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Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva prišli 
na pretras aj ružomberské médiá. Najmä Mestská televí-
zia Ružomberok, ale došlo aj na Ružomberský magazín. 
K tomu, čo zaznelo, len tri poznámky.

Podľa niektorých poslancov MTR stráca na kvalite a Ružom-
berský magazín je príliš opozičný. Možno to vyznie úsmevne, 
ale kolegov z televízie kritizovala práve tá poslankyňa, ktorá 
sa pred časom kameramanovi priznala, že MTR vlastne ani 
nesleduje. Do nás sa zasa pustil poslanec, ktorý neskôr v sú-
kromnom rozhovore poznamenal, že až donedávna vôbec 
nevedel, že Ružomberský magazín je aj na webe.

Nezazlievam mu to. Jedného z jeho kolegov som pred nie-
koľkými mesiacmi prekvapil informáciou, že si nás môže 
kúpiť v novinových stánkoch.

Milí poslanci, pokojne nás kritizujte, ale najprv si nás po-
riadne pozrite/prečítajte, aby ste sa vyhli takýmto verbál-
nym harakiri. 

Z poslaneckých lavíc zaznelo aj ponosovanie, že im, zástup-
com občanov, dávame malý priestor na prezentáciu ich ná-
zorov a aktivít. Nejdem sa vyjadrovať za ostatné médiá, za 
Ružomberský magazín poviem len toľko, že na našom webe 
ponúkame bezplatný blogový priestor komukoľvek, kto reš-
pektuje náš Kódex blogerov a diskutujúcich. Schválne, po-
zrite sa, koľkí poslanci ho využívajú. Alebo, ušetrím vám 
prácu a prezradím vám to – je ich presne nula.

A  na záver ešte raz k  tej opozičnosti. Ružomberský ma-
gazín sa už pri svojom vzniku zaviazal, že bude hlásnou 
trúbou – takou, ktorá do sveta vytrúbi všetky zlyhania, 
prešľapy, netransparentnosti či nebodaj špinavosti.

Ale zároveň, že bude s  radosťou hlásať úspechy nášho 
mesta, našich podnikateľov, lekárov, spisovateľov, foto-
grafov, učiteľov, študentov, športovcov, úspechy každého 
šikovného a nasledovaniahodného Ružomberčana.

Milí naši čitatelia (a  poslanci), o  tom, či len kritizujeme, 
alebo aj inšpirujeme, sa môžete presvedčiť už na nasledu-
júcich stranách.
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Na májovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva poslanci Patrik Habo 
(Klub nezávislých poslancov) a  Ján 
Kuráň (Za slušný Ružomberok) otvo-
rili tému opakujúceho sa zasahovania 
do spravodajstva Mestskej televízie 
Ružomberok (MTR).

Namiesto reportáže len krátka správa

Posledný zásah sa týkal Správ, ktoré 
boli odvysielané 6. mája. MTR v pravi-
delnej spravodajskej relácii plánovala 
informovať o  tom, že poslanec Miro-
slav Zuberec sa vzdal poslaneckého 
mandátu a nahradil ho prvý náhrad-
ník v obvode Polík Dušan Mataj. 

Namiesto pripravovaného niekoľko-
minútového spravodajského príspev-
ku napokon MTR odvysielala len mi-
nútovú krátku správu bez priamych 

vyjadrení oboch oslovených a  nahra-
ných respondentov – Zuberca a Mataja.

Riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku 
(KDAH) Ján Pavlík, pod ktorý MTR 
organizačne patrí, poslancom potvr-
dil, že redakcia televízie plánovala 
tému spracovať ako reportáž. „Mne 
sa zdalo, že by to mala byť len krátka 
správa. Ale bolo v nej všetko, vrátane 
vyjadrenia pána Zuberca,“ obhajoval 
svoje rozhodnutie riaditeľ Pavlík. Dô-
vody, ktorého ho k tomuto rozhodnu-
tiu viedli, neozrejmil.

„Áno, krátka správa bola odvysielaná, 
ale s bývalým poslancom Zubercom aj 
s  nastupujúcim poslancom Matajom 
bol natočený a  do vysielania pripra-
vený širší materiál, ktorý však nebol 
odvysielaný,“ reagoval poslanec Habo. 

„MTR je televízia všetkých obča-
nov mesta, nie je to súkromná spo-
ločnosť, a  preto by v  nej mali mať 
priestor aj opozičné názory,“ pokra-
čoval poslanec Habo, ktorý plánoval 
poslaneckému plénu predložiť aj dve 
uznesenia. V  jednom chcel poža-
dovať prešetrenie spornej situácie, 
v druhom chcel navrhnúť obnovenie 
moderovaných diskusií s poslancami 
vo vysielaní MTR. Po rozsiahlej dis-
kusii, s ktorou Habo vyjadril spokoj-
nosť, ich ale napokon nepredložil.

„Ak porovnáme MTR s  inými mest-
skými televíziami, tak môžeme kon-
štatovať, že robí naozaj vyvážené 
a  nezávislé spravodajstvo,“ zhrnul 
svoj pohľad na pôsobenie mestskej te-
levízie primátor Igor Čombor.

Riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku Ján Pavlík priznal, že vstupoval redakcii Mest-
skej televízie Ružomberok do pripravovaných reportáží.

Zastupiteľstvo opäť diskutovalo 
o zásahoch do vysielania 
mestskej televízie
Text: Imrich Gazda     Foto: Riaditeľ KDAH Ján Pavlík obhajuje svoje konanie pred poslancami zastupiteľstva. Foto: Autor
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Riaditeľ nepustil správu do vysielania

K  podobnej situácii pritom došlo aj 
začiatkom februára. MTR vtedy pri-
pravila spravodajský príspevok o voľ-
be podpredsedov a  členov komisií 
mestského zastupiteľstva. Obsahoval 
aj informáciu o tom, že do týchto ko-
misií neboli navrhnutí poslanci Habo, 
Zuberec a  Karol Javorka. Príspevok 
napokon vôbec nebol odvysielaný.

„Považujem to za zásah do slobody 
médií. V  mestskom zastupiteľstvom 
pôsobím štvrté funkčné obdobie 
a čosi také som dosiaľ zažil iba raz,“ 
uviedol počas zasadnutia zastupiteľ-
stva predseda klubu Za slušný Ru-
žomberok Ľubomír Kubáň.

„Mám informácie, že priamo z mest-
ského úradu idú pokyny, ktorý príspe-
vok pripravený do vysielania MTR má 
byť alebo nemôže byť odvysielaný,“ 
pridal sa vtedy ešte poslanec Zuberec. 

Riaditeľ KDAH Pavlík vzal aj vtedy celú 
situáciu na seba. „Ja som bol tým, kto 
stiahol z  vysielania predmetnú repor-
táž. Dôvodom bolo, že som sa z  celej 
správy nedozvedel potrebné informá-

cie. Po obsahovej stránke som tú sprá-
vu nemohol pustiť do vysielania,“ uvie-
dol Pavlík s tým, že ak by bola správa 
dopracovaná, do vysielania by ju pustil. 

MTR pritom má svoju šéfredaktorku, 
ktorá manažuje chod redakcie a  prí-
pravu vysielania.

„Verím tomu, že podobná situácia 
sa v  budúcnosti nezopakuje. Ale nie 
z toho dôvodu, že by som nebol rozhod-
ný stiahnuť nejakú reportáž. Ak neja-
ká správa nebude obsahovať to, čo má, 
tak ju stiahnem aj v  budúcnosti,“ vy-
hlásil Pavlík s tým, že MTR dal usmer-
nenie, aby sa zameriavala najmä na 
pozitívne udalosti v meste a v okolí.

Poslanci k dianiu v mestskej televízii 
napokon neprijali žiadne uznesenie, 
vzali ho len na vedomie.

Najviac pozícií v orgánoch mestských podnikov bude za-
stávať viceprimátor Michal Lazár. Poslanci ho zvolili za 
konateľa spoločností CZT Ružomberok, ByPo a Mestského 
basketbalového klubu, ako aj za člena dozornej rady Mest-
ského futbalového klubu (MFK).
Na väčšine týchto miest doteraz sedel bývalý viceprimátor 
Michal Slašťan.
Druhý viceprimátor Ján Bednárik bude len členom pred-
stavenstva Vodárenskej spoločnosti Ružomberok.
Z poslancov bude najviac funkcií zastávať predseda Klubu 
primátora Milan Šlávka, ktorého zvolili za konateľa Mest-

ských lesov, predsedu predstavenstva Kultúrneho domu 
A. Hlinku a za člena predstavenstiev Technických služieb 
Ružomberok a MFK.

Prehľad všetkých konateľov a členov predstavenstiev a do-
zorných rád najvýznamnejších obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou mesta nájdete na našom webe www.
rmagazin.sk.

Text: Imrich Gazda

Poslanci zastupiteľstva na májovom zasadnutí zvolili nových členov orgánov obchod-
ných spoločností s majetkovou účasťou mesta. 

Najviac funkcií v mestských 
podnikoch majú viceprimátor 
Lazár a poslanec Šlávka

„V mestskom zastupiteľstvom pôsobím štvrté
funkčné obdobie a čosi také som dosiaľ zažil iba raz.“

Ľubomír Kubáň, poslanec 
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Súčasný primátor Igor Čombor (nezá-
vislý) si nechal zvýšiť kompetencie na 
úkor mestského zastupiteľstva. Chce 
tým docieliť rýchlejší rozvoj a napre-
dovanie mesta.

„Predkladám tento materiál, lebo 
chcem efektívnejšiu správu mesta. 
Keď nesiem zodpovednosť, musím 
mať aj právomoci, Aby som zrýchlil 
a zefektívnil prácu a výsledky mesta,“ 
obhajoval Čombor svoj zámer na aprí-
lovom mestskom zastupiteľstve.

Ostrá polemika

Jeden z najdôležitejších dokumentov, 
ktorý upravuje riadenie mestá, sú 
Zásady hospodárenia a  nakladanie 
s majetkom mesta Ružomberok. 

Aktuálna zmena Zásad priniesla aj 
výrazné zvýšenie právomocí primáto-
ra. Po novom môže rozhodnúť o vykú-
pení pozemkov, ale aj ďalšieho nehnu-

teľného a hnuteľného majetku, ktorý 
súvisí s  investičným zámerom mes-
ta bez toho, aby si to nechal odobriť 
mestským zastupiteľstvom.

Dostal tiež právomoc rozhodnúť o do-
časnom upustení od vymáhania po-
hľadávok voči mestu do sumy 10-ti-
síc eur. Doteraz mal túto právomoc 
v sume do 3 500 eur.

Môže tiež rozhodnúť o prebytočnosti 
nehnuteľného a hnuteľného majetku 
mesta, ktorého hodnota je do 5-ti-
síc eur. Doteraz mal túto možnosť 
v sume do 3 500 eur.

Takisto môže predať alebo prenajať 
hnuteľný majetok mesta do hodnoty 
5-tisíc eur bez rozhodnutia zastupi-
teľstva. Doteraz mal túto právomoc 
v sume do 3 500 eur. 

Rovnaké sumy a  princípy platia aj 
v prípade, ak by mesto chcelo predať 

hnuteľný majetok formou verejnej 
súťaže. O  podmienkach súťaže pri 
sume do 5-tisíc eur rozhoduje pri-
mátor.

Primátor môže hnuteľný majetok aj 
darovať, ak jeho hodnota nepresiahne 
5-tisíc eur. Doteraz to mohol urobiť 
pri sume 3 500 eur.

K  novým právomociam primátora 
patrí aj zmena osoby nájomcu na po-
zemku mesta, a tiež zriadenie vecné-
ho bremena na mestský majetok, čo 
vyvolalo medzi niektorými poslanca-
mi veľkú diskusiu.

„Aký je dôvod zmien? Štyri roky som 
tu sedel a  nebol s  tým problém. Ne-
padla jedna výhrada voči Zásadám, 
ktoré platili doteraz pri prakticky 
rovnakom zložení vedenia mesta. 
Prečo ideme centralizovať právomo-
ci? Sme menej schopní poslanci ako 

Igor Čombor môže ako primátor na mestský majetok zriadiť vecné bremeno, vy-
kúpiť nehnuteľnosti alebo odpustiť pohľadávky.

Primátor má
väčšie právomoci
Text: Peter Kravčák     Foto: Primátor mesta Igor Čombor. Zdroj: Autor
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tí predtým? Sme menej svojprávni 
alebo hlúpejší?“ reagoval na zmenu 
právomocí Karol Javorka (Klub nezá-
vislých poslancov).

„Robím to preto, lebo som sľúbil, že 
za štyri roky niečo spravím. Ak mám 
zviazané ruky takými ľuďmi, ako pán 
Javorka, ktorý je proti všetkému, čo 
navrhnem, tak to ide ťažko,“ reagoval 
primátor Čombor.

Pridal sa k  nemu aj jeho zástupca Mi-
chal Lázár: „Necítim sa ani urazený, ani 
necítim, že by moje kompetencie boli 
nižšie. Neverím, že je tu úmysel zneužiť 
právomoci, práve naopak, verím, že je to 
v  prospech fungovania, zjednodušenia 
a zrýchlenia procesov, aby sme pomohli 
občanom tohto mesta.“

Zvýšené kompetencie nepomôžu

Autor doterajších Zásad Miroslav 
Zuberec tvrdí, že touto zmenou k po-
sunu k lepšiemu nedôjde – minimálne 
v oblasti vysporiadania pozemkov. 

Ľubomír Kubáň (Za slušný Ružombe-
rok) označil zmenu za najväčšiu odke-
dy pôsobí v mestskom zastupiteľstve. 
„Podľa mňa sa povyšujú až nad rámec. 
Uvítal by som pred tak vážnym roz-
hodnutím kvalitnejšiu a odbornú dis-
kusiu. Nemôžem sa stotožniť najmä 
s  vecnými bremenami a  chýbajúcom 
obmedzení hodnoty,“ reagoval Kubáň.

„Máte obsadené komisie aj mestskú 
radu, máte väčšinu poslancov. Nemá-
te teda problém odhlasovať akýkoľ-
vek váš názor, o  ktorom si myslíte, 
že pomáha mestu. Veľmi veľa kom-
petencii odovzdávame jednej osobe. 
Teraz sa obyvatelia ani nedozvedia, 
že primátor o niečom rozhodol a doš-
lo k nejakému novému stavu,“ hovoril 
zase Patrik Habo (Klub nezávislých 
poslancov a  menoval projekt spoloč-
nosti Moneo, ktorá chce vybudovať 
prístupovú cestu k  pozemkom na 
Dielci cez ochranné pásmo kaplniek 
na Kalvárii. Potrebuje k tomu ale kú-
piť alebo zriadiť napríklad vecné bre-
meno na mestský pozemok.

Podľa vzoru iných miest

Zmeny kompetencií sa, naopak, za-
stal Milan Šlávka, predseda Klubu 

primátora. „Nie je to zmluva s  diab-
lom, prostredníctvom ktorej sa ide 
rozpredať a rozkradnúť mesto. Potre-
bu zmien v  týchto zásadách prinies-
la prax, aby sme zlepšili chod mesta 
a  pomohli ľuďom,“ uviedol Šlávka, 
podľa ktorého v  súčasnosti, ak chce 
niekto zaviesť prípojku, musí čakať 
na zasadnutie a povolenie mestského 
zastupiteľstva.

„Podľa toho, čo sme zisťovali, si ne-
myslím, že tie zásady sú uletené. Je 
to zlatá stredná cesta oproti iným 
mestám, ktoré takéto kompetencie 
pre primátora majú zriadené,“ vysvet-
ľoval Šlávka postoj najpočetnejšieho 
poslaneckého klubu v zastupiteľstve.

„Vaše obavy prichádzajú neskoro. 
Už nemáme v tomto meste kde uro-
biť chybu. Toľko chýb sa tu už uro-
bilo v minulosti, toľko strategických 
pozemkov tu vlastnia rôzni ľudia, že 
nám to zavadzia, keď chceme niečo 
urobiť. A preto nezostáva v tej biede 
iné, len veriť primátorovi a  dať mu 
šancu. Tie právomoci sú na to, aby 
pomohli zlepšiť túto situáciu,“ ob-
hajoval zmenu zásad primátor Igor 
Čombor. 

Radnica si na pomoc s  prípravou 
a formuláciou znenia zásad najala aj 
externú právničku Janu. „Z hľadiska 
práva sú zásady naozaj v  súlade so 
zákonom a  môžete za ne slobodne 
zahlasovať,“ upokojovala Kantíková 
členov zastupiteľstva.

Opozičným poslancom neprešli tri 
pozmeňovacie návrhy, kde sa snažili 
znížiť alebo zaviesť sumy, ktoré by 
zväčšené právomoci primátora fi-
nančne obmedzili. 

Materiál napokon schválili v  pôvod-
nom znení s jasnou prevahou hlasov. 
Podporili ich koaliční poslanci z Klu-
bu primátora, KDH a aj väčšina klubu 
Za slušný Ružomberok.

„Už nemáme v tomto meste kde urobiť chybu. 
Toľko chýb sa tu už urobilo v minulosti, toľko 
strategických pozemkov tu vlastnia rôzni ľudia, že 
nám to zavadzia, keď chceme niečo urobiť. A preto 
nezostáva v tej biede iné, len veriť primátorovi 
a dať mu šancu.“

Igor Čombor, primátor
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Staviteľ postavil chatku v  roku 2016 na mestských po-
zemkoch priamo v  časti s  lukratívnym výhľadom na 
mestom. Bez stavebného povolenia i vlastníctva pozem-
kov pod ňou. Navyše si ju aj oplotil.

Stavebný úrad začal prešetrovať stavbu ešte v tom istom 
roku. Mesto už vtedy plánovalo v lokalite Dielec pozemko-
vé úpravy pre individuálnu bytovú výstavbu.

„V  júni 2017 sme prvý raz nariadili odstránenie stavby,“ 
približuje genézu peripetií s čiernou stavbou vedúca Sta-
vebného úradu v Ružomberku Zuzana Benčová.

Stavebník sa dvakrát odvolal a žiadal o predĺženie lehoty 
na dokladovanie súladu stavby so zákonom. 

Krajský stavebný úrad prípad posúdil v roku 2018 a na 
druhýkrát potvrdil rozhodnutie ružomberského úradu. 

Krátko pred uplynutím aprílového termínu odstránenia 
stavba skutočne zmizla, hoci po nej zostali na Dielci vybe-
tónované základy.

„Stavbu odstránil sám stavebník. Nepamätám sa na prí-
pad, kedy by v  Ružomberku došlo k  odstráneniu čiernej 
stavby,“ vraví Benčová.

„Nemohli ju zlegalizovať, lebo to bola čierna stavba 
na mestskom pozemku a  dochádzalo tam aj ku kolízii 
s územným plánom zóny Do Dielca,“ vysvetlil podrobnosti 
rozporu so zákonom a  príčinu nutnosti zbúrania stavby 
hlavný architekt mesta Jozef Jurčo.

Staviteľom bol podľa všetkého Ružomberčan Martin 
Martvoň. Hovorí o  ňom vo svojich vyjadreniach stavebný 
úrad, aj trestné oznámenie bývalého poslanca Jána Kolíka 
vo veci čiernej stavby. 

Ešte v roku 2015 chcel istý Martin Martvoň rovnaký po-
zemok od mesta kúpiť, poslanci to vtedy odmietli. Spojiť 
s ním sa nám nepodarilo.

Čiernu stavbu odstránil z mestského pozemku sám majiteľ.

stručne

 ‣ Členovia OZ Ružomberčan vysadili v lokalite Klačník v spolupráci s Mestskými lesmi tisíc 
mladých stromčekov.

 ‣ Poslanci schválili zmenu územného plánu mesta. Najdôležitejšou zmenou je úprava plo-
chy pozemkov bývalého Benzinolu, kde sa funkcia z priemyselnej zmenila na polyfunkčnú. 
Územný plán tak prispôsobili výstavbe nákupné centra Ruža na Bystrickej ceste.

 ‣ Nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Zuberec sa vzdal mandátu poslanca. 
Za obvod Polík ho nahradil Dušan Mataj (SMER-SD).

 ‣ Spišský biskup Štefan Sečka odvolal Richarda Juríka z pozície černovského farára. Dôvo-
dom je odsúdenie za sexuálne zneužívanie, ktorého sa dopustil pred niekoľkými rokmi.

 ‣ Polícia začala trestné stíhanie za vraždu 41-ročnej ženy, ktorú našli na konci apríla v dome 
na Fullovej ulici.

Text: Peter Kravčák

Načierno postavená chatka 
v lokalite Dielec je preč
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Mnohí Ružomberčania v tej budove ni-
kdy neboli. Chvalabohu. Niežeby bola 
škaredá, veľa nechýbalo a bola by z nej 
aj Národná kultúrna pamiatka, navy-
še patrí k najstarším v meste. Vznikla 
v ére, keď bol Ružomberok v prvej po-
lovici 20. storočia skutočným centrom 
slovenskej časti Československa.

Priestor, kde je sloboda

Po vstúpení do budovy Okresného 
súdu v Ružomberku vás uchváti mo-
numentálny priestor. Pocit voľnosti 
vás neobíde, ani keď sa prechádzate 
po širokých schodiskách, obrovských 
chodbách alebo navštívite niektorú 
z  rozľahlých kancelárii. A  to všetko 
na mieste, kde o  voľnosť a  slobodu 
skôr prísť môžete.

Ešte predtým, ako prejdete detekto-
rom kovov, vás ochranka vyzve, aby 
ste predložili občiansky preukaz. 
Scéna ako zo zlej životnej reality: 
o minútu máte dohodnuté stretnutie 
s  človekom, ktorého medzi štyrmi 
očami uvidím po prvý raz v živote. Je 
to žena, navyše sudkyňa, k tomu ešte 
aj predsedníčka a  môj občiansky (aj 
s  celou peňaženkou), ktorý je vstu-
penkou k nej, je ktovie kde. 

„Pán ide so mnou, ďakujem pekne,“ 
ozve sa spoza chrbta. S predsedníčkou 
súdu Jankou Majerčíkovou napokon 
prekonávam detektor kovov i bezpeč-
nostnú prehliadku bez kontroly.

„Musia dávať pozor, je to ich povin-
nosť. Mali sme tu už prípad, keď takto 

preniesli za opaskom nožík, takže sú 
obozretní,“ až ospravedlňujúco mi 
sudkyňa vysvetľuje dôvody kontroly 
príslušníkov Zboru väzenskej a  jus-
tičnej stráže.

Ružomberský súd je prvostupňový, 
teda okresný. To ale neznamená, že 
je tu nuda. Rieši trestnoprávne veci 
a  občianskoprávne spory, posudzuje 
zákonnosť rozhodnutí, postupy orgá-
nov verejnej moci, v  prípadoch usta-
novených zákonom rozhoduje vo vo-
lebných veciach či veciach referenda.

Nemo iudex sine actore

Bez žalobcu niet sudcu – hovorí sta-
rá rímska zásada. Predsedníčka Ma-
jerčíková ju pripomína, keď rozpráva 
o charaktere súčasnej práce súdov. 

Chlapi si kedysi dali pred krčmou po papuli a bol koniec. Dnes, 
keď padne jeden na zem, tak ho ostatní ešte dokopú, natočia si 
z toho video a pred súdom povedia, že nechceli. Hovorí ružom-
berský trestný sudca Ivan Štepita.

Týranie, tunelovanie, drogy. 
Ružomberský súd však riešil
aj dojemné prípady
Text: Peter Kravčák     Foto: Predsedníčka Okresného súdu v Ružomberku Janka Majerčíková. Zdroj: Autor.
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Vývoj spoločnosti a z toho vyplývajúce 
zmeny a vplyvy na jednotlivcov sa od-
rážajú aj v množstve a charaktere spo-
rov. „V minulosti sa ľudia viac rešpek-
tovali, ctili si zákony a pravidlá, ktoré 
ani neboli v  tak prepracovanej a  jed-
noznačnej podobe ako dnes, ale na-
dovšetko bola pre nich morálka, česť 
a  dodržanie slova,“ veľavravne kon-
štatuje sudkyňa Majerčíková a vzápätí 
pokračuje rozprávaním o ľuďoch, ktorí 
sú schopní súdiť sa pre 30-centimetro-
vý pás zeme, pretože chlapská dohoda 
ich dedov spred pár desiatok rokov už 
pre nich nič neznamená. 

„Často nás obviňujú, že sme tamto-
ho pustili, onoho nezavreli alebo mu 
dali nízky trest. Väčšina ľudí absolút-
ne nerozlišuje medzi zákonodarnou, 
výkonnou a súdnou mocou v krajine. 
A  už vôbec nerešpektujú, že súdy 
môžu konať len na základe obžaloby, 
ktorú podáva prokurátor. A ten koná 
na základe toho, čo mu predloží polí-
cia a všetky jej zložky. Ak je tu niekde 
nedostatok, súd nemôže dôkazy vyro-
biť alebo rozhodnúť na základe toho, 
že si niekto niečo myslí,“ rozvíja starú 
rímsku myšlienku ďalší dlhoročný 
„obyvateľ“ ružomberského súdu – 
trestný sudca Ivan Štepita.

Hoci fotku odmieta, nemá problém 
o  veciach hovoriť otvorene. „Dnes 
chýbajú v  justícii, ale aj na polícii 
skúsení ľudia. Ak chceme v  krajine 
väčšiu spravodlivosť, zlepšenie musí 
prísť na všetkých úrovniach: polícia, 
prokuratúra, súdy,“ hodnotí Štepita.

Ako príklad uvádza čerstvý prípad 
zadržania rumunských Cigánov žijú-

cich v Poľsku. V Ružomberku žobrali 
na vytvorenie akéhosi charitatív-
no-komunitného centra. Bola medzi 
nimi aj neplnoletá dievčina, ktorú 
vlastný otec zveril do starostlivosti 
niekomu inému. „Tvrdím, že ide o ob-
chodovanie s ľuďmi, ale polícia to tak 
nevyhodnotila.“ 

Predsedníčku Majerčíkovú očivid-
ne mrzia reči o  skorumpovanosti 
a nedôvere, ktoré o súdoch všeobecne 
kolujú vo verejnosti. „Predstavte si, že 
rozhodujete v spore dvoch ľudí. Jeden 
vyhrá, druhý prehrá. Samozrejme, že 
ten druhý je nahnevaný a  má pocit, 
že sme kúpení, skorumpovaní a  ne-
spravodliví. To je predpoklad 50-per-
centnej nespokojnosti vo verejnosti,“ 
ponúka svoj pohľad na večnú tému 
justičnej (ne)spravodlivosti.

„A ak pri rozvode nepriklepnete mat-
ke dieťaťa také výživné, ako by si 
predstavovala, je nespokojná rovnako 
ako otec, ktorý ho musí platiť a kto-
rému sa zdá každá suma privysoká,“ 
dopĺňa túto tému Štepita.

Na pojednávania súdu sa často chodia 
pozerať aj mladí ľudia, napríklad štu-
denti práva, ale neraz aj stredoškoláci. 

„Keď sa s nimi rozprávam, tak všet-
ci majú na justíciu negatívny názor. 
Z  čoho vychádzajú? Osobnú skúse-
nosť so súdom má len časť z  nich, 
aj to zvyčajne, keď boli účastníkmi 
rozvodu rodičov. Osobné poznanie je 
ale nadovšetko. No oni veria tomu, čo 
sa hovorí v médiách,“ ponúka prežitú 
skúsenosť Štepita, pričom zdôrazní, 
že sme opäť pri nutnosti fungovania 
systému v trojčlenke – polícia, proku-
ratúra, súdy.

Pol roka v base na rekondičnom po-
byte

„Nerozhodujeme o veciach, ale o ľud-
ských osudoch,“ vraví Štepita a  me-
nuje prípady ľudí, zväčša tých bez 
domova, ktorí hľadajú jeseň čo jeseň 
„príležitosť“ ako sa dostať za mreže. 
Aby prežili zimu.

„Pre niekoho je to rekondičný pobyt 
– trikrát denne teplá strava, dvakrát 
týždenne teplá sprcha, raz týždenne 

„V minulosti sa ľudia viac rešpektovali, ctili si 
zákony a pravidlá. Morálka, česť a dodržanie slova 

boli pre nich nadovšetko.“

Janka Majerčíková, predsedníčka Okresného súdu v Ružomberku
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výmena oblečenia. Keď ste chorý, 
vyliečia vás, ak ste tu dlhšie, ešte aj 
zuby Vám urobia. Štát to stojí 14-tisíc 
eur ročne na jedného väzňa,“ vyratú-
va, čo dokáže byť pre niektorých ľudí 
nedosiahnuteľný luxus.

Sudcovia musia pri rozsudku zvážiť 
nielen trestný čin, ale aj okolnosti 
a príčiny jeho vzniku i následky, ktoré 
vyvolá niektorí z trestov. 

„Preto má tá pani zaviazané oči 
a  v  rukách váhy. Spravodlivosť je 
potrebné zvážiť,“ ukazuje na sochu 
spravodlivosti zvanú Justícia.

Ako problém našej spoločnosti vidí 
návrat väzňov do života. Mnohí stra-
tia všetko a  so 60 eurovým príspev-
kom po návrate si nedokážu vybaviť 
ani občiansky. Lebo každá koruna je 
dobrá na prežitie. Ako bývalých väz-
ňov ich do práce vezme málokto, ak 
nemajú silnú rodinu, nemajú kde ani 
bývať, a po prvých zarobených penia-
zoch im siahne exekútor.

„To je Hlava XXII. Ak nedokážeme 
týmto ľuďom podať pomocnú ruku, 
zabezpečiť, aby dostali serióznu 
druhú šancu vrátiť sa do normálne-
ho života, tvrdím, že nie sme právny 
štát. Prečo im dočasne neznížime 
dane, nepomôžeme s  prácou a  býva-
ním. Nech dokážu, že sú lepší ľudia. 
My im túto šancu v  našom systéme 
nedávame,“ hovorí Štepita.

Zaskočí informáciou, že aj moderné 
tresty ako elektronický monitorovací 
náramok či trest povinnej práce môže 
sudca udeliť, až keď páchateľ súhlasí.

„Ak odmietne, nemáme inú možnosť, 
len podmienka, probačný dohľad alebo 
väzba. Aký je to potom trest, keď ho 
vinníci môžu odmietnuť,“ zamýšľa sa 
nad súčasným stavom trestný sudca.

Drogy, alkohol a násilie

Nedávno sme v  Ružomberskom ma-
gazíne otvorili tému závislostí a uží-
vania drog. Sudca Štepita opodstatne-
nosť tohto problému len potvrdzuje.

„V meste je veľmi bohatá drogová scé-
na. Nielen mäkké drogy, ale aj tvrdé 
drogy ako heroín, pervitín a  rôzne 
chemické prípravky. Ružomberok je 

zahltený. Počet trestných činov tu 
stúpa a zdá sa mi, akoby to všetkým 
bolo jedno. Dvakrát sa mi stalo, že 
som počas exkurzie povedal študen-
tom, že dám zavolať psa, nech ich 
prezrie, či nemajú pri sebe drogy. Ale 
ešte predtým som sa ich spýtal, či sú 
si istí, že ich nemajú a môžem ho za-

volať. Neboli si istí, psa som teda rad-
šej nevolal, a to sedeli na súde.“

Lenže stúpa aj počet vodičov, ktorí 
pred jazdou požijú alkohol. Len v Ru-
žomberku vlani odsúdili 66 opilcov 
spoza volantu. Tento rok je štatistika 
rozbehnutá k  podobnému, zatiaľ re-
kordnému číslu. 

„Trest 7,5 roka nepodmienečne a  zá-
kaz činnosti viesť motorové vozidlá 
v  trvaní 10 rokov bol uložený pá-

„V meste je veľmi bohatá drogová scéna. Nielen 
mäkké drogy, ale aj tvrdé drogy ako heroín, 
pervitín a rôzne chemické prípravky. Ružomberok 
je zahltený.“

Ivan Štepita, trestný sudca

Hlavná pojednávacia miestnosť na ružomberskom súde.
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chateľovi, ktorý v  dôsledku značnej 
podnapitosti (6,22 promile alkoholu 
v  dychu) motorovým vozidlom zrazil 
v roku 2006 cyklistu, z miesta nehody 
ušiel a neposkytol prvú pomoc,“ pou-
kazuje na jeden z najhorších prípadov 
v drzosti páchateľa aj výške uložené-
ho trestu predsedníčka Majerčíková.

Tretím častým dôvodom trestnopráv-
nych rozsudkov je násilie. „Máme tu 
fenomén páchania násilných trest-
ných činov čoraz mladšími ľuďmi a čo-
raz brutálnejšími spôsobmi. Kedysi 
si chlapi pred krčmou dali po papuli 
a  skončilo to. Dnes, keď padne jeden 
na zem, tak ho dokopú, poskáču mu 
po hlave, nafotia alebo natočia si video 
a pred súdom povedia, že nechceli. Je 
to pre nich zážitok,“ vraví Štepita.

„Mali sme tu aj prípad 48-ročného 
syna, ktorý svojej 87-ročnej matke 
spôsobil ťažkú ujmu na zdraví. Išlo 
u  neho o  opakovaný násilný trestný 
čin. Za spáchaný zločin ublíženia na 
zdraví bol odsúdený na nepodmieneč-
ný trest odňatia slobody v trvaní de-
väť rokov. Ide o jeden z najprísnejších 
nepodmienečných trestov uložených 
tunajším súdom,“ vyťahuje spomien-
ku na rok 2008 Janka Majerčíková 
a jedným dychom dodáva, že už o pár 
dní súd tento rekord vo výške ulože-
ného trestu zrejme prekoná.

„Veľmi ťažké veci sa dejú v  oblas-
ti týrania blízkej a  zverenej osoby. 

Predstavte si neplnoleté dievča, ktorú 
otec deň čo deň, leto – zima, posiela 
15 kilometrov peši do školy. Roky, 
každý deň, cez hory. Lebo otec sa tak 
rozhodol. Toto je ťažké na psychiku 
a  pochopenie človeka. A  nemenova-
ný predstaviteľ cirkvi k  tomu povie, 
že načo to vyťahovali, že sa to malo 
uvariť v rodine,“ spomína na prípad zo 
začiatku milénia sudca Štepita.

Rovnako spomína aj prípad dvoch 
nemeckých pedofilov, ktorým rodičia 
svoje vlastné deti doslova odovzdali. 
Odsúdili ich, jeden z nich preto prišiel 
v rodnej krajine o dôchodok.

Teroristi v Mníchove vraždili pištoľa-
mi z Komjatnej

Začiatkom mája došlo v Ružomberku 
k vražde ženy, o ktorej rozprávalo celé 
mesto a informovali o nej mnohé mé-
diá. Posledným podobným prípadom, 
v  ktorom pojednával ružomberský 
súd, bola vražda Márie Guráňovej 
pred desiatimi rokmi.

„Páchateľ dostal 20 rokov. Odhalili ho 
vďaka celkom inému prípadu. Polícia 
bola u  neho na domovej prehliadke 
a urobila z toho záznam. Pri spätnom 
hodnotení si niekto všimol obliečky 
na posteli. Boli rovnaké ako tá, do 
ktorej bola mŕtva Mária Guráňová 
zabalená. Polícia odobrala podozrivé-
mu biologické vzorky, porovnala ich 
a  vďaka tomu ho následne chytila,“ 
rozpamätáva sa na prípad z roku 2009 
sudca Štepita.

Na tvári sa nám zračí prekvapenie, 
keď sa dozvedáme, že teroristický 
útok v nákupnom centre v Mníchove 
v  roku 2016, po ktorom ostalo desať 
obetí, mal priame prepojenie s naším 
okresom. „Polícia odhalila, že útoční-
ci použili prerobené expanzné zbrane 
pravdepodobne zo Slovenska. Ďalším 
pátraním sa podarilo zistiť, že z  ne-
funkčných na funkčné ich prerábal 
gang v  Komjatnej. Polícia ho rozbila 
a  dnes sedia,“ opisuje Štepita prípad 
s medzinárodnými dôsledkami.

Rozvod s kyticou

Predsedníčka súdu Janka Majerčíko-
vá rieši najmä civilné a obchodné spo-
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Krátke dejiny ružomberského súdu
Národné zhromaždenie Československej republiky zákonom z roku 1926 zriadilo na Slovensku dve 
súdne tabule, v Bratislave a v Košiciach. Do pôsobnosti súdnej tabule v Bratislave patrila aj sedria 
v Ružomberku. V tom čase sídlila v kaštieli sv. Žofie. 

Vzhľadom  na významné postavenie mesta v uvedenom období sa rozhodlo o výstavbe komplexu 
súdnej budovy, štátneho zastupiteľstva a väznice. S výstavbou začali v roku 1930 a budova bola 
dokončená v roku 1932. Po roku 1945 boli v budove umiestnené niektoré referáty okresného národ-
ného výboru a okresný súd. 

Od roku 1961, keď zostal okres i súd len v Liptovskom Mikuláši, väčšia časť budovy slúžila ako in-
ternát. Po obnovení okresu a súdu v roku 1996 sa budova opäť využíva v zmysle pôvodného návrhu 
ako súdna budova. 

V súčasnosti tu pôsobí osem sudcov, pričom jedna sudkyňa je na materskej dovolenke. Okrem nich 
tu je pracuje aj šesť vyšších súdnych úradníkov a deväť súdnych tajomníčok. Administratívne čin-
nosti zabezpečuje jedenásť asistentiek.

ry. Za spreneveru a škodu 12 miliónov 
korún v  Ružomberku odsúdili maji-
teľov legendárneho Mäsokombinátu 
Tatran Lisková. „Rozpredali osem ton 
mäsa, ktoré bolo súčasťou Štátnych 
hmotných rezerv a  nevrátili ho na-
späť,“ spomína si Majerčíková.

Podobný prípad sa stal aj v Korytnici. 
Zo štátnej dotácie takmer 26 miliónov 
korún na rekonštrukciu kúpeľov ne-
vedela spoločnosť Balnea – Korytni-
ca vydokladovať použitie 8,8 milióna. 
„Bol to pokus o  trestný čin podvodu. 
Vinníci dostali peňažný trest 500-tisíc 
korún a podmienku. Išlo o tak zložitý 
prípad, že obžaloba prišla na súd až po 
desiatich rokoch. Kúpele sa následne 
dostali do konkurzu, kde ich kúpil Ma-
rián Kočner,“ ozrejmuje sudkyňa.

Predsedníčku súdu zarážajú najmä 
prípady rozvodov, kde sú manželia 
čoraz viac útočnejší, agresívnejší a ne-

majú snahu rodinu zachovať, ale chcú 
rozvod bez ohľadu na dôsledky pre ich 
maloleté deti. „Neraz tu sedia na la-
vici, nedočiahnu hojdajúcimi nohami 
ani na zem a  sú vtiahnuté do rozvo-
dových konaní. Mnohí rodičia si z nich 
robia rukojemníkov v boji proti druhé-
mu rodičovi, bez akejkoľvek empatie 
a dôsledkov, ktoré to na vývoj tých detí 
bude mať,“ hodnotí Majerčíková.

Spomína si aj na manžela, ktorý pri-
šiel na rozvod s  veľkou kyticou kve-
tov, pretože chcel zachrániť manžel-
stvo a ženu odprosiť. „Hľadal pozitíva 
na sebe aj na ich vzťahu, ale nepocho-
dil. Manželka ani po rozvode kyticu 
neprijala, a  tak skončila u  mňa,“ vy-
ťahuje úsmevnú spomienku sudkyňa.

Ešte v začiatkoch obnoveného ružom-
berského súdu riešila aj prípad navrá-
tenia spôsobilosti na právne úkony pre 
65-ročného invalidného dôchodcu. Bol 

to jeden z  najdojímavejších prípadov. 
Narodil sa koncom druhej svetovej voj-
ny, no v dôsledku krvácania do mozgu 
došlo k poškodeniu zdravia, mentálne-
ho aj fyzického. Zostal imobilný, odká-
zaný na vozík a pomoc okolia. Uznáva-
ní a dobre postavení rodičia sa s  tým 
nezmierili a  v  dvadsiatich rokoch bol 
pozbavený spôsobilosti na právne úko-
ny v plnom rozsahu. 

„V roku 1999 podal žiadosť o vrátenie 
spôsobilosti na právne úkony. Pripú-
taný na vozík, poznačený ťažkou cho-
robou aj doterajším osudom sa pojed-
návania sám zúčastnil. Veľmi ťažko 
a  nezrozumiteľne sa vyjadroval, na-
priek tomu som z jeho pier po vyhláse-
ní rozsudku, ktorým sa mu čiastočne 
vrátila spôsobilosť na právne úkony, 
vyrozumela vetu: ,Ďakujem, že ste zo 
mňa znova spravili človeka...́ “
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Minulý rok vás obyvatelia Rovne zvo-
lili do mestského zastupiteľstva. Po-
mohlo vám aj vaše meno?

Je pravdou, že otec, ktorý bol dve 
funkčné obdobia poslancom za KDH, je 
pomerne známy. Ťažko však povedať, 
či a koľko hlasov mi to pridalo. Rovna-
ko ako to, že som kandidoval za KDH.

Ste členom strany?

Nie, na kandidátke KDH som kandi-
doval ako nezávislý.

Kto vám dal ponuku?

Vždy som sa zaujímal o dianie v mes-
te, vo viacerých veciach som sa priamo 
angažoval a  dlhšie som sa pohrával 
s myšlienkou, že by som priamo vstú-
pil do komunálnej politiky. Kandidatú-
ru za KDH mi ponúkol poslanec Pavol 
Šípoš s tým, že so širšou podporou sa 
mi toho podarí presadiť viac, ako keby 
som bol sám. Po polroku v mestskom 
zastupiteľstvo mu dávam za pravdu.

Je váš klub spokojný s  výsledkom, 
ktorý vo voľbách dosiahol?

Žiaľ, do zastupiteľstva sa nám nepoda-
rilo dostať ďalšie nové tváre. Poslanec-
kým nováčikom v klube KDH som vlast-
ne len ja. Na druhej strane, možno to 
zatiaľ nevidieť, ale veľa  ecí sa postupne 
mení k lepšiemu. Aj vďaka tomu, že jed-
ným z viceprimátorov je Ján Bednárik.

Ten pôvodne kandidoval na primáto-
ra, pričom mnoho ľudí je dodnes pre-

Problémy v meste
riešime príliš živelne 
S mestským poslancom Jurajom Burganom sme sa rozprávali o situácii v ružom-
berskom KDH, spolupráci s primátorom Čomborom, zmene prístupu k riešeniu 
problémov mesta, ale aj o detských pieskoviskách.
Text: Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák
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svedčených, že to bol ťah dohodnutý 
s  primátorom Igorom Čomborom 
s  cieľom odčerpať hlasy ostatným 
dvom protikandidátom.

Takéto tvrdenie odmietam. Jánovi Bed-
nárikovi som osobne pomáhal s kampa-
ňou a videl som, že išiel do toho naplno. Po 
prehratých voľbách sa do viceprimátoro-
vania nehrnul, musel kvôli tomu zane-
chať Vodárenskú spoločnosť Ružombe-
rok, kde sa cítil dobre. Na konci dňa však 
môžeme byť všetci radi, že sa jedným 
z  viceprimátorov stal práve on. Možno 
toho veľa nenahovorí, ale je skutočným 
pracantom a šikovným manažérom, kto-
rý rieši množstvo zanedbaných vecí.

Kto ich zanedbal? Primátor? Pred-
chádzajúci viceprimátor Michal Sla-
šťan, ktorý bol tiež z KDH?

Mám na to svoj názor, ale nechcem 
verejne hodnotiť prácu iných.

Dobre, poďme potom k  vašej práci. 
Čo považujete za najväčší problém 
mesta, do ktorého riešenia sa chcete 
osobne vložiť?

Koreňom všetkých problémov je, že 
mnohí nepristupujú k  mestu ako ku 
svojmu domovu. Jedna konkrétna 
skúsenosť. Rozprával som sa s člove-
kom, ktorý sa sťažoval na to, že mesto 
je špinavé, že ho treba viac čistiť a po-
medzi to nemal problém hodiť špak 
z cigarety na zem. 

Za to, ako mesto vyzerá, je zodpovedný 
každý z nás. Nie len primátor, poslan-
ci či technické služby. Keď sa chceme 
mať lepšie, potrebujeme skončiť s hra-
baním sa na vlastnom piesočku a vložiť 
sa do zveľaďovania spoločného dobra.

To je síce pekne povedané, ale skúste 
aj načrtnúť ako na to?

Pracujem v  oblasti softvérových rie-
šení, z čoho vyplýva, že k veciam pri-
stupujem analyticky a systematicky. 
Práve preto mi vadí častá živelnosť 
pri riešení problémov v meste. Neraz 
nevieme, čo vlastne chceme a  preto 
postupujeme neefektívne. 

Môžete to ilustrovať na niečom kon-
krétnom?

Vezmime si pieskoviská na detských 
ihriskách. Vyhláška hovorí o ich pra-

videlnom čistení a dosypávaní. Zmo-
nitoroval som situáciu na Rovni a zis-
til som, že na viacerých miestach je 
stav nevyhovujúci. 

To je aktuálna situácia aké je riešenie?

Jednotlivé pieskoviská som zmeral, 
zistil som, koľko kubíkov piesku do 
nich potrebujeme a tak teraz môžem 
dať príslušnému oddeleniu mest-
ského úradu požiadavku na riešenie 
s konkrétnym zadaním.

Táto iniciatíva je nesporne chvály-
hodná, ale je úlohou poslanca chodiť 
a merať pieskoviská?

Samozrejme, že nie, ale chcel som 
osobne ukázať, ako by sa veci v mes-
te mali riešiť. A je jedno, či ide o pies-
koviská, zimnú údržbu alebo kosenie 
mesta. Potrebujeme zmonitorovať 
stav, oboznámiť sa s  faktami, zana-
lyzovať ich a na základe toho nasta-
viť jasný systém riešenia. Nerobiť 
veci len odhadom, živelne a  naoko. 
Lebo darmo sa potom hneváme na 
technické služby, keď im mesto 
nevie dať presné zadanie čo, kedy 
a koľkokrát majú urobiť.

Celé by si to na začiatku určite vy-
žiadalo nejaké vstupné investície, 
ale výsledkom môže byť efektívnej-
šie a hospodárnejšie riešenie problé-
mov mesta. 

Chválili ste viceprimátora Bednári-
ka, že je šikovným manažérom, vás 
na májovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva zvolili za predsedu 
Dozornej rady Technických služieb 
Ružomberok, máte politické krytie 
nielen klubu KDH, ale aj vášho ko-
aličného partnera. Keď sa takto bu-
deme rozprávať na konci volebného 
obdobia, budete nám vedieť odpre-
zentovať konkrétne výsledky, ktoré 
sa vám podarilo dosiahnuť?

Verejný odpočet nechceme robiť až 
pred voľbami, ale každý rok.

Prečo má váš klub, rovnako ako Klub 
primátora, problém zverejniť koalič-
nú dohodu, ktorú máte medzi sebou 
podpísanú?

Nemáme podpísanú koaličnú dohodu, 
ale len memorandum o spolupráci.

Je medzi tým nejaký rozdiel?

Pozrite sa, v  tom dokumente nie sú 
žiadne dohody o rozdeľovaní funkcií, 
ani nič podobné. Je to skôr programo-
vý dokument zahŕňajúci veci, ktoré 
chce postupnou prácou presadiť jedna 
či druhá strana. V podstate tam nie je 
nič, čo by ľudí mohlo nejakým spôso-
bom prekvapiť.

Tým skôr sa pýtame, prečo potom 
máte problém aspoň v  hrubých ry-
soch načrtnúť, na čom ste sa s  Klu-
bom primátora dohodli?

Lebo aj keby sme to memorandum 
zverejnili od slova do slova, nezame-
dzili by sme tým novým neprajným 
reakciám, konšpiráciám a  obvine-
niam typu, že určite v tom dokumente 
nie je všetko, že určite máme nejaké 
tiché dohody a podobne. 

Je to vaše rozhodnutie, ale potom 
sa nemôžete čudovať, že o  vašej 
spolupráci s primátorom a vzájom-
ných dohodách kolujú najrôznejšie 
informácie.

Poslanci KDH hlasujú podľa svojho 
najlepšieho vedomia a  svedomia. 
Nie sme žiadne poslušné ovečky, 
ktorým niekto čosi nakáže a  oni 
podľa toho konajú. Vieme si dupnúť 
a povedať svoje. Napríklad aj vo veci 
čistoty ovzdušia, parkovacej politi-
ky alebo čistenia mesta. Na druhej 
strane musíme brať ohľad na to, že 
sme len šiesti v  25-člennom zastu-
piteľstve, v ktorom má Klub primá-
tora 11 poslancov. 

Z  doterajších hlasovaní a  diskusií je 
však zjavné, že s  Klubom primátora 

„Koreňom všetkých 
problémov je, že mnohí 
nepristupujú k mestu 
ako k svojmu domovu."

Juraj Burgan, poslanec 
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postupujete v úplnej zhode, bez aké-
hokoľvek prejavu vlastného názoru.

Môže sa to tak javiť, ale pravda je iná. 
Na rozdiel od uplynulého volebného 
obdobia opäť funguje mestská rada, 
kde má KDH dvoch zo siedmich členov. 
Pred jej zasadnutím sa vždy stretneme 
v rámci klubu, kde si ujasníme spoloč-
ný postup. Následne sa veci predisku-
tujú na mestskej rade, v  niektorých 
prípadoch aj vyhádajú, nakoniec sa ale 
nájde spoločné riešenie, ktoré je potom 
na zasadnutí zastupiteľstva odobrené. 
Určite to nefunguje tak, že primátor 
nám nakáže, ako máme hlasovať a my 
to mlčky vyplníme. 

Zasadnutia mestskej rady sú na 
rozdiel od zasadnutí zastupiteľstva 
neverejné, takže ľudia nevidia, ako 
to tam prebieha. Vašej interpretácii 
môžu, ale nemusia veriť.

Nemusia, ale je to naozaj tak, ako vra-
vím. V mnohých veciach sa s Klubom 
primátora, ale aj s Klubom za slušný 

Ružomberok, ktorý má tiež v  mest-
skej rade dvoch členov, ihneď zhod-
neme, kým pri iných sa sporíme.

Jednou z tém, o ktorej sa pravidelne 
búrlivo diskutuje, je individuálna by-
tová výstavba. Poslanec Patrik Habo 
sa angažuje v  IBV Hríby v Černovej, 
zatiaľ čo viceprimátor Bednárik za-
čal pretláčať IBV Nad Dielcom. Pova-
žujete za správne, aby sa namiesto 
spájania síl pre rozbehnutie výstav-
by, ktorú mesto zúfalo potrebuje, vy-
tvárala akási rivalita?

Dovolil by som sa vás opraviť v  tom, 
že Bednárik sa v  IBV Nad Dielcom 
začal angažovať ešte minulé volebné 
obdobie, keď bol len radovým poslan-
com. V  súčasnosti sú obe IBV dobre 
rozbehnuté, aj keď pri každej z  nich 
sa postupuje iným spôsobom. Dokon-
ca považujem za pozitívne, že Hríby aj 
Nad Dielcom majú svojho „advokáta“, 
ktorý sa snaží konať v prospech veci. 
Fandím obom, nech sa čím skôr začne 
stavať na oboch miestach. 

Kto je Juraj Burgan
Narodil sa v  roku 1983 v  Ružomberku. Vyštudoval geodéziu a  kartografiu na Stavebnej fakulte 
STU v Bratislave. V súčasnosti pracuje v žilinskej pobočke nadnárodnej počítačovej spoločnosti 
Descartes Systems Group. Je dlhoročným členom Slovenského skautingu. S manželkou Veronikou 
majú jednu dcéru.
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Služba ľuďom
pokračuje

www.caucik.eu
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Počasie ani náhodou nepripomína 
máj. Chlad a mrholenie nás však neod-
rádzajú. Vyberáme sa na Kľačno, kde 
už od roku 2012 stojí moderný park 
pre milovníkov jazdy na drevených 
doskách a bicykloch bez sediska. 

Areál lemujú lavičky, prekážky či 
U-rampy. Pouličnú atmosféru však 
dotvárajú najmä farebné grafity. 

Každého, kto padne, skejt vytrestá

Sychravé popoludnie zlákalo aj dvoch 
mladíkov. Jeden sa preváža na skej-
te, druhý, o  niečo starší, preskakuje 
obrovské pneumatiky na špeciálne 
upravenom bicykli bez sedadla. 

„Ku skejtbordingu som sa dostal 
cez spolužiaka,“ začína svoj príbeh 

s drevenou doskou Samuel Lipták zo 
Štiavničky. 

Najskôr pozeral rôzne videá. Čím 
dlhšie ich sledoval, tým viac sa mu 
adrenalínová jazda páčila. „Jazdím 
len mesiac a mal som už veľa pádov. 
Človeku neostáva iné, ako si na ne 
zvyknúť. Časom sa dokonca naučí, 
ako padať, pretože keď spadne, tak 
ho skejt vytrestá,“ vysvetľuje 19-roč-
ný Samuel, ktorý do skateparku cho-
dieva takmer každý deň.

Veľa parkov síce nenavštívil, ale na zá-
klade odsledovaných videí konštatuje, 
že Ružomberok má jeden z najlepších 
na Slovensku. „Je tu veľa prekážok 
a  boxov. Nezdá sa to, ale také veci 

v iných parkoch nie sú. Je síce menší 
a keď sem príde desať ľudí, už si zava-
dzajú. No keď sú traja-štyria, tak sa tu 
dá úžasne zajazdiť,“ hodnotí ružom-
berský skatepark mladý študent.

Po chvíli sa k Samuelovi pridáva jeho 
spolužiak Lukáš Chalachan. Spomí-
na si, že keď bol mladší, skejterské 
ťahy odkukával od skúsenejších 
priamo v  centre mesta. Vtedy ešte 
skatepark nestál a rampy boli posta-
vené na námestí.

„Jazdil tam aj známy skejter Juraj 
Kedroň. Páčilo sa mi to a tak som sa 
začal učiť jazdiť sám. Vtedy som sa 
ich ešte hanbil,“ hovorí Lukáš, ktorý 
sa skejtbordingu venuje šesť rokov. 

Medzi najobľúbenejšie miesta mladých Ružomberčanov patrí skatepark na Kľač-
ne. Ponúka nielen adrenalín či modriny, ale aj nové priateľstvá.

Text: Anna Zábojníková     Foto: Autorka

Na protest sa neholil. 
Zabetónované fúzy má
v skateparku už osem rokov
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V parku nechal svoje fúzy

Za vybudovanie skateparku podľa Lu-
káša dlhé roky bojoval najmä Richard 
Kožár, ktorý, paradoxne, nejazdí na 
skejte, ale na korčuliach. „Neviem, 
kde presne, ale niekde sú tu zabetó-
nované aj jeho fúzy. Vždy nosil veľkú 
bradu, no pred otvorením parku sa 
oholil na znak toho, že sa mu to poda-
rilo,“ ponúka Lukáš prekvapivú infor-
máciu, ktorú nám potvrdil aj samotný 
Richard Kožár.

„Snažím sa sľuby dodržať. Povedal 
som si, že sa oholím až vtedy, keď 
bude skatepark konečne stáť. Neholil 
som sa preto viac ako tri roky,“ spo-
mína Richard, ktorý už sedem rokov 
žije v Tirolsku. 

„Mestu trvalo viac ako desať rokov, 
kým v  roku 2012 skatepark konečne 
vznikol. Spojil a stále spája ľudí z rôz-
nych miest, národov či dokonca vie-
rovyznaní,“ uvažuje Kožár. Približne 
dva roky po vybudovaní parku dotvo-
rili scenériu aj farebné grafity.

Pred Ružomberkom vraj mali skate-
parky len Košice a Hlohovec. Svojimi 
rozmermi a  vybavením bol však ten 
na Kľačne prvý, čo inšpirovalo aj ľudí 
z iných miest. Pred dvomi rokmi pri-
budol ďalší skatepark napríklad v Ná-
mestove. 

Ružomberskí skejteri nám prezrádza-
jú, že záujem o  skatepark tento rok 
zaznamenal viditeľný nárast. K  stá-
lym nadšencom jazdy na drevenej 
doske pribudlo desať až dvanásť no-
vých členov skejterskej rodiny. 

Pýtame sa aj na to, kto z nich je naj-
lepší. To sa už do debaty zapája aj 
27-ročný Radoslav Stehura. Dozvedá-
me sa, že dominuje Lukáš Chalachan, 
vraj je len veľmi skromný. 

„Jazdil som Slovenský pohár, ale mi-
nulý rok som sa ho nezúčastnil, preto-
že som bol v Anglicku. Uvidíme, možno 
to tento rok skúsim znova, ale musím 
byť v kondičke,“ prezrádza Lukáš. 

Roky tréningu nám ukázal behom 
pár minút. Navoskoval zábradlie 
a  s  doskou, akoby nalepenou na bo-
taskách, nám ukázal obľúbené triky. 

Aby toho nebolo málo, vytiahol aj 
veľký plastový kôš, rozbehol sa a pre-
letel ponad neho. Po dopade na zem 
opäť zaujal svoju pozíciu, elegantne 
sa narovnal, previezol sa okolo nás 
a  zastal. Zuby si po zemi nezbieral, 
ba dokonca sme nevideli ani neistotu 
v jeho očiach. 

Adrenalín aj pre náročných cyklistov 

Hneď vedľa skateparku vám do očí 
udrú obrovské pneumatiky a drevené 
palety. Cyklotriálový park vybudoval 
spomínaný Radoslav Stehura z  Ba-
ničného. „Začal som to stavať sám asi 
pred piatimi rokmi. Pneumatiky sú 
priemyselný odpad, takže výstavba 
nebola finančne náročná.“

Podstatou cyklotriálu je jazda na špe-
ciálnom bicykli cez prírodné alebo 
umelé prekážky. „Najťažšie je udr-
žanie rovnováhy, bez nej by si človek 
neporadil ani na tej najmenšej pre-
kážke. Bicykel je špeciálny v  tom, 
že nemá sedisko, je to taká evolúcia. 
Zaberalo by príliš veľa miesta a váhy, 
pritom nie je ani potrebné, ba naopak, 
bez neho je jazda praktickejšia,“ vy-
svetľuje Radoslav. 

Cyklotriál je adrenalínový šport 
a každý musí počítať s úrazmi. Preto 
je potrebná prilba. „Minulý rok som 
mal väčší uraz. Natrhol som si väzy 

v  členku, takže pol roka som netré-
noval,“ hovorí o  svojej minitragédii 
obratný Ružomberčan. 

Prezrádza, že ani po tieto dni veľa 
netrénuje, pretože počasie nie je dobré. 
„V blate sa veľa jazdiť nedá. Kolesá sa 
šmýkajú, rovnako ako nohy z pedálov.“ 

Pre Radoslava je cyklotriál veľká zá-
ľuba. Chodieva aj na súťaže. Na jednej 
z nich sa mu dokonca podarilo vyhrať 
prvé miesto. Ukazuje nám, že to s bi-
cyklom naozaj vie. Obrovské pneu-
matiky preskakuje jedna radosť, čím 
dosvedčuje, že šport je predovšetkým 
o poctivom a pravidelnom tréningu.
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Kto je
Peter Sálus

Na webové stránky zvyčajne klikáme s  konkrétnym 
úmyslom. Nájsť potrebný dokument či pozrieť si začiatok 
divadelného predstavenia. Dôležité je, aby sme sa v strán-
ke nestratili. „Keď na stránku vstúpim, mal by som byť 
schopný rýchlo a bez väčšej námahy nájsť minimálne od-
kaz, ktorý ma dovedie k tomu, čo potrebujem,“ vysvetľuje 
Jaroslav Dvorský zo spoločnosti WeBig. 

Funkčnosť a jednoduchosť

Rýchlosť a prehľadná orientácia však nie je na obecných 
stránkach stopercentne zaručená. „Väčšinou stránky tr-
pia prehltením odkazov. To je ich hlavným nedostatkom. 
Poskytujú informácie, ktoré by nevyhnutne nemuseli,“ 
uvádza Dvorský jeden z hlavných negatívov stránok. Prin-
cíp „menej je niekedy viac“ platí hlavne dnes, keď sme za-
valení informáciami z viacerých kanálov. 

Na zbytočný informačný pretlak na stránkach poukazuje 
aj Július Stančok z firmy Inteli.sk. „V dnešnej dobe už náv-

števníci nemajú záujem o množstvo modulov. Prioritou je 
rýchlo nájsť potrebné informácie. Mapy, meniny či predpo-
vede počasia a  množstvo odkazov môžu byť síce niekedy 
užitočné, ale zväčša spôsobujú, že sa návštevník v záplave 
odkazov ťažko orientuje a  má problém identifikovať pre 
neho potrebné informácie,“ zhodne hodnotí Július Stančok. 

Kľúčovými aspektmi sú podľa Dvorského funkčnosť a  jed-
noduchosť. Ak ich web spĺňa, opomenul by aj prípadný za-
staraný dizajn. Zjednodušiť by navrhol tiež niektoré priveľmi 
administratívne pomenovania v menu. Dvorský vidí riešenie 
v kolónkach typu – hľadáš?/ako vybaviť, ktoré by mohli byť aj 
graficky znázornené v podobe ikonky inštitúcie. 

„Občan záležitosť vyrieši pár klikmi a naozaj má pocit, že 
niečo vybavuje,“ približuje webdizajnér Dvorský. Ale keď 
niekoľko minút hľadá v spleti linkov to, čo potrebuje, skôr 
sa cíti ako človek, ktorý vstúpi do budovy s  množstvom 
dverí a nevie nájsť tie správne. 

Skôr, než fyzicky vkročíme do nejakého mesta či obce, s nimi môžeme nadviazať 
kontakt kurzorom – na ich webových stránkach. Takúto virtuálnu prechádzku po 
dolnolitpovských obciach sme si dopriali aj my.

Text: Nikola Marhefková     Foto: Webstránka obce Hubová, Foto: Autorka

Webová stránka Hubovej je 
príkladná, chvália odborníci
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Osviežením je v tomto prípade stránka Hubovej. Podľa Dvor-
ského spĺňa trendy webdizajnu a má skvele rozdelené menu 
na tri hlavné body – Aktuality, Samospráva a Občan a život. 
Prepracované menu s  prehľadnou orientáciou na stránke 
vyzdvihol aj Stančok. Na inak pútavej úvodnej stránke mu 
však chýbali aktuality, ktoré treba hľadať v menu. 

Najlepším priateľom na mobile je zoom 

Všetky obce v dolnoliptovskom regióne majú svoju webo-
vú stránku. Väčšina siahla po šablóne. V päte stránok sa 
pravidelne objavuje dodávateľ Galileo či známa hostingo-
vá služba WebyGroup. Vymykala sa iba Hubová, ktorá si 
razí vlastnú cestu a neopozeraný dizajn. 

„Je škoda, že pokiaľ občan mobilom zájde na stránku svojej 
obce, pretože potrebuje niečo zistiť alebo vybaviť, väčšina 
stránok sa neprispôsobuje mobilným zariadeniam úplne ide-
álne,“ pomenúva Stančok ďalšiu slabinu. Ak sa aj prispôso-
bia, obsah stránky je oproti plnej verzii výrazne oklieštený. 

Potrebu responzívnej stránky, teda takej, ktorá sa prispô-
sobí rozmeru obrazovky, či už na mobile alebo tablete, zdô-
razňuje aj Dvorský. Argumentuje tiež vysokým percentom 
používateľov, ktorí využívajú internet v mobile. Ak skúsia 
načítať stránku na mobile, v mnohých prípadoch sú odká-
zaní na zoomovanie. A to môže človeka od dlhšieho poby-
tu na stránke odradiť. „Superschopnosťou“ responzívnos-
ti disponuje iba stránka Hubovej. 

Vo všeobecnosti môžeme vytknúť „neaktuálne aktuali-
ty“, nefunkčné odkazy, chýbajúca, prípadne slabo riešená 
podpora stránky pre zrakovo postihnutých (čo je povin-

nosť pre samosprávy vyplývajúca zo zákona) či absentu-
júcu aktualizáciu. 

„Formulár, ktorý je celkom trendom a  mohli by ho obce 
poskytovať, je možnosť odoberania newslettru – emailu, 
ktorý poskytuje prehľad noviniek a aktualít,“ hovorí Dvor-
ský. Poskytujú ho napríklad Liptovské Sliače. 

Existujú aj iné formy komunikácie občanmi s obcou, ktoré 
našich dvoch odborníkov milo prekvapili. SMS s aktuál-
nymi oznamami môže pípnuť obyvateľom Hubovej, mo-
bilné aplikácie používajú viaceré obce. Likavka má hneď 
dve. Tá aj s obcou Švošov umožňuje opätovne si vypočuť 
hlásenia obecného rozhlasu. 

„Obce majú obmedzený rozpočet a  často musia riešiť 
omnoho prioritnejšie záležitosti ako webovú stránku. Nie-
kde nemajú v dobrom stave chodníky, riešia kanalizáciu,“ 
konštatuje chápavo Stančok. 

Aj tak by však na web nemali zanevrieť, ale vidieť v ňom 
užitočný nástroj. „Web ako taký by obce mali vnímať skôr 
ako príležitosť na prezentáciu pred turistami a na uľah-
čenie života svojím občanom, nie ako nepríjemnú povin-
nosť,“ mieni Stančok. 

Hoci sú na úradoch ľudia, ktorí možno nie sú technicky na 
vysokej úrovni a majú aj inú pracovnú náplň, dôležitá je ini-
ciatíva. „Možno stojí za to komunikovať trocha viac s dodá-
vateľmi redakčného systému webu a zistiť, či nemajú nárok 
na aktualizácie alebo služby v rámci poplatkov, ktoré prav-
depodobne každoročne za weby platia,“ uzatvára Stančok. 
Aj s menším rozpočtom tak môžu vyťažiť maximum.

stručne

 ‣ Kraj schválil rekonštrukcie ciest a mostov, do štyroch rokov ich v ružomberskom okrese 
plánuje opraviť 12. Najväčšiu čiastku zhltne oprava mostu ponad železnicu v Bešeňovej vo 
výške 625-tisíc eur.

 ‣ Lávku spájajúcu Švošov s Hubovou cez rieku Váh vzhľadom na jej havarijný stav uzavreli. 
Rozhodli o tom švošovskí poslanci na aprílovom obecnom zastupiteľstve.

 ‣ Dobrovoľní hasiči v Hubovej, Lúčkach, Ľubochni a Liptovskej Štiavnici budú jazdiť na no-
vých hasičských autách značky Iveco Daily. Automobily zakúpené z eurofondov im odovzda-
la ministerka vnútra Denisa Saková.

 ‣ Aktivisti usilujúci sa o zákaz hazardu v Likavke už vyzbierali dostatočný počet podpisov 
a na obecnom úrade odovzdali petičné hárky.

 ‣ O kreslo v Európskom parlamente sa uchádzajú aj Marián Biskupič z Kalamien, Ľubomír Sch-
mida z Ružomberka, Stanislav Pirošík z Valaskej Dubovej a Miroslav Urban zo Štiavničky.
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Mestská časť Rybárpole leží na pra-
vom brehu rieky Váh pod úpätím 
Čebraťa. Miestnymi dominantami sú 
vlaková stanica, kostol sv. Rodiny, 
nemecké bytovky, ale najmä rozsiah-
ly areál bývalých textilných závodov. 

Cestou do Rybárpola stretáme ne-
známu dôchodkyňu. Pri odpovedi na 
otázku, či si pamätá, ako kedysi ba-
vlnáreň vyzerala, zisťujeme, že sme 
natrafili na tú najpovolanejšiu oso-
bu. „Pravdaže si pamätám, veď som 
v  nich 40 rokov pracovala,“ usmieva 
sa 83-ročná Anna Džuková a už nás aj 
sprevádza po Rybárpolskej ulici. 

„Kedysi bola plná ľudí. Dokonca aj večer, 
keď sme išli z roboty, tu bolo ešte živo,“ 
spomína si pani Anna. Ľudia sa zabáva-

li najmä v miestnom kultúrnom dome. 
„Joj, čo sa tu natancovalo! Človek sa vte-
dy mohol zabávať, koľko len chcel.“

Z niekdajšej pýchy ostali len ruiny 

„Moderná štvrť Rybárpola sa vy-
stavala vďaka textilnej fabrike, ale 
Rybárpole bola pôvodne samostatná 
osada, zemianský majetok, ktorý ne-
bol časťou Ružomberka,“ hovorí o mi-
nulosti jednej z  najznámejších častí 
metropoly dolného Liptova historik 
Karol Dzuriak z Liptovského múzea. 

Textilnú fabriku založil v roku 1894 Izi-
dor Mautner. Do úvahy vtedy prichá-
dzali aj lokality v Liptovskom Mikuláši, 
Sučanoch a Trenčíne. Ružomberok však 
ponúkol vhodnejší priestor polí svojho 
majera v Rybárpoli, ktorý patril do cho-

tára obce Hrboltová. „Bola to dobrá po-
loha pri vodnom zdroji a pri železničnej 
trati,“ vysvetľuje dôvody výstavby fabri-
ky v Rybárpoli historik Dzuriak. 

Mautnerovci kúpili Rybárpole za 14-ti-
síc zlatých. Priestor im ale nestačil 
a tak k nemu prikúpili aj susedné časti 
z chotára Hrboltovej a Likavky, kde za-
čali výstavbu bytovej kolónie. V  prie-
behu roka 1894 bolo celé Rybárpole 
katastrálne pričlenené k Ružomberku. 

Hoci mala textilka v  minulosti via-
ceré názvy, dnes si ľudia pamätajú 
najmä na tie posledné – Bavlnárske 
závody V. I. Lenina a Texicom. 

Vtedajší areál bol ešte väčší, ako ho 
poznáme dnes. Už vtedy bol spojený 
s  hlavnou cestou dreveným mostom 

Zaujímavé príbehy píšu nielen ľudské životy. V rubrike Príbeh vám preto 
budeme popri príbehoch inšpiratívnych Ružomberčanov prinášať aj príbehy 
tunajších mestských častí a ulíc. Začíname v Rybárpoli.

Text: Anna Zábojníková     Foto: Rybárpoľská ulica v Rybárpoli. Zdroj: Autorka

Z modernej štvrte ostali
len spomienky na Kubáncov
a tancovačky
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ponad Váh a od roku 1895 aj železnič-
nou prípojkou na Košicko-bohumín-
sku železničnú trať. 

V  areáli Rybárpola rástli budovy ako 
huby po daždi. Závod si v tom čase vy-
budoval aj vlastnú elektráreň a  tak tu 
v roku 1910 mohli spustiť vlastné verejné 
osvetlenie. Elektrické vedenie bolo na 
drevených stĺpoch a dnešnou Textilnou 
ulicou viedlo cez most až do ulíc mesta. 

V okolí fabriky sa rozvíjala rozsiahla 
bytová výstavba a na tú dobu aj dob-
ré sociálne zabezpečenie. Nechýbala 
závodná kuchyňa, jedáleň, mlyn, ma-
terská škola, ľudová škola, nemocni-
ca, kasíno, kolkáreň, tenisové kurty, 
železničná, ale aj žandárska stanica. 
V roku 1983 mal závod viac ako päťti-
síc zamestnancov. 

Rybárpole sa postupne stalo medzi-
národným sídliskom. Žili a  pracovali 
tu nielen Slováci, ale aj Česi, Nemci, 
Poliaci, Rumuni, Maďari, či dokonca 
Kubánci a Vietnamci. 

„Zaúčala som pri strojoch aj jednu 
Vietnamku a  dve Kubánky. V  tom 
čase bol prezidentom Husák. Dostala 
som od neho vyznamenanie za naj-
lepšiu pracovníčku,“ čerpá zo svojich 
spomienok Anna Džuková. 

„V roku 1990 som odišla na dôchodok. 
Napriek tomu som ešte rok pracova-
la,“ hovorí pani Anna, ktorej je smut-
no za zašlou slávou textilky i  celého 
Rybárpole. Aj tak sa jej tu však býva 
dobre, prikyvuje. 

Zelené prostredie, no menej možností

V  súčasnosti je obývaných osem ry-
bárpolských ulíc. Približne 1 500 
obyvateľov žije na uliciach Nová Hr-
boltová, Horská, Pod Čebraťom, Ry-

bárpoľská, Textilná, Malé Tatry, Sil-
bilgera a Malé Domky. 

„Najdlhšia je Textilná ulica, ktorá je 
známa vďaka zeleným sociálnym 
bytom,“ hovorí poslankyňa za túto 
mestskú časť Adriana Stolárová. 

Kedysi mali obyvatelia neďaleko 
svojich domov aj poštu či bankomat. 
Neskôr ich však presunuli do Tesca. 
V Rybárpoli by ste nenašli ani obchod 
so širšou ponukou potravín. „Kedysi 
boli obchody na železničnej stanici, 
dnes je tu iba mäsiareň. Na Textilnej 
ulici sú vybudované ešte dva rómske 
obchody,“ informuje nás poslankyňa

Popod Čebrať chodievajú mnohí ro-
dičia každé ráno odprevádzať svoje 
deti do škôlky či školy. „Máme tu dve 
súkromné materské škôlky a  jednu 
spojenú školu, kde chodia aj detičky 
s  postihnutím ako napríklad detská 
obrna,“ vyratúva vzdelávacie zaria-
denia poslankyňa Stolárová, ktorá 
vníma aj problematickejšie aspekty 
svojho obvodu. 

„Asi polovica obyvateľov je rómska. 
Žijú na uliciach Textilná, Rybárpol-
ská, ale aj na ulici Silbigera. Najväč-

šími problémami sú tam neporiadok 
a čierne skládky.“ 

Naopak, silnou stránkou Rybárpola 
je predovšetkým prirodzené zelené 
prostredie, o  ktoré sa starajú aj jeho 
obyvatelia. „Každá ulica je niečím 
výnimočná. Obyvatelia Malých Tatier 
si svoje okolie udržujú sami, Textilná 
ulica je niečím iná, vyzývavejšia,“ za-
mýšľa sa poslankyňa Stolárová.

O  postupnej premene chátrajúceho 
Texicomu na pulzujúci priemyselný 
park si môžete prečítať v  Ružomber-
skom magazíne 6/2018 alebo na našom 
webe www.rmagazin.sk.

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

Rybárpole bolo svojho času medzinárodným 
sídliskom so silným sociálnym zázemím. Žili 
a pracovali tu nielen Slováci, ale aj Česi, Nemci, 
Poliaci, Rumuni, Maďari, či dokonca Kubánci 
a Vietnamci.
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Mladej medičke Ive sa radikálne zmení študentská rutina. Zajmú ju v neznámej krajine a ocitá sa medzi 
znepriatelenými tábormi Rebelov a Vojakov. Medzi svojimi väzniteľmi navyše spoznáva svoju údajne 
mŕtvu sestru. Prečo sa dostala doprostred konfliktu a vráti sa vôbec domov? To zodpovie prvotina švo-
šovskej rodáčky, ktorá ju vydala vo forme ušetrených stromov – e-knihy.

KNIHA
Katarína Lacková – Rebeli (e-kniha, 2019)

Najväčšie a najočakávanejšie masové podujatie v meste vypukne tento rok o niečo skôr. Organizátori z 
Kultúrneho domu A. Hlinku sa snažili opäť namixovať niečo pre všetkých: šlágre pre starších, ľudovú 
hudbu, domáci Kéfas, celebritný Desmod, uletený Monkey Business či Heľenine oči. A k tomu približne 
180 jarmočných stánkov so všeličím.

AKCIA
33. Ružomberský jarmok (Námestie A. Hlinku, 31. máj – 1. jún)

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania pripravuje mesto v spolupráci so Slo-
venským zväzom protifašistických bojovníkov Ružomberok a Klubom vojenskej histórie Ostrô špor-
tovo-kultúrne podujatie, ktorým pripomenie dôležitosť obrannej línie Revúckej doliny počas SNP a 
význam úzkokoľajky Korýtko v tomto období. Program ponúkne detské atrakcie i besedu s vojenským 
historikom, vyvrcholením bude ukážka bojov v oddychovej zóne na Podsuchej.

HISTÓRIA
Bicyklom po stopách SNP (CykloKorytnička, 15. jún)

Po Bohemian Rhapsody prichádza do kín ďalšia biografická hudobná snímka. Ak viete, kto zložil pieseň 
Rocket Man, hneď sa dovtípite, o ktorého muzikanta ide. A keby aj tvorba nebola dostatočným poznáva-
cím znamením, ryšavý Londýnčan so záľubou vo výstredných okuliaroch, ktorému to ladí s pianom aj 
s mikrofónom, vám iste niečo vraví. Viac zo života Eltona Johna si môžete pozrieť koncom mája v Kine 
Kultúra. 

FILM
Rocketman (Kino Kultúra, 30. máj)

Tohtoročný Chessfest s puncom 100. výročia vzniku Šachového klubu v Ružomberku opäť priná-
ša medzinárodné súboje o šachové tituly v rôznych vekových kategóriách. V Kultúre či Koniarni 
bude trvať s malými prestávkami prakticky celý mesiac.

ŠPORT
Chessfest 2019 (24. máj – 30. jún)
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Treba zakázať lepok, treba zakázať éčka, treba zakázať mäso, treba jesť iba bio, treba nakupovať iba vo veľkých obchod-
ných reťazcoch, treba sa riadiť tým, čo je trendy.

Potom tu máme expertov, ktorí si idú na svojom ekologickom aute nakúpiť bio produkty do obchodného centra vzdia-
leného necelých dvesto metrov, kde majú „bio-vegan-bezlepkovú“ salámu zabalenú v troch obaloch ako matriošku. 
Dotyčným naviac všade vadia éčka, takže medzinárodným cestám s označením E1 až E962 sa zďaleka vyhýbajú. 

Popritom vás budú neustále presviedčať, že ich spôsob života je ten najsprávnejší.

A hoci si vy a vaša rodina zeleninu a ovocie dopestujete vo vlastnej záhrade, všade chodíte na bicykli alebo peši, no 
nedajbože jete mäso, vypočujete si výčitku, že ste tí, ktorí tvoria najväčšiu uhlíkovú stopu. Ale oni si raz kúpia elektro-
mobil a svoj uhlíkový dlh budú mať nadobro splatený!

Zdá sa, že v dobe, kedy sú informácie pre všetkých rovnako dostupné, chýba to hlavné – zdravý rozum. 

Preto je zbytočné čudovať sa, že väčšina národa sa ulakomí na to, čo je reklamou a okázalými frázami vychválené do 
nebies, hoci v skutočnosti to za veľa nestojí.

A je jedno, či ide o tovar alebo o politický názor.

Proti gustu predsa len
nejaký dišputát
Dnes už máme špecialistov na všetko. Informácií je celá fúra, stačí, že si niekto 
prečíta pochybný článok alebo knihu, ktorú dnes môže napísať kdejaký „odbor-
ník“, a hneď má kopec rád na rozdávanie.

Text: Anna Šenkeríková
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Niektoré známe reštaurácie sme oslo-
vili s prosbou, aby sa podelili s našimi 
čitateľmi o vlastnú liptovskú špeciali-
tu. Tu sú pochúťky od kuchárov, ktorí 
nám odhalili kúsok z tajomstva svoj-
ho umenia.

Miroslav Halam, Reštaurácia Fatra-
park 2, Hrabovo

Chrbát z  jahniatka, lokálny chov Ma-
latiny, šťavel, sorbet z kozieho mlieka, 
prach zo sušenej cvikle, chrumkavá 
guľa plnená jahňacími líčkami, srdcom 
a jazykom.

Suroviny na recept som použil lokál-
ne, nakúpiť som bol v jednom z miest-
nych podnikov, kde ponúkajú skvelé 
domáce, na Liptove dochované a  do-
pestované suroviny a výrobky.

Jahňa bolo chované na farme v  Ma-
latinách, vo voľnom výbehu, na tráve 
a bez stresu.

V recepte som sa snažil využiť všetko 
zo zvieraťa, takzvané nose to tail (od 
nosa po chvost), aby sa nič nevyhodilo.

Chrbát z jahňaťa som pripravil v sous 
vide na 54° Celzia, opiekol do farby 
a  potom som ho obalil v  strúhanke 
rozmixovanej so šťavelom. 

Sorbet z kozieho mlieka: kozie mlieko 
uvariť s kozím maslom a dať do zmrz-
linovačky.

Cviklu som dal na noc do sušičky 
a rozmixoval na prach. Výrobky z ko-
zieho mlieka a cvikle veľmi dobre spo-
lu ladia. Z kostí zo zvieraťa som uvaril 
silný demi glace.

Pobyt na Liptove už dávno 
nie je len o letnej návšte-
ve Nízkych Tatier, zimnej 
lyžovačke na Maline Brde 
či o celoročnom pojedaní 
halušiek s bryndzou a žin-
čicou. Turisti, ale aj služby 
sa čoraz viac špecializujú. 
Napríklad na gastronómiu.

Aký je recept
na liptovskú špecialitu
Text: Peter Kravčák     Foto: Ilustračné
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Jahňacie líčka, srdce a  jazyk som 
piekol s  koreňovou zeleninou 12 ho-
dín na 90° Celzia v konvektomate. Po 
vybratí som ich nasekal nožom na 
jemno s  koreňovou zeleninou a  ne-
chal vychladnúť. Kolagén obsiahnutý 
v líčkach to krásne spojí. Potom som 
vytvoril guľu, ktorú som vypražil.

Dúfam, že vás môj recept zaujal.

Denis Kordiak, Koliba u  dobrého 
Pastiera, Čutkovská dolina

Domáce široké rezance s  hríbovou 
omáčkou, kuracie prsia zo Slovenska, 
strúhaný ovčí syr.

Recept je uspôsobený na 4 porcie.

Recept na rezance: 1 kg polohrubej 
múky; 10 vajec; štipka soli.

Postup: Z  uvedených ingrediencií si 
pripravíme cesto, ktoré rozvaľkáme 
a nakrájame na nami požadovanú šír-
ku či hrúbku.

Recept na hríbovú omáčku: 100 g mas-
la; 60g žltej cibule; 60 g sušených hrí-
bov; 200 g čerstvých hríbov (ale môžu 
byť aj mrazené); 400 ml smotany 33 
%; 200 ml smotana 12 %; petržlenová 
vňať pre vôňu; soľ a muškátový orech 
podľa chuti; zeleninový vývar.

Postup: Do rozohriateho hrnca dáme 
maslo a  cibuľku nakrájanú na drob-
no. Keď máme cibuľku zlatistú, pri-
dáme sušené hríby, ktoré orestujeme 
spolu s  cibuľkou na masle. Pridáme 
obidve smotany, soľ, petržlenovú 
vňať, omáčku povaríme a  rozmixuj-
me. Do rozmixovanej omáčky pri-

dáme čerstvé alebo mrazené hríby, 
nastrúhame podľa chuti muškátový 
oriešok, prípadne dosolíme. Necháme 
všetko prevariť, ak máme omáčku 
príliš hustú, riedime ju zeleninovým 
vývarom alebo smotanou 12 %.

400 g kuracích pŕs, najlepšie chlade-
ných pôvodom zo Slovenska, nakrá-
jame na rezance; soľ; mleté čierne 
korenie; olej slnečnicový podľa potre-
by; 200 g čerstvého soleného ovčieho 
syra, najlepšie z  nášho regiónu, na-
strúhame na strúhadle.

Postup: Keď máme takto všetko 
pripravené, na rozohriatej panvič-
ke či grile si ugrilujeme kuracie 
rezančeky. Medzitým, ako sa nám 
mäso griluje, si dáme na panvicu 
alebo do hrnca, ak varíme pre viac 
osôb, omáčku, kde pridáme uvare-
né cestoviny, aby sa nám prehriali. 
Servírujeme v hlbokom tanieri, po-
sypeme syrom a  čerstvou naseka-
nou pažítkou.

PS: Pozor na cestoviny, varíme ich do 
tvrda v osolenej vode.

Juraj Beňo, Zemianska kúria, Liptov-
ská Štiavnica

Tatársky biftek

Recept na 10 porcií (1 porcia 100 g).
1000 g hovädzia sviečkovica
100 g cibuľa žltá
20 g horčica
50 g kečup
5 ks čerstvé vajce /len žĺtok/

podľa chuti soľ, čierne korenie, mle-
tá červená paprika, rasca celá, wor-
čestrová omáčka, chilli
cesnak na hrianky

Postup prípravy: Hovädziu sviečko-
vicu umyjeme, osušíme a  očistíme. 
Mäso môžeme pomlieť na mlynčeku 
– nie na veľmi jemnom, aby z toho ne-
vznikla paštéta alebo dá sa aj naškra-
bať ostrým nožom. Pomleté mäso vlo-
žíme do misy, pridáme suroviny (my 
používame horčicu, kečup, žĺtky, soľ, 
čierne korenie, mletá červená papri-
ka) a všetko spolu dobre vymiešame.

Následne si zo surovín a  mäsa vy-
pracujeme a  vytvarujeme 10 rovno-
merných porcií, pridáme na jemno 
nakrájanú cibuľu, strúčiky cesnaku 
a čerstvé čili papričky. Pekne všetko 
naaranžujeme na tanier, nech sa oči 
najedia ako prvé. Hrianky si môžeme 
pripraviť podľa chuti suché alebo kla-
sické mastné.

Suroviny, ako celú rascu a worčestrovú 
omáčku, u  nás do tatárskeho bifteku 
nedávame, ale môj otec si tatársky bif-
tek u nás v reštaurácii mieša vždy sám.
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Začiatkom mája v  Kine Kultúra lupeňmi ruží sypanými 
z viac ako storočného skleného pohára s vyobrazením vo-
jenskej nemocnice uviedli do života novú knihu o histórii 
mesta.

Autormi publikácie Náš Ružomberok na historických 
pohľadniciach (AntOn Solutions, s.r.o., 2018) sú Antonín 
a  Anton Hruboňovci. To, čo ich spája, nie je len otcov-
sko-synovský vzťah. A dodajme, že svoje k výslednej po-
dobe diela povedala aj manželka a matka Anna Hruboňo-
vá, ktorá sa postarala o jazykovú redakciu.

Veľké dejiny na malých kúskoch papiera

Antonín Hruboň je prednostom Kliniky vnútorného lekár-
stva ÚVN a  zároveň zanieteným zberateľom pohľadníc. 
„Spočiatku som si naivne myslel, že moja zbierka bude 
obsahovať iba niekoľko stoviek kusov, dnes sa už počíta 
na tisíce,“ prezradil v úvode približne 250-stranovej knihy, 
ktorá obsahuje takmer 400 pohľadníc.

„Snažili sme sa do nej dostať najmä tie najstaršie a rarit-
nejšie kusy, no beztak sme mali pri selekcii neraz dilemu, 
ktorú pohľadnicu do vydania zaradiť a ktorú nie,“ odkryl 

Antonín Hruboň autorské zákutia. Priestor napokon do-
stali nielen tie klasické, ale aj leporelá, kruhové vyobraze-
nia, skladačky či trhacie pohľadnice.

Najstaršia z nich ponúka maďarský text, no najmä pohľad 
na mesto a jeho dominanty – hrad Likava, papierne či Po-
rubského vilu. „Datovaná je 10. aprílom 1898 a  podobne 
ako ďalšie litografie ju vydal domáci vydavateľ Jozef Hou-
dek,“ píše sa v knihe, ktorú textovou časťou opatril hlavne 
druhý spoluautor.

Čoraz známejší historik Anton Hruboň, ktorému minulý 
rok vyšla úspešná monografia o Alexandrovi Machovi, pô-
sobí na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Na-
ším čitateľom sme ho priblížili v profilovom rozhovore vo 
februárovom vydaní Ružomberského magazínu.

Starší brat pohľadníc 

Práve koniec 19. storočia priniesol rozvoj písanej komuni-
kácie v  Európe, čo umožnili reformy poštového systému 
a siete.

Predchodcom samotných pohľadníc boli ešte donedávna 
známe korešpondenčné lístky. Rakúske ministerstvo pôšt 

Jedna z dobových pohľadníc Ružomberku predpovedala nadzemné dráhy, elek-
tričkové trate a poschodové autobusy.

Text: Imrich Gazda     Foto: Publikácia od otca a syna Hruboňovcov. Zdroj: Autor. 

Lístok s obrázkom,
zopár škrabancov a pečiatka.
Aj tak sa písali dejiny mesta
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vydalo výnos o zavedení korešpondenčného lístka v poš-
tovom styku v  roku 1869. Prvé lístky mali rozmer 122 x 
85 milimetrov, nažltlú farbu a natlačenú dvojgrajciarovú 
známku. 

„Prvá strana korešpondenčného lístka bola vyhradená iba 
na adresu, druhá obsahovala miesto na oznam adresáto-
vi,“ uvádzajú Hruboňovci. Najstarší zachovaný korešpon-
denčný lístok s  ružomberskou pečiatkou je datovaný 20. 
septembra 1871 a nachádza sa na ňom text v nemčine aj 
v  jidiši, keďže išlo o komunikáciu medzi židovskými ob-
chodníkmi. 

Časom sa ujal aj päťgrajciarový zatvorený korešpondenč-
ný lístok, došlo k rozdeleniu strany s adresou na dve časti 
a začali sa objavovať prvé grafické doplnky. Odtiaľ bol už 
len krok k zrodu pohľadníc.

„Z  územia dnešného Slovenska sa ako najstaršia proto-
pohľadnica uvádza prítlač tatranského motívu na pošto-
vom lístku podanom dňa 18. augusta 1888. Za najstaršie 
pohľadnice sú považované litografické zobrazenia Budatí-
na (1890), kúpeľov Stará Ľubovňa (1891), kúpeľov Rajecké 
Teplice, zobrazenia Piešťan a  Trenčína (1892), Bratislavy 
a Dobšinskej ľadovej jaskyne (1893),“ ozrejmujú autori.

Ružomberok zaujal desiatky vydavateľov

Do polovice 20. storočia vzrástol počet výrobcov pohľadníc 
Ružomberka na približne osemdesiat. Ružomberskí vyda-
vatelia z nich tvorili bezmála polovicu.

„Vo väčšine prípadov to boli majitelia papiernictiev, ob-
chodov s tabakom a fotografickým materiálom, majitelia 
fotoateliérov, kníhkupci, ale i ďalší živnostníci, ktorí si aj 
týmto spôsobom zabezpečovali reklamu,“ píšu Antonín 
a  Anton Hruboňovci s  tým, že „do roku 1948 mohol po-
hľadnice vydávať prakticky ktokoľvek, pokiaľ disponoval 
finančnými zdrojmi a príslušnými povoleniami“.

Pohľadnice však vydávali nielen jednotlivci, ale aj inšti-
túcie, napríklad bavlnárske závody, vojenská nemocnica, 
tlačiareň Lev, Liptovské múzeum, Sokol či samotné mesto.

Po storočí sa osobitného privilégia dostalo ružomberské-
mu kníhkupcovi Sándorovi Klimáčkovi, ktorý začiatkom 
20. storočia vydal pestrofarebnú pohľadnicu s  maďar-
ským nápisom Ružomberok v budúcnosti. Hruboňovci sa 
rozhodli umiestniť ju na obal knihy. Zobrazuje Podhoru, 
po ktorej premávajú autá, električky a poschodové auto-
busy a nad ktorou sa týči nadzemná dráha.

Nielen futuristické či dobové výjavy či umelecké preve-
denie dodávajú pohľadniciam ich hodnotu. „Prostred-
níctvom napísaného textu na pohľadnici ponúkajú obraz 
života, výjavy bežných radostí i  starostí ľudí, citové vy-
znania, vzťahy k  spoločensko-politickým udalostiam,“ 
zamýšľajú sa autori.

Napriek svojej láske k pohľadniciam, sú k ich budúcnosti 
skeptickí. „Kto z  vás naposledy poslal nejakú pohľadni-
cu?“ opýtal sa Antonín Hruboň desiatok účastníkov kniž-
nej prezentácie. „O desať či dvadsať rokov už pohľadnice 
nebudú,“ zakľúčil svoju prognózu.

K otcovej skepse sa pridal aj syn. „Nechcel by som byť his-
torikom v  roku 2060, veď čo by som skúmal? Hmotného 
posolstva už po ľuďoch veľa neostáva, všetko je na facebo-
okoch či gmailoch,“ zamyslel sa Anton.

„Svet starého Ružomberka bol pestrofarebnou symfóniou 
tradicionalizmu a  pokrokového modernizmu vo všetkých 
oblastiach: v  architektonickej výstavbe, rozvoji mesta, 
v myslení, aktivitách i živote Ružomberčanov,“ napísali au-
tori v závere knižnej prechádzky po starom Ružomberku.

Aký bude ten nový?

Antonín a Anton Hruboňovci počas podpisovania novej knihy. Foto: Ni-
kola Marhefková

Máte tip na tému? Volajte šéfredaktorovi!
0918 813 185     redakcia@rmagazin.sk
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Z vyššie spomenutého dôvodu sme sa rozhodli v  tomto 
texte upriamiť pozornosť na kolektívy, ktorých mená sa 
toľko neskloňujú. 

Doma i na cestách

Začnime v  Stankovanoch, kde od roku 2010 pôsobí Fol-
klórna skupina (FSk) Podšíp. Na stránke obce sa môže-
te dočítať, že má tanečnú, spevácku aj hudobnú zložku 
a  v  súčasnosti ju tvorí dvanásť členov. Aj oni sa starajú 
predovšetkým o kultúrne dianie v obci.

Ich vystúpenia si však môžete vychutnať aj mimo Stanko-
vian. V minulosti sa ukázali napríklad na Veličianskom jar-
moku či Ľanovej nedeli v Múzeu slovenskej dediny v Martine. 

Svojimi folkloristami sa môžu popýšiť aj Likavčania. Po-
čiatky FSk Likava siahajú do roku 1999. Početné zoskupe-
nie sa zúčastňuje mnohých slovenských a  zahraničných 

akcií, predviedli sa na festivaloch vo Východnej či Detve, 
vystupovali i v Rumunsku, Poľsku a Českej republike. 

Obec reprezentujú aj súťažne. Medzi najväčšie úspechy 
patria postupy na celoštátnu prehliadku dedinských fol-
klórnych skupín Nositelia tradícií.

V neďalekej Valaskej Dubovej pred pár rokmi obnovili pôsobe-
nie FSk Choč, ktorá zatiaľ funguje len ako spevácky zbor. Mo-
mentálne má 35 členov vo vekovom rozmedzí päť až 75 rokov. 

„Stretávame sa každý piatok, nácviky sa nesú v rodinnom 
duchu. Zatiaľ nemáme súťažné ašpirácie, zúčastňujeme 
sa poväčšine obecných akcií, chodíme však pravidelne vy-
stupovať aj na vlkolínsku súťaž v ručnom kosení. Ošatenie 
si zaobstarávame sami, fungujeme svojpomocne. Myšlien-
ka obnovenia súboru sa stretla s veľmi pozitívnou odoz-
vou,“ zhrnul starosta a jeden z členov súboru Igor Tulinský. 

Činnosť dedinských zoskupení často zatieňuje pôsobenie ostrieľaných spevákov 
a tanečníkov z ružomberského Folklórneho súboru (FS) Liptov, ktorý má aj svoju 
detskú verziu Liptáčik.

Text:  Anna Šenkeríková     Foto: Folkloristi z Liptovskej Lúžnej na ružomberských fašiangoch. Zdroj: Autorka 

Na dolnom Liptove
o folkloristov nie je núdza
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Pri gymnáziu aj v kúpeľoch

V Ružomberku sa činí aj FS Salatín, pôsobiaci pri Gymná-
ziu svätého Andreja. Ten nadviazal na niekdajší FS Radosť 
spod Salatína, ktorého súčasťou boli aj známa speváčka 
ľudových piesní Anna Hulejová a jej manžel Miloslav Hu-
lej, uznávaný očný lekár. 

V  Černovej sa organizácie folklórnych akcií ako bursa či 
stavanie májov ujíma Divadelný ochotnícky súbor Máj. 
V  Bielom Potoku zase pôsobí Detský FS Belanček, ktorý 
vznikol v roku 2017.

Nemožno prehliadnuť ani rázovité Liptovské Sliače, v kto-
rých má korene FS Liptov. Pôsobí tu však aj FSk Sliačan-
ka, ktorej ťahá na deväťdesiatku. Tú ste mohli zahliadnuť 
i v televíznej súťaži Zem spieva, kde ženská spevácka sku-
pina postúpila do semifinále. V obci tiež pôsobí Detský fol-
klórny súbor Sliačanček.

Lúčkam už takmer polstoročie robí pozitívnu reklamu 
FSk Lúčan, ktorá minimálne raz do mesiaca vystupuje 
v miestnych kúpeľoch.

Mimoriadne aktívna je však aj mimo obce. Spolupracuje 
s okolitými dedinami, zúčastňuje sa regionálnych prehlia-
dok či festivalov. V roku 2013 natočili videoklip pre Sloven-
skú televíziu, pri príležitosti svojich štyridsiatin tiež na-
hrali a „pokrstili“ vlastné cédečko. Na súťaži Dedina roka 
2015 získala obec práve ich zásluhou ocenenie v kategórii 
Dedina ako klenotnica.

Skupinu tvorí 35 členov vo veku od 15 do 80 rokov. 

Keď sa folklór spojí s divadlom

V Liptovskej Osade založili vo februári minulého roka FS 
Osaďan, ktorý má momentálne tridsať členov. Najmladší 
má jeden rok, najstarší 77 rokov.

Od svojho vzniku sprevádza mladé zoskupenie každé 
podujatie v  dedine. Vlani v  októbri odohrali v  miestnom 
kultúrnom dome dokonca aj divadelno-folklórne predsta-
venie z vlastnej dielne. Podobné podujatie plánujú zorga-
nizovať aj tento rok. 

„Tohtoročné divadlo sa bude volať Zelenô jablko, alebo ako 
sme sa vzali,“ prezradila Ľuba Filická, jedna z členiek a za-
kladateliek súboru, z ktorej pera vzchádzajú aj jeho diva-
delné prvotiny. Súčasťou pripravovaného predstavenia by 
tiež mala byť ukážka tradičnej osadskej svadby, a tak ho 
zrejme spestria aj tanečné prvky. 

Za krátky čas si stihli vytvoriť bohatú rekvizitáreň, ruku 
k dielu priložili mnohí občania. „Starý kredenc nám poda-
rovali Monika a Mariana Šimkové, za čo sme veľmi vďač-
ní, pretože bez neho by sme boli stratení,“ dodáva Filická.

Mnohí z  členov sú pôvodom Lúžňania alebo Revúčania, 
preto sa nechcú obmedzovať len na prezentáciu osad-
ských tradícií. Zvykoslovie troch susediacich dedín by radi 
prepájali.

V Liptovskej Lúžnej sa vlastnými folkloristami môžu pýšiť 
už štyridsať rokov. Dedinskú FSk Lúžňan tvorí 23 obča-
nov, vedie ich Eva Valušiaková. Viackrát sa zúčastnili fes-
tivalov vo Východnej či v Detve, predstavili sa aj v Zuberci, 
Lúčkach či Martine.

Dolnoliptovskú ľudovú kultúru šíria aj iné, menšie zosku-
penia, napríklad Heligonkári z Liptovských Revúc, Ľudo-
vá hudba Bobolec z Liptovskej Lúžnej či Konôpka, v ktorej 
účinkujú mladí ľudia z okolia Ružomberka.

stručne

 ‣ Začiatkom mesiaca sprístupnili hrad Likava. V máji ho môžete navštíviť cez víkendy, od 
júna do septembra bude otvorený počas celého týždňa.

 ‣ Koncom apríla zorganizovali v Galérii Ľudovíta Fullu stretnutie miestnych tvorivých zdru-
žení, ktoré sa podelili o svoje skúsenosti s prípravou kultúrnych podujatí v meste. Reč bola 
aj o chýbajúcom kultúrnom centre, ktoré by chceli vybudovať.

 ‣ Do konca mája je na Slovenskom inštitúte v Prahe sprístupnená výstava ružomberského 
výtvarníka a pedagóga Pavla Ruska. 

 ‣ V Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši si do 24. mája môžete pozrieť 
digitalizovanú výstavu fotografií dievčenských a ženských krojov z Liptovských Sliačov.
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Keď v lete prišla z Prahy pre slovenských futbalových fa-
núšikov neznáma trénerská dvojica Holoubek – Jarošík, 
hoci Jiřího Jarošíka ako niekdajšieho českého reprezen-
tanta a hráča Chelsea Londýn asi len málokto nepoznal, 
zaznela aj táto veta: „Cieľ pohárová Európa vyslovený ne-
bol. Máme hrať atraktívny futbal s mladými hráčmi.“ 

Povedal ju 38-ročný tréner David Holoubek a čiastočne dá-
vala logiku. Jeho predchodca Norbert Hrnčár musel skon-
čiť nielen kvôli nevydarenej jari 2018, ale najmä preto, že 
nedal priestor mladým odchovancom. 

A tak majiteľ klubu žijúci v Prahe s náklonnosťou ku praž-
skej Sparte siahol po trénerovi, ktorý tam v  mládežníc-
kych kategóriách odpracoval dvanásť rokov. Jeho angažo-
vanie v Ružomberku možno vnímať ako veľkú šancu pre 
začínajúceho trénera dospelých. 

Veď Holoubek po prvý raz okúsil, čo je to viesť seniorský 
futbal, len v roku 2016 – dva roky pred príchodom do Ru-
žomberka. V tom čase si začal robiť aj trénerskú pro-licen-
ciu. Pol roka ťahal ako hlavný kouč Spartu, ďalší polrok 
potom Liberec. Nasledoval Ružomberok.

Hráči odchádzali, úspech sa približoval

V čom Holoubekova veta logiku nedávala, bola narážka na 
druhú najprestížnejšiu európsku futbalovú súťaž. Ak to 
vedenie pri prvom, druhom či treťom stretnutí s ním ne-
vyslovilo, už o mesiac, na začiatku sezóny, bolo zadanie od 
vedenia klubu jasné – pohárová Európa. 

Ešte pred začiatkom súťaže to v  jednom z  rozhovorov 
predsa len pripustil aj samotný tréner. „Že by to mala byť 
Európska liga priamo vyslovené nebolo, ale v podtexte to 
rezonovalo. My sme ambiciózni tréneri, v klube s ambícia-
mi a s ambicióznym majiteľom. To hovorí za všetko,“ odpo-
vedal novinárom Holoubek.

Z tímu odišli Haskić, Menich, P. Maslo, Pikk aj Ľupták, na 
druhej strane pribudli Tandir, Urdinov, Twardzik, Muste-
danagić, Čtvrtečka a potom už len niekoľko dorastencov. 
Mená neznámych hráčov bez väčších výsledkov. Fanúši-
kovia aj novinári hovorili o  oslabení Ružomberka. Hoci 
ciele zostali nemenné.

Bez ohľadu na všetko, Ruža rozbehla sezónu dobre. Hoci 
remíz bolo požehnane, body do tabuľky stále pribúdali. 

Postupne však odpadávali hráči. Najskôr Gešnábel pre 
stávkovú kauzu ešte zo Zlatých Moraviec, v zime aj „nepo-
slušný“ Erik Daniel, ktorý podpísal kontrakt so Slovanom, 
hoci mal ešte pol roka platnú zmluvu v Ružomberku, za čo 
ho klub vyradil z A-tímu. 

No a na jar vypadli aj Urdinov s Tandirom – tí zase nepo-
slúchali trénera a vraj ani životosprávu športovca. Do tímu 
ale nikto nový neprišiel.

Vidieť nebolo ani výraznejšiu stopu po mladých hráčoch. 
Ak si zoberieme zostavu, ktorá hrala v lete 2017 Európsku 
ligu alebo tú, ktorá končila sezónu pred rokom, tak novým 
menom v nej bol len obranca Matej Čurma. Aj keď v útoku 

Po majstrovskom titule v roku 2006 čakali ružomberskí futbalisti na ďalšie kva-
lifikovanie sa do európskych pohárových súťaží jedenásť rokov. Rok 2017 ich na-
budil natoľko, že teraz sa to podarilo už po dvoch.

Text: Peter Kravčák     Foto: Spoločná fotografia futbalistov MFK Ružomberok s medailami za 3. miesto v lige. Zdroj: Rudo Maškurica

Nečakaný úspech: futbalisti si 
opäť zahrajú Európsku ligu
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dostával oveľa viac príležitostí Štefan Gerec. Len pár mi-
nút si ale zahrali Bobček, Jedinák či R. Kružliak. 

Inak opäť všetko stálo na úzkom kádri hráčov okolo Ma-
cíka, D. Kružliaka, J. Masla a  Joneca v  obrane, Qoseho, 
Kostadinova, Gala Andrezlyho, Takáča a donedávna aj Da-
niela v zálohe. 

Tímový úspech

Súčasný úspech Ružomberka teda nestojí na výrazne 
iných menách, ako ten z roku 2017, keď tu hral Everton. 
Nestojí ani na mladých talentovaných odchovancoch, kto-
rí mali byť zapracovaní do zostavy A-tímu. V tejto chvíli sa 
zatiaľ dostali, aj vďaka znižujúcej sa konkurencii v tíme, 
len po lavičku náhradníkov.

Ružomberok ani nehral futbal, ktorý by lahodil oku a do-
kázal inak uhundraných Ružomberčanov na tribúnach 
postaviť a  prinútiť tlieskať. Nie, divákov kvôli futbalu 
viac na zápasy nechodilo. A neťahal ich tam ani kanonier, 
ktorého od čias Pavla Masaryka oranžoví márne hľadajú. 
Ismar Tandir nám to hádam prepáči, ale žiť z pár výkonov 
po celý rok sa nedá.

Ružomberok uspel, lebo fungoval ako poctivý tím, ktorý 
do bodky plnil trénerove požiadavky. Postavený na pevnej 
obrane, disciplíne, rýchlom a  jednoduchom prechode do 
útoku, nebezpečných štandardných situáciách a  fyzicky 
aktívnom futbale s napádaním súpera s loptou. A výrazne 
vyťaženú základnú zostavu obchádzali zranenia. 

Ak by sme si mohli dovoliť prirovnať výkony Ruže pod ve-
dením Holoubka s Jarošíkom k niektorému z charakterov 
svetových tímov, asi by sme opäť vyslovili meno Chelsea 
Londýn alebo Atletico Madrid. Ešte raz, hovoríme o cha-
raktere hry.

Nič oku lahodiace, ale pre súperov nepríjemné, a  pokiaľ 
systémovo do bodky splnené, tak aj účelné. Ružomberok 
dostal do predposledného 31. kola najmenej gólov v súťaži. 
Menej ako majstrovský Slovan. Mal druhý najnižší počet 
prehier a najviac remíz – nerozhodne skončila až tretina 
všetkých zápasov MFK.

Matúš Macík vychytal najviac zápasov s nulou na konte. 
Z brankárov, ktorí odohrali väčšinu sezóny, dostal najme-
nej gólov na zápas. 

Vďaka skvelým chlapcom a ľuďom

Sú tu ešte aj iné faktory, ktoré pomohli Ružomberku k ne-
čakanému, no skvelému úspechu. Trenčín či Trnava, vla-
ňajší súperi v boji o titul, tradičné bašty súperenia o európ-
ske poháre, spadli do boja o záchranu. 

Žilina mala na začiatku jarnej časti pred MFK osembodový 
náskok. Kolo pred koncom, keď už bolo všetko rozhodnu-
té, strácala na Ružomberok päť bodov. Stabilitou výkonov 

– desaťzápasová jarná séria bez prehry – Ruža jednoducho 
využila aj nepriazeň osudu a problémy iných, papierovo či 
rozpočtom silnejších tímov.

 „Chalani sa v  nadstavbe zdvihli, odrobili poctivo každý 
zápas, a  to postavenie v  tabuľke je pre nich odmenou. 
Chcem im poďakovať. Celému realizačnému tímu. Sú to 
skvelí ľudia, skvelí chlapci, so všetkými mám priateľský 
vzťah. Taká atmosféra v kabíne, realizačnom tíme, to sa 
už nemusí zopakovať. Možno aj to je dôsledok, že sme tam, 
kde sme,“ veľavravne vypovedá o aktuálnom prekvapivom 
úspechu ružomberského futbalu tréner David Holoubek.

Ružomberok uspel, lebo fungoval 
ako poctivý tím, ktorý do bodky 
plnil trénerove požiadavky.

Kapitán Dominik Kružliak a tréner David Holoubek. Foto: Rudo Maškurica
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„Potichu bežím Líščím údolím / ešte 
za tento roh / ešte po tento dom / kam 
až to vydržím?“ V ušiach mi znie text 
pesničky Deža Ursínyho a  básnika 
Ivana Štrpku. Volá mi totiž spolužiač-
ka z  gymnázia: „Robo, chcem začať 
behávať, poraď ako na to, viem, že aj 
ty beháš,“ prekvapí ma otázkou, lebo 
kvôli postave do plaviek to nebude. Je 
štíhlej postavy od prírody. „Dostala 
som skrátka chuť!“ Na endorfíny, žia-
da sa dodať.

Ďalší môj spolužiak, svetobežník cestu-
júci skrz prácu po celej zemeguli, nosí 
bežecké tenisky všade so sebou. Aby 
mohol bežať svoju dávku 8 kilometrov 
kdekoľvek, kde sa práve nachádza. Či 
už v  newyorskom Central Parku, lon-
dýnskom Hyde Parku alebo... cez Hra-
bovo lesom do Čutkovej doliny, hoci sa 
zastavil v  Ružomberku len na jediný 
deň. „Čo? Ty, ktorý si beh v škole z duše 
neznášal, denne behávaš?“ „Potre-
bujem vyvetrať hlavu a  udržiavať sa 
v kondícii,“ znie odpoveď. 

Iný spolužiak, tiež už statočný šty-
ridsiatnik, si minulú jeseň strihol 
maratón v  americkom Chicagu. Vy-
losovali ho, tak vraj to už musel dať. 
„Zaháňam krízu stredného veku,“ 
povie kamarát položartom, „a  v  ne-
poslednom rade chcem ísť aktivitou 
príkladom synovi,“ povie trefne, lebo 

podľa štatistík dnešné deti a mládež 
nešportujú. Alebo prinajmenšom na 
rozdiel od našej generácie, keď sme 
boli v  ich veku, sa pohybujú málo, 
a tak medzi deťmi a mládežou pribú-
da obezita. Pohyb a šport vymenili za 
mobily a počítačové hry. A nedarí sa 
nám ich od elektroniky odtrhnúť.

Osobne si tiež idem rád zabehať. Aby 
som však vytiahol moje deti z domu, 
rád chodievam aj na turistiku a cyk-
lotúry, kam môžeme ísť celá rodina 
spoločne. Nech deťom dám ochutnať 
z endorfínov, ale aj ukážem Ružombe-
rok a okolie, o ktorom jeden z vyššie 
spomenutých spolužiakov hovorí ako 
o raji pre športovanie. Či už zimné ale-
bo letné.

Milí čitatelia! Zima skončila, leto je pred 
nami. Vezmime naše rodiny a  poďme 
športovať spoločne s  nimi. Upevníme 
tak vzťahy, objavíme krásy okolitej prí-
rody a deťom ukážeme, že sa dá čas trá-
viť aj inak ako s mobilom v ruke. 

Možno raz aj oni budú chodiť so svo-
jimi rodinami športovať tak, ako to 
vidia u svojich rodičov. A ak to nepôj-
de, obujme si tenisky sami, možno nás 
budú nasledovať neskôr. Syn zmiene-
ného maratónca už beháva s  otcom. 
Nie síce maratóny, ale detské behy. 
Skrátka, príklady ešte stále priťahujú.

Príklady (stále) priťahujú
Robo Kolár

Inzerujte v Ružomberskom magazíne!
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk
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Ešte viac
skvelého čítania na

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

instagram.com/ruzomberskymagazin/
Aj na instagrame:

vyjde 20. 6. 2019.
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
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