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Symbolicky, presne v polovci funkčného obdobia,
sme sa v aktuálnom čísle RK Magazínu obzreli, akú
realitu nám slovami vykresľoval víťazný kandidát
pred komunálnymi voľbami. A zmapovali sme,
v akej fáze sa deklarované prísľuby nachádzajú.
Ponúkame tak skrytú interaktívnu hru typu „nájdi
5 rozdielov“ v obrázkoch kampaňové sľuby vs. povolebná skutočnosť.

Dokončuje primátor to, čo začal?
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Nový prednosta: Nebudem schovaný za dvomi
sekretárkami a zamknutý na dva zámky

REPORTÁŽ
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Kde vstúpili objektívne príčiny, nastalo zlyhanie,
zaúradovala chýbajúca vízia či strategické plány,
nechávame na posúdenie. Na začiatok by možno
stačilo nesľubovať niečo, čo nemôžeme reálne splniť
a na čo reálne nemáme dosah. A nerozpažovať ruky
tam, kde sú v skutočnosti zviazané.

Tancujúci zdravotníci, fujaristka aj 96-ročná
dôchodkyňa. Ružomberok má za sebou dve kolá
celoplošného testovania

ŠPORT

ľuby nemajú dobu expirácie. No je na
mieste adresáta byť obozretný a uvedomiť
si, kedy už začínajú smrdieť. Najmä, keď
sa recyklujú, no v realite “skutek utek”.
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Čuch stratil, chuť do basketbalu nie

Na stránkach novembrového čísla si tiež prečítate,
ako prebiehalo plošné testovanie v Ružomberku
(čipy vám už fungujú?), aké sú vyhliadky chátrajúcej
budovy bývalej pôrodnice na Zarevúcej.
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Prelistovať si môžete príbeh ružomberskej autorky
Aleny Sabuchovej, ktorá hviezdila na celoslovenskej
knižnej scéne svojím najnovším počinom a aktuálne
na povedomie vytiahla pzoruhodné dámy z ružomberskej histórie. Na záver ponúkame rozhovor s trénerom basketbalového kádra, ktorému Covid-19 vzal
čuch, ale chuť do hry mu ostala.
Príjemné čítanie vám želá
Nikola Marhefková
redaktorka

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

Čo bude s bývalou
pôrodnicou na Zarevúcej?
Niekdajšiu pôrodnicu chcelo do vlastníctva získať mesto.
Zámenou za pozemky v kasárňach. Areál mal vyhliadnutý aj
súkromný investor. Napokon ostáva v rukách armády, ktorá má
s 12 rokov nevyužívaným objektom svoje zámery.
Text: Nikola Marhefková Foto: Anna Zábojníková
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N

ápis na čiernej tabuli
vystríha pred nepovoleným vstupom. Nie je
ani nevyhnutné vojsť
do areálu za bránu, aby
človek usúdil, že rozľahlá budova
pred ním je už dlhodobo oputená.
Pohľad na susediaci objekt nie
je o nič potešujúcejší, zrakom
„zaparkujete“ na Kaštieli sv. Žofie,
respektíve na tom, čo zo slávnej
pamiatky ostalo. Napravo zas
kontrastne rastie nová stavba.
Roky nevyužívanej a chátrajúcej
budove bývalej pôrodnice však
možno svitá na lepšie časy. Vlastník, ministerstvo obrany, s ňou
má svoje plány.
Bývalá pôrodnica nemala
kupcu, roky chátrala
Budova na Zarevúcej stojí už desiatky rokov. Postavili ju v roku
1937 ako Pavilón pre matku a dieťa, neskôr v komplexe sídlilo
gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie Ústrednej vojenskej
nemocnice.
To v roku 2008 presťahovali do
zrekonštrukovaných priestorov
v areáli nemocnice na Považskej
ulici. Niekdajší ruch zdravotníckeho personálu aj matiek s novorodencami sa tak z budovy vytratil. Do roku 2011 ešte nemocnici
slúžila ako sklad, následne už činnosť v priestoroch utíchla úplne.
Nemocnica stavbu nevyužívala,
roky ju evidovala ako prebytočný
majetok. Ako správca sa však
o ňu musela starať a vynakladať
nemalé financie na jej údržbu,
drobné opravy či stráženie.
Areál sa viackrát pokúšali predať.
Vyhlásených bolo niekoľko kôl
ponukového konania, o kúpu
niekdajšej pôrodnice však nik
neprejavil záujem.

Tému bývalého gynekologickopôrodníckeho oddelenia preberali aj na výjazdovom rokovaní
vlády v Ružomberku v roku 2015.
Vláda vtedy prijala uznesenie,
v ktorom uložila ministrovi obrany navrhnúť riešenie majetkového vysporiadania budovy bývalej
pôrodnice a pozemkov pod ňou.
Ako možný budúci majiteľ začalo
skloňovať mesto Ružomberok,
ktoré chcelo dostať budovu
do svojho vlastníctva. Radnica
vstúpila do rokovaní s majiteľom
ministerstvom obrany v roku
2016. Postupne dospeli k dohode,
podľa ktorej by sa zamenila časť
pozemkov v dotknutom areáli za
mestské pozemky v susedných
kasárňach.
Súkromné protónové centrum?
Tento návrh na zámenu pozemkov predložili v júni 2018 mestskému zastupiteľstvu. Obrana by
ňou získala pozemky mesta v
areáli Považských kasární v hodnote približne 70-tisíc eur, mesto
zas pozemky v komplexe starej
pôrodnice v približne rovnakej
cenovej hodnote.
Samotnú budovu mohla radnica
nadobudnúť bezodplatne, a to
na základe darovacej zmluvy,
uvádzalo sa v rokovacom materiáli.
A prečo chcelo vedenie mesta
prikývnuť na zámenu? „V budove
by mal súkromný investor vybudovať exkluzívne zdravotnícke
zariadenie,“ uviedol primátor Igor
Čombor na vtedajšom júnovom
zastupiteľstve. Dodal, že by malo
ísť o súkromné protónové centrum v objeme 60 miliónov eur,
určené aj pre zahraničnú klientelu. „Treba uskutočniť, aby sa táto
súkromná spoločnosť dostala k
pozemku, kde stojí gynekológia,“
argumentoval primátor v pros-
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pech zámeny, po ktorej by bolo
majiteľom pozemkov mesto.
Rokovania s investorom však neboli ukončené a v čase zasadnutia zastupiteľstva bolo otázne, či
sa do projektu naozaj pustí. „Nie
je isté, či plánovanú investíciu
v komplexe bývalej gynekológie
zrealizuje,“ povedal poslancom
primátor, ktorý chcel stiahnuť
bod z rokovania a o výmene
pozemkov ešte definitívne
nerozhodovať. Navrhol počkať
na vývoj okolností, aj postup
investora.
V prípade, ak by podnikateľ od
svojho zámeru v Ružomberku
upustil, vedenie mesta by svoje
pozemky v kasárňach nevymenilo za tie pod starou pôrodnicou.
Získať by chcelo hodnotnejšie
parcely. „Radšej by sme potom
hľadali riešenie, ako pozemky
v kasárňach zameníme za pozemky pred športovou halou
Koniareň,“ povedal Čombor.
Návrh na stiahnutie materiálu
z rokovania však cez poslancov
neprešiel, o predloženom návrhu
na zámenu pozemkov tak museli
hlasovať. A buď ho teda schváliť
alebo zamietnuť.
Niektorí poslanci nesúhlasili,
aby sa mesto vzdalo pozemkov
v kasárňach v prospech súkromného investora.
„Nepáči sa mi, že mesto vystupuje ako nejaký sprostredkovateľ
pre komerčné skupiny. Nevidím
dôvod, prečo by malo vstupovať
do podnikateľskej sféry. Ak má
podnikateľ záujem využiť toto
územie a kúpiť ho od štátu, nech
tak spraví,“ vystúpil v diskusii
poslanec Miroslav Zuberec, podľa
ktorého pôvodný návrh svedčil
o tom, že mesto je skôr riadené
podnetmi podnikateľov než skutočnými strategickými zámermi.

SPRAVODAJSTVO
„Rozumiem, že chceme byť uľahčujúci prvok, ale bol by pre podnikateľa 60-miliónovej investície
problém vysporiadať sa s majetkom štátu a kúpiť tie metre
štvorcové priamo od neho?“
nechal v pléne
rečnícku otázku.
Zároveň sa však
priklonil k návrhu, aby mesto
využilo vlastníctvo pozemkov v kasárňach
pri rokovaniach
o pozemkoch
pred Koniarňou,
ktoré sú pre
mesto kľúčové.
„Vítam a budem plno podporovať
model, v ktorom sa budú pozemky pod kasárňami zamieňať s
pozemkami pred Koniarňou
tak, aby sa vyriešilo majetkovo-právne vysporiadanie tohto
územia.“
Poslanci sa ešte informovali, či je
možné stiahnuť bod z rokovania.
Napokon na odporúčanie vedenia
mesta zámenu pozemkov neschválili.
Úlohy armádneho zdravotníctva
Spomínaný investor napokon

svoj zámer v Ružomberku neuskutočnil. „Podnikateľ, ktorý chcel
na tomto mieste realizovať výstavbu zdravotníckeho zariade-

Budova bývalej pôrodnice chátra.
Foto: Anna Zábojníková

nia, od projektu odskočil vzhľadom na nedostatok priestoru pre
realizáciu celého areálu,“ povedal
ešte pred rokom pre RK Magazín
asistent primátora Michal Praženica.
Budovu si ponechal doterajší majiteľ, ministerstvo obrany, ktorý
ju plánoval využiť na úlohy vojenského zdravotníctva.
O areál neskôr prejavili záujem
Ozbrojené sily, konkrétne Úrad
hlavného lekára. Do užívania
im ho rezort pridelil v závere
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minulého roka, potvrdila pre naše
noviny hovorkyňa rezortu obrany
Martina Kovaľ Kakaščíková.
So starou pôrodnicou majú svoje
plány, postupne
realizujú prvé
kroky. „V oblasti
rozvoja infraštruktúry sa bude
zabezpečovať
investičná akcia
– rekonštrukcia
malého areálu
ÚVN v Ružomberku. Uvedená
akcia je v štádiu
prípravy podkladov, ktoré sú
nevyhnutné pre
začatie procesu
obstarávania projektovej doku
mentácie pre stavebné konanie
a realizáciu stavby,“ povedala
Kakaščíková. Predpokladaný
časový horizont je v rokoch 2021
až 2023.
„Po rekonštrukcii tam Úrad
hlavného lekára plánuje vytvoriť
školiace stredisko pre zdravotnícke spôsobilosti Ozbrojených
síl SR,“ priblížila hovorkyňa, na
aký účel plánuje armáda budovu
po oprave používať.

SPRAVODAJSTVO

Cesty na Plavisku,
Kalvárskej a Makovického
dostanú nový asfaltový
povrch
Mesto by malo ulice opraviť do konca tohto roka. Rekonštrukcie
budú stáť dokopy 260-tisíc eur, radnica ich bude financovať
zo štátnej pôžičky.
Ulice Kalvárska až Cintorínska,
Makovického a Plavisko dostanú
nový asfaltový koberec. Opravu
troch ciest schválili mestskí poslanci ešte v polovici októbra,
spolu s prijatím štátnej bezúročnej pôžičky v hodnote takmer
730-tisíc eur. Práve z nej bude
radnica rekonštrukcie financovať.
Opravia tri cestné tepny
Štát ponúkol finančnú výpomoc
samosprávam, ktoré prišli v dôsledku pandémie o príjmy z podielových daní. Vedenie mesta aj
so súhlasom poslancov rozhodli,
že časť prijatých prostriedkov
pôjde do infraštruktúry.
Nový koberec dostane ulica Dušana Makovického. Mesto už
podpísalo zmluvu s firmou Metrostav na výmenu asfaltového
koberca v celkovej hodnote 110
tisíc eur. Ulicu opravia v dĺžke
1270 metrov od Galérie Ľudovíta
Fullu po Hotel Áčko.
Na opravu vyše polkilometrového úseku Kalvárskej ulice až
po Cintorínsku radnica obstarala
spoločnosť Doprastav. Cestný
povrch obnovia za vyše 44-tisíc
eur.
Tá istá spoločnosť bude realizo-

vať aj rekonštrukciu Plaviska za
vysúťažených 107-tisíc eur. Opäť
je plánovaná výmena asfaltového
koberca v celej dĺžke, a teda 1,2
km od Billy po ulicu Hollého.
Radnica pôvodne predpokladala
vyššie ceny a na opravy vyčlenila
viac ako polovicu úveru, 380-tisíc
eur. Čiastku však neminú celú,
opravy budú dokopy stáť 261
tisíc eur. Oproti pôvodne nacenenému rozpočtu tak ušetria viac
ako tretinu.
Vynovené komunikácie by mali
občanom slúžiť už v tomto roku.
Práve dovtedy musí radnica vyčerpať peniaze z vládnej výpomoci. Samotné práce majú podľa
zmlúv so zhotoviteľmi prebehnúť
do štyroch týždňov od prevzatia
staveniska.
Plavisko po rozkopávkach asfaltovali. Na dvakrát
Pri spomínanej ceste na Plavisku
ešte zostaneme. Spoločnosť SPP
- distribúcia realizovala vlani od
marca rekonštrukciu plynovodov
a plynových prípojok vo viacerých lokalitách mesta. Rozkopané cesty mala dať po ukončení
prác do pôvodného stavu. Čo aj
vykonala.
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Spätná povrchová úprava však
nebola na Plavisku urobená kvalitne, v niektorých úsekoch trápila vodičov zvlnená vozovka či
nerovnomerné asfaltové záplaty.
Mesto žiadalo nápravu. Teda
vybrané úseky vyfrézovať
a znova vyasfaltovať. Na náklady
zhotoviteľa.
Práve na túto reklamáciu poukázali mestskí poslanci počas tohtoročného septembrového zastupiteľstva, kedy vedenie mesta ešte len uvažovalo, že by časť peňazí zo štátnej pôžičky investovali
do opravy cesty na Plavisku.
Mesto by nemalo dávať vlastné
finančné prostriedky do rekonštrukcie cesty, ktorej zlý stav
spôsobila iná strana, tlmočil výhradu viacerých poslancov Ľubomír Kubáň (nezávislý, Za slušný
Ružomberok).
Poslanecký kolega Ján Kuráň
(nezávislý, Za slušný Ružomberok) sa v jednej zo svojich ústnych interpelácii tiež zaujímal, či
je už oprava ulice na Plavisku v
konečnej fáze alebo sa v nej bude
pokračovať. „Tie štyri opravené
úseky sú málo,“ povedal k rozsahu opráv.

SPRAVODAJSTVO
Plynári problematické úseky už
opravili
Plynárenská spoločnosť aj radnica zhodne tvrdia, že firma si už
svoje záväzky splnila. V tejto súvislosti sa obe strany stretli vlani v decembri, kedy
sa dohodli na ďalšom postupe aj na
termínoch vykonania nápravy.
„Stav povrchových
úprav bol predmetom pracovného
stretnutia, ktoré sa
uskutočnilo 11. decembra 2019 na
mestskom úrade
v Ružomberku.
Výsledkom stretnutia bol mestom
navrhnutý termín
odstránenia nedostatkov na uliciach
Plavisko a Do Baničného v jarných
mesiacoch roka
2020 s termínom odovzdania do
konca mája tohto roka,“ uviedol
pre RK Magazín Milan Vanga,
manažér externej komunikácie
spoločnosti SPP – distribúcia.
Dohodu podľa jeho slov dodržali,
práce ukončili k určenému dátu-

mu. Jednotlivé úseky odfrézovali
a nanovo zaasfaltovali. Dokopy
150 metrov.
„Spoločne so zástupcami mesta
sme 25. mája 2020 skontrolovali

Na Plavisku momentálne budujú optickú
sieť, práce realizuje spoločnosť Slovak
Telekom.
Foto: Anna Zábojníková

odstránenie všetkých vád, nedorobkov zahrňujúcich odfrézovanie určených úsekov miestnej komunikácie, ako aj skrytých vád
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po ukončení zimného obdobia,“
pokračuje Vanga.
Slová plynárov potvrdzuje aj
mesto.
„Práce boli všetky ukončené
k požadovanému termínu. Na
základe obhliadky
celej stavby bol 5.
júna urobený zápis
z ukončenia preberacieho konania
spätných povrchových úprav po
odstránení nedorobkov a vád. Práce na
stavbe sa považujú za ukončené,“
reagoval pre naše
noviny Ivan Kamhal
z oddelenia technickej správy.
Plynári už svoju
prácu ukončili,
stavebné práce
však v Baničnom
a aj na ulici Plavisko neutíchli.
V lokalite práve prebieha kladenie optickej siete, ktorú realizuje
spoločnosť Slovak Telekom.
Autor: Nikola Marhefková

SPRAVODAJSTVO

Stručne
Káder MBK Ružomberok posilnila Dominika Rusiňáková. V minulosti pôsobila v mládežníckych
reprezentačných výberoch, má 26 rokov a 186 centimetrov. Mladá basketbalistka verí, že sa rýchlo
rozohrá a pomôže Ružomberku obhájiť extraligový titul.

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémie vied ocenila za vedecko-populárnu publikáciu
kolektív autorov za knihu Neobyčajné príbehy žien. Jej autormi sú aj historici Rastislav Molda
a Ján Golian pôsobiaci na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Poslanci odsúhlasili podanie žiadosti o dotáciu na nabíjaciu stanicu na elektromobily v hodnote 8-tisíc
eur. Zároveň odobrili spolufinancovanie mesta vo výške 5 percent, čo predstavuje vyše 400 eur.
Nabíjaciu stanicu plánujú inštalovať na Námestí Andreja Hlinku. Projekt by sa realizoval v marci
až júni budúceho roka.

Zmluvy o odmenách so všetkými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí zabezpečovali víkendové
celoplošné testovanie, podpisovala Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Informoval o tom
na tlačovej konferencii minister obrany Jaroslav Naď.

Ružomberskí filmári Matúš Demko a Jakub Krška natočili v koprodukcii RTVS dokument o Štefanovi
Klubertovi – záchrancovi oltára Majstra Pavla v Levoči. Ich najnovšie spoločné dielo odvysielala RTVS
na Sviatok všetkých svätých.

Ministerstvo spravodlivosti chystá súdnu reformu, v ktorej zásadne prekreslí súdnu mapu.
V predloženom návrhu sú okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš zlúčené do jedného Liptovského
obvodu. Ako centrum je navrhnutý Liptovský Mikuláš, v ktorom by sídlil rodinný a civilný súd. Sídlo
trestného súdu navrhujú zriadiť v Ružomberku.

Stavba autoumyvárne na Klačne má zrušené kolaudačné rozhodnutie. Definítivne o tom rozhodol
Okresný úrad v sídle kraja 12. októbra. Právoplatnosť a vykonateľnosť tohto rozhodnutia nastala 13.
oktobra. Viac sa o prípade dočítate v rubrike rozhovor s prednostom Okresného úradu v Ružomberku.

Mestské zastupiteľstvo schválilo vytvorenie novej komisie pre životné
prostredie. Za jej predsedu jednohlasne zvolilo poslanca Juraja Burgana
(KDH). Ten ešte v auguste inicioval vznik samostatnej komisie, ktorá by
sa zaoberala výlučne problematikou životného prostredia. Burgan zároveň
vyhral výberové konanie na post vedúceho Odboru životného prostredia na
Okresnom úrade v Ružomberku.
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Dokončuje primátor to,
čo začal?
Sme v polovici druhého funkčného obdobia Igora Čombora.
Na bilanciu splnených či nesplnených sľubov je ešte priskoro.
Môžeme sa však pozrieť, v akom procese sa nachádza
ich realizácia.
Sľub: Dokončiť prípravu pozemkov pre výstavbu rodinných domov v lokalite Dielec, Hríby
a začať s prípravou novej lokality.
Stav: Predchádzajúce vedenie na
čele s Igorom Čomborom spolu
s mestským zastupiteľstvom prijalo zámer vypracovať územný
plán rovno troch zón – nad Dielcom, Černová – Hríby a Biely Potok – Luhy. Hovoríme o roku
2015. Až koncom roka 2018 sa
rozbehol výkup pozemkov v Černovej – Hríby. Situácia v lokalitách nad Dielcom a Biely Potok –
Luhy stagnovala. K trom miestam, kde sa budú stavať rodinné
domy pribudla aj lokalita Gejdák.
Táto téma bola opäť otvorená na
poslednom mestskom zastupiteľstve. Poslanec Patrik Habo požiadal vedenie o vytvorenie pracovnej skupiny, ale aj o pravidelné
informovanie o tom, v akej fáze
prípravy sa nachádzajú jednotlivé
lokality.
Nad Dielcom, kde by mal vzniknúť priestor na vybudovanie 120
domov, mali byť už ku koncu roka ukončené jednoduché pozemkové úpravy. Nestihne sa to. Viceprimátor Ján Bednárik argumentoval, že celý tento proces
natiahli potencionálni majitelia
pozemkov, ktorí podali námietku tesne pred ukončením pripomienkovania. Opäť sa tak musí
prerokovať umiestnenie pozemkov s každým majiteľom zvlášť.

Navyše, nebudú tam stáť iba rodinné domy, ako sa pôvodne plánovalo. V lokalite bývalej spoločnosti Moneo vznikne apartmánový komplex, kde pribudnú aj
štvorbytové domy.
Výstavba v časti Biely Potok –
Luhy stagnuje. „Dvakrát už boli
ľudia vyzvaní, aby si dali veci do
poriadku, pretože tam sme nedosiahli ani 50 percent známych
vlastníkov,“ vysvetľoval druhý viceprimátor Bednárik.
Príprava výstavby rodinných domov by mala napredovať rýchlejšie v oblasti Gejdák, kde mesto
vlastní pozemky. Namiesto územného plánu zóny je spracovaná
architektonická štúdia. Aj tu je
však príprava na pre budúce domy na začiatku.
V Černovej je pripravený územný
plán zóny. Proces pozemkových
úprav je podľa poslanca za túto
mestskú časť v takmer konečnej
fáze. Predpokladá sa, že záujemcovia si budú môcť kúpiť stavebné pozemky koncom budúceho
roka.
,,Je to niečo ako prekliate Ružomberka, snažil som sa štyri roky a teraz sa snažím dva, a výsledku sa bojím, že sa nedočkám
ani na konci svojho funkčného
obdobia,“ pripustil na poslednom
zastupiteľstve Igor Čombor, ktorý
však vo svojom kampaňovom
videu uvádzal, že projekt nad
Dielcom je pripravený do takej
miery, že v blízkej budúcnosti
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môžu vyrásť prvé stavby. Teraz sa
bráni tým, že táto problematika
bola jeho predchodcami zanedbávaná 20 rokov.
Sľub: Vybudujem stred mesta. Hneď po voľbách v mestskom zastupiteľstve presadím
odkúpenie pozemku, následne
zapojím všetky svoje kontakty
na to, aby som našiel developera, ktorý tento priestor postupne vybuduje.
Stav: Zámer odkúpenia pozemku primátor poslancom dodnes
nepredložil. Vlastníkom parcely
naďalej ostáva podnikateľ Jozef
Badánik, ktorý ju odkúpil po tom,
čo stroskotal plán vybudovania
Auparku.
Myšlienka o námestí na danom
území nie je nová, figuruje aj
v územnom pláne mesta. Pred
štyrmi rokmi primátorov zámer
vybudovania nového námestia
odobrili aj poslanci a zároveň
schválili Memorandum o spolupráci mesta s vlastníkom pozemkov. Žiadali tiež primátora, aby
bolo toto memorandum podpísané. Mesto ponúklo majiteľovi pozemku aj 1,3 milióna ako spoluinvestíciu.
„Memorandum o spolupráci konateľ spoločnosti ale odmietol
podpísať a tak neustále prebiehali jednania o tom, aby sa zrealizovala spolupráca mesta s terajším
vlastníkom pozemkov pri výstavbe a zástavbe pozemkov v centre

TÉMA
mesta,“ vysvetľuje hovorca mesta.
Už pri ohlasovaní kandidatúry
primátor avizoval, že rokovania
môžu mať šťastnú koncovku.
„Som zanovitý. Som blízko k tomu, že keď nájdem investora,
ktorého asi mám, tak oni sa s
ním spoja a konečne sa to začne
realizovať. Pokiaľ tomu nebudú
brániť poslanci mestského zastupiteľstva,“ povedal primátor počas predvolebnej debaty koncom
októbra 2018.
Nový stred mesta mal ponúknuť
námestie s polyfunkčnými domami, kde by bol priestor pre byty,
obchody, reštaurácie, kaviarne
i hotel. Pod celým územím mali byť vybudované podzemné garáže
s vyše 200 parkovacími
miestami. Ružomberčania zatiaľ aj naďalej prechádzajú okolo akéhosi
„lesoparku“, oploteného
modrým plechom.
„Terajší stav je charakterizovaný tým, že majitelia hľadajú investora
k tomu, aby sa tento
zámer realizoval, i keď
svoje hlavné finančné
aktivity už zamerali
iným smerom. Keďže realizovanie
takéhoto zámeru vyžaduje solventného investora (investícia
vyžaduje 30 a viac miliónov eur),
je otázne, či sa im do konca tohto
roku podarí takéhoto spoluinvestora nájsť a vzhľadom ku
koronakríze či sa tento problém
neprolonguje až do budúceho
roka,“ hovorí hovorca mesta
Viktor Mydlo.
Suma sumárum: To, ako bude vyzerať stred mesta, je stále v rukách vlastníka pozemku.
Sľub: Dokončiť diaľnice D1 a R1
Stav: Na úseku diaľnice Hubová –
Ivachnová sa stále pracuje, podľa
prvého prísľubu vlády však mal
byť hotový v roku 2017. Plány
zmarilo razenie tunela Čebrať,

ktoré bolo prerušené pre riziko
zosuvu svahu nad trasou tunela.
Termín dokončenia 15 kilometrového úseku diaľnice D1 Hubová
– Ivachnová pri Ružomberku naposledy naplánovali na jún 2022.
V apríli tohto roka prišiel do Ružomberka minister dopravy
a výstavby Andrej Doležal,
spoločne s primátorom Igorom
Čomborom podpísal Memorandum o porozumení a vzájomnej
pomoci. Obaja sa zaviazali, že nad
rámec zazmluvnených investícií
a projektov postaví Národná diaľ
ničná spoločnosť na vlastné náklady takzvané vratné vetvy,

Dialničný úsek D1 Hubová - Ivachnová
Foto: Anna Zábojníková

teda výjazdy a vjazdy na diaľnicu
pri Ivachnovej tak, aby nákladná
doprava obchádzala mesto Ružomberok a neprechádzala cez
Likavku a zároveň nezaťažovala
cestu prvej triedy. O štyri mesiace prišiel minister do Ružomberka opäť, aby zhodnotil stavebné
práce na úseku D1 Ivachnová
– Hubová. Práve vtedy pomenoval príčiny, kvôli ktorým stavba
nenapreduje podľa stanoveného
harmonogramu. ,,Sú to zosuvy
pôdy, s ktorými sa pôvodne nepočítalo, ale aj západný portál
tunela Čebrať,“ povedal v auguste 2020 Doležal. Tunel museli napokon preprojektovať a posunúť hlbšie do svahu. „Tam ešte
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nemáme ani stavebné povolenie,
zhotoviteľ stavby dokladá
dokumentáciu,“ spresnil Andrej
Doležal a napokon oznámil aj nový termín. Diaľnica by podľa neho
mala byť dokončená v roku 2023.
Kedy presne bude diaľnica hotová
s určitosťou nevieme, no vieme
aspoň potvrdiť, že jej trasa Hubová – Ivachnová sa už nezmení.
Nejasnejšie je vybudovanie
rýchlostnej cesty, ktorá sa s budúcou severnou diaľnicou spojí.
Aktuálne sa totiž hovorí o dvoch
variantoch. Jedným je trasa od
Banskej Bystrice po Ružomberok
(R1), druhým zase postavenie
cesty od Žiaru nad
Hronom do Martina (R3).
Ministerstvu dopravy ma pri rozhodnutí pomôcť porovnávacia štúdia, ktorá
objektívne posúdi najefektívnejšie riešenie pre
trasovanie. Štúdiu plánujú realizovať v budúcom
roku. K druhému variantu, teda vybudovaniu
rýchlostnej cesty R3
sa nedávno priklonil
minister hospodárstva
Richard Sulík. Podľa neho
totiž bude mať menší dosah na
chránenú prírodu ako východný
variant s napojením v Ružomberku.
Primátor Čombor však vyhlásil,
že za predĺženie rýchlostnej cesty
R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka po diaľnicu D1 bude mesto
bojovať odbornými argumentmi
a faktami.
,,Trasa R1 po Ružomberok má
aktuálne a právoplatné rozhodnutie o posudzovaní vplyvov EIA
a v časti aj územné rozhodnutie
či dokumentácie pre stavebné
povolenie,” hovorí Igor Čombor.
Primátorovi nemožno odoprieť
snahy v oblasti dobudovania
diaľnice a presadenia rýchlostnej
cesty R1, avšak reálne kompetencie v tejto oblasti má štát.
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Primátorsky sľub je preto odkázaný len na úspešné lobovanie
u predstaviteľov vlády.
Sľub: Výstavba obchodného
centra
Stav: Do obchodného centra
Ruža ešte stále neprichádzajú
návštevníci. Malo sa tak stať
v marci 2020.
Zámer vybudovať OC Ruža zverejnila spoločnosť Tetrastav týždeň
pred voľbami v roku 2018. Nasledovali schvaľovacie a povoľovacie
procesy. Termín otvorenia sa
medzitým posunul na december
2020. Cestu k realizácii projektu
však investorovi skrížila koronakríza.
,,Momentálne čakajú na vývoj
situácie tak obchodné siete,
s ktorými riešime obsadzovanie
obchodných priestorov, ako aj
banky, ktoré sa majú podieľať na
financovaní nášho projektu.
Po návrate ekonomiky do normálu plánujeme naďalej pokračovať
v našom zámere - postaviť
nákupne centrum v Ružomberku,” povedal pre Mestskú televíziu Ružomberok Tomáš Uličný,
projektový manažér OC Ruža.
Pozemky, kde má centrum stáť,
boli v územnom pláne definované
ako priemyselné. Poslanci však
vlani na jar schválili doplnok
územného plánu, ktorý ich prekategorizoval, čím umožnil výstavbu takéhoto centra.
V obchode by malo vzniknúť 60
obchodných prevádzok, takmer
500 parkovacích miest aj 200
nových pracovných miest.
Sľub: Postaviť aspoň dve nové
mestské bytovky
Stav: Kým v prechádzajúcom
období sa nájomné bytovky nestavali a neboli ani naplánované,
tentoraz sa dostali aspoň na papier. Postaviť ich majú v lokalitách Plavisko, Baničné a Rybárpole.
Najďalej sa zatiaľ dostala prvá

menovaná. Má pozemok, projekt,
stavebné povolenie a vysúťaženého zhotoviteľa aj s podpísanou
zmluvou o dielo. Na výstavbu
nájomnej bytovky na Plavisku
potrebuje radnica ešte peniaze.
Tie chce získať zo Štátneho
fondu rozvoja a bývania (ŠFRB),
o úver požiadala ešte vo februári
tohto roka.
Michalovská firma Chemkostav
postaví bytovku za 3,3 milióna
eur. Takmer polovicu, 1,6 milióna,
chce radnica hradiť z prostriedkov ŠFRB, 821-tisíc z dotácie ministerstva dopravy. Samotné
mesto sa bude na financovaní
podieľať sumou 870-tisíc eur.
Čiastka, ktorú bude radnica hradiť zo svojich zdrojov, sa pritom počas tejto jesene dvakrát
navyšovala. Oproti pôvodne
navrhovaným variantom spolufinancovania zaplatí mesto o
približne 270-tisíc eur viac. Aj
na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva sa preto objavili
konštatovania, podľa ktorých už
dotácia, vzhľadom na zvýšený
podiel mesta, nie je pre mesto
natoľko výhodná.
Ak žiadosť úspešne odklepnú,
v bývalom areáli Technických
služieb s rozlohou 7700 m2 vyrastie sedempodlažná bytovka
s 39 bytmi. Podzemné podlažie
má slúžiť ako garáž, ďalšie parkovacie miesta budú na povrchu.
Kedy sa budú môcť noví nájomcovia nasťahovať, zatiaľ známe
nie je. S výstavbou bytovky sa
počíta v návrhu budúcoročného
investičného plánu. Samotné
stavebné práce by mali podľa
podpísanej zmluvy so zhotoviteľom prebehnúť do jedného roka.
Na území plánuje radnica ešte
ďalšie tri bytovky – dve mestské,
jednu v réžii komerčného developera.
Čo sa týka zvyšných projektov
nájomných bytových domov, na
ulici Ž. Silbigera plánujú výstavbu
dvoch bytoviek slúžiacich ako
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prestupné bývanie. V lokalite
Cesta do Tehelne je naprojektovaná päťpodlažná bytovka s 38
bytmi a podzemnými garážami.
Vydané má zatiaľ stavebné povolenie, radnica musí pri výstavbe
zohľadniť aj požiadavky dotknutých obyvateľov, ktorí sa zapojili
do územného konania.
Sľub: Seniorom zdarma dopravu MHD a vianočný príspevok 30 eur. Prvorodičkám 200
eur na dieťa.
Stav: Kedy sa prísľuby z kampaňového letáčika pretavia do
reality? Igor Čombor krátko po
obhájení postu pre naše noviny
povedal, že do najbližších Vianoc
ich zrealizovať nestihne. Radnica
najskôr musí zistiť počet dôchodcov v meste, sumu, ktorý si tento
zámer vyžiada, a aj mechanizmus,
ako ho uskutočniť.
,,Od roku 2019 s tým však seniori
môžu počítať. Tak isto to bude
aj so zrušením dane za psa,“
spresnil vtedy Igor Čombor.
Dôchodcovia však za cestu autobusom platia aj naďalej a nevideli
ani benefit v podobe vianočného
príspevku. Môže za to korona, aj
keď o nej v roku 2019 vedeli ešte
len v Číne.
„Myšlienka primátora o zabezpečenie bezplatnej MHD pre
seniorov v meste Ružomberok
sa opierala o spoluprácu s Mondi
SCP cez Memorandum o spolupráci, ktoré sa každoročne podpisuje. Vzhľadom na fakt, že
Memorandum do dnešného dňa
nie je podpísané pre pomery
vzniknuté koronakrízou, nie je
v silách mesta uskutočniť tento
zámer,“ odôvodnilo nenaplnenie
sľubu vedenie mesta prostredníctvom hovorcu Viktora Mydla.
,,Zvýšenie kvality života svojim
občanom mesto ale zabezpečilo
schválením 100-eurového príspevku pre novonarodené deti, ktorý
sa doteraz v meste nevyplácal,“
povedalo mesto.
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Áno, je pravda, že mamičky môžu
od budúceho januára poberať
stoeurový príspevok, nie však
priamou iniciatívou primátora.
Tému otvoril poslanec Ján Kuráň,
ktorý ešte začiatkom tohto roka
na zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhol vypracovať VZN
na jednorazový príspevok pre
prvorodičky vo výške 200 eur.
Následne v apríli poslanci odklepli vyplácanie príspevku, avšak po
pozmeňujúcom návrhu poslanca
Pavla Šípoša, ktorý presadil, aby
dávku poberali všetky rodičky.
Preto je aj konečná
suma o polovicu nižšia.
Sľub: Vyviniem potrebnú snahu na to,
aby sa športová hala
Koniareň dostala do
rúk mesta, čo nám
umožní uchádzať sa
o granty na jej rekonštrukciu.
Stav: Oficiálnu žiadosť primátora mesta
Ružomberok o odkúpení športovej haly
eviduje ministerstvo
obrany od júla 2018.
Pričom už v októbri toho istého
roka dostalo mesto list, v ktorom
sa uvádza, že športovú halu
využívajú zložky Ozbrojených
síl SR aj mesto Ružomberok na
športové, kultúrne a spoločenské účely. Nie je teda možné
rozhodnutím o prebytočnosti
deklarovať, že MO tento majetok
už nepotrebuje. V tomto liste
rezort obrany vylúčil možnosť
predaja. Rovnaké stanovisko
poskytli aj teraz.
„Športová hala nie je pre rezort
obrany prebytočný majetok,
a preto nie je možné hovoriť
o rokovaniach o jej predaji.
Ministerstvo obrany je v zmysle
zákona oprávnené ponúkať na
predaj iba taký majetok, ktorý
mu už neslúži a ani v budúcnosti
nebude slúžiť na plnenie úloh

v rámci predmetu jeho činnosti
alebo v súvislosti s ním,“ odpovedala pre RK Magazín hovorkyňa
rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.
Hoci je predaj otázny, mesto
musí riešiť aspoň nájom haly,
ktorý vyprší koncom tohto
roka. Ide aj o existenčnú otázku basketbalového klubu MBK
Ružomberok, ktorý sídli v hale.
,,Primátor preto intenzívne jedná
s novým vedením ministerstva
obrany s cieľom nájsť možné
riešenie. Za posledné obdobie mal

Vizualizácia nájomnej bytovky na Plavisku
Foto: MsÚ

rokovanie na pôde Regionálneho
riaditeľstva úradu správy majetku štátu v Banskej Bystrici s jeho
riaditeľkou pani Sedlákovou,
s ktorou prebral tieto dlhotrvajúce problémy. Potom bol v predmetnej veci primátor rokovať na
hlavnom úrade správy majetku
štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Bratislave
s jeho riaditeľkou p. Šalátovou.
Keďže táto problematika náleží
ozbrojeným silám SR, jednal aj
s náčelníkom generálneho štábu
SR gen. Zmekom,“ vyratúva vyvinuté aktivity v tomto smere
Mydlo. Aj ministerstvo obrany
potvrdilo, že primátor Čombor
navštívil v októbri 2020 rezort
a prejavil záujem mesta pokračo-
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vať vo využívaní športovej haly aj
v budúcnosti prípadne ju odkúpiť.
Hoci obrana potvrdila, že nad
predajom neuvažuje, mesto hovorí o dvoch navrhnutých možnostiach riešenia. Prvým variantom
je urobiť zámenu s mestom za
pozemky, ktoré vlastní Ružomberok v areáli Považských kasárni
a na samotnú Koniareň by mesto
prevzalo vecné bremeno v prospech ozbrojených síl Slovenskej
republiky. „Druhým variantom
je vznik nového subjektu, kde by
športovú halu vlastnilo
v určitom pomere Mesto
spoločne s Ministerstvom obrany. Mestu by
tak bolo umožnené investovať do haly prostriedky, čo momentálne
neumožňuje zákon,“
vysvetlil pre naše noviny
hovorca mesta.
Podľa ich slov ich majú
prebrať v kolégiu ministra obrany do konca
roka. Zároveň povedal,
že ich realizácia sa môže
predĺžiť až do nového
roku. „Preto Mesto momentálne počíta s predĺžením
končiacej zmluvy do doby,
pokým sa tento problém vyššie
spomínanými variantami pripraví
a zrealizuje,“ vysvetlil Mydlo.
Táto téma stále zaujíma aj mestských poslancov, pretože tí primátora už v roku 2017 zaviazali
rokovať s ministerstvom obrany
o možnostiach odpredaja haly do
rúk mesta. Primátor zakaždým
poslancov ubezpečil, že prebiehajú rokovania. Poslanci však na
septembrovom zastupiteľstve
zdôraznili, že by z nich radi videli
aj oficiálnu zápisnicu, primátor
prisľúbil, že ich žiadosti vyhovie.
Dokonca povedal, že o pár dní
sa s ministrom obrany osobne
stretne počas otvárania Covidového pavilónu v Ružomberku.
Po boku Jaroslava Naďa sa však
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neobjavil.
Sľub: Odkúpiť Kaštieľ sv. Žofie
a vybudovať mestskú galériu.
Zabezpečím, aby sa Kaštieľ sv.
Žofie dostal do majetku mesta
a urobím všetko čo bude potrebné, aby som na jeho rekonštrukciu získal financie z externých zdrojov.
Stav: Kaštieľ sv. Žofie v súčasnosti mesto nevlastní.
Kedysi sídlom panstva, neskôr
skladisko bavlnárskych závodov,
istého času aj ruina a napokon
hypermarket. Jeden z najstarších
písomne doložených kaštieľov
na Slovensku mohol byť pýchou
Liptova, no stal sa odstrašujúcim
príkladom nesplneného prísľubu.
Tentokrát investorského.
Kaštieľ dostal novú nádej v roku
2001, keď pozemok kúpil súkromný investor. Spoločnosť síce
objekt navonok opravila, preinvestovala približne 150 miliónov
korún, ale vnútri sa nič nezmenilo. Po úspešnom rozbehnutí hypermarketu, ktorý otvoril svoje
brány v decembri 2002, sa o kaštieľ viac nestarala. Napriek tomu,
že budovy v Ústrednom zozname
pamiatok Slovenska by takúto
starostlivosť mali od vlastníka
mať zo zákona.
V roku 2012 bol kaštieľ znova na
predaj. Vtedajší majiteľ ho mestu
ponúkol za 30-tisíc eur. Zámer
kúpy sa však nedostal na mestské
zastupiteľstvo. Vtedajšie vedenie
mesta totiž do vlastníctva nechcelo iba torzo kaštieľa, ale aj priľahlé obchodné centrum. Pamiatku ponúkli aj Občianskemu združeniu OZ Ružomberská Žofia,ktorí sa snažili o záchranu kaštieľa.
Suma však pre nich bola v tom
čase vysoká.
S nápadom kúpiť kaštieľ prišiel
Čombor počas posledných mesiacov svojho prvého funkčného obdobia. Vyhlásil, že do troch mesiacov by mohol byť návrh na kúpu v mestskom zastupiteľstve.

Nie však z rozpočtu mesta, ale
za symbolickú sumu od nateraz
neznámeho „darcu“.
,,Primátor Igor Čombor vstúpil do
jednania už s novým vlastníkom
(penzijná spoločnosť) a bol konfrontovaný so skutočnosťou, že
cena za odpredaj bola už mnohonásobne vyššia,“ povedal Viktor
Mydlo. Zároveň vysvetlil, že vlastník od začiatku nejednal len
s Mestom Ružomberok a primátorom Čomborom a ich ponuku
odkúpiť kaštieľ za 170-tisíc eur
odmietal.
Primátor však podľa slov hovorcu
naďalej rokoval s Penzijnou spoločnosťou. „Až do doby, kedy sa
vlastník dostal do ďalších rokovaní so zahraničnou spoločnosťou, kde cenové relácie sa posunuli do takej výšky, ktoré sú pre
mesto neakceptovateľné. Naviac treba brať do úvahy ďalšie
náklady spojené s renováciou
kaštieľa, ktoré sú enormne vysoké a v tejto dobe nie je reálne
pre samosprávu takúto finančne
náročnú rekonštrukciu uskutočniť,“ uzavrel hovorca.
Zdá sa, že ani z pôvodného zámeru vytvoriť v kaštieli mestskú
galériu nebude nič.
„Samotný zámer mesta o využitie kaštieľa je sporný, pretože
odkúpením zvyšnej časti
Legerského (Burjanovej) vily sa
vytvára zázemie pre vznik plánovanej mestskej galérie súčasného
umenia, ktorá sa pôvodne plánovala zriadiť v kaštieli,“ povedal
Viktor Mydlo.
Mesto teraz tvrdí, že nie je v jeho
možnostiach odkúpiť kaštieľ
a následne aj financovať jeho
príliš nákladnú rekonštrukciu.
Navyše, pôvodný zámer vybudovania galérie pominul a plán B
zatiaľ radnica nespomína.
Sľub: Uviesť do prevádzky protónové centrum. Naďalej budem
pokračovať v úsilí tak, aby sa v
Ružomberku čo najskôr začali
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liečiť onkologickí pacienti touto pokrokovou metódou.
Stav: Jediné, čo v Ružomberku
máme, sú zatiaľ ambície a protónový urýchľovač. Ten ešte nemôže byť použitý na vedecký výskum, nieto na liečbu pacientov.
Na to bude treba ešte tri milióny
eur. A ktovie koľko času. Prvý dátum liečby bol pritom naplánovaný na rok 2011.
Téme protónového centra sme sa
už podrobne venovali v letnom
čísle, článok nájdete aj na našom
webe. V súčasnosti sa čaká na to,
či ministerstvo školstva zafinancuje potrebnú fyzikálnu certifikáciu, ktorá umožní použiť vychýrený protónový urýchľovač
aspoň na výskumné účely. Aby
mohol slúžiť aj na liečbu pacientov, bude následne potrebovať
medicínsku certifikáciu a klinické
skúšky.
„Aktuálne sa pripravuje podpis
Memoranda o spolupráci medzi
Centrom vedecko-technických informácií (CVTI ) a zahraničnými
partnermi, ktorí majú skúsenosti
s budovaním a prevádzkou moderných protónových komplexov na výskum a liečbu. Jeho
predmetom bude preskúmanie
realizovateľnosti jednotlivých
možností ďalšieho postupu pri
budovaní protónového centra
v Ružomberku, vrátane koncepčného, praktického a právneho
rámca pre využitie centra na
výskumné a terapeutické účely.
Na základe výstupov tejto spolupráce, vrátane identifikácie potrebných finančných zdrojov na
realizáciu jednotlivých etáp, bude
rozhodnuté o ďalších krokoch
a forme rozvoja Vedecko-výskumného protónového centra,“
uviedol rezort školstva.

Autorky: Anna Zábojníkova Nikola Marhefková

ROZHOVOR

Nový prednosta: Nebudem
schovaný za dvomi
sekretárkami a zamknutý
na dva zámky
Začiatkom leta začala vláda s plošnou výmenou prednostov
okresných úradov. Tomu ružomberskému od septembra šéfuje
Emil Maretta. V rozhovore nám povedal o svojej práci,
zabŕdli sme aj do autoumyvárne na Klačne a pýtali sa, či zo
súdnej mapy skutočne zmizne ružomberský súd.
Text: Anna Zábojníková - Nikola Marhefková, Foto: redakcia
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te vyštudovaný právnik a finančník. Podnikaniu sa venujete
viac ako 16 rokov.
Prečo ste sa rozhodli
odísť z komerčnej sféry a uchádzať sa o post v štátnej správe?
Túto ponukou uchádzať sa o post
prednostu OÚ v Ružomberku som
vnímal čiastočne aj vo svetle nádeje na zmenu, nie len politických, ale aj spoločenských pomerov, ktorú reprezentoval výsledok
posledných parlamentných volieb.
Cítil som, že je priestor odovzdať
svoje schopnosti a skúsenosti
do služieb štátu, v snahe byť
na správnej strane barikády a
pomôcť pozitívne ovplyvniť veci.
Vystriedali ste prednostu, ktorý
tu pôsobil 12 rokov. V akom
stave ste našli úrad?
Dovolím si povedať, že priestor
na zlepšenie je vždy a bude, aj
keď na tomto úrade skončím ja.
Sú tu odbory, ktoré fungujú veľmi
dobre, ako živnostenské podnikanie, kde sme celoslovensky jedno
z troch pilotných pracovísk, kde
sa testujú nové technológie. Máme aj odbory, ktoré fungujú dobre, ale aj také, kde sú väčšie či
menšie problémy.
Aké konkrétne nedostatky
myslíte?
Najvýraznejšie, čo som zdedil, je
agenda na úseku priestupkov, kde
sú stovky neukončených priestupkových konaní. Vnímam to
tak, že sa tento problém dlhodobo neriešil alebo neriešil dostatočne. Viaceré z tých priestupkov
dokonca končia zánikom práva.
V minulosti sa to riešilo tak, že sa
žiadala ďalšia pracovná sila, ktorú
ale ministerstvo nedalo.
Ako ste sa k tomuto problému
postavili vy?
Situáciu som zanalyzoval. Rozprával som sa s vedúcim aj so zamestnancami daného odboru. Na

ministerstve som zisťoval dôvody,
pre ktoré nedodali na tento úsek
ďalšieho človeka. Zaujímal som sa,
ako pracujú iné okresné úrady
s porovnateľným počtom ľudí.
Zistil som, že je nereálne, aby nám
dali ďalšiu pracovnú silu a že aj
s ľuďmi, ktorých máme, by mohli
byť výsledky lepšie. Preto som
zamestnancom jasne odkomunikoval očakávania, nastavil výkonnostné parametre aj systém kontroly a vyhodnocovania.
Ako vyzerá váš pracovný deň?
Pracovný deň sa skladá zo štandardných manažérskych činností,
ako je riadenie, organizovanie,
kontrola, komunikácia s vedúcimi
odborov, zamestnancami, s verejnosťou, s médiami, prípadne
s odbornou verejnosťou. Samozrejme, keď sa vyskytnú či už
v rámci kontrolnej činnosti alebo
podnetov situácie, ktoré treba
prešetriť, venujem sa im. Jednak
sa danú vec snažím vyriešiť, ale
zároveň ju poňať aj čo najsystematickejšie, aby sme si vedeli
nastaviť vzorce správania. Teda,
aby sme vedeli, ako v podobných
situáciách postupovať a ako ich
vyriešiť čo najrýchlejšie v zmysle
zákona.
Okresný úrad má viacero úrovní. Čo všetko má na starosti
okresný úrad v Ružomberku?
Sú tri úrovne okresných úradov. Najnižšia je „trojková“, plní
len určité úlohy štátu, sú tam
len niektoré odbory. Potom je
„dvojkový“ okresný úrad, to je
náš v Ružomberku. Sú tu všetky
odbory: organizačný odbor, odbor
krízového riadenia, živnostenského podnikania, všeobecnej
vnútornej správy, dopravy a cestných komunikácii, ochrany životného prostredia, pozemkový
a lesný a napokon aj katastrálny
odbor. „Jednotkový“ je okresný
úrad v sídle kraja, je ich len osem,
ide o bývalé krajské úrady.
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Aké sú vaše priority v úrade?
Mojou ambíciou je, aby sme
poskytovali štátne služby veľmi
proklientsky, aby bol každý
obslúžený v jeho záujme, zrozumiteľne a slušným spôsobom,
v zákonnej lehote, a aby dostal
primerané poradenstvo v pokiaľ
možno čo najkratšom čase.
A taktiež, aby bol náš úrad riadený v zmysle manažérskych
princípov.
Realita je však aj taká, že občan
vníma úrad aj úradníka ako
nepriateľa, najmä v súvislosti
s byrokraciou.
O čo sa snažím, je, aby bral
úradník svoju prácu ako spôsob
rozmýšľania a konania, že je tu
pre zákazníka a snaží sa jeho
požiadavku striktne a zákonným
spôsobom vyriešiť. Tým, že som
prišiel ako nový prednosta, tak
okrem vedúcich, s ktorými sa
pravidelne stretávam a s ktorými
intenzívne komunikujem, som sa
stretol s každým jedným zamestnancom na okresnom úrade. Pomohlo mi to spoznať ich agendu,
čiastočne si vytvoriť názor o ich
úlohách a kompetenciách. O to
viac ma prekvapilo, že to ešte
nikdy nikto na Okresnom úrade
v Ružomberku neurobil. Mojou
ambíciou je byť ako výkonný
manažér, tak aj dostupný manažér. Nechcem byť skrytý za dvomi
sekretárkami a zamknutý dvomi
zámkami, ale byť ten, ktorý je tu,
a ktorého môžu osloviť s podnetmi. Aj zamestnanci mi počas
stretnutí povedali, čo zlepšiť.
Čo vnímali ako problematické?
Jednak tam bol apel riešiť
problémy, aby neostávali nepovšimnuté. Mnoho ľudí poukazovalo na veľmi slabé materiálnotechnické zabezpečenie.
Pristúpite k personálnym
zmenám?
Každý manažér by chcel mať tím,

ROZHOVOR
ktorému najviac dôveruje. Vedúci
odborov by mali byť moje pravé
a ľavé ruky. Nikoho z dnešných
vedúcich som si nevyberal, a ani
to nie je v mojej kompetencii,
vyberá ich výberová komisia na
Ministerstve vnútra SR, ktorej
som len jedným z piatich členom.
Všetkých týchto zamestnancov
som akoby zdedil, a keďže som
nastúpil od 1. septembra, neviem
presne povedať, ako sa naša spolupráca bude vyvíjať.

Môžeme očakávať iný prístup?
Tu je otázka omnoho zložitejšia,
každý prípad je individuálny.
Vybavenie trvá rôzny čas a je
tam veľa rozmanitých účastníkov
konania. Ťažko je na tomto úseku
nájsť jednotné kľúčové ukazovatele výkonnosti. Čo by mohlo byť
merateľné je čistejší vzduch, čistejšia voda, menej odpadov, menej
čiernych skládok, ochrana a rozvoj našej krajiny. Toto budem

Teda stále ja táto otázka
otvorená.
Je to otvorené. Tiež sú aj
zákonné možnosti a limity
výberu zamestnancov.
S viacerými si viem predstaviť dlhodobú spoluprácu.
Jednu personálnu otázku
ste však už riešiť museli
a to po odchode Dušana
Mataja z pozície vedúceho
odboru životného prostredia. Vieme, že už prebehlo
výberové konanie, dokonca
sa už aj hovorí o víťazovi
z radov poslancov, ktorý je
aktívny v oblasti ochrany
životného prostredia.
Výberové konanie vyhlásilo
ministerstvo vnútra, ja som
bol jedným z členov výberovej komisie. Prihlásili sa
piati kandidáti, z ktorých
boli podľa môjho názoru
dvaja naozaj výborní. Rovnakú
spätnú väzbu poskytli aj členovia
komisie, ktorí mi povedali, že
už dávno nemali tak kvalitných
uchádzačov. Boli to Juraj Burgan
a Milan Filo. Druhý menovaný aj
v súčasnosti pracuje na odbore
životného prostredia ako poverený vedúci. Čo môžem potvrdiť,
je, že máme víťaza výberového
konania, teraz sa čaká, ako sa
rozhodne.
Obaja sa angažujú v téme
ochrany životného prostredia.

Nový prednosta Emil Maretta.
Foto: Anna Zábojníková

očakávať aj od budúceho vedúceho odboru životného prostredia.
Ružomberok má za sebou dve
kolá celoplošného testovania.
Ako hodnotíte túto akciu z
organizačného hľadiska? Nebolo
dostatok času a do posledného
dňa sa ani nevedelo, či bude
dostatok zdravotníkov.
Obe kolá hodnotím ako mimoriadne úspešne zvládnutú akciu.
Nepamätám si, či takáto spolu-
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práca obrovského rozsahu napriek rezortmi už na Slovensku
prebehla. Na to, že čas na prípravu bol menej ako tri týždne, tak
úroveň prevedenia realizácie,
nasadenia a angažovanosti bola
mimoriadne vysoká. Z víkendu
na víkend sa znížili čakacie doby,
tímy boli rýchlejšie, ľudia pokojnejší, vedeli, čo ich čaká.
Niektoré mestá museli riešiť
viaceré problémy, chýbajúci personál aj certifikáty, dlhé čakacie rady, dokonca aj opitého zdravotníka, ktorý mal vykonávať
odbery. Riešilo sa niečo
podobné v Ružomberku?
Nie, žiadny vážny incident.
Iba drobnosti. Prišlo zopár
takých, ktorí nesúhlasili s
testovaním.
Ako pracovať s ľuďmi,
ktorí predstavujú riziko,
verejne spochybňujú prijaté opatrenia, šíria hoaxy
a majú vplyv na verejnú
mienku. Ministerstvo
zdravotníctva vydáva
osvetové materiály, dá sa
niečo podobné robiť aj na
nižšej úrovni?
Obrovskú úlohu zohrávajú
politici, lebo nesú veľkú
zodpovednosť, ako dané
opatrenia podporia, nepodporia alebo spochybnia pofidernými informáciami z nevedeckých a neoverených výskmov.
Treba si otvorene povedať, že
jedna z funkcií štátu je aj úloha
represívna. Ľudí, ktorí porušujú
karanténne opatrenia alebo nedodržiavajú protiepidemiologické opatrenia, treba sankciovať
a aj pri opakovaných porušovaniach predpisov sa nebáť byť aj
exemplárny pri sankciách, čo by
mohlo mať pozitívny preventívny
účinok.
Presuňme sa k inému ružom-

ROZHOVOR
berskému prípadu autoumyvárni na Klačne, ktorá bola aj podľa
hlavného architekta postavená
v rozpore s územným plánom.
Prípadom sa zaoberala aj prokuratúra, ktorá vlani v tejto súvislosti podala protest. Pohlo sa
niečo v tejto veci?
Protest prokurátora (proti
kolaudačnému rozhodnutiu)
bol doručený 5. decembra
2019. Veľmi zjednodušene
povedané, prokuratúra sa ním
domáhala zrušiť kolaudačné
rozhodnutie. Okresný úrad
ako správny orgán protestu
22. júna tohto roka vyhovel.
Účastník konania, spoločnosť
JML Slowakei,s.r.o. sa o mesiac
odvolala. O tomto odvolaní už
rozhodoval okresný úrad v sídle kraja v Žiline. Ten vo svojom rozhodnutí z 12. októbra
odvolanie účastníka zamietol,
čím potvrdil rozhodnutie
o zrušení kolaudačného rozhodnutia. Právoplatnosť a vykonateľnosť tohto rozhodnutia nastala 13. októbra.
To by ale znamenalo, že stavba
je neskolaudovaná a vlastník by
ju nemal využívať a teda ani pokračovať v podnikateľskej činnosti. Autoumyváreň však funguje aj naďalej. Vedia o rozhodnutí dotknuté strany?
Rozhodnutie bolo oznámené
účastníkovi konania, dotknutým
orgánom štátnej správy aj organizáciám, ako aj mestu Ružomberok. Majú informáciu o tom, že

zrušené kolaudačné rozhodnutie
je právoplatné a vykonateľné 13.
októbra.
Zachytili sme informáciu, že sa
zvažuje zrušenie Okresného súdu v Ružomberku. Je to pravda?

Nový prednosta Emil Maretta
Foto: Anna Zábojníková

Ministerstvo spravodlivosti SR
len teraz 5. novembra vypracovalo materiál Reforma súdnej mapy.
Ten navrhuje na SR znížiť na
1. stupni počet súdnych obvodov
zo súčasných 54 na nových 30.
V zmysle návrhu by celý Liptov
fungoval ako jeden súdny obvod,
1 okresný súd so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorý by riešil

agendu civilného a rodinného
práva a sídlom akejsi „pobočky“
trestného súdu by bol Ružomberok – kde by sa riešila agenda
trestného práva, aj z praktickej
blízkosti zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, ľudovo
väznice.
Je toto už definitívne?
Ministerský materiál uvádza,
že ide o východisko na účely
rokovania. Hoc je to úplne
čerstvá vec, intenzívne komunikujem ako s odbornou verejnosťou – najmä s predsedníčkou Okresného súdu Ružomberok, s vedúcim prokurátorom Okresnej prokuratúry
v Ružomberku, tak aj so samosprávami, s primátorom mesta
Ružomberok, so starostami
obcí dolného Liptova i inými
významnými zástupcami
z nášho regiónu, v snahe ponúknuť ministerstvu spravodlivosti argumenty a zdôvodnenia v prospech zachovania
alebo naopak posilnenia dostupnosti súdnej ochrany
v našom okrese. Myslím si, že
je to v spoločnom záujme nás
všetkých. Preto si dovolím aj
takto verejne prostredníctvom
vášho RK Magazínu do tejto iniciatívy pozvať každého jedného
obyvateľa Ružomberka, Dolného
Liptova i všetkých našich rodákov, ktorí by nám vedeli v tejto
iniciatíve pomôcť k želanému
a pre Ružomberok pozitívnemu
výsledku.

Kto je Emil Maretta
Narodil sa v Ružomberku, má 37 rokov. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na finančné právo, absolvoval štipendijný pobyt na Erazmovej univerzite v Rotterdame, kde študoval ekonomické právo, doktorát JUDr. získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na tému II. dôchodkového piliera, doktorát PhD. si urobil na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku s témou dôchodkové systémy na SR, kde následne 3 roky pôsobil
ako odborný asistent na Ústave práva a kanonického práva. Po vysokej škole sa venoval podnikateľskej
činnosti, najmä vo finančnom sprostredkovaní. Striedavo pôsobil na konzultantských a manažérskych
pozíciách. V roku 2009 získal ocenenie najlepší obchodníka spoločnosti Partners Group SK na celom Slovensku bez rozdielu kategórií. Je ženatý. S manželkou majú 3 deti, z toho jedno ešte nenarodené.
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Tancujúci zdravotníci,
fujaristka aj 96-ročná
dôchodkyňa. Ružomberok má
za sebou dve kolá
celoplošného testovania
Počas oboch víkendov sa v Ružomberku otestovalo 28 552 ľudí,
z nich bolo 347 pozitívnych.
Text: Anna Zábojníková, Foto: autorka
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V

rade stojí rehoľná
sestra podopierajúca sa paličkou, zopár mladíkov aj dvaja
urastení chlapi. O niekoľko sekúnd sa k nim blíži zhrbený a drobný starček. Tak ako
ľudia po celom Slovensku, aj on sa
prišiel uistiť, či je zdravý. Vybral si
odberné miesto v Športovej hale
T18. Ešte sa ani nestihol zaradiť,
už sa k nemu aj s dezinfekciou
rúti policajt a prednostne ho
berie dnu. Takýchto situácií sme
počas testovania v Ružomberku
zažili niekoľko.
Testovanie bolo nepríjemné, no
dalo sa zvládnuť
V Ružomberku otvorili 24 odberných miest, ktoré podľa odporúčaní kopírovali volebné miestnosti. Od systému testovania podľa
abecedy mesto napokon upustilo.
Platilo však odporúčanie, aby sa
ľudia nechali otestovať vo svojom
volebnom obvode.
V blízkej Černovej sa rozhodli testovať podľa ulíc. Aby predišli prílišnému zahlteniu testovacieho
miesta, vytvorili možnosť prihlásiť sa cez online formulár v konkrétny čas a predísť návalovému
príchodu na testovanie. V piatok
večer využilo túto možnosť 631
ľudí. Testovacie miesta boli na
sobotné testovanie plne obsadené
od 7. hodiny rána do 19. hodiny
večer, s výnimkou jediného miesta, čo predstavovalo 359 záujemcov o testovanie.
„Viem, že odporúčajú nechodiť na
testovanie ľuďom nad 65 rokov,
ale chcem mať istotu. Nemyslím
si, že by som mohol byť pozitívny,
nemám žiadne príznaky, no človek nikdy nevie. Odberu som sa
nebál, som zvyknutý, pravidelne
chodím k lekárom. V rade som
čakal asi trištvrte hodinu od
ôsmej rána,“ prezradil 72-ročný

Stanislav počas čakania na výsledok pred budovou Gymnázia sv.
Andreja.
„Vôbec sa nebojím a prišla som,
pretože je to potrebné. Bývam
v Baničnom. Nikto nevie, možno,
že aj som pozitívna, darmo mi
bude niekto rozprávať, keď to
nemám potvrdené,“ povedala pre
naše noviny Eva Böhmová.
Najviac odberných miest bolo
v základnej škole na sídlisku Klačno. Počas prvého testovacieho
dňa stálo už o siedmej hodine ráno pred školou v dlhom rade približne sto ľudí, ktorí sa postupne
približovali k trom odberným
tímom. Ľudia však k zdravotníkom prichádzali počas celého testovacieho dňa, počet záujemcov
o testovanie klesal až s približujúcim sa večerom. Podľa viacerých
reakcií obyvateľov sa Ružomberčania najmenej zdržali v športovej
hale T18, kde boli zriadené dve
odberné miesta.
„Zatiaľ je priebeh v pohode, ľudia
prichádzajú, odchádzajú. S dievčatami sme sa zohrali ako tím,
zatiaľ nebol žiadny problém. Som
tu ako dobrovoľník v rámci svojho voľného času. Prihlásila som
sa ešte v čase, keď sa o peniazoch
nehovorilo. Nebudem hrať teraz
hrdinku, jasné, že ma to potešilo,
ale nebolo to mojou prvotnou
motiváciou,“ vysvetľovala nám
počas prvého testovacieho dňa
v T18 Dominika Švantnerová, ktorá pracuje vo vojenskej nemocnici.
V Štiavničke sme na testovanie
aj výsledok čakali 35 minút
My sme sa boli otestovať v neďalekej Štiavničke. Pred kultúrnym
domom stálo po 13. hodine desať
ľudí, približne rovnaký počet
čakal na výsledky za budovou na
detskom ihrisku. Pred vstupom
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do miestnosti sme si po vyzvaní
policajta vydezinfikovali ruky
a presunuli sa ku odpadkovému
košu a vreckovkám. Podľa pokynov sme sa museli vysmrkať
a odkašlať si.
Pri vstupe sme sa preukázali občianskym preukazom, od administratívnych pracovníkov sme
dostali poradové číslo. Po opätovnom vyzvaní pristupujeme
k ďalším neznámym v bielych
plášťoch. Nadišlo samotné testovanie. Počas približujúcej sa
paličky, ktorá si razila cestu hlboko do nášho nosa, nám zišli na
um snáď všetky vtipy o čipovaní,
ktoré sa posledné dni objavili na
internete. Aj by sme sa boli zasmiali, myšlienky však prehlušila zdravotníčka. „Hlavu nezakláňajte, nechajte ju rovno a chvíľku vydržte,“ upozorňuje nás
žena chránená od hlavy po päty
ochranným oblekom a pokračuje
v úkone, ktorý sa stáva víkendovou rutinou. Palička si našla svoje
miesto, zdravotníčka ju začne
otáčať a každé otočenie aj nahlas
ráta. Pri čísle tri vydýchneme, že
to máme za sebou, žena však ráta
až do desať. Následne vytiahne
sterovú tyčinku a ukazuje nám,
kam máme ísť.
Pri stole nás už čaká ďalší pracovník, ktorý si opäť pýta občiansky
preukaz. Do certifikátu zatiaľ
vypíše meno, podá nám poradové
číslo a inštruuje, že na výsledok
musíme počkať vonku. Po približne 20 minútach sme v rukách
držali obálku s výsledkom.
Testovať sa bola aj 96-ročná
dôchodkyňa Jela z Ružomberka
,,To je len toto? Veď to vôbec
nebolelo,“ okomentovala po stere
96-ročná dôchodkyňa, ktorá sa
testovania zúčastnila, aby zistila,
či je zdravá a či si môže dopriať
po vonku aspoň kratšie prechádzky. Zdravotníci vtipne pozname-

REPORTÁŽ
nali, že testovanie zvládla lepšie
ako mladí a hlavne niektorí riadni
chlapi.
Odberné miesta otvorili takmer
vo všetkých obciach v okrese.
Výnimkou bol len Turík, ktorý bol
pridelený do Liptovskej Teplej.
V Liptovskej Štiavnici testovali
obyvateľov v Kultúrnom dome.
Starosta Dušan Lauko nám počas
prvého dňa testovania povedal,
že otestovať by sa mohlo do 950
ľudí.
„Začiatky
boli hektické, no
otvorili sme
načas a bez
problémov.
Počet 950
ľudí zrejme
nenaplníme,
pretože
deň pred
testovaním
prebiehalo
vo vojenskej
nemocnici
testovanie,
kde bolo veľa
našich obyvateľov. Sú
medzi nami ľudia, ktorí odmietajú
testovanie, ale s tým nič neurobím. Ľudia chodia priebežne,
zatiaľ som tam nevidel veľké rady.
Vieme to však skorigovať aj cez
obecný rozhlas,“ povedal pre RK
Magazín v sobotu doobeda starosta Liptovskej Štiavnice Dušan
Lauko.
„Ľudia sú disciplinovaní, stoja,
ako majú, dodržiavajú odstupy.
Na tomto odbernom mieste je
jeden policajt, 4 zdravotníci, 2
administratívni pracovníci a ja.
Testovanie ide celkom dobre,
dopoludnia sme otestovali štvrť
dediny. Prednostne šiel aj pán,
ktorý bol po operácii chrbta,“

uviedol pre náš portál kadet
z Akadémie ozbrojených síl Martin Hancko, ktorý bol zároveň veliteľom odberného miesta v Ludrovej.
Súčasťou odberového tímu v Ružomberku bol aj poslanec za Roveň Juraj Burgan, ktorý počas
oboch víkendov zabezpečoval
live stream na ZŠ Bystrická cesta.
Cieľom bolo poskytnúť informáciu o vyťaženosti odberných
miest, obyvatelia si jednoducho
mohli skontrolovať či je dlhý rad

Rad pred odberným miestom na Gymnáziu
sv. Andreja.
Foto: Valeria Masliy

Emil Maretta zhodnotil celoplošné testovanie v oba víkendy pozitívne „Testovanie považujem za
mimoriadne úspešnú akciu veľkých rozmerov a osobne som
hrdý na každého a vďačný každému, kto sa pričinil, že bola zvládnutá na takejto vysoko profesionálnej a pritom ľudskej úrovni,“
hodnotí prednosta.
Testovanie sprevádzali aj momenty, ktoré viacerým vyčarovali na
tvári úsmev, niektoré ponúkli nezabudnuteľný zážitok. Poslednú
bodku za testovacím
dňom v
Športovej
hale T18 dala
v nedeľu
za zvuku
fujary Natália
Štupáková.
Video nám
do redakcie poslala
Veronika
Struhárová.
Odberné
miesto na
Strednej odbornej škole
Polytechnickej zase
zverejnilo video tancujúcich
zdravotníkov.

alebo sa vybavia o niečo skôr.
Jediný, kto z vedenia mesta informoval obyvateľov o aktuálnej
situácii, a to počas oboch testovacích víkendov, bol viceprimátor Michal Lazár. V okolitých
v mestách v kraji to robili aj
primátori, martinský vo veku
70 rokov bol dokonca súčasťou
odberného tímu.
K plošnému testovaniu po prvýkrát vyjadril primátor Igor Čombor prostredníctvom videa tri dni
pred druhým kolom. Prednosta
Okresného úradu v Ružomberku
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Počas prvého víkendu sa v
Ružomberku otestovalo 13 400
ľudí, z nich si pozitívny výsledok
odnieslo 240 ľudí. Priemerná
pozitivita sa vyšplhala na 1,79
percent, čo znamenalo, že celoplošné testovanie sa podľa nariadenia vlády muselo zopakovať.
Druhý víkend sa v Ružomberku otestovalo 15 152 ľudí, počet
pozitívnych bol 107. Priemerná
pozitivita preto klesla na 0,71
percent.

REGIÓN

Trať pri Stankovanoch
obnovujú. Zrekonštruujú
aj historickú budovu
stanice?
Okrem trate, nástupíšť či osvetlenia potrebuje rekonštrukciu
aj budova železničnej stanice v Stankovanoch. Podklady na
rekonštrukciu zaslal Pamiatkový úrad železniciam už
v roku 2016, doteraz sa však s obnovou nezačalo.
Text: Juraj Brezáni Foto: autor
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D

oprava vlakov medzi
Ľubochňou a Kraľovanmi je obmedzená pre
rekonštrukciu prvej
traťovej koľaje. Namiesto vlakov sa tam pohybujú bagre.
Železnice Slovenskej republiky
(ŽSR) pristúpili k úprave trakčného vedenia, rekonštrukcii nástupíšť či osvetlenia na železničnej
zastávke Stankovany.
„Súčasný stav trate Kraľovany –
Ľubochňa je podmienený vekom
a materiálmi železničného zvršku
z roku 1981. Zemné teleso trate
bolo naposledy rekonštruované
v tom istom roku. Predmetnou
rekonštrukciou sa dosiahne vyšší
kvalitatívny štandard osobnej
i nákladnej dopravy, zaistenie
bezpečnosti železničnej dopravy
a zníženie rozsahu údržby železničného zvršku,“ reaguje hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.
Rekonštrukcie za viac ako 12 a
pol milióna eur začali ešte začiatkom septembra. Doprava na trati
bude obmedzená do konca novembra. „Doprava vlakov sa bude
realizovať po 2. traťovej koľaji,“
informovali železničiari ešte v auguste. Po obmedzeniach na trati
sa bude pokračovať s opravami

Rekonštrukcia trate s nástupišťami stála 12,6
milióna eur.
Foto: Juraj Brezáni

prístrešku či osvetlenia.

Opravovať ju mali už skôr,
doteraz nezačali

Obec rekonštrukcie víta
„Zastávku bolo jednoznačne potrebné rekonštruovať, pretože
nástupištia a peróny boli príliš
vysoko, starší občania už mali
problém nastúpiť do vlaku,“ opisuje starosta Stankovian Vladimír
Urban (Smer-SD, SNS), podľa
ktorého musíme myslieť najmä
na tých starších, ktorí vlaky
využívajú pomerne často. „Im sa
najťažšie nastupuje do vozňov.“
Podľa jeho slov je tiež pre obec
potešujúce, že železnice opravia
aj prechod cez železničnú trať.
„Prechod bude konečne gumový,
rovný a autá tam už nebudú mať
problém prejsť. Bude to krajšie,
bude to nové,“ okomentoval
Urban.
Podľa miestnych je však problémom posunutie nástupišťa.
Podľa najnovších noriem zastávka nemôže byť na oblúku trate,
preto ju museli v Stankovanoch
posunúť. „Sme trochu sklamaní,
že to nástupište nebude v takom
rozsahu, v akom bolo,“ spomína
starosta a dopĺňa, že po novom
budú ľudia do vlaku nastupovať
od železničného prechodu v smere na Košice. „Naľavo sa nástupište zruší a posunie sa ďalej, napravo od stanice.“
RK Magazín sa starostu pýtal
aj na úpravu okolia železničnej
trate v Stankovanoch. Vladimír
Urban nám potvrdil, že obnovy
plánujú, no uvidia, aká bude
nasledujúca situácia okolo koronakrízy. „Budeme chcieť upraviť
priestor okolo potoka a budeme
upravovať múriky či zábradlia,“
povedal Urban. Vedľa železničnej
zastávky stojí aj historická budova stanice, ktorá však v týchto
rekonštrukciách zahrnutá nie je.
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Budova železničnej stanice
v Stankovanoch so súpisným
číslom 148 je od roku 2008 zapísaná v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR. Národnú kultúrnu pamiatku vlastnia
Železnice Slovenskej republiky.
„Je to zarážajúce, že sa rekonštruuje nástupište, pritom budova stanice je v žalostnom stave,“
pripomína starosta Stankovian Urban. Železnice tvrdia, že
oprava budovy je samostatnou
investičnou akciou nezávislou od
rekonštrukcie trate a blízkeho
okolia. „Myslím si, že by si budova zaslúžila trochu pozornosti
zo strany vlastníka. Už mnoho
rokov sa do nej neinvestovalo,“
hovorí Urban.
„Vypadávajú ozdobné vyrezávané
dosky. Rekonštrukciu stále odkladajú. Zdôrazňujem, je to kultúrna pamiatka a železnice sa k nej
správajú macošsky,“ opisuje stav
budovy Vladimír Urban. Najzaujímavejšou a zároveň najvzácnejšou časťou budovy je práve čelná
fasáda, ktorej konštrukciu tvorí
ornamentálna výzdoba s rastlinnými a zvieracími motívmi. Na
priečelí do vstupnej chodby sa
objavujú tvary zajacov, povedľa
zas vyrezávané veveričky.
Krajský pamiatkový úrad v Žiline
o obnovách komunikoval s vlastníkom budovy už v roku 2016,
kedy vydal rozhodnutie k čiastočnej obnove národnej kultúrnej
pamiatky. „Vlastník s obnovou
nezačal, rozhodnutie stratilo po
uplynutí troch rokov platnosť,
preto požiadal o vydanie nového,“
pripomína Peter Kulašík z Krajského pamiatkového úradu Žilina
s pracoviskom v Ružomberku.

REGIÓN
Železnice dostali rozhodnutie
o obnove druhýkrát
Obnovu budovy železničnej
stanice v Stankovanoch rieši ŽSK
podľa ich slov
už dlhodobejšie.
„Drobné úpravy,
ktoré sme realizovali v minulosti, nepriniesli
potrebný výsledok,“ reaguje
pre naše noviny
hovorkyňa
Železníc Slovenskej republiky
Ria Feik Achbergerová. Prečo
však železnice
nezačali s ďalšou obnovou, keď v roku 2016
získali od pamiatkového úradu
odborný posudok kultúrnej pamiatky, ktorý podrobne určil rozsah potrebnej obnovy a príčiny
poškodení? „Vzhľadom na stanovený rozsah prác bolo rozhodnuté, že obnova budovy sa bude riešiť formou komplexnej rekonštrukcie,“ napísali železnice prostredníctvom
hovorkyne Feik
Achbergerovej.
Nové rozhodnutie
o obnove zaslali
z Krajského
pamiatkového
úradu v máji 2019.
RK Magazín
disponuje aj
týmto materiálom. „Zámer
predstavoval
obnovu národnej kultúrnej
pamiatky a sanáciu a opravu
objektov v jej bezprostrednom
okolí,“ povedal pamiatkar Peter
Kulašík s tým, že v rozhodnutí
stanovili podmienky úpravy objektu verejného wc, spevnených
plôch, bezbariérového prístupu,

oplotenia, oporného múru, informačného a orientačného systému
pre cestujúcich i prvky drobnej
architektúry.

prvkov, obnovu murovaných
komínov a rekonštrukciu okien,
dverí, dažďovej kanalizácie či
exteriérového liatinového umývadla.
Čaká sa na písomnú výzvu

Ornamentálna výzdoba na budove
Foto: Juraj Brezáni

„Zamýšľaná obnova národnej
kultúrnej pamiatky predstavovala odstránenie statických porúch,
sanáciu murív vrátane omietkových vrstiev, sanáciu prvkov
drevenej hrazdenej konštrukcie
vrátane nových náterov, sanáciu
drevených prvkov verandy,“ in-

Práce na trati potrvajú do konca novembra
Foto: Juraj Brezáni

formuje Kulašík. V rozhodnutí sa
tiež píše, že železnice by mali zabezpečiť aj obnovu poškodených
prvkov dreveného krovu, výmenu
strešnej krytiny a klampiarskych
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Železnice zobrali
materiál Pamiatkového úradu na
vedomie a rekonštrukciu budovy
zaradili do investičného plánu. Po
verejnom obstarávaní bola za zhotoviteľa na spracovanie projektovej
dokumentácie
určená košická firma EP Projekt
s.r.o. za celkovú čiastku 38 400
eur s DPH. „Zmluva o dielo je už
účinná, avšak projekčné práce
zatiaľ neboli zahájené,“ povedala hovorkyňa ŽSK, podľa ktorej
začnú budovu rekonštruovať až
po zaslaní písomnej výzvy zhotoviteľovi. „Ku dnešnému dňu nebol
daný pokyn k zaslaniu písomnej
výzvy,“ oznámila Ria
Feik Achbergerová.
Významná historická stavba vznikla
v roku 1871 pri
výstavbe Košickobohumínskej železnice a spočiatku
plnila funkciu strážneho domčeka so
zrubovou konštrukciou so sedlovou
strechou. Až neskôr
došlo k zmene. Na
prelome 19. a 20.
storočia dostavali k domčeku
miestnosť, ktorou stavba nadobudla viac-menej dnešnú podobu.
Strážny dom bol vo funkčnej hierarchii povýšený na železničnú
zastávku v roku 1916.

PRÍBEH

Keď chutný obed zvíťazí nad
jesennou dekoráciou
Emília Marková z Hrboltovej vypestovala 30-kilovú tekvicu, z
ktorej sa ušlo rodine aj susedom. Halloweenskú tekvicu z nej
síce nevyrezala, za to prezradila zopár tipov na obed.
Text: Anna Zábojníková Foto: Jaroslav Moravčík
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J

eseň vrcholí. Slnko už
toľko nezahreje ako
počas letných dní, no
dodá aspoň energiu.
A kým zo stromov
spadne posledné lístie a zaspí
spánkom spravodlivých, zostane ešte trochu času obzrieť sa
za pestovateľskými úlovkami.
Nejedným sa môže pochváliť aj
73-ročná Emília Marková z mestskej časti Hrboltová.
K práci vedie aj dve vnučky

„Pomáhajú mi, predsa len sa už
ťažšie zohnem. Stačí, keď im vysvetlím a ukážem čo majú robiť.
Baví ich aj polievanie krhlou. Obe
sú rady v záhrade, veď aj teraz
sú na stromoch,“ hovorí veselo
Marková.
Čo zaseješ, to budeš žať
Tento rok bola podľa Markovej
úroda dobrá. „Paradajkám sa nedarilo vôbec. Zemiaky síce boli
drobnejšie, ale stále sa nedajú porovnať s tými, ktoré kúpim v ob-

Bývanie v rodinnom
dome síce vyžaduje viac práce okolo
domu, no ak máte
záhradku, odmenou
vie byť predovšetkým
úroda. Emília Marková nám približuje, že
okrem starostí vie
robota priniesť
plody, a nielen tie,
ktoré sa dajú konzumovať.
,,Som na dôchodku,
mám viac času, tak
ho trávim v záhradke.
Okopem zeleninu,
v lete si popri robote
opálim chrbát a aj
vďaka záhrade som
aktívna a aspoň sa
hýbem,“ prezrádza
nám Marková. Okrem
manžela má doma aj
dve malé pomocníčky.
Jedna vnučka má 11
rokov a druhá 9. Obe
sú u starých rodičov
v pestúnskej starostlivosti. „Keď nám
ich pridelili, jedna
mala štyri týždne a druhá rok a
pol,“ vysvetľuje Marková, ktorá
je dievčatám mamou a starkou
zároveň.
Aj pre vnučky sa stala záhrada
miestom, kde trávia čas.

Emília Marková vo svojej záhrade v
Hrboltovej.
Foto: Jaroslav Moravčík

chode. Mrkva z obchodu má aj
inú farbu, než tá, ktorá je vypestovaná doma, hoci je menšia,“
začína vysvetľovať 73-ročná oby-

26

vateľka Hrboltovej. V záhradke
vedľa domčeka v Hrboltovej pestuje aj kapustu, papriky, kapustu,
hrach či kaleráb. Počas celej zimy
bude mať v záhradke aj pór, ktorý
občas, podľa potreby vyberie.
Jej najväčšou pýchou boli tekvice.
„Náhodou som našla staré semiačka, tak som ich zasadila,
poriadne veru vyrástli. Jedna mala 15, druhá 20 a tretia 30 kíl,“
teší sa z pestovateľského úspechu
dôchodkyňa. Tekvice Hokkaido
zasadila na kompost. „Biologický
odpad nedávam do
koša, ale sama si
z neho robím kompost,
ktorý viem využiť.
Takto viem zužitkovať
takmer všetko, aj listy
z tekvíc som posekala
a dala na kompost,“
hovorí o dobrej zemine
pre rast tekvíc Marková a jedným dychom
dodáva, že dôležitá je
aj voda.
„Tekvice potrebujú
veľa zalievať, majú radi
teplo,“ dodáva.
Tekvice však neposlúžili ako jesenná výzdoba. „Vyrezávanie je pohanský zvyk, aj by sa
zničili a koniec koncov,
bolo by to plytvanie
jedlom,“ vysvetľuje dôchodkyňa a prezrádza,
že z tekvíc rozdala súrodencom aj susedom.
Najviac však skončilo
v žalúdku. „Chutí nám
tekvicový prívarok, ale
aj polievka. Pripravujem aj kompót s ananásom, no robievam aj čalamádu,
je to taký istý recept, ako s kapustou, namiesto nej však pridám
tekvicu,“ odporúča 73-ročná
Marková.
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Spisovateľka Alena
Sabuchová: Keby som
vedela, že vyhrám, ožehlila
by som si šaty
Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na
VŠMU v Bratislave, kde sa napokon usadila. Je autorka
a scenáristka s intenzívnym vzťahom k príbehom, výtvarnému
umeniu a dobrému jedlu. Pred rokom napísala knihu Šeptuchy
a stala sa víťazkou 15. ročníka slovenskej literárnej ceny Anasoft
litera 2020. Alena Sabuchová nám porozprávala nielen o knižke
či Podlasí, ale aj o vzťahu k histórii a cyklu Strechy Ružomberka.
Text: Anna Zábojníková Foto: Gabina Weissová
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D

o rodinného obchodu Rosenzweigovcov vstupjú
miestni po chlieb a
mlieko, v dome Ruženy
a Jozefa Houdeka diškurujú poprední slovenskí politici.
O pár domov ďalej sa Ľudmila
Beniačová spolu s ďalšími ružomberskými dámami chystajú navštíviť princeznú Alžbetu Siefreedovú vo vile pod Čebraťom.
A kým sa manželka lekára Jozefa
Matúša Burjana zvíja v pôroných
kŕčoch očakávaného štvrtého
potomka, obsadzovaná herečka
Ružena Hájková pozerá do zrkadla a nacvičuje si repliky.
Ružomberok bol na konci 19.
a začiatku 20. storočia mestom
života, kultúry, politických rozhodnutí, snáh o vlastnú emancipáciu, no predovšetkým domovom významnej generácie ľudí.
Už vtedy sa v zdanlivo mužskom
svete hlásili o slovo ženy.
Významných Ružomberčanov
z čias minulých približuje súčasným obyvateľom
O históriu mesta sa zaujíma aj
rodáčka žijúca v Bratislave Alena
Sabuchová. Pred rokom vytvorila
cyklus s názvom Strechy Ružom-

Spisovateľka Alena Sabuchová.
Foto: Veronika Elekaničová

berka. Miestnych pozvala na vlastivednú vychádzku, na ktorej priblížila príbehy slávnych rodov
prostredníctvom ich príbytkov
v centre mesta. Nespochybniteľnou súčasťou centra mesta boli
známe rodiny - Čavojovci, Hammerschmidovci, Rosenzweigovci,
Makovickovci, Bohúňovci, Starkovci, či Griellovci.
„História mesta je veľmi bohatá.
Ružomberok bolo miesto, kde žilo mnoho zaujímavých ľudí,
o ktorých sa zachovalo veľa materiálov. Rada tieto informácie hľadám, snažím sa ich motivicky
spájať a vynášať na svetlo sveta,“
hovorí spisovateľka Sabuchová
a jedným dychom dodáva, že
v minulosti bolo mesto veľmi
zaujímavé, a ak by sa narodila
pred sto rokmi, určite by chcela
byť jeho súčasťou.
„Dnešné mesto nebudeme nikdy
môcť porovnávať s Ružomberkom, ktorý tu bol v období svojej
najväčšej slávy. Neviem si celkom
predstaviť, že by sa o ďalších sto
rokov premenilo na rozvíjajúce
a rozkvitajúce mesto. Vstupuje
do toho mnoho premenných. Žili
v ňom významné rody, boli tu
generácie ľudí, mohli tu fungovať
podniky, obchody, ale aj kultúrne
aktivity. Tým, že tu žilo veľa činných ľudí, mesto malo svoju tvár,“
porovnáva Sabuchová obdobie
najväčšej slávy Ružomberka
so súčasnosťou, no zamýšľa sa aj
nad budúcnosťou.
,,Nemyslím si, že keby sa pár solitérov vrátilo späť, dostal by Ružomberok podobu, v akej o ňom
čítame v historických archívoch.
Položme si však otázku, či to
treba. Mesto si žije svoj život už
nejaké roky a vyzerá to tak, že
jeho obyvateľom to vyhovuje,“
hovorí.
Prvej vlastivednej vychádzky
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sa v decembri minulého roka
zúčastnili takmer dve desiatky
miestnych. „Netreba mať veľké
očakávania, čím sú väčšie, tým
viac môže byť človek sklamaný.
Baví ma to, preto to robím. Ak
si to nájde hoci len malú cieľovú
kategóriu, tak som ochotná to
robiť aj ďalej,“ hovorí o cykle
Strechy Ružomberka Sabuchová.
Mladá rodáčka sa v rámci iného
projektu zaoberá obdobím dejín
prvej polovice 20. storočia. Zaujal
ju najmä Ružomberok, pretože
to bolo obdobie, kedy mal veľký
rozmach, mesto prosperovalo.
„Prvá vychádzka súvisela s významnými osobnosťami, ale nezmestili sa mi do časového rámca
vychádzky, ktorý som mala vyhradený, bola už veľká zima
v uliciach. Povedala som si, že
urobím ešte jeden cyklus. Akosi
prirodzene prišlo k tomu, že to
budú ženy. Bolo ich tu požehnane, majú za sebou záslužnú činnosť aj v kultúre, aj v osvetovej
činnosti,“ hovorí o druhej vychádzke s názvom Ženy Ružomberka Alena Sabuchová. Tá sa
napokon kvôli súčasnej epidemiologickej situácii uskutočniť
nemohla. Ružomberčania sa
môžu zoznámiť s príbehmi ženských „hrdiniek“ centra mesta
aspoň v mestskej knižnici, kde
je nainštalovaná výstava. Tvoria
ju fotografie a sprievodný text k
významným obyvateľkám vtedajšieho prosperujúceho a kultúrne
bohatého mesta.
Ľudia dodnes nechápu zmysel
feminizmu
Cieľom Aleny Sabuchovej nie je
glorifikovať ani idealizovať samotné predstaviteľky výstavy či
popierať zásluhy ich známych
manželov, naopak, snažila sa ich
uchopiť ako ženy, ktoré boli
úprimnými podporovateľkami
svojich mužov a nebránili sa byť
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ich oporou ako schopné manželky, hostiteľky či matky.
,,Zaujal ma napríklad príbeh Matreny Makovickej, kde sa dá vidieť, čo všetko je žena ochotná
urobiť kvôli láske a ani nevie, či
je to láska, pretože o nej hovoria,
že si ju niekto vzal len z vďačnosti. Je to príbeh o sebaprijatí,
o ťažkostiach žien, ktoré sa
síce vydali za
uznávaných
mužov, ale
pravdepodobne
neboli šťastné,“ približuje
osud manželky
Dušana
Makovického
spisovateľka.
Aj napriek tomu, že osudy
12 žien, ktoré
sa rozhodla
priblížiť
Ružomberčanom talentovaná rodáčka,
nie sú rovnaké,
predsa len sa
dá nájsť niečo,
čo majú všetky hrdinky rovnaké.
„Je to snaha o vlastnú identitu
a autonómiu. Vedeli byť matkami
aj manželkami, plnili úlohu, ktorá
im bola v 20. storočí daná a aj
vďaka tomu boli činné. Rozhodli
sa realizovať aj po pracovnej či
umelecko-vedeckej stránke. Boli
symbolom uznania a rešpektu.
Veľa zo spomínaných ženských
osobností sa snažilo, aby ženy
získavali rovnaké vzdelanie ako
muži, aby sa vytvárali školy pre
dievčatá,“ vysvetľuje Sabuchová
a vysvetľuje, že hoci sa úloha
a postavenie ženy v priebehu
posledného storočia (chvalabohu) zmenila, je zaujímavé hľadať
a pozorovať paralely, ťažkosti
a ústupky spoločné s dnešným
svetom a jeho nastavením.

„Svet sa posúva, no ešte stále žijeme vo výrazne mužskom svete.
Nie je rovnováha v mužsko-ženskom platovom ohodnotení, dodnes navyše ľudia radi dezinterpretujú a vulgarizujú význam slova feminizmus. Spoločnosť napríklad ešte stále s obľubou rieši,
kedy bude mať žena deti. Mužov
sa na to nepýta,“ zamýšľa sa nad

„V Ružomberku je ešte mnoho
zaujímavých ženských príbehov.
Anna Jančeková bola pôrodná
asistentka, mala veľmi ťažký osud
a aj napriek tomu pomáhala cudzím ľuďom. No v meste boli aj
viaceré kultúrne pracovníčky,
bolo veľa žien, ktoré sa venovali
prekladom aj Živene,“ rozširuje
zoznam významných žien
Ružomberka Alena Sabuchová.
Víťazka
Anasoft litera

Výstava Ženy Ružomberka v mestskej
knižnici.
Foto: autorka

postavením žien v dnešnom
svete Alena Sabuchová.
Mnoho zaujímavých ženských
mien sa do výberu nedostalo, nie
z dôvodu, že by ich prácu a pôsobenie nepovažovala za dôležité,
no hľadala analógiu medzi ulicou
Podhora, kde bola pôvodne naplánovaná vlastivedná vychádzka. Na základe jednotlivých zastávok (papierníctvo, galantéria,
metrový textil, či samotné domy,
ktoré predstaviteľky výstavy
obývali), chcela prepojiť trasu tejto ulice s jednotlivými príbehmi
a ich presahmi do súčasnosti.
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Rodáčka Alena
Sabuchová nielenže o príbehoch rada rozpráva, ale ich
aj sama píše.
Svoju knižnú
prvotinu napísala pred
štyrmi rokmi.
Napokon za
svoj literárny
debut Zadné
izby získala
Cenu Ivana
Kraska aj Cenu
Nadácie Tatra
banky
v kategórii Mladý tvorca.
Pred rokom napísala aj druhú
knihu, pomenovala ju Šeptuchy.
Mladá spisovateľka zbierala materiál spolu s dokumentárnym
fotografom Robom Tappertom
na poľsko-bieloruskom pohraničí
dva roky. Navštívila región Podlasia, ktorý je dodnes opradený
legendami a hmlami, kde žijú na
prvý pohľad zvláštni ľudia – majú
svoju vieru, biedu aj šeptuchy –
ženy, ktoré vedia liečiť.
„Nikdy by som neverila, že svet,
ktorý som v Podlasí objavila, naozaj existuje. O to viac sa teším, že
som ho mohla spoznať. Podlasie
je kraj, ktorý praje príbehom práve vďaka tomu, že je veľmi vizuál-
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ny a fotogenický,“ približuje svoje
zážitky mladá spisovateľka.
Rustikálny kraj ukázal autorke
knihy možnosti romantickej prírody, obľúbila si ľudí, o ktorých
hovorí, že boli veľmi láskaví.
Hmla či močiare spojené s legendami a povesťami, ktoré z kraja
vychádzali, sú spisovateľke veľmi
blízke.

iné. Čo možno vyklíči, zarodí,
možno to už nebude tak bolieť
a raz bude mať aspoň nejaký
osoh,“ približuje šeptuchy aj
čitateľom.
Počas týždňov strávených v neďalekom regióne na poľskobieloruských hraniciach stretla
približne desať šeptúch. „Nepoz-

„Vždy som
mala rada dedinské príbehy, magický
realizmus.
Toto všetko
sa spojilo,
objavila som
svet, ktorý
existuje a nie
svet, o ktorom len niekto rozpráva,“
vysvetľuje
Sabuchová.
Knihu nazvala na základe
reálnych
predobrazov
postáv, ktoré
v regióne
žijú. ,,Šeptuchy sú ženy, ktoré sa
venujú remeslu šepkania, skrz to
liečia. Hovorí sa o nich, že dokážu
prinavrátiť zdravie, vyriešiť
problémy. Pre mňa boli v prvom
rade skúsenosťou s vierou. Pre
ľudí sú posledná nádej, pre
miestnych sú obrovská autorita, s cirkvou veľmi koeexistujú,
duchovenstvo ich ticho toleruje,“
hovorí o ľudových liečiteľkách
Sabuchová a približuje ich aj vo
svojej knižke. „Vždy, bez ohľadu
na deň, sviatok či ročné obdobie
na ich okenice klopali nešťastní
ľudia, čo v zásade len potrebovali
počuť, že niekto za nich vyrieši
ich bolesť. Akoby bolesť bola zle
rodiace pole, ktoré sa dá na rok
znovu preorať a zasadiť doň čosi

Región Podlasia.
Foto: Robert Tappert

nám ich presný počet a asi sa ho
ani nikdy nedozviem,“ priznáva
autorka knihy.
Šeptuchy sú však v knihe sekundárnou líniou, do ktorej je
posadený dej. V príbehu vystupuje Dorota, dcéra miestneho
hrobára, učiteľka aj žena, za
ktorou chodí zosnulý manžel.
Nad tým všetkým je však kľúčový
príbeh dospievania.
„Myslím si, že dospievanie je
obdobie, ktoré všetkých formuje a možno aj viac ako si
reálne dokážeme pripustiť. Je to
najkrehkejší vek, kde si môžeme
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veľa vecí uložiť v hlave a ani
nevieme, ako ďalej nás tieto veci
ovplyvňujú. Je to obdobie, kedy
sa učíme mnohé filtrovať, proti
niečomu aj bojovať, a to vrátane
samého seba. Nemáme ešte vybudovanú imunitu voči komplexom. Veľmi veľa vecí jednoducho
nemáme spracovaných z dospievania a uvedomujeme si to
až omnoho
neskôr,“
zdôrazňuje zmysel
dospievania
v kontexte
vlastného
správania
Sabuchová.
Koncom
mája získala
Alena Sabuchová
s knihou
Šeptuchy
Cenu
knižných
blogerov
Panta Rhei
awards
a nedávno aj
Cenu Jána
Johanidesa
v kategórii do 35 rokov. Koncom
septembra uspela v literárnej
súťaži Anasoft Litera 2020 a stala
sa víťazkou 15. ročníka.
„Nejako špeciálne som finálový
večer neprežívala. Bola som
presvedčená, že víťazkou bude
Katarína Kucbelová s knihou
Čepiec. Keby som vedela, že
vyhrám, ožehlila by som si šaty,“
hovorí s humorom, no zároveň
s veľkou vďakou za ocenenie
rodáčka z Ružomberka Alena
Sabuchová.

GLOSA

Korona je veľký problém,
ale pandémia hlúposti
je katastrofa
Citujúc z legendárnej českej komédie – ,,rozmohl se nám tady takovej nešvar.“ Máme za sebou dve kolá
plošného testovania. Veľkonočné sviatky, Sviatok všetkých svätých či spomienku na zosnulých sme
prežívali nielen bez slávenia verejných bohoslužieb, ale aj bez stretnutia sa s rodinou. A hoci sa pravidlá
rýchlo menia, všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že tohtoročné Vianoce budeme Tichú noc spievať maximálne z obývačky.
Sociálne siete zažívajú konšpiračný vrchol. Niektorí ľudia skutočne veria, že počas testovania nám do
mozgu zavedú čipy a ovládať nás budú cez 5G sieť. Iní si myslia, že koronavírus je chrípôčka, ktorá sa
dá liečiť vodkou. A aj napriek zvyšujúcemu počtu úmrtí sa ešte stále nájdu tí, ktorí si myslia, že koronavírus je len marketingový nezmysel.
Z internetu sa stalo miesto nenávisti, zosmiešňovania a neprávd. Je plný lepších premiérov, epidemiológov, virológov, ministrov, bojovníkov za slobodu, no (a zdôrazňujúc slovo bohužiaľ) aj hlupákov.
Pochybovači, ale aj tí, čo dokonca verejne vyzývajú, aby ľudia nenosili rúška, by sa mali ísť pozrieť na
nemocničné oddelenia. Možno by pochopili, ako vyzerá svet spoza počítačových klávesníc.
,,Korona je veľký problém, ale pandémia hlúposti a iracionality je katastrofa,“ okomentoval nedávno
agresívnych protestujúcich voči protipandemickým opatreniam pred Prezidentským palácom spisovateľ
Michal Hvorecký. A mal pravdu.
Autorka: Anna Zábojníková

Autorka: Anna Šenkeríková
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Diváka na zápasoch
profesionálnych
športových klubov
nestretnete. Ako to
vnímajú tréneri?
Vláda ešte v októbri zakázala všetky hromadné podujatia.
Športové kluby aj napriek tomu fungujú. Výnimku totiž dostalo
päť profesionálnych športových líg. V Ružomberku hrajú pod
podmienkou pravidelného testovania a bez divákov futbalisti
a basketbalistky. Čo na to ich tréneri?

Ján Haspra
tréner v MFK Ružomberok
Foto: Rudo Maškurica
Našťastie, Covid nás zatiaľ
obchádza. Nemáme s ním zatiaľ
žiaden problém, ani nám nenarušuje nijakým spôsobom priebeh tréningu. Všetko je také, ako
bývalo. Momentálne sú tréningy
rovnaké ako pred koronakrízou.
Zasiahli nás obmedzenia počas
prvej vlny pandémie, teraz to
ale všetko funguje. Jedinou
zmenou je akurát to, že diváci na
zápasoch nie sú. Divák nám na
štadióne chýba. Hrať bez publika
je veľmi smutné. Na štadiónoch
je ticho. Veď šport vznikol kvôli
divákovi. Takto to je niekedy až
nechutné, lebo človek sa snaží
robiť prácu a nevie ani pre koho.

Výhodu máme aspoň v tom, že
počujeme pokriky spoza múru.
V tomto je to také iné, stretávame sa s tým prvýkrát, všetko
je počuť. Z jednej stránky je však
absencia diváka dobrá, pretože
tí mladí hráči, ktorí naberajú
skúsenosti, by boli možno viac
nervózni pred divákmi. Ale teraz
je to možno pre nich lepšie. Nie
nadarmo sa však hovorí, že divák
je dvanástym hráčom mužstva.
Teraz teda hrajú mužstvá bez
dvanásteho hráča, musia sa s tým
vysporiadať emočne vo svojom
vnútri.

Situácia okolo korony nám v ženskom športe nič nezmenila. Čo sa
týka tréningového procesu, tak
trénujeme rovnako, ako pred pandémiou. Zmenilo sa nám len to, že
nemôžeme chodiť do posilňovní,
pretože sú zavreté. Nemôžeme
využívať ani vodnú regeneráciu
či kryo-regeneráciu. Toto sú veci,
ktoré nás ovplyvnili. Tréningový
proces basketbalistiek v Ružomberku je ale v poriadku. Mrzí ma,
že zápasy hráme bez divákov.
Šport sa robí pre ľudí a pre divákov. My sme na jednej strane radi, že môžeme hrať a že ľudia sú
na zápasoch aspoň cez internet,
ale nie je to ono. Určite majú
ľudia na zápasoch silu posunúť
mužstvo do kvalitnejšej hry. Tá
atmosféra chýba, a inak to vplýva
na tie hráčky.

Autor: Juraj Brezáni
Juraj Suja
tréner v MBK Ružomberok
Foto: Rudo Maškurica
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Neznámi ružomberskí
umelci
Tak ako dnes, aj v minulosti bolo s Ružomberkom spojených
viacero výtvarných umelcov, ktorí zanechali v dejinách umenia
výraznú stopu. Najznámejším bol bezpochyby Ľudovít Fulla, jeho
meno a výtvarné umenie dodnes pozná väčšina Slovákov.
Boli však aj takí, o ktorých sa veľa nevie, no ich výtvarné dielo
je pre formovanie umenia dôležité a ich životný príbeh je neraz
nesmierne zaujímavý.
Text: Rastislav Molda Foto: Liptovské múzeum v Ružomberku
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šesťdesiatych rokoch
19. storočia sa v rodine
chudobného ružomberského mäsiara Františka Jančeka narodil
syn, taktiež František. Nedostatok finančných prostriedkov
mu znemožnil lepšie umelecké
štúdia. Avšak nahrádzal to výraznejším zanietením pre umenie.
Podľa svojich možností sa od
chlapčenských rokov venoval
predovšetkým rezbárstvu, čo sa v jeho rodine nestretlo
s výraznejším pochopením a podporou. V rodisku,
kde ho ovplyvnili
práce sochára
Alexandra Belopotockého, vychodil
tamojšie piaristické
gymnázium a už na
tejto škole učitelia
odpozorovali jeho
umelecké nadanie.
Po skončení gymnázia sa mladý František stal učňom
v otcovom mäsiarstve. Avšak spriatelil sa s rovesníkom Jozefom Hanulom a spoločne
s ním začal pracovať na oprave
kostola v Spišskej
Kapitule a vytvoril tu aj súsošie
Krista s Pannou
Máriou a Jánom.
Podľa Hanulových
spomienok Jančeka dokonca sám
spišský biskup poveril, aby podľa
fotografie vytvoril jeho bustu. Po
tejto skúsenosti Janček so svojím
strýkom odišiel do Pešťbudína,
kde istý čas aj študoval, avšak
bez akejkoľvek finančnej podpory.
V Budapešti sa mohol naplno
prejaviť jeho sochársky talent,

aj keď mu to neprinieslo slávu
ani peniaze. Najskôr sa zamestnal v kamenárskej dielni istého
Voglera, následne si našiel zamestnanie v podniku Feszlera,
ktorého sochárska dielňa mala
mnoho objednávok. Janček
tak pracoval na sochách, ktoré
dodnes zdobia nielen verejný
priestor bývalého uhorského
hlavného mesta, ale aj tamojšie

ku, vytvoril oltárny obraz pre,
dnes už neexistujúcu, kaplnku na
Poľnej ulici, ďalej pre kaplnky
v časti Kľačno, v Černovej, v Ľubochni, ale aj v Spišskom Podhradí a v Novom Smokovci, kde
vytvoril súsošie Sv. Trojice. František Janček vytvoril i niekoľko
návrhov na náhrobky, z ktorých
sa zachoval napríklad návrh na
náhrobný kríž pre jeho matku
Annu Jančekovú.
František Janček
zomrel ako
38-ročný na
tuberkulózu vo svojom rodisku, kam
sa na začiatku 20.
storočia vrátil
z Budapešti.

Obraz zachytávajúci vnútro kostola sv.
Jakuba v Levoči od Milana Floriána.
Foto: www.webumenia.sk

chrámy. Podľa Janka Alexyho
Janček vymodeloval aj sochu
Krista určenú pre Budínsky hrad
a spolupracoval aj so slovenským
architektom Milanom Michalom
Harmincom.
Vo svojom rodisku, v Ružomber-
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Od Jančeka bol o
generáciu mladší
Milan Florián a
majú v mnohých
oblastiach podobný
životný príbeh. Aj
Milan Florián absolvoval stredoškolské štúdia v rodisku, kde si jeho
umelecký talent
všimol tamojší
učiteľ kreslenia
Alojz Fellegi. Práve
ten ho ovplyvnil,
aby sa vydal na
umeleckú dráhu.
Ako spomína sám
umelec, odvtedy sa
v jeho živote stalo
hlavnou túžbou hľadať krásu
a možnosti jej vyjadrenia. No
podľa maliarových spomienok
ho okrem Fellegiho podporil aj
Andrej Hlinka.
Univerzitné štúdia absolvoval Milan Florián, podobne ako Janček
i mnoho iných Liptákov, v Budapešti. Tu, ale podľa vlastných spomienok, pre nedôslednosť nenastúpil na umelecký smer, ale na

HISTÓRIA
pedagogický, študoval za profesora kreslenia. Aj tak dúfal, že bude
mať dostatok času na vlastnú
umeleckú tvorbu. A skutočne
aj mal, vytvoril desiatky umeleckých diel, ktoré sú dnes nielen
v súkromných zbierkach, ale aj v
správe viacerých galérií a múzeí
Slovenska.

študovať umelecký smer a stať sa
maliarom. Avšak pre problémy
s očami nastúpil na tamojšiu

Po štúdiu v Budapešti získal miesto profesora kreslenia na juhu
Uhorska v regióne Bačky, dnes
rumunské mestečko Sânnicolau
Mare, vtedy Nagyszentmiklós.
V roku 1911 sa vrátil na územie
dnešného Slovenska, do Levoče.
V Bazilike Navštívenia Panny
Márie na Mariánskej hore, ktorá
v tom období prechádzala rekonštrukciou, vytvoril niekoľko
malieb.

Už počas univerzitných čias sa
Ján Burian angažoval v národnom hnutí, a tak ako mladý
a nadaný umelec pri stretnutí
so staršími národovcami pripravoval ich portréty. Takto sa mu
podarilo nakresliť Jozefa Gregora
Tajovského či Svetozára Hurbana-Vajanského. Ako architekt sa
k výraznejším zákazkám dostal až
po roku 1918. Vo svojom rodisku
naprojektoval niektoré budovy,
napríklad dom iého národovca
Jána Jančeka s výrazným kruhovým arkierom, ďalej budovu
Sokolovne, ale aj nový evanjelický kostol s jednoduchou sieňovou dispozíciou v duchu moderny.

Milan Florián sa ako umelec spojil aj s rodným krajom. Ako sám
na začiatku 20. storočia
spomína: „Rád som chodil maľovať do Vlkolínca pri Ružomberku. Typická dedina na svahu
vrchu Sidorova. Záprahy, kone,
voly tam nemajú. Jačmeň, ovos
vynášajú ženy na chrbtoch. Ale
ľud je veselý, úprimný.“ Každodenné zvyklosti obyvateľov malej
dedinky pri Floriánovom rodisku
sa stali námetmi pre jeho obrazy.

V tomto prípade prepracoval
návrh od iného významného
slovenského architekta Dušana
Jurkoviča. Evanjelický kostol
naprojektoval aj pre oravskú dedinu Párnica. Jeho diela sú aj
v Bratislave, kde navrhol niekoľko školských a administratívnych budov. Jednou z najvýznamnejších stavieb je budova vtedy
štátnej ľudovej školy situovanej
na rohu ulíc Palisády a Škarniclová.

Len o štyri roky bol od Milana
Floriána mladší Ján Burian, ktorý
sa stal významným, no v rodisku
dosť neznámym architektom.
Jeho predkovia pochádzali zo
starej zemianskej rodiny, otec
pôsobil v Ružomberku ako lekár.
Základné vzdelanie nadobudol
v židovskej škole, následne na
evanjelickej a napokon na tamojšom katolíckom piaristickom
gymnáziu. Aj Burianove umelecké nadanie podporoval vyššie
spomenutý Alojz Fellegi. Burian
sa úo stredoškolských štúdiách
dostal do Budapešti s cieľom vy-

Okrem navrhovania nových
budov sa mladý architekt stále
venoval aj kresleniu. Od roku
1912 pripravoval karikatúry pre
ružomberské satirické Veselé
noviny, ktorý vydával jeho švagor Ján Párička. Ten padol
v prvých mesiacoch na fronte
prvej svetovej vojny a Burian sa
začal starať o jeho vydavateľský
podnik.

Návrh na náhrobný kríž od sochára Františka Jančeka.
Foto: www.webumenia.sk

Technickú univerzitu a získal
titul architekta. Prax získal
v Prahe v architektonickej firme
Strnad a Vaníček, následne
v kancelárii u architekta Gočára.
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Ako vidieť s dejinami Ružomberka je spojených viacero umelecky
nadaných osobností a ich dielo
nás aj dnes obklopuje a častokrát o tom ani nevieme.

FOTOREPORTÁŽ
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Foto: Anna Zábojníková
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V Ružomberku sa prišli otestovať aj starší.
Foto: Anna Zábojníková

Antigénový test.
Foto: Anna Zábojníková
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Na bezpečnosť dohliadali muži zákona.
Foto: Juraj Brezáni

Administratívni pracovníci v Štiavničke.
Foto: Juraj Brezáni
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Čuch stratil, no chuť do
basketbalu nie
Koronavírus zasiahol aj trénera ružomberských basketbalistiek
Juraja Suju. Povedal nám, ako prežíval ochorenie, prezradil svoje
ciele pri MBK Ružomberok a zhodnotil aj úroveň basketbalovej
Extraligy žien.
Text: Juraj Brezáni Foto: Rudo Maškurica
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V

iete, kde ste sa koronavírusom nakazili?
Neviem, kde som sa
nakazil na Covid-19.

Pozitívny test ste mali pred zápasom, keď vaše zverenkyne
24. októbra nastúpili v Koniarni proti Young Angels Košice.
Deň pred zápasom s Košicami
sme boli testovaní. Vtedy som to
zistil. Vždy sa testujeme deň pred
zápasom.
Ako to zobrala vaša rodina,
okolie či ľudia v klube?
Čo sa týka mojej rodiny, tak ich
to netešilo. Dva týždne som s rodinou nebol, takže to bola veľmi
dlhá doba, čo som nevidel manželku ani dcérku. A čo týka klubu,
tak to sa treba spýtať ich. Určite,
keď vypadne tréner, tak to nie je
jednoduché pre nikoho. Ani pre
hráčky, ani pre asistenta trénera,
ktorý to potom musel celé zobrať
do svojich rúk. Ale zvládli to a je
to už za nami.
Tým, že ste boli odstrihnutý od
všetkých bežných vecí, čo ďalšie
sa vo vašom živote skomplikovalo?
Je to hlavne o mojej rodine a
práci. To je celý môj život – moja
rodina a moja práca – takže toto
sa skomplikovalo. Nič iné nie je.

Samozrejme, že nie. Som aktívnym človekom a teším sa, že
budem môcť žiť normálne ďalej.

U mňa sa očakávania nemenia.
Stále mám ten istý cieľ, ktorý
som spomenul.

Vieme, že koronavírus zasiahol
aj ružomberské basketbalistky.
Niektoré mali pozitívny test
a od trénovania si oddýchli.
Ľudia kvôli koronavírusu
prechádzajú do online sveta. Vy
ste boli s hráčkami v kontakte
prostredníctvom internetu?

Chcem sa dostať k tomu, že pre
RK Magazín uviedla basketbalistka MBK Ružomberok
Miroslava Praženicová, že chcú
obhájiť titul a zvíťaziť v Slovenskom pohári. Ako to vnímate?
Som rád, že Mirka Praženicová
má tieto ciele. Ja sa budem snažiť
dievčatám pomôcť v dosahovaní
týchto cieľov. Sú to však náročné
ciele. Sú v podstate maximálne,
aké môžu byť.

Asistent trénera viedol tréningový proces za mňa. Mám šťastie,
že mám pri sebe výborného
človeka, ktorý ma vie nahradiť.
Poradili si aj bezo mňa.
Niektoré hráčky zároveň
prestali trénovať, keďže boli
pozitívne. Ako vnímate pauzu v
tréningovom procese?
Prestali trénovať niektoré hráčky,
ktoré boli pozitívne, ale prestalo trénovať na sedem dní celé
družstvo. Na celý týždeň sme
družstvo rozpustili, aby sme
si koronavírus nepodávali. Nie
je dobrý takýto výpadok, ale
vedeli sme, že sa to môže stať,
že to môže prísť a neovplyvníme
to. Museli sme s tým narábať a
museli sme sa znova postupne
vrátiť do tréningového procesu.
Pred sezónou ste si silou kádra
neboli istý. Aké boli ambície
ešte pred sezónou?

Chuť bola v poriadku?
Nie úplne stopercentne, ale bola
tam.

Mojim cieľom je, aby sa družstvo
zlepšovalo každý deň. Moje družstvo je pre mňa, ako trénera, mojim nástrojom a snažím sa s ním
urobiť čo sa dá, v tých podmienkach, ktoré máme. Či už po kvalitatívnej alebo kvantitatívnej
stránke. Toto je mojim cieľom,
spraviť prácu najlepšie, ako viem.

Po dlhej dvojtýždňovej odluke
vám asi nebude chýbať ani chuť
a nasadenie do basketbalu.

Teraz, keď basketbalistky
vyhrali päť zápasov za sebou,
zmenili sa nejako očakávania?

Mali ste aj nejaké príznaky?
Mal som nádchu a bolesti hlavy.
Na pár dní som stratil čuch.
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Istotne sledujete situáciu
aj v Extralige. Bude ťažké v
konkurencii uspieť?
Sezóna je ešte dlhá. Čaká nás
ešte 25 alebo 30 zápasov, bude to
určite ťažké. My ide od zápasu
k zápasu. Chceme uspieť v každom zápase, na ktorý sa postavíme a pozeráme sa len na zápas
v ten deň, neviem čo bude o dvatri mesiace.
Ako sa posledné roky posunula
úroveň ligy?
Kvalita ligy trochu klesá. Tie
najlepšie hráčky odídu do
zahraničia a naša mládežnícka
produkcia na Slovensku je veľmi
slabučká, preto ide kvalita celého
basketbalu dole.
V Ružomberku ste už viac ako
sedem rokov, viete si predstaviť
aj nasledujúcu spoluprácu?
Ja si viem predstaviť všetko, no
neviem, čo bude ďalšie sezóny.
Viem si predstaviť aj to, že budem pokračovať v Ružomberku,
aj to, že nebudem. Neviem na to
odpovedať, ale určite nemôžem
povedať, že určite tu už nikdy nebudem pôsobiť, to nie. Viem si
predstaviť pôsobenie kdekoľvek,
ale to je hudba ďalekej budúcosti.

SLOVO VYDAVATEĽA

Milí Ružomberčania,
pomôžte nám pomôcť.
Počas roka sa stretávam s ľuďmi
zo všetkých sociálnoekonomických či záujmových skupín.
V rozhovoroch preberáme ich
starosti a radosti a ich potreby.
Okrem náhodných stretnutí som
zorganizoval stretnutia, kde som
sa postupne stretol so športovcami, s kultúrnou obcou, podnikateľmi a tiež s ľuďmi, ktorí buď
v práci alebo v rodine starajú
o osoby zdravotne fyzicky alebo
psychicky postihnuté prípadne
o osoby so slabších sociálnoekonomických pomerov.

Všetky stretnutia boli inšpirujúce. Osobne ma však najviac zasiahlo stretnutie rodičmi, ktorí sa
starajú o svoje psychicky či fyzicky postihnuté deti.
Celý ich život sa narodením takto
postihnutého dieťatka zmenil.
Väčšina z týchto rodičov sa musela vzdať svojho zamestnania,
všetci bojujú s nedostatkom
financií.

výlet.
Toto stretnutie ma utvrdilo
v mojom už skoršom rozhodnutí
pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Teším sa z toho čo sa mi
spolu s občianskym združením
Inštitút RK už podarilo.
Ak viete o niekom, kto takúto
pomoc potrebuje dajte mi vedieť.

Priority a hodnoty majú „upratané“ tak, ako asi nikto iný. Poteší
ich vianočný nákup, príspevok na
liečebné procedúry, chladnička,
bojler, detský tábor či školský

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