-
ba na Podhore. 

Na mieste je preto otázka, čo robí 
samospráva pre rozvoj mesta. No 
možno ešte dôležitejšia je, ako to 
robí. O zhodnotenie sme požiada-
li nezávislých odborníkov – ar-
chitektov, ktorí v meste pôsobia 
alebo z neho pochádzajú. 

Pýtali sme sa: Aký je spôsob 
výstavby v Ružomberku? Pris-
tupuje radnica ku koncepčnému 
plánovaniu? Na čo by sa vedenie
mesta malo strategicky zamerať? 
Je dostatočná spolupráca medzi 
mestom a architektmi? 

Architekti: v meste 
chýba vízia  

Z desiatich oslovených nám na-
pokon odpovedali traja. 

Ing. arch. Vavrinec Kendera
 
„Mesto zanedbáva koncepčné 
plánovanie dlhodobo. Je to spôso-
bené premenlivosťou politickej 
scény a nastavením pravidiel. 
Pokusy o stanovenie vízie, kam 
má mesto smerovať, stroskotali 
a boli nazvané snami. Politici sa 
vždy uchýlia k jednoduchým krát-
kodobým riešeniam, ako oprava 
chodníkov, aby niečo po nich os-
talo. Takýmto spôsobom sa veci 
len udržujú, ale nerozvíjajú. 

Útvar hlavného architekta by mal 
pôsobiť nezávisle a mať dosť času 
a prostriedkov na spracovanie 
koncepcií. Tak to je len podria- 
denou štruktúrou vedenia mesta. 
Desať rokov pripomíname po-
trebu dokumentov ako Manuál 
verejných priestranstiev, Kon-
cepcia bytovej politiky, Stratégie 
pre dopravné problémy aťď. Mes-
to architektov prizýva často, ale 
výslednica a pamäť týchto konzul- 
tácii je nejasná. Skôr sú to len 
pokusy o komunikáciu.“

Ing. arch. Oto Nováček Ph.D.
architekt a urbanista na Sekcii 
verejných priestorov Metropolit-
ného inštitútu Bratislavy.

„Základným problémom výstavby 
v meste sa javí byť predovšetkým 
chýbajúca vízia mesta, absencia 
strategického nastavenia procesov 
a ich následné pretavenie do urba- 
nizmu mesta. Absencia urbanizmu  
v meste, ktorý je kľúčovou činnosťou 
určujúcou rozvojové rámce, a to nie 
len po stavebnej stránke, spôsobu-
je chybné rozhodnutia s dlhotr- 
vajúcimi následkami. Javy ako 
rozdrobovanie mesta pozdĺž do-
pravných tepien, predovšetkým 
Bystrická cesta, a jeho plošného 
rozširovania vytvárajú mesto 
závislé od automobilov. Pozo- 
rovateľné to je napríklad na ex-
panzii satelitných dedín - sub-
urbanizácia v okolí mesta, či  
v umiestňovaní nových služieb  
a prevádzok do automobilo-
vo orientovaných komplexov, 
ktoré zhoršujú dopravnú situáciu  
v meste. V tejto otázke mesto nez-
vláda plne využiť potenciál hro-
madnej dopravy pre vytvorenie 
kvalitných prepojení medzi ťažis- 

P O R O T A
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Ale i nastavenie procesov či strategické dokumenty, ktoré by 
fungovali ako strážcovia budúceho rozvoja mesta. Väčšie slovo 
by pri tom mal mať aj dlhodobo podceňovaný Útvar hlavného 

architekta. Svetlým bodom je aktuálna stavebná uzávera oblasti 
Hrabovo - Malinô Brdo.  



P O R O T A

kovými bodmi presunu obyvateľov 
na rôznych úrovniach mesta a jeho 
okolia. 

Mesto a jeho kvalitu je potrebné 
chápať a rozvíjať aj po jeho nefyzickej 
stránke. Tu mi zásadne absentuje širšia 
odborná i spoločenská diskusia nie- 
len k dôležitým nástrojom plánovania  
a tvorby Plánu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja, Územného plánu  
mesta či jednotlivých zón a iných 
dokumentov. Táto diskusia by 
sa mala odzrkadliť do spome-
nutých dokumentov, ktoré fun-
gujú ako strážcovia budúcej kval-
ity výstavby a rozvoja. To sa však  
v Ružomberku nedeje, alebo iba 
vo veľmi obmedzenom rozsahu. 
Zásadným bodom, ktorý nie je do-
posiaľ v meste rozvíjaný, je úloha 
mesta v širšom územnom rozvo-
ji v rámci celého svojho okresu  
a v konečnom dôsledku i spádovej 
oblasti. 

Mesto by malo byť schopné ko-
munikovať a koordinovať svoj 
rozvoj s rozvojom okolitých obcí, 
z ktorých mnohí obyvatelia do 
mesta pravidelne dochádzajú 
za prácou, nákupmi, či voľnoča- 
sovými aktivitami. Samostatnú rolu 
zohráva strategické plánovanie vy-
užívania krajiny, integrácia zelenej 
a modrej infraštruktúry, reak-
cia na klimatickú zmenu formou 
eliminácie tepelných ostrovov, či 
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reakcia na lokálne povodne for-
mou narábania s dažďovou vodou. 
Zásadnú otázku v meste zohrá-
va i kvalita ovzdušia. Ani jedna  
z týchto tém nie je dostatočne 
integrovaná do rozvojových kon-
cepcií mesta. Svetlou lastovičkou je 
azda vyhlásenie stavebnej uzávery  
a snaha o spracovanie územného 
plánu zóny na Malinom Brde. Za-
meranie sa na tieto témy pritom 
predstavuje kľúčový aspekt skva- 
litňovania nielen mestského pros-
tredia, ale i ekosystémov v širšom 
vnímaní. 

Spoluprácu mesta s architekta-
mi je možné hodnotiť na dvoch 
úrovniach – na spoluprácu a pod-
poru vlastného Útvaru hlavného 
architekta; a na spoluprácu  
a podporu externých odborníkov 
na urbanizmus a architektonickej 
obce ako takej. Samotný útvar 
hlavného architekta je dlhodo-
bo devalvovaný a podceňovaný 
orgán verejnej správy, ktorý 
však štandardne zohráva nezas-
tupiteľnú úlohu v nastavovaní  
a udržiavaní kvality rozvoja. 
Jeho systematické potláčanie  
a byrokratické zahlcovanie má 
za následok vyššie spomenutý 
stav a postupný úpadok činností 
a nástrojov samotných. Samotná 
spolupráca mesta s externými od-
borníkmi je čisto na zvážení jeho 
zástupcov, avšak ako taká sa javí 

ako nedostatočná. Ak aj k takej- 
to spolupráci dochádza, tak je 
väčšinou problematická, pričom 
zo strany mesta je nedostatočná 
komunikácia s týmito odborník-
mi ako aj ich časté nepochopenie, 
či devalvácia ich skúseností  
a schopností.“

Ing. arch. Martin Bišťan
Autorizovaný architekt – vedúci ateliéru

„Naše mesto má v princípe kon-
cepčné plánovanie v programe. 
Druhá vec je, že jeho realizácia 
naráža na limity ľudí, ktorí to majú 
na starosti. 

V posledných šiestich rokoch sa 
naozaj nič v oblasti výstavby nede- 
je, ak nepočítame obnovu Ob-
vodovej cesty. Chýba tiež čerpanie 
eurofondov a akákoľvek snaha  
o obnovu. Čo sa týka spolupráce 
vedenia mesta s architektami 
– tá je už, žiaľ tradične, minimál-
na. Naši úradníci sa nepotrebujú  
s nami radiť, veď aj kauza zrušenej 
súťaže na mestskú plaváreň je toho 
dostatočným dôkazom.“



Marián Bystričan patrí iba do úzkej 
spoločnosti približne 300 rozhod-
cov na svete vlastniacich  rozhod-
covský modrý odznak (blue badge). 
Modrý odznak vlastnia rozhodco- 
via, ktorí rozhodujú medzinárodné 
zápasy na najvyššej úrovni a na naj- 
väčších podujatiach. 

„S rozhodovaním na 
nižšej úrovni som 
začínal okolo roku 
1975, to len na amatér-
skej úrovni ako hobby. 
Pôvodne som sa však 
mal stať rozhodcom  
v športe číslo 1 - vo fut-
bale. Po skončení mojej 
nie príliš dlhej futbalo- 
vej kariéry ma nahovo-
ril vtedajší špičkový 
rozhodca Stanislav 
Bomba, aby som si to 
vyskúšal. Postupoval 
som pomerne rýchlo,  
a pravidelne som rozho-
doval krajské súťaže. 
Dokonca, ako mladému 
ambicióznemu rozhod-
covi sa mi núkala šanca 
postúpiť do ligových 
súťaží,“ spomína na svo-
je začiatky Marián Bys- 
tričan.

„V roku 1987 nastal zlom 
a ja som dostal ponuku zastávať 
funkciu predsedu stolnotenisového 
oddielu. Po zvážení som túto po-
nuku prijal, kariéra futbalového 
rozhodcu sa týmto rozhodnutím 

Rozhodca už na piatej 
paralympiáde

skončila,“ dodal o svojej ceste 
Ružomberčan. 

Rozhodovanie mu však začalo 
počas zastávania funkcie predsedu 
oddielu chýbať. ,,S futbalom sa to 
už však nedalo spájať, preto som sa 
dal na rovnakú činnosť v stolnom

tenise. Postupne som si zvyšoval 
svoju rozhodcovskú licenciu od naj- 
nižšej, až po licenciu medzinárod-

ného rozhodcu, ktorú som získal  
v roku 1996,“ priblížil Bystričan. 

Rozhodca na všetkých 
významných podujatiach

Marián Bystričan sa zúčastnil 
okrem Olympijských hier všetkých 

vrcholných podujatí ako 
Majstrovstvá Európy 
(ME), Majstrovstvá sveta 
(MS) a Paralympijských 
hier. Na konte má prib-
ližne 40 účastí na MS  
a ME, na paralympiáde 
bol piatykrát. „Vyzdvihol 
by som moje posledné 
finále na  Paralympijských 
hrách 2020 v Tokiu, finále 
MS juniorov v Kapskom 
meste, finále ME v Jekate- 
rinburgu, finále Grand fi-
nal v Astane (Kazachstan). 
Je to krásny pocit, keď v te- 
levízii, ktorú pozerá aj päť 
miliard divákov na svete, 
zaznie meno slovenského 
rozhodcu. Rozhodoval 
som všetkým najlepším 
hráčom a hráčkam sve-
ta, to je obrovský záži-
tok stretnúť sa s nimi, 
podávať si ruku.“

Okolo stolného tenisu 
sa pohybuje už niekoľko 

desiatok rokov, zastával viace-
ro funkcií. Bezpochyby môžeme  
o Mariánovi Bystričanovi pove-
dať, že je jedným z najskúsenejších 
funkcionárov v stolnom tenise 

Š P O R T

Za jeho športovým úspechom sú desiatky rokov práce a rozho-
dovania tisícok zápasov. Okrem stolného tenisu pískal aj futba- 

lové zápasy. S úspešným slovenským rozhodcom Mariánom  
Bystričanom sme sa rozprávali o jeho kariére a živote. 
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Marián Bystričan na paralympiáde 
 v Tokiu. Foto: Archív M. Bystričana.  



na Slovensku. „Vykonával som 
prakticky všetky možné funkcie 
v stolnotenisovom hnutí. Bol som 
podpredsedom Slovenského zväzu 
stolného tenisu, neúspešným kan-
didátom na funkciu predsedu. Mal 
som na starosti riadenie sloven-
ských súťaží, vzdelávanie rozhod-
cov, trénerov a podobne. Bol som 
dlhoročným predsedom ružom- 
berského klubu terajšieho ŠKST 
Ružomberok. Tu som zabezpečo- 
val celú agendu ohľadne chodu klu-
bu. Momentálne zastávam funkciu 
predsedu Okresného zväzu, som 
lektorom pre školenie rozhodcov  
a trénerov na Slovensku.“

Paralympiáda je výnimočná, 
v Tokiu aj bez divákov

Tisícka zápasov na konte, no 
funkcionára, rozhodcu a človeka 
prekvapí každý jeden šampionát, 
ktorého je účastníkom. „Všetky 
Paralympijské hry boli výnimočné. 
Mal som možnosť kráčať v sloven-
skej výprave pod slovenskou vlaj- 
kou pred stotisíc divákmi, ale 
aj teraz v Tokiu pred prázdnym 
hľadiskom. Ten plný štadión bola 
fantastická atmosféra, ale aj teraz 
v Tokiu napr. dobrovoľníci vytvo- 
rili úžasnú atmosféru. Všetko treba 

zažiť, ale je to najväčšia športová 
udalosť, ktorá sa na svete koná. Len 
málokto na Slovensku pochopí, že  
v hľadisku MS v stolnom tenise 
môže byť 20-tisíc divákov. Počas 
Paralympijských hier v čínskom Pe-
kingu boli všetky dni vypredané, 
vstupenky sa zháňali na čiernom 
trhu,“ zaspomínal si Bystričan na 
divácky najatraktívnejšiu paralym-
piádu.

Súčasťou paralympiády v Tokiu boli 
aj slovenskí športovci, ktorí si od-
niesli domov úspechy, skúsenosti 
a aj vzácne kovy. „Výkony sloven-
ských športovcov ma neprekvapili, 
očakával som ich. Musím ale podot-
knúť, že dosiahnuť úspech je čoraz 
náročnejšie. Stolní tenisti získali  
tri medaily, je to obraz odzrkadľu-
júci ich kvality. Mňa osobne najviac 
potešila strieborná medaila našej 
klubovej hráčky Alenky Kánovej. 
Fantastický úspech, výnimočnej 
osobnosti. Je to už jej v poradí pia-
ta medaila z Paralympijských hier.“

Rekonštrukcia haly

Počas minulého roka prebeh-
la rekonštrukcia športovej haly  
v Ružomberku po 35 rokoch fun-
govania. Aj keď je slovenský šport 

nedostatočne financovaný štátom, 
podarilo sa vytvoriť skvelé pod-
mienky pre ružomberských hráčov 
stolného tenisu. „Tu treba poďako- 
vať Slovenskému olympijskému 
výboru, mestu Ružomberok, Mon-
di - SCP, Vodárňam Ružomberok  
a ďalším menším sponzorom, ktorí 
na rekonštrukciu prispeli. Horšie už 
je to so samotným financovaním 
činnosti a prevádzky. Tu je podpora 
výrazne poddimenzovaná,“ dodal 
Bystričan k financovaniu stolného 
tenisu v Ružomberku.

„Málokto vie, že stolný tenis  
v Ružomberku je ďaleko naj- 
úspešnejší klub čo sa týka špor-
tových výsledkov na území 
mesta. Klub má zastúpenie  
v extralige mužov (do 6.miesta), 
extralige žien (5 rokov po sebe 
bronzové), extralige dorasteniek 
(pravidelne medailové umiest- 
nenia), extralige dorastu (často 
medailové). V klube pravidelne 
je viacero mládežníckych repre- 
zentantov Slovenska,“ dokončil 
Bystričan.  

Samuel Kozolka

Š P O R T
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Alena Kánová vybojovala na paralym-
piáde striebornú medailu.  
Foto: SPV, Roman Benický



Rodák z Ponickej Huty je odcho-
vancom bansko-bystrickej Dukly, 
no s futbalom začínal v sused-
nej dedine Poniky. „Neskôr som 
prestúpil do Jupie Banská Bys- 
trica a odtiaľ do Dukly, kde som 
strávil celú mládež. Moje 
ďalšie kroky smerovali do 
juniorky U-19 Dunajskej 
Stredy,“ uviedol Rymaren-
ko.

Minulú sezónu hosťo- 
val v Šamoríne, predtým  
v Komárne. V drese prvého 
tímu DAC už odohral nie-
koľko súťažných stretnutí, 
no potrebnú minutáž dos-
tane v drese Ružomberka. 
„Myslím si, že 2. sloven-
ská liga má svoje kvality. 
Je tam plno kvalitných 
zápasov proti tímom, 
ktoré každý rok bojujú  
o prvenstvo a postup do 
najvyššej súťaže. Kvali-
ta Fortuna ligy je však na 
vyššej úrovni,“ porovnáva 
obe súťaže Martin.

S príchodom do nového 
klubu si možno stanovil 
nové ciele. „Neprišiel som 
sem so žiadnymi očakávaniami 
a cieľmi. Myslím si, že je tu veľa 
skvelých futbalistov a super kolek- 
tív. Ak sa toto spojí, tak môže mať 
Ružomberok zaujímavú sezónu,“ 
reaguje nová posila Ružomberka.

Ružomberok predstavil 
novú posilu do útoku

V Dunajskej Strede za posledné 
roky vložili do svojej akadémie 
desiatky miliónov euro. Ružom- 
berok dobudovával svoju 
akadémiu niekoľko rokov dozadu, 
no k dispozícii mal oveľa menšie

 
finančné prostriedky. Dajú sa 
porovnať podmienky v  DAC  
a v Ružomberku?

„Nemyslím si, že niektorý futbalo- 

vý klub vo Fortuna lige má také  
podmienky, ako sú práve v DAC. 
Všetko je tam na vysokej úrovni od 
tréningovej akadémie, cez regene- 
ráciu až po samostatný servis o hrá- 
čov. Milo prekvapený som však 

z Ružomberka, pretože 
si myslím, že hráči tu pre 
svoj rozvoj nájdu všet- 
ko a to je dôležité,“ dodáva 
na záver M. Rymarenko.

M. Rymarenko - profil:

22-ročný ofenzívny hráč 
začínal s futbalom v klu- 
be ŠK Obecný podnik 
lesov Poniky, odkiaľ naj- 
skôr v roku 2009 išiel na 
hosťovanie do JUPIE Fut-
balovej akadémie Mareka 
Hamšíka. Od roku 2010 
niekoľko sezón po sebe 
hosťoval v Dukle Banská 
Bystrica a v marci 2016 
prestúpil do Dunajskej 
Stredy. V minulosti bol 
navyše aj súčasťou slo- 
venského reprezentačného 
výberu do osemnásť rokov. 
Po troch rokoch v mládeži 
DAC viedli jeho kroky naj- 
skôr na hosťovanie do 

Komárna a naposledy hosťoval  
v Šamoríne, kde v uplynulom 
ročníku zaujal štrnástimi stre-
lenými gólmi.

Samuel Kozolka

Š P O R T

Vedenie MFK Ružomberok získalo na hosťovanie do konca ak-
tuálnej sezóny útočníka Martina Rymarenka z DAC Dunajská 

Streda. Po prestupe Ladislava Almásiho do Baníku Ostrava 
chýbal Ružomberku v útoku líder, ktorý by vedel rozhodnúť 
zápasy. Stane sa ním nová posila „Ruže“ Martin Rymarenko? 
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Útočník Martin Rymarenko. 
Foto: Rudo Maškurica 
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Inšpirácia pre nás 
všetkých 
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    Robo Kolár

    vydavateľ RK Magazínu, 
    predseda Inštitútu RK, 
    organizátor Fullových dní 

Vážení čitatelia,  
milí Ružomberčania,

september pre mnohých z nás 
znamenal začiatok školského 
roka a s ním spojené starosti pre 
rodičov, ale aj očakávania pre naše 
deti. Pre žiakov a študentov, ktorí 
opäť zasadli do školských lavíc, 
to boli nielen prvé stretnutia so 
spolužiakmi, ale aj nové úlohy  
a výzvy na pokračovanie vo vzde-
laní. Pre rodičov okrem starostí 
s prípravou detí do školy sú tu 
aj určité obavy, ako bude systém 
vzdelávania fungovať v kontexte 
protiepidemiologických opatrení 
v školstve.

Našťastie, v tejto neistej koro-
navírusom poznačenej dobe exis- 
tujú aj stabilné body a istoty, 
ktoré majú jasné pravidlá a pevný 
základ. K takýmto nepochybne 
patrí viera – v našich podmien-
kach predovšetkým kresťanská, 
ale aj židovská. Základy týchto 
dvoch vierovyznaní a tradície 
stáročia formovali našich predkov 
a inšpirujú väčšinu z nás dodnes. 
Návšteva Svätého Otca na Slo- 

vensku bola významná udalosť, 
ktorej venuje náležitú pozornosť 
aj naša redakcia. Pre mňa sú 
slová pápeža Františka povzbu- 
dením a odhodlaním pokorne 
pomáhať tým, ktorí to potrebujú 
a pokračovať v ceste za lepším 
životom v našom meste a regióne.

Súčasťou tejto cesty je aj organi- 
zácia festivalu Fullove dni, ktoré 
sa uskutočnili v meste Ružom- 
berok a jeho okolí. Za úspechom 
podujatia, pri ktorého základoch 
som stál spolu so svojimi pria- 
teľmi, je veľa práce a úsilia. Pred 
niekoľkými rokmi sme s Jankom 
Kudličkom, maliarom, tvoriacim 
v našom Ružomberku hovorili  
o majstrovi Fullovi a vymysle-
li sme Fullove dni. Keďže som 
vtedy kandidoval za primátora, 
dal som ich aj ako volebný sľub 
a súčasť programu. Primátorom 
som sa síce nestal, no sľub som 
splnil a festival Fullove dni má za 
sebou tretí ročník. Veľmi sa z toho 
teším. Som hrdý, že Fulla patrí 
k Ružomberku a že si ho takto 
pripomíname – lebo jeho príbeh 
je trvalá inšpirácia pre nás. 

Chcel by som sa aj z tohto mies-
ta poďakovať všetkým, ktorí sa 
pričinili o úspešný priebeh podu-
jatia a jednotlivých sprievodných 
akcií. Hlavne všetkým organizáto-
rom a partnerom – predovšet- 
kým Galérii Ľudovíta Fullu, ale 
aj Liptovskému múzeu a mestu 
Ružomberok, ktorí rozšírili náš 
okruh spolupracujúcich subjek-
tov. V neposlednom rade chcem 
poďakovať hosťom a účinkujúcim, 
ktorí obohatili naše podujatie svo-
jimi vystúpeniami a príspevkami.

Ďakujem všetkým, ktorí ste na 
Fullove dni prišli.  
 
Vidíme sa opäť o rok.

Samuel Kozolka je od septembra nOvým čle- 
nom redakcie na pozícii športový redaktor, ktorý 
ako redakčný elév už predtým prispieval do ti- 
tulov nášho vydavateľstva R PRESS, s.r.o. Jeho 
príspevky ste si mohli už v lete prečítať na webe 
rkmagazin.sk a teraz aj v mesačníku RK MAGAZÍN . 

Ako redaktor doteraz spolupracoval s českým 
futbalovým magazínom Žongl. „Baví ma šport – 
hlavne futbal, basketbal, hokej a volejbal. Písal 
som spravodajstvo z futbalových zápasov, ro-

bil som rozhovory s futbalistami a teší ma tvor-
ba článkov aj z iných športových odvetví,“ hovorí 
študent 2. ročníka žurnalistiky na Filozofickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Samo sa aj vo voľnom čase venuje hlavne športu. Je 
držiteľom trénerskej Licencie UEFA C a pôsobí ako 
futbalový tréner žiakov kategórie U11 v TJ Máj Čer-
nová. Predtým trénoval prípravku žiakov kategórie 
U9 v FK Dúbravka.

Novinky z vydavateľstva
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