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Otvorte okno pomoci
Pomáhajte rodinám v boji s ťažkou chorobou,

aby sa na svet nemuseli dívať len cez okno.

Staňte sa Dobrým anjelom na www.dobryanjel.sk

INZERCIA
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Uplynulo odvtedy už neuveriteľných tridsať rokov. Na-
vštevoval som vtedy síce len prvý stupeň základnej školy, 
ale spomienky na tie dni mám úplne presné – zaplnené ná-
mestia v televízii, Štúdio dialóg, výmena obrazu Gustáva 
Husáka za Václava Havla v školskej triede...

Aj po tridsiatich rokoch ma dobové zábery dojímajú. Keď 
Karel Gott s  Karlom Krylom spievajú československú 
hymnu a ľudia dvíhajú ruky s „véčkom“ na znak víťazstva, 
behá mi mráz po chrbte.

Symbol vztýčeného ukazováka s  prostredníkom má aj 
dnes svoju symboliku.

„Vé“ ako vďaka. Tým, ktorí stáli na tribúnach, ale aj tým, 
čo stáli pod nimi. Tým, ktorí boli nespravodlivo odsúdení, 
ale aj tým, ktorých odsúdilo „len“ ich okolie. Len preto, že 
verili a boli vnútorne slobodní napriek časom neslobody. 
Komunistický režim nepadol zo dňa na deň – celé roky 
na tom pracovali tí, na ktorých sa dnes neraz pozeráme 
cez prsty. Ba ani zaplnené námestia ešte nemali vyhraté. 
Deň, dva, týždeň po udalostiach zo 16. a 17. novembra stále 
nebolo isté, či sa nezopakuje scenár z  roku 1968. Byť na 
námestí s „véčkom“ chcelo odvahu.   

„Vé“ ako výzva. Aj keď od Novembra uplynulo už 30 rokov, 
stále je to menej, ako trval samotný režim. Tí pred nami 
svoje poslanie so cťou splnili. Štafetový kolík je teraz v na-
šich rukách. Rovnako ako naša budúcnosť. Tak hore hla-
vy, nech vidíme tie výzvy, ktoré stoja pred nami. A chopme 
sa ich oboma rukami – nie len palcom a ukazovákom.  

Príjemné čítanie novembrového čísla Ružomberského 
magazínu vám želá 
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Mesto Ružomberok vlastní v  Považ-
ských kasárňach na Zarevúcej viacero 
pozemkov. Ministerstvo obrany, ktoré 
kasárne spravuje, aktuálne prejavilo 
záujem o  1 876 metrov štvorcových. 
Mestu núka podľa znaleckého posud-
ku viac ako 52 eur za meter štvorcový.

Mesto chce predať, poslanci nie

Radnica predložila poslancom uznese-
nie, v  ktorom predpokladá predaj po-
zemkov. „Máme majetok, ku ktorému sa 
nemôžeme dostať a ani sa nedostaneme. 
Ministerstvo nám ho nepredá a  cestu 
nám tam stavať nedovolia. Ale môžeme 
za to dostať finančné prostriedky, kto-
ré nám súčasné vedenie ministerstva 
ponúka. Ak jedno nedokážeme a druhé 
neurobíme, nebudeme mať nič,“ vysvet-
ľoval poslancom zástupca primátora Mi-
chal Lazár (nezávislý).

Súhlasila s  tým mestská rada aj fi-
nančná komisia. Proti predaju sa ale 
postavila komisia pre územné pláno-

vanie, výstavbu, dopravu a  životné 
prostredie. Rovnako aj z  nej vypro-
filovaná užšia pracovná skupina na 
riešenie problematiky Poľnej ulice. 
Tvoria ju Pavol Ficher, Juraj Burgan 
a Pavol Ivan.

Argumentujú, že mesto má projekt 
na ulicu paralelnú s Poľnou, ktorá je 
zakreslená aj v územnom pláne mes-
ta. Ide čiastočne cez územie kasární, 
a  práve aj cez pozemky, ktoré chce 
ministerstvo obrany kúpiť. 

„Je potrebné riešiť neúnosnú dopravnú 
situáciu na Poľnej. S cestou zaradenou 
v  územnom pláne súhlasilo aj minis-
terstvo obrany. Ak pozemky odpredá-
me, stratíme nielen príležitosť rozvoja 
Poľnej ulice, ale aj možnosť vyjedná-
vania v prípade Koniarne a nábrežia,“ 
argumentoval proti predaju poslanec 
Juraj Burgan (KDH), podpredseda 
územnoplánovacej a  člen špeciálnej 
komisie pre Poľnú ulicu.

Koniareň a  jej okolie je v  rukách ar-
mády, a  teda ministerstva obrany. 
Mestu ale končí nájomná zmluva, 
a hoci sa dlhodobo snaží o kúpu haly 
aj s pozemkami, armáda už viackrát 
deklarovala, že sídlo basketbalového 
klubu nepredá. Dokonca nemá záujem 
participovať ani na jej rekonštrukcii.

„Podľa mňa je predaj pozemkov v roz-
pore s územným plánom mesta a jeho 
záujmami. Stratíme priestor uvažovať 
o  urbanistickom rozvoji ulice Poľná či 
Koniarne. Je to krátkozraké rozhodnu-
tie, preto navrhujem stiahnuť materiál, 
počkať do volieb a  s  novým vedením 
ministerstva obrany sa možno bude 
dať dohodnúť,“ vyslovil sa proti predaju 
pozemkov Ján Kuráň (nezávislý). 

Možno zrušia NATO

Primátor chce pozemky predať. Pod-
ľa neho ich mesto využiť nedokáže, 
pretože ministerstvo je vo vyjednáva-
niach neoblomné.

Po štyroch rokoch chce ministerstvo obrany kúpiť ďalšie pozemky v areáli Považských 
kasární. So zámerom radnice požiadavke vyhovieť sa zatiaľ poslanci nestotožnili.

Predaj pozemku v kasárňach 
poslanci nateraz zastavili
Text: Peter Kravčák     Foto: Inkriminované pozemky v Považských kasárňach (červenou a žltou). V spodnej časti fotky ulice Zarevúca a Poľná. Zdroj: MsÚ
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„Chcú nám dať peniaze za pozemky, 
lebo ich teraz majú. O  rok ich už ne-
musia mať. Naše nie nemusia chápať 
ako naše silné postavenie pre vyjed-
návanie. Môžu to pokladať za vydiera-
nie. Cesta popri Poľnej je vizionárstvo, 
ktoré pred dvadsiatimi rokmi navrhol 
Pavol Fischer, ale my musíme byť re-
alisti. Aj preto, že nám končí nájomná 
zmluva s  Koniarňou, tak by som bol 
opatrný. Pokiaľ je tam armáda, tak sa 
k  tým pozemkom nedostaneme. Keď 
zanikne NATO, tak nám to predajú 
všetko,“ vysvetľoval poslancom poza-
die argumentov o zámere novej cesty 
primátor Igor Čombor (nezávislý).

V areáli Považských kasární má sídlo 
aj časť jednotky NATO. Na pozem-
koch mesta sú tam armádne stavby, 
ktoré však armáda ani mesto nemajú 
na liste vlastníctva.

„Za tie pozemky si môžeme podľa Zásad 
hospodárenia s  majetkom mesta pýtať 

nájom 5-tisíc eur ročne. Za ďalší poze-
mok, ktorý armáda navrhuje od nás kú-
piť už budúci rok, je to 10-tisíc eur ročne. 
Ak máme predajom získať jednorazovo 
90-tisíc, prenájmom tie peniaze získame 
už za sedem rokov,“ argumentoval proti 
predaju poslanec Burgan.

Poslanci napokon o  predaji nehlaso-
vali. Opätovne zaviazali primátora 
otvoriť so súčasným vedením minis-
terstva obrany rokovania o  predaji 
pozemkov, ale zároveň aj o  výmene 
či podpísaní dlhodobého prenájmu 
Koniarne do rúk mesta. Výsledok má 
oznámiť na decembrovom rokova-
ní zastupiteľstva, kde budú poslanci 
zrejme opäť čeliť rozhodnutiu o  pre-
daji pozemkov.

Situácia sa opakuje

Na vlas rovnaký problém riešilo za-
stupiteľstvo aj pred štyrmi rokmi. Vte-
dy armáda požadovala 7 600 metrov 
štvorcových za 40 eur na meter štvor-

cový. Išlo o pozemky v areáli kasární, 
no blízko ulice Zarevúca, kde poslanci 
videli potenciál rozvoja ulice v  smere 
od niekdajšej pôrodnice do mesta. 

Vtedy opoziční poslanci preto argumen-
tovali, aby mesto pozemky len tak ne-
predalo a primátor ich vlastníctvo využil 
na rokovania o výmene za iné pozemky 
v prospech mesta, najmä za budovu bý-
valej pôrodnice alebo Koniarne. 

Igor Čombor aj vtedy predaj mest-
ských pozemkov zastával a  argu-
mentoval, že mesto z pozemkov v ka-
sárňach nemôže mať iný osoh ako 
peniaze. Väčšinu poslancov presved-
čil a mesto tak získalo 303-tisíc eur. 

Napriek tomu, že kúpu Koniarne aj 
bývalej pôrodnice si Čombor dal do 
volebného programu, tieto sa aj pre 
odmietavý postoj ministerstva a  ar-
mády doteraz získať nepodarilo.

stručne

 ‣ Novým riaditeľom príspevkovej organizácie Komunálne služby mesta Ružomberok sa stal 
doterajší zamestnanec mesta Jozef Bašáry. Príspevková organizácia má na starosti Kom-
postáreň a tento rok z jej účtu predchádzajúci riaditeľ vybral a nevrátil 75-tisíc eur. Prípad 
vyšetruje polícia.

 ‣ Na žiadosť Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH) poslanci schválili, že KDAH môže 
prenajímať priestory všetkým registrovaným politickým stranám bez výnimky. KDAH sa 
zároveň vopred dištancuje od všetkých prejavov extrémizmu a neznášanlivosti a tvrdí, že 
za priebeh akcii v jeho priestoroch mesto nezodpovedá.

 ‣ Ústav súdneho inžinierstva v Žiline rozhodol, že cena pozemkov v lokalite Černová-Hríby je 
aktuálne 15,90 eur za meter štvorcový. Mesto by tak práve za toľko malo vykupovať pozem-
ky potrebné pre postavenie ciest pre individuálnu bytovú výstavbu v tejto lokalite. Radnica 
si nechala na pozemky vypracovať už tri posudky a každý z nich je iný.

 ‣ Technické služby Ružomberok budú musieť v marci 2020 uzavrieť skládku komunálneho 
odpadu v lokalite Biela púť. Na novú nezískali povolenie a odpad tak budú musieť zrejme 
odvážať na iné skládky, čo môže znamenať zvýšenie dane za komunálny odpad.
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Posledných dvadsať rokov vstávala 
Erika Močáryová z  Bieleho Potoka 
každé ráno pred piatou ráno. Musela 
sa obliecť do pracovného, prejsť do 
pivnice základnej školy, prehrabať 
pahrebu, rozdúchať ju a poriadne pri-
ložiť do kotla. Potom ešte, samozrej-
me, vysypať popol.

Školníčka

„Tak, aby o ôsmej ráno, keď začína vy-
učovanie, bolo už v škole teplo. Ráno 
išlo do kotla zhruba 40 lopát uhlia. 
Denne okolo sto,“ opisuje jednu zo 
svojich pracovných činnosti školníč-
ka a kurička Základnej školy Belian-
ka v Bielom Potoku Erika Močáryová.

Od októbra do apríla takto kúrila non-
stop. Aj cez víkendy a sviatky. Ak by 
v kotle vyhaslo a v škole klesla teplo-

ta, vykúriť ju naspäť by trvalo veľmi 
dlho. Do školskej pivnice chodila nie-
koľkokrát denne.

„To by na tom všetkom nebolo naj-
horšie. Ale keďže sme kúrili uhlím, 
nie raz sme zadymili celý Biely Po-
tok. Ľudia sa potom sťažovali, vy-
čítavo sa nás pýtali, čo tam pálime. 
Lenže ak je nekvalitné uhlie, nič 
s  tým neurobím. Ale mali pravdu, 
všetci sme to dýchali. Často nám aj 
zadechtovalo komín. Každé tri me-
siace horel. Viete, čo to bol za stres,“ 
opisuje nepríjemné chvíle školníčka 
a dopĺňa: „Neraz tu bolo toľko dymu, 
že sme školský dvor nevideli.“

Časom našla aspoň čiastočné rieše-
nie. Ak videla, že je zlé uhlie a  bude 
sa dymiť, privstala si. Keď prikúrila 

ráno o  štvrtej, zadymenie sa stihlo 
ako-tak rozptýliť, kým ľudia vstávali 
do roboty.

Riaditeľka

Škola ročne spotrebovala približne 24 
ton uhlia. Každý rok navyše platila 
zriaďovateľovi, teda mestu, pokutu 
takmer 500 eur. „Boli sme takzvaný 
malý znečisťovateľ ovzdušia v  mes-
te,“ vysvetľuje riaditeľka školy Be-
lianka Erika Macková.

K tomu daň za uhlie, daň za odvoz od-
padu, ktorého bolo kvôli popolu enor-
mne veľa. „Až sme si povedali dosť! 
Cez školský dvor je vybudovaný plyn, 
akurát škola z neho nič nemala. Pre-
čo by sme nemohli byť naň pripojení 
aj my,“ reprodukuje svoje rozhodnutie 
z jari tohto roka riaditeľka školy.

V Základnej škole Belianka vymenili kotol na vykurovanie. V zime preto odľahne 
obyvateľom, školníčke sa lepšie dýcha už teraz.

Zadymeniu a pokutám za 
znečisťovanie ovzdušia je 
v Bielom Potoku koniec
Text: Peter Kravčák     Foto: Riaditeľka ZŠ Belianka Erika Macková (vľavo) a školníčka Erika Močáryová pri novom plynovom kotle. Zdroj: autor
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V spolupráci s poslancom za mestskú 
časť Biely Potok Vojtechom Mackom 
začali dávať dokopy všetko potrebné. 
Našli kúrenára na projektové práce 
a obzerali sa aj po peniazoch, ktorými 
by pripojenie školy zaplatili. V  škole 
spálili počas prvého polroka všetok 
koks, ktorým začali pred dvomi rok-
mi kúriť. Hoci to bolo výrazne drahšie 
a ničilo to kotol na čierne uhlie, aspoň 
trochu menej dymili. V  lete zavolali 
na brigádu rodičov. Vyčistili a obielili 
kotolňu. A potom už len čakali.

„Až v  auguste prišli dobré správy. 
Máme dosť peňazí, bude kotol aj prípoj-
ka. Tú sme si spravili svojpomocne. Veľa 
preto urobil poslanec, ale aj rodičia, 
napríklad Peter Bielik, ktorého chcem 
vyzdvihnúť, lebo počas vlastnej letnej 
dovolenky robil výkopové práce. Rodinu 
mal na dovolenke a on tu pomáhal. Pe-
ter Stemon, kúrenár, dobrovoľne u nás 
strávil veľa času, aby pripravil prípojku 
a bezchybnú prevádzku,“ opisuje dianie 
počas leta riaditeľka Macková.

Kotol

Keď už bolo všetko pripravené, práce 
uviazli na poslednej, no podstatnej 
veci. Objednaný, na mieru vyrobený 
kotol z Nemecka nie a nie prísť.

„Starý kotol stále nebol odpojený, boli 
sme pripravení kúriť aj ním. Ale ne-
mali sme uhlie, platné revízie na pec 
ani komín, a museli by sme do toho in-
vestovať. A potom druhý raz zase s no-
vým kotlom. Tak sme verili a  čakali. 
Začiatkom októbra sme museli prejsť 
aj na provizórium a kúriť elektrickými 
ohrievačmi. Rodičia sa už aj nervózne 
pýtali, kedy začneme kúriť, no kotol 
sa stratil,“ vysvetľuje ťažké chvíle pre-
chodu na plynové kúrenie riaditeľka.

Po stratenom kotle pátral nemecký 
výrobca, kuriér, aj Belania. Našli ho 
niekde na východe Slovenska. Nik-
to dnes nevie ku komu, ako, a  prečo 
sa dostal. A už to ani nechcú vedieť. 
Hlavne, že sa našiel.

Pripojili ho a  do dvoch týždňov mali 
všetky povolenia, revízie, najmä sú-
hlas od plynárov, ktorí otočili kohú-
tikom. V druhej polovici októbra bola 

viac ako 80-ročná budovy školy po 
prvý raz vykurovaná plynom.  

„Ekológia, environment, stále o  tom 
rozprávame, učíme, deti máme viesť 
príkladom a  sami sme boli najväčší 
znečisťovateľ ovzdušia v  Bielom Po-
toku,“ dnes už s  radosťou konštatuje 
riaditeľka Macková.

Belanom s  kúpou kotla pomohlo 
mesto. Vyčlenilo naň 15-tisíc eur, kto-
ré získalo z Memoranda o spolupráci 
s Mondi SCP.

„Podpisom Memoranda o  spolupráci 
sme sa zaviazali, že prioritou tradič-
nej spolupráce Mondi SCP a  mesta 
Ružomberok bude v roku 2019 predo-
všetkým ochrana životného prostre-
dia. Veľmi sme sa preto potešili, keď 
sme boli pozvaní na slávnostné odo-
vzdanie tohto moderného kotla, vďa-
ka ktorému sa kúrenie v ZŠ Belianka 
stane oveľa jednoduchšie, ale hlavne 
ekologickejšie,“ povedal v tejto súvis-
losti Vladimír Krajči zo spoločnosti 
Mondi SCP, ktorý spolu s primátorom 
Igorom Čomborom odovzdal nový ko-
tol Belanom.

Teraz to už ide samo

Nový kotol má termostat. Zatiaľ len 
exteriérový, podľa ktorého prispô-

sobuje teplotu v  budove. Čoskoro by 
mali dostať aj interiérový. Namiesto 
vstávania a behania ku kotlu, hádza-
nia lopát s uhlím, vynášania popolu, 
chodí dnes Erika Močáryová už len 
kontrolovať stav. Do čistej pivnice 
s čistými rukami. Počas víkendov už 
môže vytiahnuť aj päty z domu.

„Mohla som aj vtedy ísť. Ráno som 
naložila, potom som odišla, popoludní 
som sa musela ponáhľať domov, aby 
som zase prikúrila, a  tak som zase 
mohla odísť,“ vysvetľuje ako fungova-
li víkendy u Močáryovcov.

„Ani muž my nemohol pomáhať. Lebo 
ja som vedela, kedy je aká pahreba, 
kedy prečistiť, vymiesť, kedy nahá-
dzať. Navyše, na kúrenie bolo treba 
oprávnenie. Ale to treba aj teraz,“ vra-
ví školníčka, ktorej prívlastok kurič-
ka postupne od mena odpadne. 

„Veríme, že ušetríme. Podobne to majú 
aj v Ludrovej, a hoci ani plyn nie je lac-
ný, keď sa porátajú náklady, mali by 
sme ušetriť. Ale nie tento rok. Teraz 
sme minuli riadne veľa a  pre mesto 
budeme drahý. Ak nás nezrušia ten-
to rok, tak potom už prežijeme,“ so 
smiechom naráža riaditeľka na vleklý 
problém s plánmi zrušiť Belianku.

Starý kotol na uhlie zatiaľ zostal v pivnici základnej školy. 
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Slovenský priemysel poháňa vpred pre-
dovšetkým automotive. Ide o segment, 
za ktorým netreba vidieť len výrobu 
samotných automobilov, ale aj desiatky 
ich dodávateľov a subdodávateľov. 
Aktuálne máme v  krajine štyri au-
tomobilky: Kia, Jaguar, PSA Peuge-
ot Citroën a  Volkswagen. Pre všetky 
z nich je stabilným partnerom aj ru-
žomberská spoločnosť Galmm.
„Prešli sme všetkými certifikáciami, au-
ditmi zameranými na kvalitu, bezpeč-
nosť práce a environmentálne prostre-
die. Sme roky stabilným a spoľahlivým 
partnerom pre desiatky našich klientov 
z automotive, kde sme sa vo futbalovej 
terminológii dostali do Ligy Majstrov. 
Európska konkurencia si od nás vyža-
duje špičkovú ponuku. Preto sme sa roz-
hodli naše služby rozšíriť a ponúknuť im 
aj ďalšie produkty,“ hovorí majiteľ spo-
ločnosť Galmm Martin Motyka.

Nový závod
V  októbri spustili v  Čadci na Kysu-
ciach novú prevádzku zameranú na 
celkom nový druh úpravy kovov čím 
rozšírili portfólio svojich služieb.
„Závod v Čadci je zameraný na katefo-
retické a práškové lakovanie. Posilnili 
sme si tým postavenie nielen na slo-
venskom, ale aj na českom a poľskom 
trhu. Vďaka strategickej polohe závo-
du dokážeme dodávať aj pre automo-

bilky Hyundai Nošovice a General Mo-
tors Bielsko-Biala,“ vysvetľuje Motyka.
V priemyselnom parku v Čadci a podpo-
re miestnej samosprávy našiel Galmm 
ideálne podmienky a  po 5,7 miliónovej 
investícii tu postavil celkom nový závod, 
ktorý už v tomto roku dá prácu 30 ľuďom.
„Do dvoch rokov rozbehneme trojzmen-
nú prevádzku a  zamestnáme 70 až 100 
ľudí. S  kapacitou 1,2 milióna metrov 
štvorcových ročne, sme otvorili najväčšiu 
komerčnú lakovňu na Slovensku,“ priblí-
žil expanziu spoločnosti Martin Motyka.

Galmm Čadca v číslach

Plocha závodu 9200 m2

Výrobná plocha 3759 m2

Administratívna 
budova

400 m2

Ročná výrobná 
kapacita lakovne

1 200 000 m2

Investícia 5,7 milióna eur

Zamestnanosť 70 – 100 ľudí

Možno aj v Ružomberku
„Automobilky plánujú výrobu s pred-
stihom a  chcú poznať kapacitné 
možnosti a  technickú pripravenosť 
dodávateľov vopred. Aktuálne už 
spracovávame cenové ponuky na vý-
robu v  rokoch 2022 až 2023. Nadná-
rodné spoločnosti riešia dodávateľov 

v rámci celej Európy, nielen zo Sloven-
ska. Naša konkurencia je celoeuróp-
ska,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti.
Spoločnosť uvažovala nad postave-
ním nového závodu aj v Ružomberku. 
„Tu doma sme zažili silnú snahu o dis-
kreditáciu firmy, čo sa ukázalo ako ne-
opodstatnené. Štátne kontrolné orgány 
s ich vlastnými meraniami potvrdili, že 
spĺňame všetky legislatívne požiadavky. 
Koniec-koncov, dôkazom toho sú naši 
klienti. Oni u  nás vykonávajú audity 
a vystavujú nám certifikáty. Bez dodr-
žania podmienok, napríklad aj spomí-
naného environmentu, by sme pre nich 
nemohli  dodávať,“ vysvetľuje Martin 
Motyka a  dodáva: „Galmm s  rozvojom 
neskončil, otázne je, kde to bude.“
Ružomberská spoločnosť Galmm pô-
sobí na slovenskom a európskom trhu 
už 28 rokov. Špecializuje sa na povr-
chovú úpravu kovov a  pokovovanie 
materiálov, ktoré predlžujú životnosť 
a  zároveň zvyšujú kvalitu a  úžitkové 
vlastnosti výrobkov. Galmm ponúka 
komplexné služby v  oblasti povrcho-
vej úpravy kovov galvanickým zin-
kovaním, zliatinovým zinkovaním, 
galvanickým cínovaním, fosfátova-
ním a najnovšie už aj elektrolytickým 
a práškovým lakovaním.

Ružomberská fabrika dáva prácu 
už aj na Kysuciach
Spoločnosť Galmm expanduje a v priemyselnom areáli v Čadci postavila nový 
závod za 5,7 milióna eur.
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Asi by bolo pekné začať tento článok slovami: „Krát-
ko po dramatických udalostiach z polovice novembra 
1989 sa k protestujúcim študentom a umelcom prida-
li aj obyvatelia Ružomberka.“ Lenže takto to nebolo.

November 1989 
v Ružomberku:
hviezdne chvíle 
obyčajných ľudí
Text: Imrich Gazda     Foto: Vnučka Kornela Smržíka, poslanca federálneho zhromaždenia za VPN, ukazuje na svojho starého otca. Foto – Zuzana Hrušková
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V centre dolného Liptova sa 18. ani 
19. novembra nič mimoriadne ne-
dialo. Žiadny významnejší pohyb 
nenastal ani týždeň po krvavom zá-
sahu bezpečnostných zložiek proti 
študentom pražských vysokých škôl. 

V  Prahe a  Bratislave sa konali stá-
tisícové demonštrácie, tisícky ľudí 
protestovali už aj v Banskej Bystrici 
či v Žiline – a v Ružomberku stále nič.

Mladšej generácii sa to môže zdať 
čudné, niekto by možno utrúsil aj 
poznámku o  zbabelosti, ale takéto 
súdy by neboli na mieste. Podobne 
ako Ružomberok na tom boli aj väč-
šie okresné mestá. 

„Čím menšie mesto, tým pomalšie 
v ňom nastával revolučný pohyb. Jed-
ným z dôvodov bol nedostatok infor-
mácií o tom, čo sa to vlastne v Prahe 
a Bratislave deje,“ vysvetľuje historik 
Peter Zmátlo z Katedry histórie Ka-
tolíckej univerzity, ktorá začiatkom 
novembra zorganizovala diskusiu 
s  priamymi aktérmi a  pamätníkmi 
Nežnej revolúcie v Ružomberku. Väč-
šina spomienok a výpovedí, ktoré sa 
nachádzajú v  tomto texte, zaznela 
práve na tomto podujatí.

Kedy teda revolučné dianie prepuk-
lo v našom meste, ako to prebiehalo, 
kto bol pritom a aký bol sled najdôle-
žitejších udalostí?

Horšie ako v Sovietskom zväze

Verejné prejavy nespokojnosti s  ko-
munistickým režimom vychádzali 
v druhej polovici 80. rokov minulého 
storočia na Slovensku najmä z  pro-
stredia podzemnej cirkvi a  ochra-
nárskeho hnutia. K  iniciatívam ako 
Bratislava/nahlas (1987), Výzva mo-
ravských katolíkov (1987), Sviečková 
manifestácia (1988) či Několik vět 
(1989) sa pridali aj niekoľkí odvážni 
Ružomberčania.

Aj keď vďaka svojej histórii a  prí-
tomnosti osobností ako kňaz La-
dislav Hanus, tajný salezián Štefan 
Olos či rehoľná sestra Bernadeta 
Pánčiová bol Ružomberok krátko 
pred pádom komunistického režimu 
dôležitým bodom na mape podzem-

Počas generálneho štrajku 27. novembra 1989 sa pred budovou Mestského národného výboru zišlo 
do desaťtisíc ľudí. Autorka – Elena Klimešová

Míting v kultúrnom dome zvolaný na podporu riešenia ekologických problémov nazvaný Ružom-
berok nahlas. Autor – Fedor Polóni 
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nej cirkvi, nemožno obísť ani tunaj-
šie občianske aktivity.

„Požiadavky iniciatívy Ružomberok/
nahlas boli také naliehavé, že sa nimi 
musel zaoberať nielen Mestský ná-
rodný výbor, ale prišiel na ne osobne 
reagovať aj vtedajší minister vnútra 
a  životného prostredia Slovenskej 
socialistickej republiky Štefan La-
zar,“ pripomína ružomberský histo-
rik Peter Dvorský. A  s  presahom do 
súčasnosti dodáva: „Keď sa bližšie 
pozrieme na požiadavky iniciatívy 
Ružomberok/nahlas, zistíme, že aj 
po tridsiatich rokoch zápasíme s po-
dobnými problémami – stav životné-
ho prostredia, cestná infraštruktúra 
či zdravotná situácia.“

Hoci v tom čase už bola v Sovietskom 
zväze realizovaná Gorbačovova poli-
tika glasnosti a perestrojky, v Poľsku 
sa konali voľby, v ktorých triumfova-
lo opozičné hnutie Solidarita a v Ber-
líne padal múr symbolizujúci rozde-
lenie sveta na západný a  východný 
blok, v Československu sa naoko stá-
le nič nedialo.

„V októbri 1989 som sa zúčastnil zá-
jazdu do ZSSR a s vyvalenými očami 
som sa pozeral, ako v  Moskve a  Le-
ningrade protestovali početné skupi-
ny za ľudské práva a slobody. U nás 
v Československu bolo čosi také ne-
predstaviteľné,“ spomína si ružom-
berský fotograf Fedor Polóni. 

„Režim v  ČSSR bol v  80. rokoch mi-
nulého storočia omnoho horší ako 
v  ZSSR,“ potvrdzuje jeho slová his-
torik z Ústavu pamäti národa (ÚPN) 
František Neupauer.

Pri uvažovaní nad dianím vo svete, 
vrátane okolitých štátov patriacich 
do východného bloku, a  situáciou 
v  Československu, sa pamätníci aj 
historici zhodujú v  jednom – doba 
bola už dlhšie tehotná a  zmena sa 
pýtala na svet.  

Režim pod tlakom

My, Slováci, radi zdôrazňujeme, že 
pred 30 rokmi sa to všetko začalo 
Bratislave, a nie v Prahe. Vo štvrtok 
16. novembra 1989 sa bratislavskí 

študenti zišli na nepovolenom verej-
nom zhromaždení, aby demonštro-
vali za kvalitnejšie školstvo, väčšie 
akademické a občianske slobody, ale 
aj za lepšie vybavenie internátov.

Na druhý deň sa zišli študenti aj v Pra-
he, aby si pripomenuli 50. výročie 
zatvorenia vysokých škôl nacistami 
a  vraždu študenta Jana Opletala. Sa-
mozrejme, neostali len pri spomínaní. 
Na Národní tříde tisícky študentov ob-
kľúčili oddiely Sboru národní bezpeč-
nosti a protest krvavo potlačili.

Neraz zaznieva otázka, prečo pád re-
žimu spustili práve študenti. „Okrem 
mladíckej odvahy a  slobodomyseľ-
nosti je dôležitou skutočnosťou, že 
oni, na rozdiel od svojich rodičov 
či starých rodičov, nezažili august 
1968, keď požiadavky spoločenskej 
zmeny utopili sovietski vojaci v krvi,“ 
vysvetľuje historik Neupauer.

Toho, čo nasledovalo po študentských 
protestoch, boli v  uplynulých dňoch 
a týždňoch plné médiá. Vysokoškolá-
ci v Prahe vstúpili do štrajku, postup-
ne sa k nim pridali študenti z ďalších 
univerzitných miest, ale aj výtvarní-
ci, herci a  ďalší umelci. Vznikli ini-
ciatívy Verejnosť proti násiliu a  Ob-
čanské fórum, v Prahe a Bratislave sa 
začali konať státisícové demonštrácie 
a komunistický režim sa ocital v stále 
väčšej defenzíve.

„Počas prvého týždňa komunisti 
naďalej žili vo svojej bubline a  nie 
celkom rozumeli tomu, čo sa prá-
ve deje,“ ozrejmuje historik Zmátlo. 
„Mysleli si, že keď odstúpi Ústredný 
výbor KSČ a na slobodu prepustia po-

„Čím menšie mesto, tým pomalšie v ňom nastával 
revolučný pohyb. Jedným z dôvodov bol nedostatok 
informácií o tom, čo sa to vlastne v Prahe 
a Bratislave deje. “

Peter Zmátlo, historik
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litických väzňov vrátane Jána Čar-
nogurského, tak sa davy upokoja.“

Čiastočné ústupky už ale ľuďom 
nestačili. Presne týždeň po 17. no-
vembri Milan Kňažko v  televíznom 
Štúdiu dialóg prvýkrát vzniesol dve 
hlavné požiadavky – zrušenie ústav-
ného článku o  vedúcej úlohe KSČ 
a slobodné voľby. Predstavitelia VPN 
zároveň vyzvali k účasti na generál-
nom štrajku 27. novembra.   

To sa už dejiny Nežnej revolúcie za-
čali písať aj v Ružomberku.

A kde máte zástavu?

Ján Benčík v roku 1989 pracoval ako 
technik v  montážnej spoločnosti. 
„Prvé správy o tom, že sa niečo deje, 
ma zastihli v  maringotke v  Hliníku 
nad Hronom. Keďže do Zvolena to 
bolo len tridsať kilometrov, zúčastnil 
som sa tam vysokoškolských mítin-
gov. Krátko nato som prechádzal cez 
Nitru, tak som sa zastavil aj medzi 
študentmi vysokej školy poľnohos-
podárskej. Dokonca sa mi podarilo 
nadviazať priamy kontakt s  Mila-
nom Kňažkom či Mariánom Labu-
dom,“ spomína Benčík v  rozhovore 
pre Ružomberský magazín.

Domov do Ružomberka sa dostal 
v piatok 24. novembra. „Na rozdiel od 
väčších miest tu boli ešte len názna-
ky spoločenského pohybu. V ružom-
berských závodoch vznikali štrajko-
vé výbory, vo výkladoch sa objavili 
prvé letáky,“ rozpamätúva sa Benčík. 

Za predsedu štrajkového výboru v Ba-
vlnárskych závodoch V. I. Lenina zvolili 
Juraja Ševčíka. V tom čase patrili bavl-
nárske závody medzi desať najväčších 
zamestnávateľov na Slovensku, praco-
valo v nich vyše 5 000 zamestnancov. 
Železnou päsťou strany v podniku boli 
300-členné ľudové milície, ktoré doze-
rali na poriadok aj v ďalších závodoch. 
Navyše, v kasárňach sa nachádzali tri 
tisícky sovietskych vojakov priprave-
ných zasiahnuť. 

„Vedenie strany zvolalo diskusné 
stretnutie do terajšej Auly Jána Pavla II. 
na Katolíckej univerzite. Chceli nás neja-
ko uchlácholiť, ale celé sa to zvrtlo v ich 
neprospech. Bol som predtým v  Brati-
slave na dvoch mítingoch, videl som, 
čo sa deje, tak som sa prihlásil o slovo 
a  vzniesol som požiadavku vstúpiť do 
štrajku na podporu študentov a  umel-
cov,“ opisuje zlomové momenty Ševčík.

„Podobne to prebiehalo na iných 
miestach. To, že sa robotníci, o ktorých 
sa dovtedy komunistický režim opie-
ral, pridali na stranu demonštrantov, 
bolo pre úspech revolúcie rozhodujú-
ce,“ hodnotí historik Zmátlo. 

Generálny štrajk pripadol na pon-
delok. Presne na poludnie sa na dve 
hodiny život v krajine zastavil. Pod-
ľa odhadov sa do štrajku zapojila asi 
polovica obyvateľov ČSSR. K protes-
tujúcim sa aspoň symbolicky pridali 
aj zamestnanci prevádzok, ktoré ne-
mohli výrobu zastaviť.

Pred budovou Mestského národného 
výboru sa zhromaždilo do 10-tisíc Ru-
žomberčanov. „Bál som sa tam ísť, no 
nie kvôli sebe, ale kvôli svojmu fotoa-
parátu. Už predtým sa mi párkrát sta-
lo, že mi ho policajti vytrhli a vzali mi 
film. Preto som išiel bez fotoaparátu,“ 
zaspomínal si počas diskusie v Galérii 
Ľudovíta Fullu fotograf Polóni a vzá-
pätí poďakoval vtedajšej fotografke 

Na mítingu 1. decembra 1989, ktorý sa konal na parkovisku za vtedajším Domom služieb, boli prí-
tomní aj herci Jozef Adamovič a jeho manželka Božidara Turzonovová (vpravo). Do mikrofónu ho-
vorí Ján Benčík. Autorka – Elena Klimešová
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Liptovského múzea Elene Klimešovej, 
že priebeh štrajku nafotila. 

O  prekvapivý moment sa postaral 
Ladislav Cserei, ktorý bol v tom čase 
riaditeľom múzea. Na diskusiu v ga-
lérii priniesol farebný 45-minútový 
videozáznam priebehu generálneho 
štrajku v  Ružomberku, ktorý sám 
natočil. Vidieť na ňom davy valiace 
sa na námestie, prejavy rečníkov 
z balkóna dnešného mestského úra-
du, ale i bohatú snehovú nádielku.   

„Časť demonštrantov začala vykrikovať, 
prečo na budove neveje československá 
zástava. Ktosi im z balkóna odpovedal, 
že zástavu má domovník, ale ten je na 
obede. Mladý robotník stojaci so zásta-
vou vedľa mňa to nevydržal a rozbehol 
sa ku vchodu. Bez váhania som ho na-
sledoval. Nakoľko hlavné dvere do sály 
s balkónom boli zamknuté, prebehli sme 
k  nemu cez kanceláriu predsedu MNV 
a  niekoľko ďalších miestností. Spre-
vádzal nás udivený pohľad viacerých 
funkcionárov a úradníkov. Keď na bal-
kóne konečne zaviala zástava, ozval sa 
veľký potlesk,“ opisuje Benčík.

Ešte v  ten večer vznikol na chodbe 
chirurgie vo vojenskej nemocnice 
mestský koordinačný výbor VPN. 
Jeho členmi boli Š. Hasák, P. Brod-
ňanský, F. Novajovský, A. Krakov-
ský, M. Šrobár, D. Dobrodejová, G. 
Kysel, F. Baláž, J. Benčík, A. Weiss, 
S. Culka, B. Lengyel, J. Mišiak, P. Ga-
raj, D. Midriak, J. Bobák, V. Struhár, 
D. Grom a M. Peťová.

VPN a KDH dostali vyše 60 percent

V  januári 1990 Jána Benčíka zvolili 
za predsedu celomestskej organizá-
cie VPN. „Sídlili sme v Robotníckom 
dome oproti hotelu Kultúra. Predtým 
tam sídlili komunisti. Časom sme sa 
dokonca ocitli v  situácii, že v  tej is-
tej budove sídlilo VPN, komunisti, aj 
KDH,“ smeje sa Benčík.

Už vážnejšie ale dodáva, že komunis-
ti, ktorí boli spočiatku strnulí a  vy-
strašení, sa dokázali rýchlo otriasť 
a  ísť ďalej. „Na rozdiel od ,vépénká-
rov́  poznali techniky moci a  vedeli 
sa uchytiť aj v zmenených spoločen-
ských podmienkach,“ hodnotí Benčík.

V prvých slobodných voľbách, ktoré 
sa uskutočnili v  júni 1990, sa VPN 
v Ružomberku skutočne darilo. Kým 
na celoslovenskej úrovni hnutie zís-
kalo necelých tridsať percent, v Ru-
žomberku ho volilo takmer 39 % voli-
čov. Nadpriemerný výsledok v meste 
dosiahlo aj KDH (22 %) a SNS (17 %). 
Naopak, postkomunisti z SDĽ dostali 
podpriemerných 12 % hlasov. Ale to 
je už iný príbeh – príbeh slobodnej 
ponovembrovej spoločnosti.

A čo na udalosti spred 30 rokoch hovoria 
samotní aktéri? Podľa Benčíka sme sa 
s bývalým režimom vysporiadali naozaj 
nežne. V  duchu Dostojevského odkazu 
si každý zločin zaslúži trest, ktorý má 
nielen výchovný, ale aj očistný rozmer.

Spolu s  ostatnými diskutujúcimi sa 
však na pôde Katolíckej univerzity 
sa zhodol, že v súčasnosti sa napriek 
mnohým problémom máme lepšie. 
„Len príliš frfleme a sami si tým ško-
díme,“ myslí si Juraj Ševčík.

No a s literárnym odkazom zhodno-
til Nežnú revolúciu aj Fedor Polóni: 
„V 60. rokoch minulého storočia som 
čítal knihu Stefana Zweiga Hviezdne 
hodiny ľudstva. Som rád, že aj ja som 
jednu takú mohol zažiť.“

Prezident Václav Havel a čelní predstavitelia VPN počas stretnutia s občanmi v závodnom klube 
SCP. Foto – Elena Klimešová
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Presne 17. novembra odhalili na býva-
lom Robotníckom dome oproti Hotelu 
Kultúra, kde sídlila miestna organi-
zácia VPN, pamätnú tabuľu k 30. vý-
ročiu Nežnej revolúcie. 

„Bol by som veľmi rád, keby občania 
mesta, ktorí budú chodiť popod túto 
tabuľu, si aspoň na malú chvíľočku 
spomenuli na ľudí, vďaka ktorým dnes 
môžeme žiť dôstojný život v slobodnej 
a demokratickej krajine,“ povedal foto-
graf Fedor Polóni, ktorý tabuľu odhalil 
spolu s  ďalším pamätníkom novem-
brových udalostí Mariánom Mydlom. 

V  ten istý deň sa v  evanjelickom 
kostole uskutočnila spomienková 
bohoslužba, na Námestí slobody sa 
konala vernisáž študentských foto-
grafií a  pred mestským úradom za-
znel koncert Tridsať rokov od Nežnej 
revolúcie.

Diskusie, výstavy, koncerty

Sériu spomienkových podujatí otvo-
rila ešte začiatkom novembra disku-
sia na Filozofickej fakulte Katolíckej 
univerzity v  Ružomberku, ktorej sa 
zúčastnilo viacero historikov, pamät-
níkov, ale aj priamych aktérov (po)no-
vembrových udalostí. 

Moderátor Peter Zmátlo z  katedry 
histórie privítal historikov Františka 

Neupauera z  Ústavu pamäti národa 
a Petra Dvorského, spoluzakladateľov 
VPN Jána Benčíka, Juraja Ševčíka 
a  Michala Kovačica, fotografa a  pa-
mätníka Fedora Polóniho, ako aj spi-
sovateľa Antona Laučeka.   

Na Katolíckej univerzite diskutovali aj 
priami aktéri novembrových udalostí 
v Bratislave František Mikloško a Ján 
Čarnogurský. Po diskusii nasledovala 
výstava fotografií November 1989 v Ru-
žomberku v  spolupráci s  Fotoklubom 
RK 1924 a koncert katedry hudby. 

Študenti tiež mohli na takzvanú Ste-
nu slobody v univerzitnej knižnici na-
písať, čo pre nich znamená sloboda. 
Podobné Zápisky o  Nežnej pripravila 
aj Mestská knižnica Ružomberok.

V Ružomberku aj o Mikuláši

Galéria Ľudovíta Fullu v  spolupráci 
s  mestskou knižnicou si novembrové 
udalosti pripomenula výstavou foto-
grafií Eleny Klimešovej, niekdajšej 
zamestnankyne Liptovského múzea 
v Ružomberku, ktorá zaznamenala na-
príklad aj priebeh generálneho štrajku 
27. novembra 1989 v Ružomberku.

O novembrových udalostiach sa v ga-
lérii aj diskutovalo – Zuzana Hruško-
vá privítala Jána Benčíka, Fedora Po-
lóniho, hudobného skladateľa Petra 

Machajdíka a  spoluzakladateľa VPN 
v Liptovskom Mikuláši a neskoršieho 
primátora Alexandra Slafkovského.

Účastníci diskusie si mohli pozrieť aj 
doteraz nezverejnený farebný video-
záznam z  generálneho štrajku v  Ru-
žomberku, ktorý natočil vtedajší riadi-
teľ Liptovského múzea Ladislav Cserei.

Samotné múzeu zorganizovalo vzde-
lávacie podujatie pre školy Spomien-
ky na November, ktoré predstavil his-
torik Peter Vítek zo Štátneho archívu 
v Žiline a pamätník Radislav Kendera 
z Katolíckej univerzity.

V  synagóge sa zasa uskutočnila dis-
kusia, ktorú zorganizovala Evanje-
lická cirkev augsburského vyznania 
na Slovensku (ECAV) v  spolupráci 
s mestom Ružomberok. Hosťami mo-
derátora, teológa Františka Korečka 
bol generálny biskup ECAV Ivan Eľko, 
riaditeľ Centra kresťanského vzde-
lávania v  Martine Bohdan Hroboň, 
riaditeľ Evanjelickej spojenej školy 
v Martine Marián Damankoš a histo-
rik Peter Dvorský. 

„Komunistický režim odišiel, ale model 
správania ostal. Ľudia sa s  režimom 
nemenia. Ale pomalými krokmi sme-
rujeme k zmene,“ kriticky, ale zároveň 
s nádejou poznamenal Damankoš.

Tridsiate výročie udalostí z novembra 1989 si Ružomberčania pripomenuli rôzny-
mi podujatiami.

Odhalili pamätnú tabuľu 
venovanú Nežnej revolúcii
Text: Imrich Gazda, Anna Zábojníková     Foto: Anna Zábojníková

14 - téma
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Objednajte svojim blízkym darčekové poukážky 
v KÚPEĽOCH LÚČKY a prekvapte ich pobytom, 
liečebnými procedúrami alebo vstupom do 
AQUA - VITAL Parku a Wellness.

LIEČEBNÝ POBYT
Doprajte svojim známym darček, ktorý ocení naozaj každý. Pri pobytoch je možné ob-
jednať darčekové poukazy buď na konkrétny dátum alebo bez dátumu. Objednávku 
pobytu je možné realizovať telefonicky, mailom alebo v našom online rezervačnom 
systéme.

Kontakt | Obchodné oddelenie: 
market@kupele-lucky.sk | kupele@kupele-lucky.sk 
Tel.:+421 44 43 75 126 | +421 44 43 92 828 | +421 44 43 75 561 | +421 44 43 75 328

AQUA-VITAL PARK a LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
Doprajte svojim blízkym profesionálne liečebné procedúry 
alebo jedinečný oddych v jedinom aquaparku s liečivou 
minerálnou termálnou vodou na Liptove, ktorý je otvorený 
celoročne.

Kontakt | Predaj a časovanie procedúr: 
casovanie@kupele-lucky.sk 
Tel.:+421 44 43 75 577 | +421 905 825 422

Prameň zdravia 
na Liptovewww.kupele-lucky.sk
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Odparkujeme na okraji cesty k  pen-
ziónu Gejdák. Pred nami sa rozpre-
stiera Ružomberok v  spoločnosti 
majestátnych hôr. V to popoludnie sú 
Západné Tatry v mrakoch, ani Kriváň 
veľmi nevidieť. Inak je príjemne teplo, 
intenzívny lejak z predošlých dní pre-
zrádza iba zablatená tráva. 

Kochať sa výhľadom nie je naším 
cieľom. Vykročíme po ceste, pri kríži 
odbočíme a začíname stúpať strmším 
kopcom. V  duchu si pogratulujem 
k  „prezieravému“ výberu obuvi. Av-
šak viac, než na belasé topánky sfar-
bujúce sa do hneda, sa sústredím na 
udržanie balansu. Horšie než farba 
topánok je ich šmykľavá podrážka. 

„Ešte 21 metrov, ale to je iba zhruba,“ 
vytrhne ma z  vnútorného monológu 

hlas, ktorého majiteľ pozerá na mobil 
a  mapu. Po niekoľkých ďalších kro-
koch zastavujeme. „Ukazuje síce ešte 
18 metrov, ale je to bližšie. Niekde tu. 
Hľadaj. Niečo, čo ti nesedí. Čo je umelé.“ 

Podľa pokynu sa rozhliadnem po oko-
lí. Sprvu bezradne skenujem stromy, 
kríky, zem, udupané konáre a  hľa-
dám, čo do scenérie nepasuje. 

Moju pozornosť upúta jeden bod, na 
ktorý sa dlhšie mlčky mračím. Náde-
jam sa, že by to mohlo byť to, čo hľa-
dáme, ale nie som si istá. „Áno, to je 
ono,“ zodpovedá nevyslovenú otázku 
parťák, ktorý sleduje môj pohľad. 

Po rozobratí maskovacieho materiálu 
(nebudeme ho spoilerovať!) úspešne vy-
ťahujem pozoruhodný predmet – dlhšiu 
tubu zakončenú podobizňou myšky. 

Odšrubujem uzáver, vyťahujem minia-
túrny zápisník zaplnený rôznymi pre-
zývkami a dátumami. Posledný nálezca 
tu bol deň pred nami. Podpíšem sa i ja, 
umiestnim tubu späť na miesto, sta-
rostlivo zamaskujem skrýšu do pôvod-
ného stavu a popri tom sa teším z môjho 
prvého geocachingového úlovku. 

Hravá turistika

Geocaching je aktivita, ktorá strhla 
milióny ľudí po svete. Skĺbila v sebe 
turistiku so zábavou, ktorá má 
šmrnc hry. 

Zatiaľ čo pri ošiali Pokemon Go hľa-
dali hráči potvorky z  kultového ani-
máku, geocaching spočíva v  hľadaní 
skrýš – kešiek – prostredníctvom 
zemepisných GPS súradníc. Stačí sa 
bezplatne zaregistrovať na oficiál-

Vo svete aj v Ružomberku sa rozmohol novodobý lov. Potrebujete k nemu GPS, 
zíde sa pero a tiež aj nejaká hračka z kinderka. Nie, s týmto vybavením ne-
skolíte žiadne zviera. Vaším úlovkom bude keška.

Text: Nikola Marhefková     Foto: Na love ružomberských kešiek s Dušanom Kováčom. Zdroj: Autorka

Keď lovíte zážitky
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nom serveri a  na mapke vyhľadať, 
kde všade ich možno nájsť.  

Keškou bývajú vodotesné nádoby, 
uzatvárateľné misky, obaly či ška-
tuľky. Obsahujú zápisník (logbook) 
a  pero, kde sa nálezcovia podpíšu. 
Ak je keška dostatočne veľká, môže 
ukrývať aj „poklady“. Hračky z  kin-
derka, odznaky alebo mince. Výme-
nou za iný predmet si ju kešeri môžu 
vziať, kreativite sa medze nekladú. 

Skrýša môže byť kdekoľvek. Pod ka-
meňmi, v starých pňoch, niekedy člo-
vek musí poohmatávať stromy, záb-
radlia, dopravné značky či stĺpy, kým 
žiadanú kešku nájde. Skrýše sa líšia 
veľkosťou, ale aj náročnosťou terénu. 

Nás sprevádzal skúsený kešer Dušan 
Kováč. „Dostanem sa na také miesta, 
kde by som v živote nešiel. Spravidla 
sú totiž kešky zakladané na miestach, 
ktoré sú niečím zaujímavé. Buď je to 
stavba, nejaký kopec, prírodná zau-
jímavosť,“ prezrádza Ružomberčan, 
ktorý počas deviatich rokov našiel už 
vyše 5-tisíc skrýš. 

Kešerka pod nickom Moncichi, kto-
rá hre prepadla s  celou rodinou, tiež 
vidí v  geocachingu príležitosť nájsť 
zaujímavé miesta. „Robili sme naprí-
klad sériu po slovenských hradoch, 
od západu po východ sme ich prešli 
36,“ konkretizuje. Ťažko je podľa nej 
vybrať iba jednu výnimočnú kešku, 
pred tými mestskými však preferuje 
skrýše v prírode. 

Záľuba v  hre sa dá odstupňovať. Od 
príležitostného odlovu až po prípad 

Dušana, ktorý však nie je ojedine-
lý. „Dospel som do takého štádia, že 
plánujem dovolenky podľa kešiek. Už 
nám nestačí Slovensko, v podstate už 
máme pobehanú celú Európu,“ vraví 
nadšenec turistiky, ktorý len tento 
rok prešiel Izrael, Nemecko, Londýn, 
Španielsko i Portugalsko. 

„Zaujímajú ma hlavne kešky, ktoré 
nemajú fyzickú krabičku, ale sú viaza-
né na prírodnú zaujímavosť. Vrcholy, 
pramene, kúpele či vodopád,“ prezrá-
dza svojich favoritov. Ide o  takzvané 
zemské kešky (earth). Nemajú žiadne 
skrýše, sú pokladom samy o sebe. 

Skrýše majú niekoľko druhov. Tradič-
né majú určené presné súradnice. Pri 
multikeškách prechádza kešer viace-
rými zastávkami, na ktorých podľa 
zadania hľadá indície a  z  nich si vy-
skladá finálne súradnice. Pri myster-
kách treba zapojiť šedú kôru, vyriešiť 
rébus alebo tajničku. 

Vandali, elektrikári? Nie, kešeri 

Prichádzame k druhej keške, pri Parku 
Jána Pavla II. V mysli mi ako kontrolka 
svieti jedno z  hlavných pravidiel. Byť 
nenápadný. Týmto „opatrením“ chráni-
me kešku pred odhalením a prípadným 
poškodením. V meste ide o náročnejšiu 
misiu než v odľahlom lese. 

Pravidlo sa podarilo porušiť aj Dušano-
vi, boli to však úsmevné prípady. „Cho-
dil som okolo nejakého stĺpa a pýtali sa 
ma, čo ideme prerábať tú elektriku?“ 
pobavene načiera do spomienok. 

Niektorí v človeku, ktorý sa bezúspešne 
obšmieta okolo, hneď spoznajú kešera 

a ponúknu mu pomoc.  „A potom sú aj 
pekné zážitky s  policajtmi. Keď pod 
mostom dávaš krabičku na nejakú kon-
štrukciu a vidí ťa policajt, tak je prúser. 
Niektorí sú v  obraze, vedia, čo je geo-
kešing, niektorí však nemajú potuchy, 
o čo ide,“ hovorí Dušan, ktorý už tiež za-
kladal skrýše. Dosiaľ však pritom, na-
šťastie, nemal svedkov v uniformách.

Celosvetovo úspešná hra na budúci 
rok oslávi 20. výročie vzniku. V  Ru-
žomberku nachádzala prvých priaz-
nivcov už na prelome rokov 2009 
a 2010. Odvtedy stihla mestská komu-
nita narásť, hlási sa k nej aj početnej-
šia skupina kešerov z Komjatnej. 

Komunity sa stretávajú aj na takzva-
ných eventoch. Vždy za nejakým 
účelom. Zoznámiť sa, utužiť vzťahy 
či vymeniť si rady. Alebo aj vyčistiť 
nejaké miesto od odpadkov. V polovici 
novembra sa zišli opäť, v Laverne pre-
mietali filmy s  geocacherskou tema-
tikou. Medzi medzinárodných finalis-
tov sa dostal aj Slovák, ktorý založil 
niekoľko kešiek v Černobyle. 

Na event prišli viaceré generácie, mla-
dí, starší, ale aj rodiny s deťmi. Dora-
zil i český kešer. A všetci si tykali, bez 
ohľadu na vekový rozdiel či postavenie 
„V našej komunite si všetci tykáme. Je 
to prirodzenejšie, už sme na to všetci 
zvyknutí,“ vysvetľuje Dušan.  

Dozvedám sa tiež, že kladú dôraz nie-
len na priateľské putá, ale aj nános 
tajnosti. Hlavne v počiatkoch neuvá-
dzali svoju totožnosť, ale známi boli 
najmä svojimi nickmi.
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Kto je
Peter Sálus

Pri schádzaní z Donovalov je potrebné sústrediť sa na 
jazdu. Raz prší, inokedy sneží, a keď je dobré počasie, tak 
na úzkej ceste premávku spomalia kamióny a hustá do-
prava. Nie je veľa času všímať si okolie. 

Tajch Korytnica

Lenže zhruba dvesto metrov pred odbočkou do Korytnice 
stojí technická pamiatka, ktorú si roky naozaj nikto nevší-
mal. Tajch Korytnica tu uviedli do prevádzky v roku 1882 
a jeho stále jestvujúcu časť dnes míňame len o pár metrov 
pri každom prejazde týmto úsekom.

Začali ju stavať v roku 1880. Nebol to nový výmysel, ale len 
obnovenie stavby, ktorá tu slúžila už od 16. storočia. Aj toto 
sa dočítame v publikácii Priehrady a nádrže na Slovensku.

„Postavená je z lomového kameňa spájaného s maltou. 
Otvory boli prehradené drevenými stavidlami, ktoré ovlá-
dali z koruny hrádze. V roku 1903 sa priehrada preliala, ale 
táto nehoda nespôsobila katastrofické následky. Zrušili ju 
v roku 1957,“ píše sa o tajchu v Korytnici.

V Revúckej doline aj v minulosti ťažili drevo. Na jeho prepra-
vu, keďže železničná Korytnička v 19. storočí nejestvovala, 
potrebovali využiť rieku. Ľudia chodievali cez Liptovské 
Revúce, a tak prehradili Revúcku dolinu a postavili tajch.

„Cesta tam nebola a tajch siahal od jedného svahu po druhý. 
Slúžil ako nádrž a priehrada. Pospúšťali do neho drevo a keď 
sa naplnil vodou, otvorilo ho a prílivová vlna zviezla kmene 
na pílu do Liptovskej Osady. Údajne sú pamätníci, ktorí tvr-
dia, že takto dokázali zviezť drevo až do Ružomberka,“ opi-
suje fungovanie tajchu František Lacko z Liptovskej Osady.

V 20. storočí prišiel s Korytničkou jednoduchší spôsob 
prepravy a tajch prestali využívať. Definitívne ho zrušili v 
roku 1957, keď jeho časť odstrelili a rozobrali kvôli stavbe 
cesty na Donovaly.

Pekná stavba

Stavba rokmi pustla. Zarastala kríkmi a stromami až ju 
vedľa cesty ani nebolo vidieť. „Neustále som vo svojom 
okolí počúval, že bude škoda, keď sa to rozpadne, že by 
sa to malo zachrániť,“ opisuje momenty, ktoré prispeli k 
rozbehnutiu občianskej iniciatívy na záchranu takmer 
140-ročného tajchu, František Lacko z Liptovskej Osady.

Oslovil starostu obce Róberta Kuzmu, miestnych turistov, 
pridali sa aj ďalší dobrovoľníci. Doposiaľ urobili dve brigá-
dy a tajch vedľa cesty zrazu doslova svieti. „Stavba je tak 
pekná, že je škoda, aby sa rozpadla. Skaly tam už odpadá-
vali. Náletové dreviny, erózia, zima, korene, všetky vplyvy 

Bola vôbec prvou gravitačnou priehradou murovanou z kameňa v Hornom Uhorsku. 
Stojí už takmer 140 rokov, vysoká je desať metrov a napriek tomu oficiálne neexistuje.

Text: Peter Kravčák     Foto: Dobrovoľníci, ktorí čistili tajch pri Korytnici.  Zdroj: František Lacko

Dobrovoľníci zachraňujú priehradu, 
ktorá neexistuje
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tajch ničili a trhali. Preto sme sa pustili do záchrany aspoň 
toho, čo zostalo,“ vraví Lacko.

Zámer však pri vyčistení a sprístupní diela verejnosti ne-
končí. Nadšenci chcú tajch spojiť s neďalekým parkovis-
kom pri odbočke do Korytnice peším chodníkom. Vznikla 
by tak približne 200-metrová prechádzka, ktorý by umož-
nila zastaviť sa pri ňom aj prechádzajúcim motoristom.

„A potom, v druhej fáze, by sme chceli oživiť niekdajšiu 
Špacírku. To bola lesná cestička z Korytnice cez takzva-
nú Pančavu do doliny Nemecká, ktorú používali kúpeľní 
hostia. Je tam nádherný dvojetážový vodopád, akých je 
tu v okolí niekoľko, ale tento je veľmi dobre prístupný. Od 
neho je k tajchu pri ceste možno päť minút peši. Takto by 
sme chceli vybudovať zokruhovaný náučný chodník. Jeho 
prejdenie zaberie pri veľmi voľnom tempe maximálne ho-
dinu,“ vysvetľuje teraz už ucelenú myšlienku skrývajúcu 
sa za záchranou tajchu František Lacko.

Záchrana bude komplikovaná aj na papieri

Na korune hrádze by nadšenci chceli postaviť altánok. 
Voľakedy tam bola drevená stavba z ktorej ovládali prie-
hradu. Teraz by slúžila na posedenie a výhľady turistom. 
„Pozemok pod tajchom vlastnia lesníci, teda štát. Prenáj-
mom či darovaním by sa možno vyriešilo, aby sme mohli 
pokračovať v úpravách. Problém je, že oficiálne tajch nee-
xistuje. Stavba nie je nikde zakreslená, nikto ju nevlastní,“ 
odhaľuje najväčší rébus Lacko.

Do nápadu tak musia zatiahnuť aj právnikov a geodetov. 
Stavbu treba zamerať, nechať zapísať na katastri. Potom 
by mala pripadnúť vlastníkovi pozemku – teda štátu. „Toto 
je vraj legitímny postup. Ak ide o takéto staré stavby, tak je 
to možné. Nepozerá sa na ne ako na čiernu stavbu,“ nazna-
čuje riešenie Lacko.

Administratívnej časti záchrany venujú zimné mesiace. 
Na jar by opäť radi prišli do terénu a pokračovali v čistení 
tajchu. Stále je okolo množstvo zeminy, v samotnej stavbe 
zostali korene po vypílených stromoch, ktoré treba od-
strániť. Roboty je viac ako dosť. 

„Vo svete je každá drobnosť predávaná ako turistická atrak-
cia. Na Slovensku máme nádherné veci a nevieme to turis-
tom predať. Stačí neraz len troška odhodlania a ide to. Viem 
si predstaviť, ako sa tu raz s vnúčatami zastavím, s radosťou 
ukážem na tajch a chodník, po ktorých sa budú prechádzať 
ľudia, a poviem im, že tejto atrakcii som pomohol,“ poukazuje 
na motiváciu záchranárskych prác František Lacko.

V Liptove pritom nejde o ojedinelú myšlienky. Podobné 
tajchy opravili v Ľubochnianskej a nedávno aj v Račkovej 
doline. Slúžia turistom, na zachytávanie vody v lese, ale aj 
ako protipožiarna ochrana. Ďalší, ktorý čaká na svoj osud, 
je v Ľupčianskej doline. Korytnický už fungovať nikdy ne-
bude, no ako turistická atrakcia by región obohatil.

Čelná strana tajchu Korytnica. Foto - autorVerejnosť k záchrane tajchu inšpiroval predovšetkým František Lacko 
z Liptovskej Osady. Foto - autor

Prečítajte si aj
o nevysporiadaných 
pozemkoch pod
Cyklokorytničkou
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Radka Lajčiaková z Likavky nemá rada rýchly spôsob života. Aj preto sa rozhodla, 
že v konzumnom svete vytvorí priestor na oddych a spomalenie. A to priamo 
v Ružomberku.

Text: Anna Zábojníková     Foto: Radka Lajčiaková vo svojom obchode Bella Galleria. Zdroj: autorka

Lákala ju arabská kultúra. 
Nakoniec vsadila
na šikovné ruky

Už počas strednej školy si jej okolie myslelo, že v Ružom-
berku nezakotví a vyberie sa do zahraničia. Mala rada ja-
zyky, no najviac jej ulahodil Blízky východ. Fascinovali ju 
arabská kultúra, architektúra, hudba aj literatúra. A tak 
sa rozhodla sa, že sa s  ňou zblíži na Karlovej univerzite 
v Prahe. Na prijímacie skúšky sa svedomito pripravovala, 
čo potvrdil aj výsledok. Skončila na siedmom mieste, ktoré 
jej takmer zabezpečilo vstupenku na univerzitu.  

„Krátko nato vytvorili dvojodbor a  k  arabistike pridali 
iranistiku. Na prípravu som mala len pár mesiacov, a tak 
mi to nevyšlo. Bola som veľmi nešťastná,“ hovorí dnes už 
29-ročná Radka Lajčiaková.    

Otvorili sa pred ňou iné dvere

Na svoje sny ale nezanevrela ani po neúspechu. Onedlho 
dostala od Slovenky žijúcej na Blízkom východe pozý-

vací list do Libanonu. Dva mesiace spoznávala krajinu, 
učila sa po arabsky, ba dokonca navštívila aj miesta po-
značené vojnou. 

Po návrate vyštudovala vysokú školu a otvorila si obchod, 
kde ponúka vlastné handmade výrobky. „Som skôr človek, 
čo sa bojí ísť do nových vecí, no obchod sa zrodil vlastne zo 
dňa na deň. Vedela som, že chcem niečo vyrábať. Štriko-
vať a háčkovať som sa učila ako malé dieťa popri babke,“ 
hovorí o svojej záľube kreatívna dievčina.   

Radkina babka bývala v  Košiciach a  tak spolu netrávili 
veľa času, len počas prázdnin. Babka bola vyučená kraj-
čírka a pre svoju vnučku rada šila šaty či kostýmy na kar-
neval. Často aj štrikovala a háčkovala a svoj koníček chce-
la naučiť aj malú Radku. Koho však v najkrajšom detskom 
období zaujímali ihlice?  
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„Teraz, keď už babku nemám, tak neľutujem, že som sa 
tomu nevenovala, ale uvedomujem si, že oveľa viac vecí by 
som sa dokázala naučiť priamo od nej,“ vysvetľuje Radka. 

Macrame, výšivky i lapače snov  

Pri svojej tvorbe sa snaží byť autentická a  nekopírovať 
prácu iných. Má rada recyklovaný materiál a nič netvorí 
z  plastu. „Posledný rok je moderná macrame technika, 
teda viazanie uzlov, ktorú však ľudia poznali aj v minu-
losti. Uzle najskôr viazali námorníci, až neskôr sa táto 
technika dostala aj do bytového dizajnu. Dnes sa na vý-
robu macrame používajú hlavne recyklované materiály,“ 
opisuje svoju najčastejšiu tvorbu šikovná tvorkyňa. 

Techniku macrame obľubuje najmä pri výrobe pierok, 
viazaní na fľašky, príveskov, náušníc, kabeliek, ale aj det-
ských hryzátiek. 

Rada vyrába aj lapače snov, ktoré podľa povier odháňajú 
zlé sny. „Stretávam sa s  rôznymi názormi, pretože niek-
torí ľudia považujú lapače snov za mágiu. Ja si myslím, že 
je to skôr o tom, čomu človek verí. Dnes sú lapače určené 
skôr na dekoráciu,“ vysvetľuje Radka Lajčiaková.  

Šikovné ruky mladej Likavčanky sa najviac zapotia pri 
ručnej výšivke. „Rovnako ako háčkovanie či štrikovanie, 
aj ručná výšivka patrí medzi zdĺhavú prácu. No keď niečo 
vyrobím sama, tak si to aj viac vážim. Handmade práca 
je krásna najmä preto, že ju robíme rukami a nie strojom, 
takže k nej patria aj malé nedokonalosti.“  

Počas tvorby je trpezlivá a keď nájde nový nápad, nelení 
a hneď ho vyskúša. Nečudo, že má zákazníčky, ktoré oce-
nia jej prácu, ba dokonca povedia, že svoje výrobky predá-
va za nízku cenu. 

„To sú tie, ktoré tiež vyrábajú, takže chápu, že za každým 
jedným výrobkom je príbeh a hodiny práce. Ľudia si viac 
vážia, keď vedia, odkiaľ majú produkt, kto im ho vyrobil 
a aký materiál použil. No nájdu sa aj takí, ktorí to nevedia 
oceniť,“ hodnotí rôznosť postojov.  

Vlastné priestory aj eshop                                

Radka Lajčiaková sa pred štyrmi roky rozhodla, že svo-
ju tvorbu posunie aj medzi ostatných. Oproti Hlinkovým 
schodom dnes stojí jej obchod, v  ktorom sama predáva. 
Nazvala ho Bella Galleria. „Obchodík nesie názov podľa 
mena našej retríverky Belly. Keď k nám prišiel do rodiny 
pes, priniesol do našich životov pohodu a tak sa stal aj na-
ším maskotom,“ vysvetľuje vznik pomenovania obchodu.  

Šikovná Likavčanka podporuje aj program pre zvieracie 
útulky. Vo svojom obchode predáva motýliky pre psíky, 
z ktorých príspevok ide na zariadenia pre opustené tvory. 

Umelecký priestor sa postupne zapĺňal nielen jej tvorbou, 
ale aj tovarom od iných dodávateľov. Dnes už pozná všet-
ky zákazníčky a ich príbehy. Z mnohých sa dokonca stali 
jej dobré priateľky. Vysvetľuje si to tak, že obchod prilákal 
rovnako naladených ľudí ako je ona. 

Priestory obchodu sa dokonca objavili aj v krátkej scéne vo 
filme Soňa má rada, Soňa nemá rada. 

Na margo každým dňom aktuálnejších vianočných ná-
kupov hovorí, že sa jej už neraz stalo, že do obchodu za-
vítali ľudia počas augusta a pýtali sa na vianočný tovar. 
„Nemám rada, keď sa predbieha. Vianoce sú najkrajším 
obdobím a treba si ich vychutnať. Aj preto u mňa nájde-
te vianočné výrobky až v novembri, no najmä v decembri. 
Vianoce by určite nemali predbehnúť Dušičky,“ hovorí 
mladá tvorkyňa, ktorá okrem vytvorenia stálych predaj-
ných priestorov spustila minulý rok aj eshop. 

Svojim zručnostiam rada priučí aj iných. „Keď do obchodu 
začali chodiť zákazníčky, povedali mi, že by si tu najradšej 
sadli a popíjali čaj. Rozhodla som sa, že začnem robiť work-
shopy a ukážem im čaro handmade tvorby. Ako prvé sme vy-
rábali lapače snov,“ hovorí o stretnutiach so zákazníčkami. 

V budúcnosti by rada pozvala na workshopy aj externých 
tvorcov. Do práce sa vždy teší a hovorí, že ak niekto verí 
svojmu snu, nesmie sa nechať odradiť.

„Handmade práca je krásna najmä 
preto, že ju robíme rukami a nie 
strojom, takže k nej patria aj malé 
nedokonalosti.“

Radka Lajčiaková

Prečítajte si aj o šikovných rukách 
dôchodkýň - záhradníčok
z Dončovej ulice.
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V pracovných dňoch

v čase 8:30 – 15:30 hod.

Dospelý: 199 €
Junior/Senior: 159 €

Dieťa: 139 €

skipark.sk

Váš nerušený
obed vo dvojici

Sezónny skipass

do 29.11. 2019

Ružomberský magazín nájdete
aj na vianočných trhoch
v termíne 16. - 20. 12. 2019
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Výstavba bavlnárskych závodov kon-
com 19. storočia zmenila kedysi po-
kojný život osady Rybárpole. Do fabri-
ky potrebovali dostať zamestnancov 
z  celého Slovenska a  tak im museli 
zabezpečiť bývanie. 

Za dnešnou Textilnou ulicou, sme-
rom do mesta, sa na nemalej ploche 
rozprestieral močiar. Robotníci ho 
zasypali odpadom, vybudovali izo-
láciu a  postavili niekoľko malých 
domčekov, ktoré tvorili fabrickú koló-
niu. Svoj domov tu na niekoľko rokov 
našli českí majstri. 

Ulica sa však ani po desiatkach rokov 
nemá kam rozrastať. Pôvodnú archi-
tektúru domov narušili len nové fasá-
dy či prístavby pôvodných domčekov.    

Povodne aj zábava 

V Malých domkoch kedysi bývalo viac 
ako sto ľudí. V každom dome žili štyri 
rodiny. V niektorých príbytkoch neraz 
prenocovali aj zamestnanci z ďalekých 

miest. V tom čase bola ešte šesťdňová 
pracovná doba a tak sa za svojimi rodi-
nami dostali až v nedeľu. 

Dnes by ste tu narátali len asi tridsiat-
ku obyvateľov. V jednom z domčekov 
sa narodil aj 65-ročný Ivan Laco, býva 
v ňom až doteraz. „Prežil som tu pek-
né detstvo. Do školy sme chodili do 
Rybárpola, keď bolo treba pomôcť, 
pomáhali sme všetci,“ spomína si na 
dávne časy. 

Rád zbiera dobové fotografie a  po-
hľadnice Ružomberka a  okolia a  tak 
nám ukázal aj nejeden záber Malých 
domkov. 

Kedysi bol na ne iný pohľad ako dnes. 
Váh sa cez Ružomberok lial bez regu-
lácie a  tak sa neraz stalo, že príbyt-
ky ľudí zostali zatopené. „Zažil som 
jednu povodeň, druhá nás našťastie 
obišla, no voda bola už na poslednom 
schodíku. Ľudia sa báli chodiť cez 
most. K rieke pribili kolíky a sledova-

Do Rybárpola sme sa v rámci nášho spoznávania ružomberských častí vybra-
li aj do tretice. Na pravom brehu rieky Váh, pod vrchom Čebrať, stojí niekoľko 
domčekov s príznačným názvom Malé domky. Aj tu nás miestni privítali a vy-
rozprávali nám príbeh tejto malej ulice.

Text: Anna Zábojníková     Foto: Ivan Laco ukazuje, kde strávil ako malý chlapec svoje detstvo. Zdroj: autorka

Sekerou vyrúbali ľadové kryhy 
a plavili sa nimi až do Černovej

Pohľadnica bývalého kúpaliska pod nadjazdom 
na Dolný Kubín. Zdroj: archív Ivana Laca
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li, či Váh klesá alebo stúpa,“ opisuje 
pán Laco vrtochy počasia. 

Z  rozprávania starších si pamätá, 
že povodeň v  roku 1958 brala všet-
ko a  plávali v  nej aj utopené zviera-
tá. Oproti Malým domkom smerom 
k nemocnici bolo kedysi aj prístavis-
ko pre plte. 

Ako mladí chlapci zažili prúd Váhu 
aj na vlastnej koži. Keď prišla tuhá 
zima, vzali sekery a  už aj stáli na 
zamrznutom ľade. „Vysekali sme si 
obrovské kryhy ľadu a  pomocou pa-
líc sme korigovali plavbu až do Čer-
novej. Domov sme sa potom museli 
vrátiť pešo. Ako deti sme vo Váhu 
chytali aj ryby, raky zasa v potokoch, 
ktoré pramenili z Čebrate,“ prezrádza 
dôchodca zážitky z detstva.  

Vlaky nad domami 

Kúsok za Malými domkami, smerom 
do mesta, sa popri Váhu rozprestie-
rala rovinka, ktorú strážili vŕby. Pre 
deti z  okolia to bol športový areál. 

Cez leto tam hrávali futbal a volejbal, 
v  zime zase obúvali korčule. Aj me-
dzi deťmi platili pravidlá. Kto sa ne-
zúčastňoval na tvorbe ľadu, nemohol 
sa potom korčuľovať. 

V  tom čase ešte fungovala stará 
plaváreň, ktorá sa nachádzala pod 
nadjazdom na Dolný Kubín. Práve 
tu sa Ivan Laco naučil ako 10-ročný 
plávať. „Starší ma hodili do najhlbšej 
vody a ja som preplával až ku okraju 
bazéna. Potom sa ma spýtali, prečo 
som doteraz neplával, veď to viem,“ 
smeje sa dnes už 65-ročný pán. 

Keď bol malým chlapcom, vrch 
Čebrať nebol natoľko zalesnený 
ako dnes. V  horách sa často hrávali 
na partizánov a  tak poznali všetky 
chodníčky a skrýše. S prútenými ko-
šmi chodili aj na drevo.

Hoci povyše premávajú vlaky, miest-
ni hovoria, že im to už neprekáža. 
Kedysi pri železničnom priechode 
stál rampár, ktorý ručne točil že-

rýchly 
domáci 
internet

TO.doma

mesačne od 9,99 €

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE U SWAN PARTNERA: 
Hespo, s. r. o., Plavisko 7, Ružomberok                                     0903 404 974          hespo@hespo.sk

Ján Volko

Pohľad na Ružomberok z Čebraťa pred desiat-
kami rokov. Zdroj: archív Ivana Laca.
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SÚŤAŽ 
VO VARENÍ 

KAPUSTNICE

Súčasťou akcie bude 

ČUTKOVSKÁ 
ZABÍJAČKA

www.udobrehopastiera.sk

30. 11. (sobota) 2019 

Areál u dobrého pastiera 
– Čutkovská dolina

lezným kruhom, aby rampy zdvihol 
a ľudia mohli bezpečne prejsť. 

„Keď ku mne prídu na návštevu vnuč-
ky z  Prahy a  započujú vlak, už sú aj 
nalepené na okne. Ja si to pritom už 
ani nevšimnem,“ hovorí 90-ročná 
pani Elena, ktorá sa do Ružomberka 
dostala spolu so svojím manželom 
a deťmi pred päťdesiatimi rokmi.  

Strastiplná cesta na Liptov 

Čiperná dôchodkyňa sa narodila na 
východnom Slovensku v  obci Šariš-
ské Jastrabie. Dlho sa tam však ne-
ohriala. Keď mala 18 rokov, s  celou 
rodinou sa presťahovala na Ukraji-
nu. „Po vojne sa tam uvoľnili domy. 
Bývali v  nich Česi, no tí sa presťa-
hovali na Sudety, odkiaľ vyhnali 
Nemcov. Prišli sme tam teda my, do-
stali sme dom aj pole,“ spomína dnes 
už hrdá prababka Elena.

Potom však vznikli kolchozy a rodi-
na prišla o celý majetok. Na Ukrajine 
prežila spolu s rodičmi a dvomi mlad-
šími bratmi 22 rokov. Našla si tam 
muža zo Slovenska a ako 40-ročná sa 
s tromi deťmi vrátila na Slovensko. 

„Viem slovensky, rusky, ukrajinsky, 
rusínsky, česky, a keby na to prišlo, 
tak by som sa dohovorila aj poľsky,“ 
vyratúva znalosť jazykov pani Elena. 

S manželom si v Ružomberku našli aj 
prácu. Ona pracovala v bavlnárskych 
závodoch, on zase v  papierňach. 
S  cestovaním však neskončila. 
„Starší brat počas vojny skončil až 
v  ruskom prístavnom meste Mur-
mansk pri Fínsku. Domov sa už ne-
vrátil, našiel si tam ženu. Išli sme za 
ním z Ružomberka 36 hodín vlakom 
do Moskvy a potom ďalšie dve a pol 
hodiny lietadlom do Murmanska,“ 
opisuje cestovateľský zážitok.

Obyvatelia Malých domkov majú 
po ruke malý obchod, ale aj kostol 
svätej Rodiny. Na jeho výstavbu sa 
vtedy skladali po dve koruny nielen 
Ružomberčania, ale aj obyvatelia 
z iných kútov Slovenska.
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„Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd...“ Človek len ťažko pre-
číta tieto slová bez toho, aby si ich nezanôtil. Jozef Urban, ktorý má text „na svedomí“, sa však jeho 
hudobného ošatenia nedožil. Prečo, môžu diváci vidieť v pripravovanom filme, ktorý mapuje život po-
predného slovenského poeta, jeho vzostupy, pády aj boje samého so sebou. Ako hovorí oficiálny text, 
zobrazuje „génia, ktorý síce nebol schopný vyrovnávať sa s nástrahami každodennosti, ale už vo svojej 
tridsiatke bol maturitnou otázkou“.

FILM
Voda, čo ma drží nad vodou (Kino Kultúra, 28. november)

Koniec jesene velí doplniť zásoby v komore na zimu. Ľudia kedysi zvykli robiť zabíjačky, aby mäso-
vé dobroty spestrili zimný jedálniček. Tradícia chovania domácich zvierat prežila len málokde, no na 
ukážku a zábavu bude zabíjačiek v najbližších týždňoch niekoľko. Upozorňujeme na tú vo Švošove, ale 
v rovnaký deň sa uskutoční aj v Čutkovskej doline a 14. decembra aj vo Vlkolínci. A ak sa poobzeráte, 
určite nájdete aj ďalšie lokality, kde si pochutíte na domácich zabíjačkových špecialitách.

TRADÍCIE
Švošovská zabíjačka (Hokejbalové ihrisko vo Švošove, 30. november)

Po Majstrovi palacinka je Sladká vianočná prehliadka druhou súťažou kulinárskeho umenia nielen 
študentov tejto ružomberskej školy. Už deviaty rok budú organizátori, vrátane Tatranského klubu 
Slovenského zväzu pekárov a cukrárov, rozhodovať o najlepšej torte nielen podľa vzhľadu, ale aj 
kreativity a chuti. Prihlásiť sa môže ktokoľvek. A možno sa napokon niekto z autorov rozhodne svoje 
sladké dielo rozkrájať aj pre prítomnú verejnosť.

AKCIA
Sladká vianočná prehliadka (Spojená škola, 2. december)

Žánrovo nie veľmi uchopiteľná ochutnávka zo spolupráce ružomberskej rodáčky Vanesy Jam a producen-
ta Beyuza. Vanesin ľúbivý vokál je v harmónii s inštrumentálmi, ktoré slovenské internety nazvali inter-
galaktickými. Nech je to akokoľvek, skladba má potenciál poslucháča pomyselne preniesť do komorného 
podniku s pohodovou atmosférou, kde sa môžu myšlienky a starosti aspoň načas rozpŕchnuť.

HUDBA
Beyuz & Vanesa Jam – Viem, kto si (singel)

Od decembra sa roztrhne vrece s vianočnými koncertmi, besiedkami, trhmi a vystúpeniami. Každá 
umelecká škola, každá škola a ďalšie kultúrne ustanovizne pripravia niečo vianočné. K tradičným 
podujatiam môžeme zaradiť prednášky a ukážky vianočných zvykov a tradícii v Liptovskom múzeu. 
K detsky atraktívnym zasa stretnutie s Mikulášom a jeho vrecom sladkých dobrôt i rozsvietenie 
vianočného stromčeka v centre mesta.

PODUJATIE
Vianočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu (4. december)
Mikuláš v meste (Pred Hotelom Kultúra, 5. december)
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Už sa to začalo. Z rádia chrčia vianočné reklamy, na uliciach pribúda vianoč-
ná výzdoba. Aby toho tento rok nebolo málo, žalúdok nám dvíha aj „bilbordel“ 
popri cestách. 

Vyumelkované tváre sľubujúce hory-doly a tváriace sa ako vzor všetkej cnosti 
len občas osvieži nejaká tá ponuka na výhodný nákup darčekov alebo reklama 
na kahance, ktorú hádam inštalovali ešte niekedy v auguste.

Pri takomto výhľade majú čo robiť aj tí, čo sú už voči cestovným nevoľnostiam 
odolní. Na to je skrátka prikrátky aj Kinedryl.

Ešteže sú na tom naše cesty tak, že väčšinu pozornosti aj tak pútajú výmole.

Keď sa stretnú 
Vianoce s voľbami
Aj keď ich čas ešte vonkoncom nesúri...
Text: Anna Šenkeríková
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Vaša kniha sa komplexne venuje celému regiónu Lipto-
va, ale dajú sa z nej dozvedieť aj informácie vzťahujúce 
sa k jednotlivým mestám a dedinám. Z akých prameňov 
ste pri výskume vychádzali?

Hlavným zdrojom boli zápisnice z  procesov liptovského 
stoličného súdu. Tie obsahovali mnohé časti, ako napríklad 
záznamy z výsluchov, svedectvá stoličných lekárov, súpisy 
ukradnutých predmetov a podobne. Stoličný súd bol však 
len jedným stupňom v hierarchii súdov. V Liptovskej sto-
lici fungovali aj zemepanské alebo mestské súdy, vrátane 
súdu mesta Ružomberok. A práve štúdium zápisníc sedrie 
(stoličného súdu), spolu so štúdiom písomnosti mestských 
súdov, nám ponúkajú komplexnejší obraz o  kriminalite 
v konkrétnych mestách, pretože súdy nižšej úrovne riešili 
aj menšie previnenia, ktorými sa stoličný súd nezaoberal. 

Aké zločiny dominovali v Ružomberku? 

Podobne ako v iných liptovských mestách a mestečkách, aj 
tu prevažovali urážky na cti a krádeže. Krádeže boli domi-
nantné v rámci celej stolice. Zo skúmaných prípadov pred-
stavovali krádeže na Liptove v  18. storočí približne jednu 
pätinu. Okrem toho sa v  Ružomberku objavovali aj menej 
frekventované činy ako incest, zbojníctvo, vraždy či zabitia.

Spomeniete si na nejaký zaujímavý zločin, ktorý sa odo-
hral v Ružomberku alebo v blízkom okolí? 

Prípad Jána Kušíka, ktorého však nesúdil stoličný, ale 
mestský súd. Kušík bol obvinený zo zbojníctva. So svojou 
skupinou prepadával ľudí smerujúcich do Banskej Bystri-
ce. Z  výpovedí jednotlivých svedkov môžeme poodhaliť 
metódy týchto zbojníkov. Vieme napríklad, že v  skupine 

Historik Miroslav Nemec v uplynulých dňoch vydal knihu o zločinnosti a súdnic-
tve v 18. storočí v geografickom priestore Liptovskej stolice s názvom Od zločinu 
k trestu. Vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočí. Ako to bolo so zloči-
nom a jeho trestaním nielen na Liptove, ale aj v Ružomberku, sa dozviete v rozho-
vore s autorom knihy.

Text: Rastislav Molda

Zbojníctvo, vraždy, aj incest. 
Paleta zločinov v 18. storočí
bola pestrá
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sa nachádzalo asi desať osôb. Pri prepadoch sa snažili za-
kryť svoju identitu tak, že si tváre previazali šatkou. Ako 
zbrane používali sekery, ale pravdepodobne vlastnili aj 
nejaké pušky. Kradli hlavne peniaze, oblečenie a potravi-
ny. Ich obeťami však nebývali bohaté koče šľachticov, ale 
spravidla osamelí pocestní. Ján Kušík bol v tomto prípade 
odsúdený na trest smrti.  

Stoličný súd zase vyšetroval žobráka Petra Plevu. Ten 
o sebe tvrdil, že je slepý. No ani to mu neprekážalo v jeho 
zlodejskej činnosti. Vykrádal rôzne sypárne, pivnice 
a domy po celom Liptove. Dokázané mu boli krádeže v Ru-
žomberku, ale aj v Bielom Potoku a Vlkolínci. Na otváranie 
zámok používal rôzne náradie, napríklad pilníky, kľúče, 
šperháky, dláta a nebožiec.

Mal aj spojenca, ktorým bol mlynár z Turíka. Ten u seba 
ukrýval nakradnuté predmety. Nakoniec sa ale aj tento 
slepý žobrák dostal pred súd. Plevov rozsudok však nebol 
taký prísny, ako v predchádzajúcom prípade. Odsúdili ho 
na telesný trest a vyhnanie z územia Liptovskej stolice. 

Keď sa podarilo zločinca zadržať, ako prebiehal súdny 
proces? Prebiehali súdne procesy aj v  samotnom Ru-
žomberku? 

Súdny proces v stolici mal v 18. storočí svoju ustálenú po-
dobu. Predchádzalo mu vyšetrovanie, ktoré viedol miest-
ny slúžny, čiže stoličný úradník stojaci na čele slúžnov-
ského okresu. Keď sa zhromaždilo dostatočné množstvo 
dôkazov, pristúpilo sa k obvineniu a samotnému procesu. 
Na ňom sa obhajca a  žalobca snažili oslabiť a  napadnúť 
argumentáciu svojho oponenta. Keď už boli predstavené 
všetky dôkazy a  argumenty, pristúpilo sa k  hlasovaniu 
o vine a nevine a v prípade viny aj o samotnom rozsudku. 

V  Ružomberku prebiehali procesy v  menej závažných 
prípadoch a  v  oveľa jednoduchšej forme. Nedochádza-
lo tu k zložitým právnickým diskusiám a aj o samotnom 
prípade býval vyhotovený len stručný zápis. V  prípade 
závažnejších zločinov zasadal takzvaný zmiešaný súd, 
v ktorom boli ako príslušníci mestskej samosprávy, tak aj 
stoliční úradníci. V týchto prípadoch preberal proces for-
mu používanú stoličným súdom.

Akými druhmi trestov mohli postihovali odsúdencov 
z Liptova v 18. storočí? 

Najrozšírenejšími boli telesné tresty, čiže palicovanie 
a  korbáčovanie. Z  pohľadu zemepánov to bol pragmatic-
ký trest. Ak by boli totiž poddaní odsúdení na finančnú 
pokutu, nemuseli by ďalej vládať platiť dane. Na druhej 
strane, ak by poddaných popravili, zemepáni by takto pri-
šli o zdroj príjmov. 

Objavovali sa ale aj iné tresty, napríklad vyhnanie z úze-
mia mesta alebo stolice, státie pri pranieri, pokuta ale-
bo väzenie. Aj keď väzenie väčšinou nebolo až do druhej 
polovice 18. storočia vnímané ako forma samostatného 
trestu. Využívalo sa prevažne ako vyšetrovacia väzba. 

Najprísnejšie boli samozrejme hrdelné tresty ako sťatie, 
obesenie, upálenie alebo lámanie kolesom. Hrdelné roz-
sudky ružomberského súdu sa vykonávali na mestskom 
popravisku, ktoré stálo na západ od mesta. 

V Ružomberku bol až do konca 19. storočia na námestí pra-
nier, ktorý mal tvar kamenného stĺpu s okovami. Za aké 
tresty zvykli byť Ružomberčania pri pranieri trestaní? 

Pri pranieri sa nemuseli vykonávať len klasické potupné 
tresty, čiže pripútanie k pranieru, ale mohlo tu dochádzať 
aj k iným sankciám, napríklad palicovaniu. Pranier bol to-
tiž symbolom potupy. Česť človeka, ktorý bol pri ňom po-
trestaný, značne utrpela. Preto sa mohol využiť ako sprís-
nenie trestu. Človek, ktorého palicovali pri pranieri, tak 
nebol potrestaný len telesným, ale aj potupným trestom. 
Takáto situácia nastala v roku 1748. Zlodej a jeho pomocní-
ci boli odsúdení na vyšibanie katom pri pranieri a násled-
né vyhnanie z chotára mesta Ružomberok. 

V knihe sa môžeme dozvedieť aj o živote najnižších spo-
ločenských vrstiev, ktoré väčšinou po sebe nezanechali 
písomné svedectvá. Bol aj toto jeden z motívov, prečo ste 
sa rozhodli spracovať túto tému?

Určite áno. Vždy ma na dejinách zaujímali osudy obyčaj-
ných ľudí stojacich na nižších priečkach v sociálnej hie-
rarchii. Práve zápisy z výsluchov nám ponúkajú jedinečnú 
možnosť „vypočuť“ si, do istej miery autentické, slová ta-
kýchto ľudí. Medzi riadkami sa z nich môžeme dozvedieť 
aj o ich bežnom živote.

Autor knižnej novinky Miroslav Nemec. Zdroj - archív M. N.
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Rozmerom útla, spratná knižka. Doba čítania: cesta osob-
ným vlakom z Ružomberka-Rybárpola do Popradu, plus 
nejaká hodinka naviac. Ku koncu jazdy sme však čochvíľa 
kontrolovali hodinky a spoza zašpineného okna sledovali 
meniacu sa scenériu, aby sme nezabudli vystúpiť.  

Knižka je totiž písaná pútavo a vyznačuje sa veľkým po-
tenciálom vtiahnuť čitateľa do deja. Autorka v nej opisuje 
24 skutočných prípadov v slovenských horách, ktoré rieši-
la počas svojej služby na tiesňovej linke. 

Temer kilometrový pád z Gerlachu, uviaznutie v žľabe 
Lomnického štítu, zablúdenie v horách, paraglajdistu za-
chyteného na strome, pátracie akcie po nezvestných tu-
ristoch, úrazy skialpinistov, prípad Čecha, ktorý v sloven-
ských horách plánoval skoncovať so životom, ale aj údajnú 
vraždu valacha v Liptovských Revúcach. 

Ťažké prípady miestami prevzdušňujú úsmevné až bi-
zarné telefonáty. Napríklad učiteľka, ktorá oprobovala, 
či záchranári vylovia mobil jej žiaka zo Studenovodského 
vodopádu. Neúspešne. 

Každý zásah je iný

Čitateľ akoby sedí po boku dispečerky a sleduje priebeh 
jednotlivých prípadov. Nie je to beletria, no predsa sme pri 
napínavých pasážach obracali stránky chvatom, držali 
protagonistom palce v boji s horami, vydýchli si, keď z vy-
sielačky záchranárov zachrapčala pozitívna správa. A len 
sme sa hlbšie opreli do sedačky, keď už dotyčnému nebolo 
pomoci. Zrazu totiž za smutnou štatistikou mŕtvych tu-
ristov vidno konkrétneho človeka, konkrétny príbeh. 

„Kľúčom k výberu príbehov bolo, aby zahŕňali záchranné 
akcie v každom ročnom období, z každej horskej oblasti 
a tiež veľmi často sa opakujúce situácie ako sú lavíny, 
lyžiarske úrazy, horolezecké výpadky alebo zablúdenie,“ 
vysvetľuje výber rodáčka z Liptovského Hrádku, ktorá už 
deviaty rok pracuje v Operačnom stredisku tiesňového vo-
lania HZS v Hornom Smokovci.  

Hoci sa prípady zvyknú opakovať a turisti sa dopúšťajú 
podobných chýb, každý zásah je iný. „Hory nepíšu rovna-
ký scenár. Zásahy sa líšia okolnosťami – podmienkami 

Nebezpečné pády zo skál, blúdenie v horách, mapa nakreslená na dlani, pomýlenie 
si medveďa s radiátorom. Aj s tým sa vo svojej práci stretla Liptáčka Katarína Štev-
čeková, operátorka tiesňovej linky Horskej záchrannej služby (HZS). Svoje zážitky 
zaznamenala v knihe Denník písaný horami.

Text:  Nikola Marhefková     Foto: Katarína Števčeková, autorka knihy Denník písaný horami. Zdroj: Archív Kataríny Števčekovej

Hory nikdy nepíšu
rovnaký scenár
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v teréne, počasím, dňom, nocou –  vďaka čomu je každá 
záchranná či pátracia akcia špecifická a nikdy neplatí, že 
keď sme nejaký prípad naposledy vyriešili do dvoch hodín, 
musíme aj ten ďalší, podobný,“ objasňuje Števčeková.

Prevencia v príťažlivejšom obale 

Počty zásahov HZS z roka na rok rastú, úrazy pribúdajú. Práve 
kniha by mala byť podľa operátorky efektívnejším spôsobom, 
ako sprostredkovať zásady prevencie. Na pozadí konkrétnych 
prípadov vyniknú inak, než iba všeobecné informácie. 

Napríklad odporúčanie nevydať sa na túru neskoro poobede, na-
vyše do neznámej oblasti, zrazu vyznie inak v prípade holandské-
ho turistu, ktorý tak nespravil a domov sa už živý nevrátil. 

Števčeková premýšľala nad vydaním knihy už počas prvé-
ho roku v novej práci, no myšlienku zahnala do úzadia. 
Vraj by to bolo zbrklé. Až rokmi postupne nadobúdala čo-
raz väčšie presvedčenie, že do toho pôjde. Keď už mala ru-
kopis ako-tak hotový, dala ho na odobrenie niektorým ka-
marátom a kolegom. „Tí ma povzbudili a aj s ich pomocou 
som niektoré príbehy doplnila, upravila či viac rozpísala 
až do aktuálnej podoby,“ približuje vznik knihy.  

A zrejme to bol proces prezieravý. Autorka na svoje pre-
kvapenie zatiaľ počula na knižný počin len pozitívne re-
akcie. „Dúfala som, že slová padnú na úrodnú pôdu. Keď 
vám čitatelia napíšu, že kniha je pre horalov i pre ľudí, pre 
ktorých sú hory veľká neznáma a obsahuje múdre a po-
učné zamyslenia pre nás všetkých, tak asi sa tak aj stalo. 
Asi...,“ necháva konečný ortieľ na čitateľoch. 

Niekde nad Hrebienkom, pri takých malých stromčekoch

Števčeková si musela poradiť s viacerými núdzovými vola-
niami, kedy turisti ani nevedeli, kde presne sú. Hneď v prvý 
deň služby pomáhala mužovi, ktorý zablúdil nad Hrebien-
kom. Indíciou pre záchranárov bolo, že je „niekde nad Starým 
alebo Novým Smokovcom. Pri takých malých stromčekoch“. 

Konať však bolo treba rýchlo – muž sa vybral na prechádz-
ku len vo vychádzkovej obuvi, keď teplomer ukazoval mí-
nus 15 a miestami napadol polmetrový sneh. Nohy mu 
zamrzli, nemohol sa pohnúť. Stmievalo sa, teplota naďalej 

klesala a záchranári ho nevedeli ani po dvoch hodinách 
lokalizovať. 

Aj samotný operátor je tak pod tlakom, svoje rozpoloženie 
však musí držať pod kontrolou. „Na svojej pozícii si musím 
zachovať chladnú hlavu a svoje pocity počas prebiehajúcej 
záchrannej akcie oddeliť. Táto práca si tiež vyžaduje zodpo-

vednosť, dobré komunikačné schopnosti, kritické myslenie, 
nevyhnutné na racionálne a presné posúdenie situácie,“ me-
nuje kľúčové vlastnosti operátora Števčeková, ktorá prešla 
psychotestami, kurzom krízovej intervencie a momentálne 
študuje psychológiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

Osobne sú pre ňu na tejto práci najťažšie tiesňové volania, 
ktoré sa týkajú detí. Či už majú vážnu nehodu oni alebo 
oznamujú napríklad pád svojho otca. 

Avšak vedieť sa pri tejto práci odosobniť je nutnosť. „Teraz 
sa už dokážem ,odstrihnúť ,́ ale začiatky neboli jednodu-
ché. Človek postupne zistí, že starostlivosť o seba pred-
stavuje nevyhnutnú podmienku efektívneho vykonávania 
tejto profesie,“ hovorí Liptáčka, ktorá má po odchode z prá-
ce plnú hlavu školy, prác, termínov a skôr myslí dopredu, 
akoby sa mala myšlienkami vracať späť. 

„Hory nie sú domom, pred ktorým 
vám zastane sanitka a vystúpi z nej 
lekár, ktorý vás následne ošetrí... 
Hory nie sú mestom, v ktorom keď 
sa sami stratíte, spýtate sa na cestu 
najbližšieho okoloidúceho... “

úryvok z knihy

drevené handmade šiltovky
Originál

z Ružomberka

Objednávaj aj na www.chateee.com

Príď si vybrať z najväčšieho výberu
šiltoviek s dreveným šiltom v európe
Nájdete nás pod Burgerbarom na blbom mieste
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Informácie o  ružomberskom „wolley-balle“ siahajú do 
školského roku 1924/25. Tak vtedy o  ňom písala výroč-
ná správa ružomberského gymnázia. Ako prvú zmienku 
o volejbale v meste ju takto datuje aj František Dian, ktorý 
sa venuje histórii športu v meste.

Obľúbený ako futbal

Pred takmer storočím v Ružomberku vznikali mužské aj 
ženské družstvá. Bolo tu toľko hráčov a tímov, že sa kaž-
doročne hrávali majstrovstvá Ružomberka. „Do roku 1938 
sa popularitou vyrovnal futbalu,“ píše Dian v článkoch ve-
nujúcich sa histórii volejbalu.

Klenotom bol Bohuš Golian. Chlapec, ktorý prišiel do Ru-
žomberka študovať. Preslávil sa však ako volejbalista. 
Člen Siene slávy ružomberského športu vyhral v  roku 
1956 s československou reprezentáciou titul majstra sveta 
a v 60. rokoch striebro aj bronz na olympiádach.

V Ružomberku podľa Diana chodilo na 2. národnú ligu do 
500 divákov. Keď tu v roku 1978 vyhlásili anketu o najlep-
ších volejbalistov roka, a pri tej príležitosti odohrali repre-
zentačné zápasy muži aj ženy ČSSR, v telocvični na SOU 
papierenskom – nad plavárňou – sa tiesnilo 700 divákov. 
Kto pozná tie priestory, asi tomu neuverí.

Po zmene režimu v roku 1989 prišiel strmý pád. Klub pod 
novým vedením odmietol pomoc od SCP, nedokázal sa sta-
bilizovať a  došlo k  „narušeniu medziľudských vzťahov“. 
Volejbal nezachytil trend nástupu ženského basketbalu, 
upadal, až z mesta na organizovanej úrovni úplne zmizol. 

Lopta je opäť vo vzduchu

Ružomberský volejbal prežíval len v  školských telocvič-
niach či pri večerných partiách zanietených športovcov. 
Tento rok v lete ale uzrel svetlo sveta Volejbalový klub (VK) 
One Ružomberok.

Slávne časy ovenčené titulom majstra republiky aj Bohušom Golianom – sveto-
vým i európskym šampiónom a dvojnásobným olympijským medailistom – vy-
striedala mizéria a zánik na klubovej úrovni.

Text: Peter Kravčák     Foto: Tomáš Varga, predseda VK One Ružomberok. Zdroj: autor 

Návrat športu pod vysokou sieťou
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„VK One ako jednotka, ako prvý, ako najlepší. Taká bola 
myšlienka. Chceme robiť volejbal poriadne, hrať na ce-
loslovenskej úrovni a  vytvoriť niečo neobyčajné,“ hovorí 
predseda nového klubu Tomáš Varga.

Počas leta urobil spolu s ďalšími nadšencami a členmi ná-
bor, aby do klubu dotiahli deti. Boli úspešnejší, ako si na za-
čiatku mysleli. V piatich kategóriách majú takmer 90 detí.

„Vidieť, že tu bola nejaká diera a my sme ju týmto špor-
tom vyplnili. Vidieť to aj na tom, že keď sa niekto pri-
hlási na nejaký šport, tak po čase prehodnocuje ako mu 
to ide, či ho to baví a podobne. Rátali sme s tým, že po 
mesiaci-dvoch sa počty budú znižovať. Ale opak je prav-
dou a  počty sa stále zvyšujú,“ teší sa Varga štatistike, 
ktorou by sa chceli pochváliť v každom mládežníckom 
športovom odvetví.  

Po troch mesiacoch rozbehli kategórie mladších žiakov a žia-
čok, starších žiačok, kadetov a kadetiek. V žiackych kategó-
riách majú pritom toľko hráčov, že vedia vytvoriť aj B-tímy. 

„Sme naplnení na maximum, čo vieme odtrénovať v takej 
kvalite, aby to bolo naozaj na úrovni a nepripomínalo to 
len záujmový krúžok. Keď som klub zakladal, rátal som 
so štyrmi trénermi. Teraz sme siedmi a nie je nás dosť,“ 
argumentuje ďalším číslom Varga.

Cieľ je úspech

Bez ohľadu na počty, nových neodmietajú. Najmä v mlad-
ších kategóriách nie. „Musíme začať od tých najmenších. 
Vidíme, že tí, ktorí sú starší, tak vedia hrať, majú nejaké 
skúsenosti, poznajú pravidlá, ale technika nie je dobrá. 
Rozumieme, že v  školách nie je pre volejbal dostatočný 
priestor, ale práve preto sme založili klub, aby sme učili 
deti hrať technicky a výkonnostne,“ dodáva Varga s tým, 
že zo starších záujemcov si už asi budú musieť vyberať.

„Chceme sa do troch-štyroch rokov dostať na najvyššie 
méty. Porovnávať sa v  detských kategóriách so zabehnu-
tými klubmi, kde už výchovu majú za sebou. Postupne tak 
chceme dostať volejbal v  meste na čo najvyššiu úroveň,“ 
opisuje zámery predseda nového športového klubu VK One.

Sebakriticky ale priznáva, že v súčasnosti je vidieť rozdiel 
medzi začínajúcimi ružomberskými deťmi-volejbalista-
mi. Ak prídu hrať do Žiliny, Martina či Banskej Bystrice, 
zatiaľ na nich nestačia. Najväčším úspechom je prvé ví-
ťazstvo mladších žiakov v jednom zápase.

„My tréneri urobíme všetko, aby sme dali deťom tú najlep-
šiu kvalitu. Keď to budeme robiť poriadne, výsledky určite 
prídu,“ uisťuje tréner a predseda klubu v jednom.

Úžasný šport

Dlhodobým problémom mesta je neexistencia poriadnej 
športovej haly. Aktuálne pripravovaná rekonštrukcia haly 
T-18 na Plavisku situáciu len umocňuje. Ako problém to 
vnímajú aj volejbalisti, no nerobia si z toho ťažkú hlavu.

„Určite by sme radi trénovali na jednom mieste a mali 
hodiny so všetkými vekovými skupinami vkuse za se-
bou. Takto musíme lietať medzi Klačnom, Zarevúcou 
a  Likavkou, kde máme k  dispozícii telocvične. Ale za-
číname, aj my sa musíme zlepšiť, prejsť nejakým vý-
vojom a uvidíme, či sa nepodarí aj u nás postaviť halu, 
akú majú v niektorých menších mestách,“ bez náznaku 
skepsy reaguje Tomáš Varga.

Na tréningu mladších žiakov a žiačok na Klačne je v čase 
nášho rozhovoru plná telocvičňa. Venujú sa im traja tré-
neri. Pri stene čakajú nejakí rodičia. Niektorí v rozhovore, 
iní s pohľadom upretým do mobilu, viacerí však nový šport 
v meste pozorne sledujú.

„V lete som sa dopočula o volejbale. Dovtedy som ho nikdy 
nehrala, tak som si povedala, že by mohlo byť fajn zapojiť 
sa. Mala som pravdu, je to úžasné,“ smelo hovorí 13-ročná 
Soňa Cabanová.

„Určite je to profesionálnejšie a náročnejšie ako v škole. Dote-
raz som tancovala, ale chcela som nejaký akčnejší šport, a vo-
lejbal to spĺňa,“ pridáva sa spoluhráčka Barbora Betíková.

Na tréningu ich lopta ešte nie vždy poslúcha. No entuziazmus 
im naozaj nechýba. „Nebudeme si klamať, pri podaní mám 
problém prehodiť cez sieť, ale myslím si, že som sa od leta dosť 
zlepšila,“ odvetí Soňa a na otázku, či sa teší, keď dostane prí-
ležitosť v  prvom naozajstnom zápase, bez váhania odpovie: 
„Bude to iné hrať proti neznámym ľuďom, ako tu na tréningu, 
kde všetkých poznám. Ale verím, že to dáme, no nie?“

Nádejní volejbalisti z klubu VK One Ružomberok počas tréningu.
Foto - autor
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17. november, Nežnú revolúciu sme 
intenzívne prežívali aj my, študenti 
ružomberského gymnázia. Diskutoval 
sme v triedach, v telocvični, zúčastnili 
sme sa zhromaždenia pri mestskom 
úrade. Mali sme 17 rokov, rozmýšľali 
sme nad vlastnou budúcnosťou. 

V mesiacoch nasledujúcich po 17. no-
vembri sa začali zmeny, ktoré sa pria-
mo dotýkali aj nás. Z ruštiny, ktorú 
sme povinne študovali od 5. ročníka 
základnej školy, prestal byť  povinný 
maturitný predmet, menila sa kon-
cepcia štúdia vo viacerých oblastiach. 

Ďalšou priamo sa nás dotýkajúcou 
zmenou bola možnosť slobodne cesto-
vať za hranice Slovenska. Otvorili sa 
nám všetky hranice. Tie skutočné, aj 
tie symbolické. 

Slová môjho priateľa Roba Chmúru 
(člena redakčnej rady Ružomberské-
ho magazínu) veľmi pekne vystihujú 
to, čo pre mňa 17.november, Nežná re-
volúcia znamená. Citujem:

„Sloboda tak ako láska nemá jed-
noznačnú definíciu, nie je to teória 
či ideológia. Sloboda nemá ani svoju 
vlajku či logo. Sloboda je pocit... A ja 
ho mám... Aj vďaka Novembru 89 som 
slobodný človek.“ 

Nežná revolúcia
Robo Kolár

Na tomto mieste môže byť Vaša reklama
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk



S podporou Žilinskej 
župy vzniknú na 
Liptove dve nové 
ambulancie
V Žilinskom kraji vznikne celkovo šesť no-
vých ambulancií vďaka podpore Žilinskej 
župy. Tá ako prvá spomedzi krajov spustila 
do praxe vlastný dotačný program na pod-
poru nových lekárov. Dve nové ambulancie 
sa otvoria na Liptove
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti patrí 
medzi najdôležitejšie kompetencie, ktoré Žilin-
ský samosprávny kraj má. Kvalitná a dostupná 
zdravotná starostlivosť však nie je samozrej-
mosťou a ľudia v odľahlejších regiónoch majú 
často problém nájsť svojho lekára. V  niekto-
rých oblastiach chýbajú špecialisti a asi tretina 
pediatrov má viac ako 65 rokov. ,,Aj preto sme 
sa ako vôbec prvý kraj rozhodli spustiť vlast-
né dotačné programy na stabilizáciu lekárov 
a  sestier. Finančne podporíme tých, ktorí sa 
rozhodli prevádzkovať svoje ambulancie v ob-
lastiach a špecializáciách, kde je nedostatok le-
károv,“ povedala županka Erika Jurinová.
Dotačným programom dala župa šancu mla-
dým lekárom, ktorí v krátkom čase začnú po-
skytovať nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť 
ľuďom v kraji. ,,Dotáciu 150-tisíc eur sme roz-
delili šiestim lekárom, ktorí sa zaväzujú šesť 

rokov udržať ambulancie vo svojom regióne. 
Sú to praktickí lekári aj špecialisti, ktorí v na-
šom kraji chýbali.,“ dodala županka.
Vďaka finančnej podpore vznikne aj nová 
angiologická ambulancia v  Liptovskom 
Mikuláši a  ambulancia všeobecného leká-
ra v  Liptovskom Hrádku. ,,Prostriedky sú 
určené na materiálno-technické vybave-
nie ambulancie, ktoré je pre začínajúceho 
lekára často finančne náročné. Napríklad 
taká angiologická ambulancia potrebuje so-
nograf. Verím, že finančná pomoc od župy 
uľahčí lekárom štart,“ doplnila riaditeľka 
odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčí-

ková. Župa od nových ambulancií očakáva 
kratšie čakacie doby na vyšetrenie a väčšiu 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Prvé nové ambulancie sú podľa župy len začia-
tok. ,,Uvedomujeme si, že problém s chýbajú-
cimi lekármi teraz nekončí. Medzi obyvateľmi 
je naďalej dopyt po všeobecných lekároch, ne-
urológoch, ako aj iných špecialistoch. Je preto 
v našom záujme pokračovať a verím, že vďaka 
rozbehnutým motivačným programom odbo-
ru zdravotníctva ŽSK sa nám podarí zabezpe-
čiť potrebnú zdravotnú starostlivosť pre obyva-
teľov nášho kraja,“ uzavrela Erika Jurinová.

INZERCIA
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Ešte viac
skvelého čítania na

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

instagram.com/ruzomberskymagazin/
Aj na instagrame:

vyjde 19. 12. 2019.
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
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