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Už viac ako rok píšeme o politike, kauzách, výnimočných
ľuďoch a nevšedných udalostiach. Prinášame vám reportáže zo zaujímavých miest ružomberského chotára,
stretávame sa s ľuďmi, telefonujeme, mailujeme, prosíme
a ďakujeme, ale, čo je hlavné, zostávame slušní a pokorní.
Presne takto vznikali aj články, ktoré si môžete prečítať
v treťom tohtoročnom čísle Ružomberského magazínu.
Hlavnou témou je zdravotný stav obyvateľstva v našom
okrese. Pozreli sme sa ako funguje prechod na bezplatné
obedy v našich školách, predstavíme vám najznámejšieho
ružomberského predajcu novín, vysvetlíme, o čom je kauza ťažby štrku v Ivachnovej a priblížime vám aj životné
príbehy troch sympatických ľudí – kožiara, drevorubača
a turistickej sprievodkyne.
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A ak sa ešte niekedy na vašich pleciach usalaší nechuť
a obklopia vás negatívni ľudia, zhlboka sa nadýchnite
a povedzte si, že máte nato, aby ste sa cez to s noblesou
preniesli.
Príjemné čítanie!

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

4 - spravodajstvo

Niektoré školy čakajú
rekonštrukcie,
doplniť musia aj kuchárky.
Dôvodom sú „obedy zadarmo“
Text: Nikola Marhefková

Foto: Výdaj obedov na ZŠ Klačno. Zdroj: Peter Kravčák

Rodinný rozpočet by mal byť trochu odľahčený. Na obedy deťom prispeje po novom štát. Vyplýva to z novely zákona, ktorú vlani v decembri schválil parlament.
Nárok na dotáciu v hodnote 1,20 eura
majú žiaci v poslednom ročníku materských škôl a žiaci základných škôl.
Predškoláci sa bezplatne stravujú už
od januára, od septembra začne novela platiť aj pre základné školy.
„Od januára, kedy vošla novela do
platnosti pre materské školy, sme žiaden problém nezaznamenali. Prechod
na obedy zadarmo je viac-menej len
administratívna záležitosť,“ zhodnotil hovorca mesta Viktor Mydlo.
Zároveň dodal, že až na pár výnimiek
je zvykom, že sa v materských školách stravujú takmer všetky deti. To
sa ale nedá povedať o žiakoch základných škôl. Preto sa školy musia na
zmenu náležite pripraviť.
„Po analýze stavu školských zariadení, ktoré sme si vypracovali, vieme, že v niektorých školách budeme

musieť pristúpiť k rekonštrukciám,
aby zvládli väčší nápor žiakov a detí,“
uviedol hovorca Mydlo.
Rekonštrukcie a vybavenie jedální
Jedna z najväčších rekonštrukcií prebehne v Základnej škole Zarevúca, kde
rátajú so 40-percentným nárastom
stravníkov. Z pôvodných 500 očakávajú 700 žiakov. Časť jedálne plánujú
prestavať na ďalšie výdajné okienko,
čo bude stáť približne 12-tisíc eur.
Väčší stavebný zásah bude potrebný
aj v Základnej škole Klačno. Kuchyňu
zväčšia aj na úkor súčasnej jedálne,
nová vznikne v uvoľnených priestoroch prvej triedy materskej školy na
prízemí. Rekonštrukciu zadali projektantovi, cena prestavby tak bude
známa až po spracovaní projektu. Rekonštrukčné práce plánujú realizovať
počas letných prázdnin.
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Príprava na realizáciu novely si vyžiada nielen kapacitné rozšírenie jedální, ale aj dokúpenie potrebného vybavenia. Od sporákov, konvektomatov,
chladničiek, riadu až po stoly.
Radnica zatiaľ predpokladá, že výdavky v približnej hodnote 150-tisíc
eur, bude hradiť z vlastných zdrojov.
Finančnú pomoc však prisľúbil aj
štát. „Očakávame, že štát poskytne
sľubovanú podporu vo výške 60 eur
na žiaka, čo by predstavovalo pre
mesto príjem takmer 137-tisíc eur,“
povedal Mydlo.
Chýbajúci personál
Väčší počet stravníkov si zákonite
pýta aj väčší počet rúk, ktoré budú
obed variť. „Určite budeme musieť
doplniť strojové zariadenie a stolový
inventár. Najväčší problém však vidím v pracovných silách. Treba nám
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doplniť kuchárky, ktorých je na trhu
práce naozaj nedostatok, taktiež aj
pomocné sily,“ zosumarizovala potrebné opatrenia vedúca školskej jedálne Základnej školy na Bystrickej
ceste Ľubomíra Debnárová.
Personálnu podporu avizovalo už
počas príprav novely zákona Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „V rámci projektu Verejné
zamestnávanie plánuje rezort práce
počas dvanástich mesiacov dotovať sumou 648 eur každého jedného
zamestnanca, ktorý by sa takýmto
spôsobom zamestnal,“ uviedla pre
Ružomberský magazín hovorkyňa
ministerstva Veronika Husárová.
Na projekt rezort vyčlenil 8,5 milióna
eur, ktoré by stačili pre približne tisícku uchádzačov o prácu v kuchyni.
Do projektu sa chce zapojiť aj mesto.
„Bezplatné stravovanie bude vyžadovať
aj personálne posilnenie o 8,5 pracovnej
sily (pomocné sily, kuchárky, prevádzkové sily), ktoré len na obdobie od septembra do decembra vyvolá finančnú
potrebu 30-tisíc eur,“ vyčísluje náklady
na nových zamestnancov Mydlo. Na
celý rok 2020 by to už predstavovalo len
na mzdách vyše 96-tisíc eur.
Dotácia bude stačiť
Štát prispieva na teplú stravu sumou
1,20 eura na žiaka. V niektorých mestách a obciach sa však stalo, že stravné prevyšuje štátom dotovaný príspevok a rozdiel musia rodičia doplatiť.
Podľa informácií z radnice v Ružomberku takáto situácia nehrozí.

„Rozdiel použijeme na vykrytie režijných nákladov, ktoré vzniknú nielen
vyššími prevádzkovými nákladmi
(hlavne energie), ale aj vyššími mzdovými nákladmi,“ priblížil „osud“ ušetrených peňazí hovorca Mydlo.

„Najväčší problém vidím v pracovných silách. Treba
nám doplniť kuchárky, ktorých je na trhu práce
naozaj nedostatok, taktiež aj pomocné sily.“
Ľubomíra Debnárová, vedúca školskej jedálne ZŠ na Bystrickej ceste

Nebude sa tak meniť ani výška režijného poplatku – rodičia budú aj naďalej
platiť dve eurá mesačne ako doteraz.
Hoci nábeh na bezplatné obedy neznamená pre rodičov náklady navyše,
mali by si dať pozor na odhlasovanie
svojich ratolestí z obedov počas ich
neprítomnosti v škole. Zamedzí sa tak
plytvaniu jedla aj poplatkom. Nárok
na dotáciu má totiž iba dieťa, ktoré sa
v daný deň zúčastní vyučovania, a za
každý neodhlásený obed v neprítomnosti dieťaťa hradí rodič plnú sumu.
Nie sú to len „obedy zadarmo“
Pre označenie dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa, ako znie oficiálny názov, sa
aj v médiách zaužívalo pomenovanie
„obedy zadarmo“.

Sumy na nákup potravín, z ktorých
sa budú variť obedy, určuje ministerstvo v normatívoch. Tie majú niekoľko
finančných pásem. Dosiaľ za obedy
rodičia platili 1,12 eura v materských
školách, 0,95 eura na prvom a 1,01 eura
na druhom stupni základných škôl.

Nejde však len o bezplatnú stravu. „Je
to podľa mňa hlavne snaha o to, aby deti
už od škôlky získali zdravé stravovacie
návyky, aby sa naučili konzumovať ovocie, zeleninu či mliečne výrobky,“ myslí
si vedúca školskej jedálne na Základnej
škole Zarevúca Mária Kubačková.

Od septembra 2019 budú školy používať tretie finančné pásmo nákladov
na nákup potravín. Nepresiahne to
však štátnu dotáciu a ešte sa aj čosi
zvýši (1,19 eura pre materské školy,
1,01 eura pre prvý stupeň, 1,09 eura
pre druhý stupeň).

Taktiež v tom vidí potenciálny spôsob, ako zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, zníženie obezity či srdcovo-cievnych chorôb. „Ide aj o to, aby
sa pomohlo rodičom, ktorí sú v zlej
finančnej situácii, aby aj ich deti mali
teplú a výživnú stravu aspoň raz denne,“ doplnila Kubačková.
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Na diaľnici pri Ružomberku
preinvestovali už sto miliónov eur
Text: Peter Kravčák

Foto: Rozostavaná diaľnica v úseku Hubová-Ivachnová. Foto: dialnica.info

Tunel Čebrať zatiaľ nemá územné a stavebné povolenie, preto ho stavajú v legislatívne prípustnom režime prieskumného diela.
Zhotoviteľ diaľničného úseku Hubová
– Ivachnová, Združenie Čebrať, ktoré
tvoria firmy Váhostav-SK a OHL ŽS,
pracuje na razení tunela 24 hodín
denne rýchlosťou približne štyri metre za deň v jednej rúre. Povedal to na
prvom verejnom stretnutí stavbyvedúci zhotoviteľa Juraj Polák.

táciu pre územné rozhodnutie a až
potom bude nasledovať stavebné povolenie.

Bez stavebného povolenia

„Ak by sme takto nepostupovali, práce by stáli a dokončenie úseku by sa
predlžovalo. Navyše takto zisťujeme,
či je všetko tak, ako sme predpokladali na základe geologických prieskumov. Zatiaľ je to fajn,“ doplnila informáciu Katarína Bátorová z NDS.

„Ku koncu februára sme na tomto
úseku diaľnice preinvestovali 100 miliónov eur,“ povedal Polák s tým, že
počas roka 2019 odkroja z celkového
rozpočtu ďalších 45 miliónov. Po pretrasovaní úseku a predĺžení tunela
Čebrať sa aktuálny, už navýšený rozpočet diaľnice Hubová – Ivachnová
pohybuje vo výške 288 miliónov eur.
Milan Majerčík z Národnej diaľničnej
spoločnosti (NDS) potvrdil, že tunel
Čebrať je v tejto chvíli v legislatívnom
štatúte prieskumného diela. V tejto
chvíli ešte len pripravujú dokumen-

„Všetko riadne povolil banský úrad.
Sú to vlastne prieskumné práce pre
budúci tunel Čebrať,“ povedal Majerčík. Tunel však razia momentálne
v plnom profile.

Alternatívny variant
Časť obyvateľov Hrboltovej naďalej
nesúhlasí so súčasným trasovaním
diaľnice. Pripomienkujú najmä západný portál tunela, ktorý vychádza
nad Hrboltovou a podľa nich je v nebezpečnom zosuvnom území.
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„Preto sme na vlastné náklady nechali vypracovať prijateľný variant,
ktorý predpokladá predĺženie tunela
o 388 metrov,“ prezentovala nové kroky zo strany Hrboltovčanov miestna
poslankyňa Anna Šanobová. V mestskej časti si od tohto variantu sľubujú zníženie hlukových a prachových
imisií, vyhnutie sa rizikovému zosuvnému územiu a tiež elimináciu
prístupových ciest cez miestnu časť.
NDS sa zatiaľ písomne k tejto alternatíve nevyjadrila. Verbálne však
komunikovali, že dnes je neskoro na
posúdenie novej trasy.
„Predĺženie tunela znamená opakovanie procesu EIA, lebo by sa zmenilo
technické riešenie. Navrhované riešenie by malo ísť cez lokalitu Borček
a Kamenný potok, ale táto bola posúdená ako nevhodná pre nemožnosť
vysporiadať sa s povrchovou vodou
bez zásahu do životného prostredia,”
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odmietla predložený variant Hrboltovčanov Kristína Bátorová z NDS.
Podľa projektanta Mariána Šípoša zo
spoločnosti Dopravoprojekt by posúdenie navrhovanej trasy znamenalo
zdržanie o minimálne ďalšie dva roky.
Či sa však bude realizovať súčasný
variant je zatiaľ tiež otázne, pretože
OZ Zdravý domov z Hrboltovej napadlo Záverečné stanovisko EIA z leta
minulého roku na súde.
Memorandum o spolupráci
Vzájomných trecích plôch je viac.
Napríklad aj v otázke prístupových

ciest ku stavenisku, kde je stále v hre
minimálne jednorazové použitie súčasných obecných komunikácii pre
prístup ťažkých strojov k diaľnici.
Cez obec by mala ísť aj trvalá prístupová komunikácia pre záchranné zložky k západnému portálu. Ani
s jedným riešením v Hrboltovej nesúhlasia.
Rétorika NDS aj OZ Zdravý domov
smeruje k vyslovenému návrhu na
podpísanie memoranda o spolupráci. „Kde by sme ekonomicky, časovo
a technicky dohodli možnosti, ako ľuďom uľahčiť život a zároveň dostavať

diaľnicu do konca roka 2023,” uviedla
zástupkyňa NDS Bátorová.
„Súhlasíme, sami sme to navrhovali.
Chceme hľadať obojstranne výhodnú
dohodu,“ reagovala Šanobová.
Už koncom roka pocítia stavbu
diaľnice pri Ružomberku aj vodiči.
Združenie Čebrať začne napájať novobudovaný úsek na súčasnú D1 pri
Ivachnovej. Na 300-metrovom úseku
preto postavia obchádzku súčasnej
hlavnej cesty I/18. Táto hlavná cesta
sa v inkriminovanom mieste zmení
práve na novú diaľnicu D1.

stručne
‣ V 1. kole prezidentských volieb zvíťazila v okrese Ružomberok Zuzana Čaputová (33,9 %),
ktorá získala 8 797 hlasov. Za ňou sa umiestnili Maroš Šefčovič (17,63 %), Štefan Harabin
(15,27 %), Marian Kotleba (14,06 %) a František Mikloško (10,19 %). Ostatní kandidáti získali
menej ako päť percent hlasov.
‣ Inšpekcia životného prostredia nenašla v súvislosti s januárovým zápachom v meste porušenie predpisov v Mondi SCP. Medzičasom začala na mestskom úrade pôsobiť pracovná
komisia pre prach a zápach.
‣ Od začiatku roka premávajú v polročnej testovacej prevádzke autobusy miestnej dopravy
až po cintorín.
‣ Riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku Ján Pavlík priznal na mestskom zastupiteľstve, že
redaktorom mestskej televízie zakázal vysielať príspevok o vzniku komisií pri mestskom
zastupiteľstve.
‣ Z Mostovej ulice odstránil súkromník čierny zmrzlinový stánok, ktorý tam vlani inštaloval
na základe dočasného povolenia od mesta.
‣ Radnica stiahla z rokovania zastupiteľstva bod, v ktorom chcela znížiť výkupnú cenu pozemkov pod IBV Hríby v Černovej. Súčasnú cenu 21 eur za meter štvorcový chceli znížiť na 14 eur,
s čím vyjadrila nesúhlas časť Černovčanov, vrátane miestneho poslanca Patrika Haba.
‣ Technické služby (TS) vyčíslili, že náklady na zimnú údržbu v meste vzrástli z 200-tisíc na
350-tisíc eur. Dôvodom má byť nárast počtu kilometrov chodníkov v starostlivosti TS z 25
na 62 kilometrov.
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Chorobnosť v Ružomberku:
štatistiky sú znepokojivé
Text: Peter Kravčák, Nikola Marhefková

Foto: Ilustračná. Zdroj: Autori

V súvislosti s protestami, petíciou a občianskou iniciatívou Za
zdravý Ružomberok vyšli na povrch aj doteraz nemedializované fakty o vývoji úmrtnosti Ružomberčanov. Otvorila sa tým
Pandorina skrinka alebo ide o falošný poplach?
Na úvod je potrebné povedať, že to, čo
sa píše v tomto článku, nie je nič iné,
ako výber zo štatistík a rôznych štúdií,
ktoré sú verejne dostupné a zaoberajú
sa témou zdravotného stavu a úmrtnosti. Napríklad aj Ružomberčanov.
Dostali sme sa k nim cez Štatistický
úrad Slovenskej republiky, Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Národné centrum zdravotníckych
informácii.
Sú to čísla, ktoré hovoria o tom, čo sa
deje, ale nie o tom, kto je za to zodpovedný, do akej miery a prečo je to tak.
Je dôležité si to uvedomiť.

Redakcia Ružomberského magazínu
sa bude tejto téme venovať aj naďalej.
Už sme položili a ešte aj položíme otázky lekárom, hygienikom, úradníkom,
aby sa k uvedenému vyjadrili, dáta potvrdili alebo vyvrátili, ale hlavne, aby
ich zdôvodnili a vysvetlili.
Trend úmrtnosti
U niektorých bez povšimnutia,
u iných s hrôzou zarezonovali dáta,
ktoré v januári zverejnili ľudia z občianskeho združenia Ochrana ovzdušia dolný Liptov. V otvorenom liste
primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý zverejnili
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aj na svojej webstránke, tvrdia, že
trend úmrtnosti na vybrané choroby
v meste Ružomberok má v niektorých
prípadoch dramaticky stúpajúcu tendenciu.
Analyzovali pritom posledných dvadsať rokov. Od roku 1996 do roku 2017.
Čísla z mesta porovnávali s okresom,
krajom a Slovenskom, ale aj s mestom
a okresom Liptovský Mikuláš.
Tak napríklad úmrtnosť na rakovinu
vzrástla v meste za dvadsať rokov
z 1,2 až 1,6 človeka na 2,6 až 3 ľudí
na tisíc obyvateľov. Chorobnosť na
rakovinu rástla aj v okrese (20 per-
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cent), kraji (15 percent), meste Liptovský Mikuláš (25 percent) či na celom
Slovensku (20 percent). Nie však tak
výrazne, ako v meste Ružomberok.
Občianska iniciatíva uvádza po kompletnom prepočte 150 percentný priemerný nárast úmrtí za dvadsať rokov.
V liste aktivisti zverejnili aj zozbierané dáta za choroby obehovej sústavy.
Tu vzrástla úmrtnosť v meste z 3,1 na
5,3 obyvateľa na tisíc Ružomberčanov. Za dvadsať rokov ide priemerne
o 60 percentný nárast. Na Slovensku
aj v okrese klesá, v kraji si drží vyrovnanú mieru, rastie však v Liptovskom
Mikuláši – ale „len“ o 30 percent.
A ešte choroby dýchacej sústavy.
V meste sa zvýšila úmrtnosť z viac
ako 0,3 na takmer 0,7 človeka. V dvadsaťročnom súhrne priemerne o 90 percent. Rástol aj slovenský priemer, ale
len o 20 percent. Krajský a mikulášsky
stagnoval, okresný dokonca klesal.
Overenie dát
Aktivisti pracovali s číslami úmrtnosti, ktoré zverejňuje Štatistický úrad
a delí ich podľa príčin úmrtia. K tomu
bol potrebný už len jeden údaj – počet
obyvateľov, aby bolo možné prerátať
úmrtnosť na jednotlivé choroby na
rovnakú jednotku – 1 000 obyvateľov
mesta, okresu či kraja. Redakcia náhodne vybrala niektoré čísla použité
v tabuľkách a prepočítala. Sedia.
Úlohu čísla prepočítať dostali aj lekári, ktorí sa stali členmi mestom
zriadenej Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prachu v meste
Ružomberok – Jozef Domenik a Pavol
Zákuťanský. Jozef Domenik je dlhoročným prednostom Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie Ústrednej vojenskej nemocnice. Tvrdí, že
čísla aktivistov nie sú úplné.
„Údaje zdravotnej štatistiky by mali
byť komplexné a vyvážené, nie tendenčné. Údaje autorov nie sú úplné
a rovnako ani môj prepočet,“ uviedol
pre Ružomberský magazín Jozef Domenik. Svoje prepočty zo Štatistického úradu zatiaľ zverejňovať nechce,
nakoľko sa nimi v tomto období zaoberá spomenutá komisia.

Štúdia vplyvov na životné prostredie
V roku 2018 Ministerstvo životného prostredia SR realizovalo Štúdiu
vplyvov na životné prostredie v súvislosti s rozšírením výroby v súkromnej
firme Galmm v Ružomberku.
„Najčastejšími príčinami ochorení
a úmrtí sú nádorové ochorenia, ochorenia dýchacej sústavy a ochorenia
obehovej sústavy, ktorých výskyt má
v okrese Ružomberok podobne ako
v rámci celej SR stúpajúcu tendenciu,“
píše v štúdii Iveta Drastichová z ministerstva životného prostredia.
V štúdii, ktorú Drastichová vypracovala a v ktorej taktiež čerpala údaje
zo Štatistického úradu, je zreteľný
nárast onkologických ochorení v Ružomberku za posledných 20 rokov.
A hoci aktuálne čísla sú totožné s celoslovenským či mikulášskym priemerom, priemerný nárast za posledné dve desaťročia je najväčší práve
v Ružomberku. Tak, ako to vo svojom
otvorenom liste tvrdia aktivisti z iniciatívy Za zdravý Ružomberok.

osoba
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Čiernou farbou je zreteľný nárast úmrtí na onkologické ochorenia v meste.
Zdroj: Správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Galmm – rozšírenie výrobných kapacít, Ružomberok“, 2018, Iveta Drastichová.

„Postupný nárast vzniku nádorových
ochorení však nemožno pripísať len
znečistenému ovzdušiu, pretože medzi závažné príčiny vzniku a rozvoja
týchto ochorení patria aj iné faktory,
napríklad alkohol, fajčenie, výživové faktory, profesionálna expozícia
karcinogénnym látkam atď.,“ uvádza
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v štúdii Drastichová. Dodáva tiež, že
nárast pri rakovine je nielen slovenský, ale celosvetový trend.
Rovnaké dáta a rovnaký výsledok,
ktorý potvrdzuje zverejnené výsledky
iniciatívy Za zdravý Ružomberok, dosiahla Drastichová aj pri zomretých na
ochorenia obehovej sústavy a ochorenia dýchacej sústavy, kde je zreteľný
trend nárastu úmrtí v Ružomberku.
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Čiernou farbou je zreteľný nárast úmrtí na ochorenia obehovej sústavy v meste.
Zdroj: Správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Galmm – rozšírenie výrobných kapacít, Ružomberok,“ 2018, Iveta Drastichová.

Jozef Domenik na margo štatistík zverejnených aktivistami tvrdí, že „Ružomberok nie je v žiadnom ukazovateli
úmrtnosti alebo chorobnosti v extrémnej polohe. Ani najlepší, ani najhorší“.
A hoci trend nárastu úmrtnosti
v meste je zreteľný, je potrebné povedať, že ružomberský okres naozaj nepatrí v prepočte na 100-tisíc
obyvateľov k najhorším v štatistike
úmrtnosti. Oproti celoslovenskému
priemeru u nás síce zomrie ročne
Rok

Počet hospitalizovaných ľudí
z okresu Ružomberok

viac ľudí, ale v počte úmrtí je na tom
35 okresov a mestských častí horšie.
Vyplýva to zo štatistiky Národného
centra zdravotníckych informácii za
rok 2017. Štatistiku za samotné mestá
ale nezverejnili.
Častejšie podliehame respiračným
ochoreniam
Štatistiky o zdraví či úmrtnosti obyvateľov sa dajú nájsť aj na Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ).
Najbližší sídli v Liptovskom Mikuláši
a na starosti má oba liptovské okresy. Pri štatistike prenosných ochorení ako salmonela, dyzentéria, črevné
infekcie, kiahne, svrab či besnota sú
čísla oboch porovnávaných okresov
približne rovnaké, ba dokonca mierne
v neprospech Liptovského Mikuláša.
Ale pri akútnych respiračných ochoreniach, ktoré môžu vyústiť napríklad do chrípky či alergických problémov, a všeobecní lekári sa s nimi
stýkajú denno-denne pri návštevách
pacientov, je na tom ružomberský
okres horšie. Za kalendárny rok 2018
bolo v našom okrese týždenne chorých priemerne takmer 1 400 ľudí na
100-tisíc obyvateľov. V Mikuláši to
bolo priemerne o 270 ľudí týždenne
menej. Začiatok aktuálneho roka tieto štatistiky len potvrdzuje.
Zo zverejnených čísiel tiež vyplýva, že
od roku 2004 do 2014 sa zvýšila dojčenská a novorodenecká úmrtnosť
v okrese. Novorodenecká narástla
z 1,65 mŕtveho dieťaťa na 7,5 na tisíc
obyvateľov. Dojčenská vzrástla z 3,3
na 9,5 dieťaťa na stotisíc obyvateľov.
V roku 2015 dojčenská úmrtnosť klesla

Miesto okresu RK v tabuľke hospitalizácií v rámci SR

2010

246,4

12. miesto

2011

243,4
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2012

275,4
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2013
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2. miesto

2014

301,7

3. miesto

2015

306

3. miesto

2016

301,6
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Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácii, Ružomberský magazín.
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na 7,25 na tisíc obyvateľov. V roku 2016
obe dosiahli ideálny, teda nulový stav.
Ružomberčania často ležia v nemocnici
Národné centrum zdravotníckych
informácií uverejňuje každý rok Zdravotnícke ročenky. Popri množstve dát
obsahujú aj údaje o počte hospitalizácií za jednotlivé okresy.
Ročenky uvádzajú počet hospitalizácii od roku 2010. V prepočte na tisíc
obyvateľov na tom nebol náš okres
práve najlepšie, ale spomedzi ostatných ani výrazne nevytŕčal. Prudko
sa to zmenilo v roku 2012 a až do roku
2016 sa Ružomberok umiestňuje v top
trojke okresov s najväčším počtom
hospitalizácii pacientov (priemerne 300 na tisíc obyvateľov). Viac ľudí
v nemocnici si poleží už len v Levoči
a Bratislave.

Ružomberok a jeho okolie bol „ideálny adept“ ekologicky rizikovej oblasti. Vďaka svojej polohe – dolný Liptov
má z geografického hľadiska veľmi
nepriaznivé podmienky na rozptyl
škodlivín v ovzduší – a aj vďaka prítomnosti viacerých priemyselných
závodov, ktoré mali podľa údajov štúdie v tom čase až 80-percentný podiel
na znečisťovaní ovzdušia.

Osoba Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok v meste Ružomberok za posledných 22 rokov.
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Počet obyvateľov klesá aj preto, lebo
vymierame
Prirodzený prírastok obyvateľstva
sa za posledných 22 rokov postupne
znižoval a z plusových čísiel sa v roku
2014 dostal do záporných. V nich sa
drží doteraz. V roku 2017 bol prirodzený prírastok v meste Ružomberok
mínus 16 osôb, pričom počet narodených bol 279 a zomretých 295 osôb.
Vymieranie je badateľné aj v okrese,
minimálne od roku 2012.
Je teda zrejmé, že za neustálym poklesom počtu obyvateľov mesta nie je len
vysťahovalectvo – v záporných číslach
nepretržite od roku 1998 – ale minimálne od roku 2014 aj vymieranie.
Genotoxicita u detí
Jedna z najstarších štúdií, ktorou sme
sa v článku zaoberali, pochádza ešte
z čias bývalého Československa. Aj na
jej výsledky sa aktivisti odvolávajú.
V roku 1992 realizovali v Ústave klinickej genetiky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Martine pod vedením profesora
Štefana Sršňa, v spolupráci s Detský
úsekom Nemocnice s poliklinikou
v Ružomberku, štúdiu Príspevok
k monitorovaniu genotoxicity u detí
v ekologicky rizikovej oblasti.

Zdroj: Správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Galmm – rozšírenie výrobných kapacít, Ružomberok,“ 2018, Iveta Drastichová.

Autori štúdie tvrdili, že škodlivé účinky možno objektívne sledovať, a to na
podklade ich mutagénneho pôsobenia
na chromozómy (tzv. monitorovanie
genotoxicity).

V štúdii, ktorú vypracovala Iveta Drastichová
z ministerstva životného prostredia, je zreteľný
nárast onkologických ochorení v Ružomberku za
posledných 20 rokov.

Vybrali si 25 detí vo veku 5 – 6 rokov
z Liskovej a z mestských sídlisk Roveň a Klačno. Vo vzorkách ich krvi
sledovali hodnoty aberantných buniek (AB.B), teda buniek s odchýlkou
v štruktúre chromozómu.
„Biologické monitorovanie genotoxicity u detí vykázalo vyšší percentuálny priemer aberantných buniek
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v sídliskách mesta Roveň a Klačno,
na podklade ktorého ich možno zaradiť do skupiny zvýšenej expozície genotoxickým látkam,“ píše sa v závere
štúdie.
Ešte väčšie percento zmeny buniek
zistili pri deťoch v Liskovej. Ich namerané hodnoty presiahli štvorpercentnú hranicu aberantných buniek.

Za neustálym poklesom počtu obyvateľov mesta
nie je len vysťahovalectvo – v záporných číslach
nepretržite od roku 1998 – ale minimálne od roku
2014 aj vymieranie.

Ocitli sa tak v skupine vysokej expozície voči genotoxickým látkam.
Ďalší monitoring genotoxicity u detí
už neprebehol, hoci ľudia z iniciatívy
Za zdravý Ružomberok vyvíjajú snahy o jeho zopakovanie. O je pokračovanie požiadali aj fakultnú nemocnicu v Martine. Neúspešne.
Spracovateľka štúdií hodnotenia
vplyvov na verejné zdravie Iveta
Drastichová však proti opätovnému výskumu genotoxicity namieta.
Nemá vraj opodstatnenie.
Táto metodika sa zväčša používa
v pracovnom lekárstve, kde sú pracovníci vystavení nadlimitnému pô-

sobeniu karcinogénnych látok, ktoré
majú potenciál vplývať na genetickú
informáciu, vysvetlila Drastichová
nevhodnosť metodiky počas verejnej
diskusie k Projektu 2000, ktorý sa realizuje v Mondi SCP.
Ak by aj opakovaná štúdia u detí potvrdila poškodenia zdravia, podľa
Drastichovej by sme zrejme nedokázali určiť príčiny.
„Pri zisťovaní genotoxicity u detí
v prostredí mesta a okresu Ružomberok sa na vplyve podieľalo množstvo
faktorov a množstvo rôznorodých
látok s rôznym podielom z rôznych
zdrojov, ktoré nie je možné jednoznačne identifikovať,“ uvádza v záverečnom stanovisku pre Project Eco Plus
hygienička RÚVZ v Bratislave Jindra
Holíková. Výskum genotoxicity má
podľa nej význam v prostredí, kde sú
jednoznačne známe vstupy chemických látok.
Namiesto záveru
„V Slovenskej republike je obmedzená dostupnosť údajov o zdravotnom
stave obyvateľov. Niektoré údaje sú
dostupné na úrovni obcí, ale väčšina údajov je dostupná len na úrovni
okresov alebo krajov,“ uvádza v štúdii
o vplyvoch výroby v spoločnosti Galmm na životné prostredie Iveta Drastichová.
Na základe skúsenosti s prípravou
tohto článku to môžeme len potvrdiť.

Máte tip na tému? Volajte šéfredaktorovi!
0918 813 185 redakcia@rmagazin.sk
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Novinári by nemali
robiť politiku

So zástupcom šéfredaktora týždenníka .týždeň Michalom Magušinom sme sa rozprávali o jeho detstve v Liptovskej Osade a v Ružomberku, o prezidentských voľbách, ale aj o tom, ako sa zmenila novinárčina po vražde Jána Kuciaka.
Text: Imrich Gazda

Foto: Boris Németh, Kristína Kružicová

Bude mať Slovensko po prvú prezidentku?
Vlak Zuzany Čaputovej je natoľko
rozbehnutý, že už sa nedá zastaviť.
Myslím, že v druhom kole zvíťazí
s výrazným náskokom.
Ako to hodnotíte?
Čaputová zosobňuje étos slušnosti
ešte lepšie ako Andrej Kiska, keďže
jej zrejme nebude možné vytknúť
žiadnu daňovú kauzu. Z hodnotového hľadiska však bude Čaputová
najliberálnejšou hlavou štátu, akú
sme dosiaľ mali.

Čím dokázala presvedčiť krajinu,
ktorá je ešte stále pomerne religiózna a konzervatívna?
Zabrala predovšetkým jej úprimnosť. Aj na kontroverznejšie otázky dokázala odpovedať otvorene
a autenticky. Spoločnosť, ktorá už
dlhšie volá po zmene, v nej našla to,
čo hľadala. Na piedestál nestavala
kultúrno-etické témy, tie sa jej snažili vnútiť skôr iní, ale hovorila najmä o spravodlivosti, starostlivosti
o slabších či o ochrane životného
prostredia. To všetko sú témy, ktoré
sa dotýkajú obyčajných ľudí. O zme-
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ne síce hovorili viacerí kandidáti,
ale od nej to znelo najúprimnejšie.
Dôležitú rolu zohrali aj jej najhlavnejší súperi – Šefčovič podporovaný
Smerom a Harabin, ktorý bol dlho
prepojený s Mečiarom a jeho HZDS.
Keby mala dôstojnejších súperov,
tak by určite nedosiahla taký výrazný výsledok.
V čej centrále ste strávili volebnú
noc?
Bol som u Štefana Harabina, keďže
som tipoval, že sa dostane do druhého kola na úkor Maroša Šefčoviča.
Našťastie som sa mýlil.

14 - rozhovor

Koho budete voliť 30. marca?
V prvom kole som volil Františka
Mikloška, keďže práve takto by podľa mňa mal vyzerať slovenský prezident. Aj keď mi prekážala jeho mdlá
kampaň. V druhom kole budem
voliť Zuzanu Čaputovú, ale len ako
menšie zlo, alebo, ak to naformulujem pozitívne, ako väčšie dobro z tej
ponuky, ktorá ostala. Podľa mňa by
totiž prezident, ktorého hlavnou témou je spravodlivosť, mal bojovať
aj za spravodlivosť pre nenarodené
deti, čo sa od Čaputovej neočakáva.
Tento rozhovor, samozrejme, nerobíme len kvôli prezidentským
voľbám, ale najmä preto, že pochádzate z ružomberského regiónu,
konkrétne z Liptovskej Osady...
...aby som to upresnil, narodil som
sa v Liptovských Vlachoch ako tretí
z trinástich súrodencov, a do Osady
sme sa presťahovali, až keď som
mal asi sedem rokov. Moji rodičia
pochádzali z Partizánskeho, ale
otec sa zamestnal v Povodí Váhu
a dostal miesto na Liptovskej Mare.
Zažil som tam krásne detstvo, aj
keď mama skoro zošedivela, keďže
sme neustále behali po brehu Váhu
a Mary.
Ste z trinástich detí, to znie priam
neuveriteľne.
Zvonku možno áno, ale pre mňa to
bolo úplne normálne. Doma vždy
bolo veselo, niečo sa tam dialo. Mám
veľmi rád Oravu a tam tiež nájdete
porovnateľne veľké rodiny.
Ako to zvládali vaši rodičia?
Oboch veľmi obdivujem, keďže ich
život sa točil len okolo nás detí.
Mame sa popri materskej, na ktorej
bola asi dvadsať rokov vkuse, podarilo vyštudovať ošetrovateľstvo aj
so všetkými špecializáciami a dnes
pracuje ako vrchná sestra v ružomberskej pôrodnici.
Do školy ste chodili kam?
Základnú školu som absolvoval
doma v Liptovskej Osade, potom
som chodil na Gymnázium svätého
Andreja v Ružomberku. Mali sme
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viacero fantastických učiteľov, ktorí
dokázali študentov nakopnúť k veľkým veciam. Spomínam si najmä na
angličtinárku Luciu Olosovú a slovenčinára Mareka Holbusa, ktorý
nás dokázal nadchnúť pre literatúru
a hrával s nami florbal.
S kamarátmi Miroslavom Gejdošom a Matúšom Záhradníkom sme
vytvorili svojskú spisovateľskú bohému – písali sme básne, chodili do
krčiem, debatovali o knihách. Doma
sme nemali televízor, takže času na
čítanie som mal naozaj dosť. V každom ročníku ma spolužiaci prezývali ináč – najprv som bol Dante, potom Dickens a napokon Remarque.
Cez prvé básničky ste sa dopracovali až ku žurnalistike.
Už počas strednej školy som strašne
túžil posunúť sa z Liptova niekam
ďalej, tak som si dal prihlášku na
žurnalistiku v Bratislave. Keďže
som chcel čo najviac odľahčiť rodinný rozpočet, striedal som brigádu
za brigádou a po supermarkete som
chodil s kalkulačkou, aby som čo
najviac ušetril. Bol to náročný čas,
ale zároveň som bol hrdý, že sa dokážem postarať sám o seba. Za prvé
našetrené peniaze som potom vyrazil do sveta.
Kam?
Plný idealistických predstáv z prečítaných kníh som si kúpil letenku
na Kanárske ostrovy, v tom čase totiž začal z Bratislavy lietať Ryanair.
S pár desiatkami eur som sa tam
túlal niekoľko dní, prespával v pieskových dunách, bolo to na hranici
depresie a absolútneho nadšenia.
Neskôr som nastúpil do Kolégia Antona Neuwirtha, formačno-vzdelávacej inštitúcie neďaleko Bratislavy,
vďaka ktorej som mohol ísť už na
ozajstné zahraničné pobyty.
Kde všade ste sa dostali?
Najprv som absolvoval trojmesačnú
letnú školu vo Washingtone, ktorá
bola zameraná na politickú žurnalistiku. Neskôr som absolvoval polročný pobyt na John Jay Institute
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vo Filadelfii, čo bol najintenzívnejší
študijný čas v mojom živote. Predstavte si dvadsať ľudí zatvorených
v dome, ktorí vkuse čítajú knihy,
píšu eseje a diskutujú o nich. Bol to
nielen intelektuálny, ale aj sociálny
experiment. Pomedzi tieto aktivity
sa mi podarilo zoštátnicovať a vzápätí som odišiel na master štúdium
do Londýna.
Odpoveď na otázku, čo vám to dalo,
je asi jasná...
V Bratislave som sa veľa dozvedel
napríklad o dejinách žurnalistiky,
čo ma aj veľmi bavilo, ale ani raz
sme do rúk nedostali rozhlasovú či
televíznu techniku, lebo tá tam ani
nebola. Keď som prišiel do Londýna,
hneď v prvý deň sme dostali kartičku od špičkovo vybavených mediálnych štúdií, odkiaľ sme si mohli
brať všetko, čo sme potrebovali.
Ďalšou veľkou výhodou bolo, že nás
učili ľudia, ktorí pracovali v Reuters
či v BBC. Dávali nám spätnú väzbu
na naše mediálne výstupy, brávali
nás do svojich redakcií. Vďaka tomu
som mal možnosť stážovať v redakcii Financial Times. Vlastne až
v Londýne som sa definitívne rozhodol, že naozaj chcem byť novinárom.
Prečo ste sa napokon vrátili na
Slovensko? Váš životopis by určite

nezapadol ani v zahraničných médiách.
Bol som rozhodnutý ostať v Londýne niekoľko rokov, ale moje cesty
sa skrížili so Štefanom Hríbom,
šéfredaktorom týždenníka .týždeň,
ktorý mi priamo povedal, že v Anglicku budem musieť päť rokov robiť
na rôznych nižších pozíciách, kým
budem môcť robiť to, čo mi on ponúka tu a teraz. Bolo to v čase, keď
z časopisu odišlo viacero kľúčových
redaktorov a nemal kto robiť na
veľkých politických témach. V roku
2015 som sa tak ocitol v redakcii
.týždňa.
Po vražde novinára Jána Kuciaka
sa veľa hovorí nielen o zmene krajiny, ale aj o zmene výkonu novinárskeho povolania. V čom vy osobne
pociťujete túto zmenu?
Politické dianie v krajine sa výrazne zrýchlilo a zintenzívnilo, je
potrebné pokrývať naraz veľa vecí,
takže mnoho vecí novinári skôr len
sumarizujú ako analyzujú. Vražda
novinára v mnohých z nás, paradoxne, prebudila odvahu písať ešte
otvorenejšie a nebáť sa. Novinári sa
postavili aj na tribúny, aby podporili
pozitívne zmeny v spoločnosti a pokračovali v diele svojho kolegu.

že politické dianie už nielen opisujú
a analyzujú, ale aj priamo ovplyvňujú. Čo si o tom myslíte?
Možno to platí o niektorých novinároch, ale určite nie o všetkých.
V jednom zo slovenských miest som
na tribúne stál aj ja, ale politiku som
do svojho prejavu nemiešal.
Je pravdou, že po vražde Jána Kuciaka novinársky aktivizmus stúpol a za normálnych okolností by to
nebolo dobré. Na to tu predsa máme
aktivistov či tretí sektor. Ale naša
krajina sa momentálne nenachádza
v normálnej situácii a je dobré, že
niektorí novinári robia spoločensky
prospešnú nadprácu a sú doslova
a do písmena strážcami demokracie. Ale ani v tomto prípade by nemali prekročiť istú posvätnú hranicu – to znamená, že novinári by
nemali robiť politiku.
Máte popri tom všetkom čas sledovať dianie aj u vás doma na Liptova?
Samozrejme, veď tu mám svoju rodinu a často chodím domov. Myslím,
že aj tento región čelí podobným
problémom ako celá krajina – či už
je to oligarchizácia, posilňovanie
extrémistických síl či ničenie životného prostredia.

Objavila sa však aj kritika, že novinári sa správajú príliš aktivisticky,

Kto je Michal Magušin
Narodil sa v roku 1989 v Liptovských Vlachoch ako tretí z trinástich súrodencov. Väčšinu detstva
strávil v Liptovskej Osade. Po absolvovaní Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku študoval žurnalistiku v Bratislave. Absolvoval vzdelávací program v Kolégiu Antona Neuwirtha a zahraničné edukačné
programy vo Washingtone DC a na John Jay Institute vo Filadelfii. Titul MA získal v odbore International Journalism na City University v Londýne. Od jesene 2015 pracuje v týždenníku .týždeň ako
politický redaktor, od roku 2018 ako zástupca šéfredaktora. Je slobodný, má 29 rokov.
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Keď Whisky a Bourbon
patria na pracovisko
Text: Anna Šenkeríková

Foto: autorka

Práca drevorubača je náročná a nebezpečná. Obzvlášť, keď pracujete v teréne,
kde pomôže už len skutočná konská sila. Aj napriek tomu sa 22-ročný Karol
Koma rozhodol pokračovať v šľapajach svojich predkov.
Z rozprávania starej mamy zistil, že je
zrejme už jedenástou generáciou rodiny, ktorá sa venuje ťažbe a približovaniu dreva. Hoci technika pokročila
a aj Karolovmu otcovi prácu v hore
uľahčuje traktor, mladý Švošovčan
zostáva verný koňom.
V lese mu asistuje sedemročný Whisky.
„Je to čistý muránsky norik, doniesli
sme ho od herečky Kamily Magálovej,
keď mal rok aj tri mesiace,“ predstavuje
nám štvornohého kolegu a kamaráta.
Za ním si vykračuje o niečo menší
a tmavší koník. „Volá sa Bourbon, má jedenásť mesiacov a takisto je to muránsky norik. Práve on nahradí Whiskyho,
až nebude vládať,“ prezrádza Karol.

Odmala v hore
Po malej zoznamovačke nás silný
vietor zaháňa do príjemne vykúrenej
kuchyne. Aj tu nám robia spoločnosť
členovia zvieracej ríše. Z chodby je počuť občasné zašušťanie z akvária obývaného škrečkom. Pod stolom sa zase
preháňa štvormesačný jorkšír, ktorý
ohrýza všetko, čo mu skríži cestu.
Popíjajúc teplú kávu sa náš hostiteľ
púšťa do rozprávania o svojej neľahkej profesii. „Do hory ma začal brávať
otec, keď som mal dvanásť rokov. Učil
ma tiež, čo vyžaduje starostlivosť
o kone,“ spomína.
Hneď ako zmaturoval, ťažba a približovanie dreva sa stali jeho den-
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ným chlebíčkom. „Kúpil som si koňa
a začal som pracovať vo švošovskom
urbári, potom som si založil živnosť
a robil s bratom a otcom. V súčasnosti
už chodím do lesa len s koňom, pričom rok a pol je mojím pracoviskom
Ľubochnianska dolina,“ prevádza nás
svojimi pracovnými skúsenosťami.
„Kvôli snehu som však v poslednej
dobe poriadnu robotu nedostal. Aj
keď v dedine ho už veľa nevidno, v horách sa stále drží,“ dodáva.
Nebolo mu všetko jedno
Bežný deň šikovného drevorubača si
však na vlastnej koži nevyskúšame.
„Nevzal by som si to na zodpovednosť,“ rýchlo krúti hlavou, očividne
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dobre pobavený otázkou, či by sme si
jeho prácu nemohli pozrieť naživo, aspoň sčasti a v bezpečnej vzdialenosti.
Musíme sa preto uspokojiť s podrobným opisom. „Kým ráno pokŕmim
kone a iný statok, dve hodiny sú fuč.
Naložím koňa, pílu, postroj a až potom
sa môžem pobrať do hory,“ približuje.
Nie tak dávno však Karolove rána vyzerali ešte pestrejšie. „Teraz mám dodávku, ktorá mi prácu zjednodušuje.
Kedysi som si musel privstať a pätnásť
kilometrov prejsť pešo. V hore sme
pracovali nanajvýš tri hodiny, aby kôň
zvládol aj cestu nazad. A keď k tomu
všetkému začalo ešte aj pršať, domov
som sa vracal celý mokrý,“ objasňuje.
Vzápätí sa dozvedáme, ako vyzerá samotná práca v hore. „Na koňa ostanú
len vrchy, strmé kopce a močiare, kde
sa už technika nedostane. Je to náročná robota. V poslednej dobe síce zvážam
skôr suché kôrovcové drevo napadnuté
lykožrútom, ktoré je ľahšie a kôň sa
toľko nenarobí, no aj táto robota má
svoje muchy. Pri spiľovaní vám tenké
vrcholčeky môžu kedykoľvek spadnúť
na hlavu, čo sa u mokrého dreva nestáva,“ porovnáva Karol s tým, že ideálne
pracovné podmienky ešte nezažil.
„Párkrát som si už myslel, že sa
z hory nevrátim, ale keď máte dobre
naučeného koňa, dá sa to zvládnuť.
Najlepšie je cvičiť ho už odmala, pretože v hore sa môžete spoľahnúť len
na neho,“ konštatuje.
Pri otázke, aké nebezpečné situácie
už zažil, dlho nepremýšľa. Poznamená, že párkrát sa mu kôň skoro utopil
v močiari. Rýchlo však premosťuje na
ďalšie, zjavne nepríjemnejšie zážitky.
„Za domom máme strmý svah s rizňami. Kôň raz tadiaľ ťahal desaťmetrové kláty zapnuté do vláčika a zrazu
sa mu z jednej strany vypol pobočok. Keď zabral, skrútilo ho po boku
a všetko drevo po ňom prešlo. Ako
zázrakom prežil, akurát nechcel celý
deň žrať,“ rozpovie.
Rovnako nebezpečná situácia so
šťastným koncom sa pritrafila vo
švošovskom urbári, kde sa na koňa

zrútila obrovská skala. „Bola väčšia
ako tento stôl,“ očami šibne na kuchynského pomocníka, ktorý má na
šírku niečo vyše metra.
„Dodnes si neviem vysvetliť, ako to
dokázal prežiť. Skala preskákala ponadeň, vyšiel z toho len s pár škrabancami,“ odfúkne si.
Hospodárske lesy
Kone nevníma len ako pracovný nástroj, a preto ich nepreťažuje. „Nechcem si ich zodrať,“ vysvetľuje. Aj
keď má s nimi nemalé náklady a starosti, prirástli mu k srdcu.

„Keď si pozriete staré fotky, zistíte,
že okolité lesy tu neboli. Boli tu lúky,
pasienky, ktoré sa neskôr začali zalesňovať. Pár rokov potrvá, kým sa
môže spraviť prvá prebierka a vyberú
sa menšie, krivé či vyschnuté stromy na palivo. Ďalšie roky zase potrvá, kým sa bude dať vyťažiť úžitkové
drevo. Lykožrút ale nezaháľa, a tak je
otázne, či z toho niečo bude.“

„Na dovolenku ani nepomyslím, pretože sa nonstop musím starať. Keď sa
okolo druhej vrátim z roboty, kým ich
obriadim a pokŕmim, odrazu je päť
hodín. Ale robím to rád,“ usmieva sa.

„Párkrát som si už myslel, že sa z hory nevrátim,
ale keď máte dobre naučeného koňa, dá sa to
zvládnuť. Najlepšie je cvičiť ho už odmala, pretože
v hore sa môžete spoľahnúť len na neho.“
Karol Koma, drevorubač

Aj keď bola kedysi práca drevorubača
podľa Karolových slov omnoho lukratívnejšia ako dnes, chov koní bol náročnejší. „Ešte aj môj otec si pamätá,
ako sa po robote rodina pobrala na
Švošovskú hoľu, odkiaľ si domov zvážali seno pre kone a statok,“ ozrejmuje
Karol, ktorý si už seno kupuje.
V závere svojho rozprávania sa vracia
k úskaliam lesného hospodárstva.
„V horách chýbajú ľudia. Nedivím sa
však, že väčšina mladých o túto prácu nejaví záujem. Radšej budú sedieť
v teple vo fabrike, akoby sa mali namáhať v lese, kde nemajú zaistený
stály príjem, ani dvakrát príjemnú
robotu. Lykožrút však lesy kynoží
strašným tempom. Viem, že tu bol aj
v minulosti, ale nie v takom rozsahu
ako dnes,“ krúti hlavou.
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Kto je
Peter Sálus

Prejavy nesúhlasu nepomohli,
v Ivachnovej budú ťažiť štrk
Text: Nikola Marhefková

Foto: Ilustračné. Zdroj: pixabay.com

Podnikateľský zámer nestoplo ani ministerstvo životného prostredia.
V Ivachnovej plánovali odkrývať hladiny podzemných vôd
a vytvoriť dve vodné plochy (vo veľkosti 3 a 0,65 hektára).
Vyťažiť sa pri tom malo 176 885 ton piesku a štrku, čo investor plánoval využiť ako stavebný materiál pre výstavbu diaľnice D1 Hubová – Ivachnová.
Pri vhodných klimatických podmienkach sa rátalo s dobou trvania 26 mesiacov (dva mesiace v roku 2015 a roky
2016 a 2017).
Navrhovateľmi boli Pavol Stanko a Ján Andreides. Vybavili potrebné povolenia, obec vydala územné rozhodnutie,
práce mali začať. Až donedávna však navrhovaná činnosť,
ktorá mala byť už minimálne rok hotová, ostala iba na
úrovni projektovej dokumentácie.
Namiesto prác rozklady
Celú realizáciu projektu oddialilo niekoľko podnetov a rozkladov. Všetky chceli docieliť, aby pred samotnou ťažbou
prebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Teda aby činnosť posúdili v procese EIA.
V júni 2016 podal podnet na ministerstvo životného prostredia známy ružomberský architekt Pavol Fischer.

„Ťažba by mala byť ukončená do roku 2017, čo by pri udávaných objemoch ťažby prekročilo prahové hodnoty uvedené v zákone č. 24,“ odôvodňuje v podnete svoju žiadosť.
Envirorezort rozhodol, že činnosť podľa predmetného zákona posudzovaná nebude, voči čomu Fischer podal v decembri toho istého roka rozklad.
Minister životného prostredia László Solymos rozhodnutie
zrušil a vrátil vec ministerstvu na nové prejednanie. Navrhovateľ predložil po výzve doplňujúce podklady (najmä
harmonogram prác a výšku ročnej ťažby). Fischer aj naďalej trval na svojej predošlej žiadosti – navrhovateľ podľa
neho nechal účelovo vypracovať novú dokumentáciu tak,
aby navrhovaná činnosť nespĺňala prahové hodnoty.
Ministerstvo však v novembri 2017 potvrdilo pôvodné rozhodnutie. Proces EIA v tomto prípade nie je potrebný.
Tu už na scénu vstúpili poslanci obecného zastupiteľstva
Ivachnovej Tomáš Kubačka a Milan Krakovský. A ministerstvu pristal na stole rozklad číslo 2.
„Ako obyvatelia a poslanci obce Ivachnová sme presvedčení, že ťažba štrkov v blízkosti Ivachnovej je činnosť, ktorá
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bude mať významný dopad na životné prostredie a naruší
pokojný život v obci,“ argumentujú vo svojom dokumente
a žiadajú, aby ťažbe predchádzalo posúdenie vplyvov na
životné prostredie.
Ide podľa nich o závažnú a rozsiahlu ťažobnú činnosť
v bezprostrednej blízkosti obce a chránených území, ktorá
na ne môže mať nepriaznivé vplyvy. Spomínajú ochranné
pásmo Prírodnej rezervácie Ivachnovský pluh či rieku Váh
ako územie európskeho významu, kde platí štvrtý stupeň
ochrany.
Napadnuté rozhodnutie skúmala osobitná komisia, ktorá
do tretice potvrdila už predošlé rozhodnutia. Činnosť je
v súlade s platným územným rozhodnutím a nebude posudzovaná v procese EIA. Je to zároveň konečné rozhodnutie, voči ktorému sa nie je možné odvolať.
Pokračovanie v prácach
To už na záverečnom stanovisku ministerstva životného
prostredia svietil rok 2018. Práce sa napokon rozbehli na
jeseň.
„Na základe vodoprávneho rozhodnutia, ktoré v jeseni
nadobudlo právoplatnosť, sme začali s odkrývaním hladiny podzemných vôd. Zrovnali sme terén, odklčovali sme,

vybrali stromy a kry a čakáme na sezónu, aby sme mohli
pokračovať,“ priblížil štádium prác jeden z navrhovateľov,
Pavol Stanko.
Naplánované sú na tri etapy a potrvajú minimálne dva
roky. V prípade, že nebudú stíhať, požiadajú príslušný
úrad o predĺženie rozhodnutia.
„Neurobili sme žiadnu podvodnú činnosť, k čomu sa vyjadrila prokuratúra aj ministerstvo životného prostredia
a ministerstvo dopravy,“ ohrádza sa Stanko voči pripomienkam odporcov.
„Nelikvidujeme luhy, ani spodné vody, nepracujeme na
cudzích parcelách, pozemky sme si vykúpili do osobného
vlastníctva. Neprechádzame cez obec, lebo to ani nepotrebujeme, keďže stavba diaľnice má svoje vedľajšie podružné cesty a my susedíme s diaľnicou,“ obhajuje ďalej legálnosť postupu aj realizácie navrhovateľ.
S danou lokalitou má do budúcna plány, chcel by tam vytvoriť zónu oddychu. „Obci sme ponúkli, že im z pozemkov vydelíme niekoľko hektárov na športové centrum, máme na to
aj štúdiu,“ hovorí o možnom využití priestorov. Doplnil by aj
turistický a korčuliarsky chodník okolo Váhu a malé športové ihrisko.

stručne
‣ Vo všetkých obciach ružomberského okresu dominovala v 1. kole prezidentských volieb
Zuzana Čaputová – okrem Ludrovej, kde vyhral Marian Kotleba a Kalamien, kde zvíťazil
Štefan Harabin.
‣ Likavčania môžu po novom informovať obecný úrad o zistených nedostatkoch v rámci verejného priestoru prostredníctvom aplikácie Lepšia obec.
‣ Valaská Dubová pripravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upraví dočasné státie áut
v obci. Obec pod Chočom má problémy s odstavenými autami najmä počas letnej turistickej
sezóny. Zároveň tu hľadajú využitie pre prázdnu budovu niekdajšej základnej školy.
‣ Za predsedu Ružomberského združenia mesta a obcí bol opätovne zvolený primátor Igor
Čombor, podpredsedom sa stal starosta Bešeňovej Martin Baran.
‣ Počet prenocovaní na Liptove v roku 2018 podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne
stúpol o takmer sedem percent a počet návštevníkov vzrástol o približne osem percent.
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Podhora je jeho
druhým domovom
Text: Peter Kravčák

Problémom centra mesta sú podľa
neho ľudia. Nie sú tam, a keď už konečne prídu, rýchlo odídu. Milana Mudrončíka ale nikde inde nestretnete. Keby to
bolo možné, na Podhore by mal dostať
čestné občianstvo.

Foto: autor

Nezameniteľným hlasom vyvoláva mená novín, ktoré má
práve prevesené cez ruku a ešte v nej stačí držať aj igelitku.
Podhoru takto brázdi hore-dole už dvanásty rok. V prvý deň
predaja každého výtlačku zabehne aj do okolitých obchodov. Poznajú ho a on vie, že na noviny od neho už čakajú.
„Doneste mi všetko, čo budete predávať. Zaujíma ma to
a chceme aj pre zákazníkov, aby si u nás prečítali,“ hovorí mu majiteľke jednej z novootvorených predajní na
ružomberskej pešej zóne.
Študoval na vysokej, nešťastne sa oženil
Aj keď zrejme nikto nepochybuje o tom, že noviny na Podhore predáva odjakživa, cesta k aktuálnej práci bola u rodáka z Karvinej pestrá.
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„Otec bol z Oravy, mama z Liptova. Ale narodil som sa na
Morave, lebo tam vtedy pracovali v bani. Až keď som mal
trinásť, kúpili dom v Liptovskom Michale a doteraz v ňom
žijeme,“ začína opisovať svoju životnú púť päťdesiatnik
Milan Mudrončík.
Vyučil sa za mechanika koľajových vozidiel vo Vrútkach.
Popri práci v železničných opravovniach si na Supre dorobil maturitu a prihlásil sa na vysokú. „Bavil ma obchod.
Stále som chcel byť obchodníkom, ale ako strojára ma zaradili na Vysokú školu banskú do Ostravy na strojársku
technológiu. Nemal som na výber,“ spomína na vysokoškolské časy, ktoré zažíval po štvrtý semester.
Potom dostal modrú knižku a odišiel za svojím snom. Vo
Viedni robil predavača. Krátko po revolúcii, keď sa otvorili hranice, to ale nebolo z jeho strany celkom slobodné
rozhodnutie. „Stratil som kamarátovi peniaze a dlhy som
musel vyrovnať,“ odvetí spôsobom, z ktorého je jasné, že
viac o tom rozprávať nebude.
Zvládol to. Vrátil sa domov a začal pracovať v Povodí Váhu.
Lenže dobré obdobie si dlho neužil. „Nešťastne som sa
oženil. Vydržali sme tri roky,“ hovorí o životnom rozhodnutí Mudrončík. Z manželstva má dcéru Romanu, ktorá
tento rok končí štúdium dizajnu nábytku na univerzite
v Brne.
Stále je teda – slangom legislatívy – nezaopatrená, a je
potrebné na ňu platiť alimenty. Táto zodpovednosť je pre
Milana Mudrončíka posvätná, a kým každý mesiac nevyrovná, čo musí, nemá pokoj.
„Nestretávame sa. Nevídam ju.“ Opäť ten tón, z ktorého je
rovnako ako pred chvíľou jasné, že cesta do jeho súkromia
ani tadiaľto nevedie.
Neskôr sa zamestnal v Liptone, na prelome milénia zostal
chvíľu nezamestnaný. Do riadnej práce sa už nikdy nevrátil. V roku 2003 odišiel na invalidný dôchodok.
Privyrába si
S mamou a sestrou stále žije v Liptovskom Michale. Ako
jediný chlap v dome sa musí starať o jeho prevádzku. „Som
časovo slobodný. Neponáhľam sa. Robím, čo je potrebné,
nikto ma nenaháňa – teda okrem mamy. Tá stále kontroluje, či som spravil, čo chcela,“ smeje sa milovník kávy
a sladkostí.
Umýval autám okná v Bešeňovej, neskôr roznášal letáky.
Pravidelne chodí do volebných komisií. V roku 2008 ho oslovili, či by nechcel predávať noviny. Privyrába si tak dodnes.
„Zarobím tak 70 – 80 eur mesačne. Je to dobré, lebo dnes
máte stále nejaké výdavky a peniaze treba. Ale kedysi to
bolo lepšie. Ešte aj v kríze sa predávali noviny lepšie, ako
teraz. Ale čo už, každý chce dnes niečo predať. Robím, čo
sa dá,“ otvára tému predajnosti novín.
Najlepšie sa vraj predávajú od apríla do októbra. Keď je
pekne, ľudia si skôr kúpia. Najčastejší zákazníci sú vo ve-

kovom rozmedzí 40 – 70 rokov. „Mladí ani Rómovia noviny
nekupujú,“ pridáva ďalší z postrehov.
Sú dni, keď predá jedny noviny za hodinu. Ale našiel sa aj
človek, ktorý zobral 25 kusov naraz. Závisí to asi od šikovnosti, či viete správne predať informácie, ktoré sú v novinách, podpichneme ho. „Čítam len nadpisy a pozerám
obrázky. Tak viem, čo je v novinách, a to poviem aj ľuďom.
Nerád čítam,“ odkrýva niečo zo svojich postupov.
Stretnete ho len na Podhore. Nikam inam nechodí a ani sa nechystá. Je to jeho miesto. „Začínal som na autobusovej stanici,
ale potom ma presunuli sem. Inde by som predávať už ani nešiel. Tu ma už poznajú,“ vraví o svojom mieste na predaj.

„Mladí ani Rómovia noviny
nekupujú.“
Milan Mudrončík, predajca novín

Majú ma za chudáčika
Nachodí kilometre, a preto keď príde domov, najradšej oddychuje pri televízore. Obľubuje pesničky na hudobných
kanáloch, ale aj detektívne seriály.
„Veru, kolená ma bolievajú, ale môže to byť aj preto, že
mám nadváhu. Toto je môj jediný pohyb. Doktorka mi stále vraví, že musím schudnúť,“ pridáva pragmatický pohľad
na svoju prácu najznámejší kolportér v meste. Do iných
miest nechodí a ani nad tým neuvažuje.
„Kam by som chodil. Načo? V dedinách je to aj tak slabota.
Koľko Pán Boh dá, toľko je. Aj Ameriku a Nemecko vystavali za omrvinky,“ zľahčuje situáciu predajca, od ktorého
si pravidelne na Podhore kúpite aj Ružomberský magazín.
Pozitíva práce vidí v kontakte s ľuďmi. Porozpráva sa, kadečo sa dozvie. Len aby nepršalo a nebola zima. „Mnohí
ma majú za chudáčika, občas mi niečo donesú, aj jedlo,“
spomína zážitky z ulice. Vyslovene zlé sa mu nestalo, no
dobrého je čoraz menej.
„Spoločnosť je čoraz horšia. Ľuďom sa nechce robiť, ale
všetci chcú všetko, hneď a na veľkej úrovni. Nerozumiem
tomu. Človek bol stvorený, aby si prácou koláče zaslúžil.
Dnes to tak vôbec nevyzerá,“ premýšľa nahlas o tom, čo
vidí a zažíva na ulici.
Neplánuje. Vie, kedy musí ísť k doktorke, čo treba kúpiť
do obchodu, ale čo bude o týždeň či dva, nerieši. V lete sa
chcel ísť pozrieť na pár dní do južných Čiech. Nevyšlo to,
ale vraj nevadí. Možno pôjde tento rok. „Uvidíme, čo Stvoriteľ so mnou zamýšľa,“ hovorí o svojej budúcnosti Milan
Mudrončík.
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Ľudové vzory do kože razené
Text: Anna Šenkeríková

Foto: autorka

Výrobky Jána Kúkola z Partizánskej Ľupče vyrážajú dych. Málokto by si pomyslel, že šikovný Lipták sa pre kožiarstvo nadchol len pred pár rokmi.
Tvorivé začiatky Jána Kúkola siahajú do roku 2012, kedy v knihe od etnografa Andreja Polonca naďabil na
obrázok opaska z Partizánskej Ľupče.
„Vo vysvetlivkách písali, že bol vyrobený v roku 1930 v Liptovskom Mikuláši a majiteľom bol Jozef Kúkol. Otec
mi potvrdil, čo som šípil – bol to opasok môjho starého otca, ktorý ho spolu s pastierskou kapsou a klobúkom
za tristo korún predal do martinského múzea. Urobil tak, aby sa najstarší
bratia o tieto veci nevadili,“ prezrádza
48-ročný remeselník.

do rúk, povedal som si, že musím podobný urobiť svojmu otcovi ako spomienku na starkého,“ objasňuje.
Keďže sa kožiarstvu nikdy predtým
nevenoval, išiel si po radu ku skúseným majstrom. Každý z nich mu ale
prezradil len niečo, zvyšné poznatky
nadobúdal samoštúdiom.

Prvé opasky, prvá kabelka

„Nakoniec sa mi podarilo vyhotoviť
opasok, ktorý som venoval otcovi
na šesťdesiatku. Veľmi sa mu potešil. Neskôr som spravil vernú kópiu
starkého opasku pre seba. Doteraz
ho s veľkou hrdosťou nosím,“ hovorí
o svojich prvotinách.

Starý otec aj strýkovia pána Jána boli
vychýrení bačovia, otec bol valachom.
„Keď sa mi spomínaný opasok dostal

Keď sa o jeho výtvoroch dopočuli známi, začali sa naňho obracať s prosbou,
či by pre nich nevytvoril trebárs kabel-
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ky. „Opäť som začal vyzvedať, ako na to.
Mám takú slabosť, že kradnem očami
a ušami, lebo za to sa neplatí. Keď som
sa vybral na Východnú, do Terchovej
alebo do Vlkolínca, obzeral som prácu
iných remeselníkov. Tak vznikla aj prvá
kabelka. Manželka mi s ňou dennodenne robí výbornú reklamu,“ usmieva sa.
Behom roka vyrobil pán Ján zo päť
trojprackových a štvorprackových
opaskov, čo je na začiatočníka slušné
číslo. „Nemal som však dostatočnú
znalosť vzorov a keď som ich ukázal
môjmu prvému učiteľovi Milanovi
Kočtúchovi z Liptovského Hrádku,
zvozil ma ako malého chlapca. Vysvetlil mi, ktoré vzory mám zle a ako aby
sa mali robiť správne. Bola to pre mňa
veľmi dobrá škola,“ pochvaľuje si.
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Posúvali ho aj iní zruční remeselníci
– Ľubomír Medveď z Čierneho Baloga,
Ján Staňo zo Sučian či Ľubomír Šida
z Liptovských Sliačov.
Dôležité bolo vytvoriť si vlastné raznice so vzormi, ktoré sú špecifické pre
Liptov. Dnes ich má asi stopäťdesiat.
Užitočnou pomôckou sú aj rádliky.
„Je to asi 50-centimetrová rúčka, na
konci ktorej je koliečko s nekonečným
vzorom,“ opisuje jednu z obvyklých
pomôcok kožiarov.
Obojok, bičík, putá
Aj keď na zákazky nemá núdzu, samotné kožiarstvo by ho neuživilo,
preto sa mu venuje iba vo voľnom
čase. „Keď sa vrátim z práce, zvítam
sa s manželkou, dáme si spolu kávičku, z ktorej stihnem vypiť len polovicu a musím utekať, lebo ma naháňajú
zákazníci,“ smeje sa.

lupracoval na jednej kolekcii. Ja som
však na predaj nepristal. Je to originál,
ktorý z ruky nepustím,“ ozrejmuje.
„Môžete si na nej všimnúť pre mňa
typický vzor, jeden pán ho nazval
´kúkolovský´. Na koži sa snažím vytvoriť kontrast – to, čo vyrazím, ostáva svetlé, zvyšok je zamorený. Naviac
kabelku pokrýva množstvo kvietkov.
Každý bol vyrazený samostatne, jednou razničkou.“
Okrem bičov, kabeliek, opaskov, zápästníkov či náramkov má na konte
napríklad aj pánsky obojok či kožené
putá. Spolu s čiernym bičíkom išlo
o svadobný dar pre mladomanželský
pár. „Váš zákazník, váš pán,“ konštatuje s úsmevom.
Poklona od majstra

Rátať výrobky ho bavilo prvé dva
roky. Dnes už presné číslo nepozná,
odhaduje však, že tisícku sa mu podarilo prekročiť.

Výrobky pána Jána môžete obdivovať
nielen v jeho rodnej obci, ale aj vo Vlkolínci, Liptovskom múzeu v Ružomberku či v pribylinskom skanzene.
Taktiež bol jedným z remeselníkov,
ktorí obohatili projekt Miss Liptov.

Pri pohľade na jeho precíznu prácu sa
nechce veriť, že má v kožiarstve záľubu len siedmy rok. Aj napriek pozitívnym reakciám okolia však šikovný
Ľupčan mnoho ráz nebýva so svojimi
výtvormi stopercentne spokojný.

V poslednej dobe spolupracuje aj s Grand
hotelom Permon v osade Podbanské.
Najbližšie ho tam môžete stretnúť na
Veľkú noc. Na programe bude tvorivá
dielňa pre najmenších, škola plieskania
bičom aj tradičná kúpačka.

„Som perfekcionista, a keď sa mi nejaký vzor nepodarí, hnevám sa. Ľudia ma
chvália, oni chyby nevidia, ale ja hej. Niekedy by som najradšej začal od začiatku.
Nakoniec síce výrobok predám, ale s pocitom, že sa mi nepáči,“ priznáva.

Nemenej známy je v srbskom Báčskom Petrovci. Ako člen Klubu Unesco Slovakia sem svoje remeslo chodí
pravidelne prezentovať, najbližšie sa
tam chystá v máji.

Podarilo sa mu však vyhotoviť i kúsky,
s ktorými je nadmieru spokojný. „Zamiloval som sa do jednej kabelky
v kombinácii dreva a kože. Viacero
ľudí o ňu prejavilo záujem, dokonca aj
módna návrhárka, s ktorou som spo-

V roku 2014 sa prvýkrát zúčastnil festivalu vo Východnej, kde sa mu podarilo
predať krpce až do Japonska. Jeho výrobky cestovali do Austrálie, Francúzska, Nemecka i Českej republiky. No
a jeden z jeho bičov putoval až do Texasu.

Kožené doplnky zhotovoval pre folkloristov z Valaskej Dubovej či Lúčok.
Opasky z jeho dielne zdobia aj členov
Folklórneho súboru Liptov a známej
kapely Kollárovci.

„Kradnem očami
a ušami, lebo za to sa
neplatí. Keď som sa
vybral na Východnú,
do Terchovej alebo
do Vlkolínca, obzeral
som prácu iných
remeselníkov. Tak
vznikla aj prvá kabelka.“
Ján Kúkol, kožiar

Postupom času si vytvoril unikátny
rukopis, ktorý obdivujú aj skúsení
kožiari. Keď sa pred rokom stretol so
svojim učiteľom Ľubomírom Medveďom, dostalo sa mu veľkého uznania.
„Všimol si moju pastierku kapsu, tak
som mu ju ukázal s očakávaním ďalšej užitočnej kritiky. Na moje prekvapenie však s veľkým záujmom a obdivom vyzvedal, ako som čo urobil. Keď
som mu to vysvetlil, chytil ma za ruku
a povedal: Už mám nasledovníka!“

Inzerujte v Ružomberskom magazíne!
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk
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KNIHA
Ján Golian, Rastislav Molda a kol. - (ne)obyčajný život farára
(Society for Human Studies 2018)
„Publikácia sa snaží ukázať (ne)obyčajnosť života duchovných v 19. a 20. storočí žijúcich na území Slovenska. Čitateľ v nej lepšie spozná známejšie osobnosti (Jonáš Záborský či Jozef Murgaš), ale stretne sa
aj s neznámymi menami, ktorých životné osudy však boli veľmi pútavé a v prípade Františka Paňáka
späté aj s Ružomberkom, kde v roku 1983 vstúpil do jezuitského noviciátu,“ povedal nám o knihe Rastislav Molda, ktorý ju zostavil s ďalším Ružomberčanom Jánom Golianom.

FILM
My (Kino Kultúra, 29. – 30. 3.)
Horory môžu mať aj hlbšiu myšlienku. V najnovšom počine režiséra Jordana Peela (Oscar za horor
Uteč) sa rodina Willsonovcov vyberie prázdninovať na chatu. Trvá tretinu trileru, kým sa počiatočná
idylka vyparí a rodinu v noci prepadne štvorica sociopatov. Už len samotná skutočnosť, že sa vás ktosi
pokúša skántriť, vzbudzuje hrôzu. No tu prituhne krv ešte viac. Útočníci vyzerajú presne ako Willsonovci. Peele tak demonštruje, že my sami sme sebe najväčším nepriateľom.

AKCIA
Vynášanie Murieny (Biely Potok, 31. 3.)
Tak, ako v mnohých dolnoliptovských obciach, ani v Bielom Potoku nezanevierajú na pradávny zvyk
vynášania Murieny, symbolu slovanskej bohyne smrti a zimy. Vítanie jari v réžii Detského folklórneho
súboru Belanček bude opäť spojené s ochutnávkou bryndzových, orechových, lekvárových a makových
šúľkov. Ide o pochúťku, ktorú kedysi gazdiné pripravovali zo surovín vyzbieraných počas tradičnej
obchôdzky s Murienou.

PODUJATIE
Okresná súťaž v reze ovocných stromov (Penzión Gejdák, 30. 3.)
Znie to nebezpečne. Kto najrýchlejšie odsekne, odpíli, zreže či odstrihne. Nepôjde však o rýchlosť,
ale o kvalitu. A práve preto je podujatie dostupné a užitočné pre všetkých. Chcete si sami dopestovať
ovocie a hodili by sa vám skúsenosti ostrieľanejších? Toto je ideálna príležitosť, ako sa učiť na praktických príkladoch. Ľudia z okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov veľmi radi poradia a
ukážu, ako na to.

ŠPORT
Liptovská a Ružomberská bežecká liga (30. 3. a 13. 4.)
Zimné topánky a lyžiarky treba odložiť a šup do tenisiek a tretier. Po roku sa opäť rozbiehajú
bežecké súťaže. Už v sobotu 30. marca začína Švošovskou pätnástkou seriál Liptovskej bežeckej
ligy. O dva týždne neskôr odštartuje druhý ročník Ružomberskej bežeckej ligy. Černovský Beh
ku Krížu, ktorý je naplánovaný na 13. apríla, má cieľ na Troch vrchoch, kde aj tí najskúsenejší
neraz dokráčajú iba peši.
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Pozor na výplody psov aj politikov!
Prechádzate ulicou, slnko svieti, tešíte sa z ožívajúcej prírody. Nachvíľu sa prestanete pozerať pod nohy a...
Text: Anna Šenkeríková

...odrazu máte pocit akoby ste šliapli do niečoho, ž čoho by mal hovnivál radosť. A kiežby to bol len pocit.
Bohužiaľ, takáto jarná idylka nie je vôbec zriedkavá. A stojí za ňou, čuduj sa svete, nezodpovednosť mnohých majiteľov
domácich miláčikov.
Rozhorčovať sa môžeme koľko chceme, vždy sa nájde pár indivíduí, ktoré pre nás v mestách a na dedinách narafičia
pár nástrah.
Veď v súčasnej dobe, keď sa mnohí dožadujú svojich „práv“ prekonávajúc akékoľvek absurdity, môže de facto aj psíčkar
argumentovať, že výtvor jeho štvornohého spoločníka je skvost a vo svojej prirodzenosti obohacuje spoločnosť.
No ale zrejme im to nemôžeme zazlievať, keď celý deň vidia a počujú, čo zo seba vypúšťajú politici. A tí sa s nejakými
sáčkami vonkoncom nebabrú.
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Aké je postavenie žien
v ružomberskej politike?
Text: Peter Kravčák

Foto: Marek Hasák

Počas uplynulých tridsiatich rokov a ôsmich komunálnych volieb sa o post primátorky Ružomberka uchádzala len jedna žena. Bolo to ešte v roku 1994. V poslaneckých laviciach boli ženy vždy v menšine. V súčasnom
mestskom zastupiteľstve sú štyri. Ako sa im pracuje
v mužskom kolektíve, ako vnímajú svoju pozíciu a prečo ich nie je pri riadení mesta viac?
Jana Halušková, poslankyňa za Polík (Smer-SD)
Dnes už význam žien v politike na
každom stupni asi málokto spochybňuje. Je prirodzené, že dodávajú politike sociálnejší rozmer a mali by
ju zjemnovať (aj keď je to u niektorých poslankýň v národnej rade dosť
otázne). Podľa môjho názoru sú ženy-političky trpezlivejšie a ochotnej-
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šie hľadať kompromis. Mnohé problémy vedia vyriešiť jednoduchšie,
nakoľko úlohy a povinnosti, ktoré ich
sprevádzajú pri vedení domácností či
výchove detí, musia riešiť mnohokrát
okamžite.
V súčasnom volebnom období je
v mestskom zastupiteľstve minimálny
počet žien. Aj keď na kandidátskych
listinách bolo zastúpenie žien v počet-
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rokospektrálneho pohľadu pre všetky
spoločenské vrstvy.
Na základe vlastných skúseností
hodnotím koncepčnosť riešenia problémov v obvode, vystihnutie priorít
a potrieb od detí po seniorov, od estetického cítenia po praktickú časť využitia napríklad v nových projektoch,
ale i spoluprácu s kolegami.
nejšom stave, ako to bolo v nedávnej
minulosti, otázkou zostáva, prečo?
Veria im menej, nevedia sa zviditeľniť, nevedia presvedčiť, že dokážu byť
v politike rovnocennými partnermi?
A možno je to aj ešte stále tak trošku
v zmýšľaní tak mužov, ale i žien, že
prvoradou povinnosťou je predsa len
starostlivosť o rodinu. História potvrdila, že sme mali a máme šikovné
predstaviteľky ako bola Viera Péteriová a v súčasnosti dlhoročná obetavá poslankyňa Mária Kramárová alebo prednostka okresného úradu Anna
Paráková, a ďalšie ochotné ženy, ktoré pomáhajú v rôznych komisiách pri
mestskom zastupiteľstve.
Mária Kramárová, poslankyňa za
Roveň (Smer-SD)
Keď chceme hovoriť o ženách v politike všeobecne, musíme zhodnotiť, že
napriek širokej ponuke na kandidátkach do volieb, sa veľmi ťažko presadzujú vo výsledkoch volieb.
V komunálnej politike majú ženy tú
prednosť, že tak ako majú široký záber rôznych povinností v domácnosti
a v práci, dokážu ho uplatňovať aj pri
veciach verejných. Už či sú to riadiace
pracovníčky v mestských firmách ako
je Bypo, mestská knižnica, Björnsonov
dom, na mestskom úrade, v školách,
škôlkach, tak i vo funkcii poslankyne
v mestskom zastupiteľstve alebo – ako
v minulosti – vo funkcii viceprimátorky. Sú komunikatívne, citlivé, majú
zmysel pre estetiku, všestrannosť, dokážu posúdiť nielen aktuálnosť problému, ale i dôsledky pre budúcnosť. Ich
racio je ako v domácnosti, tak i vo svojom obvode, v pohľade gazdinej a ši-

Možno i preto voliči dávajú dôveru už
osvedčeným poslankyniam, ktoré už
mali možnosť sa v obvode preukázať
svojim prístupom k riešeniu problémov občanov. Ženy zjemňujú tvrdosť
politiky a sú aktívnejšie pri presadzovaní požiadaviek svojich voličov.

deti. A to nie je len otázka ovzdušia,
ale aj iných nástrah s ktorými sa spoločnosť musí vedieť jednoznačne vysporiadať.

Dôležité však je, aby sa politicky angažovali charakterní a múdri ľudia,
ktorí budú odhodlaní pretvárať obce,
mestá a štát tak, aby sa Slovensko
stalo naozaj demokratickou krajinou.
Poslankyňa za Rybárpole Adriána Stolárová (KDH) odpoveď do uzávierky neposlala.

Zastúpenie žien je potrebné tak vo
vysokej, ako i v komunálnej politike
v prospech občanov. Pokiaľ spĺňajú
požiadavku odbornosti, nie sú zaťažené ješitnosťou, osobnými záujmami, nevymedzujú sa s kým chcú
spolupracovať a s kým nie, a uvedomujú si, že sú tu pre všetkých občanov v prospech pozitívneho riešenia
problémov.
Anna Šanobová, poslankyňa za Hrboltovú (KDH)
Verím, že Slovensko bude postupne nasledovať európsky trend a žien
v komunálnej politike bude pribúdať.
Je to dôležité kvôli vyváženosti, aby
sa do politiky vnášal aj ženský pohľad
a priority, ktoré muži nevidia.
Myslím, že v Ružomberku by sa mali
viac angažovať ženy-matky (aj keď
viem, že je to náročné zosúladiť starostlivosť o rodinu a verejnú angažovanosť), ktorým určite nie je ľahostajné, v akom prostredí vyrastajú ich
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Túlať po meste sa dá
aj s pridanou hodnotou
Text: Imrich Gazda

Foto: Fedor Polóni

Ružomberok dlho nemal profesionálneho turistického sprievodcu. No zdá sa, že
ho konečne našiel. Teda – ju.
V posledný februárový deň sa pred mestským úradom
stretá niekoľko desiatok obyvateľov. Nie, nejdú protestovať. Chcú spoznávať svoje mesto.
V hlúčiku vidieť ľudí všetkých generácií – seniorov, ale tiež
rodinky s deťmi. Dokonca aj v kočíku. Neprehliadnuteľnou je sympatická brunetka v čiernom kabáte – turistická
sprievodkyňa Miriam Považanová.
Od mestského úradu skupinka vyrazí k domu, kde vyrastal Vavro Šrobár a popri základnej škole sa pomaly presúva na druhý koniec námestia k bývalému piaristickému
gymnáziu a kláštoru jezuitov.
Trasa, ktorú bežne prejdete za niekoľko minút, im trvá
takmer hodinu. „O každej budove na Námestí Andreja
Hlinku sa dá toho toľko povedať,“ ospravedlňuje tempo
prehliadky sprievodkyňa Miriam. No kto by od podujatia
nazvaného Potulky mestom čakal náhlenie sa?
„Bola to úplne úžasná skupina, fantastická. Prejavovali
záujem, pýtali sa,“ netají Miriam svoje pozitívne dojmy.

Nanovo objaviť svoje mesto
Keď sa neskôr s Miriam Považanovou stretáme v jednej z kaviarní v centre mesta, potvrdzuje sa nám to staré známe, že
najväčším pokladom každého mesta sú jeho obyvatelia.
Deti jej už odrástli a tak sa predčasom mohla vrátiť k svojej záľube z mladosti – cestovať po zahraničí. Spravila si
certifikovaný sprievodcovský kurz a stala sa členkou Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Výhodou sa jej stala znalosť ruštiny. „Neverili by ste, aké ťažké
je nájsť slovenského sprievodcu, ktorý dokáže sprevádzať
práve v tomto jazyku,“ vraví Miriam a vzápätí potvrdzuje
to, čo naznačila v predchádzajúcich slovách.
„Priťahuje ma najmä východná Európa. Mojou absolútnou srdcovkou je Ľvov, ale rada mám aj Kyjev, Užhorod či
Mukačevo,“ začíname tour prstom po mape.
Sprevádzala však už aj po Bielorusku či Poľsku. „Veľmi ma
zaujalo malé renesančné mestečko Tarnów, kde sa každý
deň koná bezplatná prehliadka so sprievodcom, na ktorú
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prichádzajú aj samotní Poliaci,“ hovorí Miriam, podľa ktorej majú Slováci omnoho menší záujem o sprevádzaní po
slovenských mestách.
„Mala som možnosť precestovať veľa krásnych miest a na
vlastnej koži som si uvedomila, že mestá, ktoré navštívime ako turisti, sa nám spravidla zdajú úžasné, kým to,
v ktorom dlhodobo žijeme, nám pripadá úplne obyčajne,“
hovorí zanietená turistická sprievodkyňa, podľa ktorej
toto pravidlo platí aj o Ružomberku.
„Samozrejme, nemôžeme si zakrývať oči pred problémami
a nedostatkami, ktoré trápia naše mesto. No zároveň by
sme nemali prehliadať to, koľko nádherných ľudí, zákutí a vecí tu máme. Neraz vidíme len to zlé, kým to dobré
úplne prehliadame alebo to berieme ako samozrejmosť,“
pokračuje Miriam v uvažovaní a priznáva, že aj ona sama
si skrytú krásu svojho rodného mesta začala uvedomovať
až vtedy, keď spoznala tie cudzie.
„Kto chce pochopiť svoj život, mal by poznať svoje rodné
mesto. Dá mu to odpoveď na otázky, nad ktorými sa dovtedy možno ani nezamýšľal. Ak ho nepoznáme, máme
skreslený pohľad nielen naňho, ale aj na seba samých,“
myslí si Miriam.
„Keď hovoríme o Ružomberku len ako o zapáchajúcom
mieste, kde sa nič nedeje, tak tým škodíme sami sebe. Skĺzli sme k tomu, že neraz iba sedíme pri facebooku a kritizujeme,“ uvažuje Miriam nad svojím mestom.
Aby nebola ako tí ostatní, ktorí len mudrujú a kritizujú, no
nedokážu opustiť svoju komfortnú zónu, rozhodla sa priložiť ruku k dielu. Zdvihla telefón a zavolala na oddelenie
regionálnej politiky mestského úradu, aby ponúkla svoje
služby. Zadarmo.
Prekvapený výraz v našej tvári ju pobavil. „Sprevádzanie je mojím koníčkom, nie som na ňom finančne závislá, pretože sa živím účtovníctvom. Zároveň cítim, že
mám v živote za čo ďakovať. A sprevádzanie po meste je
pre mňa istou formou prejavenia vďaky,“ korunuje naše
prekvapenie nečakanou odpoveďou. Naša poznámka, že
idealizmus sa v dnešnej dobre nenosí, ju opäť rozosmeje. Takto optimisticky naladený človek je dnes naozaj na
nezaplatenie.
To najlepšie, čo doma máme
Prvú vzorovú prehliadku mesta Miriam Považanová zorganizovala v októbri minulého roka pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Ďalšia sa konala koncom
februára, kedy slávia svetový deň turistickí sprievodcovia.
Keďže na každé z týchto podujatí prišlo viac ako 50 záujemcov z radov domácich, ale aj turistov, bolo jasné, že
o profesionálne sprevádzanie po Ružomberku je záujem.
Mesto preto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu región Liptov a Informačným centrom Ružomberok
pripravilo celoročné podujatie s názvom Potulky mestom.
Koná sa každý posledný štvrtok v mesiaci a po februárovom

predstavení Námestia Andreja Hlinku bude 28. marca nasledovať zoznámenie sa s históriou židovskej komunity.
„Najprv si povieme niečo o synagóge a o židovskej škole
a škôlke. Potom bude jeden ružomberský žiak, ktorý vyhral dejepisnú súťaž, prezentovať svoj príspevok o priemyselníkovi Izákovi Mautnerovi, ktorého meno niesli aj
tunajšie bavlnárske závody. No a nakoniec si rozoberieme najznámejšie ružomberské židovské rodiny, ich život
a problémy,“ približuje Miriam scenár najbližšieho podujatia. „Nech ľudia vidia, že aj mladí sa zaujímajú o históriu,“
teší sa z prednášky malého spolupracovníka.

„Kto chce pochopiť svoj život, mal
by poznať svoje rodné mesto. Dá
mu to odpoveď na otázky, nad
ktorými sa dovtedy možno ani
nezamýšľal.“
Miriam Považanová, turistická sprievodkyňa

Naše stretnutie končíme otázkou, ktorú sme v Ružomberskom magazíne kládli už aj iným – je Ružomberok mestom
turizmu tak, ako to o sebe neraz samo vyhlasuje? Miriam
opäť raz preukáže svoj pozitívny prístup k veci.
„Raz som sa stretla s pani, ktoré z Ružomberka poznala
iba Vlkolínec. Pozvala som ju k nám s tým, že jej poukazujem aj iné miesta. Prišla s niekoľkými kamarátkami. Od
železničnej stanice som ich cez Námestie Andreja Hlinku
a Kalváriu previedla do Hrabova. Tou trasou boli očarené,“
hovorí Miriam a k mojej otázke pridáva tú svoju: „Prečo
turistom ponúkame len Vlkolínec, a možno ešte tak Likavu a kostolík v Ludrovej, keď tu toho máme omnoho viac?“
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Ružomberské kapely
poznajú aj v zahraničí
Text: Anna Zábojníková Foto: V kapele spieva Gabriel Kunay, na gitare hrá Jakub Kulašík, Ján Ragančík má pod palcom basu a Marek Balo zase
bície. Zdroj: Archív kapely Ataraxia

Ak by ste sa niekedy pokúšali narátať, koľko je v Ružomberku kapiel, určite by
vám nestačili prsty na oboch rukách.
Niektoré hrávajú na letných festivaloch, spievajú v angličtine, ba dokonca koncertujú aj v zahraničí. A hoci
je každá z nich žánrovo aj textovo rozdielna, predsa len
majú niečo spoločné – vášeň pre hudbu.
Na scéne už 25 rokov
Pop-rocková kapela Kéfas vznikla z existujúcej doprovodnej kapely Juventus. Za 25 rokov svojej existencie
stihla vydať šesť albumov, z ktorých dva tvorili vianočné
koledy v modernejších úpravách.
Názov Kéfas vymyslela bývalá vokalistka Andrea. Pochádza z aramejčiny a v preklade znamená skala. „Význam chápeme v dvoch rovinách. Hráme pop-rockovú
hudbu, teda Kéfas berieme aj v zmysle tvrdý ako skala,
ale aj tak, že naše duchovné základy staviame na skale. Snažíme sa byť pevní vo svojich názoroch, postojoch
a hodnotách, čo je v dnešnej dobe dosť dôležité,“ vysvetľuje význam názvu Ľuboš Kútnik, ktorý v kapele spieva
a hrá na gitare.

Kapela má na svojom konte okolo 50 vlastných skladieb,
odohrala viac ako 500 koncertov na Slovensku, ale aj
v Čechách. „Našich poslucháčov neselektujeme na veriace a neveriace publikum. Svojou hudbou sa snažíme
predovšetkým rozdávať radosť,“ prezradil Ľuboš Kútnik.
Okrem neho kapelu tvoria aj Vladimír Klimek, Ján Janovic, Martin Šafek a Jozef Foltin.
Ružomberským zoskupením je aj kapela Ataraxia, hoci
dvaja jej členovia pochádzajú z Košíc. Vznikla v lete v roku
2014, plnohodnotne začala hrávať o rok neskôr. V kapele
spieva Gabriel Kunay, na gitare hrá Jakub Kulašík, Ján
Ragančík má pod palcom basu a Marek Balo zase bicie.
„Cvičíme vo vlastnej skúšobni v Ružomberku, ale keďže
jedna štvrtina kapely pôsobí a žije v Košiciach, tak je to aj
o zdieľaní nápadov cez internet. Primárne však skúšame
spolu,“ prezradil gitarista Jakub Kulašík.
Kapela nie je žánrovo jednoznačne ukotvená. Ide predovšetkým o zmes grindcoru, death metalu a crustu.
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Texty piesní sa dotýkajú historických aj aktuálne kultúrno-spoločenských problémov. Občas sa v nich naskytne
aj akýsi odkaz na Ružomberok a Liptov.
V roku 2015 Ataraxia odštartovala demonahrávkou ešte
s pôvodným spevákom. O rok neskôr nahrala rovnomenný album Ataraxia, ktorý vyšiel v ružomberskom vydavateľstve Slovak Metal Army.
Členovia kapely pracujú už minimálne rok na nových
skladbách, ktoré by radi skompletizovali na novom albume. Okrem ďalších koncertov tak majú v pláne navštíviť
nahrávacie štúdio a veria, že hudobné svetlo sveta by mohol uzrieť aj nový videoklip.
Letné festivaly aj plesy
Walter Schnitzelsson síce nie je ružomberská skupina,
no jej pevnou súčasťou je miestny rodák Jozef Rezník.
„Kapela vznikla v roku 2011, kedy sme s mojim kamarátom Petrom Hraběm začali chodiť spoločne do skúšobne
skupiny Sako v Bratislave a v podstate sme založili taký
two man band,“ vysvetľuje Jozef Rezník.
Z pôvodnej zostavy je jediným Ružomberčanom, no momentálne s kapelou hráva ako koncertný hosť ďalší rodák z metropoly dolného Liptova Lukáš Hlaváč.
Koncom januára sa skupina po piatich rokoch pochválila druhým albumom Sugar Kids Won’t Stop Screaming
a v týchto dňoch sa pripravuje na svoje turné. Počas leta
trojica hudobníkov koncertovala na viacerých pódiách
vrátane známych festivalov Grape, Končiny a Colours of
Ostrava. Ich piesne mohli počuť aj fanušíkovia na trenčianskej Pohode, či maďarskom festivale Volt, kde hrali
pred Depeche Mode.

Festivaly nie sú cudzie ani reggae kapele Bagandža Crew.
Koncertovala na festivale Sound Garden v Partizánskej
Lupči, na Amfiko street soul v Martine, KongenFeste
v Liptovskom Hrádku, ale aj na festivale Uprising.
V osemčlennom zoskupení hrá na basovú gitaru Boris
Bartlík. Ďalšie dve gitary majú v rukách Marek Štefaničiak
a Tomáš Šulík. Hudobnú zložku tvoria aj klávesy, ktoré stláča Peter Olos. Saxofón má pod palcom Tomáš Hatala.
Aj napriek tomu, že všetci žijú v Ružomberku, ich pôvod
nie je rovnaký. ,,Väčšina členov je priamo z Ružomberka,
ale máme aj Likavčana, Sliačana či Kubánca,“ vyrátal pôvod členov Bagandže Crew gitarista Marek Štefaničiak.
Svoju vlastnú kapelu má aj ružomberská speváčka Kristína Debnárová, ktorá v aktuálnom zložení Kristína Debnárová BAND funguje presne rok. V súčasnosti ju môžeme vidieť aj na televíznej obrazovke, pretože je jednou zo
súťažiacich speváckej show The Voice Československo.
„Účasť v tejto show beriem ako novú príležitosť, možnosť
ukázať sa a zažiť niečo nové. Pre mňa je to obrovská výzva,“
vysvetľuje dôvody účasti v súťaži pre Ružomberský magazín.
Medzi ružomberské hudobné stálice patrí aj rómska skupina Gypsy David, ktorú sme vám dôkladnejšie predstavili
v jednom z minulých vydaní Ružomberského magazínu.
Jej členmi sú mama, otec, dcéra a syn z rodiny Puškovcov,
ktorí v tomto zložení spievajú a hrajú už 16 rokov.
„Hrávame polky, valčíky, tangá, aj naše cigánske pesničky, vieme sa prispôsobiť rôznym vekovým kategóriám či
národnostiam. Volajú nás na kultúrne podujatia, koncerty, aj plesy,“ vysvetľuje Dávid Weiss, ktorý hrá v kapele na
varhanoch a spieva prvý hlas.

stručne
‣ Podľa oficiálnej štatistiky Žilinského samosprávneho kraja navštívilo Liptovské múzeum
počas uplynulého roka 150-tisíc ľudí, z toho 10-tisíc zavítalo na hrad Likava.
‣ Začiatkom marca uplynulo 25 rokov od smrti filozofa, historika, kulturológa, esejistu i prekladateľa Ladislava Hanusa, ktorý pôsobil ako kaplán v Ružomberku a prežil tu aj posledné
roky života. Pochovaný je na miestnom cintoríne.
‣ V Galérii Ľudovíta Fullu si do polovice mája môžete pozrieť fotografie Jána Ďurinu, ktoré
vznikali počas dvoch rokov v prostredí Liptova.
‣ V synagóge je do konca mesiaca sprístupnená výstava prác pedagógov výtvarného odboru
Súkromnej umeleckej školy Dotyk.
‣ Expozícia Liptovského múzea v Ružomberku je do 27. marca obohatená aj o poľovnícke trofeje v sezóne 2018/2019.
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Kráľovná Aaryn
Text: Peter Kravčák Foto: Športovkyňa mesta za rok 2018 Aaryn Ellenbergová (vpravo) so svojou oddielovou spoluhráčkou a treťou najlepšou v ankete
Miroslavou Mištinovou (vľavo). Zdroj: Autor.

Spoznali sme najlepších športovcov mesta za uplynulý rok. Bez prekvapenia
a zaslúžene sa ňou stala americká basketbalistka Aaryn Ellenbergová.
Víťazmi ankety športovej komisie pri mestskom zastupiteľstve sa prakticky pravidelne stávajú športovci, ktorí
z Ružomberka nepochádzajú, ale zavial ich sem životný
osud. Či to bola Zuzana Brezániová, neskôr Lázárová, alebo
futbalisti Erik Daniel či Pavol Masaryk. Boli to hráči, ktorí
vyčnievali, výrazne ovplyvňovali výkony najsledovanejších
ružomberských športov a spoločenské ocenenia si zaslúžili.
Nespochybniteľná víťazka
V pondelok 18. marca vyhlásili v Kine Kultúra športovcov mesta za rok 2018. Pri pohľade na výsledky a výkony
individuálnych aj klubových športovcov bol favorit jasne
daný a napokon aj zvolený. Víťazkou sa zaslúžene stala
26-ročná rozohrávačka basketbalového MBK Ružomberok
Aaryn Ellenbergová.
Kto sleduje basketbal, nemá o výbere pochybnosti. Od príchodu v januári 2018 mala tak zásadný vplyv na výkony
basketbalového družstva Ružomberka, že ak by sme chceli nájsť podobne dôležitú hráčku, zastavilo by nás asi až

meno Ivety Bielikovej. A to je už zhruba pätnásť rokov, čo
ružomberská legenda odišla z paluboviek.
V prvej polovici roka to bola Ellenbergová, kto veľmi pomohol Ružomberku poraziť Piešťany a ukoristiť druhú
priečku v extralige i slovenskom pohári. V aktuálnej sezóne netreba jej výkony atakujúce bodovú tridsiatku takmer
vo všetkých dôležitých zápasoch ani opisovať. Keď sa darilo Aaryn, Ružomberok vyhrával. A nie raz jej na výborný
efekt zo zápasu stačil aj parádny polčasový výkon.
„Bolo to prekvapenie. Spoluhráčky mi povedali počas večera,
že pôjdem na pódium, ale nevedela som prečo. Nečakala som
ocenenie. Robím si len svoju robotu, ktorá ma baví. Ale jasné,
byť ocenený ako športovec roka je fajn,“ povedala krátko po
dekorovaní celkom flegmaticky mladá Američanka.
Už sme si zvykli, že v seniorskej kategórii súťaže Športovec mesta sa pravidelne presadzujú futbalisti a basketbalistky. Druhý Ján Maslo je stálica. Človek na ktorého sa
v obrane dá roky spoľahnúť, čo športová anketa už roky
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odzrkadľuje. Hoci víťazstvo mu zatiaľ nedopriala, v top
päťke bol už niekoľkokrát.
Miroslava Mištinová ako aktuálne najlepšia Slovenka
v ružomberskom drese vyrastá na národnú basketbalovú
hviezdu. Ak vydrží v Ružomberku, nie je ďaleko od honoru
najlepšej športovkyne, tak ako nie je ďaleko od kvalitatívneho prerastenia slovenskej extraligy.
Peter Gal Andrezly, krídelná dvojička dnes už suspendovaného Erika Daniela, je rýchlostným i kreatívnym motorom ružomberskej ofenzívnej futbalovej sily. Zaslúžil si
štvrté miesto.
Nuž a Monika Motyčáková si nomináciu do najlepšej päťky
vypýtala 19. miestom, ktoré dosiahla s reprezentáciou na
šachovej olympiáde.
Výborná mládež
Ak by neexistovala samostatná kategória mládeže, nie raz
by sa muselo stať, že športovcom roka by bol niekto z maloletých. Napríklad Nikoleta Puchovanová. Od roku 2015
štyri razy po sebe nepretržitá víťazka v tejto kategórii. Od
leta hrá rodáčka zo Zvolena stolný tenis v moravskom Hodoníne. V prvom polroku dosiahla ešte ako členka ŠKST
Ružomberok na šesť individuálnych medailí na republikových majstrovstvách Slovenska. Navyše bola v extralige
so ženami bronzová, s juniorkami strieborná a v sedemnástich okúsila seniorskú reprezentáciu Slovenska.
„Prežila som v Ružomberku krásnych šesť rokov, so skvelým trénerom a som vďačná za ten čas. Ale každý športovec sa chce posunúť, preto som aj ja odišla,“ hovorila
18-ročná Nikoleta, ktorá prišla do mesta len kvôli pondelkovému večeru.
Druhý skončil talentovaný plavec, 14-ročný Adam Antol.
Polroka poriadne neplával pre zlomenú kľúčnu kosť, ale
potom prišiel na majstrovstvá Slovenska a získal zlato
a bronz v najobľúbenejších prsiarskych disciplínach.

2. miesto v obrovskom a 4. miesto v klasickom slalome na
majstrovstvách Slovenska. Talent hodný veľkosti svojej
výšky – 196 centimetrov. Lenže Adrián napokon lyžovanie
zabalil a prešiel pod vysokú volejbalovú sieť.
„Nemyslím si, že som talent. Všetky lyžiarske úspechy
som si musel odtrénovať. Od leta som však stále viac cítil, že volejbal ma láka, a takto to skončilo. Lyžovanie bolo
fajn, ale cítili sme aj s rodičmi, že ten potenciál v lyžovaní
by možno aj kvôli tej výške bol obmedzený, takže ma podporili v tomto rozhodnutí,“ vyznal sa 15-ročný volejbalista
Svidníka Adrián Petruf.
Ďalšie miesta získali futbalista Matúš Kmeť, ktorý sa pomaličky presadzuje aj v ligovom áčku či stolnotenisová dorastenka Alžbeta Kováčová, ktorá rovnako dostáva čoraz
viac príležitostí ukázať sa medzi ženami.
Ocenené osobnosti, tréneri a talenty
Najlepšími trénermi sa stali Dalibor Jahoda a Anton Panis.
Jahoda ako hlavný tréner ŠKST Ružomberok má za sebou
mimoriadne úspešný rok, hoci chýbajúce zlato v niektorej
tímovej či individuálnej súťaži žien ho asi trochu mrzí.
Dvanásť rokov trápil rovnaký pocit aj basketbalovú mládež
v MBK Ružomberok. Slovenským titulom so staršími minižiačkami prerušil dlhú negatívnu sériu tréner Anton Panis.
Za celoživotnú činnosť boli ocenení futbalový velikán
Ján Haspra starší a stolnotenisový nezmar Bernard Hatala. Najlepším telesne postihnutým športovcom sa stala
štvrťfinalistka Majstrovstiev sveta v stolnom tenise Alena Kánová.
Najlepšími seniorskými kolektívmi sú basketbalistky
(2. miesto v lige i v pohári), futbalisti (6. miesto v lige)
a stolné tenistky (3. miesto v lige).
Mládežnícke kolektívy ovládli spomínané staršie minižiačky MBK Ružomberok, pred futbalovou devätnástkou
a staršími žiakmi ŠKST Ružomberok.

Nuž a tretí Adrián Petruf dosiahol na víťazstvo v Slovenskom pohári žiakov v zjazdovom lyžovaní, ale aj na

Laureáti ocenenia Športovec mesta Ružomberok
2011

Pavol Masaryk

futbal (internetové hlasovanie)

2012

Lukáš Greššák

futbal (internetové hlasovanie)

2013

Zuzana Brezániová

basketbal (internetové hlasovanie)

2014

10 najlepších športovcov

2015

Zuzana Lázárová

basketbal

2016

Eva Kmeťová

basketbal

2017

Erik Daniel

futbal

2018

Aaryn Ellenbergová

basketbal
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Robo Kolár

Ako sa Kotleba do očí vysmial
protifašistickému bojovníkovi

Dva týždne pred 14. marcom tohto
roka, povážlivým to historickým dátumom, kedy pohrobkovia ľudáckeho
Slovenského štátu každoročne oslavujú jeho vznik, bloger Ján Benčík v Denníku N upozornil, že v kinosále Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH)
sa má konať „spomienková akadémia
k 80. výročiu slovenskej štátnosti“.
Na akadémii ani historickom seminári
by nebolo nič zlé, keby už podľa mien
organizátorov a prednášajúcich nebolo
zrejmé, že pôjde skôr o jednostrannú
oslavu výročia ľudáckeho štátu a režimu. S privretými očami demokrata aj
to by sa dalo prehltnúť, keby sa zmieňované oslavy nekonali v priestoroch
KDAH, ktorých vlastníkom je mesto.
Šéfredaktor Ružomberského magazínu oslovil riaditeľa KDAH Jána Pavlíka
a primátora Igora Čombora, či skutočne
mesto takúto akciu kotlebovcom, ktorí
sa kryli za historickou akadémiou, povolilo. Riaditeľ KDAH a primátor pôvodne
povolenú akciu rýchlo zrušili (detailný
priebeh a udalosti nájdete v príspevku na
webovej stránke Ružomberského magazínu) a dúfali, že podobne ako v mestách
Martin či Poprad, ktoré kotlebovcom podobné akcie zakázali, v hanbe neostanú.
Márne. V hanbe ostali. A veľkej.
Dnes čoraz viac politicky prešibaný
Kotleba si podal do mestom spravovaného KDAH druhú žiadosť a čuduj
sa svete – uspel. „Vyhodili ho oknom“

z kina a on sa im vrátil hlavným
vchodom do exkluzívnych priestorov
Veľkej dvorany KDAH. Ako hlavný
hostiteľ v historických priestoroch
usporiadal Galavečer k 80. výročiu
založenia slovenskej štátnosti.
To len naši mestskí páni – počnúc riaditeľom KDAH, cez predstavenstvo, až
po primátora – sú asi dodnes naivne
presvedčení (a presviedčajú aj nás), že
keď Kotleba a spol. každoročne okolo
termínu 14. marca príde práve do Ružomberka, tak v budove, kde cez vojnu oslavovalo ešte HSĽS, pod kopcom
s Mauzóleom Andreja Hlinku, vodcu
národa, ktorého Kotleba, žiaľ, má plné
ústa, si ide v KDAH robiť prezidentskú
kampaň v uzatvorenej spoločnosti.
Tak sa aspoň páni vyhovárali: že demokracia, že peniažky od Kotlebu
z prenájmu nesmrdia, že ich, chudákov, podviedli, že nevedeli... Keby to
žiaci v škole o 14. marci 1939 povedali, učitelia by ich hnali... Ale mestskí
páni v Ružomberku? Oni môžu.
Mimochodom, kotlebovcom nestačil
slávnostný galavečer štyri dni pred
termínom. 14. marca si „historický
seminár“ aj tak usporiadali v súkromných priestoroch Hotela Kultúra.
Tak, aby im bolo jasné, o čom ľudácky
Slovenský štát bol, sme sa 14. marca 2019 napoludnie pred Kultúrou,
aspoň malá skupina, zišli a tichým
protestom si uctili obete Slovenského
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štátu. Aby sme tým „seminaristom“
v reštaurácii a nevedomým mestským zástupcom z KDAH pripomenuli podstatu, z ktorej toľko ospevovaný
štát vznikol a na ktorej existoval: že
vznikol z vôle Adolfa Hitlera a jeho
diktátu, existoval na nenávisti a antisemitizme a z arizácií prosperoval.
Oslavovaný štát vyviezol na istú smrť
do koncentračných táborov vyše
70-tisíc vlastných židovských a iných
občanov, a ako jeden z dvoch štátov za
každého vyvezeného aj štedro platil.
To je skôr na hanbu, ako na oslavu.
Nebyť protifašistického odboja cez
druhú svetovú vojnu, ktorý „seminaristi“ a „akademici“ z Hotela Kultúra nazývajú vlastizradou a pohŕdavo sa mu
posmievajú, povojnové Slovensko by na
konci vojny nestálo na strane víťazov
a ktovie, aká by bola jeho budúcnosť.
Kotleba so svojimi vernými, oslavujúc Slovenský štát v KDAH v Ružomberku, sa tak vysmial nielen obetiam
Slovenského štátu, ale aj protifašistickému odboju, ktorý reprezentuje
ružomberský primátor gen. major
MUDr. Igor Čombor, ktorý je podpredsedom a členom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.
Ktovie, možno to ozaj bola len niekoho blažená nevedomosť. A možno aj
zámer. Niekto však tie povolenia podpísať musel.

Prehľad podujatí na rok 2019
v meste
a okolí

Kalendárium

APRÍL
1.4., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
3.4., Cigánski diabli (koncert), Veľká dvorana KDAH
3.4., Liptov 2019 (vernisáž výstavy), Synagóga
4.4., Spevácky koncert študentov Katedry hudby PF KU, Organová sieň KU
4.4., Kvetinová párty, ZŠ Klačno
6.4., Ružomberok Open 2019, (súťaž v štandardných a latinskoamerických tancoch), Športová hala Koniar
6.4., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
6.4., ŠK Montana Ružomberok - PŠK Banská Bystrica (šach), Hotel Kultúra
7.4., Otvorenie turistickej sezóny, Májekova chata
7.4., 41. Beh oslobodenia Likavky
7.4., ŠK Montana Ružomberok - ŠK Veža CVČ Banská Bystrica (šach), Hotel Kultúra
8.4., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
9.4., Absolventský koncert ZUŠ Ľ. Fullu, Galéria Ľ. Fullu
10.4., Jubilejný galaprogram Alkany, Veľká dvorana KDAH
10.4., XV. Veľkonočné zvyky a tradície (kultúrno-vzdelávacie podujatie), Liptovské múzeum
11.4., Absolventský koncert ZUŠ Ľ. Fullu, Galéria Ľ. Fullu
12.4., Vítanie jari (obradné vynesenie Murieny), centrum mesta
12.4., Talkshow M. Donutila, Veľká dvorana KDAH
12.4., Ranný ateliér pre dospelých, Galéria Ľ. Fullu
13.4., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
13.4., Ukážka vrúbľovania a rezu ovocných stromov, ZO SZZ Ivachnová
13.4., Veľkonočná rybačka pre ZŠ, Štiavnička - rybníky
14.4., 0. Liptovská heligónka (stretnutie heligonkárov), Kultúrny dom Biely Potok
15.4., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
20.4., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
20.4., Deň Zeme, Biely Potok
21.4., Premiéra divadelného predstavenia, Kultúrny dom v Černovej
21.4., Veľkonočný hviezdicový výstup na Sidorovo
21.4., Veľkonočná zábava, Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch
22.4., Veľká noc na Bielom Potoku, Biely Potok
22.4., XXVII. Šibačkový výstup na Liptovský hrad
24.4., I. Hviezdy hrajú srdcom (klavírna súťažná prehliadka), Veľká dvorana KDAH a Synagóga
25.4., Ekologický deň v múzeu, Liptovské múzeum
25.4., Jarné zvyky a tradície (potulky a beseda), Mestská knižnica Ružomberok
26.4., Agnus Dei (tanečné divadlo), Veľká dvorana KDAH
26.4., Ranný ateliér pre dospelých, Galéria Ľ. Fullu
27.4., Miro Jaroš (koncert pre deti), Veľká dvorana KDAH
27.4., Ručne stručne (tvorivá dielňa), Galéria Ľ. Fullu
28.4., Repríza divadelného predstavenia, Kultúrny dom v Černovej
28.4., III. Výstup na Predný Čebrať Chodníkom Zdenka Hochmutha
28.4., Výstup na Šíp
29.4., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
30.4., Ekologický deň v múzeu, Liptovské múzeum
30.4., Stavanie mája, pred Kultúrnym domom v Bielom Potoku
30.4., Stavanie mája, pred školou v Černovej
y), Liptovské múzeum
XXXIV. Strom (výstava fot
Ružomberská klasická gitara 2019, Hotel Kultúra
Tvorivé dielne, Obvodová cesta 23
Divozveny 5 (literárno-hudobný večer), Čajovňa Relax

Ešte viac

skvelého čítania na

rmagazin.sk
Sme aj na facebooku:
facebook.com/ruzombersky.magazin
Aj na instagrame:
instagram.com/ruzomberskymagazin/
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
bude v predaji od 17. 04. 2019.

