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Milí čitatelia,
s novým rokom ide ruka v ruke aj túžba po zmene našich životov. Niektorí si dávajú predsavzatia, ktoré sa týkajú zdravého životného štýlu, iní sa chcú zbaviť svojich
zlozvykov.
Mnohí z nás si však opäť kladú otázku, ako urobiť nasledujúci rok ešte lepším. Samozrejme, žiadny univerzálny
návod neexistuje. Odborníci sa však zhodujú vo viacerých
odporúčaniach. Mali by sme chodiť viac medzi ľudí, meditovať, modliť sa, dopriať si dostatok spánku, zahodiť
negatívne myšlienky, šíriť radosť či dopriať si dobré jedlo.
A hoci sme po sviatkoch presýtení všakovakými dobrotami a číslo na váhe nám ešte stále pripomína štedrosť
vianočného stola, určite by sme mali aj naďalej byť lační
po informáciách. Veď aj prvé tohtoročné číslo Ružomberského magazínu ponúka mnoho zaujímavých tém.
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Dozviete sa, aké novoročné predsavzatie by si malo dať
naše mesto. O horách, medveďoch a politike nám porozprával riaditeľ mestských lesov a poslanec Milan Šlávka.
Boli sme sa pozrieť ako vyzerá pravá liptovská zima na
Magurke. Nezabudli sme ani na tvorbu ružomberských
spisovateľov a spomenuli sme si aj na ďalší z významných
ružomberských rodov.
V mene celej redakcie vám prajeme, nech je pre vás rok
2019 rokom úspechu. Netreba však zabúdať, že ak chceme
zmeniť svet, treba začať od seba.
Príjemné čítanie vám želá
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Armáda neplánuje predať
Koniareň ani bývalú pôrodnicu
Text: Peter Kravčák

Foto: Autor

Mesto sa dlhodobo usiluje získať športovú halu a budovu bývalej pôrodnice, ktoré
patria ministerstvu obrany, do svojho vlastníctva. Zdá sa, že z toho nič nebude.
Ešte v septembri 2017 mestské zastupiteľstvo po prvý raz zaviazalo
primátora Igora Čombora rokovať o
odkúpení športovej haly Koniareň do
vlastníctva mesta.
„Ministerstvo nám povedalo, že Koniareň nebudeme riešiť skôr, kým
nedokončíme rokovania ohľadom
možnosti predaja budovy starej gynekológie. O tú je záujem zo strany
viacerých investorov, bola by škoda,
aby zostala ruinou,“ informoval vlani
v máji poslancov primátor o naťahujúcich sa rokovaniach.
Nepomohlo ani uznesenie vlády
Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v júni 2015 v Ružomberku pritom
dala ministrovi obrany pokyn, aby
navrhol riešenie majetkového vysporiadania budovy a pozemkov bývalej
pôrodnice. Termín stanovila do konca
septembra 2015.
„S využívaním spomínaného areálu
do budúcnosti počíta Generálny štáb
Ozbrojených síl SR, a to na plnenie
úloh vojenského zdravotníctva. Preto
sa nad jeho predajom neuvažuje,“ od-

povedala teraz pre Ružomberský magazín hovorkyňa ministerstva obrany
Danka Capáková.
Radnica v reakcii na rozhodnutie
ministerstva priznala, že dôvod, pre
ktorý chcelo mesto budovu do vlastníctva medzičasom pominul, a o kúpe
už preto neuvažuje.
„Podnikateľ, ktorý chcel na tomto
mieste realizovať výstavbu zdravotníckeho zariadenia, od projektu odskočil vzhľadom na nedostatok priestoru
pre realizáciu celého areálu,“ povedal
Ružomberskému magazínu asistent
primátora Michal Praženica.
Ministerstvo odmieta aj rekonštrukciu
Vlani v lete mesto oficiálne požiadalo
ministerstvo obrany aj o odkúpenie Športovej haly Koniareň za symbolickú cenu.
„V októbri 2018 sme dostali odpoveď, v
ktorej ministerstvo obrany uvádza, že
nie je možné rozhodnutím o prebytočnosti deklarovať, že tento majetok už
nepotrebuje,“ informovala kancelária
primátora mesta poslancov na rokovaní zastupiteľstva.
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Primátor napriek tomuto stanovisku
zaradil plán kúpy a rekonštrukcie Koniarne do svojho volebného programu
na roky 2018 – 2022.
Ružomberský magazín v uplynulých
dňoch opätovne oslovil ministerstvo
obrany s otázkou o možnosti predaja
Koniarne. To však len potvrdilo staršie stanovisko – hala nie je na predaj.
„Ministerstvo obrany SR nemá záujem športovú halu predať, pretože
ju aktívne využíva. Je preto bezpredmetné analyzovať akékoľvek možnosti predaja,“ odpovedala hovorkyňa
Capáková.
Ministerstvo dokonca nesúhlasí ani
s rekonštrukciou haly, ktorú mesto
považuje za nevyhnutnú a napriek
všetkému sa o ňu chce usilovať aj
naďalej. „Vedenie mesta bude hľadať
spôsob, ako pribrať do investície aj
ministerstvo obrany, prípadne uvažovať nad spôsobom kompenzácie, ak
by investorom do rekonštrukcie bolo
len mesto,“ vysvetlil Praženica.
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Vo Švošove a Hubovej minulý rok
zaznamenali nedostatok pitnej vody
Text: Nikola Marhefková

Foto: Peter Kravčák

Dôsledky uplynulého suchšieho roku pocítili nielen niektorí obyvatelia, ale aj ryby
v Hrabove.
V roku 2018 pršalo oproti priemeru málo.
A nedostatok dažďa sa v niektorých
regiónoch odrazil aj na zdrojoch pitnej
vody. Sucho sme pocítili aj na Liptove.
V meste problémy neboli
Podľa údajov Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok (VSR), ktoré má zo Slovenského hydrometeorologického ústavu,
padlo v Ružomberku minulý rok 575 milimetrov zrážok, čo je najmenej za uplynulé štyri roky. Na zásobách pitnej vody
pre mesto sa to však neodzrkadlilo.
„Sledujeme
výdatnosť
prameňov
a v Ružomberku sme zaznamenali pokles výdatnosti oproti štandardu o 11
percent,“ objasňuje riaditeľ vodárenskej
spoločnosti Milan Mojš, podľa ktorého
ide o zanedbateľnú hodnotu. Problém
by nastal, keby výdatnosť prameňov
zásobiacich mesto klesla na polovicu.
Nedostatok pitnej vody tak dolnoliptovské domácnosti nepocítili. Až na
dve výnimky.
V Hubovej poklesla výdatnosť pitnej
vody o 50 percent, vo Švošove dokonca
o vyše 70 percent. Počas sedemročného pôsobenia Mojša vo funkcii riadi-

teľa nastala takáto situácia prvýkrát.
Vyžiadala si viacero opatrení.

Komjatnej a Turíka, kde majú vodovody vo vlastnej správe.

V oboch obciach v noci vodu odstavili, aby vo vodojemoch vznikla zásoba. Okrem nočných odstávok odstraňovali vodári malé poruchy na
potrubiach, cez ktoré by voda mohla
unikať.

Obce, ktoré sa o vodovody starajú samostatne, si so suchom poradili. Starosta
Liptovskej Lúžnej Albín Husarčík pre
Ružomberský magazín potvrdil, že problémy s nedostatkom pitnej vody nemali.

Do švošovského vodojemu vozili vodu
v cisterne približne týždeň, nakoľko
potrubie nevytlačilo vodu do najvrchnejších domov obce. Situácia sa podľa
Mojša už zlepšila.
Zásob je dosť
Aké sú budúce vyhliadky? Obyvatelia okresu zatiaľ nie sú nútení príjem
vody škrtiť, zásob máme podľa riaditeľa VSR dostatok.
„Máme to šťastie, že sme v hornatom
kraji a vody je tu dosť. Ľubochňa je
obrovská zásobáreň kvalitnej čistej
vody,“ menuje Mojš jeden z vodných
zdrojov. Ďalšie sa nachádzajú vo Veľkej Fatre. Celkovo ich je až 102.
VSR zásobuje vodou všetky obce
v okrese okrem Liptovskej Lúžnej,
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V Komjatnej zasa za posledných desať
rokov vybudovali tri rezervoáre pitnej
vody a dva záchyty prameňa v lese nad
obcou. „V auguste bola hladina rezervoárov na kritickom minime, ale po upozornení občanov, aby viacej šetrili, a po
menšom zregulovaní tlaku v potrubí
zatiaľ fungujeme v normálnom režime,“
povedal starosta Komjatnej Otto Brtko.
Nedostatok vody na začiatku zimy
ovplyvnil aj rybárov. Prvý raz sa im
stalo, že pod priehradou v Hrabove
pre nízky prietok zmrzla voda.
„V prietoku prišli náhle mrazy, zamrzol potok a aj okolo sto pstruhov. Na
druhý deň sme museli robiť ešte záchranný výlov približne 120 rýb, ktoré
sme premiestnili do Váhu,“ potvrdil
hospodár miestneho rybárskeho zväzu Miroslav Zontág.
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Teplo a voda nezdraželi, za
elektrinu a plyn si ale priplatíme
Text: Peter Kravčák

V roku 2019 nepôjdu hore ani miestne dane.
V chladných januárových dňoch asi
každému pri regulovaní radiátora
napadne, koľko to vlastne za teplo
platí. Už päť rokov bez prestávky je to
25,32 eur s DPH za gigajoule. Spoločnosť CZT Ružomberok, ktorá sa stará
o distribúciu tepla v meste, cenu nezmenila ani pre rok 2019.
„Rok 2018 bol historicky najteplejší, čo
v praxi znamenalo nižší predaj tepla
o osem percent oproti plánu. Napriek
týmto a ďalším vplyvom sme cenu
tepla pre tento rok v meste nezvýšili,“
informoval riaditeľ spoločnosti CZT
Vladimír Lajčiak.
Vplyv na nižší predaj majú nielen zatepľovacie opatrenia, ale aj úspornej-

šie správanie domácnosti, a tiež dlhodobo teplejšie počasie.
Pre tento rok nebude drahšie ani vodné a stočné. „Cenu vodného a stočného neupravujeme, teda pôjdeme
v tých istých cenových reláciách, ako
v roku 2018,“ povedal pre Spoločník
riaditeľ Vodárenskej spoločnosti Ružomberok Milan Mojš.
Citlivou témou sú aj obecné daňové
poplatky. Daň z pôdy, z nehnuteľnosti, daň za komunálny odpad či za psa
sa v tomto roku taktiež nemenia. Ak
by aj poslanci odsúhlasili zmenu, platiť začne až od roku 2020.
„Zmena týchto daňových sadzieb
musí nastať vždy k prvému dňu no-

vého roka,“ vysvetľuje jednoduchý
princíp Janka Svrčeková, vedúca
oddelenia ekonomiky a majetku na
Mestskom úrade v Ružomberku.
Viac však určite zaplatíme za elektrinu a plyn. Stredoslovenská energetika očakáva zdraženie pri jednotlivých
tarifách od 5 do 8 percent ročne.
Slovenský plynárenský priemysel
avizuje medziročné zdraženie približne o 14 eur (kategória D1), 10 eur (D2)
a 80 eur (D3).

stručne
‣ Druhým viceprimátorom mesta sa na najbližšom zastupiteľstve 30. januára stane Ján Bednárik z KDH.
‣ Radnica sa ospravedlnila občanom za neudržiavanie zľadovatených chodníkov minimálne
počas víkendu 20. – 21. januára. Technickým službám chýbal špeciálny piesok do posypového materiálu.
‣ Takmer pol milióna eur z 50 miliónového eurobalíka na opatrovateľské služby po celom Slovensku sa ušlo aj Ružomberku. Peniaze vystačia na viac ako dva roky pre 33 opatrovateliek
starých ľudí.
‣ V roku 2018 zaznamenala polícia v okrese 200 dopravných nehôd, čo je medziročný nárast o
40 nehôd. Zomreli pri nich štyria ľudia. Alkohol bol príčinou v 27 prípadoch.
‣ Najpopulárnejšími chlapčenskými menami pre novorodencov v Ružomberku boli vlani Jakub, Matej, Tomáš a Lukáš. K najpoužívanejším dievčenským menám patria Nela, Sofia,
Júlia, Nina a Olívia.
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R1: príbeh, ktorý potrvá
ešte veľmi dlho
Text: Peter Kravčák

Foto: Jedna z verzii návrhu napojenia R1 na D1. Čiernou je variant Ivachnová.

Hoci diaľnicu D1 v úseku Hubová – Ivachnová, vrátane tunela
Čebrať, opäť stavajú, Ružomberčanov by to nemalo uspokojiť
a o tému diaľnic a rýchlostných ciest by sa naďalej mali zaujímať. Veľmi dôležitá je aj rýchlostná cesta R1.
V roku 1997, keď vznikli európske
usmernenia k medzinárodným dopravným koridorom, známe ako TEN-T,
nechala vláda vypracovať štúdiu severojužného prepojenia Slovenska.

Zvolen – Šahy. Dnešná, medzinárodná E77, slovenským značením rýchlostná cesta R1.

Pre veľkú vyťaženosť a historickú
opodstatnenosť vymysleli inžinieri
možnosť rýchlostnej cesty Trstená
– Ružomberok – Banská Bystrica –

Lenže cestu a s ňou predpokladaný rozvoj chce každý. A tak vznikla aj alternatíva v podobe R3: Trstená – Kraľovany

Ružombersko-bystrická verzus žilinsko-martinská lobby
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– Martin – Žiar nad Hronom – Zvolen –
Šahy. Dnes pretransformovaná do inej
alternatívy, no stále cez Martin, mimo
Ružomberka.
Od samotného nápadu prepojiť stred
krajiny severojužnou diaľnicou či
rýchlostnou cestou sa dlhé roky nič
súvisiace so stavbou nedialo. V roku
2001 vznikla Koncepcia územného
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územné rozhodnutie na jej realizáciu v
území kraja môže byť vydané.
„Vybrané varianty jednotlivých úsekov je potrebné zosúladiť s územnými
plánmi dotknutých obcí, aj s územným
plánom vyššieho územného celku Žilinského kraja,“ oponuje mu Národná
diaľničná spoločnosť (NDS).
K téme sme oslovili aj podpredsedu ZŠK
Igora Janckulíka, ktorý sa špecializuje na
dopravu a do marca 2018 bol splnomocnencom vlády SR pre rýchlostné cesty.
Hoci s nami sprostredkovane komunikoval, do uzávierky odpovede s argumentom pracovnej vyťaženosti neposlal.
Štúdia EIA a nič ďalej
Ján Kovalčík

rozvoja Slovenska (KURS 2001), kde
je riadne zakreslená R3 cez Martin.
Cesta R1 cez Ružomberok je naznačená len ako možná.
Novovzniknutý Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) cestu R1 nerešpektoval a do
svojho územného plánu ju nikdy nezakreslil. Nefiguruje ani v jednom z doteraz prijatých piatich doplnkov. A teda
sa s ňou nepočíta.

„Ťah R1 nie je reálnou prioritou vlády.“
Ján Kovalčík, analytik INEKO
„Nerozumieme tomuto účelovému konaniu. Dávno to tam malo byť, ale kraj
cestu cez Ružomberok zakaždým rozporoval. Nepribudla zatiaľ ani za súčasnej županky Eriky Jurinovej,“ hovorí k
téme poradca primátora Ružomberka
pre infraštruktúru Tomáš Mišovič.
V roku 2011 prebehla celoštátna aktualizácia dokumentu KURS, kde sa R1 cez
Ružomberok už plnohodnotne dostala.
Aj napriek oficiálne podanému nesúhlasu zo strany ŽSK v tom čase vedenom Jurajom Blanárom.
Tomáš Mišovič tvrdí, že tým, že R1 je
naplánovaná v kraju nadradených slovenských aj plánovacích dokumentoch,

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Ešte skôr, ako vznikla aktualizácia
KURS v roku 2011, nechala Slovenská
správa ciest predsa len vypracovať
zámer na posúdenie vplyvov cesty
R1 na životné prostredie (EIA). Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v
roku 2010. Aj napriek námietke ŽSK,
ktorý so zámerom nesúhlasil. A aj napriek námietkam obyvateľov Bieleho
Potoka, ktorí nechceli tunel priamo v
mestskej časti vo Veľkej Fatre a navrhovali ho presunúť do tunela Brankov
na opačnú stranu cesty – do masívu
Nízkych Tatier.
Slovenská správa ciest (SSC) následne
rozbehla projekčné práce pre vydanie
potrebných povolení. Prvý úsek, Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, má
vydané územné rozhodnutie. Druhý
úsek, Slovenská Ľupča – Korytnica, na
príkaz vtedajšieho ministra dopravy
Jána Figeľa stiahli v roku 2011 z procesu územného konania.
„Tento krok nemal žiadne opodstatnenie, lebo prebehla EIA a počas
prípravy projektovej dokumentácie
na územné rozhodnutie sa vyriešili
všetky potrebné náležitosti. Stavať
sa nemuselo, no mali by sme potrebné povolenia a nevyšla by dovtedajšia
práca nazmar. Týmto územným rozhodnutím by bol environmentálne
prijateľne prekonaný masív Nízkych
Tatier, to znamená, že ktokoľvek by
cestu mohol rýchlo dokončiť. A to
bol asi pre niekoho problém,“ uvažuje
nad príčinami stiahnutia Mišovič.
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Ján Kovalčík z inštitútu INEKO, ktorý
sa téme diaľnic a rýchlostných ciest
dlhodobo venuje, si myslí, že štát a SSC
nechali v tomto prípade štúdiu EIA
vyrobiť príliš skoro a možno aj zbytočne. Rovnako, ako na mnohých iných
miestach Slovenska. „Aktuálne má
NDS skončený proces EIA až na takmer
70(!) úsekov diaľnic a rýchlociest. Väčšina z nich má realizáciu v nedohľadne,
niektoré sa nebudú stavať nikdy,“ tvrdí
Kovalčík.
Obdobná situácia nastala aj v roku 2016.
Už NDS zadala zákazku na aktualizáciu dokumentácie pre územné rozhodnutie v úseku Slovenská Ľupča – Korytnica, no Úrad pre verejné obstarávanie
neexistenciu súťaže napadol a zadanie
zrušil. NDS novú súťaž na tento kľúčový úsek doteraz nevypísala.
„Vyzerá to tak, že o dobudovanie R1 nie
je žiaden záujem! Nerozumiem porovnávaniu R1 a R3, pričom trasa R3 od Martina po Žiar nad Hronom nemá spracované ani základné stupne potrebne
prípravy. Veľa ľudí to vníma abstraktne,
ale tieto nepochopiteľné kroky pri R1 sa
nedejú náhodou,“ tvrdí Mišovič.
Ešte pesimistickejší je analytik Kovalčík: „Ťah R1 nie je reálnou prioritou vlády. Projektujú sa z neho nejaké fragmenty, aby vládna garnitúra
uspokojila nástojčivé apely z Ružomberka a Banskej Bystrice, ale žiadna
príprava uceleného ťahu sa nechystá
a výstavba už vôbec.“
Tlak na diaľničiarov
NDS na otázku o príčinách vtedajšieho
zastavenia R1 priamo neodpovedala.
Argumentuje, že v roku 2015 vznikla
štúdia realizovateľnosti cesty, a práce
na jej prípravách tak od roku 2011 vlastne pokračovali.
Keďže za štyri roky to nebol príliš
veľký výkon, do realizácie sa obúvali
už aj starostovia z Liptova či Horehronia, ktorí sa pýtali na príčiny stagnácie príprav cesty. Vtedajší štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor
Stromček im odpísal, že nie je možné
určiť, či je výhodnejší variant R1 alebo
R3. Preto je potrebná spomínaná štúdia realizovateľnosti.

Tomáš Mišovič

Podľa nej treba niektoré úseky cesty R1
upraviť. Predovšetkým na štyri časti
rozdelený úsek Korytnica – Ružomberok. A tak NDS v roku 2016 ohlásila
zámer vypísať novú štúdiu EIA na celú
trasu rýchlostnej cesty R1. Hoci ju neskôr stiahla, ako neopodstatnenú (posúdiť bolo treba len spomínaný úsek
trasy), vyplynul z nej minimálne jeden
kľúčový fakt, ktorý EIA z roku 2010 ešte
neriešila. Ako by sa mohla R1 napojiť
pri Ružomberku na D1.
V lete 2015 rokovala v Ružomberku
vláda. Aj o téme rýchlostných ciest. A
vydala uznesenie prikazujúce „zabezpečiť začatie verejného obstarávania
na zámer EIA stavby R1 – Ružomberok,
obchvat“.
Od rokovania vlády v Ružomberku
uplynuli už takmer štyri roky – vydanie projektovej dokumentácie je podľa
portálu INEKO v pláne v lete tohto roka.
Ďalšie zdržanie
Naprojektovanie obchvatu Ružomberka, teda úseku Ružomberok, juh – napojenie na diaľnicu D1, je okrem samotnej stavby potrebné aj pre posúdenie v
prebiehajúcom procese EIA. NDS prvý
raz vypísala súťaž na dodávateľa projektov ešte v roku 2017, aby následne
všetky práce na projektoch zrušila.
„Tú súťaž nezmyselne zrušili a vyhovorili sa, že je potrebné zmeniť ju, aby
ju mohli preplatiť z eurofondov. Stratili
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sme viac ako rok času a myslím, že ani
súčasným projektovaním nedosiahneme všetko, čo bude potrebné pre vydanie územného a stavebného povolenia
ako aj súťaže na zhotoviteľa,“ predpovedá udalosti a naznačuje príčiny zdržania projektov na obchvat Ružomberka Tomáš Mišovič.
Podozrenie na zbytočné a obchodnými
záujmami poznačené zrušenie súťaže
má aj Ján Kovalčík.
„Zrušili sme ho, lebo až po vyhlásení súťaže bol obchvat Ružomberka zaradený
do Zoznamu projektov Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra
2014 – 2020 – Národné projekty. Zahrnutím do zoznamu vznikla potreba doplnenia predmetu zákazky o nové dielčie požiadavky na predmet zákazky, a
jednoduchým doplnením by sme porušili princíp verejného obstarávania,“ odpovedali k odkladu projektovania cesty
okolo Ružomberka diaľničiari.
V tom čase, v máji 2017, vznikla Iniciatíva stredné Slovensko. Okolo miest Banská Bystrica a Ružomberok sa združili
ďalšie mestá, obce a firmy na strednom
Slovensku, ktoré boli nespokojné so
situáciou a postupom riešenia okolo
rýchlostnej cesty R1. Iniciatíva stála aj
za protestmi a blokádami ciest, ktorých
sme boli svedkami najmä v roku 2017.
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Kde sa stretne diaľnica D1
s rýchlostnou cestou
R1 pri Ružomberku?
Text: Peter Kravčák

Foto: Marek Hasák

Tak nejako stojí otázka, ktorú aktuálne riešia projektanti, viaceré široko zastúpené lobistické skupiny a Národná diaľničná
spoločnosť. Podľa niektorých pritom stále nie je vyriešená
otázka nutnosti existencie rýchlostnej cesty.
Prvé varianty napojenia rýchlostnej
cesty R1 na diaľnicu D1 sa objavili
v zámere nerealizovanej štúdie EIA
z roku 2016. Červený V1 s križovatkou Martinček a modrý V2 s tunelom
Mních a križovatkou Likavka.
V novembri 2016 poslali dolnoliptovské obce, vrátane mesta a ďalších
inštitúcií, petíciu, kde odmietajú čer-

vený variant V1 a navrhujú celkom
nový bod napojenia – v Ivachnovej.
Križovatka Ivachnová?
„Dopravne by bolo najlepšie ísť cez
Mních, je to najkratšia trasa, ale pri
budovaní ciest a diaľnic nejde o to,
že čo je dopravne najlepšie, ale vždy
sa hľadá najlepšie možné riešenie.
Navrhnuté varianty nevieme prejsť
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kvôli Mondi, kde by bolo treba nastúpať značný výškový rozdiel, aby
cesta nebránila závodu. Je tu ďalšie
premostenie Váhu – čo je územie Natury 2000. No a tunel Mních a množstvo protihlukových stien sú tiež
veľkou nákladovou položkou. Križovatka Ivachnová, je najlepšie možné
riešenie pre mesto, Mondi aj okolité
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obce,“ zdôvodňuje tento návrh poradca primátora Igora Čombora Tomáš
Mišovič.
Ak porovnáme NDS-kou navrhnuté
varianty V1 alebo V2, tak návrh s
Ivachnovou predstavuje približne 4,5
až 5 kilometrovú obchádzku.
Ak dáme na pomyselnú mapu súčasný stav, kedy by auto smerujúce zo západu či severu na juh, zišlo z diaľnice
v Likavke (križovatka D1 Ružomberok, centrum), prešlo cez mesto a vyšlo na R1 v križovatke Ružomberok,
juh (čo je približne 7 kilometrov) a
porovnáme ho s variantom cez Ivachnovú (D1 Ružomberok, centrum – R1
križovatka Ružomberok, juh čo je
zhruba 15 kilometrov) vzdialenostne
bude novonavrhnutý variant laickým
prepočtom o približne 8 kilometrov
dlhší ako prejazd cez mesto.
„Podľa mojich informácií pôvodne
uvažované bližšie napojenia na D1
blokuje Mondi SCP. Seriózne dopravné posúdenie a modelovanie by však
malo ukázať, koľko je tranzitu sever
– juh cez Ružomberok, lebo ten by sa
naozaj citeľne predĺžil. Nemám však
dosť informácií na seriózne posúdenie,“ povedal k situácií analytik Ján
Kovalčík z inštitútu INEKO.
Variant Ivachnová je známy zatiaľ
len v odbornej a z vlastnej iniciatívy
zainteresovanej verejnosti. Na webe
dialnice.info prebieha o R1 pestrá
diskusia vo viacerých vláknach.
Niektorí upozorňujú, že pri variante
Ivachnová hrozí podobne neefektívny úsek ako pri Žiline v úseku Hričovské Podhradie – Brodno. Autá
idúce z Kysúc na východ a opačne
musia ísť niekoľkokilometrovou obchádzkou cez Hričovské Podhradie.
Alebo priamo cez Žilinu.

niektoré mestá snažia na obchádzkových cestách a diaľniciach rôznymi atraktivitami lákať ľudí späť za
nákupmi a relaxom, čo by v prípade
križovatky Ivachnová – Ružomberok
možno ani nemusel.“
Obhajoba Ivachnovej
Spoločnosť Mondi SCP nekomentovala, či preferuje variant Ivachnová.
„Ako súčasť komunity podporuje
Mondi SCP každé riešenie, ktoré
bude viesť k zmierneniu dopravného
zaťaženia mesta, čím bude z Ružomberka bezpečnejšie miesto pre život.
Čo sa týka trasovania R1, stále prebieha diskusia spoločne s posudzovaním jednotlivých možností,“ píše
v stanovisku hovorca spoločnosti
Mondi SCP Ľubomír Čech.
„Pri tomto variante navrhujeme vylúčiť tranzitnú kamiónovú dopravu
cez mesto. Musí zostať na diaľnici.
To je bežné všade vo svete. Osobnej
dopravy, ktorá by zišla z diaľnice sa
netreba báť. To je ekonomický život.
Ľudia prídu do mesta, nakúpia tu, zastavia sa najesť, prídu za turizmom,
tomu sa nesmieme brániť. Navyše,
do úvahy treba brať aj spomínanú
náročnosť variantov V1 a V2,“ myslí
si Mišovič.

nová, majú to stanovené v podmienkach záverečného stanoviska EIA na
diaľnicu. Ak sa stavia diaľnica, musíte vopred robiť jej napojenia na ďalšie cesty. A rozšírenie súčasnej cesty
I/18 na štvorprúdovú je možné urobiť
do piatich kilometrov bez nutnosti
posúdenia vplyvov na životné prostredie,“ hovorí Tomáš Mišovič.
NDS je zatiaľ vo vyjadreniach opatrná. Na celý úsek nechala predsa len
vypracovať štúdiu EIA, kde zahrnula
už aj navrhnutý variant Ivachnová. V
projekčnej fáze prikázala tiež namodelovať pri variantoch V1 a V2 čo najvyššiu výšku a čo najmenší zásah mostnej
estakády do areálu Mondi SCP.
„EIA je potrebná, aby sme preverili
podmienky ukončenia R1 v križovatke Ivachnová, ktorá nie je súčasťou
stavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Všetky posudzované varianty
V1, V2, aj variant s ukončením R1 v
križovatke Ivachnová budú porovnané a procesom EIA bude určený optimálny variant trasovania R1,“ odpovedali k aktuálnej situácii z NDS.

Ak porovnáme NDS-kou navrhnuté varianty V1
alebo V2, tak návrh s Ivachnovou predstavuje
približne 4,5 až 5 kilometrovú obchádzku.

„Všeobecne platí, že touto úpravou
nedôjde k očakávanému odľahčeniu
dopravy na E59 v časti Ružomberok
a Likavka, ako by to bolo pri variante napojenia v Martinčeku,“ myslí si
Pavol Šrankota z Útvaru hlavného
architekta mesta Ružomberok.

Návrh počíta s rozšírením a preklasifikovaním súčasnej cesty I/18 medzi Ružomberkom a Ivachnovou na
štvorprúdovku. Súčasnú cestu prvej
triedy by preložili vpravo (v smere na
Mikuláš) a stala by sa z nej paralelná, ale už len cesta nižšej kategórie.
Podľa Mišoviča je tento návrh realizovateľný rýchlo a nie je potrebná
ani zdĺhavá EIA.

Dodáva však, že vec má aj pozitívny
rozmer: „Dnes sme svedkami ako sa

„Križovatku D1 a R1 musí NDS urobiť
ako súčasť diaľnice Hubová – Ivach-
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Ako poslanci
sa nevieme zjednotiť
V mestskom zastupiteľstve sa stretáva s politickou neprajnosťou, v práci s premnoženými medveďmi a s nesúhlasnými stanoviskami ochranárov. Najväčším nepriateľom je ale lykožrút. Rozprávali sme sa s riaditeľom mestských lesov a poslancom
Milanom Šlávkom.
Text: Peter Kravčák

Foto: Marek Hasák

V roku 2017 v oblasti Smrekovice
udrela lykožrútová kalamita. Ako to
tam s odstupom času vyzerá?
Lykožrút a odumieranie smrečín sú
veľký problém nielen celého Slovenska, ale aj celej strednej Európy. Katastrofálna situácia je najmä v ČR.
Kalamita s lykožrútom a podkôrnym
hmyzom v našich lesoch je aj dôsledok veternej kalamity Žofia z roku
2014. Akási jej druhá vlna. Najmä posledné dva roky sú dosť zlé z hľadiska
hospodárenia. Takmer 80 percentnej
našej ťažby v ostatnom období tvorí
kalamitná ťažba.

napadnutých stromov a celých, takzvaných ohnísk podkôrneho hmyzu.
Prečo sa pred rokmi o lykožrútovi
toľko nehovorilo? Laická verejnosť
tento problém v podstate nepoznala.
Lykožrút tu bol vždy a vždy sme proti
nemu robili rôzne opatrenia. Klimatické zmeny a otepľovanie mu ale veľmi pomáhajú. V minulosti sa počas
roka vyrojila jedna generácia. Dnes
sú to dve-tri. Smrečiny sú veľkými
teplami a suchom oslabené, neboli na
takúto prudkú zmenu pripravené a on
sa tak ľahšie rozmnožuje.

Čo to znamená?

Aké veľké problémy robí lykožrút
mestským lesom?

Že sa v prvom rade, tak ako nám to ukladá zákon, sústreďujeme na odstránenie

Klasické metódy odchytu, napríklad
feromónové lapače, používame už len
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na monitoring stavu. To premnoženie
je tak masívne, že jediným spôsobom,
aby sme jeho šírenie zastavili alebo
aspoň spomalili, je okamžité odstránenie napadnutých stromov.
Tak padne les.
Samozrejme, vznikajú pritom aj holiny.
Ale zo zákona sme povinní ich zalesniť.
Ochranári hovoria, že napadnuté
stromy treba radšej nechať spadnúť.
Lykožrút sa nasťahuje do nich a nezničí celý les tak, ako výrub.
Obhajoba bezzásahovosti má opodstatnenie v najvyššom stupni ochrany lesa. Ale pri bežnom hospodárení
to nemá zmysel. Ak sú lesné plochy
určené na hospodárenie, spadajú pod
Program starostlivosti o les. Zákon
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nám prikazuje starať sa o les vyťažením a vysadením nových stromov
i ochranou mladých porastov. Myslím
si, že v našich podmienkach iný spôsob ani nepripadá do úvahy.
Len pre upresnenie, bezzásahovosť
neznamená, že je v lese vylúčená len
ťažba, ale aj pestovná činnosť. Je tak
vyslovene na prírode, čo vyrastie.
Prečo to nemôžete uplatniť v širšom
meradle?
Zoberme si Baničné a vlaňajší výrub,
na ktorý sa ľudia sťažovali. Ak necháme stromy popadať alebo vyschnúť,
rekreačná funkcia lesa zmizne. Bude
plný vývratov, liesok, nežiadúcich
krov a drevín. Nebude slúžiť nikomu
a ničomu. A budeme čakať desiatky
rokov, kým sa obnoví. Lepším spôsobom je les odborne, po častiach obnovovať, pestovať zmiešaný, ihličnany
s listnáčmi, ktorý vydrží oveľa dlhšie.
Mestské lesy nemajú v správe lesy
v najvyššom stupni ochrany?
Máme dve rezervácie – Jánošíkovu
kolkáreň a Smrekovicu. Tam nechávame les na samovývoj.
Ako sa tam stromy držia?
Veľká časť je napadnutá, bezzásahovosť však rešpektujeme. Problémom je,
že lykožrút hranice porastov nepozná
a šíri sa aj do okolia, kde už musíme
zasahovať. To je aj prípad Smrekovice.
Lykožrút nemá prirodzeného nepriateľa?
Nemá. Je odkázaný na ľudský zásah.
Spomenuli ste Baničné, lokalitu Nad
Strelnicou. Vlani tam vznikla petícia
proti masívnemu výrubu. Naozaj tam
bolo potrebné toľko ťažiť?
Viacerí sa na to pýtali, sťažovali sa, tlmočili nespokojnosť. Ale nešlo o žiadny
masívny výrub. Realita je taká, že porasty nad Baničným majú 130 a viac
rokov. Ich životnosť končí, budú sa rozpadať a budú stále viac náchylnejšie na
vplyv počasia či biologických škodcov.
Likvidovali sme tu ložiská lykožrúta,
ako aj vývraty po veternej kalamite.
Ľudia si musia uvedomiť, že aj keď
je táto lokalita obľúbená a navštevo-

vaná, nejde o lesopark. Sú to porasty,
v ktorých sa normálne v zmysle zákona hospodári, kde musíme dodržiavať
postupy predpísané štátnymi orgánmi. Dbáme pritom nato, aby sme obnovu porastov vykonávali priebežne
a rozložili ju na dlhšie časové obdobie.
Ľudia podpisujúci sa pod petíciu vraveli, že popri suchároch rúbete aj
zdravé stromy.
Suchár je mŕtvy strom. V tom už lykožrút nie je. On sa nachádza v zdravom
strome hneď vedľa. Ale zdravý je len
na pohľad. Patrí k aktívnym chrobačiarom, z ktorého sa podkôrny hmyz šíri
ďalej, skúsený lesník ho vie odhaliť.
Ochranári tvrdia, že výrubom sa
stromy, ktoré roky rástli vnútri lesa,
dostanú na okraj, čo ho oslabí, keďže
tieto stromy nie sú zvyknuté na klimatické podmienky, aké sú na kraji lesa.
Čiastočne je to pravda. Nová porastová stena, ktorá vznikne, môže byť
postihnutá teplotným šokom, preto
takýto zásah treba vykonávať citlivo.
Je to riziko, ale vždy lepšie riešenie,
ako nechať lykožrúta v lese.
V roku 2018 ste 280-tisícmi sadenicami zalesnili 69 hektárov lesa. Rok
predtým zasa 68 hektárov 240-tisícmi sadeníc. Stačí to na kompenzáciu
toho, čo vyrúbete?
Holiny musíme zalesniť do dvoch rokov, ochranné lesy do troch. Robíme
to priebežne a napriek dosť veľkým
plochám, ktoré pri likvidácii kalamity
vznikajú, to zvládame.
Koľko potrvá, kým holina zmizne
a vyrastie tam opäť les?
Viditeľne sa začne dvíhať zhruba po
desiatich rokoch.
Žijete z hospodárenia v lese. Predávajú mestské lesy drevo aj do Mondi
SCP?
Približne 90 percent nami predávaného dreva zostáva na Slovensku. K najväčším odberateľom patrí Mondi, Píla
v Liptovskom Hrádku, ale odberateľov máme aj na južnom Slovensku. Sú
to stabilní odberatelia, z ktorých nám
nikto nič nedlhuje.
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Takže do lesov v okolí Ružomberka
treba chodiť len s veľkou opatrnosťou.
Kedysi sme sa učili, že v lese máme
byť ticho, aby sme nerušili zver. Dnes
odporúčame robiť hluk, aby medvede
o ľuďoch vedeli a stihli odísť.
Vy by ste situáciu s medveďmi riešili
ako?

Bežný návštevník lesa nemá dobrý
pocit, keď sa prejde slovenskými lesmi. Všade vidí výrub, rozbité cesty,
holiny. Neťaží sa u nás až príliš?
Bohužiaľ je takáto situácia v celej strednej Európe, kde prevládajú smrečiny.
Ťažbu zvyšujú práve kalamity. Ľudia
si myslia, že je to všetko len biznis, ale
slovenské sklady sú preplnené kalamitným drevom. Sú to sucháre, znehodnotená drevná hmota. S jeho odbytom je
problém, ceny klesajú. Výrobné náklady
v našich terénoch sú častokrát pod predajnou cenou niektorých sortimentov.
Na čo sa dá použiť lykožrútom napadnuté drevo?
Už len ako menej hodnotný stavebný
materiál, na šalovacie účely, dielce, palety, prírezy alebo na výrobu celulózy.
V mestských lesoch, ktoré majú sedemtisíc hektárov, evidujete 25 medveďov. Podľa odborníkov je prirodzené, ak na približne tisíc hektárov
pripadá jeden medveď. Z tohto pohľadu sú medvede u nás premnožené.
Ale to tvrdíme predsa stále.

jaký medveď bude spôsobovať škodu
opakovane, viackrát po sebe v jednej
lokalite. Musím priznať, že to sa za
posledné dva roky nestalo. Škody sme
zaznamenali, ale vždy na inom mieste.
Nie je zvláštne povoliť odstrel, až keď
medveď opakovane bude niekomu ničiť
úrodu, majetok alebo nebodaj horšie?
Bohužiaľ, tak to funguje. Žiadali sme
v lete o preverenie situácie s premnožením, kde sme dokladovali aj škody,
ktoré nám ľudia nahlasujú, ale neuspeli sme.

Určite znížením jeho stavov, ktoré by
malo smerovať do časti neprirodzene
sa správajúcej populácie. Odstrel jedného medveďa raz za jeden či dva roky nič
nerieši. Situáciu treba riešiť systémovo.
Medveď by mal spadať pod poľovnícke
plánovanie lovu a chovu, samozrejme,
pod dohľadom štátu. Ten by mal vyvinúť
kontrolné mechanizmy tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto systému.
V komunálnych voľbách v roku 2014
ste boli kandidátom koalície SDKÚ-KDH, ale po zvolení do mestského zastupiteľstva ste ako poslanec
prešli do Klubu primátora a nezostali
pri KDH. Prečo?

Situáciu nepreverili?

Bol som vtedy zvolený ako jediný
kandidát SDKÚ. A keďže náš partner,
KDH, išiel spolupracovať s Klubom
primátora, tak som vo svojom prestupe nevidel nejaký problém. Ak by KDH
zostalo v opozícii, bolo by to iné.

Z ministerstva životného prostredia
nám prišiel list, podľa ktorého štátna ochrana prírody nezistila výskyt
medveďov s pozmeneným správaním
a nestotožňuje sa s názorom o premnožení medveďov v danej lokalite.

V predchádzajúcom zastupiteľstve
bol Klub primátora pomerne pasívny v návrhoch či v diskusiách. Vy ste
boli jediným, kto pravidelnejšie niečo povedal, boli ste akýmsi hovorcom
celého klubu. Prečo to tak bolo?

Takže žiadosti nepíšete, lebo nemáte
dôkazy, aké od vás požadujú?

Vystupoval som aj za ostatných, to je
pravda. Jednoducho, sú to skôr tichší
chlapi. Ale aktivitu poslanca netreba
hodnotiť len podľa počtu vystúpení.
To je aj o stretávaní sa s ľuďmi, vybavovaní vecí pre obvod. Veľa materiálov
rozdiskutujeme v klube alebo v komisiách, a ak nám je všetko jasné a sme
rozhodnutí, nevidím dôvod sa k tomu
ešte raz vyjadrovať na zastupiteľstve,
ako to robia niektorí iní kolegovia.

Pri takto nastavených požiadavkách
je na identifikáciu konkrétneho medveďa ťažké získať požadované dôkazy.

Prečo ste potom v uplynulom roku
nežiadali ani o jeden odstrel?

Známe je ale aj stanovisko ochranárov, že odstrel nepovolia, kým budú
napríklad odpadky voľne dostupné.

Pretože tzv. regulačný odstrel ministerstvo prakticky zrušilo, možný je len
odstrel medveďov – škodníkov, teda
ochranný odstrel. Tu má rozhodujúce
slovo Štátna ochrana prírody, v našom prípade Správa Národného parku
Veľká Fatra, a jej stanovisko je jasné.
Povolenie nám dajú iba vtedy, ak ne-

Áno, je to tak. Kým si mesto a obyvatelia neurobia poriadok s odpadom
a do smetných košov sa bude dať
voľne dostať, tak odstrel povolený
nebude. Takáto situácia nastala aj
v minulom roku v Hrabove, mesto už
urobilo aj čiastočnú nápravu.
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Iste, ale povedať názor, obhájiť to, čo
si myslím a za čo hlasujem, je potrebné, či nie?
Áno, ale zväčša je to tak, že názory
padnú na klube, vec sa vydiskutuje aj
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s predkladateľom materiálu, a potom
pred kamerami na zastupiteľstve sa
celý proces ešte raz opakuje. Možno
len preto, aby sa niekto zviditeľnil.
Nepovažujem to za nevyhnutné.
Primátor bol v minulom období so
svojim názorom v zastupiteľstve
proti opozícii akoby osamotený. Nik
sa na jeho stranu v diskusii zväčša
nepridal. Až v hlasovaní potom tichá
väčšina opozíciu prehlasovala. Aj
pre toto ohodnotil prácu so svojimi
poslancami pred voľbami známkou
4 mínus.
Komunikácia medzi vedením mesta
a našim klubom nebola vždy ideálna. Boli prípady, keď sme naozaj nemali dostatočné informácie a mali
sme niečo obhajovať. V tomto ohľade očakávame lepšiu komunikáciu
do vnútra klubu. Nielen nášho, ale
aj všetkých koaličných.
O chýbajúcej komunikácií hovoria aj
iní. Dôkazom sú dlhé hodiny trvajúce
zastupiteľstvá, kde to neraz vyzerá,
akoby o veciach poslanci predtým
vôbec nediskutovali.
V minulom období bolo chybou, že
neexistovala Mestská rada a nefungovalo neskôr dohodnuté poslanecké
grémium. Teraz sa rada obnovila, verím, že to bude lepšie.
Do Rady sa ale nedostali zástupcovia
všetkých poslaneckých klubov, väčšina poslancov odmietla zástupcu

Klubu nezávislých poslancov. Bolo to
správne rozhodnutie?
Tí poslanci, ktorí kandidovali ako
nezávislí, hoci medzičasom sa stali
členmi rôznych klubov, sú v Mestskej rade zastúpení nadpriemerne.
Oznámenie o vzniku ďalšieho klubu
prišlo, keď už počet členov rady bol
zastupiteľstvom schválený a jej zloženie dohodnuté. Na druhej strane,
je to možno príležitosť pre poslancov
zo spomínaného klubu na zamyslenie, prečo sa s nimi nikto nehrnie do
spolupráce.
Zdá sa, že došlo k naplneniu predvolebného vyhlásenia Igora Čombora,
že chce opozíciu odstaviť od vplyvu
v meste.
Niečo iné je konštruktívna opozícia,
a niečo iné opozícia, ktorej cieľom je
za každú cenu všetko negovať, diskreditovať a napádať bez ohľadu na
to, či ide o dobrý alebo zlý zámer.
Stáva sa, že zastupiteľstvo nepodporí niektoré návrhy len preto, lebo ich
navrhujú niektorí konkrétni poslanci
a ostatní im nechcú vyjsť v ústrety
a nedoprajú im politické body?
Také prípady boli, na oboch stranách.
Bohužiaľ, niekedy si to asi vzájomne
odplácame. Myslím si, že atmosféra
v zastupiteľstve kopírovala atmosféru v meste – negatívne zmýšľanie, neustále podozrievanie, nechuť vidieť aj
pozitívne veci, ktoré sa podarili.

Zo strany poslancov boli v minulosti
veľké ponosy na prácu mestského
úradu.
Veľmi chýbalo, že po tragickej smrti
Oldricha Lauka nebol vymenovaný
nový viceprimátor. Až pred voľbami
sa mnohé projekty a investičné akcie
rozbehli, často však len v polohe projektovej dokumentácie. Minimálne
rok sme tam stratili.
Hovorilo sa vtedy aj o vás, že ste mali
ponuku byť viceprimátor namiesto
Oldricha Lauka.
K nejakému sondovaniu došlo, ale oficiálnu ponuku som nikdy nedostal.
Viceprimátorovanie si však vyžaduje
dvanásť až štrnásťhodinové pracovné nasadenie, čo si ja pri dvoch deťoch
v predškolskom veku neviem momentálne predstaviť. Možno niekedy v budúcnosti.
Čo sa musí v tomto volebnom období
zmeniť, aby v zastupiteľstve bola lepšia atmosféra a aby aj hlasovania boli
vecné a nie o osobných antipatiách?
Voľakedy boli zastupiteľstvá jednotnejšie. Ak si aj poslanci niečo povykrikovali, v rozhodujúcich chvíľach sa
vedeli zjednotiť. Toto mi teraz chýba.
Nie je to úloha primátora?
Určite áno. Jeho osoba by mala byť zjednocujúcim prvkom. Pevne verím, že
v novom volebnom období to tak aj bude.

Kto je Milan Šlávka
Má 50 rokov. Je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Pôvodne pracoval
v štátnych lesoch, od vzniku Mestských lesov Ružomberok v roku 1993 pracuje tam. Prvý raz bol ich
riaditeľom v rokoch 2006 – 2010. Od roku 2014 je opäť riaditeľom. V rokoch 2002 – 2006 bol prvý raz
poslancom mestského zastupiteľstva. Opätovne kandidoval v roku 2014, odkedy je opäť poslancom.
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Ako sme sa štverali
na zasneženú Magurku
Text: Anna Šenkeríková

Foto: Nadšenci adrenalínového lyžovania, na ktorých sme natrafili pri prvom pokuse dostať sa na Magurku. Foto - Autorka

Predstava romantickej, zasneženej krajiny nás v jedno januárové predpoludnie
vyhnala do hôr. Cieľom bola Magurka, najvyššie položená osada na Slovensku.
Ak sa sem vyberiete v čase, keď sa
Perinbaba utrhla z reťaze, cez Liptovskú Lúžnu to môže byť celkom zážitok. Neodhrnutá cesta dá zabrať aj
autám s pohonom 4x4.
Nevydalo
Krátko nato, ako to kúsok nad dedinou otočil štvorkolesový Japonec,
vzdala to aj naša ruská Nataša.
Neostávalo nič iné, len sa dať na ústup.
Pri otáčaní v takmer polmetrovej vrstve snehu nás však ruská technika na
nemeckých gumách zradila po druhý
raz. Svoju premiéru tak konečne zažila
lopatka, ktorá nám v aute robí spoločnosť už niekoľko rokov.
Odrazu sa k nám zospodu prihnal vysoký, bradatý junák, čoskoro priklu-

sali aj jeho kamaráti. Lopata a tri páry
rúk naviac pomohli. O pár minút si už
auto razilo cestu dole kopcom.
Zastavujeme kúsok pod zaparkovaným Japoncom a dávame sa do reči
s našimi záchrancami. Otvorený kufor napovedá, že si prišli zalyžovať. Poblíž ale nevidno žiaden vlek.
„Chystáme sa vystúpiť na Veľkú
Hoľu,“ ukazuje na kopec obďaleč
32-ročný Martin Baláž, pôvodom Lúžňan, žijúci v Trenčíne. „Podľa podmienok zvolíme bezpečnú trasu výstupu
aj zjazdu. Môžu to byť zhruba tri-štyri kilometre s prevýšením asi šesťsto
metrov, možnože to stihneme otočiť
aj dvakrát,“ upresňuje, zatiaľ, čo si na
lyže naťahuje stúpacie pásy.
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Pred autom sa postupne kopia ruksaky. „Máme tu skialpinistickú výstroj,
lekárničku, teplý čaj, lavínový set –
lopatu, sondu, vyhľadávač,“ oboznamuje nás Martin.
„Bezpečnosť je prvoradá,“ nadväzuje
27-ročný Oto Nováček, Ružomberčan
žijúci v Bratislave.
„Je to super koníček a venuje sa mu čoraz viac ľudí. Netreba však preceňovať
svoje schopnosti a podceňovať schopnosti prírody,“ pridá svoje odporúčanie
pre nadšencov skialpinizmu 32-ročný
Radovan Kubík z Ružomberka.
Podarilo sa
Motivovaní nečakaným rozhovorom
s aktívnymi športovcami sme sa na
chvíľu pohrávali s myšlienkou vy-
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štverať sa na Magurku po vlastných.
Potom sme však usúdili, že to netreba preháňať, aby sa naše novoročné
predsavzatia neskončili zápalom pľúc
alebo infarktom.
Skúšame to cez Partizánsku Ľupču.
Ujazdený sneh, v nebezpečných úsekoch posypaný štrkom. Sem-tam nás
šmykne, párkrát sa modlíme, aby sme
neskončili v potoku. Po záverečnom
stúpaní, ostrých zákrutách a zopár
nadávkach sa pred nami konečne vynára vytúžená Magurka.
Prvé, čo si pri vstupe do osady všimnete, je už viac ako storočný kostolík,
o ktorom sa neskôr dozvedáme, že
ukrýva starý rapkáč. Kedysi ním zvolávali baníkov do práce.
To, že Magurka má bohatú banícku históriu, zrejme nie je žiadna novinka. S dolovaním zlata tu začali už v 13. storočí,
ťažilo sa tu aj striebro a neskôr antimón.
Za najslávnejšej éry žilo v osade 250
ľudí. Po ukončení ťažby v roku 1923
veľká časť domácich odišla, päť rokov
na to sa počet obyvateľov zredukoval
na 75. V súčasnosti v nej má trvalý pobyt asi deväť ľudí.
Srdcová záležitosť
Magurka, ktorá leží v nadmorskej
výške 1080 metrov nad morom, však
nie je permanentne vyľudnená. Prichádza sem veľa turistov, mnohí preto, že majú k tomuto miestu veľmi
osobitý vzťah a prirástlo im k srdcu.
„Chodili sem ako deti so svojimi rodičmi či na lyžiarske kurzy,“ opisuje
pohnútky zvyčajných návštevníkov
Miroslav Meluš, správca horskej chaty na Magurke, kam zamieria mnohí
turisti, nezriedka aj z Izraela, Anglicka či Holandska.
„Poväčšine prichádzajú ľudia, ktorí vedia, že prišli do hôr, vyhovuje im, že sme
horská chata, je tu slabý mobilný signál,
dobré domáce jedlo, neočakávajú žiadne
veľké služby. To nájdu v strediskách naokolo,“ vysvetľuje 38-ročný Meluš.
Chata je pre mnohých návštevníkov ideálnym východzím bodom pre
výlety do okolia. Poľahky sme sa ňu
natrafili aj my, prechádzajúc úzkou

Horská chata na Magurke. Foto - Autorka

uličkou lemovanou snehovými mantinelmi a drevenými chalupami.

beľ. Od malička však behal po horách
a Magurku pozná veľmi dobre.

Dozvedáme sa, že Meluš trávi na chate zhruba päť dní v týždni. Do osady
síce vedie prístupová cesta, no obyvatelia musia rátať s možnosťou, že
počas veľkej snehovej nádielky je to
s presunom komplikovanejšie.

„Chodievali sme sem s rodinou a známymi. Neskôr sme si tu s rodičmi postavili aj chalupu. Spolu s kamarátom
sme snívali o tom, že raz budeme vlastniť horskú chatu, čo sa nám pred vyše
rokom splnilo,“ rozrozpráva sa, ako sa
ocitol v chate, ktorá má nemenej zaujímavú históriu ako samotná osada.

Od Partizánskej Ľupče síce chodí
cestu prehŕňať niekedy aj každé
dva dni traktor, no ak nemáte štvorkolku alebo snehové reťaze, vydať
sa na cestu je riskantné. Zriedkavé
nie sú ani dlhšie výpadky elektriny.
A tak sa ľudia na Magurke naučili
myslieť na horšie časy.
Je tu čo obdivovať
Vonku je pokoj a božské ticho, v chate
to však s prichádzajúcim večerom začína ožívať. Nahrnie sa do nej skupinka dospelých s deťmi aj dvaja postarší
páni, ktorí nám priateľsky poreferujú,
že od Lúžnej je to už odhrnuté. Chatár
sa s každým zvítava, panuje tu dobrá
nálada. Meluš, ktorý v zime plní úlohu zásobovača, sa neváha obracať ani
v kuchyni.
Keď si ku nám opäť prisadne, prezrádza, že je od Nitry, konkrétne z Vrá-
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Na vychádzkach po okolí môžete naraziť aj na portály do štôlní, na jednej
z turistických trás, ktorá vedie po
starej banskej ceste, nájdete aj pozostatky vodovodu, ktorý baníci vo
veľkom využívali. V budúcnosti by tu
chceli vybudovať aj náučný chodník.
Preplnení novými dojmami a zemiakovými plackami nasadáme do auta.
Posolstvo na záver? Ak sa chcete na
Magurku vyvážať len tak na blink aj
počas zimy, zadovážte si aspoň poriadne pneumatiky.
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Námestie by malo
vyrásť pri Kultúre
Ružomberský architekt Peter Sálus je jedným z troch autorov rodinného domu roku
2018, ktorý získal prestížnu cenu za architektúru CE.ZA.AR.
Text: Peter Kravčák

Foto: Nora a Jakub

Dubodom – víťaz kategórie rodinné
domy v architektonickej súťaži CE.ZA.
AR 2018 má troch autorov. Jedným
z nich ste aj vy. Ako k tomu prišlo?
Keď som študoval v slovinskej Ľubľane, pracovali sme v medzinárodných tímoch. Na jednom z predmetov sme dostali zadanie vytvoriť
dom na strome. To bol prvý kontakt
s týmto nápadom, ktorý sme už pred
desiatimi rokmi realizovali s pomocou 3D tlačiarne.
Okrem toho som sa tam zoznámil
s kolegom a kamarátom Paľom
Šiškom. Je moja krvná skupina.
Tiež chce skúšať netradičné veci
a hľadá si tak svoj priestor. Naše
cesty sa po štúdiách rozišli, ale pri
tomto projekte sme sa dali opäť dokopy, a takto to vypálilo.

Čo tretí z autorov Michal Bažalík?

Teraz tam niekto žije?

To je človek, ktorý nám dôveroval. Dal
nám priestor, záhradu a voľnosť pri
realizácii nášho nápadu, ktorý sa po
realizácii stal jeho vlastníctvom.

Je to dom na komerčný prenájom, na
zážitkové bývanie, napríklad na víkendové pobyty pre partie ľudí. Zarezervujete si termín, ste v krásnej prírode,
záhrade, grilujete a spíte na strome.

Takže Dubodom nebol realizovaný
na objednávku?
Ide o kombináciu nášho autorského
sna a zadania vlastníka vinohradu,
kde sa dom nachádza. Je to niečo
ako náš študentský sen, ktorý sme
experimentálnym spôsobom pretavili do súčasného dospeláckeho
sveta. Od zháňania materiálu až
po stavbu sme všetko robili svojpomocne.
V tom dome sa dá reálne žiť?
Samozrejme, dokončili sme ho v lete
a ja s priateľkou sme boli prvá testovacia vzorka. Vychytávali sme muchy.

ružomberský magazín
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Čo vybavenie?
Je tam všetko – sprcha, toaleta, malá
kuchynka, štyri lôžka, jedálenské
sedenie...
Prekvapilo vás víťazstvo v najprestížnejšej slovenskej architektonickej súťaži?
Myslím si, že sme ten prípad, keď
motyka vystrelí. Ašpirovali sme na
kategóriu exteriér, no zaradili nás
do rodinných domov. Už nominácia
bola pre nás obrovským prekvapením a víťazstvo, bolo niečo absolútne nečakané.
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Rozbúrili ste tým hladinu v slovenskej architektúre. Dokonca prišla
hlasná kritika na organizátorov
a porotu, že týmto výberom celá súťaž uletela mimo realitu.
V kontexte a typológii rodinných domov je to podľa mňa až kontroverzná
stavba. Rodina v našom dome jednoducho neprežije. Cez víkend v ňom
možno zažiť niečo iné, zaujímavé,
ale to je všetko. Aj preto sme boli prekvapení, že sme boli v tejto kategórii
vôbec nominovaní.
Ako vám porota zdôvodnila víťazstvo?
V podstate nijako. Počúvali sme
rôzne reakcie, aj tie negatívne. Možno ich aj chápem, nie je to klasický
rodinný dom. Rozmýšľali sme, prečo to takto dopadlo. Myslím si, že
sme boli v správny čas na správnom
mieste. Bol to iný nápad, osvieženie, vyzerá netuctovo, jedinečne
a Slovenskej komore architektov sa
možno hodilo po čase oceniť niečo
extravagantné. Bude to dobre vyzerať v architektonickej ročenke,
v portfóliu ocenených diel.
Pomohlo vám ocenenie v kariére,
k získavaniu nových zákazok?
Ozvalo sa množstvo ľudí a klientov,
ktorí ma spoznali, ale musím priznať,
že väčší podiel na všetkom okolo
Dubodomu má Paľo Šiška, ktorý sa
tomuto konceptu venuje aj naďalej.
U mňa sa nejaká výrazná zmena nekonala. Ľudia ma na ulici kvôli tomu
určite nezastavujú.
Je to vaša zatiaľ najlepšia stavba?
Skôr to beriem ako výnimočnú reklamu. Osvieženie portfólia prác.
Mám však aj iné realizácie, ktorými
sa rád pochválim, keď spustím webovú stránku.
Čo ten strom, ochranári sa neozvali?
Celé je to pre nás jeden veľký inkubátor. Sami sledujeme, ako sa bude dom
správať, ako prežije prvú regulárnu
zimu a, samozrejme, aj ako to bude
zvládať strom. Ale urobili sme do
neho minimálne zásahy nevyhnutné
na bezpečné osadenie stavby tak, aby
sme strom nepoškodili.

Dubodom je vo Svätom Jure, vy ste
Ružomberčan. Máte nejaký detský
či študentský sen, ktorý by ste chceli
zrealizovať v rodnom meste?
Určite je ním pešia zóna – Podhora a Mostová. Nutne potrebujú revitalizáciu. Sú to
najfrekventovanejšie pešie ulice, s historickým charakterom, ktorý je podľa
môjho názoru nevyužitý. Mnohé z týchto domov by si zaslúžili citlivú obnovu
a adekvátne funkčné využitie. Vzhľad
tvoria len obrubníky, schodiská, lavičky,
rôznorodé dlažby, schátrané fasády budov... Mohlo by to byť výrazne lepšie.
Čo treba urobiť, aby to tam vyzeralo
ináč?
S kolegom Otom Nováčkom sme sa
už pri rekonštrukcii synagógy snažili aktívne vstúpiť do pripomienkovania jej vzhľadu. Mesto by potrebovalo Manuál verejných priestorov,
kde si povieme, ako bude verejný
priestor v tej-ktorej lokalite vyzerať.
Takto to funguje v Prahe, v Slovinsku, všade, kde chcú, aby okolie vyzeralo pekne.
Keď sa prechádzate po slovinských
mestách, tak sa cítite dobre, usmievate sa, a ani neviete prečo. No preto,
lebo ste v peknom prostredí, lavička
má súvis s trasou, otočená je na nejaký
výhľad, po ruke máte dostupné služby.
Nielen v ďalekom zahraničí, ale aj
v Čechách už radnice zakladajú väčšie útvary, kde majú vznikať realizovateľné, funkčné a praktické nápady
pre vzhľad mesta a verejného priestoru. V Prahe do toho investujú milióny.
Nie sú slovenskí architekti verejnou
správou z tohto pohľadu zaznávaní?
Každý sa rád pozrie na peknú stavbu
či ulicu, ale málokto si uvedomí, že
predtým, ako vznikla, musel dostať
priestor architekt.
Celé je to o osvete architektúry. Sme
mladý národ, ktorý veľa vie a dokázal,
ale musí ešte aj veľa prežiť, prejsť vývojom. Mnoho sa dá naučiť od iných, ktorí
sú ďalej. Vzťahuje sa to aj na umenie.
Vidíme veľa zlého, nekvalitného a berieme to za svoje. Chýba nám kritické
myslenie a umelecké vzdelanie, a preto
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sa vo verejnom priestore uspokojíme aj
s nekvalitnými prvkami.
V Ružomberku je ale veľa architektov,
ako to, že nevedia toto myslenie presadiť a postarať sa o krajšie mesto?
Tá mladosť národa súvisí aj s tým, že
myslíme okamžite na zisk pre seba.
V čomkoľvek. Zisk z architektúry, napríklad z verejného priestoru, môžu
mať všetci, len treba do toho najskôr
investovať a chcieť vôbec niečo urobiť. Do architektúry ale verejná správa nechce investovať, lebo pre politický účel potrebuje rýchly zisk.
Stále riešime, že je mesto po 17. hodine vyľudnené. Ak sa bude ľuďom
v centre mesta páčiť, naučia sa tam
byť dlhšie, budú si chcieť aj niečo kúpiť a stráviť tam príjemný čas. Zisk
nie je okamžitý, ale dlhodobý, no
takto ešte nevieme myslieť.
Architekti v meste by sa zhodli na
jednom návrhu ulice či budovy? Alebo rešpektovali by rozhodnutie jedného z nich, ktorý by mal tú právomoc rozhodnúť?
Cech architektov, ktorí v meste existuje, je výborná vec, ale musí fungovať a mať svoje právomoci. No keďže
o túto inštitúciu a ľudí v nej nie je záujem, nefunguje a nemá právomoci.
Verím, že by to fungovalo a vznikli by
základné pravidlá rozvoja.
Potrebujeme pravidlá alebo skôr
vzdelanie, o ktorom ste hovorili?
Vzdelanie by bolo ideálnejšie, krajšie, ale
to je tá dlhšia cesta. Kým po nej pôjdeme,
musia nám pomôcť pravidlá. Napríklad
v budove, kde sme. Krásna neobaroková
budova na ružomberskej pešej zóne je

tak ovešaná reklamou, že nikto nemá
šancu vidieť jej nádheru. Pravidlami to
zaregulujeme, a potom si ju všimneme
a naučíme sa, čo je jej hodnota.
Chápem, že ju niekto vlastní, a možno to tak chce, ale keď sa vo vzhľade neprispôsobí kontextu, verejnému
priestoru, tak to dobré nikdy nebude.
V Ružomberku sa roky schyľuje
k riešeniu námestia. Ako a kde by ste
ho videli vy?
V priestore pri Hoteli Kultúra, kde je
Oko, Madačova a Mostová ulica. Je
to prirodzený štvorec s napojením
na všetky smery. Treba len vizuálne
oddeliť priľahlý panelák, nebolo by
šťastné, aby tvoril hranicu námestia.
A čo priestor, kde mal byť Aupark?
Stavbami by bolo možné akoby uzavrieť Podhoru a vo voľnom priestore
vzadu by mohla v smere od synagógy
vzniknúť ulica, retail, prevádzky, kancelárie. Veľké námestie v danej lokalite nepovažujem za šťastné riešenie,
nakoľko dobre fungujúce námestie by
malo byť akýmsi priesečníkom dôležitých peších trás obyvateľov mesta.
Podzemné parkovanie áno, alebo aj
nadzemné, parkovací dom, aby sme
oddelili hlavnú cestu od mesta. Teraz
to tam vyzerá strašne. Minule to videl kamarát, ktorý ma prišiel pozrieť,
a pýtal sa, že čo tu ešte robím. Odpovedal som: ‚No nič, žijem tu.‘

Kto je
Peter Sálus
Má 30 rokov. Je absolventom
fakulty architektúry v Bratislave. V preddiplomovom
ročníku študoval v slovinskej
Ľublane pod vedením Vasu
Peroviča. V medzinárodnej
architektonickej
študentskej súťaži TRIMO URBAN
CRASH sa umiestnil so svojim návrhom v prvej 30 autorov z celého sveta. Po návrate na Slovensko pracoval vo
viacerých projekčných kanceláriách a ateliéroch. V roku
2017 založil vlastný ateliér
ATPS. Aktuálne žije a tvorí
v Ružomberku.

Myslím si, že všetko je vecou správneho uhla pohľadu. V prvom pláne aj
nevyhovujúca pozícia či vlastnosť sa
môže javiť ako nevýhoda, avšak z inej
perspektívy sa z nevýhody môže stať
výhoda. To platí aj v architektúre.

Máte tip na tému? Volajte šéfredaktorovi!
0918 813 185 peter.kravcak@rmagazin.sk
ružomberský magazín
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V Ľubochni kvôli nárastu
pacientov rozširujú kapacity
Text: Peter Kravčák

V Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni sa pustili do
rozšírenia ambulantnej a lôžkovej časti diabetológie.
Do konca roka plánujú v Ľubochni dostavať nový pavilón
ambulantnej a lôžkovej časti diabetologického oddelenia.
„Najmä z dôvodu dlhých čakacích lehôt na hospitalizáciu
na diabetologickom oddelení a, samozrejme, aj z dôvodu
každoročného nárastu chorobnosti,“ zdôvodňuje takmer
680-tisícovú investíciu námestník riaditeľa Národného endokrinologického a diabetologického ústavu Ivan Lukáčik.

štrukčnej stránke. Nová budova ambulantnej časti diabetológie bude prepojená spojovacou chodbou so súčasným
lôžkovým oddelením v súlade s riešením navrhnutým Pamiatkovým úradom SR,“ uviedol Lukáčik.
Pamiatkový úrad bol pri celej rekonštrukcii kľúčový, pretože nová budova bude napojená na staršiu, no zrekonštruovanú, na ktorej sú pozostatky secesného štýlu.

Novou prístavbou rozšíria diabetologické oddelenie o 15
nových lôžok. Sídliť tu bude aj ambulantná časť.

Podľa námestníka Lukáčika žiadne iné väčšie investície
nateraz neplánujú.

„Rekonštrukcia prinesie aj zvýšenie súčasného stavu zamestnancov zo 154 o jedného doktora a dve zdravotné sestry,“ povedal Lukáčik.

Národný ústav v Ľubochni je neziskovou organizáciou
s celoštátnou pôsobnosťou. Zameraný je na diagnostiku
a liečbu ochorení štítnych žliaz, nadobličiek, hypofýzy, osteoporózy a cukrovky.

Pri súčasnom oddelení diabetológie zbúrali starú budovu
a na jej mieste od vlaňajška vyrastá celkom nový objekt.
„Rekonštrukcia starej budovy bola nerentabilná a nevyhovovala súčasným normám po hygienickej ani po kon-

stručne
‣ Koncom minulého roka vymenoval pápež František troch spišských kňazov za pápežských
kaplánov. Sú nimi Vincent Dorník z Lúčok, Štefan Koma z Černovej a Alojz Kostelanský,
farár v Liptovskej Osade.
‣ V Liptovskej Lúžnej sa začiatkom roka konal 12. ročník sánkarských pretekov o cenu Prievalca. Súťažiacich i sane už tradične vyvážal na štart obecný traktor. Počas jednej jazdy
z neho vypadli dvaja chlapci, ktorých zranenia si predbežne vyžiadali jednorazové ošetrenie.
‣ V Komjatnej plánujú postaviť nový kostol. Výstavbu pred pár mesiacmi odobril spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Nový schrám by mal vyrásť v miestnej časti Studničná.
‣ Do 15. marca je v priestoroch bešeňovského hotela Galéria sprístupnená výstava ružomberského fotografa Ľubomíra Schmidu s názvom Živly zeme.
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Radšej bude špinavá od farieb,
ako by mala sedieť za počítačom
Text: Anna Zábojníková

Foto: Andrea „Žabka“ Klvačková

Dvere do svojho umeleckého sveta nám otvorila Ružomberčanka, ktorej unikátne maľované tenisky putujú po celom svete.
„U nás doma boli vždy pokreslené
všetky steny,“ spomína si na svoje detstvo a prvé dotyky s umením
32-ročná Andrea „Žabka“ Klvačková. Keď už bolo pomaľované takmer
všetko, rodičia sa rozhodli, že Andreu
prihlásia do výtvarnej školy. Tam si
časom osvojila techniku, výtvarné
postupy, ale ako sama hovorí, naučila
sa najmä trpezlivosti.

až doteraz. Prezývku zároveň používam ako svoje umelecké meno.“

Andrea vyštudovala propagačnú
grafiku na Škole úžitkového výtvarníctva, neskôr si urobila nadstavbu
v oblasti propagačného výtvarníctva. Práve v školských laviciach
vznikla aj jej prezývka Žabka. ,,Dal
mi ju jeden spolužiak, lebo vraj vyzerám príliš mlado. Ujalo sa to aj doma
či medzi kamarátmi a ostalo mi to

Umelkyňa srdcom aj dušou

Ďalšie jej kroky smerovali mimo Slovenska. „Momentálne už siedmy rok
bývam v Prahe. Dostala som sa do
bodu, keď som potrebovala zmeniť
prostredie,“ prezrádza dôvody odchodu, no s úsmevom dodáva, že na
Liptov nezanevrela a domov chodí pomerne často.

teľné tenisky. Nechcela sa ich vzdať
a tak sa rozhodla, že ich premaľuje.
Teniskám, na ktorých sa vypínali mohutné a jej srdcu blízke Tatry, vdýchla
nový život.
„Postupom času si moju záľubu začali
všímať ostatní ľudia, pretože som si premaľovávala aj iné kúsky oblečenia. Začali ma oslovovať, nech aj im niečo také
namaľujem,“ opisuje svoje začiatky.

Ak by ste vkročili do jej ateliéru, ihneď by ste zistili, že tu býva umelecká
duša. Kreatívny priestor má priamo
v jednej z izieb svojho bytu. Všade
navôkol to hýri farbami, štetcami
a množstvom materiálu.

Svojej záľube sa venuje už štvrtý rok a za
tú dobu sa jej podarilo pomaľovať cez 300
párov tenisiek, ktoré robia radosť ľuďom
po celom svete. Vysvetľuje, že jej tvorba
nie je len o teniskách, dokáže maľovať
na čokoľvek. Niekedy sú to skateboardy
či prilby, inokedy zase šiltovky.

Andrea sa k svojmu koníčku dostala
cez jej staré a špinavé, no stále nosi-

„Motívy sú rôzne. Najčastejšie však
maľujem postavy z filmov či ko-
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mixov. Často sú to aj zvieratá, hory
alebo rôzne ľudové vzory,“ opisuje
svoju prácu a dodáva, že všetko to
závisí od daného človeka, pretože
každý chce mať na teniskách to, čo
ho najviac vystihuje.
Žabka priznáva, že sa snaží o to, aby sa
jej tvorba vyvíjala vďaka jej nositeľovi.
„Je to o pocite. Viem, že keď namaľujem
tenisky pre tanečníka, zatancuje v nich
super predstavenie. Pomaľujem surf
a viem, že precestuje svet na vlnách. Je
to krásny pocit vidieť, ako moja práca
robí ľuďom radosť a ako moje diela žijú
svojím vlastným životom.“
Inšpiráciu nachádza v prírode a vo
svojom okolí. Vysvetľuje, že najradšej
chodí do hôr alebo sa len tak túla lesom. Svoju druhú vášeň našla v cestovaní, vďaka ktorému si domov prináša nielen zážitky, ale najmä nápady
pre ďalšiu tvorbu.
Ružomberčanka obdivuje aj prácu
iných umelcov. „Keď som ešte chodila
do školy, bavila ma tvorba starých majstrov, akými boli da Vinci, van Gogh,
impresionisti či Picasso. Teraz je to
práve Frida Kahlo, ktorej výstavu som
dokonca videla naživo,“ hovorí Žabka
o inšpiratívnej mexickej maliarke.
Zo súčasných umelcov má rada
streetartistov, medzi ktorých patria Nychos, Adele Reynolds či Pawel
Swansky. Priznáva, že najviac ju
baví tvorba Lucasa Beauforta. „Je
to umelec z Francúzska, ktorý vystavuje po celom svete a maľuje na
všetko, čo mu príde pod ruky.“
Od čarbaníc na stenách až po vlastné
výstavy
Vytvorenie dizajnu je tímová práca medzi Žabkou a klientom. „Väčšinou ma
ľudia kontaktujú cez môj instagramový
účet @zabkasworld, kde mi opíšu svoju
predstavu, čo by chceli namaľovať. Objednáme spolu tenisky a ja im ich približne do dvoch týždňov pomaľujem.“
Maľovaním vkladá do každého jedného kúska aj veľkú časť seba. Sympatickej umelkyni pri práci pomáhajú len farby a štetce. Každý jeden
hotový výrobok preto nesie osobitý

rukopis. Rada sa vyhrá s detailmi
a keďže miluje výzvy, hovorí, že čím
je nápad klienta uletenejší, tým viac
si to užíva.
Andrea spolupracuje aj s viacerými
značkami a umelcami. Jej tvorbou
nepohrdli ani športovci, tanečníci, akrobati či speváci. Podarilo sa
jej dokonca usporiadať aj dve samostatné výstavy, kde svoju prácu
odprezentovala širokej verejnosti. „Jedna výstava bola v Horsefeathers store v Prahe, druhú výstavu
Vans tenisiek som mala v pražskom
Footshope.“
Často však robieva aj worshopy, a to
nielen na Slovensku či v Čechách.
Minulý rok sa jej podarilo dostať až
do Milána.

Treba byť šikovný, mať originálny
nápad a vedieť na sebe pracovať“, prezrádza tajomstvo úspechu.
V prípade talentovanej Ružomberčanky sa spomínaný návod na úspech
vyplatil. Všimli si ju značky ako Vans
a Molotow, vytvorila vlastný model
skateboardu a v lete dokonca poletí do
krajiny galského kohúta.
„Podarilo sa mi ako jedinej zo strednej
Európy vyhrať súťaž Lucasa Beauforta
a tak poletím do Francúzska maľovať
s ním a s ostatnými umelcami. Teším sa
na to, že sa s ním konečne stretnem osobne,“ raduje sa zo svojho úspechu Andrea.
Dovtedy sa rozhodne nudiť nebude.
Chystá svoju ďalšiu výstavu, pracuje na
nových teniskách a už teraz sa pripravuje aj na vysnívaný francúzsky pobyt.

„Treba byť šikovný, mať originálny nápad a vedieť
na sebe pracovať.“
Andrea „Žabka“ Klvačková, výtvarníčka
Žabka tvrdí, že dnešná doba praje
šikovným a remeselne zručným ľuďom, no dôležitou na cesta k úspechu
je propagácia. „To, že sa tvoriví ľudia
môžu prezentovať cez rôzne sociálne
siete a ukazovať svetu, čo dokážu,
im otvára dvere aj na zahraničný trh.
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Novoročné predsavzatie
pre naše mesto
Text: Peter Kravčák

Foto: Martin Buzna

Už to tak býva, že na
začiatku každého roka
si mnohí ľudia dávajú
novoročné predsavzatia.
Niekoľkých známych
Ružomberčanov sme sa
opýtali, aké predsavzatie
by si do roku 2019 malo
dať naše mesto.

často počujeme už opačné vyjadrenia: Treba sa spájať. Nemyslime len
na seba. Nie je dobré, že spoločnosť
je atomizovaná. Budujme komunitné
centrá. Posilňujme susedské vzťahy.
Najlepšie je, keď dieťa vychováva dedina (v zmysle blízkosti, susedských
a rodinných vzťahov).
Je to celkom zaujímavé, nemyslíte?
Jaroslav Demko, rektor Katolíckej
univerzity
Nie tak dávno sme všade počúvali
o tom, aké je dôležité byť sám sebou
a myslieť len na seba. Heslom bolo:
Záleží iba na Tebe a tom, čo chceš Ty.
Neprešlo možno ani desaťročie
a z médií, v kultúre či z úst politikov
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Určite je správne, keď poznáme svoju
výnimočnosť a nehanbíme sa prejaviť
svoju individualitu. Ale tiež je správne, aby sme fungovali v sieti vzťahov
a pracovali aj pre dobro spoločnosti.
Aby sme si dôverovali a naučili sa
spolupracovať.
Bezbrehý a egoistický individualizmus sa vyčerpal. Hrať na vlastné tričko je slepá ulička. Preto novoročným
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predsavzatím, ktoré odovzdávam
Ružomberku a Ružomberčanom, je,
aby sme aj naše mesto vnímali ako
sieť vzťahov, ako organický ekosystém, v ktorom poznáme svoje korene,
žijeme tu naplno, ale zodpovedne,
a napokon mesto nechávame v lepšom stave aj pre ďalšie generácie.

tegórie dva na kategóriu tri. Verím, že
pokles obyvateľov sa v blízkej budúcnosti zastaví a že nové začaté projekty
prinesú občanom kvalitnejší život.
Prajem všetkým spoluobčanom, aby
zdravie pri nich stálo 365 dní v roku!

Navyše želám mestu, jeho predstaviteľom a samotným Ružomberčanom,
aby sme si vážili aj to, že Katolícka
univerzita dáva Ružomberku charakter univerzitného mesta. Prajem si,
aby sme tu aj vďaka univerzite zažívali lepšiu kvalitu vzájomných vzťahov. Pracujme na tom. A to nielen
v roku 2019!
Vladimír Lajčiak, riaditeľ CZT Ružomberok, a. s.

Anna Paráková, prednostka Okresného úradu v Ružomberku
Myslím si, že veľa nových predsavzatí
a výziev sa naskytne aj počas samostatného roka, čiže som toho názoru, že ciele je dôležité nastavovať aj
v priebehu roka.
Veľmi by som želala nášmu mestu,
aby malo na magistráte schopných
ľudí, ktorí budú prijímať múdre rozhodnutia. Nemyslím iba na vedenie
mesta a zamestnancov úradu, ale
hlavne na spoluprácu zástupcov občanov v poslaneckom zbore.
Úprimne si želám, aby sa v našom
meste čím skôr začala individuálna
bytová výstavba, nakoľko každým
rokom klesá počet obyvateľov Ružomberka a tým začíname byť pomaly najmenším okresným mestom
v Žilinskom kraji.

Podľa môjho názoru je potrebné
urýchlene
realizovať
majetkové
usporiadanie územia medzi ulicou
Podhora a štátnou cestou (pre pôvodne plánovanú výstavbu Auparku) do
vlastníctva mesta. Následne je možné
pripravovať predprojektovú a projektovú dokumentáciu na riešenie tohto územia. Na územie je spracovaný
a schválený nový územný plán centrálnej mestskej zóny, podľa ktorého
tam má byť nové námestie s podzemným parkoviskom a okolo námestia
polyfunkčná zástavba a občianska
vybavenosť.
Ak by sa toto podarilo, mohlo by dôjsť
k obnoveniu života v centre aj po 17.
hodine. Súčasne by sa odstránil vred
na tvári centra mesta.
A ešte by mohlo byť jedno predsavzatie, a to v oblasti poriadku a čistoty
mesta. Po tejto stránke je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť vstupom
do mesta z každej strany (zábradlia, krajnice) a najmä dôkladnému
čisteniu mesta. Na takúto činnosť
nie sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, žiada si to len zdokonalenie
systému na základe harmonogramu
a dôslednú kontrolu.

Keďže na Slovensku máme tri kategórie okresov, obávam sa, aby okres Ružomberok neklesol v budúcnosti z ka-
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Zlaté ručičky zámočníka Jozefa
Text: Imrich Gazda

Foto: Umelecký zámočník a podnikateľ Jozef Lichardus (1899 - 1969). Reprofoto - Ružomberok II. - Rody a osobnosti

Pohľad do kalendára pripomína viac ako štyri desiatky ružomberských osobností, ktorých okrúhle výročie narodenia či smrti si pripomíname v tomto roku.
Hoci mal autor toho článku pôvodne ambíciu na jednom
mieste spomenúť všetky významné ružomberské osobnosti, ktorých dátum narodenia či úmrtia je spätý s rokom
2019, musel od nej čoskoro upustiť.

O význame rodu svedčí aj to, že z neho pochádzal známy
evanjelický farár a intelektuál Daniel Gabriel Lichard (1812
– 1882). Nedajte sa mýliť, skutočne používal skrátený tvar
priezviska.

Predstaviť štyridsiatku politikov, podnikateľov, lekárov,
učiteľov, kňazov, športovcov či umelcov na tomto počtom
znakom limitovanom priestore je skrátka nemožné.

Ďalší, Jozef Lichardus (1823 – 1883), ktorý bol priamym
účastníkom revolučných udalostí v rokoch 1848/1849, sa
oženil s Annou Makovickou, čím tieto dva významné rody
vstúpili do priameho príbuzenstva.

Rozumnejšie bude pripomínať si ich postupne počas celého roka – či už priamo v Ružomberskom magazíne alebo
na našej internetovej stránke.
Jozef sa bude volať
Hneď niekoľko výročí si v januári a februári pripomína rod
Lichardusovcov. Pôvodne pochádzal z Vyšnej alebo Nižnej
Boce, kam ich predkovia prišli z Nemecka a venovali sa
baníctvu. V prvej polovici 18. storočia sa časť z nich presťahovala do Liptovského Mikuláša.

Ich jediný syn Jozef (1869 – 1924), ktorý sa narodil pred
150 rokmi, sa usadil v Ružomberku. Na ulici Podhora kúpil
dom v susedstve Makovickovcov, v ktorom založil kováčsku a zámočnícku dielňu.
Rodinný podnik neskôr prebral jeho prvorodený syn Jozef
(1899 – 1969), zrejme najvýznamnejší člen rodu v 20. storočí. Vo februári si pripomenieme 120. výročie jeho narodenia a 50. výročie jeho smrti.
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Pred kováčstvom dal prednosť zámočníctvu a otcovu dielňu
zveľadil natoľko, že v 30. rokoch minulého storočia zamestnávala 40 – 60 ľudí a získavala významné štátne zákazky.

kom. Aj jemu sa neprekvapivo narodil syn Jozef, ktorý kráča v šľapajach svojho otca, deda, pradeda aj prapradeda.

Medzičasom sa šikovný podnikateľ oženil s dcérou sudcu
Imricha Krotkovského Margitou, s ktorou mali dvoch synov – Jozefa a Jána.

Rod Lichardusovcov však ponúka aj iný zaujímavý životný príbeh. Jeho hlavnou postavou je mladší syn Jozefa Lichardusa Ján. Narodil sa pred 80 rokmi, 24. januára 1939
v Ružomberku.

S gardistami aj partizánmi
Lichardusovská firma ďalej napredovala a v rokoch 1939 –
1940 vybudovala nové výrobné priestory v Bielom Potoku.
Prácu v nich našlo až 80 zamestnancov, ktorí vyrábali napríklad aj dôstojnícke dýky pre slovenskú armádu.
„Ujo Lichardus bol jedným z tých ľudí, ktorí by nemali
zomierať, vysoký, skoro dvojmetrový, mocný ako drevorubač, vždy v dobrej nálade a plný svojrázneho humoru,“
opísal Jozefa Lichardusa rodinný priateľ a významný slovenský fotograf Karol Kállay (1926 – 2012).
V roku 1938 minister Karol Sidor požiadal Lichardusa, aby
prevzal funkciu miestneho veliteľa Hlinkovej gardy. „Na
odporúčanie biskupa Vladimíra Čobrdu ju prijal s tým, že
v nej bude môcť brániť územie Slovenska a hlavne tlmiť
očakávané prenasledovanie evanjelikov politickým režimom Slovenskej republiky,“ píše sa v monografii Ružomberok II. – Rody a osobnosti.
Neskôr sa Lichardus tejto funkcie vzdal, zapojil sa do protifašistického odboja a spolupracoval s partizánmi. Napriek tomu ho po skončení vojny obvinili z napomáhania
Nemcom, bol zaistený, ale napokon ho prepustili.
Na jeho podnik však bola zakrátko uvalená nútená správa a v roku 1948 ho znárodnili. Jozefa Lichardusa to nezlomilo. Z Ružomberka odišiel do Liptovského Mikuláša
a v rámci podniku Slovakoturist založil dielňu na výrobu
a budovanie lanoviek a lyžiarskych vlekov. Osadené boli
na Chopku, Malinom Brde či vo Vrátnej.
Po odchode do dôchodku sa presťahoval do Bratislavy, kde
rozvinul spoluprácu s kováčmi z Dunajskej Lužnej, ktorí
ešte ovládali tradičné techniky kováčskej práce. Spolu začali vyrábať krbové súpravy, zrkadlové rámy, lampy a ďalší tovar, po ktorom bol dopyt v celej republike.
Zdá sa, že v rodine Lichardusovcov to ináč ani nemôže byť
– prvorodený syn sa volá Jozef a dedí povolanie po svojom
otcovi.
Takže keď Jozef Lichardus v roku 1969 umieral, jeho syn
Jozef (narodený v roku 1936) už bol zdatným remeselní-

Archeológ Ján

Zdá sa, že v rodine Lichardusovcov
to ináč ani nemôže byť – prvorodený
syn sa volá Jozef a dedí povolanie po
svojom otcovi.
Keď začal navštevovať strednú školu, podnik jeho otca už
bol znárodnený a nový režim sa na Lichardusovcov pozeral
cez prsty. Doplatil na to aj samotný Ján, ktorého z gymnázia v Liptovskom Mikuláši z politických dôvodov vyhodili.
Keďže Lichardusovci majú životné prebitie sa v krvi, uchytil sa
ako turistický sprievodca v Demänovskej Jaskyni. Keď tvrdé
50. roky pominuli, Jánovi sa podarilo školu dokončiť, dokonca
ho v Bratislave prijali na štúdium histórie a archeológie.
Napokon sa mu podarilo urobiť aj doktorát a v rokoch 1961
– 1970 pracoval v Archeologickom ústave SAV v Nitre.
So spoločenskou normalizáciou po roku 1968 sa však nedokázal zmieriť. „V roku 1970 využil liečebný pobyt v Taliansku a zostal v zahraničí. Vystriedal viac pôsobísk
a nakoniec sa usadil v nemeckom Saarbrückene, kde
prednášal na miestnej univerzite a viedol výskumné vykopávky v Sársku,“ uvádza citovaná monografia.
V roku 1971 sa oženil so švajčiarskou archeologičkou Marion Itten, ktorá neskôr pôsobila ako profesorka na parížskej Sorbonne. Aj Ján Lichardus to v krajine svojich predkov
dotiahol na pozíciu univerzitného profesora a uznávaného
odborníka na dobu kamennú v stredoeurópskom priestore.
Ocenený rôznymi inštitúciami, vrátane čestného doktorátu od SAV, zomrel v roku 2004.
Príbeh rodu Lichardusovcov však žije ďalej.
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KNIHA
Miroslav Saniga – O prírode veselo i vážne (Perfekt, 2018, 2. vydanie)
Vedeli ste, že jazvec disponuje závideniahodnou „superschopnosťou“ zhodiť počas zimného spánku
všetku prebytočnú váhu? Ešte viac zaujímavostí z ríše zvierat a rastlín sa môžete dozvedieť v knižke
od známeho prírodovedca Miroslava Sanigu. Hravou formou predstavuje všetky ročné obdobia, publikáciu obohatil aj o veselé príbehy, pranostiky či rekordy. Text dopĺňajú autorove fotografie a vtipné
ilustrácie Juraja Martišku.

FILM
Trhlina (Kino Kultúra, 24. – 28. 1.)
Na sklonku januára dostane priestor nehynúca polemika, či je lepšia knižná predloha alebo jej filmová
verzia. Na plátna kín prichádza sfilmovaný bestseller Trhlina od ružomberského spisovateľa Jozefa
Kariku. Mysteriózny príbeh o nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč pod režisérskou taktovkou Petra Bebjaka (Čiara, Za sklom) má všetky predpoklady nato, aby pri ňom divákom v sále zabehli
pukance. Trhlinu uvedie aj televízia JOJ ako trojdielnu minisériu.

AKCIA
Whiskyho cestovateľské kino: Indonézia (Čierny kameň, 14. 2.)
Do Ružomberka opäť zavíta Whisky, spevák kapely Slobodná Európa, so svojím cestovateľským kinom. Tentoraz sa podelí o zážitky z Indonézie. Tešiť sa môžete na rozprávanie o odľahlých Togianských
ostrovoch či bizarných pohrebných jaskyniach a rituáloch na ostrove Sulawesi.

ŠPORT
Veľká cena Ružomberka v krasokorčuľovaní (Zimný štadión 16. – 17. 2.)
V poradí už 12. ročník krasokorčuliarskych pretekov je opäť súčasťou seriálu Slovenského pohára
mládeže. Počas dvoch dní sa na ľade predstavia približne dve stovky krasokorčuliarov z celého Slovenska – od maličkých, takzvaných hviezdičiek, cez nádeje, mladších a starších žiakov až po juniorov. Nebudú chýbať ani členovia organizátorského Klubu krasokorčuľovania Ruža. Uvidíte, že ľad nie
je ani zďaleka len na padanie a chladenie nápojov.

UDALOSŤ
Plesová sezóna (trvá do 6. 3.)
Mestský ples je už za nami, ale hasičský v Lúžnej i Teplej, maškarný v Černovej a Stankovanoch, fašiangový v Likavke, folklórny v Sliačoch, farský v Štiavničke, reprezentačný vo Švošove
a Hubovej či benefičný Katolíckej univerzity, všetky ešte predávajú lístky. Spolu ich organizátori
v dolnom Liptove ponúkajú minimálne 26. No, nezabavte sa!

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

názory - 29

Všetkého veľa škodí
A výnimkou nie je ani bezpečnosť.
Text: Anna Šenkeríková

Kedysi, možno nie až tak dávno, ako si myslíte, bolo celkom bežné, že si tlupy deciek stavali vonku iglu alebo si sánkarskú trať na kopci za dedinou oživili poriadnymi skokanskými mostíkmi.
Vonkoncom nebolo zriedkavé ani to, že si mladé chalaniská svojpomocne vytvorili klzisko, na ktorom sa vždy, keď sa
dalo, preháňali s ošúchanými hokejkami.
Časy sa menia. Zasnežené kopce za dedinou sú vyľudnené, sánkovačky či svojpomocnú „stavbu“ klzísk iniciujú skôr
rodičia. Všetko v maximálnej bezpečnosti a sterilnosti.
Asi by sme to s tou ochranou nemali preháňať. Veď donedávna nebolo treba chrániče ani dozor dospelých. A, čuduj sa
svete, väčšina z dnes už odrastených deciek to prežila.
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Keď je slovo
pracovným materiálom
Text: Nikola Marhefková

Foto: Ružomberskí autori uvádzajú do života jednu zo svojich kníh. Zdroj - Autorka

Stretne sa učiteľ, geodet, výtvarníčka, bývalý vodohospodár a redaktor. Nie, nie je
to začiatok vtipu. Ide o hostí jubilejného 15. stretnutia ružomberských spisovateľov v moderátorskej réžii Radislava Kenderu.
Čitatelia s pokročilou diagnózou „knihomolenia“ by azda pritakali, že potulky po kníhkupectve či knižnici majú až terapeutické účinky (a to i bez toho, aby ste odtiaľ víťazoslávne
odpochodovali s nejakým tým úlovkom pod pazuchou). Už
len nezáväzné „obchytkávanie“ kníh a prechádzanie bruškami prstov po ich chrbte môže navodiť euforické stavy.
Kto pravidelne podniká podobné výlety, má už možno
v oku knihy, ktoré vzišli z klávesníc ružomberských autorov. Len minulý rok ich vydali 27.
Slovo ako objatie čitateľa
Do lyrických vôd sa pustil Anton Péteri, činorodý poet, pôvodným povolaním vodohospodár. Hrdiť sa môže čerstvou
básnickou zbierkou Jesenné verše.
Kniha Lýdie Kráľovičovej má potenciál utužiť vzťahy. S jej
knihou Rozprávky pre najmenších si môže rodič uchmatnúť chvíľu pre seba so svojou ratolesťou, posadiť si ju do
lona a predčítať jej príbehy o zvieracích hrdinoch, do ktorých autorka zašifrovala aj nejaké to poučenie. „Snažím

sa hlavne pozdvihnúť lásku a dobro. Agresivitu, čierny
humor či horor v mojich knižkách nenájdete,“ hovorí Královičová, ktorá si svoje výtvory aj sama ilustruje.
Svoju tvorbu prítomným predstavil tiež Milan Igor Chovan, profesiou učiteľ. „V škole dávame viac z intelektu.
A ja som túžil dávať aj z duše,“ začína vysvetľovať, čo ho
motivovalo k písaniu. Spoza katedry vraj na žiakov nemôže byť veľmi mäkký, pretože ak je v jeho záujme dobro študentov, vyžaduje si to aj istú mieru prísnosti. „Skutočná
láska nehľadí na to, čo sa môjmu milovanému páči, ale na
to, čo mu prospieva,“ prezradil svoje krédo. Preto siahol po
literatúre, ktorá má podľa neho potenciál pohladiť dušu.
Chovan, ktorý má na konte už 21 knižných titulov, sa profiluje ako všestranný autor. Manévrovať vie naprieč žánrami,
čo dosvedčujú aj minuloročné publikácie – Liptovské povesti,
detskej cieľovke ulahodil rozprávkovou knižkou Zorka v kráľovstve škriatkov, priaznivci kníh s mytologickým nádychom
si prídu na svoje pri jeho románe Tajomná Trója.
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Keď vyučuje predavač farieb a lakov
Kým Chovan chce slovami pohladiť, Marián Mydlo, ďalší
účastník podujatia, ich vie využiť aj ako výstražnú kontrolku. „Teraz sa aktivizujem v meste, píšem aj štipľavejšie blogy do Ružomberského magazínu,“ hovorí ružomberskej verejnosti známa tvár. Spätná väzba na jeho počiny
sa rôzni. Kým jedni ho pochvalou za texty vo virtuálnom
priestore pomyselne potľapkajú po pleci, nájdu sa jednotlivci, ktorí podobné nadšenie nezdieľajú a poznamenajú
„toto si nemusel“.
Eduard Maták napísal knihy, dve televízne poviedky mu
sfilmovali. Ako spisovateľ sa však netituluje. „Ja nie som
spisovateľ. Som skôr rozprávač toho, čo sa stalo.“ V jeho
tvorbe je minimum fabulované, námety totiž čerpal
z vlastného života. „Popri svojej práci geodeta som spoznal
veľa ľudí, dotýkal som sa histórie. Mal som veľa zážitkov,
ktoré som chcel zvečniť.“
Svoje spomienky pretavil do najnovšej knižky Momentky bez objektívu. Čitateľ v nej môže nazrieť i do zákulisia školstva v 50. a neskôr 70. rokoch – ako v dôsledku
politických previerok odišli zo škôl kvalifikovaní učitelia
a nahradili ich napríklad vyučení remeselníci, ktorí prešli
prázdninovým rýchlokurzom. Tak sa stalo, že výtvarnú
výchovu vyučoval predavač farieb a lakov.
Prečítať si možno nielen úsmevne podané príhody z jeho
života. Maták tiež zanechal knižnú stopu o likavskom
rodákovi, po ktorej je aj pomenovaná ulica. V dokumentárno-historickom románe Kroniky poblúznených rokov
priblížil katolíckeho kňaza Jozefa Kačku, ktorému za pacifistické a slovenské myslenie hrozil počas prvej svetovej
vojny trest smrti.
Knižná „babica“
Medzi autormi v rohu nenápadne sedel Peter Mišák, popri
množstve prívlastkov (spisovateľ, publicista, literárny vedec)
aj „knižná babica“, ktorá redigovaním pomáha pri zrode kníh.
„Pomáhať knižkám na svet je veľmi krásna robota. Záslužná, ale aj namáhavá. Redaktor je na to, aby z peknej
knižky urobil ešte krajšiu. Aby sa dobre čítala a mala
hladký literárny text,“ vysvetľuje opodstatnenie redaktora vo vydavateľstve, ktorého úlohou je „vychytať“ literárne nedostatky.

Kým sa autori pustia do písania, musia mať už čo-to načítané. „Na redigovanie jednej knižky potrebujete prečítať
štyrikrát toľko, ako je obsah knižky. Na napísanie jednej

Kto pravidelne podniká výlety po
kníhkupectvách, má už možno
v oku knihy, ktoré vzišli z klávesníc
ružomberských autorov. Len
minulý rok ich vydali 27.

knižky potrebujete prečítať sedemkrát toľko, koľko je rozsah toho, čo chcete napísať,“ objasňuje Mišák.
Prítomní autori sčítaní sú, niektorí z nich boli už pri vzniku
ružomberskej literárnej skupiny v 60. rokoch. „Každý z nás
niečo písal, občas sme sa stretávali. V Malej dvorane v Kultúre sme mali stretnutie Konfrontácia, kde sme recitovali
básne,“ hovorí Mišák o počiatkoch skupiny, ktorej súčasťou
bol Kendera, zavše k nim zavítal i inžinier Maták.
Veľkým inšpiračným zdrojom pre nich bola generácia beatnikov. „Ale skutočné mozgy sa stretávali inde. Angličania majú kluby, kde si sadnú, drahú fajku si napchajú drahým tabakom, popíjajú drahú whiskey a trúsia múdrosť,
ak sa im vôbec chce dačo vravieť,“ približuje Mišák, ako to
chodievalo „vo veľkom“ svete spisovateľov.
Ružomberská obdoba skupiny literátov však kluby nemala, pľúca si drahým tabakom nezaťažovala, lebo na Slovensku vôbec nebol a na drahé fajky peňazí nebolo. A tak
sa stretali pri pive. „Vždy sa nás tam zišlo šesť-sedem
hláv, väčšinou to boli učitelia a múdri páni. Nešlo o to, liať
do seba jedno pivo za druhým, ale rozprávať sa o mnohých
veciach. A vždy sa bolo o čom,“ objasňuje Mišák priebeh
literárnych stretnutí.
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Majstri Slovenska
zo skromných podmienok
Text: Peter Kravčák

Foto: Adrián Beluš a Sára Šefranková, Zdroj - Autor

Takmer každý rok vypláva z ružomberského bazéna talent, ktorý sa po pretekoch vráti ovenčený majstrovskou medailou.
Určite, plavci plávajú aj preto, aby dosahovali výsledky.
Odpovedáme na vami nevyslovenú otázku, čo je zvláštne
na tom, že ružomberskí plavci dokážu získavať celoslovenské medaily.

sobný majster Slovenska, Maximilián Medvecký. Nasledoval predchodcov Leu Brnčalovú, Veroniku Čellárovú či
Radoslava Ferjanca, ktorí išli za lepšími podmienkami a vidinou kvalitnejšieho rozvoja kariéry skĺbenej so štúdiom.

Lenže ružomberský bazén má viac ako 40 rokov a je len
štvordráhový. Dennodenne sa tak plavci musia tlačiť
a prispôsobovať viac, ako keby plávali v tradičných šiestich dráhach. O pretekoch doma uvažovať ani len nemôžu.

„Maxo“ sa však dostal do Dukly Banská Bystrica, kde si
ho do profesionálnej opatery vzal niekdajší reprezentant
Ľuboš Križko.

Šampióni

Dnes rozráža vodu ďalší veľký talent – 14-ročný Adam Antol. „To, čo dosahuje Adam v našich podmienkach a možnostiach, je niečo výnimočné,“ charakterizuje deviataka navštevujúceho ZŠ Bystrická na Dončovej ulici tréner Langšádl.

V detskom plávaní je enormná konkurencia. „V kluboch po
Slovensku pláva čoraz viac detí, a tak už aj v detskom veku prichádza tlak na výsledky. Udržať si progres a výkonnosť je náročné,“ hovorí tréner ružomberských plavcov Marek Langšádl.
V minulosti sa o popredné výsledky Plaveckého oddielu Ružomberok v rámci celoslovenských súťaží starali Filip Beňuš,
Mariána Rusková, Sophie Záhradníková či Roman Jantoš.
Len nedávno sa z ružomberskej vody presunul na banskobystrické športové gymnázium mladý talent, niekoľkoná-

Nasledovníci

V roku 2017 bol majster Slovenska na 100 aj 200 metrov
prsia. Vlani Adam obhájil titul na stovke. Na dvojnásobnej
trati bol tretí. „Netrénoval takmer pol roka, pretože mal
zlomenú kľúčnu kosť. No potom prišiel na preteky a vyhral zlato a bronz. Z toho vyplýva, že jeho potenciál je väčší, ako mu my vieme poskytnúť,“ súdi Adamov tréner.
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„Samozrejme, že ma tie úspechy tešia. Sám som nečakal,
že až tak dobre obstojím,“ hovorí mladý pretekár, ktorý sa
plávaniu venuje od šiestich rokov. Pred mikrofónom má
trému, ale o skákaní na bicykli, z ktorého pád a spomínaná zlomenina ho vyradili na pol roka, rád porozpráva.
„Robí parkúr, jazdí na bicykli. Mal by talent na akýkoľvek
šport,“ myslí si o ňom tréner Langšádl.
„Chcem ísť na športovú školu do Banskej Bystrice. Teraz
sa tam zmenia podmienky. Budem plávať a študovať. Keď
ju ukončím, mohol by som hneď byť licencovaný tréner
plávania. To ma láka,“ rozhovorí sa o budúcnosti Adam.
Ešte minimálne pol roka však bude vstávať na raňajšie
tréningy v Ružomberku. Aby bol pred šiestou v bazéne.
Poobede začína dvojhodinová zaberačka o šestnástej.
„Plávame zhruba päť kilometrov denne od pondelka do
soboty. Utorky a štvrtky dvojfázovo. K tomu máme suché
tréningy v posilňovni,“ vymenúva mladý talent.
Diaľkové plávanie
Rovnaké dávky dostávajú aj ďalší plavci. „Dnešný trend
a všetky posledné výskumy naznačujú, že ak plavci v útlom
detstve plávajú naraz väčšie vzdialenosti, teda viac vytrvalostné, ako šprintérske dĺžky, ich výkonnosť s pribúdajúcim vekom stúpa,“ naznačuje tréningové metódy ružomberských plavcov Langšádl. Nehovorí to náhodou.
Posledné tri roky sa objavuje aj v Ružomberku čoraz viac
plavcov, ktorí to skúšajú s diaľkovým plávaním. Tisícpäťsto, tritisíc, päťtisíc, ba aj 10-tisíc metrov.
„Skúšame a hľadáme. Sú plavci, ktorým sa v nejakom čase
akoby zastaví výkonnosť. Alebo im to v tých šprintoch
nejde až tak dobre. Ich telo je viac prispôsobené na vytrvalosť, a preto skúšame aj tento typ súťažného plávania,“
zdôvodňuje tréner.
K diaľkovým plavcom patrí aj 16-ročný Adrián Beluš z Liptovskej Teplej. V roku 2017 ho „hodili do vody“ na majstrovstvách na tritisíc metrov. Jedny zo svojich prvých diaľkových pretekov absolvoval ako majster Slovenska.
„Je to taký čas, kedy môžem byť sám so sebou, porozmýšľať nad všetkým, a ani ma to nejako neunavuje,“ vysvetľuje gymnazista Beluš.
Podobne vo vode začínal aj slovenský triatlonista Richard
Varga. Takáto zmena športu však u Beluša nepripadá do
úvahy. „Bicyklovanie ma veľmi neláka. A už teraz viem, že
chcem v prvom rade študovať. Plávať budem, kým ma to
bude baviť a bude sa to dať skĺbiť so školou, ale tá potom
dostane prednosť,“ líči svoju budúcnosť plavec, ktorý vode
obetoval už desať rokov života.

Niektorí členovia Plaveckého oddielu Ružomberok s trénerom Marekom
Langšádlom. Adam Antol v dolnom rade druhý zľava.

tritisícke tretia. „Tréner ma to nechal skúsiť, tak idem.
Plávanie je môj koníček, no tiež chcem ísť po strednej na
vysokú,“ hovorí mladá Štiavničanka.
Ešte cennejšie kovy dosiahli v diaľkovom plávaní jej mladšie oddielové kolegyne Jasmína Nováková (striebro) a Alexandra Blašková (zlato).
„Mnohým takto ešte dokážeme výkonnostne pomôcť, aj
preto sa orientujeme i na tento typ plávania. Je to ale náročné. Na tréningoch máme dve dráhy, a nedá sa skĺbiť
tréning diaľkový s rýchlostným,“ vracia sa k náročnejším
podmienkam tréner Langšádl.
Nová plaváreň áno, ale hlavne bazén
Už dva roky sa v Ružomberku hovorí o novej plavárni. Nie
je to však niečo, čo by plavcov vyrušovalo.
„Je to už tretia vlna, čo som pri plávaní, keď je nová plaváreň v kurze. Sami sa prostredníctvom niektorých aktívnych rodičov zapájame do procesu jej vzniku. Hlavne
chceme ustrážiť parametre bazéna. Jeho rozmery, šírku
okolitého priestoru, a tiež tribúnu. Ak chceme robiť preteky
v Ružomberku, musíme mať bazén podľa pravidiel. A verte,
že na Slovensku ich veľa nie je,“ informuje Marek Langšádl
o pragmatickom pohľade na horúcu investičnú tému.
„Uverím asi až vtedy, keď ho budú stavať. Dovtedy sa len
snažíme urobiť čo najviac preto, aby to bol naozaj bazén,
aký potrebujeme. Bez ohľadu na túto tému sme vďační aj
za súčasné podmienky, ktoré nám mesto dokáže vytvoriť,“
uzatvára Langšádl.

Mimochodom, aj jeho vlani trápila zlomenina. Noha je
však už v poriadku a na republikových majstrovstvách dohmatol na 5-tisíc metrov štvrtý.
Dlhým vzdialenostiam sa venuje aj 15-ročná Sára Šefranková. Vlani bola na republikových majstrovstvách na
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Novoročná nádej
Poznáme to všetci. S končiacim sa rokom bilancujeme, čo sa nám podarilo,
čo len čiastočne a čo vôbec. Zároveň
si navzájom želáme všetko najlepšie
v nastávajúcom roku, sme plní očakávaní a nádejí, čo nám prinesie a dávame si predsavzatia, čo všetko ideme
u seba zmeniť.
Keď držíte v rukách najnovšie číslo
Ružomberského magazínu, prvý mesiac v novom roku sa blíži ku koncu.
V pene dní sa mnohé novoročné predsavzatia už rozplynuli, nanajvýš zostala nám už len chabá spomienka.
Niežeby sme sa zmeniť nechceli, ale
často sme si na svoje plecia vzali priveľa, a naše predsavzatia sú momentálne nad naše sily. Česť výnimkám!
Novoročná nádej nám však zostáva.
Príde nový deň, ďalší mesiac a my sa
môžeme pokúsiť napĺňať naše predsavzatia odznova. V tom spočíva čaro

novoročnej nádeje. Možno s novými
kritériami, prehodnotenými, zhovievavejšími ku svojim slabostiam.
Každý nový deň nám dáva príležitosť
začať odznova, stávať sa lepšími. Nemusí nám ju dávať len ten jeden jediný deň – Nový rok.
Ako si však nad silvestrovským pohárom šampanského želáme niečo
"pre seba" (schudnem, začnem cvičiť,
zbohatnem...), možno by nezaškodilo,
keby sme si predsavzali aj niečo málo
„pre iných“: že budeme menej závistliví, sebeckí, neprajní, pomstychtiví, že
niečo darujeme, pomôžeme... V tomto
by mohla spočívať novoročná nádej, že
naše okolie v novom roku posunieme
o krôčik ďalej. A môžeme sa o ňu pokúšať znova a znova každý nový deň.
Želám všetkým ľuďom dobrej vôle
pokojný, úspešný, vydarený a šťastný
nový rok.

Inzerujte v Ružomberskom magazíne!
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk
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Prehľad podujatí na rok 2019
v meste
a okolí

Kalendárium

FEBRUÁR 2019
2.2.,
2.2.,
2.2.,
2.2.,
2.2.,
2.2.,
3.2.,
4.2.,
7.2.,
7.2.,
8.2.,
9.2.,
9.2.,
9.2.,
9.2.,
9.2.,
9.2.,
11.2.,
11.2.,
13.2.,
14.2.,
15.2.,
16.2.,
16.2.,
16.2.,
16.2.,
17.2.,
18.2.,
18.2.,
21.2.,
21.2.,
23.2.,
23.2.,
23.2.,
23.2.,
23.2.,
23.2.,
23.2.,
24.2.,
24.2.,
25.2.,
26.2.,
28.2.,

Bližšie od teba (divadelné predstavenie), Synagóga
XXXI. Reprezentačný ples turistov Liptova, Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch
XIII. Obecný ples, Kultúrny dom v Likavke
Tradičný krojovaný ples, Tanečná sála v Liptovskej Lúžnej
XXIV. Benefičný ples, Kultúrny dom v Partizánskej Ľupči
XI. Farský ples, Kultúrny dom v Štiavničke
IV. Karneval na ľade, Zimný štadión S. Mikitu
Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
Ihríkove bájky (galakoncert ZUŠ a DFS Liptáčik), Veľká dvorana KDAH
Kvalifikácia na MŠM ISF v basketbale študentiek SŠ, Športové haly Koniareň a T18
Fašiangové posedenie záhradkárov pri hudbe, Závodný klub Solo
ŠKST Ružomberok - MSK Čadca (muži), Stolnotenisová hala ŠKST
VII. Obecný ples, Kultúrne a agroturistické centrum v Stankovanoch
II. Reprezentačný ples Penziónu Motýľ, Kultúrny dom v Likavke
IV. Reprezentačný ples obce Švošov, Kultúrny dom v Švošove
Obecný ples, Kultúrny dom v Kalamenoch
XII. Reprezentačný ples TJ Poľana Hubová, Kultúrny dom v Hubovej
Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
Koncert žiakov ZUŠ Ľ. Fullu venovaný narodeniu Ľ. Fullu, Galéria Ľ. Fullu
Volnij Don: Balalajka 2019 (koncert), Veľká dvorana KDAH
Whiskyho cestovateľské kino: Indonézia, Reštaurácia a kočovný pivovar Čierny kameň
Galakoncert 20. výročie SZUŠ Jánoš, Veľká dvorana KDAH
XV. Benefičný ples Katolíckej univerzity v Ružomberku, Veľká dvorana KDAH
Valentínsky ples, Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch
IX. Dychovkársky ples, Kultúrny dom v Liptovskej Lúžnej
IV. Obecný ples, Kultúrny dom vo Valaskej Dubovej
Výstup na Ďumbier
Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
Spievankovo a Kráľovná Harmónia (koncert pre deti), Veľká dvorana KDAH
Jozef Ivaška (koncert), Synagóga
Love party, ZŠ Klačno
X. Mestský študentský ples, Veľká dvorana KDAH
III. Hokejový ples, Hotel Kultúra
ŠKST Ružomberok - Dunajská Streda (ženy), Stolnotenisová hala ŠKST
ŠKST Ružomberok - ŠKST Topoľčany (ženy), Stolnotenisová hala ŠKST
Sliačanská bursa, Amfiteáter a Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch
Obecný ples, Sála Obecného úradu v Lúčkach
Detský karneval, Kultúrny dom v Švošove
Fašiangový karneval, Veľká dvorana KDAH
Výstup na Baranec
Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
Koncert učiteľov ZUŠ Ľ. Fullu, Synagóga
Ako sa žilo v starom Ružomberku a na Liptove (beseda), Ružomberok

VÝSTAVY
29.11. - 16.2.,
18.12. - 15.3.,
7.1. - 7.2.,
24.1. - 22.2.,
6.2. - 27.2.,
do 28.2.,

Karol Pichler - Bol raz jeden... (preskriptívna situácia), Galéria Ľ. Fullu
Živly Zeme (výstava fotografií), Hotel Galeria Thermal Bešeňová
Vlkolínec včera a dnes, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity
Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova 2019, Liptovské múzeum
SLOV – SLOV dimenzia, Liptovské múzeum
Boj proti drogám: výstava výtvarných prác, Björnsonov dom
február, Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Ľ. Fullu, Synagóga

Ešte viac

skvelého čítania na

rmagazin.sk
Sme aj na facebooku:
facebook.com/ruzombersky.magazin
Aj na instagrame:
instagram.com/ruzomberskymagazin/
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
bude v predaji od 21. 02. 2019.

