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SPOZNAJTE TO NAJLEPŠIE,

      ČO NA LIPTOVE MÁME



INZERCIA

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 
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Milí čitatelia,
sú vás už stovky, ktorí ste si zvykli každý mesiac zakúpiť 
Ružomberský magazín. A čo nás teší ešte viac, rozhodnu-
tie ponúknuť vám informačne a tematicky nasýtený we-
bový portál sa ukázalo ako správne a potrebné. Viac ako 
tisíc návštev denne zaznamenávame na našej stránke už 
päť mesiacov po sebe. Ďakujeme!
Napriek jednoznačne pozitívnej spätnej väzbe niekto-
rí stále čakajú na to, kedy sa už „konečne“ zmeníme na 
volebný plátok. Ak nás čítate pozorne, v tomto smere ste 
a budete sklamaní. Chválime a kritizujeme na všetky stra-
ny, a takto to aj zostane. 
V týchto týždňoch si zrejme každý vyhradil niekoľko dní 
na voľno a oddych, a k tomu hľadá jednoduchšie čítanie. 
Čiastočne sme tomu prispôsobili aj júlové číslo magazínu. 
V letne ladenej hlavnej téme sme sa odľahčene zamýšľali, 
hľadali a pýtali, prečo a kam by mali turisti chodiť v dol-
nom Liptove. Možno vám to pomôže, keď budete najbližšie 
niekomu rozprávať, ako je u nás krásne.
Dozviete sa tiež, kde sa môžete dobre okúpať, aký klenot 
máme v podobe RK Jazz Bandu, akým bojovým športom 
sa venujú Ružomberčania, ako sa žije psom v ružomber-
skom útulku a rekapitulujeme aj tri desaťročia pôsobenia 
Alojza Kostelanského v pozícii ružomberského farára.
A komu by predsa len chýbalo trochu politiky, môže si pre-
čítať rozhovor s ďalším z možných kandidátov na primátora 
či s okresným šéfom ešte stále najsilnejšej politickej strany.
Príjemné čítane vám želá
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Koncom augusta sa v  Ružomberku 
majú konať mládežnícke európske 
Delfské hry, ktoré možno označiť za 
akúsi umeleckú olympiádu mladých. 
Zrodila sa v roku 2000 v Rusku.

Organizátori v  oficiálnych podkla-
doch tvrdia, že realizáciu podujatia 
má na starosti Národná Delfská rada 
Slovenskej republiky a primátor Ru-
žomberka s  podporou vlády SR, Mi-
nisterstva kultúry SR, Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych zá-
ležitostí SR, Ministerstva školstva 
SR, Žilinského samosprávneho kraja 
a za účasti riaditeľstva Medzinárod-
ného Delfského výboru. 

Hrozí šírenie propagandy, domnieva 
sa rezort diplomacie

Úrad vlády SR aj všetky zmienené 
ministerstvá však Ružomberskému 
magazínu potvrdili, že Delfské hry 
žiadnym spôsobom nepodporujú. 

Najráznejšia odpoveď prišla z rezortu 
diplomacie. „Ministerstvo zahranič-
ných vecí a  európskych záležitostí 
SR nepodporilo – finančne ani inak 
– organizovanie tzv. Delfských hier, 
osobitne nie v termíne výročia augus-

tových udalostí z roku 1968, ktorý by 
mohol byť zneužitý na propagandis-
tické účely a  na šírenie dezinformá-
cií či prekrúcanie faktov o  invázii do 
Československa pred 50 rokmi,“ uvie-
dol hovorca ministerstva zahraničia 
Peter Susko. 

Podobnú kritickú odpoveď sme do-
stali aj od Žilinského samosprávneho 
kraja.

Asistent primátora: K  pochybeniam 
došlo na našej strane

Informácie o  tom, že konanie Delf-
ských hier v  Ružomberku podporujú 
jednotlivé slovenské ministerstvá, 
boli podľa asistenta primátora Micha-
la Praženicu predpripravené v  prvej 
polovicu roku 2017. 

„V  tom čase nám bol neoficiálne ko-
munikovaný prísľub podpory vlády. 
Medzičasom bol vypracovaný vami 
spomínaný oficiálny dokument, ktorý 
bol preložený z ruského jazyka a do-
plnený o  parametre pripravovaných 
Delfských hier v  Ružomberku. Je 
našou veľkou chybou, že sme v tom-
to dokumente uviedli podporu vlády 
a  ministerstiev pred tým, než sme 

mali písomne potvrdenú záštitu,“ 
vysvetľuje Praženica, podľa ktorého 
záštitu nad podujatím napokon ne-
prebralo žiadne ministerstvo.

Negatívne súvislosti netreba podľa Pra-
ženicu hľadať ani za termínom poduja-
tia, ktorý sa prekrýva s 21. augustom. 

„Pôvodný termín konania Delfských 
hier bol 27. – 31. august 2018. Termín sme 
o týždeň dopredu posunuli pre to, že sme 
mali problém s  kapacitou ubytovania. 
Súťažiaci majú byť ubytovaní na inter-
nátoch, kde sa od 27. augusta už ubyto-
vávajú študenti. Chybou je, že nešťastnú 
zhodu dátumov sme si uvedomili veľmi 
neskoro,“ ozrejmuje Praženica.

„Vylučujem akúkoľvek formu propa-
gandy, Medzinárodný Delfský výbor 
v minulosti získal záštitu od UNES-
CO, jedná sa o apolitickú organizáciu 
a udalosť,“ obhajuje bezproblémovosť 
podujatia asistent ružomberského 
primátora.

Podľa posledných neoficiálnych in-
formácií mesto napokon zvažuje úpl-
né zrušenie organizovania Delfských 
hier alebo aspoň ich presunutie na iný 
termín.

Organizovanie Delfských hier v Ružomberku kritizuje aj ministerstvo zahranič-
ných vecí.

Text: Peter Kravčák Foto: Autor

Delfské hry vyvolávajú
priveľa otáznikov
Text: Imrich Gazda
 Foto: Riaditeľ Delfských hier Vladimir Ponyavin (vľavo) odovzdáva zástavu Delfských hier primátorovi Igorovi Čomborovi. Zdroj: Peter Kravčák
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Pre plánovanú rekonštrukciu Hor-
skej ulice vyčlenilo mesto na rok 2016 
v  rozpočte 200-tisíc eur. Do verejnej 
súťaže sa prihlásilo sedem staveb-
ných spoločností, pričom najnižšiu 
cenu navrhla firma Dopstav z Brezy. 
Vyhrala s ponukou 171-tisíc eur. 

Firma mala stavbu dokončiť do decem-
bra 2016. Napokon skončila až v  júli 
2017. „Podľa zmluvy mala firma za 
každý deň platiť pokutu 0,5 percenta 
zo zmluvy o dielo. To je takmer 223-ti-
síc. Nie je zrejmé, akým spôsobom a či 
vôbec si mesto túto pokutu uplatnilo,“ 
konštatuje vo svojej správe hlavný kon-
trolór mesta Vladimír Trnovský.

Niečo nespravili, iné spravili navyše

Zlyhania však kontrolór zistil aj pri sa-
motnej realizácii diela. Na jednej strane 
došlo k zníženiu ceny kvôli nevybudova-
niu šácht, zavedenie menšieho potrubia 
či nevybudovanie nového žľabu na daž-
ďovú vodu. Na druhej strane sa cena na-
výšila väčším objemom búracích prác, 
asfaltovania, ručného kopania či spev-
ňovania nestabilného terénu. 

Všetky nevykonané aj naviac urobené 
práce mali byť zazmluvnené dodat-

kom. „K uzatvoreniu dodatku, kde by 
sa zmluvné strany dohodli na zmene 
zmluvy o znížení, respektíve navýše-
ní prác, však nedošlo,“ zistil hlavný 
kontrolór.

Mesto tak doplatilo za práce naviac 
28-tisíc eur, takže rekonštrukcia 
napokon dokopy stála 194-tisíc eur. 
Takmer 9-tisíc eur z  toho bolo podľa 
kontrolóra vyfakturované za práce, 
ktoré neboli zrealizované.

„Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je 
možné len formou písomných dodat-
kov, ktoré sú platné, ak sú riadne po-
tvrdené a podpísané oprávnenými zá-
stupcami obidvoch zmluvných strán,“ 
hovorí podľa kontrolóra zmluva. 

V  skutočnosti však všetky uvedené 
práce boli vykonané a  potvrdené zo 
strany mesta len na základe podpi-
su vedúceho investičného oddelenia 
Pavla Dobrodeja.

Čo s tým?

„Nesúhlasím so závermi kontroly. Viem 
to doložiť fotodokumentáciou, zápis-
mi zo stavebného denníka. Žiadal som 
o nezávislý stavebný audit, ale bol za-

mietnutý,“ vysvetľoval pred poslanca-
mi mestského zastupiteľstva Dobrodej.

„Sú to vážne zlyhania a  vrhá to zlé 
svetlo na Pavla Dobrodeja, ako aj na 
vás, pán primátor. Ako chcete vyko-
nať nápravu?“ reagoval poslanec Mi-
roslav Zuberec.

„Prečo na mňa? Nevtierajte publiku 
mylné názory. Vyprosujem si to od 
vás. Neprišiel som sa sem obohacovať. 
Musí sa to všetko dôkladne prešetriť 
a  potom vykonám rozhodnutie a  ná-
pravu. Nepošlem na trestné stíhanie 
vedúceho oddelenia, kým v tom nebu-
dem mať jasno,“ oponoval primátor.

Poslanci napokon zaviazali vedenie 
mesta vykonať nápravu do konca 
septembra.

Hlavný kontrolór navrhuje zistiť 
mená všetkých zodpovedných za-
mestnancov a identifikovať mieru ich 
zavinenia, vrátane možnosti prekro-
čenia svojich kompetencií, pretože 
chyby pri realizáciách investícií sa zo 
strany mesta opakujú. 

Spoločnosť Dopstav by podľa Trnov-
ského mala dielo dobudovať alebo na-
viac vyplatené peniaze vrátiť.

Podľa zistení hlavného kontrolóra mesta sú za predraženú opravu Horskej ulice 
v Rybárpoli zodpovední niektorí zamestnanci mestského úradu.

Mesto zaplatilo za rekonštrukciu 
ulice o 9-tisíc eur viac
Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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Zničené kuríny, úle či ovocné sady. 
Dolnoliptákov, ktorí nedobrovoľne po-
hostili medvediu návštevu, pribúda. 

Ojedinelé už nie sú ani stretnutia 
s medveďom. Kým niektoré prebehnú 
relatívne pokojne, nedávno napadnu-
tý rybár na Liptovskej Mare demon-
štruje podstatne horší priebeh stretu. 

Niektorí vidia riešenie v  odstreloch. 
Nie je to však také jednoduché. Med-
veď hnedý je u nás zákonom chráne-
né zviera. Výnimku na odstrel udeľu-
je ministerstvo životného prostredia 
– aj to len za určitých podmienok. 

Vizitka ľudí aj premnoženie 

Čo vlastne primälo šelmu opustiť 
jej prirodzené prostredie a  potulo-
vať sa v  blízkosti ľudských obydlí? 
„Hlavnou príčinou straty plachosti 
je komunálny odpad. Pre medvede 
predstavuje síce neprirodzenú, no 
vysokohodnotnú a  ľahko dostupnú 
potravu,“ uviedol pre Ružomberský 
magazín hovorca ministerstva život-
ného prostredia Tomáš Ferenčák. 

Atraktívny zdroj potravy predstavu-
jú tiež poľnohospodárske plodiny, za 

ktorými medvede pravidelne migrujú. 
Pri ich presune do ľudského prostre-
dia zohráva rolu aj zmenšovanie pri-
rodzených biotopov medveďa, napr. 
výstavbou oplotených diaľnic, menuje 
ďalšie dôvody Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky (ŠOP SR).

Ukazuje sa však, že ide o komplexnej-
ší problém. Prirodzené prostredie to-
tiž medveďom ukrojuje nielen ľudská 
činnosť, ale aj jeho vlastný druh – a to 
premnožením.

Na území ružomberských mestských 
lesov odhadujú lesníci približne 25 
medveďov. „Určenie optimálneho počtu 
je problematické, závisí to od mnohých 
faktorov. Z niektorých analýz však vy-
plýva, že v našich prírodných podmien-
kach je únosný jeden jedinec medveďa 
na 1000 – 1500 hektárov,“ tvrdí riaditeľ 
Mestských lesov Milan Šlávka. Vzhľa-
dom na ich rozlohu je tak medveďov 
trojnásobne viac, než by malo byť. 

Problémy s medveďom? Hláste ich 

Pri problémoch s  medveďom treba 
mať v  hľadáčiku aj Štátnu ochranu 
prírody SR – Zásahový tím pre med-
veďa hnedého na Slovensku. Práve 

jej majú občania hlásiť škody na poľ-
nohospodárskych plodinách, hospo-
dárskych zvieratách, včelstvách či 
nebezpečné strety. 

Po nahlásení prebehne v  danej lo-
kalite monitoring. Po vyhodnotení 
situácie však nemusí automaticky 
nasledovať verdikt – odstrel. „Ide 
skôr o zavedenie preventívnych opat-
rení a prácu s verejnosťou. Usmrtenie 
medveďa predstavuje poslednú va-
riantu riešenia vzniknutej situácie,“ 
ozrejmuje postup ŠOP SR. Jedným 
z  dôležitých krokov je dôkladné za-
bezpečenie komunálneho odpadu. 

Podľa lesníkov je nevyhnutné zredu-
kovať počet medveďov. Odstrel ako 
výnimka zo zákona je však vyložene 
čiastkové riešenie problému, myslí si 
riaditeľ ružomberských mestských 
lesov. „Jediným východiskom je ce-
loplošné zníženie stavov medvedej 
populácie pod dohľadom štátu. To 
znamená, že medveď sa stane pred-
metom poľovníckeho plánovania,“ na-
vrhuje riešenie Šlávka.

Kým poľovníci žiadajú znížiť počet medveďov, ochranári a envirorezort vnímajú 
odstrel ako posledné možné riešenie a zdôrazňujú prevenciu.

Problémy s premnoženými 
medveďmi pretrvávajú
Text: Nikola Marhefková     Foto: Janko Ferlic, pexels.com
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Spišský diecézny biskup Štefan Sečka 
rozhodol, že k 30. júnu v úrade farára 
Farnosti sv. Ondreja apoštola v  Ru-
žomberku skončil Alojz Kostelanský. 
Miestnym farárom bol od roku 1991. 

Kostelanský, ktorý sa v polovici júna 
dožil 65 rokov, však neodchádza ďa-
leko. Od 1. júla sa stal farárom v Lip-
tovskej Osade.

K 1. júlu sa zároveň novým ružomber-
ským farárom stal 50-ročný Dušan 
Škrabek, ktorý uplynulé štyri roky 
pôsobil na rektoráte KU ako riaditeľ 
vnútornej správy. Do úradu ho 10. júla 
uviedol liptovskomikulášsky dekan 
a ružomberský rodák Stanislav Culka. 

V ten istý deň do farnosti nastúpili aj 
dvaja noví kapláni – Vladimír Fedorek 

a Tomáš Lieskovský nahradili odchá-
dzajúcich Pavla Garbiara a Jozefa Su-
rovčeka. Tretím kaplánom ostáva aj 
naďalej Vladimír Bača.

Nový farár Škrabek nie je pre Ružom-
berčanov úplne neznámy. „V Ružom-
berku pôsobím už od roku 2014. Síce 
som nebol priamo v pastorácii, praco-
val som na Katolíckej univerzite, ale 
vo farnosti som vypomáhal celebro-
vaním svätých omší v nedeľu a spove-
daním pred väčšími sviatkami, takže 
som ju bližšie spoznal,“ povedal Škra-
bek pre Ružomberský magazín.

„Ružomberok je veľká, náročná far-
nosť. Zároveň živá, s  hlboko zakore-
nenou vierou. Pôsobí tu viacero spo-
ločenstiev a  spevokolov, do kostola 

chodieva veľa detí a  mladých rodín. 
Trochu horšie je to na sídliskách, na 
ktoré by som sa chcel aj s mojimi kap-
lánmi viac zamerať,“ načrtol svoje 
plány nový farár. Jedným z  cieľov je 
aj prehĺbenie spolupráce s ostatnými 
kresťanskými cirkvami pôsobiacimi 
na území mesta. 

Nového farára privítali aj veriaci v Čer-
novej. Jozefa Trstenského, ktorý bude 
ďalej pôsobiť v Liptovskej Lúžnej, na-
hradil Richard Jurík, ktorý doteraz pô-
sobil v oravskej farnosti Čimhová.

Novým švošovským farárom sa zasa 
stal Vladimír Littva, ktorý zároveň 
pôsobí na Fakulte zdravotníctva Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku.

Po 27 rokoch na čele ružomberskej rímskokatolíckej farnosti Alojza Kostelanské-
ho vystriedal Dušan Škrabek.

Nových farárov majú 
v Ružomberku, Černovej,
aj vo Švošove
Text: Imrich Gazda

stručne
 ‣ Komunálne voľby budú 10. novembra. V Ružomberku budeme naďalej voliť 25 poslancov 

v 11 obvodoch.

 ‣ Ministerstvo životného prostredia zamietlo dovolanie obyvateľov Hrboltovej voči finálnemu 
návrhu diaľničného úseku Hubová – Ivachnová. Tí sa však plánujú opätovne odvolať. 

 ‣ Riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice Peter Lofaj ku koncu júna odstúpil z funkcie. Povere-
ný vedením bol jeho zástupca pre vojenské činnosti Miroslav Angelovič.

 ‣ Mesto a spoločnosť Mondi SCP podpísali aj tento rok memorandum o spolupráci. Fabrika sa 
zaviazala poskytnúť mestu ročné benefity vyčíslené na takmer 1,2 milióna eur.

 ‣ Mesto prijalo v poradí tretí Komunitný plán sociálnych služieb. Dôležité je podľa neho zriadiť 
núdzové ubytovanie pre osamelých rodičov s deťmi, krízové centrum pre deti, ale aj záchytku 
a sociálne centrum pre dôchodcov so zdravotnými ťažkosťami.
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1. Dať si rande so svojím mestom

Zakrpatená kondička dostane mierne 
zabrať, pľúca zaťažia trhané nádychy 
a výdychy. Návšteva jednej z ružom-
berských dominánt je spätá s  vyna-
ložením značnej fyzickej námahy. No 
pridŕžanie sa mohutného bieleho záb-
radlia zaistí ako-takú stabilitu a člo-
vek výstup po Školskom schodišti ne-
banuje. Výhľad zhora vykompenzuje 
tých 155 schodov v nohách.

Na Námestie Andreja Hlinku ich 
vedie šiestimi schodiskami dokopy 
579. Ak by mal mať Ružomberok svoj 
soundtrack, navrhujeme Müllerovu 
skladbu Po schodoch.

Stačí spraviť 180-stupňový obrat 
a  môžeme sa zrakom vpiť do viac 
než storočnej budovy radnice: ďalšej 

mestskej stavby s  dobovým vzhľa-
dom, z ktorej sála história. Aj keď in-
teriér niekedy prináša zdvihnutý tlak 
v  podobe rozhodnutí funkcionárov, 
srdce pookreje aspoň pri šate budovy.

Pár krokov je vzdialené mauzóleum 
Andreja Hlinku. Telesné ostatky čer-
novského rodáka by však návštevní-
ci hľadali márne. V obave z Červenej 
armády ich na konci druhej svetovej 
vojny odviezli. Dodnes sa nevie kam.

V  meste prebýva aj najstarší Andrej 
na Liptove. V  úctyhodnom veku 512 
rokov vyzváňa z  veže farského kos-
tola sv. Andreja. Terajší katolícky 
chrám slúžil počas svojej histórie aj 
evanjelikom. Tí majú v  súčasnosti 
vlastný kostol. Svoju modlitebňu mali 
i židia – ich synagóga (spolu s mauzó-

leom „položka“ v zozname národných 
kultúrnych pamiatok) sa po rekon-
štrukcii transformovala na priestor 
pre rozmanité kultúrne podujatia.

Dva na sebe uložené kvádre – Galéria 
Ľudovíta Fullu – sú vďaka výstavám 
nielen miestom estetického poteše-
nia, ale i  nadobúdania či prehlbova-
nia zručností v  pravidelných tvori-
vých dielňach. A  oplatí sa odbehnúť 
aj k susedom v Liptovskom múzeu.

2. Podať si ruku s umelcom

Mesto netvoria budovy, ale predovšet-
kým ľudia. A  Ružomberok bol vždy 
miestom kultúry a  umenia. Výpočet 
osobností, ktorí sa tu narodili a  pô-
sobili, počnúc majstrom Ľudovítom 
Fullom, by mnohonásobne presiahol 
rozsah nasledujúcich riadkov.

Čo by mal – nielen počas tohto leta – okúsiť každý obyvateľ či 
návštevník Ružomberka a jeho okolia?

Našich
dolnoliptovských naj
Text: Redakcia     Foto: Anna Šenkeríková
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Spomeňme preto aspoň (niektorých) 
žijúcich. Stálicami literárnej bran-
dže sú Jozef Karika, Jaroslav Rezník 
starší či Anton Lauček. Široké rady 
Literárneho klubu ružomberských 
spisovateľov sú však dôkazom, že 
dolný Liptov kvalitnou literatúrou 
naozaj žije.

A  nielen literatúrou. Ružomberský 
Cech architektov združuje viacero 
oceňovaných architektov. Viete na-
príklad o  tom, že hlavným architek-
tom nášho hlavného mesta bol Ru-
žomberčan Štefan Šlachta?

V hereckej brandži kroky hollywood-
ského velikána z  Ružomberka Petra 
Lorreho nasledujú Peter Marcin, Igor 
Adamec či Silvia Šuvadová.

Neznámou, ale o  to výraznejšou 
osobnosťou módneho návrhárstva je 
„miss crazy“ Lenka Sršňová. V  hu-
dobnej brandži zasa rezonuje meno 
skladateľa Petra Machajdíka.

3. Zdolať Choč

Ružomberok je mesto v prírode, ob-
kolesené Veľkou Fatrou, Nízkymi 
Tatrami a  Chočskými vrchmi. Po-
núka jednodňové túry aj viacdňové 
etapy. Či už je to Čebrať, Sidorovo, 
Choč, Smrekovica, Prašivá, Raky-
tov, hrebeň Veľkej Fatry, vodopády, 
Malinné Brdo, Matejkovo, Bystré, 
Ludrovská, Ľubochnianska či Čut-
kovská dolina alebo mnohé ďalšie 
lokality.

„Odporučil by som jednoznačne Choč. 
Nemá blízko seba žiadny podobne vy-
soký vrch. A  preto pri dobrej viditeľ-
nosti vidíte Tatry, Malú aj Veľkú Fatru 
a cez Oravu až do Poľska. Na západe 
sa dá dovidieť až do Čiech. Výhľady, 
aké nezažijete len tak hocikde na Slo-
vensku,“ odporúča zanietený turista 
a  vedúci Informačného centra v  Ru-
žomberku Milan Kolčák.

A  keď už budete v  okolitej prírode, 
dobre sa obzerajte. Je celkom možné, 
že zbadáte medveďa či jeleňa, začuje-
te hlucháňa alebo murárika, nájde-
te huby aj lesné ovocie a  napijete sa 
z  niektorého z  množstva prírodných 
či minerálnych prameňov.

4. Osviežiť sa minerálmi

Práve bohatstvo výdatných minerál-
nych prameňov zatraktívňuje prírod-
né bohatstvo dolného Liptova. Ťažia 
z neho aj v Bešeňovej. V jej chotári sa 
nachádza približne štrnásť prame-
ňov. Podobne ako piešťanské či tren-
čianskoteplické patria medzi najvy-
hľadávanejšie.

V  Lúčkach je liečivých minerálnych 
prameňov o viac ako polovicu menej, 
no obľúbenosti miestnych kúpeľov to 
neuberá. Mnohým sa toto miesto vry-
je do pamäti aj vďaka majestátnemu 
vodopádu, na ktorý natrafíte priamo 
v obci.

V  neďalekej Kalamenskej doline vy-
viera menší termálny prameň s teplo-
tou vody 33 stupňov. V prírodnom ja-
zierku si tak môžete dopriať príjemné 
kúpanie aj v chladnejších mesiacoch. 
Počas leta je tiež veľmi využívané tra-
vertínové jazierko pri Rojkove.

Pramenitou vodou môžete uhasiť 
smäd v  Korytnici či Ľubochni, nie-
kdajších kúpeľných veľmociach. Lip-
tovská Lúžna, Hrboltová, Liptovská 
Osada, Liptovské Sliače, Štiavnička či 
Ludrová – aj v týchto lokalitách sa pre-
dovšetkým s medokýšmi, čo je ľudový 
názov pre železitú minerálnu vodu, 
roztrhlo vrece. Tak teda na zdravie!

5. Opáčiť miestne dobroty

Návštevu liptovských končín by mal 
náležite pocítiť aj žalúdok. „Vcucnu-
tie“ do tunajších salašov je niečo ako 
povinná jazda. 

Niektorých etnológov by mohla po-
medzi sústa bryndzových halušiek 
či pirôh mierne rozladiť skutočnosť, 
že tieto pochutiny titulujeme ako ná-
rodné jedlá, hoci „prabryndza“ je de-
dičstvom rumunskej valašskej kolo-
nizácie. Slaný ovčí syr si však domáci 
modifikovali natoľko, že táto výdat-
ná dobrota sa oprávnene môže hrdiť 
prívlastkom slovenská. 

Pri syroch ešte ostaneme. Ktoré iné 
jedlo by ste si na Liptove mohli zakú-
piť ako suvenír? Dozaista by aj bôčik 
mal svoje čaro, no mnohoraké vari-
ácie liptovských syrov – údené, neú-

Ludrovský kostolík, Foto - Wikipedia



10 - téma

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

dené, parenice, oštiepky, korbáčiky 
či nite – charakteristicky obťažká-
vajú výklady suvenírových stánkov. 
A dlho sa tam neohrejú.

To pravé kapustové ponúka mete-
ník. Koláč, ktorého hlavnú ingre-
dienciu tvorí kyslá kapusta, kedysi 
miestni jedávali namiesto chleba. 
Sýtil ich doma, pri robote v  lese, aj 
na poliach. 

Kulinárska hádanka – sú to plnené 
bravčové črevá, ale nie sú to jaterni-
ce. Indícia – najnovší kandidát na eu-
rópsku ochrannú známku. Správna 
odpoveď – liptovské droby. Presná 
receptúra je výrobným tajomstvom, 
no vytrénované chuťové receptory 
identifikujú zemiaky, cibuľu, škvar-
ky, majorán či soľ. Skutoční gurmáni 
poznajú aj ich tenšiu verziu s príznač-
ným názvom – šialence. 

6. Podľahnúť folklóru

Energiu vám na dolnom Liptove ne-
dodajú len prírodné krásy, dobré 
jedlo a pitie, ale aj krása a šikovnosť 
miestnych obyvateľov. Nádherne vy-
cifrované dievky a ešte vycifrovanejší 
mládenci, cimbalová muzika, šikovní 
remeselníci... Na dolnom Liptove sa 
na kultúrne dedičstvo nezabúda.

Načerpať ľudovú atmosféru môžete 
napríklad vo Vlkolínci. Letné prázd-

niny ponúkajú Remeslofest či tradič-
nú Nedeľu vo Vlkolínci.

A  keď už tam budete, nakuknite aj 
do humna oproti galérii. Možno tam 
natrafíte na umeleckého rezbára 
Rastislava Sabuchu, ktorý sa usilu-
je zachytiť v  dreve obraz pôvodného 
vzhľadu podhorskej osady, ktorej oby-
vatelia zasvätili život tvrdej práci.

Takmer v každej dolnoliptovskej obci 
nájdete folklórne zoskupenie, ktoré 
sa svojich tradícií nehodlá vzdať a ob-
vykle umelecky doladí každú dedin-
skú akciu. Husia koža vám nabehne aj 
z  vystúpení ružomberského Folklór-
neho súboru Liptov.

Vďaka desiatkam zanietených fol-
kloristov si dolný Liptov pripomína 
fašiangové bursy, pochovávanie basy 
pred pôstom, vynášanie Moreny, sta-
vanie mája, pálenie jánskych ohňov či 
iné pradávne zvyky našich predkov.

7. Okúsiť černovské genius loci

Černová, to nie je len pár riadkov 
v  učebniciach dejepisu o  Andrejovi 
Hlinkovi a  černovskej masakre. Aj 
keď práve táto osobnosť a s ňou spä-
tá tragická udalosť je to, čo najviac 
poznačuje ducha tejto ružomberskej 
mestskej časti.

Práve počas týchto mesiacoch sa 
o  Černovej hovorí o  čosi viac. Aj keď 
stále menej, ako by si to zaslúžila. 
V októbri sme si pripomenuli 110. vý-
ročie černovskej masakry a v augus-
te si pripomenieme 80. výročie smrti 
Andreja Hlinku. 

Hlinkov rodný dom, ním postavený 
kostol Ružencovej Panny Márie, aj 
pamätník obetiam černovskej tragé-
die vám ochotne ukáže nielen skúse-
ná sprievodkyňa Mária Hatalová, ale 
ktorýkoľvek z právom hrdých obyva-
teľov historickej Černovej.

8. Nadýchnuť sa histórie 

Aj keď Vlkolínec a  Černová neod-
mysliteľne patria k  ružomberským 
dejinám, netreba zabúdať ani na ne-
prehliadnuteľný hrad Likava, nad 
Kalamenmi ukryté ruiny Liptovské-
ho hradu, archeoskanzen Havránok 
s  jedinečnými keltskými nálezmi či 

Foto - Pixbay.com
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Kaštieľ sv. Žofie v Ružomberku. Teda, 
pardon, v najstaršom objekte v meste 
už len nakúpite.

Či už ste veriaci alebo nie, obísť by 
ste nemali ani trojicu fascinujúcich 
kostolíkov. Najznámejší je legendami 
o templároch opradený gotický Kostol 
Všetkých svätých v  Ludrovej-Kúte. 
Menej známym, ale nemenej tajom-
ným je románsko-gotický Kostol sv. 
Martina v  Martinčeku s  nádherne 
reštaurovanými nástennými maľ-
bami. A, áno, aj s týmto kostolom sú 
späté archeologickými výskumami 
nepotvrdené legendy o templároch.

Trojicu gotických skvostov uzatvára 
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 
v  Hrboltovej. Ten bol síce postavený 
až v 19. storočí, ale obsahuje zachova-
né presbytérium z 13. storočia. V roku 
2011 reštaurátori odkryli pôvodné 
konsekračné kríže a  dokonca aj ne-
zvyčajnú vizitku majstra, ktorý sa 
v pôvodnej gotickej svätyni pod svoje 
dielo podpísal vlastnou dlaňou. 

9. Prebehnúť sa ulicami

Nohy vás na dolnom Liptove môžu 
bolieť nielen z  návštevy početných 
pamiatok, ale aj z  behu ulicami Ru-
žomberka. Nebojte sa, niet pred kým 
utekať, nikto vás odtiaľ nebude vyhá-
ňať. Práve naopak. Miestne bežecké 
podujatia priťahujú športovú verej-
nosť z  blízka aj z  ďaleka. Množstvo 
bežeckých pretekov práve v  tomto 
roku, vďaka jedinečnej Ružomberskej 
bežeckej lige, explodovalo do neuveri-
teľnej početnosti. 

Rozmohla sa tiež horská cyklistika 
na všetky spôsoby, a  ak by sme do 
kokteilu pridali ďalšie jednorazové 
podujatia a turnaje, ktoré sú otvorené 
verejnosti – plážový volejbal, nohejbal, 
nočný skialpinizmus, tenisové, florba-
lové, biliardové a mnohé iné – konšta-
tovanie o meste športu je namieste. 

A  to sme ešte nespomenuli športy, 
v  ktorých konkurujeme najlepším – 
futbal, basketbal, ale aj stolný tenis. 

10. Zdvihnúť si adrenalín

Komu tradičné športové disciplíny 
príliš nevoňajú, môže sa zapotiť aj pri 

čoraz populárnejších adrenalínových 
aktivitách.

Ski & bike family park Malinô Brdo 
ponúka jazdu na horských kolobež-
kách či kárach. Pre milovníkov zjaz-
dového bicyklovania je pripravených 
desať trás, ktoré sú odstupňované 
podľa náročnosti.

V Hrabovskej doline sa nachádza Tar-
zánia, najväčší lanový park na Slo-
vensku. Jeho súčasťou je lanový laby-
rint, ale aj 300-metrová lanová dráha, 
ktorá ponúka jazdu s  výhľadom na 
Hrabovskú priehradu.

V Čutkovskej doline sa zabavíte v par-
ku Obrovo. Jeho návštevou potešíte 
najmä deti, pre ktoré je pripravené 
množstvo atrakcií vrátane trampolí-
ny, lukostreľby či veľkého 3D šachu. 
Najväčším lákadlom parku je zjazd 
lanovou dráhou ponad dolinu.

V  Ružomberku sa dá vyblázniť pod 
holým nebom aj so zbraňou v  ruke. 
Paintball je určený nielen pre mužov, 
ale pre všetkých, ktorí sa neboja vy-
zvať súpera na adrenalínový súboj.

Pre milovníkov výšok je zasa k  dis-
pozícií tandemový voľný či motorový 
paragliding z  letiska Lisková. Okrem 
toho letisko ponúka aj vyhliadkové 
lety s Liptovom ako na dlani.

A niet pochýb, že po okúsení našich 10 
naj, budete mať Liptov navždy v srdci!

Foto - recshot.eu
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Pred niekoľkými týždňami sa ob-
javili špekulácie, že zvažujete kan-
didatúru na primátora mesta. Je to 
pravda? 

Aj vzhľadom na skúsenosti, ktoré 
som za osem rokov v komunálnej po-
litike nadobudol, mám ambíciu uchá-
dzať sa o tento post.

Takže budete kandidovať?

V  tejto chvíli to ešte neviem s  urči-
tosťou povedať. Nerád by som svojou 
kandidatúrou prispel k zotrvaniu Igora 

Čombora v primátorskom kresle. Abso-
lútnou prioritou je zmena na čele mesta 
a tomuto vyššiemu záujmu som ochot-
ný podriadiť aj svoje osobné ambície.

Pôvodne sa očakávalo, že v  primá-
torskej kandidatúre podporíte svojho 
poslaneckého kolegu Karola Javor-
ku. Prečo ste tak nestalo? 

Karol Javorka mi je z  momentálne 
známych kandidátov určite najbliž-
ší. Poznám jeho osobné vlastnosti 
a viem, že mestu by slúžil nezištne.

Prečo potom uvažujete nad tým, že 
budete jeho politickým rivalom? 

Stále je to len jedna z možností. V nie-
čom je lepší Karol, v  niečom zasa ja. 
Myslím si, že skúsenosti z komunál-
nej sféry mám o  čosi väčšie, a  to je 
moja výhoda, ktorú by som vedel pre-
taviť v  prospech mesta. Ale opaku-
jem, rozhodnem sa až na konci dňa. 
Podstatné pre mňa je, aby sa do ve-
denia mesta dostala osoba, ktorá ho 
dokáže riadiť. 

Rozhodovať musí primátor, 
nie lobistické skupiny
Bývalý viceprimátor a súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Zube-
rec hovorí o svojej ambícii kandidovať na primátora Ružomberka, ako aj o dôvo-
doch, pre ktoré sa mu nepáči štýl Igora Čombora.
Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák
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Okrem Javorku majú ambíciu kandi-
dovať aj poslanci Róbert Kolár a Ján 
Bednárik. Ak k nim pribudnete ešte 
aj vy, môže sa ľahko stať, že si vzá-
jomne odoberiete hlasy a  profitovať 
z toho búde súčasný primátor, s kto-
rého kandidatúrou sa tiež počíta. 

Práve preto som svoje rozhodnutie 
ešte neoznámil a naďalej ho len zva-
žujem. 

Takže vidíte priestor na dohodu?

S Karolom Javorkom určite áno.

Kedy oznámite svoje konečné roz-
hodnutie?

Predpokladám, že v priebehu augusta. 

Ak sa rozhodnete ísť do volebného 
súboja, tak z  pozície nezávislého 
kandidáta?

Áno, rovnako som doteraz kandidoval 
aj za mestského poslanca.

V  Ružomberskom magazíne sme už 
priniesli rozhovory s  Kolárom aj Ja-
vorkom. Rovnako ako oni aj vy hovo-
ríte o  potrebe zmeny. Čo konkrétne 
by ste chceli zmeniť?

V meste chýba kontinuita s tým, čo sa 
tu v minulosti podarilo urobiť a na čo 
je možné nadviazať. Úplne absentuje 
akákoľvek stratégia rozvoja, chýbajú 
kľúčové zámery, ktoré by mesto po-
súvali ďalej. Jedným z dôsledkov ne-
schopnosti súčasného vedenia mesta 
sú trenice v mestskom zastupiteľstve 
a  viaznutie nevyhnutných priorít – 
doriešenia centra mesta, riešenia 
parkovania v  meste, zefektívnenia 
fungovania komunálnych služieb, 
napomáhania školským a športovým 
zariadeniam... Mestu by výrazne po-
mohlo čerpanie rôznych grantov, ale 
aj táto oblasť je absolútne zanedbaná. 

Myslíte si, že vy by ste dokázali eli-
minovať škriepky v  poslaneckom 
zbore a zabezpečiť konsenzus v kľú-
čových témach?

Do vedenia mesta musia konečne 
prísť ľudia, ktorí dokážu navrhnúť 
jasné a efektívne riešenia, s ktorými 
sa poslanci dokážu stotožniť a podpo-
riť ich. Myslím si, že ako primátor by 
som svojou poctivou prácou a nasade-

ním strhol poslancov na svoju stranu 
a v prospech rozvoja mesta.

Kritizujete vedenie mesta, ale na za-
čiatku volebného obdobia ste sa aj vy 
spolu s  poslancami Javorkom a  Ha-
bom stali súčasťou Klubu primátora. 
Z  pozície koaličných poslancov ste 
predsa mohli napomôcť pozitívnym 
zmenám, po ktorých voláte.

To sme aj chceli, ale postoje, ktoré pri-
mátor v  mnohých prípadoch zaujal, 
ako aj jeho spôsoby, boli pre nás ne-
prijateľné. 

Skúste byť konkrétny.

Prekážala nám napríklad predraže-
ná rekonštrukcia zimného štadióna, 
neriešenie stredu mesta a  v  nepo-
slednom rade presadzovanie a  nad-
raďovanie lobistických záujmov nad 
záujmy mesta.

Nevedeli ste tomu zabrániť?

Primátor zväčša len dával pokyny 
ako hlasovať, namiesto toho, aby sme 
diskutovali, hľadali najlepšie riešenia 
a následnú podporu pre ich presade-
nie. Chybou bolo zrušenie inštitútu 
mestskej rady, kde sa v  minulosti 
mohli sporné otázky prediskutovať 
a  nájsť riešenia. Dnes sa o  mnohých 
veciach poslanci dozvedia až počas 
samotného zastupiteľstva, nie sú na 
nich pripravení, čo brzdí proces roz-
hodovania. 

V januárovom rozhovore pre Ružom-
berský magazín primátor Čombor 
ocenil vašu trojicu, že sa vie dobre 

„Absolútnou prioritou je zmena na čele mesta 
a tomuto vyššiemu záujmu som ochotný podriadiť 
aj svoje osobné ambície.“

Miroslav Zuberec, poslanec
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pripraviť na zasadania mestského 
zastupiteľstva a  má o  veciach pre-
hľad. Na druhej strane označil vaše 
názory za škodlivé pre mesto.

Hrubo ma to uráža. Komunálnym 
témam všetci traja venujeme skutoč-
ne veľa času, hľadáme a  predkladá-
me alternatívne riešenia, aby mesto 
šliapalo ako dobre fungujúca firma 
a  zabezpečovalo kvalitné služby pre 
svojich občanov. Čosi také môže po-
vedať len človek, ktorý nepozná a ne-
rešpektuje zákonné procesy v miest-
nej samospráve a od poslancov chce 
len to, aby zdvíhali ruky za nepripra-
vené veci.

Spomenuli ste, že mestu chýba stra-
tégia rozvoja. Ako to chcete zmeniť?

Primátor by si mal na začiatku funkč-
ného obdobia stanoviť desať pod-
statných priorít, ktoré chce presadiť, 
získať pre nich dostatočnú podporu 
v poslaneckom zbore a pri ich realizá-
cii postupovať krok po kroku. Nie ako 
teraz, keď sa všetko neustále mení 
a  nič sa nerobí poriadne, lebo nemá-
me žiadne konkrétne ciele, ani plány, 
ako ich dosiahnuť.

Vy už máte tieto priority zadefino-
vané? 

Áno, niektoré som už aj prezradil 
– centrum mesta, parkovanie, ko-
munálne služby, školstvo a  sociálna 
oblasť. Keď sa rozhodnem, že pôjdem 
kandidovať, v  detailoch predstavím 
všetkých desať bodov.

Máte už nejaký tím ľudí, o ktorých sa 
budete môcť oprieť?

Bez schopných ľudí nie je možné viesť 
mesto, ani sa uchádzať o zvolenie. 

Môžete uviesť nejaké konkrétne 
mená?

Moderné mesto potrebuje moderných 
ľudí. Ružomberku chýba nová, mladá 
krv. Osobne verím ľuďom, ktorí majú 
skúsenosti zo zahraničia, videli, ako 
to tam funguje, ako sa presadzujú 
nové prístupy a riešenia. 

Problémom je, že celé Slovensko v sú-
časnosti trpí nedostatkom kvalifiko-
vaných ľudí. O  to viac sa to týka sa-
mospráv. Nový primátor bude musieť 
nájsť práve takýchto ľudí, a to nielen 
medzi svojimi bezprostrednými pod-
porovateľmi. Osvedčeným spôsobom 
sú výberové konania, z  ktorých by 
mali vzísť tí najlepší. 

Dlhé roky pracujete v Mondi SCP. Ne-
bojíte sa nálepky Mondi kandidát?

Moja možná kandidatúra žiadnym 
spôsobom nesúvisí s prácou v Mondi. 
Nemá a nebude mať žiadny vplyv na 
moje rozhodovanie a konanie. Keďže 
pracujem v Mondi a zároveň poznám 
problematiku miestnej samosprávy, 
môžem byť efektívnym mostom me-
dzi najväčším zamestnávateľom v re-
gióne, mestom, občanmi a  ďalšími 
subjektmi.

Čo ak Mondi SCP bude vyhovovať 
skôr iný kandidát? Nebojíte sa, že 

v takom prípade dostanete od svojho 
zamestnávateľa stopku do volieb?

Nemyslím si, že Mondi bude klásť 
prekážky akémukoľvek kandidátovi.

Z čoho by ste financovali svoju pred-
volebnú kampaň?

Financovanie plánujem transparent-
nou zbierkou ľudí, ktorí mi veria, 
pri jasnom deklarovaní množstva aj 
účelu vynaložených finančných pro-
striedkov.

Poslaneckí kolegovia oceňujú váš 
prehľad v komunálnej problematike, 
analytický prístup aj schopnosť na-
chádzať riešenia. Na druhej strane 
vám vytýkajú prílišnú tvrdohlavosť, 
že všetko chcete robiť len podľa seba. 
Nie je to váš výrazný hendikep? Poli-
tika je predsa o spolupráci, dohodách 
a kompromisoch.

Nepopieram, že mám jasné predstavy 
o spôsobe práce a dosahovaní výsled-
kov. Zároveň mi je jasné, že tieto pred-
stavy treba vedieť komunikovať, ak 
chcem, aby si ich osvojili aj iní. Nebrá-
nim sa dohodám a kompromisom, ak 
budú rozumné a užitočné. Ale kto, ak 
nie primátor má byť tým, kto stanoví 
ciele a rozhodne o spôsoboch, ako ich 
dosiahnuť? Určite to nemôžu byť rôz-
ne názorové a lobistické skupiny, kto-
ré sledujú len svoje záujmy. A  tie sú 
väčšinou úplne iné, ako záujmy mesta 
a jeho obyvateľov.

Kto je Miroslav Zuberec
Má 47 rokov, vyštudoval Fakultu elektrotechnicky a informatiky na Slovenskej technickej uni-
verzite v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracoval ako 
programátor v Bratislave a Ružomberku, ako správca IT infraštruktúry v Mondi SCP a vyučoval 
na Žilinskej univerzite. V rokoch 2010 – 2014 bol viceprimátorom mesta Ružomberok a konate-
ľom mestských spoločností ByPo a CZT Ružomberok. V súčasnosti pracuje ako právnik v Mondi 
SCP, je poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom dozornej rady MBK Ružomberok. Je 
ženatý, má tri deti.
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Čo s poslancami bez iskry a názoru

Mestá veľké ako to naše môžu mať od 15 do 25 poslancov. Ružomberok, Mikuláš či Bar-
dejov majú plný počet. Lučenec ich má 21, v Piešťanoch si od novembra schválili 17.

Poslanec Ivan Rončák navrhol, aby sa po rokoch v meste 
znížil počet poslancov a zlúčili sa niektoré volebné obvody. 
Predložil rozumné a zrozumiteľné argumenty. 

„Súčasný systém je nespravodlivý. Máme nízku kvalitu 
poslaneckého zboru a mnohí poslanci majú len veľmi sla-
bé mandáty,“ vysvetľoval Rončák kolegom poslancom. 

Prsty jednej ruky by nestačili, ak by sme chceli zrátať 
poslancov, ktorí hovoria, len ak ich vyzvú, neinterpelujú, 
neiniciujú diskusiu, nemajú verejne prezentované názory, 
nápady a snahu. 

A prsty dvoch rúk by zrejme stačili pri výpočte tých, ktorí 
sa zodpovedne na rokovania pripravia (jeden či dva body je 
málo). Spoliehanie sa na rozhodnutie komisie či na názor 
vodcu skupiny, strany, klubu alebo vedenia mesta dnes jed-
noducho pre dobro spoločnosti nestačí. Viacero udalostí a vý-
voj mesta za ostatné roky nás o tom niekoľkokrát presvedčil.

Samozrejme, mnohí v  tichosti pracujú pre svoje obvody, 
snažia sa vyriešiť rozbitý chodník, nefungujúce poulič-
né svetlo, nepokosenú trávu, ale, ako povedal Rončák 
– poslanci nie sú obvodoví, ale mestskí. Majú pracovať, 
rozmýšľať a konať pre celé mesto. Ak ich bude menej, je 
väčšia šanca, že sa v laviciach vyskytnú tí aktívnejší.

Druhý argument je o slabých mandátoch. Laziny, Stred, Sa-
telity sú obvody s dvomi poslancami, kde stačí na prekrúž-
kovanie sa aj dvesto hlasov. Ak chce poslanec cítiť podporu 

ľudí, mať mandát pre svoje myšlienky a hlasovania, mal by 
mať väčšiu podporu, teda viac voličov pri svojom mene. 

Aj preto zaznel, okrem iného, návrh na zlúčenie týchto ob-
vodov do jedného. Aby mali poslanci odvahu odhlasovať 
zrušenie školy, neodsúhlasiť vznik nadbytočnej škôlky, 
stransparentniť systém dotácií, zaviesť systém parkova-
nia či nebáť sa vziať do rúk osud pozemku, ktorý je hanbou 
centra mesta.

Rončákove návrhy neboli prijaté. Piati boli za, siedmi proti, 
traja sa zdržali. Desiati chýbali. Možno by niekto chcel po-
vedať, že o tak dôležitom rozhodnutí sa nedá rozprávať na 
poslednú chvíľu, ale on túto diskusiu avizoval už od konca 
minulého roka. Nabádal kolegov, aby o tom rozmýšľali. 

Verejne ho podporil len jeden jediný. O ostatných, ale najmä 
tých, ktorí boli proti alebo sa zdržali, nevieme, čo si myslia. 
Nevieme, prečo táto zmena nebola podľa nich dobrá. Ve-
rejne sa nevyjadrili, len jednoducho návrh odmietli. Určite 
nechceli urobiť zle, skôr sa len báli alebo nepripravili. 

Aj takto to neraz v mestskom zastupiteľstve (nielen v tom-
to volebnom období) vyzerá. Často sa diskutuje veľa a o ni-
čom, lebo tak to musí byť, ak sa niektorí poslanci prvý 
raz vidia a  materiály čítajú až v  zasadačke. No často sa 
nediskutuje vôbec, a práve teraz sa malo.

Možno to bude inak, ak sa táto téma objaví hneď na za-
čiatku volebného obdobia, keď budú mať poslanci mandá-
ty poistené na štyri roky.

Text: Peter Kravčák    Foto: autor

Ivan Rončák (vľavo) a Ján Kolík počas rokovania mestského zastupiteľstva.
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Sedíme pod rozmerným slnečníkom. 
Miesto prísediacich zaujali naše plá-
žové tašky, ich vykúkajúci obsah na-
značuje, že boli balené v chvate. Odo-
vzdane sledujeme, ako nám zboku 
prší do piva, pri ďalšom poryve vetra 
nasledovanom spŕškou studených 
kvapiek si len tesnejšie pritiahneme 
sako prehodené cez plavky. 

Je okolo nás čulo. Ako keď na prehrá-
vači stlačíte zrýchlený mód – dobie-
hajú poslední oneskorenci, v  bufeto-
vých altánkoch nachádzajú útočisko 
pred dažďom. 

Tmavé mračná na oblohe visia ako vý-
smech, že sme si na Maru nevybrali 
najvhodnejšie počasie. 

Vieš, ako sa ide na Maru? Nie. Ani ty?

Ukázalo sa, že okrem dňa sme netrafi-
li ani vyhovujúci spôsob dopravy. Vrelé 
zvítanie sa na vlakovej stanici v  Lip-
tovskom Mikuláši, cez ramená taška 
a  v  hlave ľahkovážna domnienka, že 
odtiaľ sa už k  bájnej vodnej nádrži 
akosi dostaneme, totiž nestačí. 

Ak nie ste pojazdný, ste odkázaný 
na autobusovú prepravu do Liptov-
ského Trnovca, prípadne na MHD 
spoj do Tatralandie, odkiaľ sa dá 
„pešibusom“ dostať do cieľovej des-
tinácie. „Odtiaľ to budete mať už 
len kúsok,“ ubezpečuje nás tetuška 
pri informačnom okienku pri voľbe 
druhého variantu. 

Azda je to záležitosť odlišnej pred-
stavy pojmu „kúsok“, no my by sme 
vzdialenosť vyše troch kilometrov 
rozhodne nazvali inak. 

Nedbáme tú polhodinku ponamá-
hať údy. Avšak počas šliapania popri 
hlavnej ceste (v inom kontexte naberá 
to slovko úplne iný rozmer, všakže) sa 
nám viac ráz zahryzne do mysle po-
tupná myšlienka, že si nás vodiči po-
mýlia s devami ľahších mravov. 

Je niečo okolo pol jedenástej. Je dus-
no, sme viac v  tekutom než tuhom 
skupenstve, no na tvárach sa nám 
usádza víťazoslávny výraz. Mara 
Camp je pred nami. 

Ľadové medvede 

Víta nás veľký priestranný areál. Ak 
patríte k  tej časti populácie, ktorá 
rada chytá bronz, či si zapláva, no ne-
potrebuje byť pri tom obklopená ma-
sami tiel s  rovnakou záľubou, Mara 
by vás mohla osloviť. 

A  evidentne oslovuje aj poza hrani-
ce. Už pohľad na parkovisko a  ŠPZ-
ky naznačuje, že sa tu prišlo čvach-
tať viacero národností. O uši sa nám 
frekventovane obtiera angličtina, 
poľština i čeština. 

Ľudia sa ale v tento deň do vody nehr-
nú, pláva v nej iba zopár statočných – 
chlapi a deti s príznačnými nafukova-
cím vybavením (pri veľkom ružovom 
plameniakovi premýšľame, či by aj 
v našom veku bolo spoločensky prija-
teľné jedného si zadovážiť). 

I  my sa pred okúsením teploty vody 
okúňame – nie je vyslovene horúco 
a  sme si vedomé, že nás pri vnáraní 
sa do Mary bude oziabať. 

K horúcim letným dňom patrí oddych a zábava pri vode. To všetko ponúkajú nie-
len kúpaliská, aquaparky, ale aj vodné nádrže. Na Liptove je ich hneď niekoľko.

Text: Nikola Marhefková     Foto: Anna Zábojníková

Nejdete k moru?
Zájdite k Liptovskej Mare
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Ale viete, všetko je o flexibilite mysle-
nia – ak sa nedá plnohodnotne plávať, 
môžeme si povedať, že sme sa prišli 
otužiť. Najbližšie dni ukážu, či sme sa 
chopili roly ľadového medveďa alebo si 
kreatívne privodili zápal priedušiek. 

Kto nechcel byť s vodou v priamo sty-
ku, iba tak nezáväzne, má k dispozícii 
niekoľko vodných atrakcií, vrátane 
tých z kategórie no-tak-na-to-zabud-
ni, na ktoré svoje ratolesti niektoré 
maminky za žiadnu cenu nepustia – 
vodné skútre, bicykle, motorové člny 
či kajaky. Charakteristickým plavid-
lom je aj vyhliadková loď Mária. 

Keďže okrem fyzických aktivít v po-
dobe plávania vie človek vyhladnúť aj 

pri horizontálnej polohe na deke, mie-
rime k bufetom. Pri občerstvení však 
náš duch poklesne, ponuka mohla byť 
oslnivejšia (nehovoriac o fakte, aký fi-
nančný kráter v peňaženke vám spô-
sobí aj jeden langoš). 

Ešteže je tu druhý najlepší priateľ člo-
veka – pivo.

„Ak patríte k tej časti populácie, ktorá rada 
chytá bronz, či si zapláva, no nepotrebuje byť 
pri tom obklopená masami tiel s rovnakou 
záľubou, Mara by vás mohla osloviť.“

Priamo v srdci Liptova sa nachádza najväčší vodný areál 
na Slovensku – Aquapark Tatralandia. V jeho komplexe sa 
nachádza 14 bazénov, z toho 10 je v prevádzke celoročne.
Okrem toho ponúka tobogany, bary, reštaurácie, masáže 
aj možnosť ubytovať sa. Voda v  bazénoch má priaznivé 
účinky nielen na pohybové, ale aj dýchacie ústrojenstvo. 
Najnovšou atrakciou tohto leta je otvorenie dvoch nových 
toboganov. Jeden z nich je považovaný za najväčší svojho 
druhu v Európe. 
Medzi obľúbené rodinné miesta na Liptove patrí aj Beše-
ňová. Vodný park má kryté aj vonkajšie bazény. Práve tie 
tvorí termálna voda hnedočervenej farby. Obsahuje veľa 
minerálov, ktoré sú prospešné pre pleť, dýchacie a pohy-
bové ústrojenstvo. 
Liptovská Osada sa pýši rekreačným komplexom Gothal. 
Ponúka možnosť ubytovania, športové a  relaxačné vyži-
tie. Na svoje si prídu aj milovníci vody v plaveckom, rela-
xačnom či detskom bazéne. 
V doline medzi Chočskými vrchmi vynikajú liečebné kú-
pele Lúčky. Za minerálnou vodou sem cestujú ľudia, kto-

rých trápia nervové či ženské ochorenia. Okrem toho, že 
sa v nej dá relaxovať, je vhodná aj na pitie. 
Na Liptove sa nachádza aj termálne kúpalisko Termal Raj 
v Liptovskom Jáne. Na výber máte štyri bazény, ktoré sú 
plnené vodou z prameňa Rudolf. Aj tá má liečivé účinky. 
Chodia sem ľudia s  problémami s  reumou, kožou, ale aj 
s chorobami pohybového ústrojenstva.
V okolí sa však nachádzajú aj také miesta, kde sa dá voda 
užiť celkom zadarmo. Patrí sem termálne jazierko v Kala-
menoch. Neuvidíte tu žiadne tobogany, dokonca v ponuke 
nie je ani masáž či sauna. Môžete sa len kochať prírodou 
a užívať si vodu, ktorá má približne 33 stupňov. 
Podobná prírodná atrakcia sa nachádza v  Liptovskom 
Jáne. V termálnom prameni Kaďa sa dá okúpať úplne za-
darmo. Pred pár mesiacmi sa však začalo hovoriť o tom, že 
by sa to malo zmeniť a návštevníci budú musieť za letné 
osvieženie platiť.

Text: Anna Zábojníková

Kde sa dá ešte dobre okúpať
Letné vyžitie ponúka nielen liptovské „more" na Mare.
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Aj tento rok sa v Bešeňovej podujali zvládnuť viacero in-
vestičných akcií. Sústreďujú sa na miestne komunikácie, 
verejné osvetlenie či návrh územného plánu.

„Väčšina projektov je behom na dlhú trať, preto sa usiluje-
me riešiť viacero investícií priebežne,“ približuje dlhoroč-
ný starosta Martin Baran.

Nové byty aj rodinné domy

Pred pár týždňami sa im podarilo zavŕšiť výstavbu štvr-
tého bytového domu. Tridsať percent nákladov pokryla 
nenávratná dotácia z ministerstva dopravy. Zvyšných se-
demdesiat poskytol Štátny fond rozvoja bývania. Celkové 
náklady predstavovali zhruba 700-tisíc eur.

Koncom júna tak odovzdali novým nájomníkom, ktorých 
vybrali zo 170 žiadateľov, ďalších dvanásť bytov. „Dosiahli 
sme zaujímavý rekord – za štyri a pol roka u nás pribudlo 
64 nájomných bytov. Samozrejme, budovy sme sa rozhod-
li postaviť tak, aby architektonicky nerušili kolorit našej 
obce,“ hrdí sa starosta. Do konca roka plánuje obec pripra-
viť stavebné povolenie na piaty 18-bytový dom. 

V  lokalite Sihoť pribúdajú aj rodinné domy. Z  55 nových 
stavebných pozemkov sú už zhruba tri desiatky zastava-
né a obývané. Na ďalších desiatich pribúdajú novostavby. 
Obec tu už stihla pokryť približne 950 metrov ciest asfal-

tom, pribudol aj chodník. Náklady sa vyšplhali na 330-ti-
síc eur. Celkovo by na tomto mieste chceli vyasfaltovať asi 
dva kilometre komunikácií. 

Nové cesty taktiež vznikli pri bytovkách a športovom ih-
risku. Zároveň tu vybudovali aj parkovisko pre šesťdesiat 
áut a asi dvesto metrov dlhý chodník od bytoviek k hlavnej 
ceste. Všetko stálo 145-tisíc eur.

Na výstavbu komunikácií sa snažili získať aj finančný prí-
spevok, no neboli úspešní, preto si vzali úver.

Vznikne územný plán

Spolu s budovaním ciest sa pustili do inštalácie verejného 
osvetlenia a  rozhlasu v  spomínaných lokalitách. Keďže 
práce realizujú svojpomocne, zhruba 37-tisíc eur uhradili 
len za materiál.

„Všetky siete v nových častiach obce a od hotelu Summit 
smerom do Liptovskej Teplej máme vedené zemou, čo je 
estetickejšie,“ doplnil starosta.

V marci sa obci podarilo zrekonštruovať budovu záchran-
nej služby. Plechovú strešnú krytinu nahradili hydroizolač-
nou fóliou a celú budovu zateplili. Stálo ich to 11-tisíc eur.

Do jesene by mala v obci fungovať už tretia zóna pre ro-
dičov s  deťmi. Tvoriť ju budú lavičky a  prvky na hranie. 

Počet obyvateľov Bešeňovej sa od roku 2010 takmer zdvojnásobil. Neveľká obec 
žijúca z turizmu sa stáva čoraz atraktívnejšou.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Nová cesta k bytovkám. Zdroj: archív obce

Majú vodu, čo ich drží nad vodou
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Na realizáciu tohto projektu prispeje Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Región Liptov sumou 12-tisíc eur.

Zmena čaká aj viacúčelové ihrisko. Slovenský futbalový 
zväz poskytne 15-tisícovú dotáciu na obnovu infraštruk-
túry, ku ktorej obec doloží päťtisíc eur zo svojho rozpočtu. 

Obnova má zahŕňať výmenu trávnika, sietí futbalových 
bránok a aspoň základov tribúny. Dobudovanie priestoru 
pre divákov bude závisieť od finančných možností. O prí-
spevok na dostavbu požiadala obec aj Miestnu akčnú sku-
pinu Dolný Liptov.

Dôležitým krokom je aj návrh územného plánu obce, ktorý 
doteraz nemali vypracovaný.

„Povedali sme si, že do toho pôjdeme, keď získame potreb-
né financie, čo sa nakoniec aj podarilo. Pristúpili sme na 
to, aby sme zabránili negatívnym prevádzkam. Keďže sme 
lokalita, ktorá žije z cestovného ruchu, je dobré zadefino-
vať, čo tu vôbec nechceme, napríklad ťažký priemysel či 
skládky odpadov,“ približuje starosta obce dôležitú inves-
tičnú akciu, ktorej cena presahuje 10-tisíc eur.

Žiadajú o viaceré príspevky

V budúcnosti by sa obec chcela pustiť aj do rekonštrukcie 
kultúrneho domu. Žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok na jeho zateplenie jej vlani zamietli, preto sa o peniaze 
pokúšajú opätovne. 

Na mieste obecného dvora by mala časom pribudnúť aj 
nová hasičská zbrojnica v hodnote 100-tisíc eur, ktorú by 
spolufinancovala aj obec.

Zároveň sa uchádzajú o  400-tisícovú dotáciu na výstav-
bu cesty a parkoviska pri cintoríne spojenú s inštaláciou 
verejného osvetlenia, rozhlasu a dažďovej kanalizácie, na 
ktorú už obec získala právoplatné stavebné povolenie. 

„S prácami sme plánovali začať o rok, no má sa rozbehnúť 
výstavba osempodlažného hotela v  akvaparku, na ktorý 
sa bude zvážať množstvo materiálu a  cesta by sa poni-
čila, takže termín ostáva otvorený,“ vysvetľuje starosta. 
Dodáva, že po výstavbe nového ubytovacieho zariadenia 
pribudne v obci so 714 obyvateľmi ďalších 50 pracovných 
miest. Momentálne ich je zhruba 550.

stručne

 ‣ Viaceré dolnoliptovské obce privítali leto pálením jánskych vatier.

 ‣ Žilinský samosprávny kraj opraví na Liptove 16 úsekov ciest. Nová cesta bude medzi Lisko-
vou a Turíkom, vyše polkilometrové úseky opravia v Martinčeku a Korytnici.

 ‣ Vo Valaskej Dubovej zaviedli parkovací systém a otvorili informačný stánok, v ktorom predá-
vajú suveníry s motívom obce.

 ‣ Pri Základnej škole v Lúčkach zriadili učebňu, ktorej súčasťou je aj záhrada s medonosný-
mi rastlinami. Starať sa o ňu budú žiaci, aby sa naučili zodpovednému prístupu k verejné-
mu priestranstvu.

 ‣ V Archeoparku Liptovia pri Partizánskej Ľupči sa na prelome júna a júla konal historický festival 
Utgard 2018.

„Dosiahli sme zaujímavý rekord – 
za štyri a pol roka u nás pribudlo 
64 nájomných bytov."

Martin Baran, starosta Bešeňovej
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Rané 90. roky boli obdobím výrazných zmien. Nielen 
v spoločnosti, ale aj v cirkvi. Platilo to aj pre ružomberskú 
rímskokatolícku farnosť. 

V marci 1991 vystriedal dlhoročného farára a dekana Jo-
zefa Debnára, ktorý mal už 75 rokov, vtedy len 37-ročný 
kňaz Alojz Kostelanský. Zo svojej predchádzajúcej farnos-
ti Liptovské Kľačany prichádzal s dobrým renomé. 

„Do obce priniesol svieži závan. V prostredí, ktoré nebolo 
veľmi náboženské, sa stal prirodzenou autoritou,“ spomí-
na na Kostelanského Ružomberčan Ľubomír Jaško, rodák 
z Ľubele, ktorá je filiálkou Liptovských Kľačian. 

„Mal silné organizačné schopnosti, pustil sa do rekon-
štrukcie kostola. Ani evanjelici či neveriaci nemali prob-
lém prísť mu pomôcť s omietkou na kostole,“ hovorí Jaško, 
ktorý Kostelanskému aj miništroval. 

„Predtým ste deti v kostole takmer nevideli, zrazu ich pred 
oltárom stálo niekoľko desiatok,“ vracia sa Jaško v  spo-
mienkach k  populárnym detským omšiam, ktoré Koste-
lanský zaviedol už v Kľačanoch. 

Odchoval celé generácie

Práve detské omše sú prvou vecou, ktorá napadá aj naj-
bližším spolupracovníkom bývalého ružomberského fa-
rára. „Od začiatku si vybudoval veľmi dobrý a  otcovský 
vzťah k deťom. Vedel sa im priblížiť ľudsky a duchovne. 
Na detských svätých omšiach vždy vedel zaujať deti, ale aj 
ich rodičov. Miloval deti a deti milovali jeho,“ hodnotí dlho-
ročný miništrant Mário Furdek. 

A  pridáva aj postreh jednej z  ružomberských rehoľných 
sestier: „Skrze deti privádzal k Bohu aj ich rodičov, skrze 
deti sa dostával k rodinám.“

Kostelanského pravou rukou pri práci s  deťmi bola ka-
techétka Daniela Záhorcová. „Prihováral sa im rečou, kto-
rej veľmi dobre rozumeli. O tom, čo im pán dekan hovoril 
v kostole, s nadšením rozprávali v škole na hodinách ná-
boženstva. Pripomínali si tak myšlienky nedeľného evan-
jelia. Vždy sa tešili na ďalšiu nedeľnú svätú omšu s očaká-
vaním, čo nového im pán dekan pripraví,“ hovorí známa 
„teta Danka“.

Text: Imrich Gazda     Foto: valaskadubova.sk

Cez deti si vedel získať aj rodičov, zhodujú sa spolupracovníci bývalého rímskokato-
líckeho farára a dekana Alojza Kostelanského, ktorý v Ružomberku pôsobil 27 rokov.

Dlhšie farárčil už len
Andrej Hlinka
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Potrebné však bolo podchytiť aj dospievajúcich. „Z býva-
lých členov detského spevokolu vznikol spevokol Juven-
tus. Zaviedli sa piatkové mládežnícke sväté omše, na kto-
ré chodili mladí aj z  okolitých farností,“ spomína učiteľ 
a líder gospelovej skupiny Kéfas Ľuboš Kútnik. 

„Pán dekan Kostelanský sa stal súčasťou aj môjho osob-
ného života. Bol pri začiatku vzťahu s mojou manželkou 
– viezol ma z prvého rande z Kľačna. Sobášil nás, pripra-
voval naše deti na prvé sväté prijímanie aj na sviatosť bir-
movania,“ hovorí Kútnik. 

Nové kostoly aj cirkevné školy

Po štyridsaťročnej totalite boli 90. roky v cirkevnom pro-
stredí budovateľským obdobím. Za Kostelanského éry 
bola v roku 1993 postavená kaplnka Sedembolestnej Pan-
ny Márie na sídlisku Kľačno a dva roky na to aj kostol svä-
tých Petra a Pavla v Baničnom. Neskôr bol pre potreby Ka-
tolíckej univerzity zrekonštruovaný kostol Svätej Rodiny 
v Rybárpoli.

V Ružomberku sa začalo znova rozvíjať aj cirkevné škol-
stvo, ktoré tu malo svoju dlhoročnú tradíciu. Vznikla Zák-
ladná škola sv. Vincenta, Gymnázium sv. Andreja, Stred-
ná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej a  pred 
niekoľkými rokmi aj Materská škola sv. Lujzy.

„Ako spolupracovník v  pastoračnej rade či ako riaditeľ 
cirkevného gymnázia veľmi oceňujem jeho prehľad o ve-

ciach, súvislosti, ktoré dokázal vidieť pri príprave akcií. 
Bol veľmi odvážny pri obnove katolíckeho školstva po re-
volúcii a  celý čas pozorne sledoval všetky kroky našich 
škôl,“ konštatuje riaditeľ Gymnázia sv. Andreja Kamil 
Nemčík. 

Kostelanský zároveň patril medzi spoluzakladateľov Ka-
tolíckej univerzity, ktorá vznikla v roku 2000 z Katechetic-
ko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja patriacej pod Trnav-
skú a neskôr pod Žilinskú univerzitu. Dodnes tam vyučuje 
na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Chyby druhých nehodnotil

V posledných rokoch poznačila pôsobenie dekana Koste-
lanského postupujúca choroba. „Aj keď niekedy navonok 
pôsobil prísne, tak za jeho prísnosťou sa skrývalo dobré, 
láskavé, otcovské srdce. Býval veselý. Často nám v sakris-
tii pred svätou omšou povedal nejaký vtip alebo nejakú hu-
mornú príhodu,“ hovorí miništrant Mário Furdek. 

A opäť pripája postreh jednej z ružomberských rehoľných 
sestier: „Nikdy o  nikom nehovoril zle. Chyby druhých si 
vždy nechal vo svojom srdci.“

Kostelanský, ktorý sa 1. júla stal farárom v Liptovskej Osa-
de, tak zanechal v  ružomberskej farnosti hlbokú stopu. 
Napokon, z novodobých ružomberských farárov tu dlhšie 
pôsobil len Andrej Hlinka – viac ako tri desaťročia.

Naposledy sa primície v ružomberskej farnosti konali pred 
rokom, keď bol za kňaza vysvätený Štefan Bocko. Medzi 
ďalších kňazov – tridsiatnikov, ktorí pochádzajú z Ružom-
berka, patria ešte Dominik Janky a Michal Janiga.
O čosi starší sú Jozef Gužiak, Alexander Líška, Milan Prí-
davok, Ľuboš Šípoš a Jaroslav Chovanec, ktorí sú farskými 
administrátormi, respektíve farármi v  rôznych farnos-
tiach Spišskej diecézy.
Všetci spomenutí vstúpili do kňazského seminára a  boli 
za kňazov vysvätení práve počas pôsobenia dekana Alojza 
Kostelanského v Ružomberku.
Schematizmus Spišskej diecézy uvádza ešte ďalších 
dvoch starších kňazov, ktorí taktiež pochádzajú z nášho 

mesta. Miloš Krakovský dlhé roky pôsobí ako misionár 
v Rusku a Stanislav Culka je farárom a dekanom v Liptov-
skom Mikuláši.
Ak by sme sa pozreli aj do ďalších obcí Ružomberského de-
kanátu, ktorého hranice sa prekrývajú s hranicami okre-
su, natrafili by sme na ďalšie tri desiatky kňazov, ktorí 
odtiaľ pochádzajú. 
Medzi nimi sa vynímajú Liptovské Sliače so siedmimi 
kňazmi, z ktorých traja sú bratia Slotkovci – Róbert, Pavol 
a Miroslav.

Text: Imrich Gazda

Väčšina z nich sa dala na kňazskú dráhu počas pôsobenia Alojza Kostelanského.

Z Ružomberka aktuálne 
pochádza desať kňazov
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Už roky sa útulky plnia nechcenými 
zvieratami. Majitelia psov či mačiek 
udávajú rôzne dôvody. Nemajú na 
nového člena rodiny čas, hlásia sa 
alergie, prišli o prácu, predávajú dom, 
musia vycestovať. Mnohí s prekvape-
ním zisťujú, že o domáceho miláčika 
sa treba aj starať. 

„Denno-denne mám desiatky telefoná-
tov, no všetkých psíkov do nášho útul-
ku z kapacitných dôvodov vziať nemô-
žeme,“ hovorí Oľga Lizáková z  Centra 
nájdených zvierat v Ružomberku.

„Snažíme sa preto priblížiť ľuďom aj 
iné alternatívy. Nabádame ich, aby si 
to premysleli, odporúčame im výcvi-
kové školy, kde im so psíkmi poradia. 
Za posledné dva-tri roky sa nám vďa-
ka nim podarilo docieliť, aby zvieratá 
zostali v  pôvodných rodinách,“ vy-
svetľuje.

Chovy a množiarne 

V  porovnaní s  inými psími ubytov-
ňami pôsobí útulok v  Bielom Potoku 
veľmi príjemným dojmom. Vďačia za 

to mnohým podporovateľom, jeden 
z nich im na stavebné úpravy venoval 
až 30-tisíc eur. Psy tak majú v  kaž-
dom vydláždenom koterci zabudova-
né aj podlahové kúrenie.

V marci uplynulo 18 rokov odvtedy, čo 
sa pani Oľge s priateľkami podarilo po 
vyzbieraní 1500 podpisov toto miesto 
sprevádzkovať. Nešlo o ľahký proces, 
keďže prvý ružomberský útulok, kto-
rý vznikol ešte pred Slobodou zvierat, 
skončil neslávne.

Práca so psami prináša množstvo pekných, ale aj nepríjemných okamihov. 
Zdrojom negatívnych pocitov sú však hlavne ľudia.

Text: Anna Šenkeríková
Foto: Slovenský čuvač, ktorého si z ružomberského útulku vzala do opatery rodina z bratislavského Lamača. Kedysi žil v špine, dnes prespáva aj v za-
hraničných hoteloch. Zdroj: archív ružomberského útulku

Radosti a strasti
ružomberského útulku
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Pani Oľga však mala k založeniu no-
vého zariadenia pre opustené zviera-
tá silnú motiváciu. 

„Keď boli naše deti malé, našli na uli-
ci túlavého psíka, ktorého sme si ne-
chali. Bolo to nesmierne vďačné stvo-
renie. Prežil s  nami zopár pekných 
rokov, no, bohužiaľ, nám ho jedného 
dňa zrazilo auto. Celá rodina smútila. 
Povedala som si, že na jeho pamiatku 
postavíme útulok pre psíkov z ulice,“ 
približuje, čo stálo za zrodom Centra 
nájdených zvierat.

Zásadný problém predchádzajú-
ci umiestneniu psa do útulku vidí 
v  množiarňach. „Dnes je kupovanie 
psov v  móde. Ľudia sa nadchnú bez 
toho, že by si to poriadne rozmysleli. 
Mnohí si zadovážia šteniatko od mno-
žiteľov, ktorí majú nižšie ceny než 
oficiálne chovy. Často sa však stáva, 
že z  neho nakoniec vyrastie niečo 
iné, než si majitelia predstavovali, je 
chorľavejší a  podobne. Po čase sa ho 
preto chcú zbaviť,“ poukazuje na mož-
né problémy.

Priznáva však, že aj medzi ľuďmi, 
ktorí sa chovu venujú neoficiálne, 
môžu existovať svetlé výnimky. 

Sedem brokov v labke

Počas svojej práce sa pani Oľga síce 
stretla s  hyenizmom a  nezodpoved-
nosťou, no drží ju pri nej to, že opuste-
né psy či mačky si s týmito ľudskými 
vlastnosťami samé neporadia. 

Aj dolnoliptovské túlavé či nechcené 
psíky majú svoje tragické príbehy. 
Pani Oľga si spomína, ako raz pred 
útulkom našli skrinku na topánky, 
poriadne priklincovanú. Keď prišli 
policajti a  otvorili ju, našli v  nej šte-
niatka buldočka. Tri z  nich boli mŕt-
ve, prežilo len jedno, ktoré následne 
umiestnili do Bratislavy. 

„Každú chvíľu sa stretávame s  neja-
kým neľudským správaním. Predne-
dávnom sme šli na sterilizáciu a psík 
mal na labke mokvajúcu ranu. Vete-
rinár mu v nej našiel sedem brokov,“ 
udáva ďalší príklad.

Niektorí ľudia, ktorým útulok auto-
maticky nevyhovie, bývajú veľmi ra-

dikálni. „Jedna kolegyňa mi vravela, 
že keď psíka od majiteľa nevzali, na-
šli ho obeseného pri útulku. Nájdu sa 
takí, čo sa chcú zvieratka zbaviť za 
každú cenu a  poradiť si nenechajú,“ 
konštatuje.

Keď si pred časom pani Oľga užívala 
voľné chvíle na chate u rodičov, ozva-
la sa jej žena, ktorá na hubách našla 
o  strom priviazaného postreleného 
psa. Mizernému strelcovi sa ho nepo-
darilo usmrtiť. Aj keď už telo psíka po-
krývali mušie larvy, stále bol nažive.

„Prosila som volajúcu, aby ho šla dať 
utratiť, nech sa už netrápi. Sľúbila 
som jej, že ju osobne vyhľadám a dám 
jej peniaze. Rýchlo ho šla dať uspať,“ 
spomína si pani Oľga.

Zo špiny do luxusu

Motiváciou k  zakúpeniu štvornohého 
kamaráta bývajú aj filmy. Jednému 
pánovi sa toto ľahkovážne rozhodnu-
tie stalo osudným. Kúpil si akita inu, 
ktorá patrí medzi najnevyspytateľnej-
šie plemená. Väčšinu času bola s  no-
vým prírastkom len manželka s dieťa-
ťom, keďže muž chodil na týždňovky. 

Keď sa raz po dlhšom čase vrátil do-
mov, pes ho pri vyčesávaní alebo inej 
jemu nepríjemnej činnosti napadol 
a  riadne dohrýzol. Prípad riešila aj 
polícia a psa chceli utratiť. Veterinár 
kontaktoval pani Oľgu, či by si ho ne-
vzali do útulku. Súhlasila, no dnes to 
ľutuje.

„Neustále útočí, cerí zuby, už tri dni 
je len zavretý v koterci. Čakali sme, že 
sa upokojí, no neprestáva to. Uvidíme, 
čo povie veterinár, ktorý sa má naň 
prísť pozrieť,“ vzdychne si pani Oľga.

Ak sa pošťastí, možno sa ho raz po-
darí skrotiť. Nebol by to prvý zázrak, 
na ktorý by v  ružomberskom útulku 
spomínali. 

Kedysi si od nich pani z Bieleho Po-
toka vzala čuvača a všetko vyzeralo 
príkladne až do chvíle, kým sa ne-
odsťahovala od priateľa, s  ktorým 
tu žila. Psa si však so sebou nevza-
la a  jej bývalý sa oň neunúval sta-
rať. Pani Oľga chodila zbedačené-
mu zvieraťu hádzať cez plot aspoň 
granule. 

Keď sa psa podarilo vziať naspäť do 
útulku, bol v  katastrofálnom stave. 
Nemohli sa ho ani dotknúť, zúril, mal 
zapálené uši, už mal aj svoje roky.

A ako sa mu darí dnes, keď si ho vzala 
do opatery nová rodina? „Žije v Lama-
či a má prejdenú celú Európu. Ten istý 
pes, ktorý žil v  špine prespáva v  za-
hraničných hoteloch, všade je maskot 
a dostáva sa mu veľa obdivu,“ usmie-
va sa pani Oľga a na rukách jej nabie-
hajú zimomriavky. „A  práve vďaka 
takýmto šťastným koncom má naša 
práca zmysel!“

„Denno-denne mám desiatky telefonátov, no 
všetkých psíkov do nášho útulku z kapacitných 
dôvodov vziať nemôžeme.“

Oľga Lizáková, Centrum nájdených zvierat, Ružomberok
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Čo by ste robili, ak by ste boli svedkom prípravy úkladnej vraždy? Pravdepodobne kontaktovali prís-
lušné orgány. Alebo varovali obeť. Hlavný protagonista románu sa však môže iba prizerať, maximál-
ne kopnúť matku do brucha – príbehom nás totiž sprevádza deväťmesačné embryo. Čitateľ sa môže 
tešiť na dávku napätia, ale aj sarkazmu.

KNIHA
Ian McEwan – V orechovej škrupinke (Slovart 2017)

Námet, vizuál a spracovanie Dôverného nepriateľa evokuje poctivú zahraničnú snímku. Ide však 
o  sci-fi benjamínka československej produkcie s  nádhernou zamagurskou prírodou. Manželia 
Andrej a Zuzana testujú prototyp inteligentného domu. Server sa však proti majiteľom vzbúri. 
Začína psychoteror. Je pôvodcom zmien moderná technológia alebo niekto z mäsa a kostí?

KINO
Dôverný nepriateľ
(Kino Kultúra, 16. – 19. 8.)

Aj počas tohtoročných prázdnin si v Ružomberku môžete dopriať unikátny filmový zážitok pod ho-
lým nebom. Už 16. ročník kultového kina na kolesách prinesie premietanie piatich celovečerných 
slovenských a  českých titulov. Môžete sa tešiť na romantický hudobný film Backstage, komédie 
Po strništi bos, Otcova Volga či Prezident Blaník. Naplánovaná je aj projekcia drámy Čiara, jedného 
z najnavštevovanejších filmov v kinách v roku 2017.

AKCIA
Bažant Kinematograf 2018
(Park Š. N. Hýroša, 11. – 15. 8.)

Už 20. ročník populárnej súťaže v príprave a jedení bryndzových halušiek bude mať aj tento rok boha-
tý sprievodný program predovšetkým v podobe ľudovej zábavy. Do Revúc môžete ísť aj na bicykli po 
CykloKorytničke a spraviť si tak zaujímavý deň. O týždeň neskôr, 11. augusta, robia súťaž vo varení 
a jedení halušiek aj v Bielom Potoku.

VÝLET
Revúcke halušky
(Liptovské Revúce, 4. 8.)

Prvý augustový víkend zohreje priaznivcov vytrvalostného športu. V sobotu, 4. augusta, je v pláne 
cross duatlon, teda beh a jazda na bicykli nielen v kategórií jednotlivcov, ale aj dvojčlenných druž-
stiev. V nedeľu sa potom v rámci Ružomberskej bežeckej ligy uskutočnia triatlonové preteky. K bi-
cyklu a behu sa pridá aj plávanie v Hrabovskej nádrži. Ak sa nechystáte hneď športovať, určite sa 
bude aspoň na čo pozerať.

ŠPORT
Duatlon a triatlon
(Malinné Brdo – Hrabovo, 4. – 5. 8.)
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Tu ide o úplne normálnych ľudí, ktorí majú problém definovať, čo chcú, a tak svoje rozhodnutia menia zo dňa na deň. 
Alebo, nedajbože, z hodiny na hodinu. 

Sem-tam sa to mohlo stať každému z nás, veď objektívne príčiny nepustia. Samozrejme, vtedy sa to dá pochopiť. 

No čím ďalej, tým viac je táto akási spoločensky tolerovaná nerozhodnosť len maskou lajdáckosti, nekompetentnosti či 
hlúposti. A demokratické reči o tom, že právo zmeniť názor má každý, by boli na mieste iba vtedy, ak by sa kvôli týmto 
zmenám nenarúšal plán práce alebo životný komfort tých druhých, tých poctivých a uvážlivých.

Je snáď tak ťažké pochopiť, že dohodnuté termíny, pravidlá a chlapsky dané vyjadrenia by sa nemali len tak mirnix-dir-
nix meniť?

Slovo sem, slovo tam,
ja vám toho nakecám
Nie, reč nebude o politikoch, pre ktorých je denným chlebíčkom dostať svoje 
stádo tam, kam potrebujú.

Anna Šenkeríková



26 - história

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Vážne zdravotné problémy trápili Andreja Hlinku už nie-
koľko rokov pred smrťou. Aj preto 19. júna 1933 spísal zá-
vet, ktorý zahŕňal jeho poslednú vôľu.

„Patril som cirkvi a národu. (...) Videl som opustený či za-
nedbaný ľud, a preto som sa mu venoval,“ píše sa v závete, 
ktorý okrem Hlinku podpísali dvaja svedkovia – vtedajší 
černovský farár Andrej Scheffer a  ružomberský kaplán 
Jozef Tylka. 

Svoje obrazy, sochy a cenné veci zanechal ružomberské-
mu múzeu, knihy fare, šaty a  bielizeň prikázal speňažiť 
a peniaze rozdať chudobným, hmotné veci odkázal svojim 
príbuzným, finančnú hotovosť venoval jezuitom. 

„Zaujímavé je, že náročky nezanechal politický testament. 
Tým postavil svojich politických dedičov do pomerne zlo-
žitej situácie,“ poznamenal pre Ružomberský magazín 
historik Róbert Letz.

Zomieral vo veľkých bolestiach

Napriek spísaniu závete mal Hlinka pred sebou ešte viac 
ako päť rokov života. Výrazne ich však poznačila postupu-
júca choroba – rakovina obličiek. 

„Sám chorý sťažoval si už dlhší čas na žalúdočné ťažkosti 
a na to sa i liečil. Vlastná choroba však nebola v žalúdku, 
ale napadla pôvodne ľadviny a odtiaľto načínala postupne 
aj ostatné ústroje tela,“ napísal v denníku Slovák po Hlin-
kovej smrti ošetrujúci lekár Emanuel Filo.

Začiatkom roku 1934 Hlinka podstúpil operáciu žalúdka 
v  trnavskej nemocnici, neskôr absolvoval liečebný po-
byt na chorvátskom ostrove Krk, ale choroba sa naďalej 
zhoršovala.

Oslavu 70. narodenín v septembri 1934 preto využil najmä 
na bilancovanie svojho života a diela. Opakovane vyzýval 

V polovici augusta si pripomenieme 80. výročie úmrtia a pochovania černovské-
ho rodáka, ružomberského farára a slovenského politika Andreja Hlinku.

Text: Imrich Gazda     Foto: Liptovské múzeum

Tak zomieral Andrej Hlinka
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na ďalší boj za slovenskú autonómiu, ktorej sa už nedožil – 
vyhlásená bola až po jeho smrti v októbri 1938. 

Hlinkov posledný verejný príhovor zaznel 7. augusta 1938 
– z  balkóna ružomberskej fary prehovoril pri rozlúčke 
s  delegáciou amerických Slovákov. Posledné posolstvo 
prečítali v deň jeho smrti, 16. augusta, na krajinskom zlete 
Slovenského Orla v Žiline.

Krátko predtým ho previezli z  bratislavského Kochovho 
sanatória, kde sa lekárska špička usilovala zachrániť ži-
vot 73-ročného pacienta. Keď videli, že je to márne, roz-
hodli sa ho previesť do Ružomberka, aby mohol umrieť 
doma, na svojej fare. 

„Ružomberská fara bola posledné dni pred Hlinkovou 
smrťou prakticky neustále otvorená. Prichádzala sa s ním 
rozlúčiť nielen politická špička, ale aj množstvo obyčaj-
ných ľudí,“ uviedol historik Letz. 

V  posledných chvíľach pri smrteľnej posteli stál ružom-
berský starosta Anton Mederly, černovský farár Scheffer, 
poslanec Národného zhromaždenia Karol Sidor, ako aj ru-
žomberskí jezuiti, ktorí sa pri umierajúcom modlili.

„A  keď po tomto lúčení nastal asi štyri hodiny trvajúci 
posledný smrteľný zápas, nebolo suchého oka na ružom-
berskej fare. Trpel preukrutne, ale hrdinsky, odovzdane do 
vôle svojho Pána. (...) ...keď vypovedal jedno z posledných 
slov: ,Už nemôžem...́  jeho zrak už nepatril lekárovi tu úpl-
ne bezmocnému, ale Ukrižovanému, ktorého bozkával, 
kým len ruka vládla zdvihnúť krížik. Tak umrel Andrej 
Hlinka – s krížom v ruke,“ spomínal lekár Filo. 

Najväčší pohreb v slovenských dejinách

Hlinku pochovali päť dní po jeho smrti, v nedeľu, 21. au-
gusta 1938. Podľa denníka Slovák, ktorý z pohrebu prinie-
sol štvorstranovú reportáž s názvom Národ kráľovsky po-
choval svojho Vodcu, išlo o najväčší pohreb v dovtedajších 
slovenských dejinách. Zúčastnilo sa ho 60-tisíc až 70-ti-
síc ľudí. Mnohí z nich pricestovali do Ružomberka už deň 
predtým a nocovali pod holým nebom. 

Smútočnú omšu dopoludnia slúžil spišský biskup Ján Voj-
taššák, kázeň predniesol kňaz a poslanec Snemu Sloven-
skej krajiny Karol Körper. Pohrebu sa zúčastnili aj ďalší 
traja biskupi (Jozef Čársky, Marián Blaha, Michal Bubnič), 
takmer tisíc kňazov, ako aj viaceré domáce a zahraničné 
štátne delegácie.

Československú vládu zastupoval predseda Milan Hodža, 
ktorý na pohrebe reprezentoval aj prezidenta republiky 
Edvarda Beneša. „Boli sme šťastní, že Prozreteľnosť dala 
práve jeho plachému ľudu tvrdého vodcu, ktorého národ-

ný rozhľad do tej doby bol nesený nielen rozvahou, ale tiež 
útočnou silou urazenej národnej dôstojnosti, prebývali 
v ňom revolučné sily, aké prebývajú v ľude sociálne ujar-
menom, akoby len túžil po posvätení viery,“ povedal Hodža 
v smútočnom príhovore.

Druhý predniesol vtedajší podpredseda HSĽS Jozef Tiso. 
„Hlinka zomrel – veliaca ruka Vodcu ukazujúca na Česko-
slovenskú republiku ako prirodzený domov národa svojho 
klesla už – stojí ale Československá republika, ktorá, dá 
Boh, bude skutočným vlastným domovom národa sloven-
ského k jeho plnému rozvinutiu a suverénnemu uplatne-
niu,“ rečnil budúci prezident Slovenského štátu.

Po omši nasledovalo niekoľkohodinové defilé pred rakvou 
so zosnulým. Samotné smútočné obrady začali až podve-
čer, pričom z kostola nesmerovalo telo zosnulého priamo 
na cintorín, ale niesli ho celým mestom. 

„Telo Andreja Hlinku takto ide posledný raz ulicami svojho 
drahého mesta. Ženy kľakajú na kolená, usedavo narieka-
jú, chlapi dvíhajú svoje deti aby ešte raz videli Otca a Vod-
cu, ruky, ktoré toľko ráz hladkali a žehnali deti Ružom-
berka a  celého národa. Plačú dnes tie deti a  plačú aj ich 
otcovia,“ opísal pohrebnú atmosféru denník Slovák. 

Keď spustili Hlinkovo telo do jezuitskej hrobky, bol už večer. 
„Národ sa modlí Otčenáš. Potom ešte raz zaspieva spevácky 
zbor učiteľov a Hlinkovo telo spúšťajú do útrob slovenskej 
zeme. (...) Kvíľba tak strašná, akoby národu vytrhli srdce. 
Kvíľba tak bolestná, že ešte i to nebo zaplakalo a spustil sa 
tichý dážď,“ končil svoju reportáž denník Slovák.

Primárnym zdrojom článku bola publikácia Róberta 
Letza Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum 
2014).

„Pohrebu Andreja Hlinku sa 
zúčastnilo 60-tisíc až 70-tisíc 
ľudí. Mnohí z nich pricestovali 
do Ružomberka už deň predtým 
a nocovali pod holým nebom.“
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Postaví Smer do primátorských vo-
lieb vlastného kandidáta?

Ešte sme sa nerozhodli. Počkáme si 
na to, kto všetko prejaví záujem kan-
didovať. 

Takže sa skôr prikláňate k  tomu, že 
podporíte niektorého z  iných kandi-
dátov?

Uvažujeme aj nad vlastným.

Postavili by ste vlastného kandidáta 
aj v prípade, že by kandidatúru ohlá-
sil súčasný primátor Igor Čombor?

Pravdepodobne nie. 

Takže by ste ho podporili?

Nevylučujem to, ale najprv musí ohlá-
siť kandidatúru. 

Pred štyrmi rokmi ste podporili vte-
dajšieho primátora Jána Pavlíka, ale 
veľmi mu to nepomohlo.

V  posledných voľbách nie, ale v  roku 
2010 sa aj vďaka nám stal primátorom.

V roku 2014 však získal len čosi viac 
ako 400 hlasov...

Bol to predovšetkým výsledok jeho čin-
nosti. Aj keď podľa mňa sú štyri roky 
krátka doba. V  Ružomberku sú pri-

mátori porovnávaní najmä s  bývalým 
primátorom Jurajom Čechom. Ten mal 
však na realizáciu svojich plánov tri 
funkčné obdobia, teda dvanásť rokov.

Priznávam, že už v roku 2014 sme zva-
žovali, či nepodporíme radšej Igora Čom-
bora, no vzhľadom na to, že aj vo voľbách 
v roku 2010 sme podporovali Jána Pavlí-
ka, ostali sme pri ňom. Nie sme prelieta-
ví. Igor Čombor bol ale ťažký súper. 

V  súčasnosti sa väčšina našej člen-
skej základne prikláňa k podpore sú-
časného primátora.

Vo voľbách sa prikláňame 
k podpore primátora 
Čombora
S okresným predsedom strany SMER-SD a riaditeľom Vodárenskej spoločnosti Ru-
žomberok Milanom Mojšom sme sa rozprávali o blížiacich sa komunálnych voľ-
bách, jeho pôsobení vo vysokej politike, ale aj o kvalite a cene ružomberskej vody. 
Text: Imrich Gazda     Foto: autor
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Ako hodnotíte jeho doterajšie pôso-
benie?

Ako som už povedal, štyri roky sú 
málo. Na druhej strane, potenciál, 
ktorý tu bol, určite nebol využitý na-
plno. Ale nie je to len o  primátorovi, 
ale aj o poslancoch.

Momentálne má Smer v  mestskom 
zastupiteľstve troch poslancov. Budú 
sa poslankyne Camberová a Kramá-
rová a  poslanec Valent opäť uchá-
dzať o zvolenie?

Prejavili vôľu pokračovať a  my ich 
v  tom podporujeme. Navyše, máme 
pripravené aj nové tváre. 

V čase posledných komunálnych vo-
lieb bol Smer prakticky na vrchole. 
Napriek tomu ste v  25-člennom ru-
žomberskom zastupiteľstve získali 
len tri mandáty. Neobávate sa, že 
dnes, keď podpora Smeru na celoslo-
venskej úrovni klesla na 20 percent, 
nezískate ani tie tri miesta?

Komunálna politika je o čomsi úplne 
inom ako celoštátna. Oveľa dôležitej-
šiu rolu tu zohráva aktivita poslanca 
vo svojom volebnom obvode. Naším 
cieľom je získať minimálne tri man-
dáty, ale verím, že máme na viac. Zisk 
menej ako troch mandátov by som 
však vnímal ako prehru. 

Odbočme od politiky k inej aktuálnej 
téme. Sú tu letné mesiace, vy ste ria-
diteľom ružomberskej vodárenskej 
spoločnosti, ako je na tom dolný Lip-
tov s pitnou vodou? 

Máme jej dostatok, navyše, je veľ-
mi kvalitná. Problémy nemáme ani 
počas suchých mesiacov. Ešte nikdy 
sme nemuseli obmedzovať zásobova-
nie pitnou vodou.

Odkiaľ táto voda pochádza?

Mesto Ružomberok je zásobované 
z  výdatných horských prameňov 
z okolia Liptovských Revúc a Liptov-
skej Osady, taktiež aj z Jaziercov.

Ako sme na tom s cenou vody?

Spomedzi miest a obcí, kde vodovod-
nú sieť spravuje niektorá z  vodáren-
ských spoločností, je cena v  Ružom-
berku najnižšia.

Z toho vyplýva, že tam, kde si vodo-
vody spravuje samotná obec, môže 
byť cena vody aj nižšia?

Môže, ale aj nemusí byť. V  našom 
okrese sú len tri obce, ktoré si vodovo-
dy spravujú samy – Liptovská Lúžna, 
Komjatná a Turík. Kanalizáciu spravuje 
vo všetkých obciach, okrem Lúčok, Vo-
dárenská spoločnosť Ružomberok, kto-
rej akcionármi sú mesto a okolité obce. 

Je už celý dolný Liptov odkanalizo-
vaný?

Ešte nie. Kanalizáciu stále nemá 
Komjatná, Valaská Dubová, Turík, 
Liptovské Revúce a  chýba aj v  časti 
Liptovskej Osady.

V  tomto smere sa však v  ostatných 
rokoch urobilo veľa. Samozrejme, za 
finančnej spoluúčasti štátu a  Európ-
skej únie. Pretože, aj keď zo zákona za 
odkanalizovanie zodpovedá samotná 
obec, ide o tak finančne náročný pro-
ces, že samotné obce by to neutiahli. 
Len pre ilustráciu – na odkanalizova-
nie Liptovských Revúc by bolo potreb-
ných asi päť miliónov eur.

Paradoxne, vo viacerých obciach, 
ktoré ste v  posledných rokoch od-
kanalizovali, sa časť obyvateľov od-
mieta pripojiť na verejnú kanalizá-
ciu. Čo s tým?

Vodárenská spoločnosť nemá možnosti 
ako ich k tomu donútiť. Môžeme vplý-
vať len osvetovo, apelovať na ochranu 
životného prostredia. Je schválený 
nový zákon, podľa ktorého budú musieť 
byť ľudia napojení na verejnú kanalizá-
ciu, ak takú možnosť majú. Účinnosť 
nadobudne v roku 2021.

Pýtame sa na to aj preto, že všetky 
tri etapy odkanalizovania dolného 

„Nemyslím si, že by som mal s Milanom Fiľom 
nejaký nadštandardný vzťah.“

Milan Mojš, bývalý poslanec NR SR



30 - rozhovor

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Liptova spolufinancovala Európska 
únia, ktorá požaduje, aby vybudova-
ná kanalizácia bola aj využívaná.

Únia vyžaduje, aby bolo pripojených 
minimálne 85 percent obyvateľov, čo 
v obciach, ktoré boli odkanalizované 
počas prvých dvoch etáp, spĺňame.

A čo ten zvyšok?

Tam sa už k tomuto číslu blížime a ne-
pochybujem o tom, že zakrátko poža-
dovanú pripojenosť dosiahneme.

V  poslednom čísle Ružomberského 
magazínu sme písali o  areáli Texi-
com, kde pôsobí mnoho firiem, ktoré 
síce majú funkčnú kanalizáciu, ale 
voda ešte nie je potiahnutá do všet-
kých častí. 

Do riešenia problémov s  pitnou vodou 
v Texicome, ktorá je používané aj na po-
žiarne účely, sme vstúpili v roku 2014. Za 
ten čas sme v areáli preinvestovali nie-
koľko stotisíc eur. Samozrejme, finanč-
nú spoluúčasť mali aj miestne firmy. 
Dnes je situácia vyriešená v  asi troch 
štvrtinách areálu a pokračujeme ďalej. 

V roku 2006 ste boli prvý raz zvolený 
do Národnej rady SR, pracovali ste 
ako štátny tajomník na ministerstve 
dopravy, v roku 2012 ste boli zvolený 
opäť. Ako náhradník ste sa do par-
lamentu dostali aj v  roku 2016, ale 
tento rok ste miesto museli uvoľniť 
Robertovi Ficovi, ktorý sa po odcho-
de z čela vlády vrátil do parlamentu. 
Ako hodnotíte svoje pôsobenie vo vy-
sokej politike? 

V každej firme je to tak – a štát vní-
mam ako obrovskú firmu, že človek 
nikdy nič nedosiahne sám. Musí ve-
dieť spolupracovať s mnohými ľuďmi, 
len tak sa dostavia nejaké výsledky. 
Myslím, že sa mi pri presadzovaní 
potrebnej legislatívy darilo komuni-
kovať tak s koaličnými, ako aj s opo-
zičnými poslancami.

Keby ste mali spomenúť aspoň jed-
nu-dve veci, ktoré sa vám podarilo 
presadiť?

Na ministerstve dopravy sa nám po-
darilo výrazným spôsobom rozšíriť 
diaľničnú sieť a rovnako aj sieť rých-
lostných ciest. Samozrejme, mrzí ma, 

že výstavba diaľničného úseku okolo 
Ružomberka, ktorá mala byť realizo-
vaná ako PPP projekt, bola zabrzde-
ná. Keby sa to zrealizovalo tak, ako 
to bolo pripravené, dnes by sme už 
nemuseli lamentovať nad katastro-
fálnou dopravnou situáciou v meste. 

Veľkým úspechom bolo aj výjazdo-
vé rokovanie vlády v  roku 2015, prvé 
v  novodobej histórii Ružomberka, 
počas ktorého bola schválená dotácia 
1,2 milióna eur pre naše mesto. 

Primátor Igor Čombor v  rozhovore 
pre Ružomberský magazín povedal, 
že mestu chýbala silnejšia lobistická 
podpora v parlamente.

Každý má právo na svoj názor.

Novinár Marek Vagovič vás vo svojej 
knihe Vlastnou hlavou označil za člo-
veka Milana Fiľa. Dlhé roky ste praco-
vali v jeho firmách, či už to bolo SCP 
Ružomberok alebo SHP Slavošovce. 
Považujete sa za Fiľovho človeka?

Nemyslím si, že by som mal s pánom 
Fiľom nejaký nadštandardný vzťah. 
V  SCP som pracoval ešte predtým, 
ako podnik sprivatizoval. Dostal som 
dôveru a príležitosť ako odborník spo-
lupodieľať sa na riadení spomenutých 
firiem. Osobne som rád, že som pána 
Fiľa spoznal, a  že privatizácia SCP – 
ak si to porovnáme s inými firmami, 
ako napríklad Texicom – dopadla vy-
nikajúco. Mondi SCP je dnes firma na 
svetovej úrovni a ďalej sa rozvíja.

Nie všetci v Ružomberku to vidia rov-
nako pozitívne. Ozývajú sa zamest-
nanci, ktorí sa cítia byť okradnutí.

Tiež som bol zamestnancom SCP 
a necítim sa byť okradnutý.

Boli ste Fiľovým človekom vo vysokej 
politike?

Neviem, aké záujmy v politike má pán 
Fiľo, pokiaľ viem, politicky nie je ak-
tívny.

Je spájaný s biznispozadím Smeru.

To sa len píše a  hovorí v  bulvári, ja 
o ničom takom neviem.

Neviete o tom, že by finančne podpo-
roval Smer?

Nie. 

Kto je
Milan Mojš
Narodil sa v  roku 1956, po-
chádza z  Liskovej. Vyštudo-
val Slovenskú vysokú školu 
technickú v Bratislave. Pred 
rokom 1989 bol vedúcim 
technického rozvoja v  Dre-
vokupe Ružomberok, po 
spoločenských zmenách pô-
sobil vo viacerých riadiacich 
funkciách v  SCP Ružombe-
rok. V rokoch 2004 – 2006 bol 
riaditeľom SHP Slavošovce. 
V  parlamentných voľbách 
v  roku 2006 bol zvolený za 
poslanca NR SR za SMER-SD, 
do roku 2010 zastával pozíciu 
štátneho tajomníka Minis-
terstva dopravy, pôšt a  te-
lekomunikácií SR. Poslan-
com NR SR bol v  rokoch 
2012  –  2018. Od roku 2012 je 
riaditeľom Vodárenskej spo-
ločnosti Ružomberok. Žije 
s  manželkou v  Likavke, vy-
chovali spolu tri deti.
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Počiatky RK JAZZ BAND siahajú do roku 2005, kedy sa za-
čalo uvažovať nad jeho založením. K samotnému vzniku 
kapely však došlo o rok neskôr. Práve v júni 2006 sa toho 
času osemčlenné zoskupenie pod dirigentskou taktovkou 
Vladimíra Struhára prvýkrát predstavilo verejnosti. 

Obsadenie kapely sa v priebehu rokov menilo, v súčasnosti 
ju tvoria zhruba dve desiatky hudobníkov. 

Za sebou majú množstvo úspešných vystúpení v rôznych 
kútoch Slovenska, hrajú od Tvrdošína po Bratislavu. Na 
istý čas sa stali súčasťou nočného kúpania v Bešeňovej. 
Nepohrdli ani hraním na tanečných súťažiach, čomu sa 
mnohí hudobníci radšej vyhýbajú.

V  Ružomberku ste ich vystúpenia mohli zažiť v  súk-
romných podnikoch, na jarmokoch alebo promenádnych 
koncertoch, ktoré sa kedysi počas letných mesiacov or-
ganizovali v centre.

„Už tretím-štvrtým rokom však kultúrne leto v  Ružom-
berku neexistuje. Inak je to v Martine a Liptovskom Miku-
láši, kam nás pravidelne pozývajú,“ hovorí pianista a sú-
časný kapelník Ivan Novák.

Kritika mesta

Kapela má síce sídlo v Ružomberku, no basgitarista Sta-
nislav Krejčí si myslí, že s mestom nemá veľa spoločného. 

„Skúšame v Likavke, ktorá nás vzala pod ochranné krídla, 
za čo sme veľmi vďační. Tieto záležitosti by však mal riešiť 
ružomberský kultúrny dom, práve on by mal zabezpečiť 
priestory, kde by sme nielen my, ale aj iné kapely v meste, 
mohli skúšať a vystupovať,“ vysvetľuje mohutný šesťde-
siatnik s českými koreňmi.

„Často sa nás diváci pýtajú, odkiaľ sme a  kde hrávame. 
Vystupujeme na rôznych akciách v okolí, no v Ružomber-
ku, ktorý sa hrdí titulom mesto kultúry, nás na podujatia 
pozývajú čoraz menej,“ dodáva.

Následne sa pri spomienke na posledný jarmok, kde vy-
stúpili o 15. hodine, chytá za hlavu a dôrazne nadväzuje: 
„Swingová muzika, džez, ktorý sa hrá v noci v zafajčených 
kluboch... To je akoby ste vystúpenie opernej speváčky na-
plánovali na šiestu hodinu ráno.“

„Rozčuľuje ma, akým spôsobom funguje kultúra v Ružom-
berku,“ rozohňuje sa Krejčí. „Stačí sa zamyslieť nad tým, 

Na neveľkej ružomberskej hudobnej scéne figuruje aj skvelé džezové zoskupenie. 
Podobne ako iné tunajšie kapely sa však ponosuje na slabú podporu mesta.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Peter Kralovenský

Mesto ma unikátny orchester. 
Jeho potenciál nevyužíva
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koľko hudobných skupín tu máme a hneď je jasné, že nie-
čo nie je v poriadku. Bytostne som presvedčený o tom, že 
za to môže mesto, ktoré nie je schopné vytvoriť vhodné 
podmienky.“

Malá rekapitulácia

Popri RK JAZZ BAND funguje v Ružomberku aj dychová 
hudba Supranka, ktorej po takmer polstoročí hrozí zánik. 
Vedúci Štefan Kútnik v rozhovore pre Ružomberský ma-
gazín naznačil, že svoj podiel má na tom aj mesto. 

Pôsobí tu aj gospelové zoskupenie Kéfas, ktorého lídrom 
je Ľuboš Kútnik. 

Okrem nich sa v hudobnej brandži pohybuje aj rómska ka-
pela Gipsy David, ktorá hráva po celom Slovensku, no u nás 
je takmer neznáma. Ani oni si v minuloročnom rozhovore 
pre náš časopis podporu mesta nepochvaľovali. Tak ako 
Supranka riešili najmä problém so skúšobnými priestormi 
a sťažovali si na nedostatok možností prezentovať svoju 
tvorbu na kultúrnych podujatiach v Ružomberku.

Podľa Krejčího by bolo rozumnejšie prerozdeliť peniaze, 
ktoré mesto z  času na čas utratí na vystúpenia celoslo-
vensky známych kapiel, na pravidelné koncerty menších 
zoskupení pôsobiacich na lokálnej či regionálnej úrovni. 

„A každý boží deň niekto zahrá v Hýrošovom parku,“ pou-
kazuje na výhodu návrhu, ktorý by zatraktívnil mesto pre 
miestnych aj turistov a podporil domácich umelcov. Sys-
tém dotácií je podľa neho neefektívny.

„Sme veľký orchester, ktorý nemá kde hrať. Prácu mesta 
supluje aspoň Korzo, kde z  času na čas hrávame aj my,“ 
dodáva Krejčí, ktorý dúfa, že v Ružomberku v budúcnosti 
pribudne tančiareň.

Potešia sa novým hráčom

Dvanásťročnú džezovú kapelu však trápia aj iné problémy. 
„Veľa ľudí od nás odchádza. Na Karlovej univerzite máme 

špičkového trombonistu. Muzikantka Veronika Pavelková 
Baďová je tehotná a doktori jej zakázali fúkať. Speváčka 
Katka Ondrášová Plachá čoskoro porodí. Mladý saxofonis-
ta odíde do Brna študovať medicínu, takže prídeme o ďal-
šieho člena,“ rozrozpráva sa Krejčí.

Svoj odchod prednedávnom avizoval dokonca aj obľúbený 
spevák Jaroslav Antol, ktorého bude ťažké nahradiť.

V orchestri majú zastúpenie starší aj mladší špičkoví hu-
dobníci. „Jedným z nich je Rudo Hollý, ktorý hrá na prvý 
alt saxofón. Vynikajúcimi hráčmi sú aj trumpetisti Rasťo 
Macko a  Maťo Droppa. Trombonovú sekciu tvoria muzi-
kanti, ktorí hrávajú aj v Supranke či Bobroveckej dychov-
ke, a  teda svoju muzikantskú zdatnosť vedia uplatniť aj 
v iných hudobných žánroch,“ vymenúva Krejčí.

„Sme však otvorení aj novým muzikantom,“ konštatuje 
vzápätí kapelník Novák. „Budeme radi, ak ľudia prekonajú 
prirodzený ostych a ozvú sa nám. Veríme, že v Ružomberku 
je množstvo skrytých talentov,“ pripája sa k výzve Krejčí.

stručne
 ‣ Vo Vlkolínci počas prázdninových víkendov organizujú Remeslofest, na ktorom sa môžete 

priučiť práci kožiarov, včelárov či medovnikárov.

 ‣ Na krajskej postupovej súťaži amatérskej fotografie AMFO 2018 uspeli aj študenti Školy 
úžitkového výtvarníctva.

 ‣ V átriu mestského úradu je do konca mesiaca sprístupnená putovná výstava Vlkolínec vče-
ra a dnes.

 ‣ Do konca júla si môžete prezrieť obrazy ružomberskej rodáčky Heleny Galbavej, rodenej 
Sandanusovej, ktoré sú vystavené v synagóge.

„Mesto a kultúrny dom nie 
sú schopní vytvoriť vhodné 
podmienky pre ružomberské 
hudobné skupiny.“

Stanislav Krejčí, RK JAZZ BAND
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Najdlhšie je v Ružomberku aktívne karate. Začalo pôsobiť 
ešte za socializmu, zlatú éru prežilo začiatkom 90. rokov.

„Bol to veľký boom. Uvoľnili sa hranice, prišli videopásky 
a na nich Bruce Lee, Chuck Norris, Seagal. Telocvične boli 
plné,“ spomína šéf dnešného Karate klubu Asahi Ružom-
berok Miroslav Gejdoš. Neskôr karate vytlačili iné záujmy 
ľudí a klub sa krátko po roku 2000 rozpadol. 

Pred siedmimi rokmi to však dala partia troch odchovancov 
niekdajšieho Karate SCP Ružomberok znovu dokopy. „Dnes 
máme okolo 60 členov. Najmladší má päť, najstarší 76 rokov. 
Netreba nič výnimočné: hlavne chuť cvičiť, prísť do telocvič-
ne a tu sa potiť a urobiť niečo pre seba,“ hovorí Gejdoš.

Karate je súťažné, a v klube sa zameriavajú predovšetkým 
na deti, ktorých je väčšina. Aktuálne majú majsterku aj 
vicemajstra Slovenska v detských kategóriách. 

„Karatisti sú ľudia, ktorí sa nechcú biť, my radšej ujdeme, 
ako by sme mali niekomu niečo dokazovať. Aj deckám ho-
vorím – nehovorte, že robíte karate, lebo potom vás všetci 
budú chcieť skúšať, radšej povedzte, že hráte pingpong,“ 
usmieva sa Gejdoš.

K dvom najlepším na Slovensku

Z ružomberského karate vyšiel aj Karol Olejník. Počas vo-
jenčiny však skúsil aikido a v júli 1993 založil Aikido Kyo-
dai Dojo Ružomberok. 

„Kyodai znamená jedna rodina. To je aj filozofia aikida. 
Nie biť sa, ale brániť sa a pomáhať si. Naučí vás sebaúcte, 

sebakontrole a schopnosti pomáhať a poradiť nielen na ži-
nenke, ale aj v živote,“ opisuje princípy aikida Olejník.

Sám je medzinárodne vyhľadávaným odborníkom, ktorý 
má právo rozdávať žiacke stupne kvality kyu. Nad nimi 
sú majstrovské dany. On ich dosiahol päť – len ako jeden 
z dvoch na Slovensku. Známy filmový „bitkár“ Steven Se-
agal ich má sedem. Maximum je desať.

Aikido je cesta harmónie. Bojové umenie preto nie je útoč-
né, len obranné, ktorého jedinou úlohou je znehybniť útoč-
níka tak, aby mu nebolo ublížené. Samozrejme, komu niet 
rady, ublížiť problém nie je.

„Človek sa majstrom nerodí, ale zomiera. Tým sa riadim, a to 
sa snažím naučiť aj mojich žiakov. Akidio nie je na boj, je to 
myšlienka, aby ste boli mentálne aj fyzicky zdraví,“ zdôraz-
ňuje vážená ružomberská osobnosť v bojových športoch.

Wing Chun Kung Fu

Ako napovedá názov, ide o nebojový druh kung fu. V Ru-
žomberku sa cvičí od roku 2013 na ZŠ Sládkovičova dva-
krát týždenne. Ako pri aikide, nejde o súťažný šport, ani 
o extrémnu silu. Kto sa ho naučí, nebude pre seba ani svoje 
okolie nebezpečný.

„V cvičení ide o celkový rozvoj osobnosti, tak po fyzickej 
ako aj po psychickej, morálnej a  v  neposlednom rade aj 
duchovnej stránke. Jednoducho povedané – byť dobrým 
človekom, lebo dobro plodí dobro,“ hovorí František Hanes 
mladší, jeden z nadšencov Wing Chun.

Bojové cvičenia v meste zastupujú na registrovanej úrovni karate, aikido a wing 
chun kung fu. Ich predstavitelia svorne tvrdia, že sú bezpečné a nechcú blížiť.

Text: Peter Kravčák, Anna Zábojníková     Foto: Karol Olejník je držiteľom 5. danu v aikide. Zdroj: Peter Kravčák 

Šport v meste nie je len o kopaní 
a hádzaní lopty
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Paríž – mesto módy, Rím – večné 
mesto, Trnava – slovenský Rím, Levoča 
– mesto Majstra Pavla. Každé moderné 
mesto sa snaží nájsť si lákadlo, ktorým 
pritiahne turistov a  zároveň vzbudí 
hrdosť svojich obyvateľov. Turisti pri-
nášajú peniaze a  vďaka nim vznikajú 
pracovné miesta pre domácich. 

Aj v našom meste a jeho okolí je množ-
stvo pamiatok a prírodných krás, kto-
ré dokážu pritiahnuť turistov. Keď 
chcem vypnúť a  stráviť čas s  rodi-
nou, vybehneme na Malinô Brdo, do 
Čutkova, Hrabova, či na bicykloch na 
Vlkolínec. Cestou naspäť sa zasta-
víme na kávu v  niektorej z  kaviarní 
v našom meste a keď prší, skočíme do 
Fullovej galérie. 

Moji priatelia, ktorí k  nám prídu na 
návštevu, mi však neraz hovoria: „Po-
vodil si nás po Ružomberku a my sme 
ani netušili, koľko zaujímavostí tu 

máte. Navyše máte všetko na dosah 
ruky, nepotrebujete na to ani auto. 
Prečo sme doteraz o tom nevedeli?“

Ružomberok je skutočne výnimočné 
mesto. Jeho história, jeho osobnosti 
či jeho prírodné unikáty z neho robia 
výnimočnú turistickú destináciu – 
v lete, ale aj v zime. Lenže, čo keď po-
vedomie o našej výnimočnosti zvädlo? 
Akoby sme sa uspokojili s tým, že sme 
na Liptove – vychytenom regióne a tí 
turisti nás predsa musia objaviť. Ale 
kým sa tak nestane, Ružomberok 
bude pre nich naďalej mestom jednej 
veľkej fabriky, pri ktorej stoja v nede-
ľu popoludní v zápche. 

Som si istý, že Ružomberok môže roz-
kvitnúť vo vyhľadávanú turistickú 
destináciu. Stačí málo – nespoliehať 
sa na iných, vyhrnúť si rukávy a uká-
zať svetu, že mu máme čo ponúknuť.

Dovolenkári môžu rozkvitnúť
aj v Ružomberku

Robo Kolár

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

Poznámka redakcie: Vydavateľ a spolumajiteľ spoločnosti R PRESS, s.r.o. Robert Kolár je kandidátom na post primá-
tora Ružomberka.



Kalendárium
Prehľad podujatí na rok 2018

v meste a okolí

AUGUST 2018

3. - 5.8., XXXIX. Okolo Liptova (cyklozraz), Likavka
4.8., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
4.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
4.8., Revúcke halušky (súťaž vo varení halušiek), Ihrisko v Liptovských Revúcach
4.8., Futbalový turnaj ulíc, Švošov
4.8., SZPB: ukážky techniky a zábava, pred Obecným úradom v Liptovskej Lúžnej
5.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
6.8., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
6. - 10.8., Letný tábor pre deti Pohoďáčik, CVČ Elán - Plavisko
11.8., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
11.8., Belanské gance (súťaž vo varení halušiek), Školský dvor v Bielom Potoku
11.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
11.8., Výstup na Veľký Choč (XVII. memoriál JUDr. Slimáka)
11.8., Turnaj v minifutbale, Ihrisko pri ZŠ v Liptovskej Lúžnej
11. - 12.8., VII. Stretnutie turistov Liptova, Liptovská Lúžna
12.8., Festival pod Sidorovom, Vlkolínec
12.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
12.8., XXXVII. Výstup na Veľký Salatín
13.8., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
17. - 19.8., Národný výstup na Kriváň
18.8., IX. Slovenský zraz Jawa 500 OHC, centrum mesta
18.8., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
18.8., Rodáci 2018 (VIII. celoslovenské stretnutie rodákov z Černovej), Čutkovská dolina
18.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
18.8., Súťaž vo varení a pečení liptovských drobov, Oddychová zóna v Štiavničke
18.8., Deň Švošova, Švošov
19.8., Belanská 15-ka (bežecké preteky), Biely Potok
19.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
20.8., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
24.8., Oslava 10. výročia spustenia Aqua - Vital Parku, Kúpele Lúčky
24. - 25.8., Nočný Výstup na Ostrô s prespaním na Poliankach
24. - 25.8., VI. Likavská rozlúčka s letom, Likavka
25.8., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
25.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
25.8., II. Beh Vertikál Ploská
25.8., XLIV. Výstup pod Ploskú
25.8., Poľovnícka zábava, Kultúrny dom v Liptovskej Lúžnej
25.8., Lúčanský piknik pod vodopádom, Lúčky pri vodopáde
25.8., Stretnutie harmonikárov, Kultúrne centrum Stankovany
26.8., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
26.8., Tandemové zoskoky, Letisko Ružomberok v Liskovej
26.8., XXVII. Výstup na Pravnáč
27.8., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
29.8., Výstup na tri vrchy - Memoriál Ing. Štefana Pátera

Jazdy cyklovlaku k CykloKorytničke, Železničná stanica
Delfské hry, Ružomberok
OK! Leto III. (letný denný tábor pre deti), Dance Galaxy
Divozveny 5 (literárno - hudobný večer), Panoptikum
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Ešte viac
skvelého čítania na

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

bude v predaji od 30. 8. 2018.
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
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