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Milí čitatelia,

aj vy sa v posledných dňoch viac než obvykle venujete pro-
krastinácii?

Počasie nie je ani zimné, ani jarné, nálada nemastná-nes-
laná, robota aj mesto smrdí viac než obvykle... 

Viacerí z nás by na prvé jarné dni najradšej vyčkávali v po-
steli. Alebo po vzore jedného z aktérov piesne od známej 
slovenskej kapely – na lehátku.

Práca sa však poväčšine sama neurobí, peniaze sa ľahko 
rozkotúľajú, ale prikotúľať sa samé nevedia, a tak povin-
nosti nejde donekonečna odkladať.

A presne s takýmto sebazaprením vznikalo aj niekoľko člán-
kov v druhom tohtoročnom čísle Ružomberského magazínu. 
Okrem editoriálu, pri ktorom si práve ťukáte na čelo, to bola aj 
glosa či texty o krojovanom plese v Liptovskej Lúžnej a výstav-
be nového apartmánového komplexu v Bešeňovej.

Akiste v  ňom však nájdete i  články, ktoré boli písané 
s väčšou chuťou. Témou je neslávne známy zápach v mes-
te, reportáž približuje, ako sa žije obyvateľom Vlkolínca 
počas zimných mesiacov. 

Prečítať si tiež môžete rozhovor s riaditeľom Ústrednej vojen-
skej nemocnice alebo príbeh o útulku pre ľudí bez domova.

Ak sa teda naozaj chystáte prokrastinovať, nech je to as-
poň s Ružomberským magazínom. 

Príjemné čítanie!
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V Čutkovskej doline, kúsok nad stud-
ničkou zvanou Pod Klucmanovou, 
kde sa Ružomberčania stretávajú na 
piknikoch, opekačkách a  prechádz-
kach, došlo nedávno k  zreteľnému 
výrubu z hory. 

Lokalita patrí Mestským lesom Ru-
žomberok, ktoré priznávajú, že tu 
vyťažili 500 kubíkov dreva. Plánova-
ných je tisíc.

Môže za to PSOL

„Spomínanú ťažbu, ktorá je vykoná-
vaná formou maloplošného clonného 
rubu, nám ukladá Program starost-
livosti o  lesy, ktorý je pre nás záväzný 
a  pre tieto lokality je platný od roku 
2011 do roku 2020. Aj vzhľadom na re-
kreačnú úlohu doliny sme tento zásah 
stále odkladali. Vzhľadom na blížiaci 
sa koniec platnosti programu sme však 
už k nemu museli prikročiť a realizovať 
ho. Uprednostnili sme zimné obdobie, 
aby sme čo najmenej rušili pohyb ob-
čanov v doline a spôsobili čo najmenšie 
škody na pôdnom kryte,“ vysvetľuje dô-
vody výrubu riaditeľ Mestských lesov 
Ružomberok Milan Šlávka.

Spomínaný Program starostlivosti 
o  les (PSOL) je podľa Šlávku nástro-
jom štátu na trvalo udržateľné hospo-
dárenie v lesoch. Schvaľujú ho orgány 
štátnej správy, pripomienky dávajú aj 
ochranári.

„Zjednodušene povedané, PSOL nám 
presne predpisuje, v  ktorom poraste 
máme vykonať zásah – ťažbový ale-
bo pestovný. Dodržiavanie je prísne 
kontrolované,“ odpovedal Milan Šláv-
ka na otázku, prečo miestom výrubu 
bola práve obyvateľmi obľúbená Čut-
kovská dolina.

Tentoraz rúbali zväčša zdravé stro-
my, i  keď aj tu sa podľa Mestských 
lesov uprednostňovali tie, ktoré boli 
poškodené, napadnuté hnilobou ale-
bo bránili v raste mladším stromom. 
Lesníci však upozorňujú, že nemôžu 
rúbať len hnilé či lykožrútom napad-
nuté stromy.

„Všetci chcú mať predsa krovy, dreve-
nice, parkety či nábytok zo zdravého 
dreva. Podstatou je, že porasty, z kto-
rých takéto drevo pochádza, musia 
byť obnovované a musí byť v nich za-

ručené trvalo udržateľné hospodáre-
nie,“ argumentuje Šlávka.

Pribudnú buky

Lesy v Čutkove sú hospodárske, a teda 
nie sú vo zvýšenom ochrannom pás-
me. Práve tento typ porastov sa sna-
žia Mestské lesy zmeniť. Z ihličnatých 
by mali postupne vzniknúť zmiešané 
lesy, pribudnú najmä buky. Šlávka na 
to upozornil aj v nedávnom rozhovore 
pre Ružomberským magazín.

„Tak, ako rešpektujeme princíp bezzá-
sahovosti, v porastoch obhospodaro-
vaných človekom je potrebné rešpek-
tovať kolobeh života. V nasledujúcich 
rokoch tu dôjde postupne k  určitým 
ťažobným zásahom. Vznikne nový les 
s podstatným zastúpením listnatých 
drevín, na čo si Ružomberčania budú 
musieť zvyknúť,“ konštatuje Šlávka.

Už počas jari a  leta plánujú lesníci 
upraviť pôdu po ťažbe a ohádzať ha-
luzinu. Zákon im káže do dvoch rokov 
rúbaniská zalesniť. „V tomto prípade 
to však určite urýchlime,“ uzavrel 
tému Milan Šlávka.

Verejnosť sa pýta, ako je možné, že v lokalite, kde chodia ľudia na prechádzky, do-
šlo k výraznému výrubu. Lesníci argumentujú zákonom.

V Čutkove rúbali Mestské lesy, 
vznikne tam zmiešaný les
Text: Peter Kravčák     Foto: autor
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Najdiskutovanejšou témou prvého 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v novom roku sa stala voľba komisií 
mestského zastupiteľstva.

Traja členovia Klubu nezávislých 
poslancov – Patrik Habo, Karol Javor-
ka a Miroslav Zuberec – sa ohradili voči 
tomu, že napriek ich záujmu nedostali 
miesto v žiadnej zo šiestich komisií.  

Pomsta či náhoda?

Všetci traja opoziční poslanci sú 
zhodne presvedčení, že za ich neno-
minovaním treba hľadať pomstu zo 
strany staronového primátora.

Predseda Klubu primátora Milan 
Šlávka naopak tvrdí, že za nezara-
dením spomínaných poslancov do 
komisií nie je žiadny zlý úmysel. „Do-
hodli sme sa, že jedenásť komisií, 
ktoré pôsobili v uplynulom volebnom 
období, zlúčime do šiestich a  dáme 
v nich väčší priestor občanom. V kaž-
dej komisii sú tak len traja poslanci 
a  až ôsmi občania. Logicky tak ne-
mohli byť uspokojené nároky všet-
kých poslancov,“ vysvetľoval Šlávka. 

Členmi komisií okrem Haba, Javorku 
a Zuberca nie sú ani Ľubomír Kubáň 
a  Ján Kuráň z  klubu Za slušný Ru-
žomberok a rovnako ani Milan Šláv-
ka a Michal Kubačka z Klubu primá-
tora. Kubáň, Kuráň a Šlávka sú však 
členmi mestskej rady.

Nejasnosti okolo skladania komisií

O rozruch sa postaral aj poslanec Mi-
roslav Kerdík (Za slušný Ružombe-
rok), predseda komisie starostlivosti 
o  obyvateľov, ktorý vyhlásil, že čle-
novia komisie mu boli pridelení bez 
konzultácie s ním. 

Naopak, Pavol Šípoš (KDH), predse-
da komisie pre školstvo, šport a  voľ-
nočasové aktivity, uviedol, že členov 
si vybral sám po vzájomnej dohode 
s podpredsedom komisie Petrom Štu-
pákom (Za slušný Ružomberok).

Z  nasledujúcej diskusie vyplynulo, že 
kľúčové slovo pri skladaní komisií mali 
predsedovia troch najväčších posla-
neckých klubov – Milan Šlávka (Klub 
primátora), Ján Bednárik (KDH) a  Ľu-
bomír Kubáň (Za slušný Ružomberok).

Tento mechanizmus však napadol 
poslanec Zuberec, podľa ktorého malo 
byť o všetkých záujemcoch o členstvo 
v  komisiách oboznámené celé mest-
ské zastupiteľstvo a až následne malo 
dôjsť k výberu členov.

„Takto bol nielen porušený rokovací 
poriadok, ale celé mi to pripomína 50. 
roky minulého storočia, je tu jasná 
snaha naplniť primátorove predvo-
lebné vyhlásenia o odstavení nepoho-
dlných poslancov,“ zdôraznil Zuberec.

„Spomínať 50. roky je prisilná káva, 
bolo to obdobie politických procesov 
a  ja nemám krvavé ruky,“ ohradil sa 
Čombor. „Týmito slovami ma veľmi 
urážate, všetci vidia, že sa vyhraňuje-
te nielen voči mne, ale aj voči mestu,“ 
dodal primátor, podľa ktorého „javor-
kovci“ vedú na zasadnutiach zastupi-
teľstva psychologické vojny.  

Ostatných poslancov následne vyzval, 
aby zahlasovali za komisie v takom zlo-
žení, ako boli navrhnuté vedením mes-
ta. Okrem trojice opozičných poslancov 
boli všetci prítomní napokon za.

Téme sa venujeme aj v  komentári na 
14. strane.

Pri slovnej prestrelke medzi primátorom a opozičnými poslancami na januáro-
vom zasadnutí mestského zastupiteľstva došlo aj na politické procesy v 50. ro-
koch, krvavé ruky či psychologickú vojnu.

Javorkovci sa do mestských
komisií nezmestili
Text: Imrich Gazda     Foto: Opoziční poslanci (sprava) Miroslav Zuberec, Patrik Habo a Karol Javorka. Zdroj: autor
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Prečo ste sa rozhodli akceptovať ponuku stať sa zástup-
com primátora Igora Čombora?
Trvalo mi dosť dlho, kým som sa rozhodol, či do toho ísť ale-
bo nie. Niektorí ľudia, aj od nás z KDH, mi vraveli, aby som do 
toho nešiel. Iní ma zasa povzbudzovali, aby som to prijal. Zlom 
nastal vtedy, keď mi viacerí povedali, aby sme sa v mestskom 
zastupiteľstve prestali medzi sebou hašteriť a urobili niečo pre 
mesto. Vtedy som si definitívne povedal, že idem do toho.
Stanovili ste si nejaké podmienky?
Museli sme si vyjasniť niektoré veci. Takže áno, mal som isté 
podmienky, ktoré sú zakotvené v memorande o spolupráci.
Môžete konkretizovať, čo je obsahom toho dokumentu?
Jeho obsah je sprístupnený poslancom nášho klubu a pána 
primátora, ale nechceme ho zverejňovať.
Spomenuli ste, že nie všetci boli za to, aby ste prijali 
miesto zástupcu primátora. Dokázali akceptovať, že ste 
to napokon vzali?
Mojou úlohou je, aby som ich počas štyroch rokov presved-
čil, že to, o čom som hovoril, aj splním.
Za ktoré oblasti budete ako viceprimátor zodpovedať?
Budem mať na starosti infraštruktúru mesta, investície 
a ekonomiku. Potrebujeme čo najskôr dokončiť plaváreň, 

rozbehnúť investičnú bytovú výstavbu, podporiť zamest-
nanosť a riešiť dopravu. Sú to témy, ktoré mali vo svojom 
programe všetci primátorskí kandidáti. 
Ako sa vám odchádzalo z  Vodárenskej spoločnosti Ru-
žomberok, kde ste počas uplynulých rokov pôsobili ako 
výrobno-technický námestník?
Ťažko. Pri rozlúčke som ale kolegom povedal, aby to brali 
tak, že si odskočím na štyri roky a vrátim sa naspäť. Ne-
zrušil som pracovný pomer, zamestnávateľom som bol iba 
uvoľnený na výkon verejnej funkcie.
Po uzavretí volebných miestností, keď už bolo jasné, že 
Igor Čombor bude vo funkcii primátora pokračovať aj na-
sledujúce štyri roky, ste vyhlásili, že voľby rozhodla de-
magógia. Zmenili ste medzičasom svoj názor?
Voľby sú jedna vec, reálny život, ktorý potom nasleduje, je 
druhá vec. Vezmite si napríklad parlamentné voľby. Kan-
didáti nasľubujú hory-doly, otázne je, či to potom dodržia. 
To, čom ja povedal, chcem aj urobiť. Ciele, ktoré som si sta-
novil, splním. A vy budete pritom a budete ma konfronto-
vať s tým, či sa tak naozaj stalo. 

Text: Redakcia

Po januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poskytol nový viceprimátor Ján 
Bednárik (KDH) rozhovor prítomným médiám – MTR a Ružomberskému magazínu.

Viceprimátor Bednárik: 
Memorandum o spolupráci 
s primátorom nezverejníme

stručne

 ‣ Basketbalistky MBK Ružomberok vyhrali Slovenský pohár. Druhú najprestížnejšiu domá-
cu trofej získali po 22 rokoch, keď vo finále zdolali Piešťany.

 ‣ Na autobusovej stanici pribudnú dve elektronické informačné tabule. Prinášať budú údaje 
aj o meškaní diaľkových liniek. Od konca marca bude na prímestských linkách v Ružom-
berku premávať 15 autobusov s wifi pripojením.

 ‣ Spoločnosť Mondi SCP ohlásila zámer modernizácie pracieho procesu pri výrobe buničiny. 
Za účastníkov konania sa môže prihlásiť aj verejnosť.

 ‣ Ročná miera evidovanej nezamestnanosti v  okrese dosiahla za rok 2018 rekordne nízku 
úroveň – 5,08 percenta.
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Po 21. januári, keď Ružomberča-
nov opäť nahneval zápach šíriaci sa 
mestom a  okolím, si väčšina pohun-
drala, niektorí spustili petíciu a  zor-
ganizovali protesty, ďalší argumen-
tujú, že začali pracovať na tom, aby 
zistili príčiny, uložili sankcie – ak do-
šlo k niekoho pochybeniu – či obme-
dzili následky. Stačí to?

Povedzte, čo sa stalo

Hoci emócií je veľa, ak odbúrame všet-
ko nepodstatné, to, čo zaujíma Ru-

žomberčanov najviac, sú jednoduché 
otázky: prečo a čo smrdí, je to zdraviu 
nebezpečné a ako zápachu zabrániť?

Spoločnosť Mondi SCP sa verejne 
ospravedlnila, chybu priznala, dekla-
rovala snahu problémy vyriešiť, ale naj-
mä zdôraznila, že uniknuté látky nie sú 
pre zdravie obyvateľstva nebezpečné.

Prostredníctvom hovorcu sme Mondi 
požiadali o  možnosť nahliadnuť do 
kuchyne výroby celulózy a produkcie 
zápachov. Najskôr to vyzeralo sľubne, 

no za tri týždne (do uzávierky tohto 
vydania) sme termín nedostali. 

Zatiaľ mlčí aj úrad, ktorý výrobu 
v  celulózo-papierenskom kombináte 
povoľuje a  musí ju zároveň aj strá-
žiť. Slovenská inšpekcia životného 
prostredia v  Žiline (SIŽP), spadajúca 
priamo pod ministerstvo životného 
prostredia, sľúbila odpovede až po 
skončení šetrenia koncom februára. 

Na to, či sú uniknuté látky pre zdravie 
obyvateľov nebezpečné, sme sa pýtali 

Po decembrovom a januárovom úniku zapáchajúcich látok 
z Mondi SCP by už dávno bolo ticho. Tak, ako mnohokrát pred-
tým. Lenže nie je – hoci mnohí ešte stále mlčia.

Prečo v meste smrdí

Text: Peter Kravčák     Foto: Protest Za zdravý Ružomberok I. 23. január 2019, Zdroj: Anna Zábojníková
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aj Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) v Liptovskom Miku-
láši, pod ktorý spadá aj naše mesto.

„Došlo k  úniku prevažne TRS zlúče-
nín, ktoré neboli likvidované v  ob-
vyklom technologickom režime, ale 
ich likvidácia bola presmerovaná do 
náhradného systému ich spaľovania,“ 
odpovedala regionálna hygienička 
Gabriela Guráňová. Či sú TRS látky 
nebezpečné pre zdravie ľudí, sme sa 
ale nedozvedeli.

Na ďalšiu otázku, či úrad pozná 
množstvo úniku, a teda riziko pre prí-
padný vplyv na zdravie obyvateľstva, 
hygienička Guráňová odpovedala, že 
pre dopad na zdravie nie je ani tak 
dôležitá veľkosť úniku – emisie, ale 
veľkosť imisií, teda dopadu látok na 
územie mesta, ktorému sú obyvatelia 
reálne vystavení. To monitoruje päť 
imisných staníc.

RÚVZ priznal, že priemerná hodnota 
TRS zlúčením v ovzduší bola v ponde-
lok 21. januára päť až sedemkrát vyš-
šia ako v dňoch pred únikom. 

„Tieto zlúčeniny majú veľmi nízky 
čuchový prah, teda už pri veľmi níz-
kych koncentráciách sú citeľné a ob-
ťažujúce a  je prirodzené, že zvýšená 
intenzita zápachu je obyvateľmi vní-
maná ako skutočnosť zvyšujúca oba-
vy o  zdravie,“ vysvetlila regionálna 
hygienička. K  vplyvu zvýšenej kon-
centrácie (viď tabuľka ďalej) na zdra-
vie ľudí sa ale opäť nevyjadrila.  

Na hygiene nám ale potvrdili, že ťaž-
kosti, ktoré ľudia popisovali, „možno 
posúdiť ako akútne pôsobenie zvý-
šených koncentrácií znečisťujúcich 
látok, ktoré intenzívnejšie pôsobia na 
deti, seniorov a  ľudí s  chronickými 
ochoreniami, najmä dýchacích ciest“. 

RÚVZ ale zároveň uviedol, že zo strany 
lekárov neboli hlásené také poškode-
nia zdravia obyvateľov Ružomberka, 
ktoré by si vyžiadali návštevu lekárov.

S  prosbou o  odborné zhodnotenie 
a  charakterizovanie TRS látok, kto-
ré v meste smrdia, sme sa obrátili aj 
na Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ). Vedúci odboru monito-

rovania kvality ovzdušia SHMÚ Mar-
tin Kremler nám ale odpísal, že TRS 
látky nemonitorujú a preto sa nevedia 
k tejto vyjadriť.

Ešte jedna možnosť

Viac sme sa dozvedeli od pracovníka 
odboru životného prostredia Okres-
ného úradu v  Ružomberku (OÚ ŽP) 
Vladimíra Macka, ktorý zodpovedá za 
oblasť ovzdušia.

„Stali sa tri veci: v Mondi boli problémy 
s prevádzkou, ktoré spôsobili otvorenie 
bezpečnostných ventilov na potrub-
nej trase zapáchajúcich látok vedúcej 
z  miesta vzniku do miesta likvidácie, 
cez ktoré unikali zapáchajúce látky do 
ovzdušia. Zhoršená bola v  tom čase aj 
meteorologická situácia, silná inverzia, 
ktorá zhoršovala rozptyl znečisťujúcich 
látok v ovzduší a k tomu silná zima, kto-
rá problémy znásobila,“ povedal úrad-
ník, ktorý situáciu za dvadsať rokov 
pôsobenia v tejto oblasti dôverne pozná. 

Vysvetlil nám, že OÚ ŽP je v  procese 
tejto udalosti len prizvaným účastní-
kom kontroly. Hlavným je SIŽP, kto-
rá je povoľujúcim a  zároveň aj kon-
trolným orgánom všetkých stavieb 
a zmien súvisiacich s technológiou vý-
robou celulózy a papiera v Mondi SCP. 

Do konca januára, teda deväť dní po 
úniku, bol on sám na kontrole v závo-
de trikrát. „Zapáchajúce látky vzni-
kajúce pri výrobe buničiny sú ozna-
čované ako TRS – zlúčeniny  totálne 
redukovanej síry. Ide najmä o sírovo-
dík, metylmerkaptán, dimetylsulfid 
a  dimetyldisulfid,“ vysvetlil Macko. 
Tieto látky potrubiami smerujú do 
regeneračných kotlov, kde sa spaľujú 
a potom už tak nesmrdia. 

„Potrubie, ktoré privádza látky z odpar-
ky na likvidáciu do regeneračných kotlov 
sa upchalo. Preto museli presmerovať 
ich tok do iného – záložného zariadenia 
– takzvanej Modo pece. Práve toto prepí-
nanie spôsobilo úniky. Ďalším dôvodom 
je fakt, že ide o výbušné látky. Ak stúp-
ne tlak v  potrubí, musia byť otvorené 
bezpečnostné ventily a látky unikajú do 
ovzdušia. Aby sa nestalo horšie,“ opísal 
Macko problémy, ktoré Ružomberčania 
pocítili ako silný zápach.
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Problém spôsoboval aj silný mráz. 
Kým sa upchatú trasu podarilo uvoľ-
niť, potrubie ochladlo a nastali prob-
lémy so zamŕzaním kondenzátu. 

„Na kvalitné fungovanie potrebujú 
byť zariadenia v  prevádzkovej teplo-
te. Hrozilo zamrznutie potrubných 
trás, odstavenie výroby celulózy, čo 
by za zhoršených rozptylových pod-
mienok spôsobilo zápach v meste na 
oveľa dlhší čas. Našťastie, tomuto 
sa podarilo zabrániť, no pri nábehu 
do hlavnej trasy likvidácie zapácha-
júcich látok prišlo ešte v  ten večer 
k  ďalšiemu veľkému úniku,“ ponúka 
Macko pohľad na detaily.

Limity neexistujú

Do ovzdušia sa teda dostali zapácha-
júce látky – TRS zlúčeniny, ktorých 
úroveň monitoruje už spomínaných 
päť imisných staníc. Umiestnené sú 
na Supre, na Riadku, v Liskovej, Čer-
novej a mobilná v Hrboltovej. 

Monitorovanie zapáchajúcich látok 
v ovzduší však nemá v prípade prípust-
ných limitov žiadnu oporu v celoeuróp-
skej legislatíve, a teda ani na Slovensku. 
Kým tuhé znečisťujúce látky majú limit 
50 mikrogramov na meter kubický, za-
páchajúce TRS látky ho nemajú. 

„Snahy o  zavedenie takéhoto limitu 
do legislatívy ochrany ovzdušia pre-
biehajú z pohľadu mesta Ružomberok 
už roky. Zatiaľ sa to však nepodarilo. 
Pokusy so zavedením a uplatňovaním 
boli zavedené v USA, nie však na fe-
derálnej úrovni. My ich ale nemôžeme 
brať ako smerodajné. Európska legis-
latíva zavedenie imisných limitov vy-
lučuje,“ vysvetlil Macko.

Hodnoty koncentrácie TRS látok 
z imisných staníc boli zvýšené oproti 
priemerným koncentráciám už od so-
boty. V  pondelok večer to všetko len 

vyvrcholilo. Priemerné hodinové kon-
centrácie boli v tom čase najväčšie. 

Mondi SCP pravidelne zverejňuje me-
rania zapáchajúcich látok na strán-
kach Ružomberského hlasu. Od no-
vembra tam však nie sú. „Údaje nie sú 
uvedené, nakoľko v  súčasnosti pre-
bieha výmena monitorovacích staníc 
a kalibrácia meracích zariadení,“ píše 
sa v novinách.

Imisie však namerané boli a  mera-
jú sa aj naďalej. Vidieť to na online 
meraní, ktoré je dostupné na stránke 
ruzomberok.sk v  časti životné pros-
tredie, kvalita ovzdušia. 

„Čo šetríme je, či nedošlo k  pochy-
beniu v  procese výroby, či nezlyhal 
ľudský faktor, či sa dalo únikom za-
brániť a  aké opatrenia prijať. Koľko 
zapáchajúcich látok uniklo, budeme 
s určitou mierou tolerancie vedieť vy-
čísliť až po skončení kontroly,“ uvie-
dol Macko s tým, že o vplyvoch týchto 
látok na zdravie v  uniknutých kon-
centráciách si nedovolí špekulovať. 
Na to sú tu hygienici, lekári a odborná 
zdravotná verejnosť.

Dá sa tomu celému zabrániť? Znie 
otázka na človeka, ktorý rozumie 
technologickému procesu. „Teoretic-
ky je všetko možné. Roky sa snažím 

Pondelok
21.1.
2019

čas 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00

Imisná 
stanica 
SUPRA

hodnota 
imisií 
v µg/m³

23,09 37,06 33,75 9,52 6,13 6,01 5,98 5,83 6,44 5,06 64,60 5,96 5,92 6,63 21,30 21,30

Tabuľka namonitorovaných imisií v Ružomberku na stanici Supra vo vybraných časoch dňa úniku. Limit pre TRS látky neexistuje. Denný priemer dosiahol 15,87 µg/m³ pričom v 
dňoch predtým dosiahol hodnoty 1,99 a 3,31 µg/m³. Zdroj - kontinuálny monitoring Mondi SCP zo stanice SUPRA.

„Zapáchajúce látky vznikajúce pri výrobe 
buničiny sú označované ako TRS – zlúčeniny  
totálne redukovanej síry. Ide najmä o sírovodík, 
metylmerkaptán, dimetylsulfid a dimetyldisulfid.“

Vladimír Macko, pracovník odboru životného prostredia
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z mojej pozície robiť všetko preto, aby 
bol charakteristický zápach z celulóz-
ky čo najnižší. Ale je to proces nikdy 
sa nekončiaceho hľadania opatrení, 
správnych nastavení a riešení.“

Menej celulózy?

Dôsledkom posledných únikov však 
nie sú len diskusie medzi odborníkmi, 
ale aj prejavy občianskej nespokojnos-
ti. Z hundrania v súkromí a frflania na 
sociálnych sieťach sa zásluhou niekoľ-
kých aktivistov dostala celá záležitosť 
na ulicu. Lídrami sú ľudia z  Občian-
skeho združenia Ochrana ovzdušia 
dolný Liptov (OODL), ktorí už dvadsať 

rokov pripomienkujú takmer všetko, 
čo súvisí s výrobou v celulózke.

„Za dvadsať rokov sa nám nepodari-
lo presvedčiť štátne orgány životné-
ho prostredia o  nutnosti stanovenia 
noriem škodlivín uvoľňovaných pri 
prevádzkovaní papierensko-celu-
lózového kombinátu vzhľadom k  po-
škodzovaniu zdravia obyvateľov 
Ružomberka a  okolia. Nepodarilo sa 
nám prinútiť štátne orgány, aby uro-
bili objektívne, laboratórne, vedecky 
podložené zdravotné štúdie, naprí-
klad genotoxicity v  našom regióne, 
a tým zistili, do akej mieri ovplyvňujú 
škodliviny z Mondi SCP náš zdravot-
ný stav,“ hovorí lekárka – internist-
ka Eva Svozilová, podpredsedníčka 
OODL, čím zároveň vyjadruje aj požia-

davky protestujúcich a  na tento účel 
zorganizovanej petície.

Podľa občianskeho združenia je prob-
lém v  kapacite výroby celulózy. Od 
roku 2002 narástlo jej množstvo viac 
ako dvojnásobne. Súčasné maximum, 
takmer 763-tisíc ton ročne, vraj nedo-
káže Mondi, naše životné prostredie, 
ale ani my ľudia zvládnuť.

„Vyjadrujeme obavy z  dodržiavania 
bezpečnosti na všetkých technologic-
kých úrovniach a zariadeniach v Mondi 
SCP, pričom sme prestali veriť v bezpo-
ruchovú funkčnosť fabriky,“ uvádza-
jú signatári v  otvorenom liste, ktorý 

odovzdali vedeniu mesta a  poslancom 
mestského zastupiteľstva. 

Voči rozhodnutiu povoliť realizáciu Pro-
jektu 2000 územným rozhodnutím sta-
vebného úradu mesta podali dokonca 
správnu žalobu. Tvrdia, že je to v rozpore 
s územným plánom. Súčasťou Projektu 
2000 bolo aj navýšenie výroby buničiny 
na dnešných 763-tisíc ton ročne.

„Týmto protestom a petíciou nechceme 
zobrať prácu ľuďom v Ružomberku, ne-
žiadame, aby fabrika a  celulózka bola 
zavretá. Chceme len, aby množstvo 
celulózy, ktoré tu vyrábajú, bolo pro-
dukované len do takej miery, aby nám 
neničilo ovzdušie a  neškodilo nášmu 
zdraviu,“ uvidela lekárka a podpredsed-
níčka OODL Eva Svozilová.

Hlavný argument, ktorý aktivisti na 
protestoch i  v  otvorenom liste použí-
vajú, sú príčiny úmrtnosti na kritické 
choroby v meste. Interpretáciou čísiel 
zo štatistického úradu dospeli ku sku-
točnosti, že v meste ľudia zomierajú na 
choroby ako rakovina, choroby dýcha-
cích ciest alebo obehovej sústavy viac, 
než v okrese, kraji či na Slovensku. 

Táto štatistika je však taká rozsiahla 
a komplikovaná, že redakcia ju nedo-
kázala do uzávierky overiť, a teda ani 
potvrdiť či vyvrátiť aktivistami pre-
zentované čísla. 

Čo ďalej?

O situácii z iniciatívy primátora Igora 
Čombora rokovalo už aj mestské za-
stupiteľstvo. Poslancom sa snažil vy-
svetliť, že hoci vedenie mesta situáciu 
nepodceňuje a podalo podnet na pre-
šetrenie na tri kompetentné úrady, 
netreba ani šíriť poplašné správy, ako 
keby hrozilo nejaké nebezpečie. „Vie-
me, čo sa stalo, no nemá to väčší ako 
obťažujúci dopad,“ uviedol Čombor.

Poslanci napokon prijali uznesenie, 
v  ktorom žiadajú primátora, aby do-
hodol s Mondi SCP efektívne informo-
vanie obyvateľov mesta o  haváriách 
a  tiež aby informoval o  opatreniach, 
ktoré Mondi urobilo v snahe zabrániť 
zápachom.

V  tejto chvíli je dôležité najmä stano-
visko Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia a výsledky prebiehajúcej kon-
troly. A tiež následná reakcia či prípadné 
opatrenia samotného Mondi SCP. 

Verejnosť chce veriť, že úniky na 
zdravie vplyv nemajú, ale nepríjemný 
zápach tomu nenapomáha. Aj preto je 
pre Mondi dôležité, aby v budúcnosti 
dokázal smradu zabrániť. 

Ďalší vývoj však bude do veľkej miery 
závisieť aj od veľkosti tlaku zo strany 
verejnosti.

„Nežiadame, aby fabrika a celulózka bola zavretá. 
Chceme len, aby množstvo celulózy, ktoré tu 

vyrábajú, bolo produkované len do takej miery, aby 
nám neničilo ovzdušie a neškodilo nášmu zdraviu.“

Eva Svozilová, lekárka a aktivistka
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Do funkcie ste nastúpili v  auguste 
2018. S  akými úlohami a  ambíciami 
sta začínali a ako hodnotíte svoje pô-
sobenie?

Ústredná vojenská nemocnica sa už 
roky drží v  top trojke slovenským 
nemocníc v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti, ako aj prístupe k pa-
cientom. Mojím cieľom je udržať 
toto postavenie nemocnice a  urobiť 
maximum pre zlepšenie poskyto-

vania zdravotnej starostlivosti pre 
našich pacientov. 

Aby toto bolo možné, je potrebná pra-
videlná obnova zdravotníckej techni-
ky a prístrojov, kam smerujú aj naše 
investície. Rovnako potrebné sú aj 
stavebné úpravy v  areáloch a  našou 
veľkou prioritou na tento rok je spus-
tenie urgentného príjmu. 

Okrem toho postupne obnovujeme 
vojenské zdravotníctvo v  štruktúre 

nemocnice, samozrejme, s  podporou 
a  koordináciou  Ministerstva obrany 
SR, ako nášho zriaďovateľa.

Popri funkcii vykonávate aj svoju le-
kársku prax, dá sa to skĺbiť?

Je veľmi dôležité, aby som dostal aj 
spätnú väzbu.  Konštruktívna spätná 
väzba je dôležitá pre každého mana-
žéra. Inými slovami, práve v  klinic-
kej praxi najrýchlejšie zistím, ako sa 
zmeny, ktoré sme zaviedli prejavia 

Riaditeľ ÚVN:
Chýbajú nám lekári,
ale najmä sestry
Rozhovor s riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN Pet-
rom Vaněkom.

Podmienkou poskytnutia rozhovoru zo strany riaditeľa ÚVN bolo, že prebehne písomnou formou. Na viaceré otázky 
neodpovedal s tým, že ich máme adresovať zriaďovateľovi nemocnice, ktorým je Ministerstvo obrany SR.

Text: Peter Kravčák     Foto: ÚVN Ružomberok
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v  poskytovaní zdravotnej starost-
livosti, ako aj to, čo je ešte potrebné 
zmeniť a zlepšiť. 

Svoju klinickú prax vykonávam na 
Klinike radiačnej a  klinickej onko-
lógie na pozícii primár radiačnej on-
kológie. Pracovisko, ako ho poznáte 
v  dnešnej podobe, sme spolu s  kole-
gami a  s  podporou predchádzajúcich 
vedení budovali takmer tri roky. Je 
preto potrebné ďalej kontrolovať jeho 
smerovanie, kvalitu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti a  hľadať aj 
naďalej možnosti jeho zlepšovania. 

Po Igorovi Čomborovi ste prvým ria-
diteľom zvnútra nemocnice, považu-
jete to za výhodu oproti vašim pred-
chodcom?

Vnímam to ako veľkú výhodu oproti 
mojim predchodcom. V  riadení takej 
veľkej nemocnice, akou je ÚVN, je naj-
dôležitejšia tímová práca, a práve tu je 
veľkou výhodou to, že väčšinu pracov-
níkov roky poznám. Zároveň poznám 
aj nedostatky nemocnice, kde spoloč-
ne, aj s naším zriaďovateľom, hľadáme 
priestor a možnosti na ich odstránenie.  

Primátor Čombor v  novoročnom 
príhovore hovoril o  narastajúcej in-
vestičnej činnosti v  ÚVN. Do čoho 
nemocnica aktuálne investuje a plá-
nuje investovať? 

Od môjho nástupu do funkcie investu-
jeme predovšetkým do obnovy zdra-
votníckej techniky. Medzi najväčšie 
investície patrí univerzálny celotelo-
vý priamy digitálny röntgenový (RTG) 
komplet  pre Polikliniku Sliač, materi-
álno-technické vybavenie urgentného 
príjmu, nový mamograf pre kliniku rá-

diológie, či mobilné RTG s C-ramenom 
pre centrálne operačné sály.

V  procese verejného obstarávania 
je RTG pre oddelenie stomatológie. 
Momentálne prebieha rekonštrukcia 
kliniky infektológie a  dobudovanie 
urgentného príjmu. 

Ohlásený bol urgentný príjem kontaj-
nerového typu, o čo pôjde a kedy bude 
dobudovaný riadny urgentný príjem?

ÚVN v  súvislosti so splnením po-
žiadaviek stanovených príslušnými 
právnymi predpismi prijíma potreb-
né opatrenia tak, aby boli splnené 
prevádzkové požiadavky v  zmysle 
platnej legislatívy – personálne za-
bezpečenie, priestorové a  prístrojové 
vybavenie, vybavenie informačný-
mi technológiami. ÚVN v  súvislosti 
s prevádzkovými požiadavkami úzko 
spolupracuje s  Vojenským ústavom 
hygieny a  epidemiológie.  Aby sme  
splnili podmienky pre odsúhlasenie 
prevádzkového poriadku, podmienky 
zdravotných poisťovní a Ministerstva 
zdravotníctva SR,  a  aby sme mohli  
prevádzku zahájiť čo najskôr, bolo po-
trebné  doriešiť chýbajúci priestor pre 
dve ambulancie urgentného príjmu. 
Práve tie budú v  mobilnej prístavbe 
napojenej na budovu urgentu. 

Predpokladáme, že urgentný prí-
jem v  ÚVN bude prevádzkyschopný 
– v  zmysle platnej legislatívy, podľa 
vestníka ministerstva zdravotníctva. 

Čo plánuje nemocnica s budovou bý-
valej Polikliniky na Považskej ulici 
a  kedy by chcela rekonštrukciu do-
končiť? Bude zahŕňať aj úpravu ne-
vábneho parkoviska v časti patriacej 
nemocnici?

Budova polikliniky na Považskej uli-
ci prejde kompletnou rekonštrukciou 
a slúžiť by mala ako ubytovacie zaria-
denie pre mimoružomberských leká-
rov ÚVN, nakoľko súčasné kapacity 
ubytovacích zariadení nepostačujú. 
Veľakrát je možnosť ubytovania, ako 
benefitu, podmienkou mladých leká-
rov pri žiadosti o zamestnanie. 

Je predčasné hovoriť o termíne ukon-
čenia, nakoľko v  blízkej dobe len 

„V našej nemocnici chýba hlavne stredný 
zdravotný personál. V súčasnosti je to približne 

okolo 30 sestier.“

Peter Vaněk, riaditeľ ÚVN
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začneme pracovať na projektovej do-
kumentácii. Realizácia a  finalizácia 
projektu bude samozrejme závisieť od 
finančných možností nemocnice. 

Jeden z  vašich predchodcov hovoril 
aj o  škôlke pre deti zamestnancov 
v  areáli, taktiež o  riešení dopravnej 
situácie v  okolí nemocnice. Existujú 
takéto alebo iné plány a aký je hori-
zont ich realizácie? 

Na skvalitnení dopravnej situácie 
v  areáloch ÚVN pracujeme veľmi 
intenzívne už od môjho nástupu do 
funkcie. V  posledných mesiacoch 
prebehla pasportizácia značiek v spo-
lupráci s  dopravným inšpektorátom. 
Veľmi úzko spolupracujeme s  vo-
jenskou, mestskou, ako aj štátnou 
políciou. Keďže sa stávalo, že vodiči 
zaparkovali na miestach, kde bránili 
prejazdu sanitiek, sanitných vozidiel 
a  zásobovacích vozidiel, museli sme 
od februára 2019  prikročiť k pokuto-
vaniu takýchto vodičov. 

Postupne plánujeme zaviesť v  areáli 
jednosmernú premávku, kde vjazd 
bude prednou bránou a výjazd zadnou 
bránou. Taktiež pristúpime k  zmene 
parkovania a  k  navýšeniu parkova-
cích miest v  našich areáloch. Našim 
prvoradým cieľom je  zvýšenie bez-
pečnosti. 

Veľa sa hovorí o  projekte e-health 
a  projekte inteligentného zdravot-
níctva. Ako vyzerá proces zdieľania 
dát o pacientoch medzi lekármi a ne-
mocnicami z  pohľadu pripravenosti 
ÚVN? 

Postupujeme v  súlade s  Národným 
centrom zdravotníckych informácií 
a  postupne implementujeme veci do 
klinickej praxe. 

Prezident asociácie nemocníc Ma-
rián Petko len nedávno vyhlásil, že 
v  zdravotníctve chýbajú tisícky le-
károv a  sestier. Chýba zdravotnícky 
personál aj ÚVN? 

Určite nie sme výnimkou. V našej ne-
mocnici chýba hlavne stredný zdra-
votný personál. V  súčasnosti je to 
približne okolo 30 sestier. Na pozícii 
lekár sa nemocnica už dlhšie snaží 

doplniť anesteziológov a  intenzivis-
tov – zhruba šesť lekárov. 

Keďže veľký problém je najmä so 
sestrami, ako si ich chcete udržať 
a popri nich získať aj nové?

Máme vypracovaný program stabi-
lizácie zdravotníckych pracovníkov, 
ktorý sa dotýka aj povolania sestra. 
K zásadným bodom stabilizácie patrí 
samozrejme finančné ohodnotenie. 
Posledná úprava platov prebehla pod-
ľa legislatívy od januára 2019.  Platy 
sestier sa v ÚVN snažíme porovnávať 
s príjmami sestier v okolitých nemoc-
niciach, aby sme na trhu práce boli 
konkurencieschopní. Treba však do-
dať, že u  stredného personálu došlo 
v minulosti k výraznejšiemu navýše-
niu platov, ako nám v tom čase prika-
zovala legislatíva. 

Je pravda, že aj za nedávno media-
lizovanými problémami so starost-
livosťou a  prístupom zamestnancov 
ku pacientom na geriatrickom od-
delení je predovšetkým nedostatok 
sestier?

Incident, ktorý na sociálnej sieti opí-
sala sťažovateľka, nijako nesúvisí 
s  nedostatkom personálu. V  súvis-
losti s celou kauzou vedenie ÚVN ini-
ciovalo stretnutie so sťažovateľkou 
a prerokovalo s ňou neoficiálnu sťaž-
nosť, ktorú uverejnila na sociálnej 
sieti. Spolu so sťažovateľkou sme si 
prešli jednotlivé body sťažnosti. O ce-
lej veci už dokonca rozhodol aj Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou. Podľa jeho rozhodnutia ÚVN 
medicínsky nepochybila. 

Jeden z primárov ÚVN kandiduje do 
europarlamentu za ĽSNS. Nevníma-
te to ako problém s ohľadom na profil 
tejto politickej strany? 

Keďže podľa Ústavy Slovenskej re-
publiky čl. 29 majú občania SR právo 
zakladať politické strany a  politické 
hnutia a  združovať sa v  nich, nebu-
dem sa k tejto otázke vyjadrovať. Ide 
o súkromnú aktivitu lekára.
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Zvyknite si, je po voľbách

V  uplynulých týždňoch sa nám konečne skompletizova-
lo vedenie mesta. To, že Ján Bednárik sa stal zástupcom 
primátora Čombora, neprekvapuje. Prekvapením by bolo, 
keby sa ním nestal.

Ej, ale dupeme

Vráťme sa o pár mesiacov späť. V predvolebnej kampani sa 
Bednárik aspoň naoko pokúšal tváriť, že je Čomborovým 
súperom. Ako-tak uveriteľné to bolo nanajvýš do primá-
torskej diskusie, jedinej priamej konfrontácie všetkých 
štyroch kandidátov, kde to zahral na Bugára – tvárim sa 
idealisticky, chovám sa pragmaticky.

Keď hlavného primátorovho vyzývateľa zahriakol slovami „Ka-
rol, ty tomu nerozumieš“, čím pobavil a  roztlieskal Čomboro-
vých podporovateľov, nebolo pochýb o tom, že jeho skutočným 
súperom nebol dnes už staronový primátor, ale Karol Javorka.

Po zatvorení volebných miestností, prekvapený tým, že 
skončil výrazne posledný, si síce Bednárik povzdychol, 
že „voľby rozhodla demagógia“, ale zakrátko po strávení 
vopred očakávanej prehry nebolo žiadnych pochybností 
o tom, že KDH bude v mestskom zastupiteľstve hrať druhé 
husle primášovi Čomborovi.

Rovnako, ako pred štyrmi rokmi, keď primátorský kan-
didát KDH prehral a stal sa Čomborovým zástupcom. Na 
rozdiel od súčasnej situácie to ale dávalo istý zmysel. Mi-
chal Slašťan bol podstatne ťažšou politickou váhou ako 
Ján Bednárik a  v  primátorských voľbách skončil druhý, 
a nie posledný. 

A, čo je najpodstatnejšie, KDH malo v zastupiteľstve naj-
väčší, deväťčlenný klub. Primátorových poslancov bolo 
osem, po odchode Javorku a spol. dokonca len päť.

Sebavedomie KDH, že v koalícii s Čomborom nebudú len 
do počtu, bolo vtedy odôvodnené. Aj keď po štyroch ro-
koch koaličného spoluvládnutia môžeme povedať, že – 
vzhľadom na dosiahnuté výsledky – neúmerne prehnané.

Súčasný šesťčlenný klub KDH, ktorý v sebe stále živí se-
bavedomý pocit, že je jazýčkom na váhach, však pripo-
mína blchu kráčajúcu so slonom po moste a radujúcu sa 
z otrasov spôsobených ich váhou.

Ďalšie primátorské voľby sú síce ďaleko pred nami, ale už 
dnes by mali v ružomberskom KDH uvažovať nad tým, či 
ľudia budú do tretice ochotní ísť voliť ich kandidáta na 
viceprimátora.  

Text: Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák

Prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva ukázalo, ako bude vyzerať 
komunálna politika počas nasledujúcich štyroch rokov.
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Úsmevy na bilbordoch vybledli 

Susedmi KDH v poslaneckých laviciach sú poslanci klubu Za 
slušný Ružomberok, ktorí sa združili okolo opätovne najpo-
pulárnejšieho ružomberského poslanca Ľubomíra Kubáňa.

Názov klubu je v kontexte celospoločenskej atmosféry ne-
sporne sympatický. To sa ale nedá povedať o tom, ako sa 
poslanci Kubáň, Macko či Kerdík zachovali k iným poslan-
com, s ktorými sa ešte aj tri mesiace po komunálnych voľ-
bách usmievajú zo zabudnutých bilbordov.

Iste, Kubáň má pravdu v tom, že podpora primátorského 
kandidáta Javorku nemusí automaticky znamenať to, že 
po voľbách zasadne spolu s ním a s jemu blízkymi poslan-
cami Habom a Zubercom v jednom klube.

Minimálne slušné by však bolo osloviť ich. No ako priznal 
Kubáň v rozhovore pre Ružomberský magazín, nemal na 
to mandát. Blahosklonne zároveň dodal: „Nevylučujem 
spoluprácu ani so spomínanými troma poslancami. Uvidí-
me, čo prinesú najbližšie týždne.“ 

A tie priniesli napríklad aj to, že „kubáňovci“ na januáro-
vom zasadnutí zastupiteľstva nepodporili Javorkov návrh, 
za ktorý boli ochotné hlasovať dokonca aj obe členky Klu-
bu primátora za Smer (Halušková, Kramárová).

Keď chcel Javorka zaradiť do programu problematiku výkupu 
pozemkov IBV Hríby, všetci prítomní poslanci klubu Za sluš-
ný Ružomberok sa zdržali (neprítomný bol P. Štupák), vďaka 
čomu návrh neprešiel a o téme sa tak ďalej nediskutovalo.

Podobne sa Kubáňovi poslanci zachovali aj pri búrlivej po-
lemike o komisiách mestského zastupiteľstva. Keď posla-
nec Zuberec skritizoval, že zastupiteľstvu nebol predlo-
žený kompletný zoznam záujemcov o  prácu v  komisiách 
a podal návrh, aby sa o komisiách hlasovalo až potom, keď 
dôjde k náprave, všetci prítomní poslanci klubu Za slušný 
Ružomberok sa opäť zdržali, čím návrh neprešiel.

No a pri následnom hlasovaní Kubáň a spol. jednotne pod-
porili vedením mesta predložené zloženie komisií, čo by 
bola téma na ďalší príspevok.

Ale ten možno nájdete v  iných ružomberských médiách. 
Alebo žeby nie?

„Ďalšie primátorské voľby sú síce 
ďaleko pred nami, ale už dnes 
by mali v ružomberskom KDH 
uvažovať nad tým, či ľudia budú 
do tretice ochotní ísť voliť ich 
kandidáta na viceprimátora.“

Možno len málo miestnych občanov dostane do oka optic-
kú nerovnosť povrchu balustrádového plota pri lavičke, 
ktorou sa dostanete ponad Váh na Textilnú ulicu. Už len 
kvôli vzhľadu budov a miestnemu etniku je to tak trochu 
iná ulica než ostatné mestské.

Nič výnimočné, veď nemusí si to všimnúť ani mestská 
samospráva či jej poriadkové orgány. Niektorým však 
14-metrový ozub chýbajúcich povrchových obdĺžnikových 
kamenných blokov balustrád začína biť do očí. Mestu to 
asi nevadí a nebude zisťovať, ako došlo k tomu, že naposle-
dy napočítaných 19 blokov stále leží vo vzdialenosti jedné-
ho až dvoch metrov od kamenného brehu rieky. 

Po šiestich rokoch, kedy  som túto atypickú udalosť nahlá-
sil mejlom mestskej polícii a vtedajšej kancelárii primáto-

ra, som sa išiel pozrieť, ako to vlastne v rybárpolskej štvrti 
mesta dnes vyzerá.  

Vtedy prisľúbené vytiahnutie a vylovenie zhodených blo-
kov mechanizmami technických služieb, garantované 
spoluprácou s príslušnými orgánmi a ľuďmi, ktorí by bloky 
stavbárskym fortieľom pripevnili tam, kde patria, ostalo 
len na papieri a v mojej pamäti. 

Viackrát som volal a urgoval zodpovedných, pričom som pri-
sľúbil i vlastnú účasť na výlove kamenných blokov z Váhu.

Nestalo sa. Bol som asi len sám, ktorému záležalo na vy-
tiahnutí zvalených blokov.

Plné znenie blogu nájdete na stránke rmagazin.sk. Pridajte 
sa k našim blogerom aj vy!

Text: Marián Mydlo, publicista

Už šesť rokov sú na dne Váhu
Balustrádové bloky zhodené na ľavom brehu Váhu sú pokojne a nerušene obmý-
vané už šesť rokov.
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Do Vlkolínca sme sa vybrali v  čase, 
keď ešte mráz ukazoval, kto je sku-
točným pánom zimy. Autobus nás 
z Ružomberka odviezol do Bieleho Po-
toka a odtiaľ sme sa vydali na cestu po 
svojich. Z plánov vziať si tekutú prvú 
pomoc, nakoniec ostali len zabudnuté 
sľuby. A tak sme sa museli hriať náde-
jou, že čoskoro budeme hore. 

Privítalo nás ticho

Pri pohľade na poslednú zákrutu 
nám šklblo kútikmi úst. A  sme tu. 
Bolo niečo po 13. hodine a vo Vlko-
línci vládli železnou rukou pokoj 
a ticho. Zo začiatku nám to lichotilo. 
Nebol tu žiaden zhon, hlučné autá, 
ani veľké nákupné reťazce. Po pár 

minútach sa ticho premenilo na nie-
čo, čo skôr naháňa strach. Ako prvé 
nám zišlo na rozum, či tu ešte vôbec 
niekto býva. Do obrazu nás dostal 
Pavol Jaňák, ktorý pracuje v miest-
nom informačnom centre. „Žije tu 
dvadsať obyvateľov. Samozrejme, 
chodia aj turisti, ale teraz, v  zime 
ich nie je veľa.“   

Pavol Jaňák pracuje vo Vlkolínci už 16 
rokov. Posiela nás pozrieť aj do Domu 
Unesco, ktorý je pre návštevníkov sprí-
stupnený od začiatku novembra minu-
lého roka. Novopostavené informačné 
centrum s  expozíciou stojí uprostred 
Vlkolínca, na mieste, kde počas SNP 
zhorela historická drevenica.

Už pri vstupe nás príjemne prefacká 
vôňa dreva. V jednej z miestností ex-
pozície stojí skromne ozdobená via-
nočná jedlička. Spoza stola sa na nás 
usmieva mladá zamestnankyňa. Po-
tvrdzuje, že turisti sa v zime zastavu-
jú veľmi málo. „Už je po sezóne, dnes 
je štvrtok a  za tento týždeň tu bolo 
tak dvadsať ľudí, z  toho v  pondelok 
bol dom zatvorený.“  

Žiadne potraviny a problém s vodou 

Vo Vlkolínci je v súčasnosti päť obýva-
ných domov. Najstaršou obyvateľkou 
je Helena Kenderová, ktorá nedávno 
oslávila 90 rokov. Naopak, najmladšia 
Vlkolínčanka sa narodila do rodiny 
Kmeťovcov koncom minulého roka. 

Vlkolínec navštevujú ľudia z celého sveta najmä vďaka typicky farebným zrubo-
vým domčekom. Nás ale nezaujímali domy. Boli sme sa pozrieť, ako sa v prírod-
nej rezervácii ľudovej architektúry žije miestnym obyvateľom počas zimy.

Text: Anna Zábojníková     Foto: autorka

Pre turistov je Vlkolínec raj, pre 
miestnych Pánu Bohu za chrbtom
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A  hoci život v  známej osade vyzerá 
bezstarostne, skutočnosť je iná. 

V  zime vie obyvateľov najviac potrá-
piť neudržiavaná cesta. „Záchranka 
sa sem nedostane a  keby tu začalo 
nebodaj horieť, tak Vlkolínec ľahne 
popolom,“ vysvetľuje nám Vlkolínčan 
Anton Sabucha. 

Najkritickejšia situácia bola 14. ja-
nuára, keď Slovensko zasiahla sne-
hová kalamita. „Naraz napadlo až 
tridsať centimetrov snehu a tak sme 
vo Vlkolínci urobili brigádu a po tme 
sme odhadzovali sneh. Boli s  tým 
problémy, no pomáhalo aj občianske 
združenie Vlkolínec. V  januári sme 
odhŕňali sneh asi osemkrát,“ opisuje 
situáciu so snehom predseda OZ Vl-
kolínec Jozef Bašáry. 

Zároveň dodáva, že o  hlavnú prístu-
povú cestu sa síce starajú Technické 
služby Ružomberok, no dôležité sú aj 
uličky či dvory, kam musia vojsť autá. 

Kedysi mali Vlkolínčania obchod, 
v  ktorom kúpili všetko, čo potre-
bovali – od potravín až po podkovy 
na kone. Dnes musia pre potraviny 
chodiť do mesta, ktoré pre obyvate-
ľov zabezpečilo taxík – dva razy do 
týždňa ich odvezie do Ružomberka 
a naspäť domov. 

„Platilo sa 50 centov, teraz už platíme 
euro. Keď je cesta neodhrnutá, taxík 
sa hore nedostane a  tak s celým ná-
kupom musíme ísť pešo,“ vysvetľuje 
Anton Sabucha. Prezrádza, že cez 
leto chodieva aj autobus, ale je nevyu-
žitý. Vozí najmä turistov, no väčšinou 
zíva prázdnotou. 

Súčasťou Domu Unesco je aj reštaurá-
cia, ktorá vznikla ako prístavba k bý-
valému obchodu. V súčasnosti prebie-
ha verejná obchodná súťaž. „Snažím 
sa, aby sa otvorila reštaurácia aj 
obchod, tak to bolo naprojektované 
a postavené. Záleží už len na tom, ako 
sa vyhodnotí súťaž,“ hovorí Bašáry.

A proč jste k nám takovej odměřenej?

V obci je vybudovaný aj vodovod, kto-
rý ale nevyužívajú všetci. „Som jeden 
z tých, ktorý nemajú v dome zavedený 
vodovod, lebo si ho nemôžem dovoliť. 

A výtokový stojan, v strede obce, ten 
by mal byť pre nás, aby sme si mohli 
oprať prádlo alebo nabrať čistú vodu. 
Pumpa však v zime zamŕza a nefun-
guje,“ vysvetľuje problém s vodou Vl-
kolínčan Sabucha. 

Hovorí, že ak nastane problém s  vo-
dou, volajú vodárom, ktorí však po-
vedia, že to nie je ich, vraj to kúpilo 
mesto. Mesto povie, že problém majú 
vyriešiť vodári. A  tak si obyvatelia 

Vlkolínca vymieňajú kľučky na mest-
skom úrade a žobrú, aby im zjednodu-
šili prístup k vode. 

A hoci obyvatelia Vlkolínca platia za 
smeti rovnako ako Ružomberčania, 
odpad si musia vyniesť sami. Kontaj-
ner sa nachádza asi 300 metrov pod 
dedinou, no podľa slov Sabuchu sa 
nikto nestará o to, aby bol pravidelne 
vysypaný.  

V  piatky zvykne do podhorskej osa-
dy zavítať poštárka. „Najskôr sa je-
den rok otvárala poštová schránka, 
urobila sa poštová známka, bola to 

hotová slávnosť. O dva mesiace prišli 
a schránku zrušili,“ opisuje Sabucha. 

Minulý rok Vlkolínec oslavoval 25. 
výročie zapísania do Zoznamu sveto-
vého dedičstva UNESCO. A hoci fareb-
né domčeky ospevujú ľudia po celom 
svete, na Vlkolínčanov sa zabudlo. 
Pôvodných obyvateľov ubúda a aj na-
priek tomu, že sú najväčšou vzácnos-
ťou Vlkolínca, viac sa cítia ako turis-
tická atrakcia.

„A proč jste k nám takovej odměřenej, 
pýtal sa ma raz jeden český turista. 
Neostávalo mi iné, ako mu odvetiť, 
že je už asi stým človekom, čo sa ma 
dnes opýtal, ako sa mi tu žije,“ spomí-
na Sabucha jeden zo svojich zážitkov 
a dodáva: „Ľuďom, čo tu žijú, sláva Vl-
kolínca nepriniesla nič. Som rád, keď 
je už večer a môžem vyjsť na ulicu bez 
toho, aby ma niekto otravoval nezmy-
selnými otázkami.“

Foto: OZ Vlkolínec - hasiči

„Ľuďom, čo tu žijú, sláva Vlkolínca nepriniesla nič.“

Anton Sabucha, miestny obyvateľ
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Kto je
Peter Sálus

Plne klimatizovaná budova v  štvorhviezdičkovom štan-
darde bude mať spolu deväť poschodí. „Ponúkne 225 kom-
fortných jednoizbových a dvojizbových apartmánov nad-
štandardných rozmerov. Všetci hostia budú mať priamy 
prístup ,suchou nohoú  do areálu vodného parku. Súčas-
ťou apartmánového komplexu bude aj reštaurácia, lobby 
bar a vonkajší termálny bazén,“ približuje investor, zakla-
dateľ a niekdajší majiteľ akvaparku Nodari Giorgadze.

Predpokladané náklady sú zhruba 20-miliónov eur, kom-
plex by chceli skolaudovať do konca roka 2020.

Nárast rozpočtu

Neveľká obec s viac ako 700 obyvateľmi je vďaka turistic-
kej atraktívnosti v dobrej ekonomickej kondícii. 

„Porovnateľné obce majú rozpočet možno 150-200-tisíc eur a na 
investície im zostane asi 30-tisíc. Nám však po zaplatení pre-
vádzkových nákladov zvýši zhruba 180-tisíc voľných financií, 
ktoré môžeme využiť na zatraktívnenie obce. Predpokladáme, 
že po tom, čo u nás pribudne nový hotel, by sme sa mali dostať 
na úroveň 250-tisíc,“ ilustruje starosta Martin Baran.

Aj keď niektorí prevádzkovatelia menších ubytovacích za-
riadení prejavili obavy ohľadom výstavby nového hotela, 
starosta si nemyslí, že by sa mali cítiť ohrození. 

„Podobné obavy mali aj v minulosti, keď v akvaparku pri-
búdali nové apartmány. Cenová kategória zariadení sa 
rôzni, každý zákazník je iný a uprednostňuje to svoje. Nie-
ktorí chcú ísť do lacnejšieho, iní do drahšieho. Okrem toho 
tu pribudnú opäť nové služby, ktoré pritiahnu viac ľudí, 
možno v obci docielime až dvetisíc lôžok. Turisti sa chodia 

prechádzať, to znamená, že určite uspokoja aj reštaurácie 
či bary, ktoré sú v dedine,“ vysvetľuje.

Aktuálne pracuje v  Bešeňovej zhruba 550 ľudí. Keďže 
mnohí z nich sem dochádzajú, obec sa pustila do masívnej 
výstavby nájomných bytov. „Požiadavkou akvaparku je, 
aby sme nestavali jednu bytovku, ale dve súčasne, pretože 
už majú ďalších záujemcov o prácu, ktorí by chceli v Be-
šeňovej aj bývať,“ vysvetľuje starosta s tým, že aktuálne 
pripravujú výstavbu piateho a šiesteho bytového domu.

Cesty a verejná doprava

Zvážanie a  odvážanie materiálu na nákladných autách 
počas výstavby hotela spôsobí nielen ruch či znečistenie, 
ale aj poškodenie obecnej komunikácie. „Investor bude 
mať na základe vydaného stavebného povolenia vyrubený 
poplatok za rozvoj. Po dostavbe by sme cestu z týchto pro-
striedkov chceli vyfrézovať a nanovo vyasfaltovať,“ ozrej-
muje starosta Baran.

Keďže Bešeňová sa stáva pre turistov čoraz zaujímavej-
šou, obec sa už dlhší čas usiluje o posilnenie verejnej do-
pravy. Tým, že sú v podstate koncová obec, sem nechodilo 
veľa spojov.

„Autobusová doprava nám v  tomto smere sčasti vyšla 
v ústrety. Spoje síce posilnili, no stále je to nepostačujú-
ce. Kedysi sme riešili aj železničnú zastávku. Momentálne 
máme pripravené projekty, aj vydané stavebné povolenie, 
no nie sú peniaze. Je to investícia za viac ako milión eur. 
Veľakrát sme písali kompetentným, no nestretli sme sa 
s pochopením,“ uzatvára starosta Baran. 

V bešeňovskom akvaparku vyrastá nový apartmánový komplex. Po zavŕšení vý-
stavby pribudne v regióne 700 lôžok a 65 pracovných miest.

Text: Anna Šenkeríková     Foto:  Vizualizácia nového apartmánového komplexu v bešeňovskom akvaparku. Zdroj: ginoparadise.sk

V Bešeňovej postavia luxusný 
hotel, pomôže to aj zamestnanosti
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Podľa slov kancelára biskupského úradu Petra Majchera 
biskupovmu rozhodnutiu predchádzala procedúra, ktorú 
vyžaduje Kódex kanonického práva. 

Vlani v máji Sečka počas vizitácie Komjatnej zisťoval po-
stoje farníkov a vypočul si i mienku Kňazskej rady Spiš-
skej diecézy, ktorá s výstavbou taktiež súhlasila. Projekt 
nechal posúdiť aj predsedovi Komisie Kňazskej rady Spiš-
skej diecézy pre sakrálne i nesakrálne budovy.

„Po získaní všetkých týchto informácií pán biskup nado-
budol presvedčenie, že nový kostol bude slúžiť pre dobro 
duší, a taktiež sa uistil, že nebudú chýbať nevyhnutné pro-
striedky na stavbu a udržiavanie kostola a na Boží kult, 
a preto dovolil, aby sa kostol začal stavať,“ zhrnul Majcher. 

Farár v Komjatnej Peter Túry a tiež Ján Vajzer, jeden z ve-
riacich, ktorý výstavbu kostola iniciuje, sa však nateraz 

k veci odmietajú vyjadriť. „Po konzultácii s pánom Jánom 
Vajzerom, sme sa rozhodli neposkytovať žiadne informá-
cie k stavbe kostola na Studničnej. Keď bude hotový, po-
tom vás radi privítame,“ uviedol pre Ružomberský maga-
zín Túry.

S výstavbou kostola by však podľa MY Liptov chceli začať 
už na jar, práce by radi ukončili do roku 2020. Kostol by mal 
mať rozlohu zhruba 240 štvorcových metrov, veža bude sia-
hať do takmer štrnásťmetrovej výšky. Zasvätený by mal 
byť Nanebovstúpeniu Pána tak, ako miestna kaplnka. 

Náklady by sa mali podľa predbežných odhadov vyšplhať na 
130-tisíc eur. „Predpokladáme, že vyzbierame stotisíc eur 
pomocou zbierok v kostole a milodarov veriacich a 30-tisíc 
ušetríme svojou prácou,“ vyjadril sa pre MY Liptov Vajzer.

Text: Anna Šenkeríková

Nový chrám by mal pribudnúť v miestnej časti Studničná. Výstavbu odobril v augus-
te minulého roka spišský diecézny biskup Štefan Sečka.

V Komjatnej plánujú
postaviť nový kostol

stručne

 ‣ Žilinský samosprávny kraj prerozdelí vyše 300-tisíc eur na dotáciách pre regióny. Záujem-
covia o dotáciu majú čas na podanie žiadosti do konca marca.

 ‣ Stredoslovenská distribučná vyčíslila škody spôsobené päťdňovou kalamitou v  polovici 
januára na 195-tisíc eur. V ružomberskom okrese však podľa hovorcu Miroslava Gejdoša 
riešili len jednu vážnejšiu poruchu v Ľubochni.

 ‣ V Ivachnovej plánuje dvojica podnikateľov z Likavky a Ludrovej ťažbu štrku. Ministerstvo 
životného prostredia zamietlo odvolania obyvateľov. Vedenie obce s ťažbou súhlasí.

 ‣ Obec Liptovská Štiavnica predstavila začiatkom februára druhé doplnené vydanie knihy 
Dejiny obce Liptovská Štiavnica. 
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O architektúre, urbanizme, ale aj 
netradičnom živote sme sa rozprávali 

s 58-ročnou Janou Petrek, ktorá ešte 
ako muž vyšla s kožou na trh a všet-

kých šokovala informáciou, že je žena.

Text: Anna Zábojníková     Foto: Jana Petrek 

Moje predstavy
sa raz stanú

skutočnosťou
Otvorené ústa, lamentujúce ruky, smiech a  niekedy aj 
urážky. Jana Petrek, umeleckým menom Magiosa, si na 
nepochopenie svojej osoby za necelé dva roky už zvykla. 
Dnes sa cíti najlepšie v minisukni a v  lodičkách naboso. 
Hovorí, že je ešte stále terčom posmechu, no jej to vraj ne-
prekáža. Naopak, je rada, keď vzbudzuje veselosť, pretože 
podľa jej slov práve radosti majú dnes ľudia akosi primálo. 

Hrala som sa na muža

„Chcela som sa kamarátiť s dievčatami, ale tie ma nechce-
li, pretože si mysleli, že som chlapec. Svet chlapcov mi bol 
úplne cudzí, preto som bola vlastne stále sama,“ spomína 
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si na svoje detstvo Jana Petrek, ktorá sa už ako malá vy-
hýbala prítomnosti detí.

Genetické testy mali neskôr potvrdiť, že bola ženou už od 
narodenia, ale vinou genetickej poruchy bolo jej telo omy-
lom úradne ustanovené ako mužské. „Našťastie dnes sa to 
už nestáva a pri akýchkoľvek pochybnostiach sa robia ge-
netické testy, aby sa takýmto tragickým omylom predišlo. 
Práve preto ma genetika tak uchvacuje, nakoľko najnovšie 
objavy dokázali, že sa môžete narodiť ako žena s mužskými 
pohlavnými znakmi, čo sa stalo aj mne,“ tvrdí Jana Petrek.

Dodáva, že tieto informácie sa len pomaly dostávajú do 
povedomia verejnosti, ktorá si často myslí, že ľudia si me-
nia pohlavnú identitu iba z rozmaru a preto tento fenomén 
neprávom odsudzujú.

Prvým detským snom Jany bolo letieť do vesmíru. Detstvo 
strávila čítaním odborných kníh, spoznávanie tajomstiev sve-
ta a vesmíru jej potreby napĺňalo omnoho viac ako detské hry.

Roky plynuli a Jana sa musela adaptovať ako sa len dalo. 
„V tej dobe už len myšlienka na zmenu pohlavia bola čírou 
nemožnosťou. Hrala som sa na muža, ale veľmi mi to nešlo.“

Priťahovali ju dievčatá, okoliu sa to síce javilo ako prirodze-
né, no dievčatá o ňu neprejavovali záujem, pretože sa pri nich 
ako chlap nevedela správať. Hovorí, že jej vzhľad bol viac 
dievčenský ako chlapčenský a  ľudia, ktorí ju nepoznali, ju 
väčšinou oslovovali v ženskom rode. A to sa jej aj páčilo.   

Časom začala mávať depresie, čo si dala do súvisu s tým, 
že žije život niekoho iného. „Bol to neudržateľný psychický 
rozpor, ktorý bolo potrebné rázne a navždy ukončiť.“

Ženy prijali Janu Petrek bez predsudkov, no muži, až na 
niektoré výnimky, nie. Prišla o  všetkých priateľov, no 
priznáva, že jej to až tak nie je ľúto. Vo svete žien našla 
duchovné bohatstvo, ktoré by ako muž nikdy nespoznala.

Ako hlavný architekt mala voľnú ruku

Jana vyštudovala architektúru a geografiu a hoci sa na-
rodila v Trenčianskych Tepliciach, vždy ju lákalo žiť pod 
Tatrami. „V Ružomberku hľadali hlavného architekta, tak 
som sa prihlásila a vzali ma.“

Na oddelení územného rozvoja a  koncepcií pôsobila de-
vätnásť rokov. Spomína si, že počas jej pôsobenia mala 
rozhľadených šéfov, ktorí priznali, že mechanizmom, na 
základe ktorých mesto funguje, sa rozumie ďaleko lepšie 
ako oni. A tak jej dali voľnú ruku.

Odborný tím jej oddelenia mal na starosti ochranu prírody, 
inžinierske siete, dopravu či energetiku. „Okrem riadiacej 
činnosti som sa venovala definovaniu regulačných prvkov 
územného plánu mesta, tvorbe ekonomickej a hospodár-
skej koncepcie rozvoja mesta, zastupovala som záujmy 
mesta a regiónu v tvorbe územných plánov vyšších územ-
ných celkov na úrovni krajov i celého Slovenska.“

Funkciu hlavného architekta zastávala v čase, keď mesto 
odobrilo súkromnému investorovi, aby kaštieľ prerobili 

na hypermarket takým spôsobom, že časť historickej pa-
miatky asanovali a druhú časť zrekonštruovali. Hovorí, že 
v tom čase existovali len dve možnosti. „Buď padne celý 
kaštieľ, alebo sa zachráni aspoň časť. Ja som podporila 
druhú možnosť. To, že časť kaštieľa, ktorá ostala stáť, 
dnes chátra, je otázkou vymožiteľnosti práva pramenia-
ceho zo zmlúv, ktoré mesto uzavrelo s investorom.“

Počas jej pôsobenia chceli súkromníci zastavať Kalváriu 
súkromnými domami. Dnes sa rovnaké snahy objavili 
v jej tesnej blízkosti. Hovorí, že hodnota, ktorú je potrebné 
zachovať, spočíva v samotnej štruktúre Kalvárie, nie v jej 
okolí. Atmosféra tvorená rytmom stúpajúcich kaplniek, 
môže existovať aj v súčinnosti so zástavbou, ktorá nena-
ruší ducha a pietu mesta. 

„Pozemky na Kalvárii majú vysoký potenciál polohovej 
renty, ktorý som navrhovala funkčne vymedziť pre budo-
vanie infraštruktúry cestovného ruchu. Mala som a stále 
mám pochybnosť o tom, že rodinné domy tento potenciál 
naplnia efektívnym spôsobom.“

Téma sa zvrtla aj na roky stagnujúcu bytovú výstavbu. 
„Právne úkony ohľadom vysporadúvania vlastníckych 
práv k pozemkom neboli v mojej kompetencií. Avšak ja sa 
na to pozerám tak, že chyba bola a  je na strane chamti-
vých občanov, ktorí vedú nekonečné súdne spory doslova 
o centimetre a za pozemky, ktoré sa od nich mesto snaží 
vykúpiť, pýtajú neadekvátnu výkupnú cenu.“

V Ružomberku našla svoj domov

Ružomberok sa Jane Petrek vpísal do srdca natrvalo. Po-
važuje ho za skutočné miesto narodenia, pretože až tu 
začala žiť ako žena a stala sa tak plnohodnotným člove-
kom. „Bývam tu, je to môj domov. Niekedy ma však mrzí, 
že obyvatelia Ružomberok neprávom zatracujú. A pritom 
mojim známym, ktorých mám veľmi veľa aj v zahraničí, 
sa mesto páči a hovoria o ňom len samé chvály.“

Hovorí, že Ružomberok je jedinečné mesto s nenapodobi-
teľnou štruktúrou ulíc, uličiek či malých námestí. Má svoj-
ho ducha a určite nie je mestom tieňov. „Teší ma, že táto 
hrozba sa už stala minulosťou a že budúcnosť, ktorú som 
pretavila do územného plánu, sa pomaly napĺňa a viem, že 
moje predstavy sa určite raz stanú skutočnosťou.“

„Mrzí ma, že obyvatelia Ružomberok 
neprávom zatracujú.“

Jana Petrek, bývalá hlavná architektka mesta
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Husto sneží, vločky sa otravne zachy-
távajú na mihalniciach. Na bezcieľne 
potulky mestom nie sú veľmi vhodné 
podmienky, ak nie ste vyzbrojení vrs-
tvami textílie. Obnažené ruky v styku 
s  nízkou teplotou po čase začínajú 
krehnúť, chcelo by to interiér s funkč-
ným vykurovaním. 

Útočisko mi dočasne poskytne vyše 
storočím ošľahaná žltá budova na uli-
ci Scota Viatora. Už dvanásť rokov je 
to aj jej účelom. 

Ideálne by bolo, keby tu človek vkro-
čiť nemusel. No keď existenčná tiaž 
pritlačí a  bydliskom sa stane ulica, 
Útulok pre občanov bez prístrešia je 
mostíkom, ktorým sa možno odraziť 
od svojho osobného dna. 

Útulky aj nocľahárne by mali ubytova-
ciu službu poskytovať na dobu určitú. 
Zväčša na rok.  Tu môžu núdzni pobud-
núť aj dlhšie. „U nás ich po roku nevy-
hadzujeme, dávame im šancu, aby sa 
posunuli ďalej. Niektorí sú tu aj dva, 
tri roky,“ hovorí o  fungovaní ružom-
berského útulku jeden z jeho správcov, 
Tomáš Zvada, a  dodáva, že v  tom nik 
nevidí problém. Samozrejme, sú aj ľu-
dia, ktorí zhovievavý systém zneužijú. 

Zvada si myslí, že na ulici žije dosť 
ľudí, ktorí by potrebovali pomoc ta-
kéhoto zariadenia – „nakopnúť sa“, 
vyriešiť si finančné problémy, dlžoby, 
osobné bankroty, alebo sa spojiť s ro-
dinou. V  meste je približne 45 až 55 
bezdomovcov, i keď časť z nich do Ru-
žomberka prišla z iných miest. 

Lenže to by o pomoc museli mať zá-
ujem. Porekadlo „kde je vôľa, tam je 
cesta,“ tu variuje na „cesta by aj bola, 
ale chýba vôľa.“ Odráža sa to aj na ob-
sadenosti. 

Plno iba v zime 

V útulku môže bývať 15 osôb.  Podľa 
štatistík je v  lete naplnený viac ako 
z  polovice. Odlišná situácia nastáva 
v  zime. December je hraničný, prídu 
prvé mrazy a vrátia sa aj takí, čo už 
v zariadení neboli aj dva mesiace. Do 
februára, marca je v útulku plný stav. 

V prípade potreby zriaďujú provizórne 
lôžka. „Keď príde sanitka a aj s policaj-
tmi dovezú bezdomovca, nenecháme 
ho zmrznúť, spravíme prístelok,“ ho-
vorí správca o potrebných opatreniach 

Vlaková stanica, opustené zničené domy či garáže sú bežné lokality bezdo-
movcov. Do útulku väčšina zamieri, iba keď začne oziabať.

Text: Nikola Marhefková     Foto: autorka

Útulok – pomocná ruka, ktorej 
sa bezdomovci chytia iba 
v najväčších mrazoch
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pri plnej kapacite. Priestory budovy 
však majú tiež svoje limity, rozšíriť 
miesta môžu maximálne na 20 lôžok. 

Keďže je v období zimy plný stav, zau-
jímalo nás, či nie je lôžok málo. „Podľa 
informácií, ktoré radnica pravidelne 
zbiera, kontroluje a valorizuje, súčas-
ná kapacita je dostačujúca,“ potvr-
dzuje hovorca mesta Viktor Mydlo. 

Možno konštatovať, že niektorých 
bezdomovcov do útulku v zime zláka 
ani nie tak túžba po novom živote, 
ako absencia tepla. Okrem poste-
le o  pomoc navyše záujem nejavia. 
„Ráno prídem do roboty a  ten človek 
tu už nie je,“ hovorí správca na margo 
ľudí dovezených záchrannou službou. 

„Čo vám budem hovoriť – väčšina 
bezdomovcov sú alkoholici. A  medzi 
sebou si hovoria, ako to tu funguje. 
Väčšine vadí zákaz alkoholu a  že im 
dávam fúkať,“ mieni správca, že práve 
to je hlavný dôvod, prečo bezdomovci 
odmietajú služby útulku. 

„Možno im ten život vyhovuje. Alebo si 
na to tak zvykli, až nadobudli pocit, že 
už viac nepotrebujú,“ zamýšľa sa Zvada, 
ktorý má skúsenosti ako sociálny pra-
covník aj z terénu. „Keď človek roky po-
píja, už veľmi nerozmýšľa nad zmyslu-
plnými vecami, ktoré by v živote riešil. 
Celý jeho denný plán je – odkiaľ vziať na 
víno a zohnať dačo do úst,“ vysvetľuje, 
ako sa dlhoročným bezdomovcom zre-
dukuje zmysel existencie. 

Návrat späť 

„Dvere sú otvorené každému, kto má 
záujem. Niektorí sa šance chytia,“ 
hovorí Zvada o  ľuďoch, ktorí sa po-
zviechali a chodia do práce. „Keby ste 
ich stretli na ulici, tak nemáte šancu 

povedať, že je v takejto núdzi a nemá 
vlastné bývanie.“ 

Nie je to jednoduchý proces. Ľudia 
často prídu do útulku bez čohokoľ-
vek materiálneho – ale s  niečím len 
predsa. S vyvinutou nedôverou. „Keď 
je niekto roky na ulici, stratí všetky 
svoje sociálne kontakty. No a  čo sa 
deje medzi partiou – idú si kúpiť víno 
a oklamú sa aj o  to. Takže oni nedô-
verujú nikomu. Ani sem, keď prídu,“ 
menuje počiatočné úskalia Zvada. 

Pri otázkach odpovedajú stroho, 
mnohokrát klamú, nepovedia úplnú 
pravdu. Dôvera sa tak buduje ťažko. 

Hoci ide o individuálnu záležitosť, zvyk-
ne platiť priama úmera – čím je človek 
dlhšie na ulici, tým viac stráca svoje 
návyky a ťažšie sa začleňuje do života. 
Badateľným ukazovateľom je hygiena. 
„Načo sa budem sprchovať, veď som sa 
pred dvomi týždňami, veď von prší,“ vy-
počul si Zvada aj takéto argumenty. 

Aký je teda recept na ich namotivo-
vanie zaradiť sa do bežného života? 
Správca radí postupné kroky. Naj-
skôr sa s nimi rozprávať, získavať si 
dôveru, ukázať možnosti, spojiť sa 
s rodinou. Aj keď kontaktu s rodinou 
sa po desiatich, pätnástich rokoch 
hanbia či boja. 

„A  takýmito malými postupnými 
krokmi ich dovediete k  poznaniu, že 
áno, v  tom živote na niečom záleží 
a oni si to potom začnú uvedomovať. 
Len sa do toho potrebujú dostať,“ pre-
zrádza Zvada svoje skúsenosti. 

Človek musí sám chcieť 

Pracovníci útulku pomáhajú tiež pri 
sprostredkovaní práce. „Malo by to byť 
hlavným cieľom človeka. Bez roboty 

to nejde. Ak chcú robiť, tak minimál-
ne verejnoprospešné práce. Ak na to 
majú,“ rozpráva Zvada. Mnohí sú zra-
není alebo v  zlom zdravotnom stave. 
V  prepúšťacej správe sa síce uvádza, 
že daný človek je schopný chôdze, ale 
nie vždy to zodpovedá realite. 

Aj tu má však správca skúsenosti, že 
musia kooperovať obe strany. „Vy-
bavil som prácu celej rodine. Ženy 
mi povedali, že tam boli. Tak som si 
to overil. Vysvitlo, že ma oklamali. 
Pokiaľ človek sám nechce, ťažko mu 
pomôcť,“ formuluje múdrosť apliko-
vateľnú vo viacerých oblastiach. 

Ojedinele sa môže stať, že človek si 
sám nezaviní to, že skončí na ulicu. 
No vo väčšine prípadov za to nesie 
časť zodpovednosti. „Môže sa to začať 
napríklad problémami v rodine. Alko-
hol, automaty, nasleduje rozvod. Ide 
o  to, aby si to človek uvedomil a  po-
vedal, že to chce napraviť. To mnoho 
z  týchto ľudí v  sebe nemá,“ smutne 
konštatuje Zvada.

„Pokiaľ človek sám 
nechce, ťažko mu 
pomôcť.“

Tomáš Zvada, správca 
ružomberského útulku

Inzerujte v Ružomberskom magazíne!
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk
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Nájomný vrah s príznačným menom Démon dostáva „zákazku“ od šéfa žilinského podsvetia -  od-
strániť konkurenciu, ktorá si robí zálusk na jeho rajón. Popravy pritom majú byť vykonané so špe-
cifickým podpisom – podľa dvanástich Herkulových úloh. Popri vraždách sa paralelne vyvíja príbeh 
nezvestného Ivana, po ktorom pátra matka. Ružomberský autor, o ktorom sme písali aj v septembro-
vom vydaní Ružomberského magazínu, ukuchtil príbeh, kde je hlavnou ingredienciou napätie. A na 
záver ho dochutil prekvapivými zvratmi.

KNIHA
Roman Kulich – Pomsta (Marenčin PT, 2018)

Aj tento rok zaplnia ulice mesta folkloristi a bursovníci z Ružomberka, Liskovej, Liptovských Revúc 
a iných dolnoliptovských obcí. Tradičné ukončenie fašiangového obdobia vyvrcholí pochovávaním basy 
vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku.

AKCIA
Fašiangový sprievod mestom (centrum mesta a Veľká dvorana 
KDAH, 4. marec)

V decembrovom čísle sme priniesli rozhovor s etnologičkou a etnografkou Ivetou Zuskinovou. Dáma, 
ktorá vie o minulosti Liptova viac, ako ktokoľvek z nás, sa dá počúvať oboma ušami. Zaujímavosti 
z tradícií a zvykov nášho regiónu sú typom informácií, ktoré by sme mali jednoducho poznať. Veď 
predsa sme nejakí Liptáci, či nie?

UDALOSŤ
Iveta Zuskinová – Ľudová kultúra Liptova (Mestská knižnica, 14. marec)

Zakrvavená biela košeľa na zastávke MHD. Aj touto formou púta pozornosť očakávaný debut Teodora 
Kuhna. Po Únose ide o ďalší film inšpirovaný trpkými slovenskými reáliami. Tento raz sa námetom 
stal dodnes nevyriešený prípad študenta Daniela Tupého, ktorého pred trinástimi rokmi zabila skupina 
neonacistov.

FILM
Ostrým nožom (Kino Kultúra, 21. – 25. február)

S blížiacou sa jarou vyvrcholí basketbalová i stolnotenisová extraliga, futbalisti vstúpili do boja 
o pohárovú Európu. Na Maline Brde nás čakajú (ak sneh vydrží) viaceré lyžiarske preteky, vráta-
ne Slovenského pohára v skialpinizme či Majstrovstiev Slovenska v alpskom lyžovaní detí a mlá-
deže. Hlavne sa však nezabudnite hýbať vy. Beh, bicykel, plávanie, turistika – blížiaca sa jar je 
ako stvorená na intenzívnejšiu fyzickú aktivitu.

ŠPORT
Jarné športovanie

Zdroj: sme.sk
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Jednoducho máte ten pocit, aký zažívajú herci, ktorí sa z niekdajšej role šaškov a zabávačov ľudu prepracovali na mo-
rálne kapacity, ktoré riadia, kritizujú a usmerňujú. 

Odrazu chápete, aké ťažké je nezblbnúť a nenechať sa opantať mocou a pocitom slávy. Je to nenahraditeľná skúsenosť, 
ktorou by si mal prejsť každý z nás. Nech vieme, ako naše hviezdičky trpia.

Takže ako na to? Prejdite sa pred kamerami pri vstupe do Lidla. 

P. S. Toto nie je skrytá reklama.

Točí ma telka!
Konečne absolútne demokratická televízia. Ten pocit, keď ste na obrazovke a mô-
žete si povedať skutočne čokoľvek – bez cenzúry a bez toho, že vás niekto prepne.

Text: Anna Šenkeríková
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Samuel Štefan Mahút, doktorand na 
Katedre filozofie Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
člen Akademického senátu KU.

Kto navštívil niektorú zo západoeu-
rópskych „študentských metropol“, 
kde je univerzita neraz taká stará ako 
samotné mesto, ten sa pri tejto téme 
len pousmeje. Kto však porovná Ru-

žomberok napríklad s podobne veľký-
mi Topoľčanmi, ten zrejme dospeje ku 
kladnému stanovisku. 

Čo robí mesto študentským mestom? 
Je to lokalizácia univerzity v  jeho 
katastri? Prítomnosť študentov me-
dzi jeho obyvateľmi? Alebo dokonca 
spätosť ducha mesta s  univerzitou? 
Pre koho je podstatná prvá otázka, 
ten Ružomberok za študentské mesto 
určite prehlási – sídli tu predsa uni-
verzita, čím sa spomínané Topoľčany 
pochváliť nemôžu. 

S  odpoveďou na druhú otázku to už 
nie je také jasné. Katolícka univerzita 
má síce niekoľko tisíc študentov, no 
len malá časť z nich ostáva v Ružom-
berku cez víkendy, určite aj zásluhou 
bezplatnej vlakovej prepravy. Prítom-

V meste sídli niekoľko 
stredných škôl, ale aj 

Katolícka univerzita. Na 
aglomeráciu veľkosti 

Ružomberka je to výni-
močná vec. Pýtali sme 

sa stredoškolákov aj 
vysokoškolákov, či vôbec 
a prečo sa cítia u nás ako 

v študentskom meste.

Je Ružomberok
študentské mesto?
Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák
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nosť študentov aktívne pociťujú azda 
len obyvatelia Políka či Klačna. 

Napokon je tu tretia otázka: duch 
mesta a  univerzita. Ružomberok ne-
vznikol ako univerzitné mesto a snáď 
by existoval aj keby KU zanikla. V ob-
lasti kultúry, športu či „mestského ži-
vota“ je medzi Ružomberkom a KU len 
niekoľko prienikov. 

Asi nik otvorene netvrdí, že „Ružom-
berok priam dýcha študentstvom“. Nie 
je to však nezmeniteľným pravidlom.

Boris Kočko, študent predškolskej 
a elementárnej pedagogiky na Peda-
gogickej fakulte Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku, člen Akademické-
ho senátu KU

Už to budú tri roky, odkedy vnímam 
Ružomberok ako mesto môjho uni-
verzitného štúdia. Ako zástupca štu-
dentov v  orgánoch univerzity často 
diskutujem so študentmi o  Ružom-
berku ako univerzitnom meste. 

Časti študentov úplne stačí, že si po 
škole môžu vybrať z  niekoľkých útul-
ných, veľmi príjemných kaviarní alebo 
si vedia dať v  meste dobrú a  zároveň 
lacnú večeru. Veľa študentov využíva 
aj možnosť kultúrneho vyžitia, najčas-
tejšie ide o návštevu kina. Myslím však, 
že takéto možnosti majú byť v študent-
skom meste samozrejmosťou.

Od zmeny vedenia na pedagogickej 
fakulte sa študenti tejto fakulty tešia 
z viacerých zliav v rekreačných a špor-
tových strediskách, pizzerii či kaviarni.  

Ružomberok je študentským mestom. 
Otázkou je, do akej miery? Pre mňa je 
toto mesto, bohužiaľ, málo študentské.

Veľa vecí by sa mohlo zmeniť začatím 
diskusie medzi Katolíckou univerzi-

tou a mestom ako sa dostať bližšie ku 
študentom. Ako príklad uvediem, že 
každá univerzita pravidelne organi-
zuje akési dni univerzity, ktoré majú 
častokrát hlavičku festivalu. Tieto 
univerzity to nerobia samé, ale v spo-
lupráci s mestami a inými partnermi, 
toto v Ružomberku chýba.

Okrem iného je Ružomberok mesto, 
kde to po 22. hodine stíchne a nočný ži-
vot sa stráca, možno okrem dvoch klu-
bov. Preto študenti za nočným životom 
cestujú do Banskej Bystrice či Žiliny.

Martina Martinková, členka Študent-
skej rady Strednej zdravotníckej školy 
Márie Terézie Schererovej Ružomberok

Ružomberok je študentské mesto. 
Myslím si, že študenti majú pestrý 
výber stredných odborných škôl. Tak-
tiež vysokoškolsky sa tu môže človek 
vzdelať v rôznych smeroch, a preto tu 
študujú aj zahraniční študenti. 

Ja a  väčšina mojich priateľov z  Ru-
žomberka alebo okolitých miest sa tu 
cítime dobre, no chýba nám tu jedna 
multifunkčná budova na šport. 

Nájdu sa tu aj miesta, kde sa dá učiť 
so skupinou ľudí napr. knižnica Ka-
tolíckej univerzity, no v  strede mesta  

priestor na takéto aktivity nenájdeme. 

Myslím si, že pre kvalitný študent-
ský život študent potrebuje v  meste 
mať dobré autobusové spoje, internát 
v blízkosti školy, miesto, kde je možné 
sa stretnúť s  priateľmi a  mať mož-
nosť učiť sa tam, a  taktiež možnosť 
vykonávať praktickú časť štúdia, čo 
nám Ružomberok poskytuje. 

Osobne sa cítim v  Ružomberku ako 
študent veľmi dobre. Študenti z  Ru-

žomberka si vytvárajú aj určité sym-
boly, ktoré pochopí iba Ružomberčan, 
napríklad, stretneme sa pri vajci, 
a  s  týmito výrazmi oboznamujeme 
cezpoľných študentov.

Kristína Hrčková, študentka Gym-
názia v  Ružomberku, členka Mest-
ského študentského parlamentu

Ružomberok ponúka veľa možností 
štúdia. Budúci stredoškolák si môže 
vybrať hneď z niekoľkých odborných 
škôl či gymnázií a známa univerzita 
v našom meste tiež nechýba. 

Jednou zo silných stránok mesta sú 
umelecké školy, voľnočasové aktivity, 
kluby a  občianske združenia, ktoré  
veľmi pomáhajú v  rozvoji študentov 
a  mesta samého. Realita nášho škol-
stva však nespĺňa podmienky, aké sú 
vyžadované. Niekedy je viac menej 
a kvalita by mala prevažovať kvantitu.

Z môjho pohľadu, a určite aj z pohľa-
du iných študentov, Ružomberok na-
priek jeho rôznorodým ponukám nie 
je príliš študentské mesto. Rovnako 
ako ľudia odchádzajú z mesta za prá-
cou, takisto odchádzajú aj za školou, 
študentským životom.

Študenti sa tu môžu cítiť aj príjemne 
v  spoločnosti ostatných, ale vďaka 
klesajúcej úrovni nie sú naše školy lá-
kavé. Veľakrát za to môže neuspoko-
jivé zariadenie školy či nedostatočne 
kvalifikovaní vyučujúci. 

Mesto by sa mohlo efektívne rozvinúť 
v tvorbe akcií pre študentov, študent-
ských zariadení, študovní...

Ružomberok je mesto plné stredoškol-
ských aj vysokoškolských študentov. Je 
najvyšší čas ho zmeniť na mesto, v kto-
rom sa im bude aj dobre a prijateľne žiť. 



28 - história

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Narodili ste sa v Nitre tesne pred pádom komunizmu, ale 
vyrastali a žili ste v Ružomberku. Ako ste sa sem dostali?

Vďaka otcovi, ktorý je vojenským lekárom a v roku 1990 
dostal umiestenku do Ružomberka. Vo vojenskej nemoc-
nici pôsobí dodnes ako prednosta kliniky vnútorného le-
kárstva. Dlhé roky sme žili na Klačne, kde som chodil aj na 
základnú školu. Mama v nej učí dodnes. V roku 2010 sme 
sa presťahovali do Partizánskej Ľupče. 

Kedy ste sa začali zaujímať o históriu?

Už počas štúdia na osemročnom štátnom gymnáziu. Zau-
jímalo ma hlavne obdobie prvej polovice 20. storočia, naj-
mä druhá svetová vojna. Po strednej škole som pokračoval 
v štúdiu histórie na Fakulte humanitných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzičasom sa premenova-
la na Filozofickú fakultu a momentálne na nej pôsobím ako 
odborný asistent na Katedre európskych kultúrnych štúdií. 

Zrejme ste boli dobrým študentom, keď si vás nechali 
na fakulte a vaša diplomová práca získala cenu dekana. 
O čom ste ju písali?

Venoval som sa pôsobeniu Hlinkovej gardy v Pohronskej 
župe, keďže stále viac ma priťahovala téma politického 
radikalizmu a nacionalizmu.

Pohronská župa sa nachádzala približne na území 
dnešného Banskobystrického kraja, kde bol štyri roky 
županom Marian Kotleba. Medzičasom so svojou ĽSNS 
dostal aj do parlamentu. Svedčí to o tom, že politický ra-
dikalizmus a nacionalizmus nie sú len historickými, ale 
stále živými fenoménmi?

Posledné dve storočia ukazujú, že nacionalizmus je jed-
ným z  najsilnejších prvkov identity Európanov a  keď 
nastanú príhodné dobové podmienky, dokáže byť nebez-
pečný. Najmä po druhej svetovej vojne si nacionalizmus 

Rozprávali sme sa s historikom Antonom Hruboňom, ktorý pochádza z Ružom-
berka a je autorom úspešnej knihy Alexander Mach. Radikál z povolania.

Text: Imrich Gazda     Foto: archív A. H.

Ružomberok bol v minulosti 
príkladom úspešného startupu
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spájame najmä so šovinizmom, vojnovými zločinmi a ge-
nocídami. Môže mať ale aj svoju pozitívnu stránku, ktorá 
s prejavila v 19. storočí pri formovaní moderných národov. 

Hrozí, že nacionálne vášne môžu opäť raz vzplanúť, ale-
bo sú tieto hrozby už vecou minulosti?

Náš kontinent od roku 1945 nezažil žiadny globálny voj-
nový konflikt. Boli sme svedkami lokálnych konfliktov na 
Balkáne alebo momentálne na Ukrajine, ale odhliadnuc od 
nich prežívame najdlhšie mierové obdobie v histórii. Mys-
lím si, že je to aj vďaka tomu, že povedomie o druhej sve-
tovej vojne je ešte pomerne silné, stále máme medzi sebou 
ľudí, ktorí prežili vojnové hrôzy na vlastnej koži.

Otázne je, nakoľko si toto povedomie dokáže osvojiť na-
stupujúca facebooková generácia, pre ktorú je druhá sve-
tová vojna už len obyčajnou historickou udalosťou, naprí-
klad ako francúzska revolúcia.

A netreba zabúdať ani na to, že dôležitou hrádzou voči te-
ritoriálnym konfliktom je aj Európska únia, v rámci ktorej 
žiadne viditeľné hranice neexistujú a hraničné spory nie 
sú bezprostredne aktuálne.

Takže výzvou, ktorá pred nami stojí, je uchovávanie his-
torickej pamäte?

Áno, považujem to za kľúčové.

Ako by ste tejto facebookovej generácii priblížili postave-
nie nášho mesta v prvej polovici 20. storočia?

Ešte v poslednej tretine 19. storočia bol Ružomberok pro-
vinčným mestečkom a  vôbec nebolo jasné, či centrom 
Liptova bude on, Liptovský Svätý Mikuláš alebo Nemec-
ká Ľupča. Najmä vďaka košicko-bohumínskej železnici sa 
však Ružomberok začiatkom 20. storočia stal úspešným 
startupom. Postavili sa tu moderné priemyselné závody, 
takže Ružomberok získal postavenie ekonomického tigra 
horného Uhorska. V dôsledku toho sa zvyšoval počet oby-
vateľov, ľudia sem za prácou prichádzali a  neodchádzali 
tak, ako to vidíme dnes. 

Tento status si mesto udržalo až do konca druhej svetovej 
vojny, po ktorej sa to zo známych dôvodov začalo preklá-
pať v prospech Mikuláša.

Ružomberok v spomínanom období nebol len priemysel-
ným, ale aj kultúrnym a vďaka Andrejovi Hlinkovi aj po-
litickým centrom krajiny.

Áno, svojho času bol piatym najväčším mestom na Slo-
vensku. S  otcom momentálne pripravujeme publikáciu 
Ružomberok na historických pohľadniciach, na ktorých je 
krásne vidieť život pulzujúci na uliciach Podhora a Mosto-
vá v medzivojnovom období. Neskôr v období Slovenského 
štátu sa z  Ružomberka stalo akési druhé hlavné mesto 
krajiny, keďže bol spojený s  kultovou osobou ľudáckeho 
režimu Andrejom Hlinkom, ktorý tu bol pochovaný.

Spomenuli ste knihu, ktorú pripravujete so svojím otcom. 
Pred dvoma rokmi ste takisto spoločne vydali publikáciu 
Vojenská nemocnica v Ružomberku na historických po-
hľadniciach a  fotografiách. Ako ste sa dostali k  týmto 
zbierkam?

Všetky pohľadnice a fotografie, ktoré sme použili, má otec 
v súkromnom vlastníctve, je ich niekoľko tisíc. Do knihy, 
ktorá vyjde na prelome marca a apríla, sme vybrali a otex-
tovali približne 400 záberov. Záujemcovia si tak budú môcť 
pozrieť rôzne budovy a  zákutia, ktoré boli zachytené od 
konca 19. storočia, kedy sa začali pohľadnice vyrábať, až 
do roku 1945.

Koncom uplynulého roka ste vydali monografiu o  Ale-
xandrovi Machovi s podtitulom Radikál z povolania. Pred 
Vianocami sa dokonca objavila v rebríčkoch najpredáva-
nejších kníh. Prečo ste jej dali tento názov?

S vydavateľom sme hľadali podtitul, ktorý by bol komerč-
ne atraktívny a zároveň výpovedný. No a Mach sa naozaj 
od začiatku svojej kariéry v 20. rokoch minulého storočia 
profiloval ako radikál. Bol ním ako novinár aj ako politik, 
ktorý sa hlásil k fašistickým ideám. Nehovoriac o jeho pô-
sobení na čele Hlinkovej gardy a  prístupe k  riešeniu ta-
kzvanej židovskej otázky.

Má Ružomberok šancu reštartovať sa a stať sa podobne 
úspešným mestom, akým bol pred sto rokmi?

Ružomberok je bezpochyby významným historickým 
mestom, ktoré zároveň má dosiaľ nevyužitý turistický po-
tenciál. Ten dokáže potiahnuť aj provinčné mestá, medzi 
ktoré, priznajme si to, patrí dnes aj naše mesto. 

Chcelo by to skvalitniť urbánny marketing, najmä viac ťa-
žiť z bohatej minulosti mesta, na ktorej by sa dala postaviť 
jeho identita aj smerom k  turistom. Samému mi v  hlave 
vŕta jeden s  tým súvisiaci perspektívny projekt. Snáď 
bude dosť času, priestoru i vôle ho zrealizovať.

„Ešte v poslednej tretine 19. 
storočia bol Ružomberok 
provinčným mestečkom a vôbec 
nebolo jasné, či centrom Liptova 
bude on, Liptovský Svätý Mikuláš 
alebo Nemecká Ľupča.“

Anton Hruboň, historik
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Samotná organizátorka Ivana Veselovská z  Liptovskej 
Lúžnej, pôvodom Žilinčanka, hostí privítala v  kroji po 
svojej starej mame, ktorá pochádzala z  obce Lutiše pri 
Terchovej. 

„Ušila ho po roku 1940, je trošku iný ako klasický terchov-
ský, keďže stará mama chodila brigádovať do Hurbanova 
a čerpala inšpirácie od žien, ktoré boli z rôznych kútov Slo-
venska,“ prezrádza 31-ročná Ivana.

„Musím podotknúť, že s maminou sme ho žehlili asi dve 
hodiny,“ usmieva sa, rozprestierajúc tmavú plisovanú 
sukňu. „Naši predkovia síce nemali také vymoženosti ako 
máme my, no dokázali z  mála vytvoriť veľa. My sme už 
spohodlneli a zleniveli.“

Zohraná partia

Prvého ročníka krojovaného plesu sa zúčastnilo viac ako sto 
hostí rôznych vekových kategórií. „Mnohí ľudia majú kroje 

doma, no nemajú toľko možností ich prevetrať,“ približuje, čo 
stálo za myšlienkou prípravy plesu organizátorka Ivana.

„Vždy ma inšpirovala truhlica mojej starej mamy – tie far-
by a materiály, ktoré ukrývala. Keď som si kedysi zisťova-
la užitočné informácie o  krojoch, všimla som si, že staré 
mamy o nich hovoria s veľkou hrdosťou a s niekdajším ži-
votom na dedine sa im spájajú veľmi príjemné spomienky. 
Radosť z tradícií by som rada oživila aj u nás v obci,“ dopĺňa.

(Ne)tradičný ples zožal veľký úspech. Šikovným miestnym 
ženám, ktoré sa na jeho príprave podieľali, nič neuniklo. 
Mysleli na ľudovú výzdobu, jedlá, kvalitnú muziku, bohatú 
tombolu, tematicky ladený program aj fotokútik.

Hlavnou cenou v tombole bol mužský kroj z dielne miest-
nej obyvateľky Martiny Kasančíkovej. „Kroje som začala 
šiť, keď sa mi narodili deti. Je to druh odevu, ktorý len 
tak ľahko nezoženiete, a tak som sa do toho pustila sama. 

Na prvom ročníku krojovaného plesu sa to nehmýrilo len lúžňanskými krojmi. 
Zavítali sem aj obyvatelia neďalekých obcí, naskytol sa pohľad na šarišský či vý-
chodniansky kroj, cestu na dolný Liptov merali aj Poliaci.

Text:  Anna Šenkeríková     Foto: autorka

V Liptovskej Lúžnej
si zaplesali v krojoch
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Predtým som bola folkloristka, takže viem, ako má náš 
kroj vyzerať. Na internete to nenájdete,“ sumarizuje.

Pani Martina na ples zabezpečila aj sladké dobroty. „Pri-
pravila som buchty, štrúdle, suché koláčiky. Tieto dni som 
trávila hlavne pečením.“ 

Keď si dvaja rozumejú

Na svoje si však prišli aj tí, čo sa nevedia dojesť mäsa. Na 
preplnených stoloch nechýbali voňavé klobásky, údené 
kolená ani pečené prasa. Všetky tradičné pochúťky mohli 
hostia zapíjať napríklad aj domácou pálenkou. 

Práve tá rozžiarila oči 23-ročnému Timotejovi Blahunko-
vi z Bobrovca, ktorý sa na ples vybral dobrovoľne-nasilu. 
„Môže za to ona,“ kývne hlavou na usmievavú mladú diev-
činu po svojom boku. Je ňou 20-ročná Eva Vieriková z ne-
ďalekej Liptovskej Osady, ktorá sa následne veľmi energic-
ky ujme slova.

„Bolo to také spontánne,“ uvádza veci na pravú mieru. 
„Mám bratranca, ktorý má rád ľudové zábavy. Zaujal nás 
nápad krojovaného plesu, a  tak sme sa dohodli, že sem 
spolu pôjdeme.“

Na adresu organizátorov mladý pár nešetrí chválou. „Na prvý 
raz to zvládli skutočne perfektne, klobúk dole. Veľmi oceňu-
jem fotenie, ktoré zabezpečili hneď na začiatku, keď ľudia 
prišli pekne ustrojení. Mnoho ráz sa totiž hostia na podob-
ných akciách fotia už vytancovaní a spotení,“ hodnotí Eva.

„Chcel by som týmto pochváliť aj partiu do kuchyne a tiež 
tunajšie gazdiné, ktoré výborne napiekli, oceňujem aj živú 
hudbu Tomáša Uličného,“ skladá poklonu Timotej.

Tak ako väčšina návštevníkov, aj tento pár sem zavítal 
v  kroji. Eve a  jej kamarátkam ho darovala staršia pani, 
ktorá nemala potomkov.

Timotej si kroj zapožičal z  rekvizitárne bobroveckého 
ochotníckeho divadla. Prezrádza, že je zrejme z Hýb ale-

bo Východnej a čochvíľa sa púšťa do malého historického 
okienka: „V Bobrovci žili kedysi murári, ktorí chodili pra-
covať až do Pešti a  iných lokalít na juhu Uhorska, a  tak 
veľmi rýchlo presedlali na mestskú módu, preto sa bobro-
vecký kroj nezachoval.“

„Folklórny prvok sa v súčasnosti opäť vracia do módy, ľu-
dia chcú svoj pôvod čoraz viac ukazovať svetu. Teší ma, že 
väčšina hostí sem prišla v kroji a dúfam, že ten, čo mám 
na sebe, sa mi podarí uchovať aj pre moje deti,“ uzatvára 
Osaďanka Eva.

stručne

 ‣ Ivan Novák, dlhoročný klávesista a zakladajúci člen RK Jazz Band, odchádza z kapely. Pri 
tejto príležitosti mu radnica udelila ocenenie spojené so zápisom do pamätnej knihy.

 ‣ Film Trhlina podľa rovnomennej knihy ružomberského spisovateľa Jozefa Kariku videlo už 
viac ako 200-tisíc divákov.

 ‣ Do 22. februára je v Liptovskom múzeu sprístupnená výstava regionálnej výtvarnej súťaže 
Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova.

 ‣ Počas februára si v priestoroch múzea môžete pozrieť výstavu Slovensko-slovinská dimen-
zia, ktorá približuje paralely a rozdiely medzi dvoma často zamieňanými národmi.

 ‣ Začiatkom mesiaca sme si pripomenuli 140. výročie narodenia náboženského spisovateľa, 
redaktora, učiteľa jazykov a jezuitu Jána Králička.

„Naši predkovia síce nemali také 
vymoženosti ako máme my, no 
dokázali z mála vytvoriť veľa.
My sme už spohodlneli a zleniveli.“

Ivana Veselovská,
organizátorka krojovaného plesu
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Na nohy si, samozrejme, nedávajte bežecké tenisky, ale 
topánky. Tie pripnite o lyže, do rúk vezmite palice a krás-
ny výlet môže začať. Realita zimných dní v Ružomberku 
priniesla aj opísané športové okamihy. 

Rekreačné behanie

V  našom meste je množstvo súťažných športových ak-
tivít, ale beh na lyžiach o medaily v  tomto storočí zatiaľ 
nezorganizovali. Výzva?

Argument, že snehové podmienky pre beh na lyžiach sú 
dobré tak týždeň-dva do roka, stojí na murovaných zákla-
doch. A to aj v Ružomberku, skoro podhorskom mestečku, 
v nadmorskej výške cez 500 metrov, kde je toho snehu ešte 
celkom dosť. 

A tak nezostáva iné, ako rekreačné behanie. Na to lákajú 
aj ľudia z Organizácie cestovného ruchu Liptov. Na webe 
propagujú lyžiarske bežecké trate, ktorých v Liptove nará-
tali dvadsať. Štyri sú v našom, dolnom konci. Nie sú jedi-

né, ale týmto garantujú úradníci z organizácie cestovného 
ruchu údržbu a permanentný online prehľad o ich stave. 

„Trasy sú voľne prístupné a starajú sa o ne zväčša bežecké 
kluby a obce, ktoré majú trasy vo svojom katastri. Na úpravu 
sú využívané skútre a v tradičných lyžiarskych strediskách 
používajú k úprave aj snežné pásové vozidlá,“ popisuje sta-
rostlivosť o bežecké trate v regióne stránka visitliptov.sk.

U nás sú všetky popísané stopy v okolí Hrabova a Malin-
ného Brda. Ale len dve z nich udržiava lyžiarske stredisko 
Malinô Brdo Ski & Bike.

„Na medvediu cestu medzi Hrabovom a Vlkolínskymi lú-
kami, ale aj medzi Hrabovom a Čutkovskou dolinou nevoj-
deme s ratrakom. Sú príliš úzke. Preto ich neudržiavame,“ 
zdôvodňuje Tomáš Gazdarica z lyžiarskeho strediska. 

Starajú sa však o  takmer dvojkilometrovú trať na Vlko-
línských lúkach, a  tiež priamo v  areáli strediska po ľavej 
strane zjazdovky do Hrabova, kde je takisto dvojkilometro-
vá trasa. „Obe udržiavame pre klasický aj korčuliarsky štýl. 

Už druhý deň vonku výdatne sneží. Teplota nevystúpila nad nulu ani raz. Chod-
níky zostali neodhrnuté. Ideálny čas obuť sa a ísť si zabehať.

Text: Peter Kravčák     Foto: autor

Behať, kým sa dá
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Ľudia si už zvykli a chodia si zabehať. Musím ale upozorniť, 
že sú viac členité. Predsa len sme v kopcoch, a tak ich odpo-
rúčame skôr zdatnejším lyžiarom,“ doplnil Gazdarica. 

Určite to nie sú Jizerky, Krkonoše, Králiky ani Skalka, ale 
na naše pomery osviežujúca zmena a najmä posun, ak nie-
kto trať upraví. Beháte síce okruh stále dookola, no účel 
to splní. Pohyb, čerstvý vzduch, príroda. Navyše, všetko 
máte čo by kameňom dohodil. Alebo lyžami dobehol.

Ružomberčania chodia inde

Hľadať Ružomberčanov v bielej stope sa nám však vyplatilo 
i v okolí. Mekkou bežeckých štamgastov je Ludrovská dolina.

„Ludrová je určite najkrajšia. Ste medzi horami, v  tichu, 
žiadny smog,“ opisuje svoju preferenciu Magda Mušutová 
z Ružomberka.

A  súhlasí aj Jozef Žvanda. Bežky neváha v  zime naložiť 
do auta a odviesť do Ludrovskej doliny aj o pol tretej po-
poludní. V zime mu na športovanie v doline už veľa času 
nezostáva, no napriek tomu sa mu to pre tu chvíľu pohybu 
v čistej prírode oplatí.

O bežkároch počuť aj v Ľubochnianskej doline. No skúšajú 
to aj na zasneženej Cyklokorytničke. 

„Som z Partizánskej Ľupče. Dá sa tam behať po poliach, 
kým nie je hlboký sneh. Cestu do doliny zvyčajne posypú, 
a tak vyhľadávame iné príležitosti. Najlepšie je v Kokave, 
Žiary-Smrečanoch, tam je to krásne upravené. Alebo po-
tom Pavčina Lehota a Závažná Poruba pri Liptovskom Mi-
kuláši,“ hovorí Igor Sokol, ktorého sme stretli na bežkách 
práve na chodníku popri rieke Revúcej.

„Sem som prišiel na bežkách prvýkrát. Zavolali ma ka-
maráti, turisti. Poznám cestu z  letných bicyklovačiek, 
tak to skúšam aj v zime.“

Počas prípravy a fotenia sa s partiou kamarátov nám poroz-
prával o  bežeckých trasách na Orava. Rozprávka. „V  každej 
dedine pomaly majú nejakú stopu. Priam sa predbiehajú, kto 
urobí lepšie podujatie, krajšiu trať. Veľmi radi tam chodíme,“ 
hovoril o neďalekých dobrodružstvách na bežkách Igor Sokol.

Bez lístka

Po Cyklokorytničke sa na Podsuchú vybrala aj Magdaléna 
Hrivniaková. Prišla z Bardejova. Manžel lyžoval na Mali-
ne, ona však uprednostňuje bežky.

„Zastavím, kde chcem, kedy chcem, ako chcem, nemu-
sím si kupovať lístok. Môžem sa hrať na lyžiara a funguje 
to, bez ohľadu na to, v akej som kondícii,“ smeje sa žena 
v  stredných rokoch, ktorá už má pobehané mikulášske 
a tatranské bežecké trate. Škoda, že tu nie je strojová sto-
pa, ale zima je výborná, takže všetko sa dá zvládnuť.

Zuzana Hanesová je z Ružomberka. Pravidelne chodí be-
hávať – sama alebo s kamarátkami. Ako hovorí, aby si uži-
la trochu prírody a dostala sa aj trošku ďalej od ľudí.

„V  Ružomberku nie je pre nás dôchodcov veľa možností 
na pohyb. S miestom na bicyklovanie to nie je ktovie čo, 

veď aj táto Cyklokorytnička je katastrofálne úzka, no tak 
si musíme pomôcť ako sami vieme, ak chceme pre seba 
niečo urobiť. Napríklad aj bežkovaním, keď sa dá.“

Najradšej chodí na takzvané skaly, polia medzi Ružomber-
kom a Ludrovou, kde je vždy vybehaná stopa od viacerých 
rekreačných bežkárov. A behať sa dá vraj aj popod Likav-
ský hrad.

„Keď je pekne, pokocháme sa výhľadom až do Tatier a kecá-
me za jazdy,“ s radosťou vykladá o svojom koníčku Zuzana.

„Desať kilometrov na Podsuchú a  desať naspäť,“ prezrá-
dza Magdaléna Mušutová, čo ju v dnešný deň čaká. „Tam 
si hádam aj oddýchnete, dáte nejaký čajík,“ skočíme jej do 
reči. „No, samozrejme, veď bez toho to nejde. Ale toto je 
nenáročná trať, chodí tu mnoho dôchodcov. Odporúčam 
aj začiatočníkom, ak nevládzu, v Bielom Potoku sa otočia 
a vrátia,“ menuje výhody vodkyňa partie ružomberských 
turistov, ktorí sa v mrazivom januárovom dni vybrali na 
Cyklokorytničku. 

Ak už sa po tejto primárne cyklistickej trati vybrať v zime, 
tak najlepšie vraj od Podsuchej po Liptovskú Osadu. Na ten 
úsek sa podľa nej oplatí doviesť aj autom.

Nie je to však na Cyklokorytničke iba ideálne. Čiperná dô-
chodkyňa hovorí aj o  úskaliach. Päťkrát treba vyzúvať, 
prechádzať peši, či križovať hlavnú cestu, čo oberá o ča-
rovný pokoj, ktorý na bežkách očakávate.

„Predsa len, tu v doline je to plné smogu, najmä ak je ob-
lačnosť, z domov sa kúri. Behať v lese je ďaleko ekologic-
kejšie. A navyše, cítiť, že je tu rieka. Poriadny chlad z nej 
ťahá, to v Ludrovskej doline necítite,“ pridáva aj tie najde-
tailnejšie skúsenosti. 

Čo však narobíte, keď ideálna zima tu nie je nadlho. A tak 
treba behať, kým sa dá.

Partia bežcov na lyžiach počas výletu po Cyklokorytničke.
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Dvadsiateho prvého februára uplynul 
rok od úkladnej vraždy investigatív-
neho novinára Jána Kuciaka a  jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. Neha-
nebná vražda dosiaľ nevídaným spô-
sobom v  krátkej histórii samostat-
nej SR odzátkovala stoku plnú špiny 
a smradu a otriasla politickou scénou. 
Ktovie, čo sa ešte dozvieme a  čo sa 
v  našej stále ešte Džamahírii udeje. 
Lavína je už ale spustená.

Na odhalenie špiny bola potrebná od-
vaha, odhodlanie, charakter, tvrdá prá-
ca a  hlavne nesmierna túžba jedného 
mladého človeka odkrývať podvody 
v našej krajine. S nemým úžasom až zi-
momriavkami som si nedávno prečítal 
email vtedy 22-ročného vysokoškolské-
ho študenta žurnalistiky Jána Kuciaka 
adresovaný investigatívnemu novináro-
vi Tomovi Nicholsonovi. 

Citujem z  neho: „... chcem vyjadriť 
svoj obdiv k  Vašej práci. Som štu-
dentom žurnalistiky. Na tento odbor 
som sa prihlásil práve preto, že som 
chcel svoj život a  činnosť zasvätiť 
práci podobnej tej Vašej. Práve pre-
to, po vypuknutí kauzy Gorila, ste sa 
stali pre mňa vzorom a dôkazom, že 
takáto práca je stále možná, dôležitá 

a najmä má stále hlboký spoločenský 
význam,“ napísal mladý Kuciak Ni-
cholsonovi v roku 2012 v emaile, ktorý 
zverejnil na svojom blogu. 

Email pokračuje: „... práve najbližší me-
siac končím prvý stupeň môjho štúdia 
a ja by som si veľmi rád vyskúšal sku-
točnú prácu, so všetkým, čo obnáša.“ 
Z tých fatalistických viet dnes až mrazí.

Tí dvaja zavraždení mladí ľudia, Ján 
a Martina, mali spoločné sny a svojím 
malým prispením chceli pomôcť zme-
niť a očistiť svoju zašpinenú krajinu. 
Robili to naplno. Nakoniec až po hrob! 
Kto z nás má takú guráž?

Z  odvážneho študenta sa nakoniec 
stal top investigatívec, ktorého člán-
ky aj po smrti mnohým nedajú spá-
vať. Keď pred rokom vyšlo najavo, že 
nešlo o „obyčajnú“ vraždu, ale cieľom 
bol novinár kvôli svojej práci, ako po-
búrený občan, v  tom čase mestský 
poslanec, ale aj vydavateľ Ružom-
berského magazínu, ktorý tiež za-
mestnáva o nezávislosť sa usilujúcich 
novinárov, som zorganizoval pietne 
stretnutie pri pomníku Slobody. 

Keď sa v  iných mestách schádzali už 
stovky až tisíce protestujúcich, nás 
v Ružomberku prišlo približne dvadsať. 

O týždeň neskôr mi už bolo doporučené, 
aby som to neorganizoval a ani nevystú-
pil s príhovorom, odkázali mi, že to nie 
je pre politikov, rozumej poslancov. Asi 
som nebol dostatočne obyčajný človek.

Ale aj my v Ružomberku máme svoju 
špinu. A smrad. Mimochodom, ten tu 
už máme celé storočie. O permanent-
nom smrade, takzvanej natrónke, 
z  celulózky, miestnej hlavnej živiteľ-
ky, mi rozprával ešte starý otec. 

Spomínal tiež, ako v  čase hospodár-
skej krízy chodili chlapi pred bránu 
fabriky prosiť o prácu. Za komunistov 
sa kvôli smradu nechodilo protestovať. 
Ľudia vedeli, že by za to možno skon-
čili v lágri v Jáchymovských baniach, 
možno by sa im deti nedostali do školy 
a možno by museli robiť niekde kuriča.

Zato my sme si už pred tridsiatimi 
rokmi vydobyli právo na zhromažďo-
vanie a môžeme slobodne protestovať 
hoci do posledného dychu.

Je správne vyjadriť svoj názor a  aj 
protestovať.

Len sa vždy dobre prizrime, kto drží 
v rukách palicu!

In memoriam Jánovi a Martine
Robo Kolár
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MAREC
1.3., Ranný ateliér pre dospelých, Galéria Ľ. Fullu
1.3., Maškarný ples, školská jedáleň v Ľubochni
2.3., Karneval, Piváreň Nové Korzo
2.3., V. Farský večierok, Kultúrny dom v Černovej
2.3., Fašiangový karneval, Bešeňová

7.3., Predpôrodná príprava na dojčenie, Materské centrum Nevedko

8.3., Bližšie od teba (divadelné predstavenie), Synagóga

2.3., MFK Ružomberok - Michalovce, Futbalový štadión MFK Ružomberok
2.3., MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, Športová hala Koniareň
2.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
2.3., Belanský fašiang, Kultúrny dom v Bielom Potoku
2.3., Fašiangová bursa, Liptovská Lúžna
2.3., Bursa a bursovnícka zábava, Švošov
2.3., Ples Mondi SCP, Veľká dvorana KDAH
2.3., ŠK Montana Ružomberok - ŠK Vinica (šach), Hotel Kultúra
2.3., Batôžková zábava, Martinček
3.3., XXI. Fašiangový výstup na Mních
3.3., Podsuchá - Smrekovica - Ružomberok (prechod na bežkách)
3.3., ŠK Montana Ružomberok - TJ Slávia TU Zvolen (šach), Hotel Kultúra
4.3., Fašiangový sprievod mestom a pochovanie basy, centrum mesta a Veľká dvorana KDAH
4.3., Memoriál J. Ondečku v gymnastike MŠ a ZŠ, Telocvičňa Sokolovňa
4.3., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
5.3., Prázdniny u Fullu (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
5.3., Pochovávanie basy, Kultúrny dom v Liptovskej Lúžnej
6.3., Prázdniny u Fullu (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu

7.3., Prázdniny u Fullu (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu

8.3., Čechomor a Arzén (koncert), Veľká dvorana KDAH
8.3., Bližšie od teba (divadelné predstavenie), Ružomberok
9.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
9.3., Ružomberský medvedík (preteky v zjazdovom lyžovaní predžiakov), lyžiarske stredisko Malinô Brdo
10.3., XIV. Výstup na Veľký Choč
10.3., Výstup na Babky
11.3., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
12.3., Dotyky umenia (výstava a koncert pedagógov SZUŠ Dotyk), Synagóga
15.3., Koncert žiakov,  ZUŠ Ľ. Fullu
15.3., N. Milanová: Dejiny statočného národa slovenského (prezentácia knihy), Mestská knižnica Ružomberok
15.3., Ranný ateliér pre dospelých, Galéria Ľ. Fullu
16.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
16.3., Malinô Brdo parallel slalom (lyžiarske preteky pre verejnosť), lyžiarske stredisko Malinô Brdo
17.3., XI. Jozefovský výstup na Radičinú

18.3., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
19.3., Fullstar (spevácka súťaž), Kino Kultúra
19.3., Škoricovník (pásmo prózy a poézie), ZUŠ Ľ. Fullu
19.3., K. Mišovicová: Decká z mesta sa (ne)vedia biť (prezentácia knihy), Mestská knižnica Ružomberok
21.3., La Gioia a Simple Lounge Quartet (koncert), Veľká dvorana KDAH
22.3., Vynášanie Moreny, ZŠ Sládkovičova

23.3., XI. okresná súťaž v reze ovocných stromov, Penzión Gejdák
23.3., Učiteľský koncert SZUŠ Jánoš, Galéria Ľ. Fullu
23.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
23.3., Zimné sústredenie mladých hasičov, telocvičňa ZŠ Likavka
24.3., Oslavy 100. výročia založenia ochotníckeho divadla v Likavke, Kultúrny dom v Likavke
25.3., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
26.3., Koncert žiakov, ZUŠ Ľ. Fullu
26.3., Psychosomatika: Sebaúcta a rešpekt v živote (prednáška), Mestská knižnica Ružomberok
26. - 27.3., Hviezdoslavov Kubín, Kultúrny dom v Likavke

27.3., Fulla Piano 4 hands (súťaž v štvorručnej hre na klavíri), ZUŠ Ľ. Fullu
27.3., Ranené vtáčatá (recitačná súťaž), Mestská knižnica Ružomberok
28.3., Večer venovaný životu Židov v Ružomberku (potulky a beseda), Synagóga
28.3., Anglicko-slovenský čitateľský maratón, ZŠ Sládkovičova
28.3., Uvítanie detí do života, Kultúrny dom v Likavke
28. - 30.3., Cantare choraliter (festival stredoškolských speváckych zborov), Aula Jána Pavla II.
29.3., Klimaktérium (divadelné predstavenie), Veľká dvorana KDAH
29.3., Noc s Andersenom (večer pre deti), Mestská knižnica Ružomberok
29.3., Ranný ateliér pre dospelých, Galéria Ľ. Fullu
30.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
30.3., XXXVIII. Švošovská pätnástka (bežecké preteky), Švošov
31.3., Vynášanie Murieny, Biely Potok
31.3., Vynášanie Murieny, Lisková

Čo vieš o hviezdach (vedomostná súťaž ZŠ a SŠ), CVČ Elán
Ski memoriál Jána Gregora (lyžiarske preteky pre verejnosť), lyžiarske stredisko Malinô Brdo
Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí SPZ Ružomberok, Liptovské múzeum

18.3., Uzdravte svoje vnútorné dieťa (workshop), Ezoterika Kavena

23.3., Wastage, Coldblooded a All The Fury (koncert), Piváreň Nové Korzo

27.3., Expedičná kamera (festival cestovateľských filmov), Piváreň Nové Korzo
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