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Milí čitatelia,

rok sa nám pomaly chýli ku koncu, Martin na bielom koni 
sa nakoniec nedostavil, zato Máriine pôrodné bolesti za-
čali ako obvykle už v dvojmesačnom predstihu. Kahance 
v  obchodoch vystriedali vianočné gule. Taká bežná no-
vembrová idylka. 

V zhone každodenných povinností sa to našťastie niekto-
rým darí prehliadať, veď termín pôrodu je aj tento rok sta-
novaný na 25. decembra. 

Na stránkach Ružomberského magazínu vás blížiacimi sa 
sviatkami pokoja, radosti, starostí a zmätkov nehodláme 
stresovať. Teda až na tento editoriál...

V prvom rade sa vraciame k výsledkom volieb, hoci aj tie 
u niekoho stále vyvolávajú záchvat paniky. Okrem zhrnu-
tia toho, ako to v Ružomberku a dolnoliptovských obciach 
dopadlo, si môžete prečítať rozhovor so staronovým primá-
torom Igorom Čomborom či politológom Tomášom Jackom.

V  reportáži sa zoznámite s  mladými Ukrajinkami, kto-
ré žijú v Ružomberku a študujú na Katolíckej univerzite. 
V rubrike Porota sa zase dozviete, prečo si niekto dobro-
voľne zvolil za miesto trvalého bydliska Ružomberok.

A to ani zďaleka nie je všetko. Tak hurá do čítania, nech to 
do Vianoc stihnete.
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Hoci na diaľnici D1 pri Ružomberku 
po troch rokoch opäť razia oba tune-
ly pod Čebraťom, papierové povolenia 
na zmenenú trasu cesty začínajú vy-
bavovať len teraz.

Jedným z  kľúčových dokumentov je 
Územný plán mesta, ktorý hovorí, kde 
mesto pripúšťa stavbu cesty. Doteraz 
v ňom bola zakreslená len stará trasa, 
ktorá je oficiálne od leta minulosťou, 
nakoľko bola potvrdením štúdie vply-
vov na životné prostredie (EIA) schvá-
lená nová. 

Poslankyňa verzus Dopravoprojekt

„Chcem poprosiť kolegov, aby sme 
tento doplnok územného plánu ne-
schválili alebo stiahli a  nechali ho 
prepracovať. Portál je v  zosuvnom 
území a hrozia nenávratné škody na 
obyvateľoch Hrboltovej,“ protestovala 
proti novému trasovaniu poslankyňa 
za Hrboltovú Anna Šanobová.

„Existuje k tomu aj geologický prieskum, 
ktorý na desať rokov utajili a nechcú ho 
sprístupniť. Všetci by sme sa vedeli lep-
šie rozhodnúť, ak by sme ho mali k dis-
pozícii. Napriek vyjadreniam primátora, 

ministra a  diaľničiarov, EIA pripúšťa 
staveniskovú dopravu aj cez Hrboltovú. 
Hovorí len o vylúčení, úzkych obecných 
komunikácií́ , ale čo zvyšok ciest? Ne-
môžeme súhlasiť,“ pokračovala vo vy-
menúvaní výhrad Šanobová.

Na jej obavy priamo na zasadaní za-
stupiteľstva reagoval Marián Šípoš 
z Dopravoprojektu, ktorý pre staviteľa 
vybavuje potrebné povolenia pre stav-
bu diaľnicu. 

„Portál nie je v  zosuvnom území. To 
začína v kilometri 2,3, ale on je v ki-
lometri 2,1. Pokiaľ ide o  dopravu, 
navrhujem vypustiť slovko úzkych 
a explicitne bude vylúčená nákladná 
stavenisková doprava z  Hrboltovej,“ 
argumentoval Šípoš.

„Ale v kilometri 2,3 je potom ďalšia časť 
tunela, jemu zosuvné pásmo nepreká-
ža? Prečo nechcete portál a tunel pre-
dĺžiť mimo rizikovej oblasti a ochrániť 
tak definitívne obyvateľov mestskej 
časti,“ pokračovala Šanobová.

„Tri nezávislé posudky, správa EIA 
aj SEIA hovoria, že je to v  poriadku, 
Hrboltová nie je ohrozená. Riziko-

vým oblastiam sa vyhýbame. Ak to 
neschválite, bude treba spustiť nový 
proces doplnkov územného plánu 
a  výstavbu diaľnice zastavíte mini-
málne na rok,“ argumentoval Šípoš.

Poslanci nie sú geológovia

„My nie sme geológovia, musíme ve-
riť tomu, čo odborníci píšu. Našou 
úlohou je ukázať, kadiaľ má diaľnica 
ísť. Nič viac. S odbornými faktami sa 
musia vysporiadať odborníci,“ uviedol 
poslanec Miroslav Zuberec k  samot-
nému obsahu diskusie. 

Poslankyni Šanobovej odkázal, aby 
si pripomienky nechala na územné 
a  stavebné konanie, ktorého budú 
účastní aj obyvatelia Hrboltovej. „Ne-
môžeme teraz zablokovať stavbu diaľ-
nice, lebo to tomuto dokumentu ani 
neprislúcha,“ konštatoval Zuberec. 

Poslanci napokon potvrdili úplné vy-
medzenie nákladnej dopravy z  hrbol-
tovských ciest a celý doplnok osemnás-
timi hlasmi za a jedným proti schválili. 

Dopravoprojekt tak môže začať vyba-
vovať územné a  stavebné povolenia 
na nový variant diaľnice.

Na poslednom riadnom rokovaní zastupiteľstva rozhodovali poslanci aj o zmene územ-
ného plánu mesta. Schvaľovali v ňom lokalitu nového variantu diaľnice v úseku Hubo-
vá – Ivachnová.

Poslanci dali zelenú
zmenenej trase diaľnice
Text: Peter Kravčák
Foto:  Oranžová - pôvodná trasa diaľnice; zelená - alternatíva trasy; červená - aktuálne platný variant trasy; fialová - Hrboltovčanmi preferovaný 

variant trasy. Zdroj foto: OZ Zdravý domov.
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Bola to dlhodobá požiadavka nielen 
poslancov z Klačna, ale aj športovej 
verejnosti – voľné priestory medzi 
skateparkom a  súčasným detským 
ihriskom na Klačne zastavať špor-
tovo-oddychovým areálom. Futba-
lovým ihriskom, tartanovou bežec-
kou dráhou a ďalším vybavením pre 
šport a verejnosť.

Investícia MFK Ružomberok

Mesto sa do investície dlhé roky 
nemalo. V  posledných dvoch-troch 
rokoch ju úplne zabrzdila avizovaná 
investícia MFK Ružomberok, ktorý 
ohlásil, že možno práve na Klačne 
by chcel postaviť tréningové ihris-
ko so zázemím, vrátane futbalovej 
akadémie.

V klube však najskôr čakali na schvá-
lenie dotácie z ministerstva školstva 
a  Slovenského futbalového zväzu 
(SFZ), a keď ju dostali, tak až do ok-
tóbra vyberali lokalitu, kde svoj zá-
mer zrealizujú. 

V  hre bolo počas celého obdobia via-
cero alternatív – okrem Klačna aj 
priestory súčasného tenisového klu-
bu, ktorý by sa tak musel presťaho-
vať, ale hovorilo sa aj o Sole. 

V júni poslanci odobrili zámer, že ih-
risko bude v Bielom Potoku. Napokon 
je všetko inak.

1,7 milióna eur

MFK Ružomberok sa podarilo z  mi-
nisterstva školstva získať 1,5 milióna 
eur a ďalších 200-tisíc zo SFZ. Penia-
ze musí investovať do konca roka 2019 
do vybudovania futbalovej akadémie 
a zázemia pre jej činnosti. Mať všetko 
na Klačne, blízko areálu MFK na Ma-
kovického ulici, by bola výhoda.

„Prišli sme však na to, že vybudovať 
klasické ihrisko s rozmermi 105 x 60 
metrov by bolo na Klačne problematic-
ké. Novú lokalitu sme našli v priesto-
roch súčasného ihriska v  Černovej,“ 
zdôvodnil výber na poslednom mest-
skom zastupiteľstve generálny riadi-
teľ MFK Ľubomír Golis.

V  Černovej zrekonštruujú z  dotá-
cie ihrisko, dvojpodlažnú budovu 
a  tribúnu so 600 miestami do konca 
budúceho roka za 450-tisíc eur. Ide 
o mestský majetok, poslanci preto sú-
hlasili s  dvadsaťročným nájmom za 
jedno euro ročne. Ihrisko aj zázemie 
bude môcť aj naďalej využívať miest-
ny klub TJ Máj Černová.

Futbalová akadémia

Takmer milión eur z uvedenej dotácie, 
po novembrovom schválení poslanca-
mi zastupiteľstva, klub investuje do 
nadstavby základnej školy na Klačne, 
kde vznikne minimálne 30 ubytovacích 
kapacít. Mesto súhlasilo s dvadsaťroč-
ným nájmom budovy aj pozemkov.

„Je to pre vznikajúcu futbalovú aka-
démiu. Hľadáme talenty v  širokom 
okolí a  potrebujeme im v  poskytnúť 
adekvátne podmienky. Súčasťou in-
vestovania na Klačne bude aj vybu-
dovanie menšieho ihriska s  umelou 
trávou a osvetlením za 150-tisíc eur,“ 
povedal Golis. 

Za ďalších 170-tisíc chce klub vybudo-
vať tribúnu pri súčasnej umelej tráve 
v smere od Hrabovskej cesty.

„Nezabudnime na atletický ovál a od-
dychový areál, ktorý na Klačne už 25 
rokov sľubujeme najmä atletickej ko-
munite. Bol by som rád, aby sa s tým 
v nasledujúcich štyroch rokoch rátalo 
ako s  mestskou investíciou,“ urobil 
bodku za schvaľovaním futbalovej in-
vestície poslanec Ľubomír Kubáň.

Areál bol v poslednom čase spájaný s investíciou Mestského futbalového klubu (MFK), 
ktorý hľadal priestory na vybudovanie ihriska. Našiel ich ale v Černovej.

Športovo-oddychový areál
na Klačne zatiaľ nebude
Text: Peter Kravčák     Foto: Lúka, kde malo ihrisko pôvodne stáť. V pozadí ZŠ Klačno, ktorú budú kvôli akadémii nadstavovať. Zdroj foto: Autor
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Centrum má stáť na pozemkoch bý-
valého Benzinolu na Bystrickej ceste, 
ktoré TetraStav kúpil od spoločnosti 
Slovnaft na jar tohto roku. 
V  obchode s  rozlohou 24-tisíc m2 by 
malo vzniknúť 60 obchodných pre-
vádzok. Ich konkrétne mená zatiaľ 
spoločnosť nezverejnila. Súčasťou 
centra má byť aj 2000 m2 kancelár-
skych priestorov a  499 parkovacích 
miest. Podľa webu spoločnosti vznik-

ne v obchodnom centre aj 200 nových 
pracovných miest.
Pozemky, kde má centrum stáť, sú 
v  územnom pláne definované ako 
priemyselné. Už budúci rok by ich 
však doplnok územného plánu mal 
prekategorizovať na polyfunkciu, čo 
by stavbu takéhoto centra, ale aj kan-
celárií či bývania, umožnilo. 
Architektom stavby je známy ružom-
berský architekt, držiteľ prestížnej 

ceny CE.ZA.AR či Krištáľového krídla 
z roku 2012 Peter Abonyi. 
Investor vyhlásil, že výstavbu chce 
začať v máji 2019, prví kupujúci by do 
obchodu mali vojsť v marci 2020.
Spoločnosť TetraStav, ktorej jediným 
majiteľom je Miroslav Jadroň, plánuje 
do Obchodného centra Ruža investo-
vať 25 miliónov eur. Sľubuje, že zacho-
vá väčšinu stromov a zelene v okolí.

Text: Peter Kravčák

Ružomberská stavebná spoločnosť TetraStav zverejnila týždeň pred voľbami zámer 
stavby obchodného centra Ruža.

Obchodné centrum Ruža má byť 
postavené do dvoch rokov

stručne

 ‣ Galaprogram Slovensko v srdci v športovej hale Koniareň, zorganizovaný pri príležitosti 100. vý-
ročia podpísania Martinskej deklarácie, odvysielala v priamom prenose verejnoprávna RTVS. Zú-
častnili sa jej viacerí ústavní činitelia, vrátane premiérov Slovenska a Česka.

 ‣ Príjmy a výdavky schváleného mestského rozpočtu na rok 2019 sú naplánované na 25,2 
miliónov eur.

 ‣ Investičný rozpočet mesta na rok 2019 počíta s výdavkami 3,1 milióna eur. Viac ako 2,2 mi-
lióna z toho sú prenesené a nedokončené investície z roku 2018. Rozpočet bol schvaľovaný 
pred voľbami, aby nedošlo k provizóriu a je predpoklad, že nové vedenie mesta investičný 
plán upraví a znovu predloží poslancom na schválenie.

 ‣ Poslanci nezaradili do rokovania predaj pozemkov do vlastníctva spoločnosti Moneo Juraja 
Čecha, ktorá chce medzi štvrtou a piatou kaplnkou na Kalvárii vybudovať prístupovú cestu 
k pozemkom, kde plánuje stavať rodinné domy. 

 ‣ Ružomberský farský úrad chce zriadiť v blízkosti kostola sv. Ondreja verejné toalety. Otvo-
rené by boli predovšetkým počas bohoslužieb. Na ich realizáciu už urobili aj verejnú zbierku.

 ‣ Druhú sériu sitkomu Kuchyňa sa televízia Markíza opäť rozhodla natáčať v Čutkovskej doli-
ne. V komparze účinkujú aj viacerí Ružomberčania.
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Komunálne voľby zmenu na ružom-
berskej radnici nepriniesli. Po trojná-
sobnom primátorovi Jurajovi Čechovi je 
Igor Čombor len druhým šéfom radnice, 
ktorý dokázal obhájiť svoj mandát.

A hoci oproti voľbám pred štyrmi rokmi 
stratil takmer 1 400 hlasov (v roku 2014 
ho v  konkurencii piatich kandidátov 
volilo takmer 45 % voličov, v roku 2018 
už len necelých 32 %), stačilo mu to na 
komfortné víťazstvo o viac ako 500 hla-
sov pred druhým Karolom Javorkom.

Dôkazom, že voličov tohtoročné voľ-
by nenechali chladnými, je volebná 

účasť – v  ôsmich komunálnych voľ-
bách od roku 1990 zaznamenal Ru-
žomberok druhú najvyššiu volebnú 
účasť 49,4 percenta. Stále to však 
znamená, že polovica oprávnených 
voličov ostala sedieť doma. 

Igor Čombor: Bolo to tesné víťazstvo

„Bolo to v  podstate tesné víťazstvo. 
Asi mi pomohlo aj šťastie, ale ľudia 
možno zohľadnili aj to, že hoci sa mi 
počas prvého volebného obdobia ne-
podarilo všetko, ide o  dlhotrvajúce 
procesy, a  v  priebehu nasledujúcich 
štyroch rokov sa naplnia aj význam-

nejšie ciele,“ hodnotil bezprostredne 
po oznámení volebných výsledkov 
staronový primátor.

Čombor vyhral v 17 z 24 okrskov. Do-
minoval predovšetkým v meste, nao-
pak, zaostal vo všetkých mestských 
častiach. 

„Nerobil som takú mohutnú kampaň 
ako moji súperi, a nerobil som ju ani 
dlho, lebo som si musel plniť primá-
torské povinnosti. Teraz musím pre-
svedčiť aj tých, ktorí ma nevolili, že 
mojím zvolením sa nič zlé nestalo, 
práve naopak, je to dobrá vec, ktorú 

Ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva, na kto-
rom sa svojich funkcií ujme staronový primátor aj novozvolení 
poslanci, sa uskutoční 5. decembra.

Čombor stratil stovky 
hlasov, na víťazstvo
to aj tak stačilo
Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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mesto pocíti vo zvýšenej kvalite živo-
ta,“ dodal Čombor. 

V hodnotení volieb okrem vyjadrenia 
vďaky všetkým voličom, ktorí pri-
šli k  urnám, odpovedal aj na otázky 
o  svojich protikandidátoch. „Chcem 
mojim súperom poblahoželať, prezen-
tovali sa ako schopní politici s  veľ-
kým potenciálom dostať sa na vyššie 
pozície ako zastávajú dnes. V  pred-
volebnom súboji postupovali čestne,“ 
ocenil primátor.

Karol Javorka: Kolár aj Bednárik 
kandidovali proti mne

Iný pohľad na férovosť predvolebnej 
kampane mal v poradí druhý, 41-roč-
ný gynekológ Karol Javorka. 

„Mrzí ma, že v Ružomberku sú ľudia, 
ktorí si nevedia odpustiť osobné úto-
ky. Boli sústredené predovšetkým na 
mňa, na môj tím, bolo to nemiestne 
a  amorálne. Zrejme sa niekto musel 
poriadne báť o  výsledok,“ hovoril Ja-
vorka, ktorý vyhral v troch okrskoch 
– v Rybárpoli, Bielom Potoku a v Polí-
ku na Hrabovskej ceste.

Javorka však zároveň priznal, že voľ-
by nerozhodla antikampaň.„Rozhodli 
ľudia, nie antikampaň. Jednoducho 
povedali, že zmenu nechcú. Ponúkal 
som ju, lebo som nebol spokojný s prá-
cou súčasného vedenia mesta, ale 

Ružomberčania si vybrali niečo iné,“ 
vyhlásil Javorka počas volebnej noci.

Dlho pred voľbami v  ružomberskej 
verejnosti prebiehala diskusia, či nie 
sú traja kandidáti vyzývajúci súčas-
ného primátora priveľa a  či nedôjde 
medzi nimi k vzájomnej dohode.

„Svedomie mám v tomto úplne čisté, 
ponuky som adresoval, páni Kolár 
a Bednárik vedia, o čom hovorím. Ne-
môžem sa od televíznej debaty zbaviť 
pocitu, že za zmenu som bol reálne 
len ja a všetci ostatní kandidáti kan-
didovali skôr proti mne,“ vyznával sa 
zo svojich pocitov Javorka.

Róbert Kolár: Nič by som neurobil ináč

Tretí v  poradí, 45-ročný podnikateľ 
Róbert Kolár, bol s  priebehom svojej 
kampane po zverejnení výsledkov 
spokojný. „Neurobil by som nič inak. 
Chcel som, aby keď sa na konci po-
zriem dozadu, mal som pocit, že sme 
urobili všetko pre úspech a  pre roz-
kvitnutý Ružomberok. Zodpovednosť 
je teraz na víťazovi,“ hodnotil Kolár.

Vyhrať dokázal v dvoch okrskoch. Na 
Satelitoch (ZUŠ) a v jednom z okrskov 
na Rovni, kde má trvalý pobyt, hoci 
s rodinou žije v Liskovej. Doposiaľ bol 
za sídlisko Roveň aj poslancom, pred 
voľbami sa však rozhodol kandidovať 
už len na primátora.

„Dlho som to zvažoval, analyzoval 
plusy a  mínusy, a  zavážilo to, že len 
primátor má výtlak veci skutočne 
zmeniť,“ odvetil Kolár. Zároveň od-
mietol názory, že v kampani sa nedo-
statočne vymedzil voči Igorovi Čom-
borovi, ktorého chcel poraziť.

„Nevnímam to tak, že by som sa voči 
primátorovi nevyhranil. A  k  téme 
vzájomnej dohody s pánmi Javorkom 
a  Bednárikom poviem len toľko, že 
som žiadny konkrétny návrh nedo-
stal a  ani nedal. Preto sa nebolo na 
čom dohodnúť,“ argumentoval Kolár.

Ján Bednárik: Rozhodla demagógia

„Voľby rozhodla demagógia. Ľudia 
si musia uvedomiť, že pokiaľ niekto 
niečo hovorí a naozaj to aj robí, tak si 
to treba vážiť. Pokiaľ toto ľudia nepo-
chopia, tak veria demagógii,“ povedal 
o kampani a sľuboch, ktoré v nej za-
znievali, 51-ročný vodohospodár Ján 
Bednárik, kandidát KDH

„Ak by Ružomberčania naozaj chceli 
zmenu, zvolili by si ju, aj keď sme boli 
traja protikandidáti. Ponuky na vzda-
nie sa som dostal, ale vždy boli jed-
nostranné, aby som sa vzdal ja. Sám 
som stretnutia tohto typu neinicio-
val,“ doplnil víťaz v okrskoch Černová 
a Hrboltová.

Novému primátorovi nechal Bedná-
rik aj jednoduchý odkaz: „Nech teraz 
splní to, čo sľúbil.“

Voľby boli bezproblémové

Štátna aj mestská polícia Ružomber-
skému magazínu potvrdili, že neza-
znamenali žiadny oficiálny podnet 
spochybňujúci priebeh volieb v meste. 

Štátni policajti spolu s  mestskou 
volebnou komisiou riešili niekoľko 
podozrivých prípadov ako pláno-
vané stretnutie členov okrskových 
komisií v čase moratória, plné autá 
voličov v  Rybárpoli či nepodpísanie 
zápisnice jednou z členiek okrskovej 
komisie na Rovni. 

„Podozrenia sa nepotvrdili, k hrubému 
narušeniu volieb nedošlo a  prebehli 
normálne,“ zhrnul predseda mestskej 
volebnej komisie Milan Čelko.
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Na 11 679 platných hlasovacích líst-
kov odovzdaných v  ružomberských 
komunálnych voľbách nebolo až 
v 416 prípadoch zakrúžkované žiad-
ne poslanecké meno.

Kubáň, Šlávka, Šípoš

Ešte skôr, ako voľby začali, vyškrtli 
zo zoznamu kandidátov súčasného 
poslanca Jána Kolíka, ktorého v  Po-
líku stiahla politická strana Spolu. 
Kandidát OKS na Satelitoch Miroslav 
Obtulovič odstúpil sám. Podrobnejšie 
sme sa obom prípadom venovali v ok-
tóbrovom čísle aj na našom webe.

Samotné voľby ukázali, že Ružomber-
čania najviac veria poslancovi Ľubo-
mírovi Kubáňovi (nezávislý) z Klačna. 
Poslaneckú „súťaž“ vyhral už tretí raz 
po sebe. Najskôr s  723, potom s  1100 

a teraz s 1274 hlasmi. „Budem sa sna-
žiť ľudí nesklamať, robiť svoju prácu 
aj naďalej najlepšie, ako viem. Také sú 
moje zásady, takú mám výchovu,“ rea-
goval na výsledok Kubáň.

Za Kubáňom skončil Milan Šlávka 
(nezávislý) z Rovne s 850 hlasmi. Tre-
tím najobľúbenejším poslancom je 
podľa výsledkov volieb Pavel Šípoš 
(KDH) v Baničnom. Získal 793 hlasov 
a vyhral tu druhé voľby po sebe. 

O  svojej obľúbenosti nemusia pochy-
bovať ani Vendelín Ružička (nezávislý) 
na Satelitoch, ktorý síce mierne stra-
til, no voľby v  obvode vyhral. To isté 
platí o dvojici Miroslav Zuberec a Karol 
Javorka (obaja nezávislí) v Políku. Po-
radie si po štyroch rokoch vymenili, no 
počet hlasov obom narástol.

Rastúcou popularitou sa na Klačne 
môžu chváliť aj Ján Bednárik a Mari-
án Gašaj (obaja KDH). Na Rovni je stá-
licou Mária Kramárová (Smer), ktorej 
voliči takisto pribudli.

V mestských častiach bez zmeny

Jediný, kto mal víťazstvo isté už pred 
voľbami, bol Vojtech Macko (Spolu) 
v Bielom Potoku, kde kandidoval sám. 

Naopak, v Černovej a Hrboltovej zviedli 
dvojice kandidátov veľké predvolebné 
súboje. Doterajší poslanci Patrik Habo 
(nezávislý) aj Anna Šanobová (KDH) 
však napokon svoje pozície obhájili.

Rovnako Adriana Stolárová (KDH) 
v  Rybárpoli, ktorá, zhodne ako pred 
štyrmi rokmi, pokorila inú Adriánu – 
podnikateľku Trangošovú (nezávislá). 

Do súboja o post mestského poslanca sa pôvodne prihlásilo 
93 kandidátov. Napokon sme si spomedzi 91 uchádzačov zvolili 
25 poslancov. Za týmito číslami je hneď niekoľko zaujímavostí.

Rušná kampaň vyústila 
do zaujímavých 
výsledkov
Text: Peter Kravčák     Foto: Autor 
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„Som vďačná obyvateľom, že si všimli 
moju prácu pre nich, hoci som bola no-
váčik. Pani Trangošová ma zneistila, 
jej kampaň a osobné navštevovanie do-
mácnosti v obvode boli naozaj poriadne, 
ale ja verím, že ľudí nesklamem a za šty-
ri roky urobíme spolu pre Rybárpole ešte 
veľa,“ povedala nám Adriana Stolárová.

Deväť nováčikov

Viacero známych mien sa o  post 
poslanca uchádzalo na Klačne. Kon-
kurenciu tu pomyselne zvyšovali 
najmä Michal Lazár a  Patrik Lupták 
(obaja nezávislí). Kým riaditeľ školy 
Lazár mal v prípade zvolenia od Igora 
Čombora prísľub pozície viceprimáto-
ra, Lupták musel vo voľbách čeliť via-
cerým letákom, ktoré opisovali jeho 
opletačky so zákonom. Možno aj preto 
zo spomenutej dvojice uspel len Lazár. 

„Som vďačný ľuďom a zároveň viem, 
že ma čaká najťažšie obdobie v  ži-
vote, aby som splnil, čo som sľúbil. 
Idem pomôcť a  verím, že sa mi to 
podarí,“ reagoval pre Ružomberský 
magazín pravdepodobne nový vice-
primátor Michal Lazár.

Viac staronovou ako novou poslan-
kyňou za Polík je Jana Halušková 
(Smer). Dnes už dôchodkyňa má za 
sebou skúsenosť poslankyne Národ-
nej rady SR (1998 – 2002), v  rokoch 
2006 – 2010 bola zástupkyňou primá-
tora mesta. Do poslaneckých lavíc sa 
vracia po ôsmich rokoch.

Volebný obvod Stred poslal do mest-
ského parlamentu Martina Hroma-
du (OKS). Pri svojej premiére uspel 
okamžite na prvom mieste.

Na Satelitoch sa úspešná politická 
premiéra podarila Jánovi Kuráňovi 
(nezávislý). Hoci tesne, o  jedenásť 
hlasov, ale predsa rozšíril nováčikov-
ské poslanecké rady v zastupiteľstve. 

„Je to záväzok a zodpovednosť. Pred-
stavoval som si celé výsledky inak, 
ale dúfam, že sa v zastupiteľstve do-
hodneme a  budeme pracovať v  pro-
spech Ružomberka,“ povedal po voľ-
bách pre naše noviny Kuráň.

Dve nové mená z  pohľadu poslancov 
poslali na radnicu Laziny. Neprehliad-

nuteľná kampaň Stanislava Javorku 
(nezávislý) dostala tohto politického no-
váčika okamžite do poslaneckej lavice. 
Doplnil ho Slavomír Klačko (nezávislý), 
ktorý sa prekrúžkoval na druhý pokus.

V Baničnom to rovnako na druhý po-
kus vyšlo Michalovi Kubačkovi (nezá-
vislý) a na Rovni zasa Petrovi Štupá-
kovi (Spolu). Tomu pred štyrmi rokmi 
ušlo zastupiteľstvo o jediný hlas, ten-
toraz bol on o  trinásť voličov úspeš-
nejší. Nováčikom za obvod Roveň je 
aj Juraj Burgan mladší (KDH), ktorý 
tak kráča v  šľapajach svojho otca – 
poslanca v rokoch 2002 – 2010.

„Možno mi pomohlo aj otcovo meno, 
možno si ľudia všimli naše aktivity 
s  kolegami na Rovni. Tá je zanedbaná, 
a preto ma mrzí, že neprešli M. Furdek 
a R. Konderík, bude sa asi ťažko v zastu-
piteľstve pracovať. Je na primátorovi, 
aby spojil viaceré individuality a  všetci 
robili v  prospech mesta,“ myslí si ďalší 
z nových poslancov Juraj Burgan.

Neúspešným nechýbalo veľa

Za najväčšie prekvapenie poslaneckých 
volieb môžeme označiť výsledok Micha-
la Slašťana (KDH). Na Lazinách neuspel 
po štyroch volebných obdobiach, počas 
ktorých bol primátorom (2006 – 2010) aj 
zástupcom primátora (2014 – 2018). Na 
zvolenie mu chýbalo sedem hlasov.

„Možno som trochu kampaň podcenil. 
A  možno sa tiež ukázalo, že nestačí 
štyri roky len pracovať, lebo popu-
listická kampaň tento fakt prekoná. 
Som presvedčený, že sme dostatočne, 
aj s  kolegom Rončákom, chodili me-
dzi ľudí a snažili sa riešiť ich problé-
my, ale zjavne to nestačí. Na druhej 
strane, je normálne, že prichádza 
generačná výmena. Nič nie je večné,“ 
zhodnotil svoj výsledok pre Ružom-
berský magazín Michal Slašťan.

„Čierny Peter“ zostal na Klačne v ru-
kách trojnásobného poslanca La-
dislava Valenta (Smer). „Každému na 
Klačne sa môžem pozrieť do očí a som 
presvedčený, že za dvanásť rokov som 
pomohol k súčasnému stavu sídliska. 
Mrzí ma, že nebudem môcť prispieť 
k  nášmu dlhoročnému snu – športo-
vo-oddychovému areálu. Ďakujem 

všetkým za podporu,“ povedal na 
margo výsledkov volieb Valent.

Po dvoch obdobiach medzi poslancami 
dostal od voličov stopku aj Juraj Kurňav-
ka (nezávislý) v strede mesta. Zo zastu-
piteľstva vypadli aj Martina Camberová 
(Smer) a Tibor Lauko (Sme rodina).

Zaujímavé sú aj tesné rozdiely medzi 
úspechom a  neúspechom vo viace-
rých obvodoch. Dušanovi Matajovi 
(Smer) chýbalo na Janu Haluškovú 
v  Políku osem hlasov. Viere Rassu 
Nagy (nezávislá) na Romana Zacha 
(nezávislý) v  strede mesta dokonca 
len štyri. Spomínali sme tiež tesné 
náskoky úspešných v  obvodoch Ro-
veň, Laziny a Satelity.

Najúspešnejší poslanci

Absolútni poslaneckí rekordéri (Pe-
ter Slašťan, Pavol Fischer, Vladimír 
Lajčiak) odišli z  politiky dobrovoľne 
alebo rozhodnutím verejnosti v  roku 
2014. Všetci mali za sebou aspoň pä-
toro úspešných volieb.

Teraz sa na nich dotiahli Mária Kramá-
rová a Marián Gašaj, ktorí budú poslan-
cami dokopy už piate volebné obdobie. 

Štvrtý raz sú medzi poslancami Ľu-
bomír Kubáň a  Anna Šanobová. No 
a  tretie volebné obdobie čaká hneď 
niekoľkých – Jána Bednárika, Mi-
roslava Zuberca, Miroslava Kerdíka, 
Pavla Šípoša a Milana Šlávku.

Hoci to reálne nemá v ružomberskom 
mestskom zastupiteľstve nijakú vý-
znamnejšiu výpovednú hodnotu, väč-
šina úspešných poslancov kandido-
vala pod hlavičkou nezávislých – 14. 
Za KDH prešli šiesti. Po dvoch úspeš-
ných poslancov majú strany Smer 
a  Spolu, jedného poslanca dodala do 
zastupiteľstva OKS.

V  novozvolenom zastupiteľstve za-
sadne spolu 21 mužov a štyri ženy. Ve-
kový priemer poslancov je 47,2 roka.
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Zloženie mestského zastupiteľstva
vo volebnom období 2018 – 2022
Volebný obvod č. 1 – Biely Potok 

Vojtech Macko, 55 r., podnikateľ, Spolu (448 hlasov)

Volebný obvod č. 2 – Černová 

Patrik Habo, 46 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát (393 hlasov)

Volebný obvod č. 3 – Hrboltová 

Anna Šanobová, Ing., 56 r., konateľka spoločnosti, KDH (237 hlasov)

Volebný obvod č. 4 – Rybárpole 

Adriana Stolárová, 39 r., obchodná pracovníčka, KDH (215 hlasov)

Volebný obvod č. 5 – Klačno 

Ľubomír Kubáň, JUDr., 43 r., právnik, nezávislý kandidát (1274 hlasov)
Ján Bednárik, Ing., 51 r., vodohospodár, KDH (742 hlasov)
Michal Lazár, Mgr., 55 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát (726 hlasov)
Marián Gašaj, Mgr., 56 r., rádiologický technik, KDH (636 hlasov)

Volebný obvod č. 6 – Polík 

Miroslav Zuberec, Mgr., Ing., 47 r., právnik, nezávislý kandidát (663 hlasov)
Karol Javorka, MUDr., PhD., 41 r., lekár, gynekológ – pôrodník, nezávislý kandidát (537 hlasov)
Jana Halušková, Mgr., 66 r., dôchodkyňa, Smer-SD (413 hlasov)

Volebný obvod č. 7 – Stred 

Martin Hromada, Mgr., PhD., 42 r., riaditeľ odboru kultúry, OKS (253 hlasov)
Roman Zach, Ing., 41 r., samostatný odborný technický pracovník, nezávislý kandidát (152 hlasov)

Volebný obvod č. 8 – Satelity 

Vendelín Ružička, Ing., 58 r., živnostník, nezávislý kandidát (340 hlasov)
Ján Kuráň, Mgr.Art., 41 r., učiteľ, podnikateľ, nezávislý kandidát (279 hlasov)

Volebný obvod č. 9 – Laziny 

Stanislav Javorka, 38 r., konateľ, nezávislý kandidát (345 hlasov)
Slavomír Klačko, Ing., 40 r., samostatný odborný ekonóm, nezávislý kandidát (279 hlasov)

Volebný obvod č. 10 – Baničné 

Pavel Šípoš, PhDr., 39 r., učiteľ, KDH (793 hlasov)
Michal Kubačka, Bc., 39 r., rádiologický technik, nezávislý kandidát (622 hlasov)
Miroslav Kerdík, 45 r., manažér správy budov, nezávislý kandidát (580 hlasov)
Tomáš Šošovec, 34 r., SZČO, nezávislý kandidát (532 hlasov)

Volebný obvod č. 11 – Roveň 

Milan Šlávka, Ing., 50 r., lesný inžinier, nezávislý kandidát (850 hlasov)
Mária Kramárová, PhDr., 72 r., dôchodkyňa, Smer-SD (646 hlasov)
Juraj Burgan, Ing., 35 r., analytik klientskych služieb, KDH (628 hlasov)
Peter Štupák, 51 r., vedúci mestskej plavárne, Spolu (450 hlasov)

Kompletné výsledky, ale aj ďalšie informácie o voľbách v meste nájdete na stránke rmagazin.sk/tag/komunalne-volby-2018/
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Ako čítate volebné výsledky a opätov-
né víťazstvo doterajšieho primátora?

Igor Čombor je výrazná osobnosť, to 
musí uznať aj početný zástup jeho 
kritikov. Aj kvôli tomu nedopadol tak, 
ako niekdajší primátor Ján Pavlík, 
ktorý v  primátorských voľbách pred 
štyrmi rokmi stratil 4 500 hlasov. 

Čombor stratil len necelých 1 400 hla-
sov v  konkurencii troch kvalitných 
protikandidátov.

Na druhej strane je zjavné, že takmer 
70 percent voličov si neprialo, aby 
Čombor pokračoval v  primátorskej 
funkcii a  hlasovali za jeho protikan-
didátov. Jeho mandát je tak výrazne 

slabší ako pred štyrmi rokmi a  bude 
mať čo robiť, aby týchto ľudí svojou 
prácou presvedčil.

Pred voľbami sme v redakcii pripra-
vili odpočet primátorových výsled-
kov a dospeli sme k tomu, že zo svo-
jich sľubov splnil len máločo. Tretina 
voličov si to však zjavne vyhodnotila 

Politológ: Javorka a Kolár 
pred spoločným víťazstvom 
uprednostnili spoločnú 
prehru
Ján Bednárik svojou kandidatúrou dopomohol k víťazstvu Igora Čombora, tvrdí vo 
veľkej povolebnej analýze politológ a Ružomberčan Tomáš Jacko.
Text: Peter Kravčák, Imrich Gazda     Foto: Autor
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ináč. Čím si ich Čombor získal? Jeho 
protikandidáti hovorili o  populistic-
kých sľuboch, masívnej kampani, ale 
aj o antikampani vedenej proti nim.

Primátor sa snažil upriamiť pozor-
nosť na to, že počas uplynulých šty-
roch rokov sa v meste preinvestovalo 
viac ako 13 miliónov eur. Z veľkej čas-
ti to však boli štandardné rozpočtové 
investície, ktoré mali podporu posla-
neckého zboru. Išlo teda o kolektívnu 
prácu. Aj keď, samozrejme, primátor 
to môže prezentovať ako výsledok 
najmä svojho úsilia.

Nemyslím si, že by predvolebná kam-
paň získala Igorovi Čomborovi no-
vých voličov. Snažil sa ňou mobilizo-
vať predovšetkým svojich stabilných 
podporovateľov. Pokles voličských 
hlasov však ukazuje, že sa mu to po-
darilo len sčasti.

Domnievam sa, že mnohých pre-
svedčilo jeho otvorené priznanie, že 
sa pred štyrmi rokmi prepočítal, keď 
vyhlásil, že mu na dosiahnutie pre-
svedčivých výsledkov postačí jedno 
volebné obdobie. Ľudia, ktorí majú 
stále pred očami jeho úspešné vede-
nie vojenskej nemocnice, si povedali, 
že mu treba dať ešte štyri roky, aby 
dotiahol veci, ktoré sľúbil.

A čo diskreditačná kampaň, na ktorú 
poukazoval najsilnejší Čomborov vy-
zývateľ Karol Javorka?

Nemyslím si, že by zohrala rozho-
dujúcu rolu. Ak aj Javorkovi zobra-
la nejaké hlasy, určite sa nepreliali 
ku Čomborovi, ale získali ich Kolár 
s Bednárikom.

Nemohli práve tieto hlasy pripraviť 
Javorku o lepší výsledok?

Podľa mňa tých hlasov nebolo až toľ-
ko, žeby vďaka nim Javorka predbe-
hol Čombora. 

Javorka, Kolár, aj Bednárik deklaro-
vali, že sú s doterajším vedením mesta 
nespokojní a  preto ho chcú vymeniť. 
Z týchto troch sa však len Karol Javor-
ka odhodlal k ráznemu vyhraneniu sa 
voči doterajšiemu primátorovi. Prečo?

Bednárik bol predsedom a Kolár čle-
nom poslaneckého klubu KDH, ktorý 

bol uplynulé štyri roky koaličným 
partnerom Igora Čombora. Ak by sa 
obaja pustili do jeho tvrdej kritiky, 
pôsobilo by to nedôveryhodne, išli by 
sami proti sebe.

Javorka si kritiku dovoliť mohol, pre-
tože pol roka po predchádzajúcich 
voľbách vystúpil z  Klubu primáto-
ra a  odvtedy bol v  jasnej opozícii. Aj 
preto si myslím, že v kampani sa mal 
Javorka voči Čomborovi vymedziť 
ešte viac. Jeho voliči to chceli a  bol 
to spôsob, ako si pritiahnuť aj časť 
Kolárových a  Bednárikových podpo-
rovateľov. Verejná diskusia, ktorú ste 
zorganizovali s  Mestskou televíziou 
Ružomberok, bola na to ideálnym 
priestorom. Nevyužil ho dostatočne 
a  časť voličov si mohla povedať, že 
ako chce manažovať mesto, keď ani 
nevie presne a  jasne pomenovať, čo 
vlastne Čombor robí zle.

Ako hodnotíte predvolebné počína-
nie Róberta Kolára?

Jeho kampaň bola postavená na hľa-
daní konsenzu, jednoty a spolupráce. 
Na veľkú časť voličov to skutočne 
zabralo. Na to, že na jar ho poznal len 
málokto, dosiahol úžasný výsledok. 
Ale v rámci akejsi strednej cesty me-
dzi Čomborom a  Javorkom, ktorú sa 
snažil raziť, nebol priestor na väčší 
volebný zisk. Asi to vedel aj sám, keď-
že sa o nič prekvapivé nepokúsil.

Ako to myslíte?

Jeho kampaň bola stále o tom istom. 
Keď videl, že za Čomborom a  Javor-
kom zaostáva, mal sa dva-tri týždne 
pred voľbami pokúsiť o  nejaký pre-
kvapivý krok, vniesť do svojej kam-
pane nejaký nečakaný moment ale-
bo aspoň zmeniť rétoriku. Nič z toho 
však neurobil.

Keď som vravel, že Javorka mal v pri-
mátorskej diskusii ostrejšie vystúpiť 
proti Čomborovi, tak rovnako platí, že 
toto ostro sledované podujatie mali 
lepšie využiť aj Kolár s Bednárikom. 
Mali ľuďom dokázať, že naozaj sú 
primátorským materiálom. Ani jeden 
z nich nevyužil túto príležitosť, nepo-
núkli nič navyše.
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Róbert Kolár počas predvolebnej 
kampane oznámil, že na rozdiel 
od Javorku a  Bednárika sa nebude 
uchádzať o  poslanecký mandát, len 
o  primátorský. Argumentoval tým, 
že si nechce nechávať otvorené zad-
né vrátka, že chce byť len primátor, 
lebo iba tak má šancu niečo zmeniť. 
Ocenili voliči tento jeho ťah?

Nebolo to dobré rozhodnutie. Predpo-
kladám, že išlo o  marketingový ťah, 
ktorý ale voličom nedostatočne odko-
munikoval, takže mnohí ho nepocho-
pili. Nebolo im jasné, prečo na jednej 
strane hovorí, že chce mestu pomôcť, 
a na druhej strane sa vzdáva možnos-
ti robiť tak v  budúcnosti aspoň ako 
poslanec, ak mu nevyjde snaha stať 
sa primátorom. Týmto rozhodnutím 
si v  komunálnej politike zabuchol 
dvere minimálne na štyri roky.

Pozrime sa ešte na Jána Bednárika.

Z  prieskumov a  atmosféry v  meste 
mu muselo byť jasné, že nemá šancu 
zvíťaziť. Väčšina z  dvetisíc hlasov, 
ktoré získal, mohla pripadnúť Javor-
kovi alebo Kolárovi. Jeden z  nich by 
tak s  najväčšou pravdepodobnosťou 
dokázal Čombora poraziť. Bednárik 
tak šanci na zmenu, o ktorej hovoril, 
urobil medvediu službu a dopomohol 
k víťazstvu doterajšieho primátora.

KDH bude mať v  novozloženom za-
stupiteľstve len šesť poslancov. Do-
teraz mali siedmich, predtým devia-
tich. Kde vidíte príčiny ich prepadu?

Sčasti to odráža prepad KDH na celo-
národnej úrovni. Strane neprospieva 
ani to, že časť regionálnych štruktúr, 
vrátane ružomberských, sa správa, 
akoby na čele hnutia boli stále Hru-
šovský alebo Figeľ, a nie Alojz Hlina.

Kým bývalí predsedovia KDH razili po-
litiku pragmatických dohôd, Hlina po-
žaduje jasnejšiu a čitateľnejšiu politiku. 
Kým súčasný predseda KDH vylučuje 
spoluprácu so Smerom, ružomberské 
KDH bolo doteraz v  zastupiteľstve so 
Smerom v  koalícii podporujúcej Igo-
ra Čombora. Kým Hlina ružomberské 
KDH žiadal o podporu Karola Javorku, 
oni si proti jeho vôli presadili vlastného 
kandidáta. Na to, prečo je to tak, sa tre-
ba pýtať pána Bednárika.

Aj keby Ján Bednárik nekandidoval, 
stále by to bolo o tom, že proti Čom-
borovi by stáli dvaja pomerne silní 
vyzývatelia, ktorí by si vzájomne uje-
dali voličské hlasy.

Javorka aj Kolár vystupovali ako silné 
osobnosti presvedčené o svojom úspe-
chu, čoho dôsledkom bolo, že ani jeden 
z nich nevedel obetovať svoje ambície. 
Pre mňa je nepochopiteľné, že pred 
spoločným víťazstvom vo voľbách 
uprednostnili spoločnú prehru. Keby sa 
dohodli, tak Kolár mohol byť dnes pri-
mátorom a Javorka jeho prvým zástup-
com. Alebo Javorka mohol byť dnes 
primátorom a  Kolár jeho prednostom. 
Otázka je, či by to zniesli ich egá.

Čombor pred voľbami priznal, že 
spolupráca so zastupiteľstvom nebo-

la ideálna, pričom sám sebe kládol za 
vinu, že s  poslancami nedostatočne 
komunikoval.

Igor Čombor prežil podstatnú časť 
svojho života v inom režime, pracoval 
v  armáde, viedol vojenskú nemoc-
nicu. Istá autoritatívnosť je v  ňom 
zakorenená. Ale aj preto ho niektorí 
ľudia volili. Čakajú, že zamedzí hád-
kam, zavelí, rozhodne a  dosiahne 
výsledky. Lenže mesto sa nedá riadiť 
ako nemocnica alebo armáda. Nádej 
je v tom, že naozaj si priznal niektoré 
chyby a teraz má šancu budovať vzťa-
hy iným spôsobom.

Asi je potrebné nájsť nejakú zlatú 
strednú cestu medzi autoritatívnym 
rozhodovaním a  nekonečnými, ni-
kam nevedúcimi diskusiami.

Presne tak. Ak by sa Čomborovi po-
darilo splniť aspoň časť z jeho sľubov, 
tak by to bolo dobré pre všetkých – pre 
celé mesto. A k tomu potrebuje podpo-
ru zastupiteľstva. Na druhej strane, 
z  mestských poslancov by sa nemali 
stať hlasovacie stroje, ktoré na povel 
schvália všetko, čo bude primátor 
požadovať. Potrebná je zdravá, vy-
vážená a konštruktívna diskusia, ale 
nemožno ostať len pri nej, ale od slov 
treba prejsť aj k činom.

Jednoducho, volebné programy pri-
mátorských kandidátov sa v mnohom 
prekrývali. Je zjavné, že všetci chcú to 
isté, ide len o spôsob, ako to dosiahnuť.

Kto je Tomáš Jacko
Narodil sa v Ružomberku, vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy na University of Man-
chester a získal doktorát z verejnej politiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V minulosti 
pracoval v Transparency International Slovensko. V súčasnosti pôsobí na Katedre verejnej správy 
a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zaoberá 
sa verejnou správou a politickým myslením, riadením a rozhodovaním.
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Najväčšie volebné prekvapenie na dolnom Liptove sa zro-
dilo v Liptovskej Teplej, kde 62-ročného Vladimíra Šimal-
číka (SMER-SD), ktorý bol starostom od roku 1998, vy-
striedal 53-ročný vedúci obchodu Milan Kašák (SNS). 
Starostovské kreslo si, naopak, udržali zvyšní dvaja staros-
tovskí „matuzalemovia“. Starosta Liptovskej Štiavnice Du-
šan Lauko vstúpi do svojho siedmeho a starosta Liptovskej 
Lužnej Albín Husarčík do šiesteho funkčného obdobia.
K výmene na čele obce došlo aj v Turíku, kde Stanislava 
Krakovského (SMER-SD) vystrieda nezávislý kandidát 
Vladimír Hatiar.
To, že nového starostu budú mať aj v Stankovanoch, bolo 
zrejmé už pred voľbami, keďže doterajší starosta Rudolf 
Baleja sa rozhodol po dvoch funkčných obdobiach ďalej 
nepokračovať. Z dvoch kandidátov bol úspešnejší doterajší 
zástupca starostu Vladimír Urban (SMER-SD, SNS).
„Medzi moje hlavné priority patrí príprava pozemkov pre 
individuálnu bytovú výstavbu, oprava miestnych komu-
nikácií a dokončenie kanalizácie,“ povedal Urban pre Ru-
žomberský magazín.
V siedmich obciach kandidoval len doterajší starosta
Najväčší záujem o starostovské kreslo bol v Liskovej, kde 
sa o  zvolenie uchádzalo až sedem kandidátov. Doterajší 
starosta Jozef Murina (nezávislý) tlak konkurencie na-
pokon ustál. „Víťazstvo to bolo naozaj tesné, o  to viac si 
ho vážim a  pokúsim sa svojou prácou presvedčiť aj tých 

obyvateľov, ktorí ma nevolili,“ uviedol Murina, ktorý bude 
viesť obec už tretie volebné obdobie.
Jednou z  tém, ktoré v  Liskovej pred voľbami rezonovali, 
bola viaznuca rekonštrukcia kultúrneho domu, o  ktorej 
sme písali aj v  našich novinách. „Obec má potrebné fi-
nančné prostriedky, problémy boli spôsobené vonkajšími 
okolnosťami, na ktoré obec nemá priamy vplyv, čo si časť 
obyvateľov zrejme neuvedomuje,“ dodal Murina. 
V siedmich dolnoliptovských obciach sa o zvolenie uchá-
dzal len jediný kandidát – doterajší starosta. Išlo o Beše-
ňovú, Ivachnovú, Kalameny, Liptovskú Osadu, Ľubochňu, 
Švošov a Valaskú Dubovú.
Starostky budú naďalej len tri
Najsilnejší mandát voliči udelili starostovi Hubovej Sta-
nislavovi Nechajovi (nezávislý), ktorý v konkurencii jedné-
ho kandidáta získal 86 % hlasov a  starostke Liptovských 
Revúc Jane Šimovej (SNS, KDH) , ktorá dostala až 83 % 
hlasov napriek tomu, že mala hneď dvoch protikandidátov.
Okrem Liptovských Revúc starostka povedie aj Liptovský 
Michal (Elena Tuková z KDH) a Potok (Katarína Machová 
zo Smeru). Ďalších osem žien v zápase o kreslo starostky 
neuspelo.
Práve v Potoku sa budú musieť konať doplňujúce voľby do 
obecného zastupiteľstva, keďže o päť poslaneckých miest 
prejavili záujem len traja kandidáti.

Text: Imrich Gazda     Foto: Volebná komisia pri sčitaní hlasov v jednom z okrskov. Zdroj: Peter Kravčák

Najvyššiu účasť v komunálnych voľbách zaznamenali v najmenšej ružomber-
skej obci Potok (85 %), najnižšiu vo Švošove (36 %).

Liptovská Teplá, Stankovany 
a Turík majú nových starostov
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V primátorskom kresle vás chceli vy-
striedať hneď traja protikandidáti. 
Vy ste to napokon s  pomerne kom-
fortným náskokom 500 hlasov ustá-
li a  zvíťazili ste. Neupokojovalo vás 
kdesi v kútiku duše to, že proti vám 
idú až traja vyzývatelia, ktorí si vzá-
jomne budú odoberať hlasy?

Nemyslím si, že moje víťazstvo bolo 
jednoznačne očakávané. Karol Ja-
vorka mal podporu širokého spektra 
politických strán, vystupovalo zaňho 
niekoľko známych ružomberských 
osobností, Róbert Kolár robil dlho-
dobú kontaktnú kampaň, takže sám 
som nevedel, ako to celé napokon do-
padne. 

Politológ a Ružomberčan Tomáš Jac-
ko v povolebnej analýze pre Ružom-
berský magazín povedal, že najviac 

vo váš prospech hrala kandidatúra 
Jána Bednárika, ktorý nemal výraz-
nejšiu šancu uspieť, ale naviazal na 
seba takmer dve tisícky hlasov. Čo na 
to hovoríte?

Osobne to takto nevidím. Bednárik 
mal podporu miestneho KDH, čo je 
silná značka, a z  jeho rečí som vyro-
zumel, že si skutočne verí. Vylučujem, 
že by Bednárik konal v môj prospech, 
ako to niektorí naznačujú.

Váš najsilnejší súper Karol Javorka 
sa po voľbách sťažoval na antikam-
paň, ktorá bola proti nemu vedená....

...rovnako by som sa mohol sťažovať 
aj ja. Tesne pred voľbami mi predse-
da KDH Alojz Hlina, ktorý podporoval 
Javorku, poslal otvorený list, v  kto-
rom vedenie mesta obvinil, že chce 
predať 30-tisíc metrov štvorcových 

na Kalvárii. Bol to nezmysel, ktorý mi 
ubral minimálne 500 hlasov.

Ale útoky na súkromný život, ktorým 
musel čeliť Javorka, boli nepomerne 
tvrdšie a nepríjemnejšie.

Každý má právo na súkromie a na to 
sa útočiť nemá.

Vylučujete teda, že táto antikampaň 
bola vedená niekým z vašich ľudí?

O ničom takom neviem. A nechápem, 
prečo tieto veci vôbec niekto spája 
s  mojím okolím. Všimnite si, že keď 
sa pred minuloročnými župnými voľ-
bami pokúsili Javorkovi poškodiť ší-
rením nejakých materiálov, tak mu to 
nakoniec len pomohlo k najvyššiemu 
počtu hlasov. Aj teraz to mohlo vypá-
liť podobným spôsobom. 

Vaša predvolebná kampaň bola rov-
nako masívna ako pred štyrmi rok-

Čo som sľúbil, to splním
O kampani, predvolebných sľuboch, aj o ich povolebnej realizácii sme sa rozprávali 
s novozvoleným primátorom Igorom Čomborom.
Text: Peter Kravčák, Imrich Gazda     Foto: Autor
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mi. Vtedy ste sľúbili, že zverejníte jej 
financovanie, ale napokon z toho nič 
nebolo. Urobíte tak tento rok?

Môžem tak urobiť aj teraz. Moja kam-
paň stála zákonom povolených 50-ti-
síc eur a hradil som ju zo svojich vlast-
ných peňazí. Ak sa na to chce niekto 
pozrieť zblízka, môže si veci dohľadať 
na mojom transparentom účte. 

Po voľbách ste deklarovali spokoj-
nosť nielen so svojím víťazstvom, ale 
aj s obmenou poslaneckého zboru. Už 
máte predstavu, koľko poslancov by 
vás mohlo podporovať?

Momentálne sa kreujú poslanecké 
kluby a  prebiehajú rokovania, kto-
rých výsledok nepoznám ešte ani ja 
sám. Samozrejme, mám ambíciu mať 
v  zastupiteľstve trojpätinovú väčši-
nu, ale tak ďaleko ešte nie sme. Verím 
však, že pri kľúčových témach, ktoré 
budú v  prospech mesta, dokážeme 
dospieť k širokému konsenzu naprieč 
jednotlivými skupinami.

Už pred voľbami ste oznámili, že jed-
ným z  vašich viceprimátorov bude 
Michal Lazár. Druhého viceprimáto-
ra v minulosti mávalo KDH, bude to 
tak aj tentokrát?

To zatiaľ neviem.

Na konci volebného obdobia ste si 
priznali, že ste mali intenzívnejšie 
komunikovať s  poslaneckým zbo-
rom. Nastanú v tom nejaké zmeny?

Opäť vznikne mestská rada, v  kto-
rej budú mať zastúpenie jednotlivé 
poslanecké kluby a kde bude priestor 
pre predrokovanie najkľúčovejších 
vecí tak, aby zasadania samotného 
zastupiteľstva boli plynulejšie. Chcem 
presadiť aj to, aby ich opäť vysielala 
Mestská televízia Ružomberok. 

Popri mestskej rade by mali vzniknúť 
aj poradné orgány zložené z podnika-
teľov či architektov, ktorí by nielen 
prichádzali s  kreatívnymi nápadmi, 
ale zvonku by aj vytvárali tlak na dy-
namickejšie fungovanie jednotlivých 
oddelení mestského úradu. 

Dostanú v  nich priestor aj podnika-
telia či umelci, ktorí v primátorských 

voľbách podporovali vašich konku-
rentov?

Samozrejme, že áno.

Dôjde k  zmene na pozícii prednostu 
mestského úradu?

Zmien, ktorých treba urobiť, je viac, 
ale zatiaľ nebudem hovoriť o  kon-
krétnych menách. Podstatné je, aby 
chod úradu bol manažovaný moder-
ným spôsobom so zameraním na do-
sahovanie efektívnych riešení.

Pred voľbami ste dali niekoľko sil-
ných sľubov, ktoré určite presvedčili 
nejedného voliča. Ako to bude s  ich 
realizáciou?

Všetko, čo som sľúbil, splním. Ob-
zvlášť sa zameriam na výstavbu pla-
várne, aby sa z  rôznych dôvodov ne-
odďaľovala. 

Aj za tú cenu, že by jej výstavba stá-
la viac ako plánovaných 3,6 milióna 
eur?

Áno. Ďalej budem tlačiť na výstavbu 
obchodného komplexu Ruža. Na Bys-
trickej ceste je potrebné dotiahnuť 
aj dobudovanie klientskeho centra 
a  vytvoriť podmienky pre súkromné 
spoločnosti, ktoré tu otvorili alebo 
plánujú otvoriť svoje prevádzky, čím 
dôjde k  zvýšeniu zamestnanosti. To 
isté platí aj o  priemyselnom parku 
Texicom.

Čo centrum mesta?

Po dohode s pánom Badánikom a sú-
kromným investorom by mohli byť 
na pozemku po Auparku vybudované 
podzemné garáže, čím by to miesto 
získalo na cene a  mohlo by sa ďalej 
rozvíjať. V priestoroch po Hypernove 
by zasa mohla vzniknúť krytá trž-
nica. Zvyšok kaštieľa by bolo dobré 
rekonštruovať a  dať k  dispozícii ob-
čianskemu združeniu Ružomberská 
Žofia, ktoré by ho spravovalo. 

Viete dať aj verejný prísľub, kedy by 
mohli byť spomínané plány realizo-
vané?

Určite v  priebehu nasledujúceho vo-
lebného obdobia, optimistický scenár 
znie do dvoch rokov.

Pred voľbami ste ružomberským 
seniorom sľúbili mestskú hromad-
nú dopravu zadarmo a  vianočný 
príspevok 30 eur. Dočkajú sa týchto 
benefitov už pred tohtoročnými Via-
nocami?

Tak rýchlo to nestihneme zrealizovať. 
Najprv musíme zistiť, koľko dôchod-
cov v meste máme, koľko to bude stáť 
a  nájsť mechanizmus, ako to celé 
uskutočniť. Od budúceho roka s  tým 
však seniori môžu počítať. Takisto to 
bude so zrušením dane za psa.

Vo voľbách vás podporilo približne 
30 percent voličov. Ďalších 70 per-
cent však podporilo vašich protikan-
didátov a tak s výsledkom volieb nie 
sú spokojní. Čo by ste im odkázali?

Budem sa usilovať presvedčiť ich svo-
jou prácou a  výsledkami, z  ktorých 
budú mať úžitok všetci obyvatelia 
mesta, či už ma volili, alebo nie.
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Napriek strate stoviek hlasov oproti voľbám spred šty-
roch rokov sa staronovým primátorom Ružomberka stal 
Igor Čombor. Hoci druhého Karola Javorku predbehol 
o viac ako päťsto hlasov, krátko po oznámení výsledkov 
sa netajil tým, že mu odľahlo. 

Hlasovanie voličov len potvrdilo to, čo spočiatku 
iba tušil a  čo mu neskôr naznačovali aj predvolebné 
prieskumy. Áno tie, ktoré takmer nikto verejne nepri-
znával, ale ktoré kolovali v politickom zákulisí. Čombor, 
ktorý v  roku 2014 v  konkurencii štyroch ďalších kan-
didátov (vrátane silných mien, ako boli Michal Slašťan 
a Michal Lazár), dokázal presvedčiť bezmála 45 % voli-
čov, v nich nevyzeral najlepšie. 

Predvolebná mobilizácia na všetky spôsoby a  nové 
sľuby každého druhu však zabrali a 3 600 voličov pove-
dalo Čomborovi svoje „áno“. Dostal o 1 400 hlasov me-
nej ako pred štyrmi rokmi a o 4 200 hlasov menej, ako 
získali jeho protikandidáti, ale keďže volanie po zmene 
bolo delené tromi, stačilo to. 

Ortieľ voličov prijal Čombor s pokorou. Aspoň tak sa to 
javilo z jeho prvých povolebných vyjadrení. Svoje víťaz-
stvo označil za tesné, pripustil, že kľúčové sľuby počas 
prvého volebného obdobia nestihol z  rôznych dôvodov 

premeniť na realitu a  že ani komunikácia s  poslanec-
kým zborom nebola najlepšia. 

A v rámci pokračujúcej sebareflexie v rozhovore pre Ružom-
berský magazín, ktorý ste si mohli prečítať na predchádza-
júcich stranách, sľúbil, že sa poučil a bude sa správať ináč. 
Viac komunikovať, efektívnejšie pracovať, dokonca, že v po-
radných orgánoch dá priestor aj svojim kritikom. 

Slová „všetko už bude lepšie“ sa síce počúvajú dobre, 
ale doterajšie skúsenosti nepustia. Ako to v povolebnej 
analýze pre Ružomberský magazín veľavravne vyjadril 
politológ Tomáš Jacko: „Igor Čombor prežil podstatnú 
časť svojho života v  inom režime, pracoval v  armá-
de, viedol vojenskú nemocnicu. Istá autoritatívnosť je 
v ňom zakorenená.“

Inými slovami, Igor Čombor ťažko znáša kritiku, jej 
autorov neraz vníma ako nepriateľov a pri dosahovaní 
svojich zámerov neváha porušovať vopred stanovené 
pravidlá. Organizátori predvolebnej diskusie primátor-
ských kandidátov by o tom vedeli povedať svoje. 

Čo k tomu dodať? Skúsenosti z uplynulých štyroch ro-
kov nabádajú k opatrnému vyčkávaniu prvých krokov, 
ktoré by dokázali nahlodať pohľad skeptika.

Na druhej strane, zvýšený hlas nespokojných voličov 
môže mať predsa len výchovný účinok. 

Veď aj vianočná reklama velí: „Polepšiť sa môže každý.“ 
Tak držíme prsty! 

Primátor Čombor by mal s prejavenou 
dôverou naložiť oveľa rozumenejšie ako 
v prvom volebnom období.

Možno sa poučil
Text: Imrich Gazda     Ilustrácia: Anna Šenkeríková

„Skúsenosti z uplynulých štyroch 
rokov nabádajú k opatrnému 

vyčkávaniu prvých krokov 
staronového primátora,

ktoré by dokázali nahlodať
pohľad skeptika.“
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Drevo poskytol tamojší urbariát, nasledovali mesiace in-
tenzívnej práce. Zhruba pred týždňom sa výtvor podarilo 
osadiť.

„Ide o  jedinečné dielo, ktoré vznikalo pod rukami rezbárov 
Trnovských z Kalamien, rezbárske práce na stĺpoch ako aj 
samotné stĺpy sú prácou Jána Lenárta s partiou, ozdobné or-
namenty nám vykul Milan Kováč a tieňovanie sôch urobila 
Linda Matulová,“ informovali na facebookovej stránke obce. 

Vynovili cintorín aj obecnú kuchyňu

V  obci tiež vďaka príspevku z  eurofondov opravili 
200-metrový úsek cesty, pričom niektoré práce vykonali 
svojpomocne. 

Prostredníctvom obecných brigád sa im podarilo zveľadiť 
aj cintorín, kde nanovo vydláždili cestu, osadili lavičky, 
inštalovali vodovod a  prerobili osvetlenie. Pred cintorí-
nom naviac pribudlo parkovisko pre päť vozidiel.

Nová zámková dlažba tiež krášli okolie farského kostola. 
Práce, ktoré sa prevažne vykonávali dodávateľsky, ukon-
čili v septembri. 

Na jar uviedli do prevádzky novú obecnú kuchyňu, ktorú vy-
užíva aj materská škola. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu 

technologických rozvodov, obloženie podláh a stien, výmenu 
dvier či nákup kompletného profesionálneho vybavenia. 

Museli namontovať spomaľovače

Na štátnej ceste pri výjazde z obce prebieha už niekoľko 
mesiacov rekonštrukcia dvoch mostov, kvôli čomu je do-
prava presmerovaná do jedného jazdného pruhu a pohyb 
áut riadia semafory. Vznikajúce kolóny sa niektorí vodiči 
snažia obísť cez dedinu. Mnohí z nich pritom ignorujú ma-
ximálnu povolenú rýchlosť. 

„Vodiči, prevažne z oravských obcí, si z našej dediny spra-
vili závodný okruh. Boli chvíle, keď sme tu ani nemohli 
prejsť cez cestu, nedisciplinovaní vodiči nedbali na nič 
a ohrozovali občanov,“ vysvetľuje starosta Igor Tulinský.

Keďže nepomohli ani pravidelné policajné kontroly a po-
kutovanie, obec sa rozhodla nainštalovať na frekventova-
nej hlavnej ceste retardéry.

„Počas zimy budú musieť byť demontované, ale dovtedy 
by mosty mali byť hotové. Na jar pravdepodobne začne 
rekonštrukcia mosta do Komjatnej, ale pevne verím, že 
tentoraz nás podobný dopravný chaos obíde,“ uzatvára 
starosta.

Text: Anna Šenkeríková

Novou dominantou sú drevené sochy, ktoré pripomínajú miestne kultúrne dedičstvo.

Vo Valaskej Dubovej
nevšedne oživili vstup do obce

stručne

 ‣ Dobrovoľní hasiči vo Švošove a Likavke sa tešia z nového prívesného vozíka na protipovodňovú 
ochranu. Darovalo im ho ministerstvo vnútra. Získali tiež prísľub na nové hasičské auto Iveco.

 ‣ Švošovčanom sa pred pár týždňami podarilo dokončiť drevený vstup do obce. 

 ‣ Pri útoku medveďa na stádo oviec, ku ktorému došlo začiatkom novembra v Liptovskej Osade, 
uhynulo 168 oviec.

 ‣ Nové dopravné ostrovčeky na ťažko prehľadných križovatkách, ktoré kraj buduje v Kraľovanoch, 
Partizánskej Ľupči a Ľubeli, by mali byť hotové do konca mesiaca. 

 ‣ V Likavke počas vykurovacej sezóny registrujú nepríjemné zadymenie, obec preto apeluje na ob-
čanov, aby nespaľovali toxické odpady. 
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Zľahka zaklopem na tmavohnedé 
dvere, na ktorých sa vypína číslo 10. 
Sotva ubehne pár sekúnd od momen-
tu, čo moje hánky pocítili tvrdý chlad-
ný povrch, už sa na chodbe objaví útla 
brunetka. Spod zarovnanej ofinky mi 
opätuje vľúdny pohľad a vovádza ma 
do útulnej izby. Zrakom obsiahnem 
miestnosť pomerne rýchlo. Zastavím 
ho na druhej spolubývajúcej, rovnako 
prívetivej Anastasii. 

Vôbec mi nedávajú pocítiť, že som 
v ich izbietke ako votrelec. Som vlast-
ne jednou z nich – študentka z Kato-
líckej univerzity, takmer rovesníčka. 
Líšime sa len štátnym občianstvom. 

A to ma zaujíma. Kým niektorí mladí 
študujú v cudzine formou obľúbeného 
programu Erasmus – akoby postup-
ným namáčaním nôh do studenej 
vody – obe dievčiny sa do nej rozhodli 
spolu s  ďalšími 130 rodákmi skočiť 
celé – z  Ukrajiny sa presťahovali do 

Ružomberka, kde absolvujú riadne 
denné štúdium. 

Postrach slovenčina 

Allu do tunajších končín priviala 
túžba okúsiť život v inom meste. Vla-
ni nastúpila na magisterský stupeň 
štúdia žurnalistiky, svoj predchádza-
júci odbor. 

Keď s  ňou nadviažem konverzáciu, 
spustí plynulý tok slovenčiny. Sluchom 
zachytím akurát prímes ukrajinského 
prízvuku. Slovenský jazyk sa pred štú-
diom v Ružomberku učila štyri mesia-
ce počas víkendov, spočiatku sa v ňom 
ale zdráhala komunikovať. Rozumela 
mu, obávala sa však, že zle odpovie. 

„Prvý školský deň mi v  hlave vírili 
myšlienky – všade samá slovenči-
na, všade samá slovenčina,“ opisuje 
mladá študentka, z čoho jej sťahovalo 
útroby. „V tom strese som najskôr ani 
nepostrehla, že moja prvá hodina pre-

biehala v angličtine,“ dodáva so smie-
chom rodáčka z Ternopiľu. 

Najskôr sa v triede cítila cudzorodo, 
bola jediná Ukrajinka. „Spolužiaci 
sa mi pozdravili, usmiali sa, prijali 
ma. Ani učiteľ ma nezjedol,“ hovorí 
s úsmevom, ako zapadla do kolektí-
vu. Pochvaľuje si práve prístup uči-
teľov k  študentom. Počas jej štúdia 
na Ukrajine bol pedagóg v nadrade-
nej pozícii, čo sa odrážalo aj v  spô-
sobe komunikácie. Tunajší učitelia 
podľa Ally vnímajú študenta ako 
rovného a  sú mu ochotní kedykoľ-
vek pomôcť. 

Pedagógovia sú podľa nej navyše aj 
kvalifikovanejší a  vo svojom odbore 
„sú doma“. „Naši prednášajúci číta-
li z  poznámok. Vedeli len to, čo mali 
v daný deň prednášať, na otázky po-
mimo nevedeli reagovať,“ porovnáva 
mladá Ukrajinka. 

Opustili svoju rodnú krajinu a za vzdelaním pricestovali do Ružomberka. Jedna 
prišla ešte neplnoletá, pretože odmietla úplatkárstvo na svojej škole. Druhá po-
kračuje v štúdiu novinárčiny. Rozprávali sme sa s dvoma ukrajinskými študent-
kami Katolíckej univerzity.

Text: Nikola Marhefková     Foto: Ukrajinka Alla Bobriková študuje v Ružomberku už druhý rok. Zdroj: Autorka

Nehovorte Ukrajinkám,
že pekne voňajú
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Ako doma 

Študentka žurnalistiky sa veľmi 
rýchlo aklimatizovala a  v  meste sa 
cíti ako doma. „Ružomberok je pre 
mňa útulné, rodinné mestečko,“ hod-
notí mesto ľúbivými prívlastkami. 
Oslovila ju história mesta, jej pozor-
nosť upútal i  turisticky atraktívny 
región. Energické žieňa ho poctivo 
skúma, o čom svedčia aj jej profily na 
sociálnych sieťach, ktoré sú zaplnené 
fotkami z výletov.
Okrem pozitív má však mestu aj čo-
to vytknúť. Diaľnica a  doprava je ru-
žomberský nekončený príbeh. Alla ho 
ešte rozmieňa na drobné. Priestor na 
zlepšenie vidí v  mestskej autobuso-
vej doprave. „Rozumiem, že veľa ľudí 
chodí autami, ale sú aj takí, ktorí vy-
užívajú verejnú prepravu. A  tá jazdí 
príliš zriedkavo,“ pomenúva 25-ročná 
žurnalistka „achillovky“ Ružomberka. 

Uvedomuje si tiež, že papierenský prie-
mysel nemá práve priaznivý vplyv na 
zdravie obyvateľov. A uvítala by aspoň 
jeden supermarket otvorený nonstop. 

Zásah akčnej mamky 

Anastasia z Mukačeva je exemplárnym 
príkladom, ako sa dá na škole ocitnúť 
bez vlastnej iniciatívy. V Ukrajine štu-
dovala dva roky právo. Odmietala však 
tamojšiu „kultúru“ absolvovania skú-
šok – chcela nimi prejsť vďaka svojim 
vedomostiam, nie peniazom. 

„Mala som toho plné zuby. Oznámila 
som mame, že chcem ukončiť štúdium 
a  radšej pôjdem pracovať,“ objasňuje 
pomery na škole. Mama vzala opraty 
do vlastných rúk a dcéru bez jej vedo-
mia prihlásila na slovenskú univerzi-
tu. Dozvedela sa to až vtedy, keď jej 
zatelefonovali, že ju úspešne prijali. 

„Nebolo to moje rozhodnutie. Sama by 
som nenašla odvahu prísť na Sloven-
sko v 17 rokoch,“ zavďačuje sa mame 
Nasťa, ktorá v  Ružomberku študuje 
už druhý rok sociálnu prácu. 

Jedinou bariérou bola tá jazyková. 
Teraz je v  meste udomácnená natoľ-
ko, že v  jej prejave nebadať takmer 
ani stopy prízvuku. Príležitostne si 

s Allou vymení pár ukrajinských viet, 
keď sa snaží nájsť vhodný slovenský 
ekvivalent. Taktiež ma so smiechom 
poučuje o zradných slovách. Ak by ste 
chceli Ukrajinkám polichotiť, že pek-
ne voňajú, skôr by ste docielili opač-
nú reakciu. „V ukrajinčine slovo vôňa 
znamená smrad. Úžasne zase zname-
ná hrozne,“ pobavene otvára jazykové 
miniokienko. 

V Ikare spoznáš priateľa 

Alla párkrát žartovne počastuje o se-
dem rokov mladšiu Nasťu slovami 
„moje decko“. Pri otázke, ako sa spo-
znali, si presne pamätajú svoje výro-
čie – 13. septembra ich spojili patálie 
s ubytovaním. 

Pôvodne mali ubytovať celú skupinu 
Ukrajincov v  internáte Trio. Pre nie-
koľkých už neostali voľné miesta, 
museli sa presunúť inde. „Keď sme 

prišli k Ikaru, zasmiala som sa, že by 
bola sranda, ak by nás vysadili tu,“ 
začína Nasťa. Smiech rýchlo doznel, 
keď ich vedúci vyzval, aby si vzali ba-
tožinu. Pár rodičov protestovalo, že 
nenechajú svoje deti bývať v takýchto 
podmienkach a vzali ich prespať inde. 

„Bola som tam sama, bez rodičov, 
nemala som ani s kým bývať. Rozpla-
kala som sa,“ pokračuje. Alla, ktorú 

vtedy sprevádzal otec, podišla k upla-
kanej Nasti a navrhla sa jej ako spo-
lubývajúca. A práve tam, v nie veľmi 
hostinných priestoroch, sa začalo bu-
dovať ich priateľstvo. 

Alla, podobne ako jej spolupútnici 
v  končiacom ročníku, vidí svoju bu-
dúcnosť ešte hmlisto a netuší, či sa po 
škole vráti do rodnej krajiny. „Minulý 
rok mi chýbal domov, rodina, priate-
lia. Teraz by som skôr vzala ľudí, kto-
rých milujem, tu k sebe,“ pripúšťa.

„Minulý rok mi chýbal domov, rodina, priatelia. 
Teraz by som skôr vzala ľudí, ktorých milujem, 
k sebe do Ružomberka.“

Alla, ukrajinská študentka

Anastasia a Alla na výlete v Bratislave.
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S Alešom sme sa stretli na mieste, 
kde trávi najviac času – v  dielni. Na 
vešiakoch visí oblečenie, na polič-
kách majú svoje miesto netradičné 
šiltovky. Z každého jedného kúska cí-
tiť originalitu, ale aj množstvo hodín 
odrobenej práce. 

Keď sa jedny dvere zatvoria, otvoria 
sa druhé

Na Alešovi vás hneď zaujmú dve veci 
– nezvyčajná šiltovka na hlave a barle 
v rukách. „Mal som 20 rokov,“ začína 
Aleš svoje rozprávanie. „Po prvom 
ročníku na vysokej škole som išiel cez 
leto pracovať do Anglicka. Spadol som 
z rebríka, polámal si chrbticu a kom-
pletne som ochrnul na dolnú časť tela. 
Tam ma aj prvýkrát operovali.“ 

Operácia z doteraz neznámych príčin 
prebehla až na ôsmy deň, následne ho 
previezli na Slovensko. Lekári v  ru-
žomberskej vojenskej nemocnici však 
zistili, že jedna zo skrutiek, ktorá 
fixovala stavce, siaha až do miešneho 
kanála. 

Po chybe anglických lekárov hrozilo, 
že Aleš zostane natrvalo pripútaný 
k  invalidnému vozíku. Nasledovala 
reoperácia v  Nových Zámkoch. „Tri 
týždne po úraze som začal cítiť nohy 
od kolien až nadol. Začal som pomaly 
zapájať niektoré svalové partie a pár 
rokov som kombinoval invalidný vo-
zík a barle. Teraz mi pomáhajú už len 
barle,“ vracia sa k  postupnému zlep-
šovaniu svojho zdravotného stavu. 

Dnes cvičí nielen doma či vo fitness 
centre, ale športu sa venuje aj pro-
fesionálne. Každú stredu trénuje na 
zimnom štadióne v  Dolnom Kubíne 
parahokej, ktorý sa hrá na sánkach. 
Hovorí, že práve kvôli bezbariérovosti 
štadióna sú tam vytvorené najlepšie 
podmienky na Slovensku. 

V  hokeji na sánkach reprezentuje aj 
zlínsky klub SHK LAPP. Cez leto bi-
cykluje a k športovaniu sa snaží moti-
vovať aj ďalších ľudí, ktorým zdravot-
ný úraz natrvalo poznačil život.

Kriváň aj čičmianske vzory

Pracovný deň začína Aleš vo svojej 
chránenej dielni, kde sa venuje počí-
tačovej grafike a  počítačovým služ-
bám. Popri tom sa pred troma rokmi 

Život 35-ročného Ružomberčana Aleša Rauša poznačil tragický úraz. Napriek 
tomu to nevzdal. Dnes opäť stojí na vlastných nohách, pracuje, športuje a mo-
tivuje druhých.

Text: Anna Zábojníková     Foto: Autorka

Po úraze to nevzdal, vyrába 
šiltovky s dreveným šiltom
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začal venovať aj unikátnemu projek-
tu, vďaka ktorému sa stal známym aj 
za hranicami Slovenska. 

Nápad vymyslieť vlastnú značku 
vznikol vďaka surfovaniu po interne-
te. „Pozeral som, čo je trendy, a v tom 
mi zišlo na um vyrábať šiltovky s dre-
veným šiltom,“ spomína Aleš. Dreve-
né čapice v tom čase nikto nevyrábal, 
dnes už vie aj o konkurencii. 

Od vytvorenia značky Čapica vyrobil 
viac ako 800 šiltoviek. Do výroby je 
zapojených deväť subdodávateľov, no 
každá jedna prejde priamo cez Alešo-
ve ruky. „Starám sa o šilt. Robím s dy-
hami, ktoré ešte spracujem, a potom 
každý jeden šilt brúsim – frézujem 
a povrchovo upravujem. Dávam si zá-
ležať na tom, aby nebolo vidieť ako je 
uchytený na šiltovke, aby to vyzeralo 
čo najestetickejšie,“ opisuje svoju prá-
cu tvorivý Ružomberčan. 

Drevené šilty vie gravírovať zospodu 
aj zvrchu, ponúka približne 25 mo-
tívov, medzi ktorými je aj Kriváň, 
čičmianske vzory či moderné heslá. 
Priestor však dáva aj umelcom, ktorí 
na šiltoch zanechajú svoju originálnu 
tvorbu. Okrem toho vyrába šiltovky aj 
pre milovníkov skejtu a longboardov. 

A hoci jeho najväčšou oporou sú rodičia, 
asistenti a kamaráti, prial by si, aby mu 
v budúcnosti ešte niekto pomáhal. ,,Za-
tiaľ som v dielni sám, no plánujem pri-
jať jedného pomocníka, tiež zdravotne 
postihnutého. Už je toho na mňa prive-
ľa,“ povzdychuje si Aleš. 

Nosia ich všetky vekové kategórie

Šiltovky prídu novým majiteľom 
v krabici, ktorá pripomína peň stro-
mu. Celý Alešov projekt má hlbšiu 
myšlienku. „Z  každej jednej preda-
nej šiltovky darujem euro na výsad-
bu nových stromov. Razím filozofiu, 
že prírode treba nielen brať, ale jej 
aj čosi dať. Preto v  každej krabičke 
nájdete aj semiačko stromu na zasa-
denie či pár kvapiek esencie, ktorá 
vonia ako les.“ 

Alešove šiltovky nie sú určené len pre 
mladých. Priznáva, že ich kupujú aj ro-
dičia pre svoje deti, no jednu predal aj 

70-ročnému pánovi či dokonca baptis-
tickému kazateľovi. Šiltovkami s dre-
veným šiltom sa však môžu pochváliť 
aj známi herci, športovci či speváci. 

Často robí aj zákazky pre firmy, ktoré 
si dávajú vygravírovať vlastné logo či 
motto. Dokonca robí úpravy aj pre ve-
gánov – kožené logo a pásik nahrádza 
koženkovým. 

Čapice s  dreveným šiltom sú známe 
už aj v  zahraničí. Nejednu už poslal 
do Anglicka, Nemecka, Holandska, 
Francúzska, Spojených štátov či 
do Japonska. Okrem nich vyrába aj 
mikiny, tričká a  tašky, ktoré sú po-
kryté krúžkami so suchým zipsom. 

„Na oblečenie si môžu dospelí aj deti 
lepiť rôzne nášivky, ktoré ponúkam, 
alebo si vytvoriť vlastné. Môžu si na 
ne napísať aj nejaký text a zanechať 

tak správu kamarátom či rodičom,“ 
opisuje Aleš svoju výrobnú ponuku. 

Mladý tvorca je, samozrejme, známy 
a populárny aj vo svojom rodnom mes-
te. A tak, ako iní pomáhajú jemu, snaží 
sa aj on pomôcť druhým. Svoj životný 
odkaz šíri napríklad prostredníctvom 
motivačných prednášok pre žiakov 
a študentov ružomberských škôl.

„Z každej jednej predanej šiltovky darujem 
euro na výsadbu nových stromov.
Razím filozofiu, že prírode treba nielen brať, 
ale jej aj čosi dať.“

Aleš Rauš, výrobca šiltoviek

Aleš si dáva záležať, aby nielen vrch, ale aj spodok dreveného šiltu vyzeral dokonale.
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Počasie pripravuje vhodné podmienky na zababušenie sa do deky so šálkou horúceho čaju a dobrou 
knihou. Adeptom na oddychové večery môžu byť Liptovské povesti od M. I. Chovana. Do bezmála 
500-stranovej publikácie autor zozbieral a spracoval mnohé legendy, povesti a báje z obcí a miest 
Liptova.

KNIHA
M. I. Chovan – Liptovské povesti (Epos, 2018) 

Pred viac ako rokom Peter Nagy oprášil koncertnú gitaru a vydal sa na turné po Slovensku. Úspešný 
ohlas zožal aj v Ružomberku. Tancujúci a spievajúci štyridsiatnici a päťdesiatnici, ktorí si spomenuli na 
veľké hity z mladosti, inšpirovali speváka k aktuálnemu Pianko tour. Nový akustický program zostavil 
jemne a intímne v sprievode aranžmánov klavíra a sláčikového kvarteta.

KONCERT
Peter Nagy – Vianočné Pianko tour 2018
(Veľká dvorana KDAH, 3. 12., 19.00)

Tradičné detské podujatie, pri ktorom je radosť dvojnásobná. V centre mesta „pri vajci“ najmenších 
najskôr poteší divadelné predstavenie a živý Mikuláš, ktorý pre každý detský jazýček nájde niečo 
sladké. Následne program zavŕši očakávané rozsvietenie vianočného stromčeka na križovatke ulíc 
Mostová a Podhora.

PODUJATIE
Mikuláš v meste a rozsvietenie stromčeka
(5. 12., 16.15)

V rámci dňa otvorených dverí na Spojenej škole bude v priestoroch jedálne prebiehať ôsmy ročník sú-
ťaže o najkrajšiu tortu. Tohtoročnou témou je zima. Súťaží sa v piatich kategóriách, zapojiť sa môže 
každý, kto má rád pečenie. Uzávierka prihlášok je 30. novembra.

AKCIA
Sladká vianočná prehliadka
(Spojená škola v Ružomberku, 3. 12, 9.00 – 13.00)

Tvorcovia Pána prsteňov a Hobita siahli po ďalšej fantasy knižnej predlohe. Zem je už tradične 
zničená a po tisícročí, čo sa zviechala z prachu, funguje spoločnosť na nových základoch. V 
tomto svete by vám mapa bola nanič – mestá nestoja na stabilných miestach, ale putujú svetom 
ako pojazdné stroje. A hoci ide o tony plechu, majú inštinkt predátora. Giganti kvôli zdrojom 
prenasledujú menšie mestá. I tento systém má však svojich odporcov a rebélia na seba nenechá 
dlho čakať.

FILM
Smrteľné stroje (slovenská premiéra 6. 12. 2018)
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Účastníci predvolebných zhromaždení sa nabalili drobnými pozornosťami, na chvíľu si zadarmo naplnili bruchá, kde-tu 
si aj dali do nosa. 

Mnohí si počas uplynulých dní zanadávali viac než obvykle, ďalší zase našli svoj idol. 

V konečnom dôsledku je však väčšina občanov spokojná. A tým, ktorí po voľbách neboli nadšení, nezostáva nič iné, len 
sa s výsledkami zmieriť a rešpektovať ich. Najbližšie štyri roky s tým totiž zrejme aj tak nič neurobia. 

Máme tu však aj večných frfľošov, ktorým žiaden kandidát nie je dobrý. A aby svoje znechutenie nad politickou situá-
ciou, o ktorej majú plné ústa, ešte zdôraznili, teatrálne si odpľujú pred každým volebným bilbordom. 

Len sa ich, preboha, nepýtajte, či boli voliť!

O tom po tom
A máme po voľbách. Niekto sa raduje, niekto smúti, iní sa tvária, že im je to jedno. 
Text: Anna Šenkeríková
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Miroslava Mlynárová, novinárka

Mňa i môjho manžela do Ružomberka 
priviedla univerzita. Tu sme sa prvý-
krát videli, spoznávali, trávili spo-
ločný čas, zamilovali sa. Univerzitné 
roky nám dali nielen trvácne a hlbo-
ké priateľstvá či vzdelanie, ale najmä 
poznanie, kam sa chceme v živote po-
sunúť. Ružomberskej univerzite vďa-
číme za to, že sme dnes rodina. Preto 
sme si miesto pre náš spoločný život 
vyberali sčasti nostalgicky.

Mesto nám prirástlo k  srdcu. Nejde 
o  nič konkrétne – o  výhodnú geogra-
fickú polohu, dobrú prácu či sociálne 
a kultúrne zázemie. Jednoducho sme 
sa tu od začiatku cítili ako doma. Ťaž-
ko opísať ten pocit, no v živote sa nie-
kedy jednoducho ocitnete na mieste, 
kde je vám dobre. A aj keď tu žijeme už 
siedmy rok, stále máme čo objavovať.

Na Ružomberku je krásne, že sa tu 
málokedy stretnete s  povrchnosťou 
či nezáujmom. Žije tu mnoho ľudí, 
ktorých celý rok nestretnete inak 
ako s úsmevom na tvári. Nikto sa tu 
nikde neponáhľa. Ľudia si popoludní 
nájdu čas a len tak si posedia na la-
vičke v  parku alebo si prídu poležať 
na deke k Hrabovu. 

Pre niekoho je Ružomberok možno 
zapadákov, no človek predsa nepotre-
buje ku šťastiu štyri nákupné centrá 
a  metro. Potrebuje pokoj. A  ten toto 
mesto jednoznačne má.

V jednom z minulých 
čísel Ružomberského 

magazínu sme sa niekoľ-
kých respondentov spý-

tali, prečo zanechali život 
v našom meste. Tento-
raz sme otázku položili 

v opačnom garde.

Prečo sme sa prisťahovali
do Ružomberka?
Text: Peter Kravčák     Foto: Ľudia prichádzajú žiť do mesta najmä kvôli Katolíckej univerzite a Vojenskej nemocnici. Zdroj: Autor



porota - 27

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Teresa a Pavol Novákovci, manželia 

Ostať v  Ružomberku pre nás vyply-
nulo akosi samo. Za všetko môže uni-
verzita. Počas štúdia na nej sme sa 
zoznámili, po istom čase sme sa vzali 
a začali riešiť spoločné bývanie. Hoci 
sme mali možnosti vrátiť sa bližšie 
k rodine, rozhodli sme sa inak. 

Vtedy nad svojou budúcnosťou v  tom-
to meste uvažovalo aj niekoľko našich 
spoločných, rovnako cezpoľných pria-
teľov, čo zavážilo a  uľahčilo naše roz-
hodovanie. Oni boli jedným z dôležitých 
faktorov, aj po vyše desiatich rokoch sa 
stále tešíme zo spoločných stretnutí 
a aktivít. A my sami sme za ten čas na-
dobudli pocit, že sme tu doma.

Je pravdou, že Ružomberok má čo zlep-
šovať. Podvečer je centrum takmer 
prázdne, ľudia ostávajú doma, ani veľa 
budov a  zákutí nepôsobí veľmi vábne. 
A  keď sa chceme zhlboka nadýchnuť, 
tiež musíme vyjsť von. Chýba tu aj lepšie 
platená práca, čo v našom prípade musí-
me riešiť každodenným dochádzaním. 

Na druhej strane, je to malé mesto, 
kde má človek pocit, že pozná há-
dam každého a ľudia sú tu priateľskí 
a priami. Aj keď trochu uzavretí.

Liptov, jeho prírodu a okolité hory, po-
važujeme za jeden z najkrajších regió-
nov na Slovensku. Možno ani miestni 
si neuvedomujú, čo všetko tu majú. 
Napríklad takí hubári a  cykloturisti 
nám dajú za pravdu. Oplatí sa tu ostať.

Jaroslav Nemeš, vysokoškolský učiteľ

Do Ružomberka sme sa spolu 
s  manželkou prisťahovali po na-
rodení prvého dieťaťa v  roku 2001 
a  bývame tu do dnes. Prečo práve 
Ružomberok? Prišiel som sem za 
prácou. Uchádzal som sa o prácu od-
borného asistenta na vtedy vznika-
júcej Katolíckej univerzite. Pritiahli 
ma sem také osobnosti, akou bola 
profesorka Mária Novotná, archeo-
logička, či docent Ivan Chalupecký, 
historik. A nadšenie prvých učiteľov 
a  študentov, ktorí stáli na začiatku 
existencie tejto univerzity. 

Na začiatku mala škola svoju ideu, 
ktorá bola príťažlivá, tiež tu vyučoval 
celý rad osobností. Ako si spomínam, 
neboli sme jediní, prisťahovalo sa 
nás viac. Niektorí však už zo školy aj 
z mesta odišli.

Kamil Nemčík, riaditeľ cirkevného 
gymnázia

Základným „kameňom úrazu“ je asi 
štúdium na Katolíckej univerzite, kde 
som vyštudoval učiteľstvo. Po vysokej 
škole prišla pracovná ponuka zo zák-
ladnej školy v Liptovskej Teplej a hneď 
na druhý rok som dostal pozvanie učiť 
na Gymnáziu svätého Andreja. A to sa 
neodmieta. Toľko profesijná orientácia. 

Dôležitejšie však je, že s  manželkou 
sme príchodom do Ružomberka zažili 
prijatie vo farnosti, medzi ľuďmi, kto-
rí sú aktívni okolo farského kostola, 
a od vtedajšieho pána dekana Alojza 
Kostelanského. Vzťah k  tomuto spo-
ločenstvu sa stal pre nás rozhodujúci 
pre usadenie sa v  Ružomberku. Ne-
sledovali sme len nejaké výhody, ale 
pokúsili sme sa pomáhať na mieste, 
na ktorom sme sa ocitli. 

A napriek tomu, že sme v Ružomberku 
nič a  nikoho nemali, stal sa za niekoľ-
ko rokov naším skutočným domovom. 
S priateľmi, farnosťou, prácou a deťmi, 
ktoré chceme, aby vyrastali v  tomto 
krásnom meste. A dnes, po 17 rokoch, by 
sme s manželkou na tom nič nezmenili.

Máte tip na tému? Volajte šéfredaktorovi!
0918 813 185    peter.kravcak@rmagazin.sk
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Aj keď sú Makovickovci považovaní za starý ružomberský 
rod, nie je to tak. Do nášho mesta sa prisťahovali až v po-
lovici 19. storočia zo stredného Liptova. 

„Najstarším známym predkom ich rodu bol mlynár Mar-
tin Makovický. Podľa viacerých radničných zápisov žil 
v Svätej Mare alebo v niektorej z blízkych obcí,“ píše sa 
v monografii Ružomberok II. Rody a osobnosti, ktorá pri-
bližuje životné osudy dvoch desiatok príslušníkov tohto 
rozvetveného rodu.

V  končiacom sa roku si napríklad pripomíname 200. vý-
ročie narodenia spisovateľa, pedagóga a  evanjelického 
farára Jána Drahotína Makovického (1818 – 1884) či 100. 
výročie smrti finančníka a právnika Vladimíra Makovic-
kého (1891 – 1918). 

Po ulici Dušana Makovického, ktorá 
sa tiahne spod sídliska Klačno po Lip-
tovské múzeum, prechádzame denne. 
Vedeli by sme však povedať aspoň ve-

tu-dve o tejto významnej osobnosti? 

Text: Imrich Gazda     Foto: Portréty Dušana Makovického od ruských maliarov P. J. Kerna a I. J. Repina. Zdroj: Publikácia Ružomberok II. Rody a osobnosti

Ten, čo zasvätil život Tolstému
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Najslávnejším členom rodu, ktorý je známy aj ďaleko za 
hranicami Slovenska, je však nesporne osobný lekár 
a  priateľ ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolsté-
ho Dušan Makovický. Jeho život ponúka všetko – získal 
kvalitné vzdelanie, sporil sa so slovenskými velikánmi, 
prežil nebezpečné dobrodružstvá v cudzine, ťažko ochorel 
a zomrel za tragických okolností.

Na nože s Vajanským

Dušan Makovický sa narodil 10. decembra 1866 v  Ru-
žomberku Petrovi Makovickému a  Ľudmile Beniačovej. 
Po štúdiách na gymnáziách v  Ružomberku, Nagykörösi 
a  Šoprone vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite 
v  Prahe, kde sa angažoval v  slovenskom akademickom 
spolku Detvan, ktorému istý čas aj predsedal. Jeho národ-
ná angažovanosť neušla pozornosti uhorských úradov ani 
tajnej polície.

V tom čase sa Makovický spoznal s profesorom Tomášom 
Garrigueom Masarykom, ale ešte viac ho zasiahli dielo 
a myšlienky ruského spisovateľa a mysliteľa Leva Nikola-
jeviča Tolstého. Pod ich vplyvom sa dokonca stal abstinen-
tom a vegetariánom.

„Makovický bol rebel. Prejavoval to rôznymi spôsobmi. Na 
slávnostnom obede pri oslavách Živeny, na protest proti 
politike Martina, sa s  ďalšími Ružomberčanmi, Vavrom 
Šrobárom a  Augustínom Ráthom, zodvihli a  demonštra-
tívne odišli za Masarykom do Bystričky pri Martine, kde 
sa zdržiaval,“ hovorí znalec ružomberskej histórie Ra-
dislav Kendera.

Martinskí národovci to však Makovickému tvrdo spočíta-
li. „Krčméry s Vajanským začali útočiť na Tolstého učenie, 
aj na samotného Makovického. Dokonca aj jeho spojenec 
v Ružomberku, Karol Salva, pod hrozbou bojkotu ním pre-
vádzkovanej tlačiarne národoveckými a konfesionálnymi 
kruhmi, odmietol ďalej tlačiť Makovického edíciu Poučné 
čítanie,“ opisuje vzájomné spory Kendera.

Kto by počítal s tým, že aspoň Masaryk bude držať ochran-
nú ruku nad svojím mladým podporovateľom, mýlil by sa. 
Keďže Masarykove a  Tolstého myšlienky sa v  mnohom 
rozchádzali, a budúci československý prezident sa nechcel 
pošpiniť tolstoizmom, od Makovického sa odvrátil.

Väznený v Rusku

Po promóciách Dušan Makovický vykonával lekársku prax 
v  Innsbrucku, Budapešti, Žiline a  Rajeckých Tepliciach. 
Osobnosť Tolstého ho však priťahovala natoľko, že v roku 
1894 sa rozhodol vycestovať za ním do Jasnej Poľany.

Po návrate domov uverejnil o  Tolstom niekoľko článkov 
a do slovenčiny začal prekladať aj jeho diela. Sila jeho osob-
nosti mu nedávala spávať, navštívil ho ešte niekoľkokrát. 
Zoznámil sa pritom aj s ďalšími velikánmi ruskej literatúry 
– Maximom Gorkým či Antonom Pavlovičom Čechovom.

Keď v roku 1904 Tolstý dočasne prišiel o svojho osobného 
lekára, ponúkol zastupovanie šikovnému ružomberské-

mu lekárovi. Profesionálny vzťah napriek vekovej prie-
pasti – Tolstému ťahalo na osemdesiatku, Makovický bol 
o štyridsať rokov mladší – postupne prerástol do osobného 
priateľstva. Nečudo, že v roku 1910 stál Makovický aj pri 
smrteľnej posteli svojho duchovného otca.

Keďže zakrátko sa na smrteľnej posteli ocitol aj jeho rod-
ný otec, Makovický pricestoval späť do Ružomberka. „Po 
otcovej smrti sa vrátil do Jasnej Poľany, aby usporiadal 
a pripravil na vydanie svoje zápisky a súčasne chcel spra-
covať Tolstého literárnu pozostalosť,“ pripomína mono-
grafia Rody a osobnosti.

V  tom čase Makovický zažil ďalšie dramatické chvíle 
svojho života – v nepokojnom cárskom Rusku zmietanom 
účasťou v prvej svetovej vojne ho v Tolstého domovine za-
tkli a desať mesiacov väznili. V Jasnej Poľane Makovický 
zažil aj boľševický prevrat v roku 1917.

Päťdesiatnik Makovický, ktorý od lekárskeho angažmánu 
u Tolstého prebýval viac v Rusku ako na Slovensku, neskôr 
ochorel na škvrnitý týfus, k čomu sa pridali ďalšie zdra-
votné komplikácie. Oporou sa preňho stala Matrena Kon-
stantinovna Orechovová, ktorá pracovala v jeho lekárskej 
ambulancii a počas choroby sa oňho starala. Obaja ľudsky 
zblížili a vzali sa. 

Tragický koniec

Manželský pár sa čoskoro rozhodol opustiť Rusko a vrá-
tiť sa do Ružomberka. Keďže Dušan Makovický po rokoch 
života v cudzine nemal v rodnom meste silné zázemie, do 
svojho domu na Podhore ho prichýlil brat Peter.

Monografia Rody a osobnosti uvádza, že bolestivé dozvuky 
prekonanej choroby a neschopnosť nájsť si po návrate do-
mov nové miesto v spoločnosti, spôsobovali Dušanovi Ma-
kovickému veľké súženie. Situáciu sa rozhodol riešiť naj-
tvrdším spôsobom – 12. marca 1921 spáchal samovraždu.

Tragickosť tohto okamihu zvýrazňuje skutočnosť, že krát-
ko nato prišla na svet jeho jediná dcéra Anna. Posmrtne 
vyšli aj jeho Jasnopolianske zápisky – najprv v  Moskve, 
neskôr v Prahe a zásluhou synovca Dušana aj na Sloven-
sku.

Telo Dušana Makovického spočíva na ružomberskom 
cintoríne v hrobke rodiny Makovických, ktorá pripomína 
zmenšenú Štefánikovu mohylu a ktorej autorom je slávny 
architekt Dušan Jurkovič.

Na dome, kde Dušan Makovický prežil posledné mesiace 
svojho života a  kde si aj siahol na život, odhalil Miestny 
odbor Matice slovenskej v  roku 1992 pamätník s  bustou 
nedoceneného ružomberského velikána.
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V odevnom dizajne 34-ročná umelkyňa dosiahla už viacero 
úspechov. Medzi najväčšie patria Národná cena za produk-
tový dizajn 2015 za kolekciu COLORCODE alebo Cena Nadácie 
Tatrabanky za umenie 2016 v kategórii Mladý tvorca – dizajn.

To, že vo svojom remesle je naozaj dobrá, potvrdzujú aj 
zástupy spokojných zákazníkov, medzi ktorými nechýba-
jú slovenskí herci, hudobníci či športovci. „Veľmi ma teší, 
keď moju módu vidím na ľuďoch, keď ju nosia, tešia sa 
z nej a prináša im pozitívne reakcie okolia,“ poznamenáva 
ružomberská rodáčka. 

Cnie sa jej za horami

Lenka už viac ako desať rokov žije v  Bratislave, kam sa 
pobrala po ukončení ružomberskej Školy úžitkového vý-
tvarníctva. Prijali ju na Vysokú školu výtvarných umení, 
kde absolvovala odbor odevný dizajn. 

„Po ukončení vysokej školy a stážach vo fínskom Rovanie-
mi a Paríži som sa vrátila do Bratislavy, kde momentálne 
žijem, tvorím a mám vlastné štúdio,“ vysvetľuje.

Život v Bratislave jej zatiaľ vyhovuje, hlavne kvôli prá-
ci. Priznáva však, že s vekom prichádza aj túžba po po-
koji, spomalení a atmosfére menšieho mesta, akým je 
Ružomberok.

„Keď raz človek vyrastá s  veľkou záhradou plnou ovoc-
ných stromov, potôčikom a lesom hneď za domom, ťažšie 
znáša zhon hlavného mesta,“ hovorí Lenka, ktorej v Brati-
slave chýbajú hlavne hory. 

Do mesta, kde strávila detstvo a  časy dospievania, sa 
často vracia. „Mám tu rodičov a Ružomberok stále pova-
žujem za svoj domov. Milujem tunajšiu prírodu a mám tu 
obľúbené miesta, ktoré vždy rada navštívim. Nabíjam si 
tu baterky, regenerujem sa a užívam si hory, lúky a prí-
rodu,“ objasňuje.

„Viem, kde na jeseň zaručene nájdem rýdziky – moje naj-
obľúbenejšie huby, kde nazbieram najkrajšiu materinú 
dúšku, alebo kde majú moju obľúbenú ovčiu bryndzu,“ pre-
zrádza, kam smerujú jej kroky počas návštev domoviny. 

Lenka Sršňová, pôvodom Ružomberčanka, nie je na slovenskej módnej scéne ne-
známou osobnosťou. Jej netradične hravé, pestrofarebné a miestami až extrava-
gantné modely len tak neprehliadnete. 

Text:  Anna Šenkeríková     Zdroj foto: archív Lenky Sršňovej

Dizajnérka Sršňová:
Aj šaty majú svoje príbehy
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Výnimočné, no nedocenené miesto

Pobyty v Ružomberku sa poväčšine nezaobídu bez zastáv-
ky v Galérii Ľudovíta Fullu, s ktorou v posledných rokoch 
spolupracovala na rôznych umeleckých rezidenciách, vý-
stavách a podujatiach. 

„Vedenie je mimoriadne otvorené a kreatívne a v galérii sa 
robia skvelé podujatia. Škoda, že Ružomberčanov to veľmi 
nezaujíma. Určite by som ľuďom odporúčala, aby si posvie-
tili na program galérie. Je to výnimočné miesto plné farieb 
a kreatívnej energie. Treba ho navštevovať častejšie.“

Práve v priestoroch ružomberskej galérie uviedla minulý 
rok kolekciu Fullove, inšpirovanú tvorbou maliara Ľudo-
víta Fullu, ktorá v celoslovenskom meradle zaznamenala 
veľký úspech. 

Lenka v nej rozpracovala niekoľko silných tém, tvrdí však, 
že ich dostatočne nevyčerpala. S najväčšou pravdepodob-
nosťou tak v kolekcii bude pokračovať aj naďalej, no zrej-
me len v rámci malých aktualizácií a noviniek, ktoré bude 
uvádzať na trh príležitostne. 

„V  budúcnosti nevylučujem ani cielený návrat k  tejto 
úžasnej inšpirácii. Určite sa rada vrátim aj k téme Liptova 
a miestnym tradíciám. Možno skôr, ako sa sama nazdám,“ 
dodáva s úsmevom.

Nadčasové modely

Svojimi dielami ponúka nielen trendy a módu, ale aj prí-
behy. „Každá kolekcia má vlastný, tvorí akoby komplex-
ný vizuálny svet, ktorého súčasťou sa môžete stať aj vy,“ 
ozrejmuje.

„Odev je médium, ktoré sa nachádza všade. Ovplyvňuje ho 
kultúrne dianie, zasahuje do hudby, filmu, divadla, ume-
nia, ale hlavne do života každého z nás. Odev tvorí našu 
identitu, dokáže o nás veľa vecí prezradiť, aj zatajiť. To ma 
na ňom baví,“ objasňuje, prečo sa pre tento druh tvorivej 
činnosti jej umelecké „ja“ nadchlo.

„Snažím sa tvoriť nadčasové modely, ktoré nepodliehajú 
aktuálnym trendom. Preto môžem šaty pre klientov vy-
tvárať aj po rokoch. Dokonca mám pocit, že mám v portfó-
liu aj modely, ktoré dozrievajú s časom.“

Lenka pracuje s  vlastnými látkami, ktorých vzory navr-
huje so svojím tímom. Sú teda autorské a nedajú sa nikde 
inde zakúpiť. „Výroba vlastných materiálov mi umožňu-

je vytvárať obľúbené kúsky kedykoľvek. Rovnako som si 
tak vytvorila autorský rukopis a moju módu ľudia ľahko 
rozoznajú od ostatných slovenských tvorcov,“ vysvetľuje. 

Desaťročie na scéne

Aktuálne sa venuje zákazkám, pomaly začína aj s vianoč-
nými objednávkami. „Priebežne pripravujeme lookbook 
a editoriál k mojej najnovšej kolekcii Monochroma, ktorú 
následne uvedieme v našom e-shope, aj priamo v mojom 
bratislavskom showroome,“ približuje.

V  spolupráci so Slovenským centrom dizajnu tiež začali 
s  prípravami výstavy, ktorá má dokumentovať Lenkine 
desaťročné pôsobenie na slovenskej módnej scéne. V bra-
tislavskej galérii Satelit by ju mali sprístupniť koncom 
budúceho roka. „Už teraz sa majú moji fanúšikovia na čo 
tešiť,“ prezrádza Lenka, ktorej tvorivé začiatky neboli jed-
noduché.

Priznáva, že doteraz sa učí z vlastných chýb, no na svojej 
ceste k úspechu by nič nemenila. „Keď si človek svoje sny 
naozaj odmaká, oveľa viac si ich váži a rovnako si váži aj 
prácu iných,“ dodáva.

Teší ju, že môže robiť to, čo ju naozaj napĺňa. „Mám slo-
bodu, ktorú si vážim, aj keď musím povedať, že je to tá 
najdrahšia vec na svete. Mám tiež skvelého partnera, 
ktorý toleruje moju posadnutosť prácou, úžasných pria-
teľov a rodičov, ktorí ma odmalička podporovali v mojich 
snoch,“ uzatvára mladá umelkyňa.

„Odev tvorí našu identitu, dokáže 
o nás veľa vecí prezradiť, aj 
zatajiť. To ma na ňom baví.“

Lenka Sršňová, odevná dizajnérka
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V Ružomberku nech je dobrý futbal a basketbal, v Mikulá-
ši zase hokej,“ povedal raz jeden známy s dôvetkom, že obe 
mestá by sa mali dohodnúť na podpore športov tak, aby si 
vzájomne nekonkurovali a neodoberali si hráčov. 

Boj o deti

Spomenutá myšlienka vychádza z  jednoduchej reality. 
V  spoločnosti je oproti minulosti menej detí a  aj z  nich 
je veľká časť takých, ktoré nemajú o šport záujem. Kým 
pred tridsiatimi rokmi si športové kluby vyberali talenty 
a slabších posielali preč, dnes sú všetci – pomimo futbalu 
– vďační za každé športu naklonené dieťa. 

„Veľmi sa nám osvedčil projekt Detskej školy korčuľova-
nia. Každú sobotu dopoludnia pozývame na ľad malé deti, 
škôlkarov, školákov – každého, kto sa chce naučiť kor-
čuľovať. Pod dozorom našich trénerov pilujú prvé kroky 
na ľade,“ vyťahuje jednu z úspešných náborových aktivít 
ružomberských hokejistov manažér klubu Peter Matejka. 

Od septembra prešlo priamo zo školy korčuľovania do ho-
kejovej prípravky štrnásť detí. „Veľmi nás to povzbudilo, 
lebo vidíme, že to má zmysel. Chodia chlapci aj dievčatá 
a  chceme to ešte rozšíriť. Pripravujeme týždňový kurz 
korčuľovania pre škôlkarov v  meste. Tak, ako chodia na 
plavecký, chceme, aby prišli aj na ľad. Od štyroch-piatich 
rokov si deti môžu celkom úspešne zvykať na ľad,“ prezrá-
dza Matejka najnovšie plány hokejistov.

Po prvý raz v najvyššej súťaži

Mestský hokejový klub (MHK) Ružomberok dokáže aktu-
álne naplniť vo vekovej pyramíde sedem hokejových druž-
stiev. Číslo znie dobre, ale v klube napríklad stále nemajú 
dorastencov, juniorov a ani mužov. O samostatnom druž-
stve žien ani nehovoriac. 

No a problém je aj v žiakoch. Ak chceli hokejisti po rokoch 
v  druhej najvyššej súťaži súperiť v  1. lige s  tými najlep-
šími, museli urobiť fúziu s neďalekým Dolným Kubínom. 

Na Slovensku je to bezpochyby druhý najpopulárnejší šport. A keď sú v máji 
majstrovstvá sveta alebo v zime olympiáda, schovať sa môže aj futbal. V Ružom-
berku je však ľadový hokej v tieni slávnejších loptových konkurentov.

Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák

Ľadová cesta za úspechom
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Len tak majú jedni aj druhí dostatok hráčov na najvyššie 
žiacke súťaže – od piateho až po ôsmy ročník.

„Ak sme chceli vytvoriť podmienky, aby chlapci hokejovo 
napredovali, museli sme to urobiť. Len meranie síl s tými 
najlepšími ich posunie ďalej. Piataci a siedmaci hrajú zá-
pasy pod hlavičkou Dolného Kubína, šiestaci a  ôsmaci 
zase u nás v Ružomberku,“ vravel ešte na začiatku aktuál-
nej sezóny predseda klubu Peter Žitník.

Žiaci sú v  stredoslovenskej súťaži po prvý raz konfron-
tovaní s  družstvami z  Banskej Bystrice, Zvolena, Žiliny, 
Martina či Liptovského Mikuláša. Teda s top tímami slo-
venského hokeja. 

„Platíme nováčikovskú daň, nie je to žiadna sláva, ale ne-
pozeráme sa len na výsledky. Chalani sa postupne zlep-
šujú a hrajú čoraz vyrovnanejšie. Prvoradé je, aby zbierali 
skúsenosti, hrali ťažké stretnutia,“ hodnotí premiérovú 
sezónu medzi desiatkou najlepších tímov na strednom 
Slovensku Matejka.

Už v  budúcom roku budú musieť mať kluby kompletnú 
žiacku pyramídu a hrať v súťažiach len sami za seba. Prá-
ve na to sa v MHK snažia teraz pripraviť.

Mužov zrušili. Chceli by študentov

Najvyššou kategóriou v klube sú aktuálne kadeti, chlapci 
na prelome základnej a strednej školy, ktorí tiež hrajú naj-
vyššiu súťaž. 

„Zväčša tu máme ôsmakov, lebo nemáme dosť kadetov 
v tomto veku. Šanca na postup do skupiny o titul ešte žije, 
ale nemáme ružové okuliare. Možno bude lepšie hrať vy-
rovnané zápasy v dolnej skupine, ako fasovať nakladačky 
od Slovana, Košíc či Trenčína,“ zamýšľa sa Matejka nad sú-
časnou hokejovou realitou najstaršieho súťažného druž-
stva v klube.

Spolu s prípravkami je v klube aktuálne približne 150 hrá-
čov. V MHK veria, že talentovanejší chlapci nebudú odchá-
dzať s rastúcim vekom do iných klubov a dokážu si sami 
vybudovať kompletnú základňu. Vrátane dorastencov, 
juniorov a možno aj mužov.

„Ešte vlani sme mali aj mužov. V tretej najvyššej súťaži, 
v 2. lige, išlo o výsostne amatérsku súťaž. Lenže chlapci 
sa rozpŕchli na vysoké školy, mnohí chodili do práce, ne-
mali na hokej čas. A hoci muži dokázali prilákať pozornosť 
a boli motiváciou pre mladých chlapcov, nemohli sme dr-
žať súťaž a zároveň zháňať do kádra chalanov z celého ši-
rokého okolia. Vytvárať hokejové podmienky pre cudzích 
hráčov nechceme,“ zdôvodňoval zrušenie mužského tímu 
MHK ešte na začiatku sezóny Peter Žitník.

„Do troch či štyroch rokov by sme radi vytvorili univer-
zitné mužstvo. Skĺbilo by juniorov a v podstate aj mužov, 
ktorí budú študovať. Riešime to s Katolíckou univerzitou. 
Hovorí sa o vzniku strednej športovej školy v meste, kde by 
sme tiež radi participovali,“ načrtáva smelé vízie Matejka.

Práve medzinárodná univerzitná hokejová súťaž naberá 
rok čo rok na intenzite, kvalite a popularite aj medzi slo-
venskými účastníkmi. Podmienkou je však práve štúdium 
na vysokej škole.

V sobotu i v nedeľu

Žiacky hokej si môžete na zimnom štadióne pozrieť takmer 
každú sobotu či nedeľu. Aktuálny rozpis zápasov, ale vô-
bec dianie v klube, možno sledovať na stránke hokejrbk.sk

Dočítate sa aj o troch veľkých turnajoch, ktoré klub orga-
nizuje. V  lete je to Ružomberok Cup a v prvý decembrový 
víkend turnaj prípraviek za účasti 18 tímov z celej republiky. 

Najkvalitnejší je bezpochyby Christmas Cup. Medzi Viano-
cami a Novým rokom si na štadióne Stana Mikitu zmeria 
sily desať tímov z  Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Maďarska, 
Bieloruska, Čiech a, samozrejme, Slovenska.

„Ide už o známy turnaj v regióne. Ak by sme mali šestnásť 
šatní, tak ich všetky zaplníme. Z  kapacitných dôvodov 
však niektoré mužstvá odmietame,“ vraví o  obľúbenom 
kadetskom vianočnom turnaji Matejka.

„Do troch či štyroch rokov by 
sme radi vytvorili univerzitné 
mužstvo. Skĺbilo by juniorov 
a v podstate aj mužov, ktorí budú 
študovať. Riešime to s Katolíckou 
univerzitou.“

Peter Matejka,
manažér MHK Ružomberok
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Ružomberčania rozhodli, starono-
vým primátorom bude Igor Čombor. 
Mnohí z  vás sa ma pýtali, ako tento 
výsledok hodnotím. Do kampane som 
predsa šiel s kožou na trh a dal som 
do nej toľko energie. Do ulíc som cho-
dil posledných šesť mesiacov, oslovil 
som tisícky ľudí, a predsa sa to na vý-
sledku neodrazilo. 

Vtedy odpovedám, že rozhodnutie 
Ružomberčanov na plnej čiare reš-
pektujem. Na nikoho nepozerám ako 
na človeka z  druhého tábora, sme 
v  prvom rade Ružomberčania a  su-
sedia. Samozrejme ma mrzí, že Ru-
žomberok nedostal šancu na zmenu. 
Do volieb som išiel najmä preto, aby 
Ružomberok konečne po rokoch stag-
nácie rozkvitol. 

Výsledok 2745 hlasov síce na výhru 
nestačil, ale ukázal mi, ako veľa robí 

záujem a vytrvalosť. Keď som na jar 
začínal s  kampaňou, nikto ma ne-
poznal. Cesta k  spoznaniu je ďaleká 
a o to dlhšia je cesta k dôvere, napriek 
tomu mi ju v novembri dalo 2745 Ru-
žomberčanov. 

Týmto sa chcem veľmi pekne poďa-
kovať tým, ktorí uverili, že zmena je 
na dosah a ja som ten, kto o ňu zabo-
juje. Zároveň vám chcem odkázať, že 
cestu záujmu a  vytrvalosti nevzdá-
vam a hodlám po nej kráčať ďalej. 

Nič sa nemení na tom, že som Ružom-
berčan, ktorému na našom meste zá-
leží a chce, aby v ňom raz žili aj naše 
deti. Energie a chuti pracovať pre Ru-
žomberčanov mám kopec a rád prilo-
žím ruku k dielu, aby sa to podarilo. 
Určite sa opäť stretneme v uliciach.

Chuť do boja ma neprešla
Robo Kolár

Inzerujte v Ružomberskom magazíne!
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk



PODAJTE SVOJÍM DAROM 
ZÁCHRANNÉ KOLESO 

Pomáhajte s nami

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk 
je otvorený pre všetkých, ktorí 
potrebujú pomoc. 

rýchlo

transparentne

adresne

3.  Váš dar, ktorý 
hneď vidíte pod výzvou 
prepošleme v plnej 
výške príjemcovi.

2.  Kliknite na tlačidlo 
odoslať dar a vyberte 
si spôsob platby.

1.  Vyberte si výzvu 
na www.ludialudom.sk, 
ktorú chcete podporiť 
ľubovoľnou sumou.

Ako  pomôcť?

www.ludialudom.sk 

info@ludialudom.sk 

+421 2 350 350 35

+421 950 50 50 50

www.facebook.com/ludialudom 

INZERCIA
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Ešte viac
skvelého čítania na

facebook.com/ruzombersky.magazin
Sme aj na facebooku:

instagram.com/ruzomberskymagazin/
Aj na instagrame:

bude v predaji od 18. 12. 2018.
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
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