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Pre novinárov aj vydavateľov sú každé dokončené noviny vý-
nimočné. Veď vyšli a nemuseli. Zase raz zvládli ten pomysel-
ný zápas s nespracovateľnými témami, s dôležitými respon-
dentmi, rozsah obmedzujúcim priestorom, vždy vysokými 
nákladmi, prepotrebnou inzerciou i neporaziteľným časom. 
Neraz aj sami nad sebou. A potom ich môžu chytiť, ovoňať, 
a hoci tých výtlačkov sú stovky či tisícky, pre nich sú to stále 
len jedny noviny. A tie sú vždy výnimočné.

Aktuálne vydanie Ružomberského magazínu môže byť 
výnimočné aj pre vás, našich čitateľov. Po takmer roku je 
opäť schránkované. Ak vás osloví, už koncom októbra ho 
zase nájdete vo všetkých novinových stánkoch. 

Alebo si nás môžete predplatiť, aby ste Ružomberský ma-
gazín každý mesiac našli vo svojich poštových schrán-
kach. V tiráži na tejto strane ponúkame dôležitý kontakt 
pre objednanie.

Výnimočnými sú tieto noviny aj preto, lebo v  septembri 
oslávili dva roky. Presne 21. septembra 2017 ste mohli 
prvýkrát navštíviť webovú stránku rmagazin.sk. Neosla-
vujeme vo veľkom, no o  to väčšia vďaka patrí všetkým, 
ktorí sa za ten čas na vzniku a tvorbe Ružomberského ma-
gazínu podieľali. 

Dejiny sú to stále mladé, tvoria sa každodennou prácou. 
V turbulentnom čase a priestore. Vážime si, že ste ich sú-
časťou.

Príjemné čítanie želá
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Od septembra fungujú takzvané obe-
dy zadarmo aj na základných školách. 
Štát prispeje na teplú stravu čiastkou 
1,20 eur na obed. Nárok majú žiaci 
základných škôl a  predškoláci v  po-
slednom ročníku. Vyplýva to z novely 
zákona o dotáciách, ktorý prešiel par-
lamentom ešte vlani. 

Predškoláci sa bezplatne stravujú už 
od januára. Pre ružomberské základ-
né školy však obedy až tak zadarmo 
nie sú. Stravné prevyšuje dotáciu 
a rozdiel doplácajú rodičia. 

Vyššie režijné náklady 

Keď sme o téme informovali prvýkrát 
v marci, štátom dotovaná suma ešte 
mala stačiť. Školy totiž nakupujú po-
traviny na obedy podľa normatívov 
daných ministerstvom. Tie majú nie-
koľko cenových pásem. Ružomberok 
sa riadi druhým a  zo štátneho prí-
spevku by aj čosi ušetril. 

K 1. septembru sa však po piatich ro-
koch cenové pásma zvyšovali. Štátna 
dotácia v Ružomberku už teda nepo-
krýva cenu za obed. Rodičia školákov 
na druhom stupni budú doplácať za 
obed tri centy. 

Okrem toho však rodičia hradia 
mesačne aj iný poplatok, takzvané 
režijné náklady. Teda výdavky spo-
jené s  prevádzkou školských jedální 
– energie, plyn, vodu, vybavenie či 
platy kuchárok. 

Výšku režijných nákladov si určujú sa-
mosprávy vo všeobecne záväznom na-
riadení (VZN).  V  júni schválilo mest-
ské zastupiteľstvo nové VZN, v ktorom 
sa zvýšil tento poplatok na základných 
školách. Z dvoch na šesť eur. 

Podľa informácií z  radnice je navý-
šenie sumy dočasné. „Zo zvýšeného 
mesačného režijného poplatku by sa 
mali investované náklady vrátiť mes-

tu do konca roku 2020. Od januára 
2021 sa vrátime k pôvodnej výške dve 
eurá mesačne,“ povedal vedúci odde-
lenia školstva Jozef Pažítka.

Školy museli prerábať

Mestskú kasu stáli prípravy na novelu 
180-tisíc eur. Aby školy zvládli poten-
ciálny nárast stravníkov, museli do-
kúpiť potrebné vybavenie do kuchýň 
a  jedální, zamestnať nové kuchárky 
a pomocné sily, niektoré zariadenia si 
vyžiadali aj rekonštrukcie. 

Jedna z  najväčších prebehla na Zák-
ladnej škole Zárevúca, kde vybudovali 
nové výdajné okno. Stavebné zásahy 
realizovali aj na ZŠ Klačno, kde kuchy-
ňu zväčšili na úkor jedálne, nová vznik-
la v uvoľnených priestoroch prvej triedy 
materskej školy na prízemí. 

„Chápeme, že v  mnohých lokalitách 
existujú dlhoročné materiálne, per-
sonálne a  kapacitné problémy jedál-

Žiaci základných škôl budú mať výrazne lacnejšie obedy, ale nie úplne grátis. Štát-
na dotácia nestačí, rodičia na stravu doplácajú. Viac peňazí dajú po novom na 
režijné náklady.

Školské obedy v Ružomberku
nie sú zadarmo
Text: Nikola Marhefková     Foto: Peter Kravčák
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ní a kuchýň, nie je však korektné ich 
odrazu všetky spájať s  dotáciou 1,20 
eur na obed detí v škole,“ uviedol pre 
Ružomberský magazín riaditeľ tla-
čového a komunikačného odboru mi-
nisterstva práce Michal Stužka. 

Zároveň dodal, že zriaďovatelia škôl 
mali zákonnú povinnosť zabezpečiť 
obed pre všetky deti navštevujúce 
školu ešte predtým, než začal štát po-
skytovať dotáciu. 

Aj na pleciach samospráv 

To, či budú obedy skutočne zadarmo, 
tak sčasti závisí od samotných miest 
a obcí. A ich ekonomickej kondície. 

Skutočne bezplatnú stravu dostanú 
školáci v jedálňach, ktoré sa riadia ná-
kupom potravín podľa prvého finanč-
ného pásma alebo kde rozdiel medzi 
dotáciou a  stravným dorovnajú zria-
ďovatelia z vlastného rozpočtu. A kde 
pritom neúčtujú režijné náklady.

Žiadne doplatky za obedy na prvom 
stupni nevyberá približne 42 percent 

zriaďovateľov, na druhom stupni ich 
je približne 25 percent. To sú samo-
správy, ktoré hradia výdavky navy-
še z  vlastného vrecka. Vyplýva to 
z prieskumu Združení miest a obcí na 
Slovensku, ktorého výsledky odzneli 
v relácii TA3 Pozrime sa na to. 

Štát prepláca dotáciu iba žiakom, 
ktorí sa zúčastnia vyučovania a odo-
berú stravu. Ak ich rodiča neodhlá-
sia z obeda včas, musia zaplatiť plnú 
sumu. Jednotlivé školy tak môžu od 
rodičov žiadať zálohovú platbu, z kto-
rej stiahnu peniaze za prípadnú pre-
padnutú stravu. 

Riaditelia škôl by uprednostnili inú 
formu pomoci 

V novom školskom roku sa na obedy 
v  Ružomberku prihlásilo viac ško-
lákov než po minulé roky. Radnica 
eviduje takmer 20-percentný nárast. 
„V  predchádzajúcich rokoch počet 
stravníkov na základných školách 
osciloval okolo 58 percent. Po dnes 
známych počtoch stravníkov je sku-

točnosť na úrovni 78,5 percent,“ vy-
číslil nárast Jozef Pažítka z mestské-
ho úradu.  

Názory na štátnu pomoc vo forme 
bezplatných obedov sa rôznia. Podľa 
riaditeľa ZŠ Zarevúca Miroslava Štro-
fa je na hodnotenie novely priskoro. 
Situáciu zatiaľ zvládajú a či bude mať 
opatrenie osoh, ukáže čas. „Podľa 
môjho osobného názoru však mohli 
byť tie peniaze pokojne využité inde,“ 
domnieva sa riaditeľ Zarevúcej.

„Radšej mohli investovať peniaze do 
pracovných zošitov alebo školských 
pomôcok pre deti,“ konkretizuje riadi-
teľka ZŠ v Bielom Potoku Erika Mac-
ková. Poukazuje aj na vedúce jedální, 
ktoré boli zaťažené administratívnou 
prácou navyše. 

„Pomoc rodičom mala ísť inou for-
mou, nie obedmi zadarmo. Pre rodiny 
by bol určite výhodnejší daňový bo-
nus alebo zvýšenie rodinných prídav-
kov,“ pridáva sa riaditeľ SZŠ Dotyk 
Alexander Buchta.

Ponúkame soboty
na organizovanie
detských osláv

facebook.com/palacinkarenusana
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Na počiatku bola...  Myšlienka

Bol to Robo Kolár, vydavateľ Ružom-
berského magazínu, podnikateľ, fi-
lantrop a  aktivista, kto pred troma 
rokmi začal pripravovať plán ako po-
môcť Ružomberku rozkvitnúť. Spo-
ločne s odborníkmi pripravoval voleb-
ný program na rozvoj nielen mesta, 
ale aj celého liptovského regiónu. 
Inšpiráciou v  oblasti rozvoja kultúry 
mu boli aj rozhovory s akademickým 
maliarom, univerzitným profesorom 
Jánom Kudličkom. Pre nás jednodu-
cho „pánom Kudličkom“, keďže vďaka 
jeho synovi Borisovi, nášmu priateľo-
vi a spolužiakovi, sa jeho otec pre nás 

už od skorej mladosti stal aj naším 
priateľom, ktorého si veľmi vážime. 

„Fullovo dielo je jeden z  národných 
pokladov,“ povedal nám pri jednom 
z  takýchto rozhovorov prof. Kudlič-
ka. On, osobný priateľ majstra Fullu 
a  znalec jeho diela, už viac ako tri 
desaťročia nosil v  hlave myšlienku 
priniesť majstrovstvo tohto geniál-
neho umelca do širokého povedomia. 
O  to viac, že priamo v  Ružomberku 
máme Fullovu galériu, ktorá uchová-
va majstrove výtvarné skvosty.  Zor-
ganizovať v meste FULLOVE DNI sa 
tak stalo jedným z bodov Kolárovho 
volebného programu. Od myšlienky 

k  jej zhmotneniu však viedla ešte 
dlhá cesta.

Myšlienka, ktorá sa stala realitou

„Ako priblížiť a dostať rozsiahlu Ful-
lovu tvorbu k ľuďom tak, aby ich zau-
jala a nestala sa len druhým lacným 
mestským jarmokom?“ to bola hlavná 
otázka, ktorú bolo treba zodpove-
dať pred prípravou nultého ročníka 
Fullových dní. „A  kedy by bolo naj-
vhodnejšie Fullove dni uskutočniť?“ 
znela ďalšia otázka. Kto už s podob-
ným veľkoryso zameraným projek-
tom s  cieľom dostať Ružomberok aj 
ďaleko ďalej ako sú hraničné tabule 
mesta, vie o čom hovorím. Príznačne 

Na počiatku Fullových dní nebolo Slovo - ako u Pána – ale myšlienka, zámer priblížiť 
geniálne dielo ružomberského rodáka Ľudovíta Fullu Ružomberčanom, vďaka jeho 
tvorbe dať mestu pozitívnu značku, a dostať tak Ružomberok na kultúrno-spolo-
čenskú mapu Slovenska a aj Európy. Európy minimálne. Na začiatok.

Ako sa zrodili
FULLOVE DNI
a ako sme ich uskutočnili
Text: Norbert Gašaj     Foto: V Café Louvre v Prahe sme založili Inštitút RK. Zľava B. Kudlička, R. Kolár a N. Gašaj. Zdroj: Archív N.G.
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k rozsahu zamýšľaného projektu Ful-
lových dní sme odcestovali do Pra-
hy na stretnutie s  Ružomberčanom 
Borisom Kudličkom. V  slávnej Café 
Louvre na Národnej triede sme Robo 
Kolár, scénograf Boris Kudlička a  ja 
začali zhmotňovať myšlienku Ful-
lových dní. Aj za týmto účelom  sme 
založili Inštitút RK, občianske zdru-
ženie s  cieľom pomáhať rozvoju Ru-
žomberka. Prvým počinom Inštitútu 
RK sa stali práve Fullove dni.

Začíname

Ďalšie stretnutia sa uskutočnili na 
záhrade u  Kudličkov, v  Kultúre, na 
obhliadkach potenciálnych miest, 
kde by sme nultý ročník mohli usku-
točniť. Fullove dni začali dostávať 
reálne kontúry. Do tímu pribudol di-
vadelný režisér Tóno Šulík, človek, 
ktorému bol Ružomberok vždy blízky 
aj skrz otca – známeho herca Antona 
Šulíka pochádzajúceho z  Černovej. 
Tónov brat Martin, známy režisér, 
zas prednedávnom zviditeľnil ulice 
Ružomberka v  oceňovanom filme 
Tlmočník, v  hlavnej úlohe s  Jiřim 
Menzlom. Hlavnú rolu v našom pláne 
však zohrala Galéria Ľudovíta Fullu. 
Práve oslavy 50. výročia jej založenia 
v tomto roku  boli odpoveďou na otáz-
ku, pri akej príležitosti nultý ročník 
Fullových dni usporiadať. Jubileum 
prišlo doslova na zavolanie. Koncept 
Fullovych dní ako viacdňového festi-
valu bol na stretnutí vo Fullovej ga-
lérii predstavený riaditeľke Zuzane 
Gažíkovej. Tá už v tom čase  spoločne 
s  kolegami a  Slovenskou národnou 
galériou (SNG) pripravovala vlastný 
program k  oslavám výročia galérie. 
Naše plány sa nakoniec spojili v mul-
tižánrové oslavy Fullu, jeho tvorby 
a výročia založenia galérie.

Máme pre vás akciu... o  akej mesto 
nechyrovalo

Od začiatku sme ako organizáto-
ri chápali, že sa bez spolupráce 
s Mestom Ružomberok nezaobídeme. 
Naším cieľom bolo dostať Fullu me-
dzi ľudí a  do ulíc a  nezostať ukrytý 
len v  priestoroch galérie. Náš zámer 
organizovať každoročne takýto fes-

tival oznámil primátorovi Čomborovi 
profesor Ján Kudlička, primátorov 
hlavný poradca pre kultúru.  Primá-
tor nápad Fullových dní vrelo privítal. 

Hm, Fullove dni, aký super nápad, že 
som na to neprišiel sám, pomyslel si 
klasik. Nevadí. A zamyslel sa...

O  týždeň neskôr, 20. augusta, presne 
mesiac pred začiatkom Fullových dní, 
sme sa na mestskom úrade stretli s vi-
ceprimátorom Michalom Lazarom. Na 
stretnutie sme prišli v  plnej zostave: 
za Inštitút RK Robo Kolár, Boris Kud-
lička, Mário Kučerka a  ja, ďalej Tóno 
Šulík, Peter Hajdin a  za produkciu 
Martin Noga. Robo s Borisom predsta-
vili viceprimátorovi myšlienku a  zá-
mer, Tóno s Petrom na tablete ukázali 
predstaviteľovi mesta celý projekt. Vi-
ceprimátorovi a  tiež prítomnému ho-
vorcovi mesta sa projekt veľmi páčil, 
oboch zaujalo naše logo festivalu so 
slovnou hračkou „Full Love Dni“, teda 
„Dni plne Fullu a lásky“ – náš pozitívny 
odkaz a cieľ festivalu. 

Na záhrade u prof. Jána Kudličku. Sprava prof. J. Kudlička, B. Kudlička, R. Kolár a T. Šulík s vizuá-
lom festivalu Fullove dni. Zdroj: N. Gašaj

„Dielo Ľudovíta Fullu patrí medzi národné poklady.“

Akad. mal. prof. Ján Kudlička
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Viceprimátor Michal Lazar nám ozná-
mil, že akcia to môže byť zaujímavá, 
páči sa mu a v budúcnosti si vie pred-
staviť úzku spoluprácu mesta s nami 
pri konaní ďalších ročníkov festivalu. 
Rozchádzali sme sa pozitívne nalade-
ný z  prísľubu, že Mesto Ružomberok 
sa v budúcnosti tiež raz bude podieľať 
na organizácii Fullových dní. 

O pár dní neskôr sme sa z mestských 
novín dozvedeli, že Mesto Ružombe-
rok organizuje pre svojich občanov 
nultý ročník Fullových dní...

A klasik sa zasmial... 

Sila synergie a ľudského potenciálu

„Myšlienka zviditeľniť Fullu v  meste 
prišla z viacerých strán. A v tej synergii, 
pri príležitosti 50 rokov vzniku galérie 
nastal takýto výtlak. My sa v  galérii 
snažíme zviditeľňovať Ľudovíta Fullu 
už niekoľko rokov. Sme radi, že pre myš-
lienku sa nadchlo viacej ľudí,“ povedala 
pre Ružomberský magazín Zuzana Ga-
žíková, riaditeľka galérie, ktorá pravi-
delne pripravuje v galérii rôzne aktivity.

Len vďaka jej dramaturgii 3-dňového 
programu v galérii a ľudí okolo nej, a ľudí 
zhromaždených okolo Roba Kolára mo-
hol vzniknúť takýto vydarený  trojdeň. 

Na tomto mieste chcem vysloviť vďa-
ku všetkým, vyššie v texte nespome-
nutým, ktorí sa na úspešnosti akcie 

podieľali. Sú to Mário Kučerka, Jaro-
slav Moravčík, Mestský študentský 
parlament a ďalší.  

Dni plné Fullu a lásky

Najvýrečnejšia o  priebehu Fullových 
dní je naša fotogaléria na stranách 
Ružomberského magazínu. Keďže 
ale stále zostáva v platnosti latinská 
múdrosť, že „len čo je napísané, to zo-
stáva“, aspoň na nasledujúcich riad-
koch by som rád v stručnosti priblížil  
priebeh Fullových dní 2019.

Mestský festival Fullove dni odštar-
toval v  stredu 18. septembra večer 
prednáškou historika Petra Dvor-
ského pod názvom Hisstory, o histó-
rii rodu Fulla v Ružomberku a o okol-
nostiach vzniku Fullovej galérie. 
Prednášku nasledoval  v  predpre-
miére dokument Zuzany Hruškovej 
Zamatne – spomienky na Ľudovíta 
Fullu, po ktorom prebehla diskusia 
s pamätníkmi na Fullu.

Druhý deň festivalu bol v  znamení 
kreatívnych ľudí. Po doznení primá-
torových slov  mohla oslava 50. vý-
ročia Galérie Ľ. Fullu skutočne začať. 
Keďže Fullov byt, ktorý sa nachádzal 
dômyselne umiestnený v priestoroch 
galérie, zostal zahalený tajomstvom 
a  jeho pôvodnú podobu dôkladne 
nepoznáme, o  jeho tvorivú Re-kon-
štrukciu sa pokúsili umelci aj výsta-
vou Zaostrené na detail. 

Po hudobnom zážitku z  koncer-
tu Jany Andevskej a   Pecha-Kucha 
Night Špeciál, ktorých základným 
pravidlom bolo striedanie obrazov 
každých 20 sekúnd s  autorským 
komentárom, sa už len oslavovalo. 
S  následným Živijóóó do ďalších 50 
rokov pre galériu odzneli prípitky 
a  gratulácie priamo od generálnej 
riaditeľky SNG Alexandry Kusej, ria-
diteľky Galérie Ľ. Fullu Zuzany Gaží-
kovej a iniciátora a spoluorganizáto-
ra Fullovych dní Roba Kolára.

Prítomnosť generálnej riaditeľky 
SNG Alexandry Kusej dávala oslavám 
päťdesiatin tohto klenotu modernej 
architektúry výnimočný rozmer. Je 
totiž vnučkou architekta Martina Ku-
sého, autora prvej štúdie budovy GĽF 

Na spoločnom stretnutí v Galérii Ľ. Fullu. Zľava R.Kolár, J.Kudlička, Z.Hrušková, Z.Gažíková, M.No-
ga a T.Šulík. Zdroj: Archív N.G.
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z  roku 1964. Galéria bola štvrtkový 
večer plná návštevníkov a  umelcov. 
Oslavy svojím umeleckým prispením 
do programu poctili textilná dizajné-
rka Michaela Bednárová, grafický di-
zajnér Juraj Blaško, fotografka Jana 
Hojstričová, dizajnérka Sylvia Joke-
lová, filmár a animátor Andrej Kolen-
čík, grafický dizajnér Matúš Lelovský, 
hudobník Leonard Lofaj (Ley Skele-
tonn), audiovizuálna umelkyňa a pro-
jektová koordinátorka Petra Sedláko-
vá, fotografka Olja Triaška-Stefanovič 
i vizuálny umelec Michal Žilinský. 

Po stopách Fullu

Piatok pokračoval festival od skorého 
rána. Už o 9:00 sa štartovalo na bicyk-
loch po stopách Fullovej inšpirácie, kto-
rá je spätá s  jeho rodným Ružomber-
kom a okolím. Trasa Hrabovo – Čutkovo 
– Fullova krčma – Fullova ulička – Kos-
tol sv. Ondreja – Ludrovský kostol – Ful-
lova hrobka mala približne 50 km a dali 
ju len tí najzdatnejší. Viacerí priaznivci 
Fullovho diela si obzerali miesta, ktoré 

Fullu či už inšpirovali, alebo tam ne-
chal svoju trvalú stopu „napešo. 

Tí, ktorí si na cyklotúru netrúfali alebo 
na ňu nemohli prísť, mohli od 10:00 v ga-
léri navštíviť Iné vízie SK – video art sú-
časných slovenských umelcov s hosťom 
Michalom Žilinským, alebo popoludní 
„GĽF outdoor“ na Podhore, kde sa maľo-
vali na tvár „fullovské motívy“. 

Vítajte v meste Ľudovíta Fullu!

Od 15:00 začal žiť aj Park Štefana Hýro-
ša, kde to odštartoval detský folklórny 
súbor Liptáčik a pokračoval mnohými 
cenami ovenčený súbor Liptov. V krát-
kej prestávke vystúpil primátor Čom-
bor so svojimi spomienkami na majstra 
Fullu, po ktorých sme si mohli už neru-
šene užívať umenie Liptova. Keby videl 
Fulla na javisku vystúpenia Liptáčika a 
Liptova, mal by veľkú radosť. Veď jeho 
mimoriadne dielo spája práve láska k 
tradíciám, vidieku, folklóru aj detským 
kresbám. Po Liptove roztancovala srd-
cia a niektorým aj nohy ružomberská 
džezová legenda RK Jazz Band. Svojej 

premiéry sa dočkal filmový dokument 
Zamatne Zuzany Hruškovej, ktorý ofi-
ciálne do sveta vypravil spolu s autor-
kou Robo Kolár, ktorý vznik filmu ako 
aj soundtrack financoval. Po premiére 
spoločne pokrstili SP „Fulla“ od mla-
dého ružomberského rapera Leonarda 
Lofaja. Vzápätí po krste Hýrošov park 
na takmer hodinu preniesla do sve-
ta etno-hudby slovenská worldmusic  
skupina Banda.Fullove dni 2019 vyvr-
cholili koncertom už legendárnej sku-
piny Vidiek, na ktorej známych pesnič-
kách sa bavil celý Hýrošov park. Nultý 
ročník Fullových dní sa vydaril. 

Vítajte v meste Ľudovíta Fullu!

Autor je člen Správnej rady Inštitútu RK, 
ktorý bol spoluorganizátorom Fullových 
dní 2019 a predseda Redakčnej rady Ru-
žomberského magazínu, ktorý bol medi-
álnym partnerom Fullových dní 2019.

Fotoreportáž z  Fullových dní uverej-
ňujeme na nasledujúcej samostatnej 
dvojstrane RM.
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Foto: Štefan Ižo a Jaroslav Moravčík
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Fulla by bol svetový, keby 
nežil v Československu

S riaditeľkou Galérie Ľudovíta Fullu Zuzanou Gažíkovou, spoluautorkou projektu 
Fullových dní, sme sa rozprávali o podujatí, doterajšom využití i potenciáli diela 

známeho umelca pre mesto.

Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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Ako sa zrodila myšlienka urobiť fes-
tival o Ľudovítovi Fullovi?

Myšlienka zviditeľniť Fullu v  meste 
prišla z  viacerých strán. Vznikla sy-
nergia a  vďaka spoločnému výtlaku 
sa podarilo zorganizovať Fullove dni. 
V  galérii sa snažíme zviditeľňovať 
jeho meno dlhodobo. Teraz sa nad-
chol a  navyše dokázal do projektu 
investovať Robo Kolár. K projektu sa 
pridali aj Anton Šulík a Peter Hajdin, 
ktorí majú skúsenosti s organizáciou, 
produkciou a  propagáciou veľkých 
podujatí. To všetko sa stretlo, a keď je 
viac ľudí, ktorí chcú to isté a tlačia na 
výsledok, ten sa skôr dostaví.

Spomína sa aj meno profesora Jána 
Kudličku, ako jedného z autorov pro-
jektu.

Ján Kudlička je výtvarný umelec, kto-
rý si je vedomý, že Fulla je veľký autor, 
veľké meno, ktoré si zasluhuje pozor-
nosť, a treba ho nielen medzi Ružom-
berčanmi viac zviditeľniť. Práve on 
a  jeho syn Boris dokázali pritiahnuť 
režiséra Antona Šulíka, a  ten zase 
pre myšlienku nadchol Petra Hajdina. 
Na Slovensku sa konajú rôzne fes-
tivaly, ale festival spojený s  menom 
konkrétneho výtvarného umelca asi 
neexistuje.

Spoluorganizátorom bola aj Galéria 
Ľudovíta Fullu.

Približne pred piatimi rokmi sme si 
povedali, že budeme viac pracovať s in-
špiračným potenciálom Fullovho diela. 
V  roku 2016 sme naštartovali projekt 
Viac Fullu v spolupráci s Vysokou ško-
lou výtvarných umení v Bratislave. Prvá 
rezidencia a výstava s grafickými dizaj-
nérmi mala podtitul Viac Fullu v meste, 
druhá so sklármi Viac Fullu do skla. 

Naša predstava bola, aby mesto pra-
covalo s jeho odkazom vo svojich vizu-
áloch, drobnej architektúre a rôznych 
prvkoch mesta, aby Fulla nebol len 
v  galérii, ale aby bol viditeľný v  uli-
ciach v  rôznych odkazoch na jeho 
tvorbu. Pripravili sme aj rezidenciu 
Vytvorené na Slovensku zameranú 
na realizáciu lokálnych, súčasných 
a  vkusných suvenírov inšpirovaných 
Fullovou tvorbou.

Galéria naplánovala pri príležitosti 
50. výročia vzniku Galérie Ľudovíta 
Fullu vlastný program Živijóooooo! 
Ako z  toho napokon vznikli Fullove 
dni?

Program Živijó sme mali už dlhšie 
postavený. Potom prišli práve spomí-
naní ľudia s myšlienkou urobiť niečo 
väčšie – Fullove dni. Najprv ako nultý 
ročník. Tak sa to celkom logicky pre-
pojilo, že naše oslavy Živijó sa stali 
súčasťou Fullových dní. Je len dobre, 
keď ľudia dokážu spolupracovať. Zdá 
sa, že by z toho mohlo byť niečo zaují-
mavé aj do budúcnosti.

Dúfam, že do budúcnosti bude festival 
viac orientovaný na vizuálne umenie, 
keďže Fulla je vizuálny umelec. Sa-
mozrejme, nebolo by dobré uzatvárať 
sa len do jedného druhu umenia. Celý 
projekt vnímam skôr ako multižán-
rový festival. Je to dané aj tým, že 
Fullova tvorba je nesmierne široká 
a pestrá. On nebol len maliar, vzdela-
ním bol grafický dizajnér, mal pokusy 
v  typografii, vo svojej rannej tvorbe 
zasahoval do scénografie. Bol tiež 
ilustrátor, navrhoval hračky. V  galé-
rii vystavujeme jeho textilné dezény. 
Svojou tvorbou obsiahol veľa druhov 
umenia. A  to nehovoríme o  jeho in-
špirácii, ktorá vychádzala z  folklóru, 
európskej moderny, ikonomaľby či 
detskej kresby. To dáva predpoklad na 
spomínaný multižánrový festival.

Podľa zrealizovaného programu sa 
zdá, že Fullove dni mali byť zmesou 
odborného vyžitia aj ľudovej zábavy.

Dá sa povedať, že áno. Prednáška Pet-
ra Dvorského a film Zuzany Hruškovej 

„Galériu Ľudovíta Fullu navštevujú viac ľudia 
mimo Ružomberka, ako domáci. Aj preto je 
jedným z našich predsavzatí viac sa zviditeľniť 
v meste.“

Zuzana Gažíková, riaditeľka



14 - rozhovor

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Zamatne ponúkli odborné, historické 
exkurzy. Otvorili sme dve výstavy 
šité na mieru galérii; umeleckú fikciu 
Re-konštrukcia Fullovho bytu, ale aj 
fotografickú výstavu Zaostrené na 
detail, zameranú skôr na architektú-
ru a  prostredie, kde je prezentované 
Fullovo dielo. Obe sú prístupné až do 
konca novembra a patria k tej špecia-
lizovanejšej, odbornej časti festivalu. 

Ale aj výber ďalších podujatí vieme 
obhájiť vo vzťahu k  životu a  dielu 
majstra Fullu. Napríklad FS Liptov 
uchováva folklórne tradície prítom-
né i v diele umelca a rovnako ako RK 
Jazz Band predstavuje kvalitu, ktorá 
je z  Ružomberka. Aj Banda a  Vidiek 
sa svojou tvorbou osobitým, inteli-
gentným, moderným či vtipným spô-
sobom dotýkajú folklóru. Jednoducho 
v  dramaturgii festivalu by všetko 
malo byť obhájiteľné s  ohľadom na  
kontexty Fullovej tvorby.

Podujatie malo názov Full Love Dni. 
Pred časom módna návrhárka Len-
ka Sršňová predviedla módnu show, 
kde tiež pracovala s názvom Fullove. 
Má to súvis?

Ružomberčanka Lenka Sršňová po-
menovala celú svoju kolekciu odevov 
ako Fullove. Tá kolekcia mala veľký 
úspech, stále získava ocenenia a  je 
žiadaná. Vychádza práve z  motívov 
Ľudovíta Fullu. Myslím si, že keď 

Tono Šulík a  Peter Hajdin vymysleli 
názov Full Love Dni, netušili, že Len-
ka Sršňová už taký názov dala svojej 
kolekcii. 

Čo by ste chceli, aby si ľudia z festi-
valu zobrali? Čo by mal v nich zane-
chať?

Aby si uvedomili význam Ľudovíta 
Fullu a  jeho diela a  s  hrdosťou vodi-
li svoje návštevy do Fullovej galérie. 
Fulla je fenomén, značka kvality. 
Keby sa narodil v inej európskej kra-
jine, ktorá neprešla toľkými dejin-
nými zvratmi ako Československo, 
napríklad vo Francúzsku, tak by bol 
svetový. Veď v roku 1937 na svetovej 
výstave v Paríži dostal Grand Prix za 
obraz Pieseň a  práca a  za tapisériu 
podľa tohto obrazu získal v roku 1958 
na Expo v Bruseli Zlatú medailu.

Poznajú Ružomberčania Ľudovíta 
Fullu a jeho tvorbu?

Stretávame sa s tým, že aj Ružomber-
čania prichádzajú do galérie a  pove-
dia, že sú tu prvýkrát. Galériu navšte-
vujú viac ľudia mimo Ružomberka, 
ako domáci. Aj preto je jedným z na-
šich predsavzatí viac sa zviditeľniť 
v meste.

Zanedbalo mesto svojho rodáka?

Nie je tu docenený potenciál jeho 
osobnosti a  diela. Možno na to ne-
zostal priestor popri iných, bežných 

starostiach o chod samosprávy a bež-
ného života. Preto je dobré, že prišiel 
takýto projekt, ktorý ho pripomenie.

Hovorili ste o prvkoch Fullovej tvor-
by vo vizuále mesta. Je aj toto cesta, 
ako sa prihlásiť k jeho tvorbe?

Viem si predstaviť, že by to mohlo 
mesto charakterizovať a  zviditeľňo-
vať, popri iných pozitívnych veciach. 
O  tom bol aj náš projekt Viac Fullu 
v  meste. Prvky Fullu by sa uplatnili 
v  dizajn manuáli, jednoduchej ar-
chitektúre, informačnom systéme 
a  podobne. Dokázali sme vyrobiť aj 
pekné suveníry, ktoré by sa dali pou-
žívať ako darčeky a prihlásime s nimi 
k Fullovi, folklóru, tradícii, ale už sú-
časným, moderným jazykom. 

Aby Ružomberok nebol len Hlinkov, 
ale aj Fullov?

Určite. Na rozdiel od Andreja Hlinku 
je to, čo nám Ľudovít Fulla zanechal, 
vizuálne príťažlivé a dá sa s tým pra-
covať a rozvíjať aj v charaktere a vý-
raze mesta. Je to ľahšie uchopiteľné 
ako historický, politický alebo filozo-
fický odkaz. Našou ambíciou je, aby aj 
po Fullových dňoch ostávala v meste 
pozitívna stopa či už priamo fyzicky 
prítomná vo forme nejakého artefak-
tu, alebo aspoň ako inšpirácia, poten-
ciál, ktorý môže mesto využiť.
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Keď pred päťdesiatimi rokmi, 2. júla 1969, slávnostne 
otvárali Galériu Ľudovíta Fullu, medzi prítomnými chýbali 
najvyšší predstavitelia mesta. „Vtedajšie vedenie nejavilo 
prílišný záujem o výstavbu galérie, preto ich ani nepozvali 
na jej otvorenie,“ priblížil dobové udalosti historik Peter 
Dvorský počas prednášky v rámci Fullových dní.

Mesto tak na slávnosti zastupoval len radový poslanec Ró-
bert Dúbravec, ktorý bol podobne ako Fulla známym ma-
liarom, grafikom, ilustrátorom a takisto predsedom Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov.

Výnimočné dielo

Aj keď galéria bola otvorená až na sklonku šesťdesiatych 
rokov minulého storočia, idea jej vzniku siaha už do roku 
1952, kedy s ňou prišla majstrova prvá manželka Klára Ju-
liana. V tom istom roku musel Fulla opustiť Vysokú školu 
výtvarných umení, keďže pre komunistický režim bol ne-
pohodlnou osobou.

Keď sa spoločenská atmosféra trochu uvoľnila, výstavba 
galérie prišla opäť na pretras. Prvou voľbou boli Moravany 
nad Váhom – v tamojšom renesančnom kaštieli absolvo-
vali umelci tvorivé pobyty a  Fulla si to tam veľmi obľú-
bil. Neskôr sa skloňovali Piešťany aj Žilina, kde sa Fulla 
s manželkou v roku 1956 usadili.

Na všetkých spomenutých miestach už podľa historika 
Dvorského boli vybraté pozemky aj vydané územné roz-
hodnutia. Z  rôznych dôvodov však ani v  jednom prípade 
k začiatku výstavby nedošlo.

V Žiline síce Fulla otvoril svoju súkromnú galériu, ale po 
nečakanej smrti manželky v  roku 1962 sa vrátil späť do 
Ružomberka ku svojim sestrám. Nebyť tejto smutnej uda-
losti, galéria by tu zrejme nestála.

Veľkolepá budova bola napokon postavená na pozemkoch, 
ktoré sčasti patrili rodine Fullovcov. Projekt vypracoval 
architekt Štefan Hatala podľa pôvodného návrhu Martina 
Kusého st. 

„Po architektonickej stránke je výnimočným dielom. Jej 
jednoduchý kubický tvar a  veľké konzolovité vyloženie 
výstavného priestoru ponad pešiu zónu bez podpier, či 
realizácia horného osvetlenia, boli v  dobe svojho vzniku 
mimoriadne. Čistotou a  estetickou hodnotou sa Galéria 
Ľudovíta Fullu stala jednou z najlepších realizácií moder-
nej architektúry na Slovensku,“ píše sa v Monografii mes-
ta Ružomberok.   

Hodnota diela presahuje hodnotu stavby

Výstavba progresívnej budovy samozrejme stála nemalé 
finančné prostriedky. „Celková suma sa pohybovala vo 
výške šesť a  pol milióna korún československých,“ vy-
čísľuje cenu stavby Peter Dvorský.

Je známe, že Fulla sa štátu revanšoval tým, že mu veno-
val veľkú časť svojho diela. „V prvej fáze išlo o 37 olejoma-
lieb a desiatky ďalších kresieb a grafík. V druhej fáze išlo 
o 39 olejomalieb, ktoré vznikli už v samotnej galérii, kde 
majster Fulla žil a  tvoril až do svojej smrti v  roku 1980,“ 
doplnila na konci historickej prednášky riaditeľka galérie 
Zuzana Gažíková.

„Hodnota Fullovho diela, ktoré takto štát získal, bezpo-
chyby presahuje finančné prostriedky, ktoré do výstavby 
galérie investoval,“ zdôraznila riaditeľka ružomberskej 
súčasti Slovenskej národnej galérie.

Doma nikto nie je prorokom, hovorí biblická múdrosť. Svoje by o tom vedeli po-
vedať mnohí velikáni, vrátane Ružomberčana Ľudovíta Fullu, ktorý svojím vý-
tvarným dielom presiahol nielen hranice mesta, ale aj krajiny.

Text: Imrich Gazda     Foto: Peter Kravčák

Fullova galéria v Ružomberku nie 
je samozrejmosťou.
Stáť mohla aj v inom meste
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Fotiek plných košíkov a  šťastných 
zberačov sú plné médiá i sociálne sie-
te. Vraj je to dobrý rok. Huby rastú ako 
po daždi, nájde ich aj ten, čo nehľadá.

Chutná muchotrávka

„To je mýtus,“ odvetí rázne mykolo-
gička Urbanová a pritom sa zasmeje. 
„Huby nikdy nerastú len preto, že je 
teplo a  práve napršalo,“ vysvetľuje, 
zatiaľ čo sa pustí do kríkov vo vysokej 
tráve. Normálne ich obídete, veď kto 
by tam lozil, ale hubár vraj musí ísť 
práve tam, kde rastú. 

„A  ako je to s  tým dažďom,“ zaznie 
otázka z  bezpečnej vzdialenosti. Pre 
túto taktiku je košík autora po asi ho-
dinovej prechádzke lesom bezpečne 
ľahký, rozumej – prázdny.

„Huby potrebujú správny čas, obdobie 
výskytu, vlhkosť ovzdušia, lokalitu 
s kvalitnou skladbou drevín. Najlepšie 
nenarušený zmiešaný les. A určite ne-
vyrastú z večera do rána, ako sa tradu-
je. Potrebujú aspoň deň, dva. Skúsení 

hubári si vo svojich utajených lokali-
tách rastúci hríb neraz nechajú, lebo 
vedia, že zajtra bude väčší,“ vysvetľu-
je externá spolupracovníčka Katedry 
biológie na Pedagogickej fakulte Kato-
líckej univerzity v Ružomberku. 

Z húb číta, ako keby bolo na nich niečo 
napísané. Pozrie a vidí. Hovorí o „hor-
čiakoch“, ktoré si ľudia mýlia a jedia. 
Zhorkne im však celé jedlo. Naopak, 
prekvapuje informáciou o  chutných 
muchotrávkach.

„Golierik muchotrávky červenkas-
tej je ryhovaný, to znamená, že ide 
o jedlú, výbornú hubu. Ak je rovný, je 
jedovatá,“ vysvetlí a  v  tom momente 
prevládne pocit, že okrem striedania 
dňa a  noci nemôže byť na svete nič 
samozrejmejšie.

Národný šport

Sebavedomie hubárskeho panica vzá-
pätí narastie. „Nikto nepozná všetky 
huby. To sa jednoducho nedá. Môže 
ich vedieť zaradiť do rodu: to je pláv-

ka, toto rýdzik. Ale v rámci rodu môže 
byť aj tristo druhov. A tam sa už tre-
ba zamyslieť, porovnať. Ak treba, pod 
mikroskopom pozorujeme vysypaný 
výtrus. Každý druh má špecifickú 
veľkosť, farbu a tvar výtrusu. Tak sa 
dajú huby rozpoznať.“

Presnému počtu druhov sa bráni. Napo-
kon povie, že ich je možno aj 1,5 milióna, 
ale aj tak stále všetky nepoznáme.

„Huby sú len plody väčších organiz-
mov skrytých pod zemou. Tam je telo 
huby. Často to voláme podhubie, ale je 
to huba. Keď sú vhodné podmienky, tak 
rodí – má plody. Keď podmienky nie sú, 
tak nemusí vyrásť nič. Z jedného orga-
nizmu rastie len jeden druh. Plesne sú 
tiež huby, ale nemajú plody,“ odpovedá 
mykologička, zatiaľ čo prihadzuje do 
košíka jeden úlovok za druhým. 

V  lese ich je dnes naozaj neúrekom. 
Lenže ten je červivý, tamten jedovatý, 
ten pod stromom sa nezbiera, a to, čo 
by už-už mohlo pribudnúť do prázd-

Kristína Urbanová je profesionála mykologička. Huby vyštudovala a venuje 
sa im celý život. Okrem vyučovania na Katedre biológie Katolíckej univerzity 
vedie od septembra na škole aj verejnú mykologickú poradňu.

Text: Peter Kravčák     Foto: Autor

Pre nás ich Pán Boh nestvoril.
Na hubách len pytliačime
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neho redakčného košíka, je vraj zase 
staré. Nikto ten hríb včas nenašiel. 
A vraj hubačka je zábava.

„Je to národný šport. Česi a  Slováci 
chodia na huby húfne, ale aj od nás 
ďalej na východ. V  západnej Európe 
sa dali už len na pestované,“ odvetí 
zaháňajúc sklamanie príležitostného 
hubárskeho partnera.

„Prečo ich zbierajú? Huby majú vlák-
ninu, vitamíny, bielkoviny, cukry 
a  množstvo špecifických mikroprv-
kov, ktoré nenájdeme ani v ovocí ani 
v  zelenine. Ale toto ľudia neriešia. 
Zbierajú ich najmä pre špecifickú 
chuť a  vôňu. A  tiež pre prechádzky 
v lese,“ analyzuje odborníčka. 

„Pre nás ich aj tak Boh nestvoril. Na 
hubách len pytliačime,“ povie vážnym 
hlasom, zatiaľ čo jej košík začína byť 
nechutne plný. Aspoň pri myšlienke 
následného čistenia.

„To nemám rada ani ja. Raz som bola 
aj s  deťmi, na chvíľu som si sadla 
a  postavila som sa, až keď sme od-
chádzali. Len behali a nosili. Stodeväť 
sme ich vtedy doniesli domov. Všetky 
som na mieste počistila, ale vôbec 
som si ten výlet neužila,“ priblíži, aká 
je realita hubárov.

„A pre koho ich teda Pán stvoril?“

„Pre slimáky, veveričky, srnky, myši, 
lesnú zver. Rozpoznaných je aj zhruba 
70 druhov hmyzu, ktoré kladú vajíčka 
len do húb. Ich životný cyklus sa deje 
v hubách,“ poučí mykologička a vzbu-

dí nečakanú hrdosť na prázdny košík 
v  rukách. Na počet húb bez hmyzu 
dnes určite vyhrám.

Najlepšie sú všetky 

Huby rastú krátko na jar – májovky 
a tak. Počas horúčav je útlm a znovu pri-
chádzajú až koncom leta a na jeseň. Se-
zóna trvá až do prvých nočných mrazov.

„Hubár musí poznať kalendár výsky-
tu. Rovnako tak vie, ktoré chce zbie-
rať a ktoré nie,“ zaujme informáciou, 
že ani tie jedlé sa nezbierajú všetky.

„Niekto rád varí polievku len z  plá-
vok. Iný chce iba kozáky, ďalší su-
chohríby alebo modráky. Preto sa 
nedá povedať, ktorá huba je najlepšia 
a  najvhodnejšia na varenie a  prípra-
vu. Každému podľa chuti,“ vysvetľuje 
Kristína Urbanová.

Čuduje sa však, že ľudia nepoznajú 
či neuznávajú niektoré naozaj „zá-
zračné“ účinky húb. „Napríklad hlivy 

a  šampiňóny majú protirakovinové 
účinky. Takisto extrakt zo spomína-
ného horkáča alias podhríbu žlčové-
ho. Alebo uchovec bazový. Ten je vý-
borný na prípravu a chuťovo rovnaký 
ako tie čierne čínske huby z dovozu, 
ale málokto o tom vie,“ prezradí my-
kologička.

Zaujímajú nás aj tie nedopovedané 
hubárske legendy. Vraj rastú lepšie, 
ak je spln. Strieborná lyžička sčernie 
pri jedovatých hubách alebo ak je hríb 
ožratý od zvierat, určite je jedlý. 

„Vplyv splnu sa vedecky zatiaľ nepo-
darilo dokázať. To s lyžičkou je mýtus, 
rovnako tak s obžratými hubami. Pre 
zvieratá nie sú huby jedovaté, nikdy sa 
toho nedržte,“ ozrejmí mykologička, za 
ktorou aj vo voľnom čase chodia suse-
dia, aby im prebrala košík s hubami.

„Huby majú vlákninu, vitamíny, bielkoviny, cukry 
a množstvo špecifických mikroprvkov, ktoré 
nenájdeme ani v ovocí ani v zelenine. Ale toto 
ľudia neriešia. Zbierajú ich najmä pre špecifickú 
chuť a vôňu. A tiež pre prechádzky v lese.“

Kristína Urbanová, mykologička

BABYTREND.SK
VŠETKO PRE VAŠE DETIČKY

NÁJDETE NÁS V KAMENNEJ PREDAJNI NA
A. BERNOLÁKA 38, RUŽOMBEROK
ALEBO NA WWW.BABYTREND.SK

KOČÍKY, AUTOSEDAČKY, DETSKÝ NÁBYTOK A INÉ
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Kto je
Peter Sálus

Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov (SZPB) v  Liptovskej Lúžnej sa 
už dlhší čas pohrávali s myšlienkou vytvorenia projektu, 
ktorý by spomienku na SNP šíril dlhodobo, nielen pár dní 
v roku. 

Budovaný svojpomocne

„S konkrétnym zámerom prišiel až Rastislav Staš. Navr-
hol, aby sme zrekonštruovali jednu zo zemľaniek, ktoré 
využívali povstalci na Prašivej. Na jej vybudovanie sme sa 
napokon rozhodli využiť priestor pri pamätníku SNP na 
vyšnom konci, keďže výstavba na Prašivej by bola kom-
plikovaná. Naviac, miesto pri pamätníku je pre ľudí prí-
stupnejšie,“ priblížil pozadie projektu historik a predseda 
miestneho SZPB Peter Chlepko.

Prípravné práce rozbehli v marci, do samotnej výstavby, 
ktorú sa im podarilo zrealizovať s  finančnou podporou 
obce, sa pustili v máji. „Pracovali sme asi dvadsať dní for-

mou brigád, zväčša počas víkendov. Každý člen, ktorý mal 
čas a chuť, priložil ruku k dielu,“ zhrnul Rastislav Staš. 

Bunker slávnostne otvorili počas prvej septembrovej so-
boty, spolu s ostatnými obecnými zložkami tiež pripravili 
pestrý sprievodný program.

Krátko popoludní sa kolóna historickej vojenskej techniky 
presunula od pamätníka v Liptovskej Osade do Liptovskej 
Lúžnej, kde na vybraných úsekoch zverbovali regrútov. 
Potom zamieril sprievod od starej školy na vyšnom konci 
k pamätníku SNP. Nasledoval pietny akt kladenia vencov, 
otvorenie bunkra, prehliadka dobovej techniky, zapálenie 
povstaleckej vatry a voľná zábava.

Vieme, ale nerozumieme

Podujatia sa zúčastnil aj ruský pridelenec obrany Oleg 
Avrinsky. „Nesmierne si vážime, že Slováci zachovávajú 
aj pamiatku sovietskych hrdinov osloboditeľov. Tento po-
stoj sa prejavuje v  dôstojnej opatere hrobov sovietskych 

Koncom augusta si viaceré dolnoliptovské obce pripomenuli 75. výročie vypuknutia 
Slovenského národného povstania (SNP). V Liptovskej Lúžnej spojili tohtoročné osla-
vy s otvorením repliky partizánskeho bunkra, ktorý počas vojny vybudovali povstal-
ci na Prašivej.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Autorka

Pod Prašivou ožila história SNP
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vojakov na Slovensku a  pamätníkov postavených na ich 
počesť,“ prihovoril sa plukovník Avrinsky.

Spolu s ostatnými rečníkmi sa zhodli na tom, že je dôleži-
té, aby ľudia poznali pravdu, chápali historické súvislosti 
a posolstvo tých, ktorí vo vojne položili životy. 

„Niekto vraví, že na povstanie sa zabúda, no ja si to ne-
myslím,“ podelil sa o svoj názor historik Chlepko. „Posled-
ných desať rokov sa povedomie zintenzívňuje mnohými 
akciami, venujú sa mu médiá aj historici. Postupne sa 
zisťuje, že nešlo o žiadnu spontánnu vzburu, ale o maso-
vejší prejav porovnateľný s vystúpením armád ostatných 
bojujúcich štátov.“

Hoci vedomosti o povstaní máme, prestávame mu podľa 
Chlepkových slov rozumieť. „Hovoríme síce o hodnotách, 

ale nie sme ochotní brániť ich. Chýba nám bojovnosť, čo 
je zrejme výsledok akejsi ľahostajnosti v spoločnosti – ne-
zažili sme biedu ani to, že nám niekto krivdí. Žiaľ, máme 
aj politikov, pre ktorých je životným krédom klamať. Keď 
veríme ich interpretáciám o povstaní, jeho hodnoty sa od 
nás vzďaľujú míľovými krokmi. Už vôbec nerozumieme, 
čo znamená vydobyť si slobodu či vôbec vyjsť zo svojej 
komfortnej zóny,“ uzavrel Chlepko.

Členovia zväzu hodlajú projekt naďalej rozvíjať. Budúci 
rok by radi opravili pamätník a zveľadili jeho okolie. Me-
dzi dlhodobými plánmi je aj vybudovanie oddychovej zóny 
s náučnými tabuľami či múzeum SNP.

Ide o  štvrtú atrakciu svojho druhu na Slovensku. Tvoria 
ju dve dominantné skalné veže a  jedna vedľajšia, ktoré 
sú prepojené lanovými mostami. Nachádza sa v nadmor-
skej výške osemsto metrov s  prevýšením od dvadsať do 
sedemdesiat metrov, vybavená je fixnými lanami i želez-
nými stúpačkami. Keďže pozostáva z mierne obťažných, 
ťažkých i  veľmi ťažkých úsekov, osloví začiatočníkov aj 
ostrieľaných lezcov. 

„Na Dve veže sa dá dostať deviatimi ferratovými cestami 
s rôznymi stupňami obťažnosti a turistickým chodníkom 
smerujúcim na vrch mimo ferratových trás. Z najvyššieho 
bodu ferraty sa ponúkajú krásne výhľady na okolité vrchy 
Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a tiež na Národné parky Veľ-

ká Fatra a Nízke Tatry, ktoré oddeľuje riečka Revúca,“ pri-
blížila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Region Liptov Darina Bartková.

Ferrata, ktorej prevádzkovateľom je občianske združenie 
Dve veže, bude sprístupnená do 31. januára, letnú sezónu 
odštartuje 15. júna. Záujemcovia ju môžu využívať denne 
od hodiny po východe slnka do hodiny pred jeho zapad-
nutím, pričom musia byť vybavení ferratovým setom. Ten 
tvorí sedačka, dve karabíny, tlmič pádu, prilba a rukavice, 
odporúčaná je obuv s vibram podrážkou. 

Menej skúsení lezci môžu trasu absolvovať so sprievod-
com, ktorého zabezpečí rezort Gothal v Liptovskej Osade.

Adrenalínový fenomén zvaný via ferrata, teda zaistená cesta, dorazil aj na Liptov. 
Od polovice septembra funguje v lokalite Záhorovo pri Liptovských Revúcach fer-
rata Dve veže.

Text: Anna Šenkeríková

Neďaleko Liptovských Revúc otvorili 
prvú zaistenú lezeckú trasu v regióne
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Založenie podniku na výrobu „slovenského bieleho zlata“ 
malo význam nielen pre rozvoj rodinného podniku, ale 
aj pre rozšírenie chovu oviec na Liptove. Súčasne sa tým 
podporili aj obyvatelia Liptova, pretože viacerí získali prá-
cu práve v novej bryndziarni.

Petrovi Makovickému a jeho ľuďom v podniku sa podarilo 
z jednoduchého ovčieho syra vytvoriť veľmi úspešný a oce-
ňovaný produkt. Avšak aj ten najlepší produkt, potrebuje 
adekvátnu reklamu. Tá sa už v  polovici 19. storočia stále 
častejšie objavovala napríklad v rôznych dobových periodi-
kách. A práve v týchto rokoch začína rozvíjať svoj obchod aj 
najznámejšia podnikateľská rodina z Ružomberka. 

V  roku 1861 začali vychádzať Pešťbudínske vedomos-
ti a už po troch rokoch sa v nich objavuje jedna z prvých 
novinových reklám bratov Petra a Daniela Makovických. 
Slovenskej verejnosti oznamujú, že vo svojom obchode 
majú na predaj vtedy vychýrenú korytnickú vodu, ľanové 
semiačka, ale aj železo určené na ďalšie spracovávanie. 
Podobné inzeráty nájdeme aj v ďalších rokoch, takže dnes 
môžeme konštatovať, že reklamná kampaň bola úspešná. 
Veď aj ich obchodu sa darilo.

Inšpiratívna reklamná stratégia

Za úspechom liptovskej bryndze z podniku Petra Makovic-
kého je aj zaujímavá reklamná stratégia, prostredníctvom 
ktorej sa stala známou nielen v Uhorsku, ale aj v zámorí. 

Peter Makovický ako úspešný obchodník a podnikateľ fi-
nančne podporoval aktivity slovenského národného hnu-
tia, stotožnil sa s jeho ideami a tak ho možno zaradiť medzi 
slovenských národovcov. Avšak v biznise si uvedomoval, 
že ak chce uspieť na uhorskom trhu, ktorý možno pova-
žovať za medzinárodný, musí svoje výrobky propagovať aj 
v iných jazykoch. A tak reklamu na liptovskú bryndzu či 
na korytnickú vodu nájdeme aj vo viacerých maďarských 
i nemeckých novinách. 

Podnik Makovických síce inzeroval aj v  inojazyčnej tlači, 
avšak doma prejavovali ako lokálpatrioti. Svoju reklamu 
uverejňovali prevažne v  kalendároch, ktoré sa vydávali 
a tlačili v Ružomberku. Takto obchádzali konkurenčné ka-
lendáre a  ich reklamu tak napríklad nenájdeme v Sloven-
skom obrázkovom kalendári, ktorý bol vydávaný v Martine.

Na prelome 19. a 20. storočia sa secesia stala akýmsi ce-
losvetovým trendom. Určovala smer v nielen v architektú-

Rodina Makovickovcov patrí bezpochyby medzi tie najznámejšie z Ružomberka. 
Viacero jej osobností sa vo svojich profesiách presadilo. Stali sa z nich úspešní 
bankári, lekári, no najvychýrenejšími sú moderní a úspešní obchodníci Peter 
a Daniel. Starší Peter, spoločne so synmi, v roku 1880 založil fungujúcu a prospe-
rujúcu bryndziareň.

Text: Rastislav Molda     Foto: . Vineta na obale bryndze s motívom obrazu českého maliara Jaroslava Věšína. Zdroj: Archív Liptovského múzea v Ružomberku

Marketingový úspech
liptovskej bryndze
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DOBRÁ

MASKA

EXISTUJE

Máme radi miesto, kde žijeme. Lebo je to náš domov. 
Pomôžme si, aby sa nám v ňom spolu žilo ešte lepšie.
Získavame dotácie pre náš región, vďaka 

ktorým z neho môžu dobré projekty 

kút Slovenska.

Dolný Liptov je región 

Vďaka ľuďom, ktorí ho tvoria. 

www.dobramaska.sk 
Miestna akčná skupina Dolný Liptov

Mostová 17, Ružomberok

re a umení, ale aj v bežnom živote. Secesia takto zásadne 
ovplyvnila aj reklamu i samotný vizuál produktov ružom-
berskej bryndziarne. Práve pod vplyvom tohto umelecké-
ho smeru dal Peter Makovický na vinety svoje bryndze tri 
diela českého umelca Jaroslava Věšína, ktoré znázorňo-
vali mladú pastierku v podhorskej, pravdepodobne tatran-
skej krajine, baču, taktiež v tatranskej krajine, a bačovku. 

Motív obrazov českého umelca Peter Makovický použili aj 
na svoj nový reprezentatívny hlavičkový papier, viacjazyč-
né plagáty a secesné nálepky. Vskutku vydrený marketing.

Bryndza získala za svoju kvalitu aj viacero ocenení, na čo 
boli výrobcovia patrične hrdí a  tak ocenenia premietli aj 
na jej obal. Mohli sa tak pred zákazníkmi veľmi jednodu-
cho pochváliť s vyznamenaniami, ktoré ich produkt získal 
už na konci 80. rokov 19. storočia. Obal bryndze tak bol do-
plnený aj o veľmi dôležité informácie, pritom jeho estetike 
to vôbec neuškodilo. 

Jednoduchý trik

Podporiť predaj bryndze sa Makovickým podarilo aj vďa-
ka jednoduchému triku. Keďže išlo o potravinu, ktorú nie 
každý vedel v kuchyni využiť, pripravil Peter Makovický 
jednoduchú, útlu a finančne nenáročnú kuchársku kniž-
ku. Keďže bryndzu podnik neexportoval iba na slovenský 
trh, tak knižku vydali v  troch jazykových variantoch – 
v slovenčine, nemčine a maďarčine. 

Dielko začína aj na dnešnú dobu veľmi aktuálne – zdra-
vou výživou. Peter Makovický priblížil, aké dôležité je pre 
ľudský organizmus pitie mlieka, najmä ovčieho, opísal aj 
históriu výroby syrov, no predovšetkým bryndze. Nezabu-
dol vyzdvihnúť jej pozitívne účinky na ľudský organizmus 
a priblížil aj to, ako sa vyrába. 

V  druhej polovici knihy je dvadsaťtri receptov na jedlá, 
ktoré sa dajú pripraviť s použitím bryndze. Medzi poliev-
kami nechýbal demikát, ani bryndzová polievka s prosom. 
Medzi múčnikmi zase bryndzové halušky, strapačky či 
pirohy. Ako chutia napríklad palacinky či puding s bryn-
dzou, môžeme zistiť aj dnes. Aj tento jednoduchý trik na-
pomohol k rozšíreniu predaja bryndze. 

Nielen pre kvalitu, ale aj vďaka marketingu sa obchodu 
s bryndzou darilo a výroba napredovala. Na prelome storočí 
vyrábali vo firme Peter Makovický okolo 200 ton ročne, ne-
skôr výroba aj vďaka modernizácii fabriky stúpla až na 700 
ton. No ani to nebol limit podniku, naprojektovaná bola až 
na tisíc ton bryndze ročne. Len pre porovnanie, v súčasnos-
ti sa jej na Slovensku vyprodukuje približne 4 000 ton ročne. 

Je zaujímavé a zároveň trochu smutné, že úspešnému slo-
venskému podniku sa nepodarilo prežiť v novom štáte. Po 
roku 1918 stratil väčšinu odberateľov, nielen v zahraničí, 
ale aj na dovtedy domácom trhu, v dnešnom Maďarsku.

Autor je historik, pracuje v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
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Zhovárali sme sa s ružomberskou učiteľkou Evou Baranovou, ktorá tento rok zís-
kala ocenenie ministerstva školstva za celoživotnú prácu s deťmi s mentálnym 
postihnutím.

Text: Nikola Marhefková     Foto: Autorka

Učí lietať
ranené vtáčatá

Kľúče od svojej riaditeľne nechávala v zámke z vonkajšej 
strany. Ako znamenie pre žiakov, učiteľov i rodičov, že je 
vo vnútri a ak sa chcú porozprávať alebo zveriť s problé-
mom, stačí zaklopať a vstúpiť.  

Dohodnutý signál funguje aj teraz, ale Eva Baranová už 
v miestnosti nesedí. Špeciálnu základnú školu v Ružom-
berku viedla 16 rokov, predvlani odovzdala štafetu svojej 
nástupkyni. Na škole však pôsobí omnoho dlhšie, už od jej 
založenia. Dobrých 35 rokov. A  chvíľu ešte pobudne ako 
zástupkyňa, aby pomohla, kde treba. 

Empatia s neviditeľnými 

Učiteľstvo mala v rodine. Mamina pracovala v škôlke, otec na 
základnej škole. „Oni mi vštepili lásku k deťom a práci a som 
za to vďačná. Pokračovala som v ich šľapajach,“ hovorí rodáč-
ka z Liskovej o prvopočiatkoch svojej profesijnej dráhy. 

Aj keď predsa len si zvolila trochu odlišný smer. „Vždy som sa 
chcela venovať postihnutým. Vtedy boli skoro neviditeľní, na 
verejnosti boli veľmi málo. Ale poznala som takých ľudí, stre-

távala som ich,“ pokračuje Baranová, ktorá vyštudovala špe-
ciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave.  

Po ukončení vysokoškolského štúdia začala pracovať v Oso-
bitnej škole v Ružomberku, ako sa vtedy špeciálna škola vola-
la. A v prvom zamestnaní zotrvala doteraz. Učí deti od ľahké-
ho mentálneho postihu až po najťažšie. Ich školu navštevujú aj 
deti s diagnózou autizmu s mentálnym postihnutím. 

Výučba sa líši. Deti sú podľa rozsahu postihnutia zarade-
né do variantov A, B, C. Žiaci v A skupine majú rovnaké 
predmety ako na základných školách. Učivo je však re-
dukovanejšie a tempo pomalšie. Dôraz kladú na pracovné 
vyučovanie. Tieto deti potom môžu pokračovať na troj-
ročných odborných učilištiach zameraných na manuál-
nu činnosť. Aj žiaci Evy Baranovej sa uplatnili ako ma-
liari, murári, kuchári či cukrárky. 

Deti v strednom B variante môžu ísť po skončení špeciálnej 
školy na dva roky na zaučenie do tzv. praktickej školy, kde ich 
učia samoobslužné činnosti, napríklad práce v domácnosti.  
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Nie zamestnanie, ale poslanie 

Úplne odlišný režim funguje pri variante C. Deti s najťaž-
šími postihmi boli pôvodne od školskej dochádzky oslobo-
dené. Až do novely zákona v roku 2001, v ktorej boli kvali-
fikované ako vzdelávateľné. 

Rodičia aj lekári sa k tej myšlienke spočiatku stavali skep-
ticky. „Každý z nich si pod slovom vzdelávanie predstavil, 
že ich budeme učiť vybrané slová, násobilku a  chémiu. 
Vysvetľovala som, že ich vyučujeme v rámci ich možností 
a schopností,“ vysvetľuje Baranová. V mnohých prípadoch 
ide viac-menej o  zmyslové vzdelávanie, teda rozvíjanie 
všetkých zmyslov prostredníctvom multisenzorickej rela-
xačnej miestnosti snoezellen. 

Táto práca vie byť vyčerpávajúca, a  nie je pre hocikoho. 
Učiteľ ju musí robiť z  presvedčenia, s  úprimnou snahou 
deťom pomôcť, tvrdí Baranová, ktorá žiakov počas rozho-
voru vľúdne nazýva „naše deti“. 

Inak by dotyčný ubližoval jednak sebe, lebo by ho práca 
nenapĺňala, ale hlavne deťom. „Naše deti sú veľmi citlivé. 
Učiteľ si ich musí získať, odkedy vstúpi do triedy. Pokiaľ 
je veľmi silno vybudovaný vzťah učiteľ – žiak, tá práca je 
úžasná, deti napredujú, spokojní sú učitelia aj rodičia.“ 

„Ale musí ju robiť s láskou. Jedine tak, že chce. Nedá sa to 
robiť ako zamestnanie. Je to poslanie,“ menuje nevyhnut-
né predpoklady učiteľka, ktorú za dlhoročnú prácu ocenila 
ministerka školstva medailou sv. Gorazda. 

Talentované deti 

Vo funkcii riaditeľky sa rozhodla, že školákov dostane viac do 
povedomia verejnosti. „Vedela som, že naše deti veľa dokážu. 
Úžasne recitujú, spievajú, tancujú. Povedala som si, že ich mu-
sím nejako ukázať. Nech si ľudia nemyslia, že keď sú zo špeci-
álnej školy, tak sú menejcenné,“ energicky vysvetľuje. 

A tak založila tradíciu vianočných koncertov v kultúrnom 
dome, zveľaďuje talent detí a prihlasuje ich do rôznych sú-
ťaží. Úspešne. Jej žiačka vyhrala krajské kolo v mini play-
back show, kde sa zapojili aj zdravé deti. Nadanie jej školá-
ci potvrdili tiež v speváckej súťaži Zlatý slávik Slovenska, 
kde obsadili víťazné priečky v okresných kolách. 

A keď sa do niektorých súťaží zapojiť nemohli, vytvorila 
obdobné. Napríklad recitačnú súťaž na spôsob Hviezdo-
slavovho Kubína. Do poroty raz pozvali spisovateľa Anto-
na Laučeka. Ten spočiatku neveril, že by mohli deti recito-
vať na takej úrovni. 

 „Oni sú presne také isté, ako ostatné, len potrebujú trošku 
viac pozornosti a prístupu, aby ich človek motivoval. Naše 
deti sa samé nenaučia, je to práca pedagógov,“ reagovala 
Baranová na jeho priznanie. 

„Mne tie deti pripomínajú ranené vtáčatá, ktorým vy, učite-
lia, dávate krídla, aby mohli lietať,“ zamyslel sa spisovateľ, 
ktorý svojou metaforou riaditeľku inšpiroval. Odvtedy súťaž 
nesie názov Ranené vtáčatá a oslavuje už štvrťstoročnicu. 

Zlepšujeme sa, ale ešte máme čo doháňať 

Baranová na margo týchto aktivít hovorí, že deti sa sna-
ží zdravo integrovať do spoločnosti. Spomína, ako sa ke-
dysi na hendikepovaných na ulici neprimerane civelo, či 
naopak, pohľad sa rýchlo odvracal. Podľa nej sme sa ako 
spoločnosť posunuli. Míľnikom je už len fakt, že sa môžu 
vzdelávať aj deti s najťažšími postihnutiami. 

„Také deti na ulici vídame častejšie a už nie sú vždy vysta-
vené pohľadom ako kedysi. Zlepšilo sa to hlavne pri vidi-
teľných postihnutiach, kedy je diagnóza na pohľad zjavná,“ 
vysvetľuje, no zároveň konkretizuje, že pri deťoch trpiacich 
autizmom ešte potrebujeme osvetu. „Dieťa je hlučné a po-
myslíme si, že je nevychované a drzé. Pritom je choré.“ 

Podľa inšpiratívnej učiteľky sa zlepšujeme, no stále sme 
ďaleko od toho, ako by to mohlo a malo byť. Len čo sa týka 
takej bezbariérovosti. 

O integrácii si ale myslí, že by mala prebiehať tam, kde je 
to možné. Inklúziu mentálne postihnutých detí do klasic-
kých základných škôl veľmi neodporúča. 

„Som za inklúziu všetkých zdravotných znevýhodnení, 
okrem mentálneho,“ odpovedá. Vie si predstaviť dieťa s te-
lesným postihnutím, napríklad na vozíčku. Má intelekt, 
zvláda učivo a  s  určitými manuálnymi vecami pomôže 
asistent. „Ale dieťa s mentálnym postihnutím sa učí inak. 
Vyžaduje iný prístup,“ vysvetľuje svoj postoj. 

Keď reči o inklúzii mocneli, rozhodli sa zorganizovať via-
nočný koncert spolu s folklórnym súborom Liptáčik. Všet-
ky deti obliekli do kroja, učili ich, aj keď zjednodušené, no 
rovnaké krokové variácie. 

Keď skúšali, bol to údes, priznáva. Na generálke boli deti 
nervózne, mýlili sa. Napokon vystúpenie dopadlo úžasne. 
„Ľudia nevedeli určiť, ktoré deti boli naše a ktoré z Liptá-
čika. Aj toto môže byť príklad zdravej inklúzie. Pracujme 
s  deťmi, začleňujme ich do spoločnosti. Ale integrujme 
zdravo. Tam, kde sa to dá.“

„Pokiaľ je veľmi silno vybudovaný 
vzťah učiteľ – žiak, tá práca je 
úžasná, deti napredujú, spokojní sú 
učitelia aj rodičia. Ale musí ju robiť 
s láskou.“

Eva Baranová, učiteľka 
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Popri rieke Revúca, smerom ku Cyk-
lokorytničke, stoja dve na vlas rov-
naké bytovky. Nápis na jednej z nich 
nám oznamuje, že sa nachádzame 
v  Kosove. Odtiaľ táto ružomberská 
štvrť pokračuje strmšou cestou až 
k penziónu Gejdák. 

Po ľavej strane stojí niekoľko 
domčekov, o  niečo vyššie sa nachá-
dza záhradkárska oblasť s výhľadom 
na mesto.  

Okolité polia boli rajom pre hydinu 

Miestni nám hovoria, že bytovky boli 
pôvodne postavené ako bytová ko-
lónia pre zamestnancov neďalekej 
Zápalkárne. Svoj domov v  nich našli 
nielen Ružomberčania, ale aj pracov-

níci z Oravy či Košíc. V ich susedstve 
stojí dom, v  ktorom bývala rodina 
Krúpová. 

 „Mama bola krajčírka a  otec praco-
val v zápalkárni. Keď rodičia zomre-
li, s  manželom sme sa presťahovali 
sem do rodičovského domu z bytu pri 
vojenskej nemocnici,“ začína svoje 
rozprávanie Magdaléna Knapčíková, 
rodená Krúpová. Jej detstvo bolo spä-
té s neďalekým družstvom, Revúcou, 
skalami a množstvom zážitkov s ka-
marátmi z ulice Šoltésová. 

V dome bývala aj s tromi súrodenca-
mi. V tom čase okolo ich domu neboli 
cesty, ale len polia, na ktorých rástlo 
žito. Pásli sa na nich husi, no ich gaz-

dovstvo tvorili aj ošípané či sliepky. 
„Husi sa najedli žita a  potom sa išli 
okúpať do Revúcej. V  tom čase ešte 
neboli ploty, navštevovali aj našich 
susedov. Vždy nám potom kričali – 
a  kde máte husi?“ usmieva sa pani 
Magdaléna.

No zažila aj smutné udalosti. Keď 
mala osem rokov, bola svedkom toho, 
ako im elektrický prúd zabil psa. Po 
veľkej búrke spadli na zem drôty vy-
sokého napätia z  blízkych stožiarov. 
„Telefóny neboli, tak otec si obul či-
žmy a  vybral sa do fabriky zatelefo-
novať, čo sa stalo. Pes vyšiel z  búdy 
a labkou stúpil rovno na drôt. Vyhodi-
lo ho do vzduchu a spálilo.“

Putovanie po ružomberských štvrtiach nás tentokrát zaviedlo na miesto 
s pozoruhodným názvom – Kosovo. Miestnych sme sa pýtali aj na vznik tohto 
pomenovania.

Text: Anna Zábojníková     Foto: Magdaléna Knapčíková ukazuje, kde vyrastala. Zdroj: Autorka

Kosovo netreba hľadať
len na Balkáne
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Od bolestnej spomienky sa radšej vra-
cia k  detským huncútstvam. Neďa-
leko ich domu v  tom čase stála píla. 
„Chodili sme tam zbierať odrezky, no 
často sme sa popod veľké kláty dre-
va schovávali a  hrali sa na skrývač-
ky. Vôbec sme si neuvedomovali, aké 
nebezpečenstvo nám hrozí, ak by na 
nás to drevo popadalo,“ priznáva dnes 
67-ročná Ružomberčanka. 

Zážitky s bratom 

Kamaráti z ulice, ale aj jej brat Mari-
án, boli športovo založení. Na ihrisku 
hrávali volejbal, cez zimu sa na ňom 
korčuľovali. „Brat bol dobrý v  sko-
ku do diaľky, do výšky, ale aj v hode 
diskom. Raz trénoval aj pred našim 
domom,“ čerpá zo spomienok ďalšiu 
príhodu. 

Bola jeseň, mama v  kuchyni tlačila 
kapustu, ostatní pomáhali. Marián 
sa zahnal kameňom, no hodil ho tak 
nešikovne, že letel rovno do obloka. 
„Ešte šťastie, že sme mali sieťku na 

muchy, mamu by zabilo. Pamätám sa, 
že od otca schytal takú za ucho, že le-
tel z kuchyne rovno do obývačky.“

Raz v zime vzali otcovi kapotu z auta. 
Všetci kamaráti si na ňu posadali 
a  pustili sa dolu strmým svahom po 
zľadovatenom teréne až dolu do rieky. 
„Mali sme ju namiesto sánok, no veľ-
mi to hrkotalo. Ľudia si mysleli, že ide 
vojna,“ usmieva sa Ružomberčanka.  

V  roku 1958 mesto na sútoku Váhu 
a  Revúcej zasiahla povodeň. Okolie 
bolo zatopené, no aj keď sa po čase 
vrátil život do starých koľají, Revúca 
zostala rozbúrená. Blízko nej malí 
chlapci, vrátane brata Mariána, hrali 
futbal. Loptu vykopli tak vysoko, že 
letela rovno do vody, ktorá ju zomkla 
svojou silou a nechcela pustiť. 

„Lopta sa stále mlela vo vode. Prišiel 
brat, skočil do rozbúrenej rieky a zra-
zu ho nebolo. Voda ho po chvíli vyho-
dila nahor, potom zase vtiahla, ledva 
sa mu podarilo zachrániť. Vtedy sme 

sa všetci riadne báli,“ priznáva pani 
Magdaléna. 

Väčší ruch 

Povyše domu Krúpovcov fungovalo 
družstvo, kde chodili na mlieko a keď 
sa zabíjal dobytok, tak aj na mäso. 
„Asi aj kvôli tomu družstvu dosta-
la ulica meno Kosovo, možno to bolo 
spojené s kosením,“ zapája sa do roz-
hovoru manžel našej hostiteľky. 

„Najmä kvôli parkovisku pre kamió-
ny je tu omnoho rušnejšie ako kedysi. 
Najhoršie sú pondelky, lebo po víken-
de vyrážajú na cesty. Ale dali sme si 
plastové okná, ktoré trochu tlmia 
hlučný motor áut,“ vysvetľuje pán 
Knapčík. 

Obaja sa zhodujú, že napriek tomuto 
nedostatku sa im na kraji mesta býva 
dobre. „Prežila som tu pekné detstvo 
a teraz tu prežívam aj starobu,“ uzatvá-
ra spokojne Magdaléna Knapčíková.



26 - relax

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Autorka z pohľadu operátorky tiesňovej linky horskej záchrannej služby opisuje 24 skutočných prípa-
dov zo slovenských hôr. Nebezpečné horolezecké pády, rizikové zablúdenia, aj niektoré medializované 
príbehy. Kniha zároveň pôsobí osvetovo – Števčeková, ktorá študuje psychológiu na Katolíckej univer-
zite, analyzuje príčiny jednotlivých nehôd a zamýšľa sa, ako podobným situáciám predísť.

KNIHA
Katarína Števčeková – Denník napísaný horami (Katarína Števčeko-
vá, 2019)

Občianske združenie Simach Art už niekoľko rokov prináša štyrikrát ročne do mesta koncerty vážnej 
hudby. Známe i menej známe skladby, autori, ale aj hudobné nástroje. Najbližší koncert priblíži česko-
slovenskú avantgardu šesťdesiatych rokov v komponovaní hudby. Príďte si vypočuť, ako znela svetlá 
chvíľka politicky uvoľnených rokov v československej hudbe.

KONCERT
Hudba u Fullu: Ensemble Spectrum – Avantgarda ́ 60 (Galéria Ľ. Fullu, 
29. september)

Mestská knižnica sa dlhodobo zapája do kultúrno-spoločenských aktivít v meste organizovaním dis-
kusií s  autormi na rôzne, nielen beletristické témy. Najbližšie sa tu predstaví populárny spisovateľ 
Juraj Červenák. Hodno však spomenúť aj pravidelný seriál Rendezvous pod schodmi, v rámci ktorého 
Radislav Kendera predstavuje Ružomberčanom nielen viac či menej známych Ružomberčanov, ale aj 
ľudí, ktorí boli alebo sú s mestom spätí a hrdo sa k tomu hlásia.

DISKUSIA
Juraj Červenák v knižnici (Mestská knižnica, 3. október)

Dve malé sestry počas svojich potuliek pravidelne zamieria ku Soni – bábike vo výklade miestneho obcho-
du. Od vysnívanej hračky ich zatiaľ delí tenká vrstva skla, nemú spoločníčku majú dostať na narodeniny. 
Medzitým ju však kúpi iná mamička svojej dcére ... Po Tlmočníkovi ide o ďalší film, v ktorom si „zahral“ 
nielen Ružomberok, ale aj Ružomberčania. Krátkometrážnu snímku odpremiérovala ruská režisérka 
v meste pod Čebraťom, nasledovné zastávky budú na zahraničných festivaloch.

FILM
Soňa má rada, Soňa nemá rada

Občianske združenie Priatelia Magurky v spolupráci s obcou Partizánska Ľupča organizuje čistenie 
starej nelegálnej skládky odpadu v najvyššie položenej osade na Slovensku. Pre dobrovoľníkov bude 
zabezpečené bezplatné občerstvenie na Chate Magurka. Sprievodnými podujatiami budú aj prednáš-
ka o histórii baníckej obce či spoločná vychádzka po niekdajšej banskej ceste s výkladom chatára.

AKCIA
Čistenie prírody (Magurka, 5. október)
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Murár, cukrár, elektrikár, bankár, pekár, šofér, krajčír, ...

U týchto profesií sa predpokladá, že výsledok práce bude minimálne uspokojujúci.

Je tu však jedno povolanie, u ktorého si ľudia zvykli, že čokoľvek dotyčný odborník povie, môže byť na míle vzdialené 
realite. A nikto to nerieši.

Chvíľka napätia...

Meteorológ!

Technologický pokrok dokázal len to, že predpoveď počasia je v súčasnej dobe dôveryhodná asi tak, ako pred sto rokmi.

Nech žijú rosničky!
Začal sa školský rok. Pokiaľ už uvažujete nad výberom povolania vášho potomka, 
máme pre vás zaujímavú radu.

Text: Anna Šenkeríková
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Slavomír Klačko (Klub primátora)
Osobne si myslím, že je vhodný čas na 
to, aby si mesto úver vzalo. Dôvodov 
vidím viac. Jedným z  nich je dobrá 
finančná kondícia mesta, čoho dôka-
zom je aj nedávno zverejnený rebríček 
finančnej stability miest na Slovensku. 

Ďalším dôvodom sú aktuálne výhod-
né podmienky na finančnom trhu, čo 
sa týka úrokových sadzieb. Tak ako 
každý úspešný podnikateľ má úver 
alebo leasing, aby napredoval a rozví-
jal sa, ako väčšina rodín má úver na 

bývanie či zabezpečenie životných 
potrieb, malo by podľa mňa rovnako 
postupovať aj mesto.

Podľa môjho názoru by sa prostriedky 
z úveru mali použiť na investičné akcie 
väčšieho rozsahu pre skvalitnenie života 
čo najväčšieho počtu obyvateľov nášho 
mesta. Jedná sa napríklad o stavbu no-
vej plavárne, dlho sa len rozpráva o cen-
tre mesta, no osobne vidím priestor aj na 
komplexnú rekonštrukciu miestnych 
komunikácií, ktoré sú najviac využíva-
né, ako ulice D. Makovického, Plavisko, 
Za dráhou, Poľná, S. Viatora. 

Za zmienku by určite stála investícia 
do celomestskej zmeny systému zberu 
odpadov z  klasických kontajnerov na 
polopodzemné resp. podzemné. 

Jednoducho povedané, je potrebné uro-
biť niečo veľké, viditeľné, čo bude slúžiť 
nám všetkým.

Pavel Šípoš (KDH)

Mesto Ružomberok je v  dobrej fi-
nančnej kondícii, a preto si myslím, 
že zobrať úver v určitých prípadoch 

nie je problém. Ide o  prípady, kedy 
mesto úverom vykrýva investície, 
ktoré sú strategické a  rozvojové. 
Myslím si, že tento prípad spĺňa na-
príklad dlho očakáva výstavba  no-
vej  plavárne pri zimnom štadióne.

Miroslav Kerdík (Za slušný Ružom-
berok)

Ružomberok patrí medzi najstabilnej-
šie mestá na Slovensku z hľadiska níz-
kej zadlženosti (1,9 % bežných príjmov 
mesta), čo vyplynulo z analýzy Inštitú-

Je vhodné zadlžiť mestom úverom? Ak áno, na čo konkrétne by si malo mesto požičať? 
Po zverejnení štatistiky inštitútu INEKO, podľa ktorej patrí Ružomberok z hľadiska za-
dlženosti k najzdravším samosprávam, sme sa na pôžičku pýtali štyroch poslancov.

Poslanci by podporili úver na 
mestotvornú investíciu
Text: Peter Kravčák     Foto: Vizualizácia možnej podoby lokality, kde mal stáť Aupark. Zdroj: Badas
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tu pre ekonomické a  sociálne reformy 
(INEKO) za rok 2018. 

Na základe tohto pozitívneho vý-
sledku súhlasím so zapožičaním 
finančných zdrojov formou úveru 
v  súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 
z. o  rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na financovanie 
významných projektov a  investič-
ných akcií, ako napr. výstavbu novej 
mestskej plavárne, ktorú navrhujem 
rozšíriť ešte o  športovo-relaxačné, 
wellness centrum a  služby beauty, 
ďalej na prípravu územia (pozem-
kové úpravy) pre rozvoj IBV (lokalita 
Černová – Hríby, Biely Potok – Luhy, 
Ružomberok – Nad Dielcom), výstav-
bu nových nájomných bytov, vybu-
dovanie nového námestia v  centre 
mesta v  súčinnosti s  vlastníkom 
pozemku a eventuálne spätné odkú-
penie pozemku, opravu miestnych 
komunikácií a  vybudovanie cyk-
lochodníkov a infraštruktúry. 

Potrebných investícií v meste je, samo-
zrejme, oveľa viac, spomenul som však 
z môjho pohľadu tie najprioritnejšie.

Patrik Habo (Klub nezávislých 
poslancov) 

Momentálne naše mesto nemá dôvod 
zadlžovať sa a  nie je ani pripravené, 
aby čerpalo zmysluplný úver, ktorý by 
z  dlhodobého pohľadu priniesol po-
trebný rozvojový efekt. 

Mesto na jednej strane nevyužilo 
všetky nástroje a  potenciál na po-
užitie vlastných zdrojov. Na druhej 
strane chýba koncepčná príprava roz-
voja Ružomberka, nie je pripravený 
takmer žiadny investične význam-
nejší mestotvorný projekt, dotiahnutý 
z  hľadiska projektovej a  inžinierskej 
prípravy, majetkového vysporiada-
nia či stavebných povolení, aby bolo 
možné finančné prostriedky aj reálne 
použiť a projekt skutočne zrealizovať. 

Mestu chýba definícia strategických 
cieľov a projektov. Neaktualizuje a ani 
sa neriadi svojím vlastným schvále-
ným Plánom hospodárskeho a  soci-
álneho rozvoja, ktorý má byť z dlho-
dobého hľadiska kľúčový a  striktne 
záväzný pre každého primátora.

Potenciál vlastných zdrojov mesta vi-
dím vo viacerých oblastiach: 

1.  Mesto neefektívne využíva svoje 
príjmy. Pritom napríklad príjem 
mesta z podielových daní vzrás-
tol v  porovnaní s  rokom 2013 
o  takmer 3,5 milióna eur (z  8,4 
mil. eur v roku 2013 na 11,8 mil. 
eur očakávaných v roku 2019).

2.  Chýba transparentné verejné ob-
staranie komunálnych služieb, 
služby správy bytového fondu 
mesta alebo poskytovania slu-
žieb mestskej dopravy. 

3.  Nedostatočná príprava efektívne-
ho rozpočtu mesta, ktorý by bol 
zameraný na znižovanie režijných 
nákladov s dôrazom na tvorbu in-
vestičných zdrojov. Dnes takmer 
celý rozpočet mesta „prejedáme“ 
a náklady sa každoročne zvyšujú 
s nárastom príjmov. 

4.  Potenciál vidím v  doposiaľ ne-
výraznej participácii mestských 
podnikov na investičnom rozvoji 
mesta. Napríklad podiel investí-
cií vodárenskej spoločnosti na 
zmysluplných rozvojových akti-
vitách mesta (najmä IBV) je veľ-
mi nízky v  porovnaní s  investí-
ciami v okolitých obciach.  

5.  Chýba dôraz a proaktívna príprava 
na zabezpečenie externých zdro-
jov: granty EÚ, dotácie, kooperácia 
a  spolufinancovanie so štátom, 
VÚC, susednými obcami, ale aj 
s veľkými podnikmi v meste.

Výraznejšie zadlženie nášho mesta 
by som podporil len s  podmienkou, že 
vedenie mesta najskôr využije poten-
ciál na zabezpečenie vlastných zdrojov 
a  predloží mestskému zastupiteľstvu 
komplexnú inžiniersku pripravenosť ce-
lomestských projektov, ktoré zásadným 
spôsobom pomôžu k  zvýšeniu kvality 
života Ružomberčanov alebo majú mes-
totvorný charakter. 

Napríklad: realizácia priemyselnej 
zóny na vytvorenie podnikateľského 
prostredia a podporu zamestnanosti, 
realizácia IBV a HBV, krytá plaváreň 
a  vyhrievané kúpalisko, parkovací 
systém, centrálne námestie, postup-
ná rekonštrukcia ciest a  chodníkov, 
cyklotrasy, denný stacionár pre se-
niorov a  objekt pre centrum soci-
álnych služieb, renovácia Kalvárie 
a priľahlej oddychovej zóny, celomest-
ské viacúčelové športovisko, výkup 
a obnova kaštieľa sv. Žofie, obnovenie 
Korýtka a podobne.

Prečítajte si, ako hodnotí INEKO 
mesto Ružomberok
z hľadiska zadlženosti.
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Karpatské salašníctvo, ktoré predstavovalo špecifický sys-
tém chovu oviec, sa v horských oblastiach Slovenska rozšíri-
lo v 15. až 17. storočí. Ideálne podmienky našlo aj na Liptove.

„Doniesli ho pastieri prichádzajúci so svojimi stádami 
z  východných oblastí Karpát, v  latinských prameňoch 
označovaní ako Valachi. Celý proces bol v  odbornej lite-
ratúre nazvaný valaskou kolonizáciou alebo správnejšie 
kolonizáciou vo valaskom práve,“ približuje genézu chovu 
oviec v  našich končinách etnologička Iveta Zuskinová, 
ktorá tému salašníctva podrobne zmapovala v  poslednej 
regionálnej monografii Ovčiarstvo v Liptove.

„Veľký hospodársky prínos valachov v Liptove ocenil kráľ 
Matej Korvín, ktorý im v roku 1474 udelil Veľkú listinu va-
laských práv a slobôd. Na jej základe dostali nielen právo 
usadiť sa a voliť si valaských vojvodov, ale získali aj pre-
stížne úlohy spojené so strážením hraníc a  vojenskými 
službami,“ pridáva na úvodných stranách svojej knihy 
ďalší významný historický míľnik.

Vážili si ho

„Ovca bola kus živnosti. Bol syr a  z  neho bryndza, bola 
vlna a keď sa ovca zarezala, bolo mäso, ktoré sa nasolilo 

do súdka a varilo sa v kyslej kapustovej polievke,“ poroz-
prával svojho času bača Anton Kútnik Holán (1909 – 1996) 
z Hubovej svojmu rodákovi Karolovi Okáľovi. Ten sa o svo-
je zápisky podelil s etnologičkou Zuskinovou.

„Oviec býval v dedine vždy veľký kŕdeľ, lebo lúk a pasien-
kov bolo neúrekom. V  každom dvore bývali ovce, podľa 
toho, kto koľko mohol vychovať, dve, tri, ale aj päť a viac. 
Ovce sa vtedy vyplácalo chovať, veď sa pásli od včasnej 
jari až do neskorej jesene. Cez zimu sa vlna priadla a ut-
kalo sa z  nej súkno na nohavice, halieny, kapce, papuče 
a rukavice,“ dodal hubovský bača.

Keďže ovce mali pre ľudí mnohoraký úžitok, prácu bačov, 
valachov či honelníkov vonkoncom nevnímali ako pod-
radnú. Dobové fotografie zachytávajú dokonca aj bosé deti 
asistujúce na salaši. „Bola to pomerne náročná práca, ale 
ľudia si ju vážili, pretože im pomáhala prežiť. V  dnešnej 
dobe sa z ovčej vlny stal skôr odpad, no kedysi s vďakou 
zužitkovali aj túto surovinu,“ vysvetľuje Zuskinová.

Hoci ovčiari pochádzali z menej majetných vrstiev, v de-
dinskom spoločenstve sa tešili náležitej úcte. Bačom sa 
stal obyčajne ten najstarší a  najšikovnejší z  nich. Musel 

Stáročia pretrvávajúca ovčiarska tradícia priniesla nielen hospodársky, ale aj kul-
túrny rozvoj.

Text:  Anna Šenkeríková     Foto: Liptovskí bačovia pri výhone oviec z dvora gazdu v Liptovskej Porúbke. Zdroj: archív rodiny Slosiarovej, publikované 
v monografii Ovčiarstvo v Liptove

Umenie bačov a valachov
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byť nielen zručný, ale aj čistotný, statočný a čestný. Ovlá-
danie výroby dobrého syra a  iných mliečnych výrobkov 
bolo taktiež dôležitým ukazovateľom.

„Znalosť bačovania sa odovzdávala z  generácie na ge-
neráciu. V  niektorých obciach sa vytvorili celé bačovské 
a valaské rodiny sprevádzané chýrom, že dobre ovládajú 
svoje remeslo. Takéto dediny mali na okolí povesť stredísk 
kvalifikovaných bačov a valachov. V hornom Liptove naj-
mä obce Liptovská Teplička, Východná, Hybe, Boce, Jaku-
bovany a Liptovská Porúbka, v dolnom Liptove Liptovské 
Revúce a Liptovské Sliače,“ vymenúva Zuskinová.

Nevyspatí

Ovčiarstvo začalo prechádzať modernizáciou v  polovici 
20. storočia, kedy dochádzalo ku kolektivizácii poľnohos-
podárstva a  vznikali jednotné roľnícke družstvá. Prvým 
liptovským bačom, ktorý začal zavádzať strojné dojenie do 
praxe, bol Peter Slosiar z Liptovskej Porúbky.

Tradičný život na salaši si ešte pretým, než sa takmer cel-
kom prešlo na strojné dojenie, stihol vyskúšať 44-ročný 
Albert Šimrák z Bieleho Potoka.

„Otec pracoval na salaši v Liptovskej Porúbke, ja som zodva 
roky pobudol v Dovalove. Bola to síce zaujímavá skúsenosť, 

no neoslovilo ma to natoľko, že by som sa ovčiarstvu veno-
val dlhodobo,“ hovorí s tým, že práca to nebola jednoduchá.

„Ráno sa vstávalo už o štvrť na štyri, zakúrilo sa, hriala 
sa voda, do pol šiestej sme dojili. Zatiaľ, čo sa jeden z nás 
pobral pásť, robil bača syr a valasi varili žinčicu. Okolo je-
denástej sa pastier vrátil nazad a podojili sme druhý raz. 
Potom sa šlo opäť na pašu a pripravili sa výrobky, tak ako 
doobeda. Večer sa dojilo do tretice. Ak sa robil syr aj žinči-
ca, s prácou sme boli hotoví až okolo jedenástej, takže sme 
si veľa nepospali,“ spomína Šimrák.

Ak ovčiarom zvýšil voľný čas, mnohí z nich sa pustili do 
vyrezávania drevených črpákov či palíc. Toto umenie uča-
rovalo aj Šimrákovi, ktorý sa jedenásť rokov živí rezbár-
stvom. Začínal s  menšími sochami, dnes je jeho tvorba 
rôznorodejšia.

Umelecké cítenie ovčiarov sa kedysi prejavovalo i pri výrobe 
odevných doplnkov, ktoré ich odlišovali od ostatných mu-
žov. „Boli to najmä zdobené pastierske kapsy, široké opasky, 
klobúky, kovové pracky a  iné ozdoby, napríklad spony na 
košele. Bačovia v Liptove nosili aj mosadzné prstene. K vý-
stroju ovčiarov patrili pastierske palice, valašky a často aj 
charakteristické hudobné nástroje,“ dopĺňa Zuskinová.

VETERINÁRNA KLINIKA
RUŽOMBEROK www.vetklinikrk.sk

Nám. A.Hlinku 71, Ružomberok           Po-Ut , Št-Pia: 9:00-12:00, 14:00-17:00, St: 9:00-12:00, 14:00-19:00, So: 9:00-12:00

• Jediná veterinárna pohotovost 
v Ružomberku.

• 4 veterinárni lekári. 
• Skúsenosti zo zahraničia.
• Nadštandardné vybavenie. 0908 369 389
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Preteky Ružomberskej bežeckej ligy, cyklistická horská 
časovka na Smrekovicu, kritérium na ružomberských 
schodoch, zastávka etapy pretekov Okolo Slovenska, sú-
ťaž v orientačnom behu, hokej a už pravidelné zápasy naj-
vyššej basketbalovej a futbalovej súťaže na Slovensku. 

To je stručný prehľad športových podujatí v meste počas 
septembra. Ružomberok je aj športové mesto. Stačí uviesť 
ďalší príklad.

Medzi okresnou elitou

Existuje len niekoľko okresných miest na Slovensku, kde sú 
v kolektívnych  športoch zastúpené na najvyššej ligovej úrovni 
až dva. Basketbal a futbal robia mestu, väčšinou, dobré meno. 

Podobne je to ešte v  Senici, Nových Zámkoch, Dunajskej 
Strede či Michalovciach, kde sa popri hokeji či futbale strieda 
niektorý z ďalších kolektívnych športov najvyššej úrovne. 

V Prievidzi a Komárne je dominantná menej sledovaná dvo-
jička športov – basketbal s volejbalom. Okresov je pritom 79.

Popri vypísanom zozname zaujmú aj ďalšie podujatia. Ča-
sovka na Smrekovicu je svojimi parametrami najťažším 
cestným horským cyklistickým podujatím u nás. 

Desaťdielna Ružomberská bežecká liga je asi prvá svojho dru-
hu a rozsahu v nejakom slovenskom meste. Je teda inšpirá-
ciou, mala by nastavovať trend a latku. Ak nebude stagnovať.

A potom sú tu Ružomberské schody. Po Vlkolínskom drapáku 
ďalšie unikátne podujatie z hlavy Petra Cigaňáka. Jedinečné 
sú nielen preto, že nikde na Slovensku sa trvalo nič podobné 
nejazdí, ale aj pre potenciál byť charakteristikou mesta. 

Po schodoch

Schody majú za sebou deväť ročníkov. Autor sa snaží ich 
myšlienku rozvíjať, pridal finančné odmeny, preteky po 

meste bez schodov, vznikla aj disciplína šortrek a, sa-
mozrejme, detské preteky. Má aj ďalšie nápady – nočné 
preteky na schodoch. Myšlienku, snahu a energiu uprieť 
nemožno.

Schodom ale k naplneniu potenciálu niečo chýba. Rok čo 
rok prichádza na hlavnú časť menej pretekárov. V začiat-
koch štartovalo cez 20 jazdcov, teraz deväť. A s nimi klesá 
aj počet divákov v uliciach.

Problémov je viac. Ako vždy, chronický nedostatok peňazí. 
Náročný cyklistický kalendár, kde každý víkend koliduje 
niekoľko podujatí, možno aj nedeľný termín, a určite aj sa-
motná náročnosť pretekov. Nie každý si trúfa.

Napríklad v Prahe, kde rovnaké podujatie robia 25 rokov, 
si dali dvojročnú prestávku. „Chceme najväčšiu kvalitu 
a  nechceme robiť kompromisy,“ vraví spoluorganizátor 
David Trávniček. 

Do Prahy chodí na schody mužská aj ženská svetová 
špička. Stavajú im aj umelé prekážky. Preteky sú v týžd-
ni, pretože ich spájajú s iným, zväčša víkendovým medzi-
národným cyklistickým podujatím v Čechách, kde prídu 
stovky aj profesionálnych cyklistov. Ľahšie sa potom pre-
sunú do Prahy.

Ružomberok nie je Praha. Ale aj toto je recept. Spojiť sa 
s cyklomaratónom vo Svite alebo inde v okolí, kde tiež pri-
tiahnu pretekárov, celodenné podujatie skrátiť, priniesť 
ku schodom aj nejaké kultúrno-spoločenské podujatia 
a tak z nich vytvoriť ozajstnú udalosť. 

Nesporne si to vyžaduje ešte väčšie úsilie a otvorenosť od 
organizátora, ale aj podporu od mesta a ďalších, ktorí sú 
ochotní na tomto ojedinelom podujatí participovať.

Text: Peter Kravčák     Foto: Cyklistické preteky na ružomberských schodoch. Zdroj: Autor

Marketing mesta
môže stáť aj na športe

Ružomberok je športovo unikátny, ale zatiaľ to nevie predať. Dôkazom sú cyklis-
tické preteky Ružomberské schody.
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Si vyštudovaný ekonóm, majiteľ stavebnej firmy, žiaden 
umelec alebo kunsthistorik. Ako a  kedy v  tebe skrsla 
myšlienka usporiadať Fullove dni? 

Inšpiráciou mi bol akademický maliar prof. Ján Kudlička, 
znalec a priateľ Fullu, ktorý viac ako tri desaťročia túžil pri-
pomínať si nejakou formou Fullovo dielo. Viackrát som sa 
s ním na túto tému zhováral. Až sa myšlienka stala realitou.

Aký je zmysel takéhoto festivalu? Čo ním sleduješ?

Mestá po celom svete sa usilujú vyzdvihnúť niečo zaujíma-
vé a pozitívne, čo je pre ne charakteristické, s čím sa môžu 
identifikovať, čo ich reprezentuje a funguje ako značka. Tak 
máme mesto vied (Valencia), mesto mostov (Porto), mesto 
veží (Praha) či mestá olympijských víťazov (Liptovský Mi-
kuláš, Banská Bystrica). A sú aj mestá, ktoré svoju značku 
budujú na osobnosti slávneho rodáka: Mozartov Salzburg, 
či Viedeň Gustáva Klimta. Ružomberok má Ľudovíta Ful-
lu: nadaného miestneho chlapca, z ktorého vyrástol zrelý, 
vzdelaný, slobodný a sebavedomý Európan. 

Zmyslom festivalu  je priblížiť dielo slávneho rodáka Ľu-
dovíta Fullu jednak Ružomberčanom, ako aj širokej ve-
rejnosti, a zároveň vďaka jedinečnosti Fullovej rozsiahlej 
a  pestrej tvorby dostať Ružomberok na kultúrno-spolo-
čenskú mapu Slovenska aj Európy.

Hovoríš o Ružomberku ako o meste Ľudovíta Fullu. Niekto 
by mohol namietať, že mesto predsa má významnú dejino-
tvornú osobnosť – Andreja Hlinku. Narodil sa v Černovej, 
tu pôsobil, zomrel, v meste má aj svoje mauzóleum. Mesto 
už má istú značku v podobe Andreja Hlinku.

Áno, Andrej Hlinka je jedna z najvýznamnejších osobností 
Slovenských dejín a nespochybniteľne patrí k Ružomber-
ku. Sám som na Hlinku ako lokálpatriot hrdý. Z historic-
kého hľadiska však nie je všeobecne prijímaný „bez po-
škvrny“. Ľudovít Fulla môže byť značkou mesta, ktorá by 
bola prijímaná bezvýhradne. 

Kto vlastne festival FULLOVE DNI organizoval?

Nultý ročník festivalu FULLOVE DNI boli najmä oslavou 
50. výročia postavenia Galérie Ľudovíta Fullu v  podobe 
výstav, koncertov a  ďalšieho pestrého programu, pri-
praveného pod kuratelou riaditeľky Fullovej galérie pani 
Zuzany Gažíkovej a jej kolegov, ďalej  fundovanými odbor-
níkmi, výtvarníkmi a kunsthistorikmi. Fullove dni vyvr-

cholili predstaveniami folklórnych súborov Liptáčik a Lip-
tov, premiérou dokumentu o  Fullovi s  názvom Zamatne 
od Zuzany Hruškovej, vystúpeniami domáceho zoskupe-
nia RK Jazz Band, rapera Ley Skeletonn, žilinskej world-
music skupiny Banda a  legendárneho Vidieku s Jankom 
Kuricom.  Iniciátorom projektu som ja, autormi projektu 
sú už spomenutá Zuzana Gažíková, Anton Šulík a  Peter 
Hajdin. Odborne sme úzko spolupracovali s Jánom  a Bori-
som Kudličkom. Festival sa konal s podporou občianskeho 
združenia Inštitút RK a pod záštitou Slovenskej národnej 
galérie a mesta Ružomberok.

Ak boli Fullove dni 2019 nultým ročníkom, môžeme sa te-
šiť na 1. ročník?

Môj, respektíve náš úmysel pomáhať Ružomberku je dl-
hodobý. Každoročne organizovať viacdňový mestský 
festival, ktorého poslaním je pripomínať Fullov príbeh, 
zviditeľňovať to najlepšie z domácej scény, prinášať nové 
podnety, meniť tvár mesta a  skvalitňovať život v  ňom. 
Tak že odpoveď je áno. Ružomberčania sa už teraz môžu 
tešiť na 1. ročník Fullových dní.

Bude Ružomberok mestom 
Ľudovíta Fullu?

Robo Kolár (dnes trochu inak)

Interview Roba Kolára s Robom Kolárom o Fullových dňoch 2019.



ustanovená rozhodnutím MV SR č. 000 -2019/007490

číslo osobitného účtu: SK05 0900 0000 0051 5416 9506

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ
VEREJNÁ ZBIERKA

ĎAKUJEME, že podporíte
rodiny v núdzi, osamelých a chorých ľudí.

 SOŠ polytechnická, Ružomberok - rekonštrukcia budovy dielní, objekt D1 
 SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy spojovacej chodby objektov D1, D2

 SOŠ polytechnická, Ružomberok - odstránenie havarijného stavu autodielne

 SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy strechy telocvične so zateplením - havarijný stav
 Gymnázium, Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní
 Obchodná akadémia, Ružomberok - stavebné úpravy a zateplenie telocvične - II. etapa
 Liptovské múzeum v Ružomberku - obnova objektov - archeologický skanzen Havránok
 Likava – centrum sociálnych služieb - stavebné úpravy strešného plášťa – bloky A a D

ZOZNAM INVESTIČNÝCH AKCIÍ V OKRESE RUŽOMBEROK - 2019/2020:
Realizované 

investičné akcie 

2019

Investičné akcie 

pred ukončením

Plánované 

investičné akcie 

2019/2020

Dočkajú sa novej strechy  
Centrum sociálnych služieb Likava, ktoré bolo v júli tohto roka poškodené silným krupobitím po-
trebuje novú strechu. Odborníci v súčasnosti pracujú na variantných riešeniach a rozpočtoch. Boli 
zrealizované aj sondy na určenie skladby striech, ktorých cieľom je vyzistiť či strechy boli vybudované 
v súlade s projektovou dokumentáciou a či materiálové charakteristiky zodpovedajú navrhovaným, 
nakoľko existuje pochybnosť o použitom materiáli – ten vydržal len šesť rokov. V roku 2013 župa in-
vestovala v rámci projektov cez fondy EU v zariadení na stavebné úpravy, nadstavbu, zateplenie a nové 
strechy približne 2,4 milióna eur. V súčasnosti sa pracuje na výbere zhotoviteľa na opravu strechy na 
blokoch „A“ a „D“, kde bude použitá plechová falcovaná krytina. Náklad na opravu bude približne 
180 000 eur. V rámci opravy bude vymenená aj tepelná izolácia z minerálnej vlny a bude aplikovaná 
striekaná tepelná izolácia z PUR peny, takže okrem krytiny sa rieši aj zateplenie strešnej konštrukcie. 
Riešenie blokov B a C bude upresnené v najbližších dňoch. Vzniku podobných situácií sa kraj snaží 
zamedziť prísnejším verejným obstarávaním, ako aj kritériami na výber zhotoviteľa.

INZERCIA

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Žilinský samosprávny kraj so sídlom na Komenského ulici č. 48, 011 09 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľ organizácie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod lipami 105/16, 033 01 Liptovský Hrádok

Kvalifikačné požiadavky a podmienky zaradenia uchádzačov do výberového konania
sú zverejnené na internetovej stránke www.zilinskazupa.sk

v časti „Samospráva“, v rubrike „Aktuálne správy“ a „Voľné pracovné miesta“.



rmagazin.sk

Ešte viac
skvelého čítania na

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

instagram.com/ruzomberskymagazin/
Aj na instagrame:

vyjde 24. 10. 2019.
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
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