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Médiá sú neraz poslom dobrých správ. A verte, nie je nič 
radostnejšie.

No médiá sú zároveň priestorom, kde je potrebné udržia-
vať triezvu skepsu. Najmä, ak hovoríme o politike, a vôbec 
o riadení štátu, kraja či mesta. Veď všetci robíme chyby, 
občas sme egoistickí, a ak máme moc, často ju chceme vy-
užiť nielen pre dobro spoločnosti. 

Lenže v politike má ísť práve o dobro a službu pre spoloč-
nosť, občanov, komunitu. O nič iné. A toto majú médiá pri-
pomínať – voličom i politikom. 

Aj v našom meste neraz stačí napísať pravdu, neprikrášlenú 
– tak, ako verejne odznela alebo bola uskutočnená, a je z toho 
problém. Keď politik hovorí o belasej, myslí na nebo a sľubuje 
raj. Vzápätí ho ale nahnevajú slová o očistci a pokání, ktoré 
tomu predchádzajú, no je nepohodlné počuť o nich verejne. 

Ale, kde inde je priestor povedať to, ak nie v médiách? 

A tak sa aj v aktuálnom Ružomberskom magazíne dočíta-
te, ako si mesto vedie v rebríčku transparentnosti v rámci 
Slovenska, kde sú jeho silné, ale aj slabé stránky.

Prinášame tiež názory exposlanca, ktorý nahlas povedal, 
čo od komunálnej politiky očakáva, ako si ju predstavuje, 
a ak taká nebude, nebude v nej ani on. Poviete si – rojko. 
Najskôr však človek-politik, ktorý má charakter a  nevy-
krúca sa. Nehľadá výhovorky. A mesto o neho prišlo.

Aktuálne dvojčíslo je však aj letné. Ani zďaleka nie je len 
o politike. Je plné príbehov šikovných rúk, bystrých hláv, 
zaujímavých miest, rád a  tipov odborníkov. Jednoducho, 
plné dobrých správ. 

Presvedčte sa a dajte nám vedieť, ako sa vám čítalo. Naj-
bližší Ružomberský magazín vyjde až 22. augusta. Každý 
deň ho ale nájdete na webe.
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Prvý bod, ku ktorého riešeniu sa prá-
ca komisie blíži, je navrhnutie stra-
tegického plánu zlepšenia kvality 
ovzdušia v meste. 

Štúdia prašnosti a strategický plán

Vypracovanie plánu dostal na sta-
rosť Jíři Bílek z  Vysokej školy ban-
skej v Ostrave, ktorý sa stal poradcom 
primátora Igora Čombora pre oblasť 
životného prostredia. Je tiež autorom 
štúdie zdrojov prašnosti v meste, kto-

rú na objednávku mesta zrealizoval 
v roku 2015. Financovalo ju Mondi SCP.

Štúdia podľa Bílka dokazuje, že za viac 
ako 50 percentami znečistenia ovzdu-
šia v meste sú spaľovacie procesy. „Spa-
ľovanie zahŕňa aj priemysel, ale ten 
tvorí len jednotky percent v rámci celé-
ho balíka spaľovania. Potom nasleduje 
doprava, kde ak zarátame resuspenziu, 
teda znovuzvírenie častíc, dosahuje cez 
20 percent. Okolo 10 percent je biogénna 

hmota, ktorá pochádza z okolitej príro-
dy. My tomu hovoríme spraš, je to všet-
ko, čo sa sfúkne na mesto z otvorených 
lokalít alebo lesa,“ identifikoval v štúdii 
spred štyroch rokov Bílek. 

Aj z nej bude vychádzať pri vypracova-
ní spomínaného strategického plánu, 
s ktorým už má skúsenosti zo severnej 
Moravy. „Potrebujeme popísať aktuál-
ny stav, kde nám pomôže aj už zreali-
zovaná štúdia. Musíme vziať do úvahy 

Takmer každé dva týždne zasadá od marca komisia na riešenie problematiky zá-
pachu a prachu v meste.

Pri riešení prašnosti a zápachu
sa mesto bude inšpirovať 
Ostravou a Třincom
Text: Peter Kravčák     Foto: Lomisia na riešenie prašnosti počas návštevy Třinca a Ostravy. Zdroj: MsU
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charakter vetra a počasia, treba zhod-
notiť stav a starostlivosť o verejnú ze-
leň, prácu v oblasti čistenia verejných 
priestorov, charakteristiku priemysel-
ných znečisťovateľov a tiež analyzovať 
dopravu, mestskú aj tranzitnú, ktorá 
tadiaľto prechádza. Treba sa tiež po-
kúsiť odhadnúť vývoj,“ popisuje Bílek.

Odporúča, aby sa plán vybudoval 
na päť, desať a  dvadsať rokov. Tak, 
aby sa dal po týchto rokoch hodnotiť 
a  kontrolovať. Plán má zahŕňať aj 
opatrenia v oblasti palivovej politiky, 
napríklad možné dotácie na kotle pre 
domácnosti, opatrenia v  oblasti do-
pravy, ale zároveň aj názory obyva-
teľov, kde by mali popísať nielen to, 
čo ich na stave ovzdušia hnevá, ale aj 
kroky, ktoré by boli sami ochotní uro-
biť pre jeho zlepšenie.

Varovný systém zrejme zaplatí Mon-
di SCP

Súčasťou diskusií v  komisii je va-
rovný systém obyvateľstva, ktorý by 
mal upozorňovať na možné riziko 
a  jeho rozsah v prípade priemyselnej 
havárie, zhustenej dopravy či nízkej 
oblačnosti počas vykurovacieho ob-
dobia, čo najčastejšie zhoršuje kvalitu 
ovzdušia nad mestom.

„Nečakajme, že to Mondi zaplatí. Mali 
by sme sa snažiť získať peniaze z eu-
rofondov alebo z  iných zdrojov, ale je 
potrebné v tejto veci konať,“ povedala 
na júnovom zasadnutí komisie Eva 
Svozilová z  občianskej iniciatívy Za 
zdravý Ružomberok.

„Varovný systém je o veľkých penia-
zoch,“ odvetil jej zástupca primátora 
Ján Bednárik (KDH). „Kapitola v  eu-
rofondoch na oblasť ovzdušia existu-
je, ale ministerstvo za posledné dva 
roky nevypísalo žiadnu výzvu. Ak by 
aj vypísalo, je to najdlhšia cesta, kto-
rá existuje. Nám trvalo tri roky, kým 
sme od vyhlásenia výzvy spustili me-
rania,“ pridal sa Bílek.

„Nikto neodstráni fenomén, že 
fabriku budú ľudia vnímať ako 
škodlivú. Je to psychológia, keď ľu-
dia vidia to množstvo pary, ktoré sa 
z nej valí, nemajú dobrý pocit. Ale aj 
preto, aby si fabrika tento imidž na-

pravila, nič sa nestane, ak sa bude 
podieľať na zlepšení životného 
prostredia. Spoločnosť Mondi SCP 
v  krátkej dobe uvoľní prostriedky, 
aby sa v  tejto oblasti začalo niečo 
diať,“ komentoval dianie primátor 
Igor Čombor (nezávislý).

Návšteva Třinca a Ostravy

Nekompletná komisia bola na kon-
ci apríla na pracovnej ceste v  Třinci 
a Ostrave, kde sa taktiež musia vyspo-
riadať s čistotou ovzdušia a fabrikami 
s ťažkým priemyslom priamo v meste. 

„Výsledkom spolupráce Třineckých 
železiarní s  komunitou je vzájomná 
komunikácia a  intenzívnejšia účasť 
podniku na živote mesta. Absolvovali 
sme aj praktickú ukážku monitoro-
vacieho systému v oblasti ekologickej 
záťaže, tzv. ostravské ropné lagúny, 
a  následnú prezentáciu varovného 
a  meracieho systému pre Ružombe-
rok,“ povedal o ceste vedúci oddelenia 
životného prostredia na Okresnom 
úrade v Ružomberku Dušan Mataj.

„Do týchto lagún sa zbierali staré oleje 
z celej republiky ešte aj niekoľko rokov 
po rozdelení. Tieto oleje sa miešajú 
s  nejakými prípravkami na vápennej 
báze, a keď sa nedodrží postup a dáv-
kovanie, tak chemickými reakciami 
vznikajú okrem iného sírne zápachy, 
ktoré sa online monitorujú a zverejňu-
jú. Tento monitoring a varovný systém 
zaviedli po tom, ako po nedodržaní po-
stupov došlo doslova k otráveniu oby-
vateľov neďalekého 50-tisícového síd-
liska. Prevádzkuje ho hygiena,“ pridal 
svoj poznatok Milan Fiľo z iniciatívy Za 
zdravý Ružomberok.

„V Třinci treba vyzdvihnúť vybudova-
nie športových areálov a rekreačných 

oblastí, bicyklových trás, ekologické 
autobusy, vybudovanie nabíjacích 
staníc pre autá, výsadbu zelene, vy-
budovanie novej železničnej stanice 
v  centre mesta, čistenie ciest, a  to 
všetko na najvyššej úrovni,“ okomen-
tovala návštevu Svozilová.

„Vzťahy medzi fabrikou a  mestom 
Třinec sú vybudované na určitej úrov-
ni. Ide o  akési partnerstvo – rovno-
cenný vzťah medzi mestom a veľkou 
fabrikou. To partnerstvo potom pri-
náša väčšie výsledky ako akékoľvek 
iné usporiadanie. U nás sa usilujeme 
o  niečo podobné, každoročne podpi-
sujeme Memorandum so spoločnos-
ťou Mondi SCP, cez ktoré fabrika zlep-
šuje život obyvateľom regiónu. Musí 
to byť symbióza – fabrika investuje do 
regiónu, na druhej strane potrebuje 
na svoj rozvoj pochopenie zo strany 
komunity a  samosprávy,“ zhodnotil 
návštevu primátor Čombor.

Oslovili sme aj spoločnosť Mondi SCP, 
ktorej dvaja členovia komisie boli tiež 
na pracovnej ceste v Ostrave. Do uzá-
vierky nám stanovisko nestihli zaslať. 
Ak sa tak stane, bude súčasťou webo-
vej verzie článku na rmagazin.sk

Komisia najbližšie zasadá začiatkom 
júla, kedy by sa mala stretnúť so zá-
stupcom Úradu hlavného hygienika 
SR kvôli štúdii o  zdravotnom stave 
obyvateľstva regiónu.

„Musí to byť symbióza – fabrika investuje do
regiónu, na druhej strane potrebuje na svoj rozvoj 
pochopenie zo strany komunity a samosprávy.“

Igor Čombor, primátor 
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Národná diaľničná spoločnosť (NDS) 
nedávno oficiálne potvrdila, že sa 
blíži termín začiatku prác na doprav-
ných opatreniach v meste. Ani doda-
točne však nespresnila, kedy presne 
tieto práce začnú.

Zelená vlna pri prejazde

Zverejnené údaje vychádzajú zo štú-
die EIA k  úseku Hubová-Ivachnová, 
ktorá nadobudla platnosť minulý 
rok. Vyžiadali si ich v  spoločnom 
stanovisku dotknuté obce okresu. 
Okrem Ružomberka ide o Švošov, Li-

kavku, Martinček, Hubovú, Liskovú, 
Ivachnovú a Liptovský Michal.

Diaľničiari sa zaviazali vybudovať 
zelenú vlnu v  meste, ktorá bude 
zahŕňať všetkých šesť križovatiek 
a  nové semafory. „V  I. etape upra-
víme križovatky pri Lidli, Mondi 
a vybudujeme nový prechod so sve-
telnou signalizáciou medzi ulicou 
Mostová a  lávkou do Likavky,“ po-
tvrdila v stanovisku pre Ružomber-
ský magazín hovorkyňa NDS Mi-
chaela Michalová. 

Ďalšie fázy budú zahŕňať križovatky 
pri Kauflande, niekdajšej Hypernove, 
starej nemocnici s odbočkou na Oravu 
a  pri čerpacej stanici Shell na Žilin-
skej ceste. Tretia etapa bude spočívať 
v optimalizácii celej zelenej vlny.

Upresnenia termínu sme sa však ani pri 
priamej otázke nedočkali. „Práce budú 
prebiehať vždy len na jednej križovat-
ke. Je to požiadavka polície. Začneme 
vybudovaním inteligentného priechodu 
pre chodcov a svetelnej signalizácie pri 
Mostovej ulici,“ odpovedala Michalová.

Národná diaľničná spoločnosť chce zrealizovať niekoľko opatrení v oblasti dopra-
vy, aby zabránila desiatky minút trvajúcim zdržaniam pri prejazde mestom.

Diaľničná spoločnosti sľubuje 
pomoc ružomberskej doprave
Text: Peter Kravčák    Foto: Autor
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Inteligentné priechody a snímače do-
pravy

Po dokončení týchto úprav musí NDS 
na základe akceptovanej štúdie EIA 
osadiť na vjazde do mesta snímače 
dopravy, ktoré zaznamenajú množ-
stvo vozidiel, vďaka čomu bude sof-
tvér zelenú vlnu regulovať tak, aby 
nebolo centrum mesta upchaté.

„Cena za realizáciu bude známa po 
dodaní všetkých zrealizovaných prác 
a  zapracovaní požiadaviek dotknu-
tých subjektov do projektovej doku-
mentácie,“ odvetila Michalová na 
otázku, koľko to celé bude stáť.

Poradca primátora pre infraštruk-
túru Tomáš Mišovič ešte v  apríli Ru-
žomberskému hlasu povedal, že tieto 
opatrenia odhaduje na tri milióny eur. 
Pripustil, že presná suma bude známa 
až po dokončení projektovej dokumen-
tácie. Náklady bude znášať práve NDS. 
Začiatok prác predpovedal na prvé má-
jové dni. Práce však zatiaľ nezačali.

Súčasťou prác je aj vybudovanie spolu 
trinástich inteligentných priechodov 
pre chodcov v  Ružomberku, Hubovej 
a Likavke. Tie by mali byť osvetlené, 
bezbariérové a  s  reflexnou úpravou. 
V  Hubovej a  Likavke zároveň NDS 
vybuduje popri hlavných cestných ťa-
hoch chýbajúce chodníky pre chodcov 
a cyklistov.

Nové okná a protihlukové steny

K  ďalším opatreniam patrí predĺže-
nie odbočovacieho pruhu v  smere 
z  Liptovského Mikuláša na Banskú 
Bystricu na križovatke pri Mondi SCP 
až na 950 metrov. Začať by mal už pri 
nákladnej vrátnici papierní na Tat-
ranskej ulici. 

NDS tiež upraví križovatku v  smere 
na Dolný Kubín a vybuduje odbočova-
cie pruhy z hlavnej cesty do Štiavnič-
ky a Liptovských Sliačov, kde dopravu 
neraz obmedzuje nemožnosť áut zísť 
z hlavnej cesty. Súčasťou plánov je aj 
vybudovanie pripájacích pruhov pre 

autá, ktoré sa snažia dostať z obcí na 
hlavnú cestu.

Opatrenia v  štúdii EIA však zahŕňa-
jú aj niekoľko zaujímavých riešení. 
V  Likavke budú napríklad tri roky 
po spustení diaľnice merať hluk zo 
strechy domu. Upravia tu dokonca aj 
potok Likavčanka. V tej istej obci, ako 
aj v  Hrboltovej, Martinčeku a  Lisko-
vej dodatočne vybudujú alebo zvýšia 
protihlukové steny. Dokopy je reč pri-
bližne o  viac ako troch kilometroch 
nových protihlukových stien.

NDS bude realizovať aj sekundárne 
protihlukové opatrenia. V  bližšie ne-
spresnenom počte domov v  Hrbolto-
vej, Likavke a Liskovej vymenia okná. 
„Vymenené okná budú plastové, s izo-
lačným trojsklom, zvukovo-izolačné 
s  funkciou mikroventilácie. V súčas-
nosti prebiehajú práce na zameriava-
ní okenných otvorov,“ dodala hovor-
kyňa NDS.

stručne

 ‣ Občianska iniciatíva Za zdravý Ružomberok vyzbierala viac ako 11-tisíc podpisov pod petí-
ciu, ktorou požaduje zabezpečenie opatrení proti znečisťovaniu ovzdušia a vzniku zápachu 
v meste.

 ‣ Slovenská správa ciest vymenila viac ako 900 metrov asfaltovej cesty na hlavnom ťahu I/18 
v meste. Za opravu zaplatila firme Cesty SK viac ako 300-tisíc eur.

 ‣ Za kilometrový úsek rozšírenej a vyasfaltovanej Cyklokorytničky radnica zaplatila spoloč-
nosti Riline viac ako 50-tisíc eur.

 ‣ Prevádzkovateľ strediska Malinô Brdo Ski&Bike spoločnosť snow&bike investuje v Hrabo-
ve do odklonenia Hrabovského potoka pod zem a úpravy hlavnej budovy kabínovej lanovky 
600-tisíc eur. Investícia má slúžiť na dobudovanie zjazdovky Žlabiny.

 ‣ Mesto našlo na tretí pokus a po výraznom zľavnení z ceny nájmu prevádzkovateľa reštaurá-
cie vo Vlkolínci. Ten ju však počas letnej sezóny zrejme nestihne spustiť.

 ‣ Polícia obvinila 34-ročného Ľubomíra z okresu Ružomberok z vraždy 41-ročnej ženy. Zabiť ju 
mal koncom apríla v dome vo Fullovej ulici.
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Primátor Igor Čombor k 1. júnu zriadil 
štyri nové poradné orgány – Zbor po-
radcov primátora mesta, Legislatív-
nu radu primátora, Klub primátorov 
mesta Ružomberok a  Zbor ambasá-
dorov mesta Ružomberok. S  ich po-
mocou chce zabezpečiť transparent-
né a komplexné riadenie mesta.

„Rozhodol som sa, že ľuďom, ktorí mi 
dlhodobo radia, dám oficiálny status 
poradcu primátora či mesta,“ povedal 
primátor s tým, že členstvo v poradných 
orgánoch je dobrovoľné bez nároku na 
finančný či akýkoľvek iný honorár.

Za svojich poradcov si Čombor vybral 
napríklad rektora Katolíckej uni-
verzity Jaroslava Demka, riaditeľa 
Ústrednej vojenskej nemocnice Petra 
Vaněka, architekta Pavla Fischera, 
novinára Jána Svrčeka či rímskoka-
tolíckeho a  evanjelického farára Du-
šana Škrabeka a Davida Bázlika.

(Ne)obmedzená pôsobnosť

Predsedom zboru poradcov, ktorý má 
21 členov, je právnik a bývalý primá-

tor Juraj Čech. „Primátor ich môže 
prizvať na rokovanie vedenia mesta, 
na zasadnutie mestskej rady, mest-
ského zastupiteľstva alebo na aké-
koľvek verejné podujatia, na ktorých 
budú odborne obhajovať postoje pri-
mátora mesta,“ uviedla ružomberská 
radnica v tlačovej správe. 

Píše sa v nej aj o tom, že „hoci pôsobnosť 
členov zboru poradcov nie je obmedze-
ná, nemôžu obmedzovať pri výkone 
žiadneho pracovníka vedenia mesta“. 

Predseda koordinuje poradcov na zá-
klade pokynov primátora s  tým, že 
stretnutia zvoláva primátor minimál-
ne raz za šesť mesiacov.

Chceli aj Fiačana

Exprimátor Čech je predsedom aj 
druhého novozriadeného orgánu – 
10-člennej legislatívnej rady. „Hoci 
na radnici funguje právne oddelenie, 
úlohou legislatívnej rady nie je úko-
ny tohto oddelenia nahrádzať, ale 
v  prípade potreby byť nápomocnou,“ 
uviedla radnica.

Pri odovzdávaní dekrétov členom 
jednotlivých zborov primátor Čombor 
poznamenal, že za člena legislatívnej 
rady chcel aj Ivana Fiačana, ktorý sa 
však medzičasom stal predsedom 
Ústavného súdu.

Členstvo v  Klube primátora mesta 
Ružomberok prijali všetci štyria pono-
vembroví primátori – Julián Helko, Ju-
raj Čech, Michal Slašťan a Ján Pavlík.

„Nechcem byť svedkom toho, že kaž-
dé volebné obdobie sa zmenia strate-
gické ciele mesta a mesto sa tak stáva 
mačkopsom. Mne ide predovšetkým 
o cielené a dlhodobé budovanie mesta 
v  prospech občana. Preto mám svoj 
klub primátorov, kde sú ľudia, s kto-
rými sa na niektoré dôležité veci po-
zrieme spoločne,“ vyhlásil Čombor.

Zloženie a  poslanie zboru ambasá-
dorov nebolo v  čase uzávierky ešte 
známe. Primátor Čombor ich pláno-
val vymenovať na konci júna.

Okrem zboru poradcov Igor Čombor zriadil aj legislatívnu radu, klub primátorov 
a zbor ambasádorov.

Primátor sa obklopil dvoma 
desiatkami poradcov. Pracovať 
budú bez nároku na honorár
Text: Imrich Gazda     Foto: Primátor Igor Čombor v spoločnosti nových poradcov. Zdroj: Anna Zábojníková

Kompletné zloženie zboru
poradcov a legislatívnej rady
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Pozornosť odbornej verejnosti sa 
v  posledných týždňoch upierala na 
Bratislavu. Primátor Matúš Vallo do-
držal svoj predvolebný sľub a  pustil 
sa do verejného výberu výkonných 
manažérov mestských podnikov, ako 
sú vodárenská spoločnosť, dopravný 
podnik, mestské lesy či OLO (Odvoz 
a likvidácia odpadu). 

Ide o firmy s tržbami, ktoré sa rádovo 
pohybujú v desiatkach miliónov eur. 

O  výbere kandidátov do finálového 
kola rozhodovali päťčlenné komisie, 
ktoré jednotlivých uchádzačov najprv 
preverili na neverejných pohovoroch. 

Po nich nasledovalo verejné vypoču-
tie, počas ktorého mohol klásť otázky 
aj ktokoľvek z prítomnej verejnosti.

Komisie následne primátorovi odpo-
ručili víťazov konkurzov, definitívne 
slovo ale budú mať mestskí poslanci. 
„Trúfam si povedať, že takto trans-
parentný výber na riadiace pozície 
v mestských podnikoch sa v Bratisla-
ve doteraz neuskutočnil,“ povedal pre 
TASR primátor Vallo. 

Keď poslanci riadia mestské firmy

Obchodné spoločnosti s  majetkovou 
účasťou mesta máme aj v Ružomber-
ku. Najvýznamnejšími sú vodárenská 

spoločnosť, CZT (Centrálne zásobo-
vanie teplom), ByPo (Bytový podnik), 
technické služby, mestské lesy, Kul-
túrny dom A. Hlinku, MBK a MFK. 

V niektorých má mesto stopercentný 
obchodný podiel, v iných je len men-
šinovým spoločníkom či akcionárom 
(ByPo, technické služby, vodárenská 
spoločnosť).

Každá z nich má na čele konateľa (ko-
nateľov), pokiaľ ide o  spoločnosť s  ru-
čením obmedzeným, resp. predstaven-
stvo, pokiaľ ide o  akciovú spoločnosť. 
Ďalším dôležitým orgánom v  každej 
z týchto spoločností je dozorná rada.

V posledných rokoch sa stále častejšie hovorí o tom, že miest-
na samospráva má byť otvorená, transparentná a efektívna. 
Čo to znamená a ako je na tom naše mesto?

Vysvedčenie z transparentnosti 
pre Ružomberok: úspechy aj 
neúspechy. Výsledná známka: B+
Text: Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák
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Pohľad na zloženie orgánov týchto spo-
ločností hovorí o tom, že v nich okrem 
manažérov sedia aj poslanci. O tom, kto 
na ktorú stoličku zasadne, rozhodujú 
začiatkom volebného obdobia na návrh 
primátora samotní poslanci.

Na májovom zasadnutí tak mestské 
zastupiteľstvo zvolilo za konateľa 
CZT, ByPo, MBK a  za člena dozornej 
rady MFK viceprimátora Michala La-
zára. Na väčšine týchto miest v uply-
nulom volebnom období sedel bývalý 
viceprimátor Michal Slašťan.

Druhý viceprimátor Ján Bednárik 
sa stal členom predstavenstva vo-
dárenskej spoločnosti. Konateľom 
mestských lesov, predsedom pred-
stavenstva kultúrneho domu a  čle-
nom predstavenstva technických 
služieb a MFK sa zasa stal predseda 
poslaneckého Klubu primátora Mi-
lan Šlávka. Na svoje si ale prišli aj 
ďalší poslanci.

Dídžej v technických službách

Ružomberok v tomto nie je výnimkou. 
Z  hodnotenia transparentnosti 100 
najväčších miest, ktoré od roku 2010 
každé dva roky zverejňuje Transpa-
rency International Slovensko (TIS), 
vyplýva, že v  uplynulom roku boli 
poslanci konateľmi a členmi predsta-
venstiev v 56 z 88 hodnotených samo-
správ, ktoré majú mestské podniky. 
Vrátane okolitých miest ako sú Žilina, 
Liptovský Mikuláš či Dolný Kubín.

TIS túto prax dlhodobo kritizuje. 
„Poslanci by nemali byť konateľmi 
alebo členmi predstavenstiev mest-
ských firiem. Ich úloha je kontrolná, 
preto by mali sedieť skôr v dozorných 
radách,“ hovorí projektových mana-
žér TIS Michal Piško, podľa ktorého 
sú mestské, župné či štátne firmy vy-
užívané aj ako politické trafiky, kde 
sa dajú zarobiť slušné peniaze.

S týmto postojom súhlasí aj odborník 
na samosprávu a  hovorca Združenia 
miest a  obcí Slovenska (ZMOS) Mi-
chal Kaliňák: „Poznám mesto, kde 
bol v  orgánoch technických služieb 
dídžej. Čo mal tento človek spoločné 
s danou problematikou?“

Čo sa s  tým dá robiť? „Treba na to ísť 
podobne ako bratislavský primátor Val-
lo a obsadzovať jednotlivé pozície ces-
tou verejných výberových konaní, aby 
štátne či mestské firmy riadili skutoční 
odborníci, a  nie politickí nominanti,“ 
ponúka riešenie Michal Piško.

Pre úplnosť treba dodať, že ružom-
berský viceprimátor Lazár v  blogu na 
internetovej stránke Ružomberského 
magazínu napísal, že zo štyroch spo-
menutých funkcií bude mať finančný 
benefit len z jednej – v spoločnosti ByPo 
by mal mesačne dostávať 400 eur. 

„Takto získané finančné prostriedky 
využijem, aby som podporil novo-
vzniknutý fond Talentum na podporu 
talentovanej mládeže v  meste a  bu-
dem na tento fond pravidelne prispie-
vať. Urobil som to aj teraz, keď sa fond 
zakladal,“ uviedol Lazár.

Obaja odborníci zhodne tvrdia, že 
okrem politických nominácií sú problé-
mom aj potenciálne konflikty záujmov. 
Napríklad, keď mestské spoločnosti, 
na čele ktorých stoja poslanci, vytvá-
rajú stratu, ktorú potom tí istí poslanci 
sanujú tým, že v mestskom zastupiteľ-
stve presadia naliatie ďalších verejných 
financií do „svojich“ firiem.

„Úlohou poslancov je najmä dohliadať na 
efektívne narábanie s  mestskými pro-
striedkami a  nie prekrývať ich nezod-
povedné používanie,“ zdôrazňuje Piško. 
A podľa Kaliňáka by poslanci na konci 
každého volebného obdobia mali dávať 

Prehľad všetkých konateľov a čle-
nov predstavenstiev a dozorných 
rád obchodných spoločností s ma-
jetkovou účasťou mesta

Michal Piško, projektový manažér TIS
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Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

verejný odpočet, nakoľko efektívne na-
rábali so zverenými prostriedkami.

Tretí problematický bod vidí Mi-
chal Piško v  tom, že dosadzovaním 
poslancov do predstavenstiev či za 
konateľov sa zbytočne komplikuje 
a predražuje riadenie mestských spo-
ločností. „Predseda predstavenstva 
či konateľ by mal byť zároveň výkon-
ným manažérom firmy. No prax je 
nezriedka taká, že popri poslancami 
obsadených predstavenstvách pôso-
bia v mestských spoločnostiach ďalší 
manažéri, ktorí ich reálne riadia,“ vy-
svetľuje Piško. Takto je to aj v niekto-
rých ružomberských podnikoch.

Personálna politika zlyháva

V  spomenutom rebríčku najtrans-
parentnejších miest obsadil Ružom-
berok v  uplynulom roku 18. miesto. 
V  roku 2012 bol ôsmy. Aj keď sa na 
prvý pohľad môže zdať, že mesto sa 
prepadlo, nie je to tak.

V rokoch 2012 aj 2018 dostal Ružombe-
rok od TIS známku B+ s celkovým skóre 
66 percent. No kým iné mestá sa počas 
šiestich rokov zlepšili a dosiahli lepšie 
umiestnenie, naše mesto stagnovalo. 

 „V minulosti sme mali niekoľko prí-
kladov dobrých samospráv, ale veľké 
množstvo málo otvorených No nielen 
väčšie mestá, ale aj malé obce si stále 
viac uvedomujú, že transparentnosť, 
čistota verejného života a  zapájanie 
obyvateľov do rozhodovacích proce-
sov, sú veľmi dôležité,“ hodnotí Piško.

Zároveň ale upozorňuje na to, že ak 
je niektoré mesto v  rebríčku vyso-
ko, neznamená to, že je automaticky 
bezproblémové a ukážkové. „Môže sa 
stať, že len my sme nedokázali na zá-
klade verejne dostupných informácií 
tieto problémy úplne presne identifi-
kovať. Aby to tak bolo, museli by sme 
byť v danom mestskom úrade prítom-
ní deň a noc, aby nám nič neuniklo,“ 
vysvetľuje projektový manažér TIS.

Kým v  deviatich z  jedenástich hodno-
tených oblastí bol v roku 2018 Ružom-
berok nadpriemerný, v  oblasti spo-
menutých obecných podnikov ako aj 
personálnej politiky pohorel (viď tabuľ-

ka). TIS mestu vyčítalo napríklad to, že 
o  výberových konaniach na pracovné 
pozície na radnici nezverejňovalo žiad-
ne informácie a  miesta referentov cez 
ne dokonca neobsadzovalo vôbec.

„Samospráva by mala na svojej in-
ternetovej stránke proaktívne zve-
rejňovať všetky dôležité rozhodnutia 
– akým spôsobom prijíma zamest-
nancov, komu dáva dotácie, ako na-
kupuje tovary a  služby. Jednoducho, 
ľudia majú vedieť, akým spôsobom 
vedenie mesta nakladá s  verejnými 
prostriedkami,“ vysvetľuje Piško.

Jednotlivé procesy by mali mať sta-
novené jasné pravidlá, aby nevzni-
kal zbytočný priestor pre svojvoľné 
rozhodnutia. „Takýmito pravidlami 
samospráva chráni samú seba nielen 
smerom von, ale aj dovnútra. Nikto 
potom nebude môcť hovoriť, že niekto 
bol prijatý do zamestnania vďaka ro-
dinkárstvu alebo že čosi bolo pokútne 
nakúpené, lebo na všetko budú sta-
novené jasné pravidlá a občania budú 
o procesoch aj výsledkoch verejne in-
formovaní,“ odporúča odborník.

Tajiť sa nevypláca

Zaujímalo nás aj to, ako TIS hodnotí 
obnovenie Mestskej rady v Ružomber-
ku. Keďže zo zákona nie je povinná, 
primátor Igor Čombor ju v  roku 2014 
zrušil, aby ju minulý rok zasa obnovil.

„Zásadné rozhodnutia sa často ro-
bia práve počas zasadnutí mestskej 
rady a komisií. Na mestskom zastu-
piteľstve sú potom neraz už iba for-
málne schválené. Preto je dôležité, 
aby v  nich mali svojich zástupcov 

„Čím väčšia bude zapojenosť občanov do 
verejného života, tým väčšia je šanca, že 
rozhodnutia vedenia mesta budú robené 
v prospech čo najširších skupín obyvateľstva.“

Michal Piško, Transparency International Slovensko



12 - téma

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

všetky poslanecké kluby,“ domnieva 
sa Piško.

To sa v  Ružomberku nestalo, keďže 
opoziční poslanci Patrik Habo, Karol 
Javorka a dnes už aj exposlanec Miro-
slav Zuberec ostali nielen mimo mest-
skej rady, ale aj komisií.

Štatistika TIS ukazuje, že v uplynulom 
roku 35 zo sto hodnotených miest inšti-
tút mestskej rady nevyužívalo (vrátane 
Žiliny). V  ostatných 41 mestách boli 
mestské rady neverejné (Liptovský Mi-
kuláš) a v 24 verejné (Dolný Kubín). 

Aj keď primátor Čombor mestskú 
radu obnovil, v  rokovacom poriadku 
je stanovené, že jej zasadnutia sú ne-
verejné. Naopak, zasadnutia komisií 
pôsobiacich pri mestskom zastupiteľ-
stve sú verejnosti otvorené.

Odborník z TIS ale upozorňuje, že aj na 
prvý pohľad otvorené samosprávy si 
nachádzajú spôsoby, ako veci skrývať: 
„Napríklad tak, že popri verejnosti otvo-
reným mestským radám a  komisiám 
primátor zriadi neverejné poslanecké 
grémium, čo je inštitút, ktorý zákon ne-

pozná, a tam sa za zatvorenými dverami 
uvaria všetky dôležité rozhodnutia.“

Michal Piško je však presvedčený, že 
takéto praktiky sú zradné a  ľudia ich 
skôr či neskôr prekuknú. „Naopak, čím 
väčšia bude zapojenosť občanov do ve-
rejného života, tým väčšia je šanca, že 
rozhodnutia vedenia mesta budú robené 
v prospech čo najširších skupín obyva-
teľstva. A voliči to vo voľbách určite oce-
nia,“ uzatvára projektový manažér TIS.

Kto je Michal Piško
Pochádza z Trenčína, pôsobí v Transparency International Slovensko, kde má na starosti projekty 
o samospráve a štátnych firmách, rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto 
oblastiach.

Kto je Michal Kaliňák
Pochádza z Medzilaboriec, pôsobí v Združení miest a obcí Slovenska ako hovorca a tajomník rady 
expertov. Dlhodobo sa venuje aj aktivitám na akademickej pôde.
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Nižná Polianka je maličká obec 
v okrese Bardejov. Má len necelých 
250 obyvateľov, no už desať rokov 
prevádzkuje dom smútku pre oby-
vateľov siedmich okolitých obcí. 
Ešte menších a ešte chudobnejších.

„Naši obyvatelia a  ani obyvatelia 
okolitých obcí nemali priestor na 
dôstojnú rozlúčku so svojimi blíz-

kymi. Obec preto kúpila chátrajúcu 
budovu Jednoty za necelých tritisíc 
eur. Zmenili sme účel jej využitia. 
Postupne sme investovali približne 
40-tisíc eur a pre ďalších šesť obcí 
poskytujeme dôstojné miesto po-
slednej rozlúčky,“ povedal starosta 
obce Ján Cundra pre východoslo-
venský denník Korzár.

Zdieľaný dom smútku tak slúži pri-
bližne 750 obyvateľom regiónu. Na 
prevádzkové náklady sa skladajú 
pozostalí formou poplatku za pre-
nájom, ktorý je vo výške 25 eur za 
obrad. 

Na tento prípad nás upozornil odbor-
ník na samosprávu a  hovorca Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 

Trendom je vlastná výroba, medziobecná spolupráca a plá-
novanie.

Čím sa môže dolný Liptov 
inšpirovať od iných obcí
Text: Imrich Gazda     Foto: Obnovená buchtáreň v Muráni. Zdroj: muran.sk
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Michal Kaliňák, s  ktorým sme sa 
stretli, aby nám predstavil aktuálne 
trendy v miestnej samospráve. 

„Z  takmer tritisíc slovenských sa-
mospráv má približne 2 700 obcí do 
tritisíc obyvateľov. Takéto mestečká 
a  dediny si jednoducho nemôžu do-
voliť niektoré služby. Pritom miest-
ni obyvatelia ich očakávajú. Ale keď 
sa spoja, tak už to dokážu zvládnuť,“ 
ozrejmuje situáciu Kaliňák. 

Užívať je viac, ako mať

Príkladov ako Nižná Polianka je pri-
tom mnoho. V  mestečku Turzovka 
a okolitých obciach úspešne funguje 
Multimediálna optická sieť Horné 
Kysuce, ktorá zabezpečuje nielen 
digitálnu televíziu a  internet, ale aj 
kamerový systém či informovanie 
obyvateľov o dianí v ich obciach. 

Do projektu je okrem obcí a  teleko-
munikačného operátora zapojená aj 
Žilinská univerzita. „Spojením viace-
rých obcí môžeme rozvíjať spoločné 
projekty a služby, ktoré by boli pre sa-
mostatné obce finančne nezvládnu-
teľné,“ píše sa v prospektoch projektu.

„Podobne sa obce môžu spájať pri zbere 
a spracovaní komunálneho odpadu, ná-
kupe elektriny či zabezpečovaní práv-
nych služieb,“ domnieva sa Kaliňák. 

„Na Slovensku máme päť okresov, 
ktoré majú viac ako 20 obcí, ale spolu 
len 13-tisíc obyvateľov. Ide o Medzila-
borce, Turčianske Teplice, Poltár, Par-
tizánske a Banskú Štiavnicu,“ pridáva 
ďalšie fakty a návrhy: „Na jeseň chce-
me predstaviť veľkú reformu, ktorá by 
smerovala k fungovaniu centier zdie-
ľaných služieb obcí, napríklad pod 
strechou mestského úradu.“ 

Filozofiu celej koncepcie Kaliňák zhŕ-
ňa do niekoľkých slov: „Dnešná doba 
je o zdieľaní – užívať je viac, ako mať.“

Vlastné buchty aj zelenina 

Čo najviac vyrábať u seba a pre seba. 
Takto pomenúva odborník na samo-
správu ďalší z trendov. „Mesto môže 
podporovať zamestnanosť nielen vy-
tváraním atraktívnych podmienok 
pre zamestnávateľov, ale aj lokálnou 
hospodárskou politikou spočívajúcou 

v  zakladaní vlastných obecných fi-
riem,“ vysvetľuje Kaliňák.

Napríklad v  Raslaviciach v  bardejov-
skom okrese založili obecný podnik, 
ktorého cieľom je podpora stavebnej 
a poľnohospodárskej činnosti. Efektom 
je nielen zvýšenie zamestnanosti, ale 
aj dodávanie vlastnej, ekologicky čistej 
zeleniny do školskej jedálne a obecnej 
vývarovne. Prebytok sa predá.

V  Muráni v  okrese Revúca zasa 
obec zriadila pekáreň a  predajňu 
preslávených muránskych buchiet. 
Zároveň bola s  finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja vo dvore pekárne zriadená 
zóna oddychu s detským ihriskom.

Najmä mestá by podľa Kaliňáka mali 
väčšiu pozornosť venovať práci s dá-
tami a plánovaniu. „Ak vieme, koľko 
ľudí sa nám v  tomto roku narodilo, 
tak už teraz môžeme plánovať kapa-
city školských zriadení o šesť rokov. 
Ak vieme, koľko seniorov nám v na-
sledujúcich rokoch pribudne, už te-
raz môžeme pre nich plánovať rôzne 
formy pomoci,“ vysvetľuje.

Aj keď sa dnes veľa hovorí o tzv. in-
teligentných mestách (smart cities), 
celé to nemôže byť len o  technolo-

gických riešeniach. „Áno, technoló-
gie potrebujeme, ale v kombinácii so 
zdravým sedliackym rozumom. Len 
tak dosiahneme skutočne komplex-
né, inovatívne a  udržateľné rieše-
nia,“ mieni odborník.

„Samosprávy musia posilňovať lo-
kálpatriotizmus, dať ľuďom dôvod, 
aby svoju obec mali radi a  chceli 
v  nej žiť,“ pokračuje Kaliňák. Pre 
každého človeka je pritom najdôleži-
tejšia strecha nad hlavou. 

„Až dve tretiny obcí, ale len jedna 
tretina miest žiadajú o  peniaze zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na 
výstavbu nájomných bytov. Obce si 
jednoducho začali uvedomovať svoju 
konkurenčnú výhodu. Mestá sú na-
klonené skôr developerským projek-
tom,“ analyzuje hovorca ZMOS. 

Jeho slová potvrdil aj generálny ria-
diteľ Štátneho fondu rozvoja býva-
nia (ŠFRB) Juraj Kurňavka, ktorý 
pochádza z Ružomberka. „Zoberte si 
starostu Bešeňovej Martina Barana, 
ktorý so mnou a so štátnym fondom 
úzko spolupracuje. Za môjho pôsobe-
nia získal prostriedky na tri bytové 
domy a ďalšie dve v súčasnosti pri-
pravuje,“ povedal Kuřnavka v rozho-
vore pre Ružomberský hlas.

Naopak, mesto Ružomberok podalo 
projekt na ŠFRB naposledy počas 
éry Jána Pavlíka. „Je pre mňa ne-
pochopiteľné, prečo v  tomto smere 
primátor zatiaľ nič neurobil,“ dodal 
Kurňavka. 

Dôsledky presídľovania obyvateľov 
tak na vlastnej koži pozná aj Ružom-
berok. Ľudia žijú a platia miestne dane 
v  prímestských obciach a  do mesta 
prichádzajú len za prácou. S  tým sú-
visí zaberanie parkovacích kapacít či 
miest v materských školách. 

V  tomto prípade však nepomôžu 
žiadne technológie, ale len spustenie 
toľko skloňovanej bytovej výstavby.

„Samosprávy musia posilňovať lokálpatriotizmus, 
dať ľuďom dôvod, aby svoju obec mali radi 

a chceli v nej žiť.“

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS
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Neľutujete s odstupom času, že ste 
sa po dvoch funkčných obdobiach 
tretíkrát neuchádzali o  poslanec-
ký mandát?

V  rozhovore pre vaše noviny som 
minulý rok na jar sformuloval dve 
podmienky, za ktorých by som do 
toho išiel. Jednou bola zmena voleb-
ných obvodov, aby zvolení poslanci 
mali silnejší mandát. Druhou pod-
mienkou bolo, že sa predvolebná 
situácia bude vyvíjať tak, že po tre-
tíkrát nebudem musieť sedieť v opo-
zičných laviciach. Volebné obvody 
ostali nezmenené a komunálne voľ-

by dopadli ešte horšie ako pred štyr-
mi rokmi. Takže neľutujem, že som 
do toho nešiel.

Pred voľbami ste otvorene podpo-
rovali primátorského kandidáta 
Róberta Kolára. Súčasní poslanci 
Martin Hromada a  Ján Kuráň, ktorí 
ho tiež podporovali, sú dnes členmi 
klubu Za slušný Ružomberok. Ten má 
svoje zastúpenie v  mestskej rade aj 
komisiách. Takže úplne opozičným 
poslancom by ste zrejme neboli. 

Klub Za slušný Ružomberok nemá 
v  mestskom zastupiteľstve rozhodu-

júce postavenie. Dôležité rozhodnutia 
sa rodia aj bez nich. K  spolupráci sú 
prizývaní len vtedy, keď ich koalič-
né zoskupenie Klub primátora a KDH 
potrebuje. Som rád, že nemusím byť 
v podobnej pozícii.

Na povolebný vývoj sa teda pozeráte 
skepticky?

Mám pocit, že oproti uplynulému vo-
lebnému obdobiu sa ešte viac posil-
nila pozícia primátora a  jeho tímu, 
ktorí rozhodujú na úkor poslancov. 
Na druhej strane treba priznať, že 
poslanci tento priestor vyprázdnili 

Transparentnosť nie je 
cieľom, ale prostriedkom
S analytikom oddelenia hodnoty za peniaze Žilinského samosprávneho kraja a bý-
valým mestským poslancom Ivanom Rončákom sme sa rozprávali o stave ružom-
berskej komunálnej politiky a o jeho novej práci pre župu.
Text: Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák
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bez väčšieho odporu. Časť z  nich je 
osobne presvedčená, že práve tak je 
to správne, časť rezignovala, keď vi-
dela, ako sa situácia vyvíja a zároveň 
je tu pár poslancov, ktorí by chceli byť 
aktívni, ale nie je im to umožnené, nie 
sú k ničomu pripustení.

Jedným zo sledovaných rozhodnutí 
staronového primátora bolo obnove-
nie mestskej rady. Ako hodnotíte toto 
rozhodnutie?

Mestská rada má napomáhať komuni-
kácii medzi vedením mesta a  zastupi-
teľstvom, takže toto rozhodnutie vítam.

Vo viacerých mestách sú rokovania 
mestskej rady otvorené verejnosti, v Ru-
žomberku nie. Vidíte v tom problém?

Otvorenosť mestskej rady je dôležitá 
z  hľadiska zachytenia legislatívnej 
stopy návrhov. Rada nesmie byť čier-
nou skrinkou, kde sa predložený ma-
teriál zmení a nik nevie, kto za zme-
nou stojí a prečo k tomu došlo. 

Pokiaľ sú zápisnice zo zasadnutí kva-
litne spracované a  verejne dostupné 
na internete, takže občan má mož-
nosť dohľadať si všetky podstatné 
informácie, tak to za problém nepova-
žujem. Na druhej strane, ak sa občan 
aj tak všetko dôležité dozvie zo zá-
pisníc, nerozumiem, tomu, prečo mu 
je bránené, aby bol na zasadnutiach 
prítomný aj osobne.

Dlhé roky ste sa pohybovali v  pro-
stredí Transparency International 
Slovensko, poznáte aj ružomberskú 

komunálnu scénu. V čom vidíte defi-
city v oblasti transparentnosti?

Transparentnosť je len prostriedkom, 
aby sa v  miestnej komunite lepšie 
žilo, nie je nejakým mýtickým cieľom. 
Jedným z užitočných prostriedkov by 
mali byť verejné výberové konania na 
pracovné pozície na radnici aj v mest-
ských spoločnostiach. V  duchu toho, 
čo som predtým povedal, cieľom nie 
sú samotné výberové konania, ale to, 
aby pre mesto pracovali najlepší mož-
ní ľudia. Rovnako cieľom nie je trans-
parentnosť mestských spoločností, 
ale to, aby sa s  verejnými prostried-

kami, teda s peniazmi nás všetkých, 
nakladalo čo najefektívnejšie. V tom-
to vidím rezervy.

Máte pocit, že ružomberská verej-
nosť sa stáva citlivejšou na veci sú-
visiace s  transparentnosťou a  otvo-
renosťou mesta?

Ak sa obzriem za situáciou pred pät-
nástimi či dvadsiatimi rokmi, tak nie-
ktoré veci, o ktorých sme vtedy sníva-
li, sú dnes už samozrejmosťou. Nielen 
v krajine, ale aj v samotnom Ružom-
berku. Pred pätnástimi rokmi bolo 
napríklad zverejňovanie faktúr čímsi 
z ríše snov. Dnes je to samozrejmosť. 
Takže áno, aj keď pomaly, situácia sa 
postupne zlepšuje.

Odborník na samosprávu Michal Ka-
liňák v  tomto čísle Ružomberského 
magazínu hovorí o  tom, že samo-
správnym trendom do budúcnosti je 

medziobecná spolupráca, napríklad 
pri verejných obstarávaniach či za-
bezpečovaní niektorých služieb. Vi-
díte to podobne?

Samozrejme, malé obce jednoducho 
nedokážu poskytovať všetky služby, 
ktoré im zákon ukladá, pretože na to 
nemajú finančné ani ľudské kapacity. 
Už dnes sú obce diferencované tým, 
že na niektoré z  nich štát preniesol 
časť svojich kompetencií. Ide naprí-
klad o prevádzkovanie stavebných či 
matričných úradov. Podobne môže 
štát v  budúcnosti rozhodnúť, že nie-
ktoré obce budú poskytovať nejaké 
nové služby pre celú spádovú oblasť. 
Alebo sa na všestranne výhodnej spo-
lupráci môžu dohodnúť aj samotné 
obce v mikroregióne. 

Napriek tomu, že ste skončili v mest-
skej politike, naďalej sa pohybujete 
v samosprávnej oblasti. Na Úrade Ži-
linského samosprávneho kraja pra-
cujete ako špecialista – analytik na 
oddelení hodnoty za peniaze. Čo je to 
za oddelenie?

Áno, z  mestskej úrovne som sa po-
sunul na župnú, od zákonodarnej 
moci k  výkonnej. Filozofiou hodnoty 
za peniaze je tvoriť verejné politiky, 
ktoré budú vychádzať z konkrétnych 
dát a  analýz, nie len z  nejakých doj-
mov a pocitov. Žilinský kraj je v tom-
to jedinečný, keďže na samosprávnej 
úrovni, či už župnej alebo obecnej, nič 
podobné zatiaľ inde neexistuje.

V čom spočíva vaša úloha?

V  kladení nepríjemných otázok. 
(Úsmev.) Odborné zložky, ktoré vykoná-
vajú kompetencie kraja, chceme postup-
ne priviesť k  tomu, aby opustili staré 
koľaje, nerobili veci istým spôsobom len 
preto, že sa to stále tak robilo, ale aby 
svoje rozhodnutia opierali o  aktuálne 
potreby občanov. No a k tomu je potreb-
né naučiť sa pracovať s dátami a vedieť 
ich vyhodnocovať. Cieľom je poskytovať 
kvalitné služby pri efektívnom vyna-
kladaní finančných prostriedkov. Či už 
v oblasti školstva, zdravotníctva, sociál-
nych služieb alebo dopravy.

„Jedným z užitočných prostriedkov by mali
byť verejné výberové konania na pracovné pozície 
na radnici a v mestských spoločnostiach. Cieľom 
nie sú samotné výberové konania, ale to, aby pre 

mesto pracovali najlepší možní ľudia.“

Ivan Rončák, odborník na samosprávu
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Kým horskú službu máme na Slovensku 
len jednu, vodných záchranných služieb 
je hneď niekoľko. „To je fajn,“ poviete si, 
„veď v lete sa chce každý kúpať.“ Vodné 
parky, kúpaliská, jazerá, rieky, staré ne-
využívané lomy. Aktívnych príležitostí 
je neúrekom. Zabezpečiť bezpečnosť po-
čas kúpania je preto nevyhnutné.

„Štát neprispieva vodným záchran-
ným službám. Máme veľké množstvo 
súkromných, ktoré fungujú na dob-
rovoľnej báze. Ministerstvo nás ne-
zastrešuje tak, ako napríklad horskú 
službu,“ prekvapuje princípom fun-
govania vodných záchranárov Peter 
Štupák, generálny riaditeľ Vodnej zá-
chrannej služby Slovenská republika 
a ružomberský mestský poslanec.

Odzrkadľuje sa to vo vybavení, náro-
koch na členov, ale aj ich kompetenci-
ách. „Kedysi boli prísne limity na vstup 

k  vodným záchranárom. Dnes stačí, 
ak preplávate vytýčenú vzdialenosť. 
Ak na nejakom zásahu hasič povie, 
že tam nemáte čo robiť a vy ho nepo-
slúchnete, odporujete zákonu a môže-
te byť potrestaný. Ak my prikážeme, 
že treba opustiť vodu, lebo zotrvanie 
v nej je nebezpečné, rešpekt si vynútiť 
nemôžeme. Stres a  zodpovednosť za 
ľudí vo vode však máte stále,“ vysvet-
ľuje Štupák, ako je to s prvou pomocou 
v slovenských vodách.

Na kúpaliskách či v aquaparkoch plav-
číkov nájdete, lebo každý prevádzko-
vateľ má povinnosť ich zabezpečiť. 
Hľadajú sa však ťažko a  spomínaná 
úroveň klesá.

„Dnes nie sú povinné plavecké kurzy 
pre deti a  mládež v  školách. Niekedy 
to bolo inak. To znamená, že ľudia sú 
vo všeobecnosti plavecky menej zdat-

ní, a zároveň je ťažké nájsť schopných 
záchranárov,“ približuje praktickú 
stránku legislatívneho nedostatku 
Ružomberčan, ktorý velí vodným zá-
chranárom.

Ak navštívite slovenské vodné nádr-
že, napríklad u  nás obľúbenú Liptov-
skú Maru, na niektorých miestach 
záchranárov nájdete. Ide však zväčša 
o  súkromné pláže či prístaviská, kde 
ich majitelia platia v rámci služieb ve-
rejnosti. Stálu službu na takýchto vod-
ných plochách však nehľadajte. Nikto 
ju nezabezpečuje a  vo väčšine lokalít 
tak plávate na vlastné riziko.

Nebezpečná voda

Ak ste sa už rozhodli kúpať kdekoľvek, 
existuje niekoľko všeobecných rád, 
dodržiavaním ktorých znížite riziko 
nešťastia. Povedané dvoma slovami, 
pozor treba dať na alkohol a teplotu.

Letné dni so sebou prinášajú nielen viac radosti, ale i nemalé 
riziká. Záchranári, lekári, horská služba, tí všetci zrazu majú 
oveľa viac práce ako po zvyšok roka. Aké sú ich základné odpo-
rúčania pre prázdninujúcich a dovolenkárov?

Ako prežiť leto v zdraví
Text: Peter Kravčák     Foto: Pediatrička Zora Puskeilerová počas ukážky podávania prvej pomoci deťom. Zdroj: Autor
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„V približne polovici prípadov z viac ako 
sto utopených ľudí za rok na Sloven-
sku je príčinou alkohol. Ľudia si vypijú 
a  majú pocit, že zvládnu všetko. Toto 
nie je problém len otvorených vodných 
plôch, ale aj vodných parkov, kde je do-
volené požívať alkohol. Neraz priamo 
vo vode. Je ťažké tam robiť plavčíka,“ 
opisuje hlavného nepriateľa užívateľov 
vodných radovánok Štupák.

Druhým častým problémom je teplo-
ta. Nielen vody, ale aj vlastného tela 
a veľkého rozdielu medzi nimi. Slabšia 
chvíľa pre naše srdce, a  tento rozdiel 
môže byť smrteľný. „Ľudia skočia roz-
horúčení do vody, telo dostane teplotný 
šok, zovrie vám hrdlo, cievy a už sa viac 
nenadýchnete. Idete ku dnu. Treba sa 
trochu ovlažiť, končatiny, telo, hrudník 
– pomalšie sa schladiť predtým, ako sa 
celý vnoríme do vody,“ ponúka jednodu-
chý návod vodný záchranár.

Ponúka aj ďalšie rady. Preskúmať vodu, 
kam ideme skákať. Malá hĺbka v kombi-
nácii s odvážnou šípkou už stála za ne-
jednou zlomenou chrbticou. Odvážlivci, 
ktorí radi ukazujú, ako ďaleko od brehu 
vedia plávať, by mali myslieť na to, že so 
silami musia vystačiť aj na ceste späť. 
Ideálne preto je, ak neplávajú sami. Bóje 
pri plážach na mori nie sú len kvôli lo-
diam, ale aj pre našu bezpečnosť.

„Existujú opasky, aj náramky na ruku, 
ktoré si vieme nafúknuť sami alebo 
ich v  hĺbke 1,5 metra spustí tlak vody, 
nafúkne sa vankúš a  zdvihne nás na 
hladinu,“ ponúka základnú výbavu pre 
tých, ktorí si chcú predsa len zariskovať.

„Veľký pozor treba dávať na deti. Ru-
kávniky, kolesá, nič z  toho nemusí 

zabrániť utopeniu. Nadýchajú sa vody 
a  je problém. Existuje aj suché utope-
nie – veľa zbytkov vody zreaguje v pľú-
cach, zmení sa na penu a dieťa či do-
spelý sa zadusí, hoci je z vody už dávno 
preč. Nespúšťajte oči z  detí, ak sú vo 
vode,“ radí Štupák. 

Rovnakú radu v súvislosti s vodou prí-
zvukuje aj detská lekárka Zora Pus-
keilerová. Bez dohľadu dospelého by 
dieťa nemalo zostať ani len v detskom 
bazéniku. Upozorňuje tiež na prehria-
te organizmu a úpal.

„Prikrývky hlavy, pobyt v tieni, pravi-
delný pitný režim – ideálne čistá voda, 
po troške, ale stále. Nikto to asi nebu-
de počítať, ale človek denne potrebuje 
zhruba 50 mililitrov vody na kilo váhy. 
Ak máme teplotu, prehriaty organiz-
mus, tak aj viac,“ ponúka konkrétnu 
radu pediatrička.

Na výlety a dovolenky či pobyty v prí-
rode odporúča vziať aj príručnú le-
kárničku s  obväzmi, leukoplastom, 
dezinfekciou, sterilným krytím, fenis-
tilovým gélom, teplomerom a  liekmi 
od bolesti a horúčky. 

V  cestovnej lekárničke by nemali 
chýbať opaľovacie krémy s  vysokým 
faktorom, lieky na nevoľnosť pri ces-
tovaní, základné lieky na infekciu dý-
chacích ciest, na hnačku a  zvracanie 
a proti alergickým reakciám.

Panika z hmyzu

Špecifikom sú kliešte. Panuje z  nich 
v spoločnosti veľký strach, čo pociťu-
jú aj lekári. „Nie je to dôvod na paniku 
a už vôbec nie na návštevu pohotovos-
ti a  lekára. Dennodenne ich v  ambu-
lanciách vyťahujeme. Odstránime ho 
pinzetou, miernym kývaním do strán 
ho vykývame. Miesto následne vyde-
zinfikujeme. Okamžité začervenanie 
miesta nie je dôvodom na návštevu le-
kára, nejedná sa totiž o boreliózu alebo 
encefalitídu, ale o  lokálnu reakciu na 
poštípanie. S tým si imunitný systém 
dokáže poradiť,“ vraví Puskeilerová. 

Dodáva, že ak aj zostane hlavička klieš-
ťa v tele, treba ju len vybrať. „Prípadná 
borelióza sa prejaví najskôr o  niekoľ-
ko dní až týždňov vznikom typického 

„Ľudia si vypijú a majú pocit, že zvládnu všetko. 
Toto nie je problém len otvorených vodných plôch, 

ale aj vodných parkov, kde je dovolené požívať 
alkohol. Neraz priamo vo vode.“

Peter Štupák, vodný záchranár

Peter Štupák, vodný záchranár a mestský 
poslanec.
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migrujúceho fľaku s  červeným okra-
jom. Vtedy treba navštíviť lekára.“

Veľké problémy dokážu spôsobiť poští-
pania hmyzom, najmä včelou. „Ak nie 
sme alergici, postačí zachladenie mies-
ta, môžeme podať pár kvapiek fenisti-
lu. Ak sme alergici alebo sa alergické 
reakcie ukazujú, treba okamžite užiť 
antihistaminikum a vyhľadať lekársku 
pomoc,“ odporúča Puskeilerová.

Antihistaminikum by mali nosiť všet-
ci, ktorí o  svojej alergii vedia. Podľa 
Bohuslava Hlauča, dobrovoľníka Hor-
skej záchrannej služby z Veľkej Fatry, 
ho treba užiť okamžite, ako identifiku-
jeme uštipnutie.

„Ak čakáme na prvé alergické reak-
cie, môžeme sa dostať do nežiadúcich 
komplikácií, lebo už nemusí dosta-
točne zabrať. Ak antihistaminikum 
užijeme, výlet, na ktorom sa nám 
nehoda stala, končí. Treba tak či tak 
vyhľadať lekársku pomoc,“ radí muž, 
ktorý pozná Veľkú Fatru ako vlastný 
byt. V  okolí ružomberskej časti Fatry 
je však ako v obývačke.

Hory treba plánovať

Pravdupovediac, rozprávanie skúsené-
ho záchranára nezačína pri uštipnutí 
hmyzom. Plánovanie, vybavenie a  po-
časie. To sú tri najdôležitejšie premen-
né, ktoré človek podľa neho musí vziať 
do úvahy pred akoukoľvek turistikou.

„Na ako dlho, do akej oblasti, s  kým 
idem a čo ma tam určite čaká – to sú dô-
ležité otázky, ktoré si treba pred každou 
túrou zodpovedať. Tomu prispôsobíme 
vybavenie: mapa, zápalky, nabitý mo-
bil, píšťalka, motúz, svetlo a, samozrej-
me, vhodné, trojvrstvové oblečenie,“ 
súka zo seba Bohuslav Hlaučo.

Aj on opakuje zľudovenú vetu o  ne-
existencii zlého počasia, len zle pri-
praveného turistu. Dôraz kladie na 
poriadne termooblečenie, ktoré v lete 
vetrá, nepremokavú vrchnú vrstvu 
a obuv – ideálne nad členky. Lokalitu 
kam a  cestu kadiaľ ideme je ideálne 
vopred nahlásiť. V mieste ubytovania 
alebo aspoň doma. 

Ak sa už niečo stane, pokiaľ je človek 
schopný si pomôcť a  zranený zliezť 

dolu, mal by tak urobiť bez privolania 
horskej služby. „Ak to nie je možné, 
treba volať, zastaviť akýkoľvek po-
hyb, identifikovať sa, presne povedať 
lokalitu prípadne zadať GPS súradni-
ce. Ak tú možnosť nemáme, je dobré, 
ak sa vedia ľudia orientovať a  do-
kážu svoju polohu identifikovať po-
mocou okolitých kľúčových bodov,“ 
inštruuje Hlaučo a  neopomína ani 
overené poistenie do hôr. Potrebné 
je najmä na technické zásahy, kde by 
nás okrem zdravotnej mohla bolieť aj 
finančná situácia.

Z  úrazov, pri ktorých často zasahuje, 
vyčnievajú tie pri športových aktivi-
tách. Jeho rada v  tejto oblasti je jed-
noznačná: prilba. Vždy a  za každých 
okolností pri športoch, kde sa má nosiť.

Prvú pomoc podať musíme, ale často 
nevieme

Sedíme v  obrovskej chladnej miest-
nosti s posteľou, nad ktorou visí čudné 
zariadenie so svietiacimi digitálnymi 
číslami a množstvom tlačidiel. V rohu 
je počítač s tlačiarňou a telefón. Veľká 
je ako dvojizbový byt, ale okrem ďal-
ších piatich dverí tu nič nie je.

„Sem dovezú sanitky všetky úrazy 
a  akútne stavy. Tu dostane človek 
profesionálnu pomoc,“ opíše priestory, 
kde je lepšie nikdy sa nedostať, primár 
novovznikajúceho urgentného príj-
mu v  Ústrednej vojenskej nemocnici 
Milan Frátrik. Roky pracoval ako le-
kár-záchranár priamo v teréne. Teraz 

Milan Frátrik, primár urgentného príjmu ÚVN.
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nazbierané skúsenosti zúročí tu, nad 
posteľou, kde nikto nikdy nespí. Ak 
je pacient pri vedomí, tak pre bolesť 
a strach zrejme ani nemôže. 

Aj on hovorí o  prilbách a  chráni-
čoch, pitnom režime, ktorý zname-
ná prijímať tekutiny stále – nielen 
trikrát denne, studenej vode v jaze-
rách a bazénoch, vhodnom oblečení 
v  horách, neopodstatnenej odvahe 
pod vplyvom alkoholu a návykových 
látkach, ale aj schopnosti poskytnúť 
prvú pomoc.

„Voľakedy ľudia vedeli urobiť veľ-
mi veľa. Potom tu bolo obdobie, keď 
akoby nikto nevedel nič. Všetci sa 
báli. Dnes sa situácia zlepšuje, opäť 
sa nájdu ľudia, ktorí vedia zachrá-
niť život. Ale je to niečo, čo by sme 
mali vedieť všetci a  v  tomto zmysle 
je vzdelávanie zanedbané. Verejno-
právne médiá v  tejto veci nerobia 
nič,“ kritizuje Frátrik.

Kurz prežitia

Ak máte z  povedaného ťažkú hlavu 
a  vravíte si, že by bol potrebný akýsi 
kurz prežitia, ktorý sa v  školách už 
dávno neučí, je tu možno aj iné rieše-
nie. Juraj Baláž je vodca ružomber-
ských skautov a vo vedení celosloven-
skej organizácie má na starosti rozvoj 
a komunikáciu. 

Možno to bude znieť staromódne, ale 
skauti stále dokážu naučiť aj to, ako 
prežiť leto bez ujmy. Takmer po všet-
kých stránkach. Kľúčovou je príprava 
a plánovanie nasledujúceho dňa.

„Keď večer padne rosa, tak by na druhý 
deň by mal byť pekný deň. Aj keď pavú-
ky roztiahnu siete na lúke alebo mrav-
ce ráno vynášajú vajíčka na povrch 

hniezda, malo by byť pekne. Naopak, 
červený západ slnka či barančeky z ob-
lakov na večernej oblohe znamenajú 
zmenu počasia. Akúkoľvek,“ ponúka 
Baláž vlastné skúsenosti, ale aj našimi 
predkami odsledované súvislosti.

„Ak už je počasie zlé a zastihla nás búr-
ka na nekrytom mieste, je dobré mať 
pršiplášť, čupnúť si a  prečkať to naj-
horšie. Dôležité, aby sme neboli na vy-
výšenom mieste. Mobil určite netreba 
vypínať, to je mýtus. Horší je v horách 
dáždnik alebo palice vyčnievajúce nad 
našu hlavu,“ pridáva množstva rád.

Aby sme nemali ťažký ruksak v prírode, 
odporúča ľahké a rýchle jedlá, ktoré telo 
dlho netrávi. Obsahovať by mali cukry, 
sacharidy a vitamíny. Nikdy nič mlieč-
ne. „Ak je po ceste voda, treba s  tým 
rátať a vždy, keď sa dá, tak si doplniť zá-
sobu. Zakaždým, aj keby bolo len trochu 
odpité. Samozrejme, z vody, ktorá je na 
pohľad a vôňu nezávadná. Ak si nie sme 
istí, máme fľaše s uhlíkovými filtrami, 
chloramínové tablety i  tabletky na od-
stránenie pachute chlóru. Skúsenejší si 
pri nedostatku vody poradia aj s rastlin-
kami – kysličkou či šťavelom,“ menuje 
praktické rady Baláž.

Užitočné je podľa neho ovládať mini-
málne ambulantný uzol pre poskytnu-
tie prvej pomoci. Okrem nožíka by si do 
prírody vzal aj kresadlo. „Neminie sa, 
nepokazí, nezamastí ani nezvlhne ako 
zápalky a zapalovač. Oheň nie je dobrý 
iba kvôli jedlu či vysušeniu, je dôleži-
tým psychologickým pomocníkom pri 
upokojení sa v  náročných podmien-
kach v prírode.“

A  čo s  toľko obávanými medveďmi? 
„V  lese sa rozprávame, máme píšťal-
ku, rolničky. Zvieratá majú výborných 
sluch, ešte lepších čuch a sú plaché. Ak 
o nás vedia, vyhnú sa nám. Stretnutie 
je prekvapením pre človeka aj maca. 
Kto má tie nervy, že si ľahne na zem 
a  vydrží oňuchávanie medveďom, 
nech sa páči. Lepšie je odísť, ak utekať, 
najlepšie na strom. Väčší jedinec, kto-
rý by nám ublížil, tam nevyjde. Platí to 
aj pri diviakovi, ktorý dokáže zaútočiť 
a je pre človeka nebezpečnejší,“ ponú-
ka rady na prežitie skaut Baláž.

„Na ako dlho, do akej oblasti, s kým idem a čo ma 
tam určite čaká – to sú dôležité otázky, ktoré si 

treba pred každou túrou zodpovedať.“

Bohuslav Hlaučo, horský záchranár

Bohuslav Hlaučo, horský záchranár
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Jana Socháňová, Sírius

Ružomberčania radi cestujú letec-
ky, prevažne do Turecka. To je silná 
destinácia, kde sú spokojní, či už so 
službami na úrovni alebo ústretovým 
personálom v hoteloch. 

Čo sa týka stravovania, preferujú all 
inclusive, kde nemajú žiadnu starosť so 
stravovaním v reštauráciách, poprípa-
de varením. Takto je o nich postarané 
v hoteloch, kde si oddýchnu a zrelaxujú. 
Tento rok sekunduje Turecku aj Egypt.

Ďalšia skupina Ružomberčanov 
uprednostňuje Chorvátsko, ale vlast-
ným autom. Tu zase radšej riešia 

apartmány s kuchynkou, bez stravy, 
alebo hotel s  polpenziou, ubytovanie 
s  balkónom alebo terasu s  grilom. 
Kvôli historickým pamiatkam a  čis-
tote mora je obľúbené aj Grécko.

Samozrejme, obľúbené je i Bulharsko, 
no letecky. V tejto destinácii objedná-
vajú ľudia skôr iba raňajky, nakoľko 
stravovanie v  Bulharsku je cenovo 
prijateľné. Obedy a večere si tak riešia 
po vlastnej osi. 

Ak by som to mala zhruba rozhodiť 
na percentá, tak 40 percent je predaj 
pobytov do Turecka, 25 percent Egypt, 
15 percent Chorvátsko, 10 percent Bul-
harsko, 5 percent Grécko, a zvyšok Ta-
liansko, Španielsko alebo Cyprus.

Michal Kovačic, KOGE – cestovanie 
s geografmi

Viac-menej sú dve skupiny klientov. Jed-
na ide oddychovať, úplne vypnúť a všet-
ko chce mať zabezpečené – to sú tzv. all 
inclusive pobyty. Slováci však začínajú 
míňať čoraz viac aj na super alebo ul-
tra all inclusive – teda dovolenky, kde je 
jedlo a pitie v rozšírenej forme dostupné 
neraz 24 hodín denne. V niektorých ho-
teloch to zasa znamená rozšírené služby 
v oblasti dostupnosti služieb pre klienta.

Je tu čas prázdnin a do-
voleniek. Oslovili sme 
štyri cestovné kancelárie 
a agentúry z mesta, ktoré 
sprostredkúvajú pobyty 
v zahraničí, s jednodu-
chou otázkou – kde naj-
častejšie trávia leto Ru-
žomberčania?

Ružomberskí dovolenkári bažia 
hlavne po Turecku a Egypte
Text: Peter Kravčák     Foto: Ilustračné. Zdroj: Pexels.com



22 - porota

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Druhú skupinu tvoria ľudia vyhľa-
dávajúci aktívne strávenie voľného 
času. My sa zameriavame práve na 
poznávacie zájazdy v  tejto kategórii. 
Je to vyslovene outdoorové strávenie 
dovolenky, pričom poskytujeme špe-
cializovaný, geografický pohľad na 
destináciu. Ide o edukačné viac vzde-
lávacie a poznávacie pobyty z geogra-
fického hľadiska. Myslíme si, že tak, 
ako má topánky robiť obuvník, oblek 
šiť krajčír, tak cestovanie je ideálne 
s  geografmi, pretože vidia krajinu 
z komplexného pohľadu. 

V  tomto segmente máme zasa dva 
trendy. Ľudí cestujúcich aktívne sa-
mostatne – zabezpečia si nízkonákla-
dovo letenky, požičanie auta, ubytujú 
sa cez Booking alebo Airbnb. Násled-
ne si robia program v  mieste pobytu 
– toto využívajú najmä mladí. 

Starší, menej jazykovo zdatní, upred-
nostnia pre tento typ dovolenky 
služby cestovných kancelárií, kde 
dostanú balík služieb: zabezpečené 
stravovanie, dopravu, ubytovanie, ale 
najmä kvalifikovaného sprievodcu, 
ktorý ich prevedie vybranou krajinou 
alebo oblasťou a  poskytne im nielen 
technické, ale aj geografické, histo-
rické, a  vôbec zaujímavé informácie 
o destinácii. Toto je tá najkomplikova-
nejšia forma cestovného ruchu. 

Naše služby využívajú aj Ružomber-
čania. Cestujú na Island, do Nórska 
a  Dánska a  ďalšie destinácie napo-
jené na Škandináviu, a síce Pobaltie 
alebo Škótsko.

Mária Hriňová, Aquasun

Ružomberčania, tak ako aj dovolenká-
ri z  iných slovenských miest, hľadajú 
kvalitné služby hlavne v  all inclusive 
rezortoch, blízko letiska, mora – ide-
álne s pešou dostupnosťou do centra.
Najobľúbenejšou tohtoročnou desti-
náciou je Turecko a Egypt s najlepším 
pomerom cena – kvalita. Veľmi čas-
tým výberom klientov sú aj grécke 
ostrovy, Malorka, Andalúzia a, samo-
zrejme, Bulharsko a Chorvátsko. 
V  menšine ale vyhľadávajú, čomu 
sme radi, aj menej navštevované 
a prebádané lokality ako Ischiu, Mal-
tu či Kefalóniu. 
Čomu sme najviac radi je medziročne 
zvýšený záujem o exotickú dovolenku 
– Dubaj, Kuba, Dominikánska repub-
lika, Zanzibar, Kapverdy, Omán, ale aj 
o  nový cestovateľský segment, kto-
rým sú výletné plavby. 
V  týchto dňoch pracujeme na novej 
webovej stránke s  novým špičko-
vým vyhľadávačom dovoleniek, kde 
si klient po zadaní kritérií nájde v top 
dizajne tú svoju naj dovolenku. Ve-
ríme, že tým opäť skvalitníme naše 
služby a slogan „Cestovateľské služby 
inak“ budeme aj do bodky prakticky 
napĺňať.
Eva Vitesová, Palma Travel

Ľudia väčšinou majú svoj finančný 
strop, do ktorého sa chcú s  cenou 
dovolenky zmestiť. Zároveň majú 
určité nároky a  požiadavky. Ponuka 
s dopytom sa najčastejšie stretáva na 
dvoch destináciách: Egypt a  Turec-
ko. Odhadla by som to na 70 percent 

všetkých pobytov zakúpených u nás. 
Egypt si vyberajú možno skôr páry. 
Ak sú v  rodine deti, tak pri výbere 
trochu viac prevažuje Turecko. 
Starší ľudia, ktorí nechcú len ležať 
a majú záujem trochu krajinu spoznať, 
tak idú do Grécka. V minulosti bolo veľ-
mi obľúbené práve Grécko a  Chorvát-
sko, ale postupne zdraželi a ten trend 
sa zmenil na súčasný Egypt a Turecko. 
Chorvátsko sa až tak veľmi nepredáva, 
pretože veľa ľudí tu chodí na vlastnú 
päsť autom. Už menej sú zastúpené 
destinácie ako Španielsko či Talian-
sko, i keď v poslednej dobe si začínajú 
ľudia pýtať viac napríklad Cyprus.

Štvorčlenná rodina, ak chce ísť na do-
volenku v hlavnej sezóne, minie zhru-
ba do tritisíc eur. Ak natrafia na last 
minute pobyty, tak sa dá dostať aj do 
dvoch tisícok. Veľa ale závisí od veku 
detí a  dĺžky dovolenky. S  deťmi nad 
dvanásť rokov, v hlavnej sezóne a mi-
nimálne na desať dní však nie je prak-
ticky možné dostať sa pod dvetisíc 
eur. Kritériá ako vek detí, dĺžka a čas 
pobytu výrazne vstupujú do ceny.
Ak by som mala vybrať z exotických 
dovoleniek, ktoré Ružomberčania ku-
pujú, tak väčšinou je to Dubaj alebo 
Kuba. K  obľúbeným a  dostupnejším 
exotikám možno zaradiť tiež Kapver-
dy. Ľudia majú tiež radi Thajsko, Do-
minikánsku republiku a v poslednom 
období rastie záujem o Omán.
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Ako sa dostala vaša fotka do časopisu 
Nature?

Vedúci našej katedry profesor Miro-
slav Svoboda je veľká európska kapa-
cita v  oblasti výskumu pralesov. Mal 
viacero článkov v  špičkových vedec-
kých časopisoch a v aktuálnom texte 
v Nature, ktorý je spoločnou publiká-
ciou veľkého medzinárodného tímu 
výskumníkov, je taktiež spoluauto-
rom. My, jeho doktorandi, sa spolupo-
dieľame na celom výskume.

Vašou úlohou bolo pripraviť fotogra-
fie do článku?

Písal mi, že z  autorského kolektívu 
prišla požiadavka na nejakú fotku 
k  článku, či niečo nemám, keď-
že výskum sa týkal aj Veľkej Fatry. 
Poslal som mu nejaké fotky, ale ani 
mi len nenapadlo, že by sa jedna z fo-
tiek mohla dostať na titulnú stranu.

Kde ste urobili tú fotku?

Je to uprostred Ľubochnianskej doli-
ny vo Veľkej Fatre – Národná prírod-

ná rezervácia Kundračka. V žiadnom 
inom pohorí na Slovensku nie je toľko 
zachovaných prírodných lesov ako 
práve vo Veľkej Fatre.

Fotenie je vaše hobby alebo sa mu aj 
nejako špeciálne venujete?

Odmalička chodím po prírode 
a  stále mám so sebou fotoaparát. 
Postupne som do toho vrážal čoraz 
viac peňazí. S mojím štúdiom súvisí 
aj čoraz viac ciest a  príležitostí na 
fotenie prírody.

Umelo vysadené stromy 
sú ako siroty.
Bez rodičov a súrodencov
Ružomberčan a doktorand na pražskej katedre ekológie lesa Ondrej Kameniar uro-
bil fotku pralesa v Ľubochnianskej doline, ktorú jeden z najprestížnejších vedec-
kých časopisov na svete zaradil na svoju obálku.
Text: Peter Kravčák     Foto: Mário Duchoň
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Takže veľa cestujete?

Pravidelne chodíme na výskum do Ru-
munska, napríklad do pohoria Fagaraš 
v  južných Karpatoch. Ročne strávim 
v teréne aj pol roka.

To všetko je súčasťou doktorandské-
ho štúdia? 

Áno. Základňa je v Prahe, ale výskum 
robíme kade-tade. Aj u nás vo Fatre.

O čom je ten článok v časopise Nature?

O  vplyve globálneho otepľovania na 
symbiózu baktérií a  stromov. Aké to 
bude mať dôsledky na funkciu ekosys-
témov lesov. V  tej štúdií sú dáta z  31 
miliónov stromov. Boli v tom zapojení 
výskumníci z celého sveta.

Aké vplyvy má globálne otepľovanie na 
stromy, lesy a životné prostredie u nás?

Lesy sú pod tlakom klimatických 
zmien – musia sa prispôsobovať. To sa 
deje cez prírodné narušenia – stará ge-
nerácia vypadne a príroda si dosádza, 
čo sa najlepšie hodí. Keď sú tieto veter-
né alebo lykožrútové narušenia člove-
kom manažované, narúša sa adaptač-
ný proces. My nevieme zhodnotiť tak 
dobre ako príroda, čo v dnešnej nestá-
lej dobe do lesa treba sadiť. 

Ak pripustíme, že dnes máme zničené 
lesy, spôsobil to človek či príroda?

Príroda les nezničí. Ničením je často 
následný pokus človeka o nápravu.

Takže aj lykožrút a veterné kalami-
ty sú problémy, ktoré príroda pre-
koná?

Jedna z  našich metód je dendrochro-
nológia. Maličkou dierkou navŕtame 
strom, získame prierez letokruhov 
a podľa ich šírky zistíme jeho históriu. 
V rámci Karpát máme stovky plôch, kde 
takto skúmame stromy. To nám dáva 
komplexný obraz o  vývoji, kalamitách, 
lykožrútoch. To, že tu lykožrút je, nie 
je katastrofa. Odkedy sú a pokiaľ budú 
v lesoch smreky, budú aj lykožrúty. 

A čo keď lykožrút lesy zničí?

Zo spomenutých dát vieme, že už 
v  roku 1850 boli takéto synchronizo-
vané narušenia lesov po celých Karpa-
toch. Ale keď dnes tie miesta navští-

vite, tak vidieť, že les sa tam dokázal 
prirodzene obnoviť. 

Takže lykožrút nie je problém? Všetci 
vravia, že ho je v súčasnej dobe viac, 
lebo je čoraz teplejšie.

Určite nespôsobí rozvrat ekosysté-
mu, ako často počúvame. Rozvrat 
ekosystému bola premena pôvod-
ných lesov na smrekové plantáže. 
Ak máme zmiešaný les, lykožrút sa 
kde-tu vyskytuje, ale les je ako celok 
v poriadku. 

Ak sa u  nás vyrúbu napadnuté 
miesta, les otvoríme, narušíme prí-
rodné vzťahy a problém sa šíri ďalej. 
Preto vznikajú plošné kalamity. To 
je aj prípad Tatier, kde bol prírodný, 
zmiešaný les nahradený umelými 
smrečinami, ktoré boli následne na-
padnuté prírodou a  poznačené ľud-
skou činnosťou.

Aký je rozdiel medzi prirodzeným ob-
novením lesa a výrubom?

Hospodárske lesy fungujú tak, že 
strom sa vyrúbe, odvezie a následne 
sa väčšinou umelo vysadí nový. Nie 
je to cyklická výmena, ale lineárna. 
Pôda a ekosystém nedostane tie ži-
viny, ktoré rastúci strom z nej zobral 
a tak sa vyčerpáva. Nové sadeničky 
to nevyriešia, nevrátia potrebnú bi-
odiverzitu a  tieto stromy sú potom 
veľmi zraniteľné.

Z toho ale vyplýva, že nemôžeme rú-
bať stromy.

Rúbať treba. Drevo potrebujeme, to 
je logické. Ale logické je aj to, že les, 
kde sa nerúbe alebo rúbe s rozumom, 
si plní funkcie, na ktorých sme všetci 
závislí. Musí v  tom byť proporciona-
lita a chránené územia, ak sú naozaj 
chránené, nemôžu vyzerať tak, ako 
vyzerajú u nás.

Zoberte si vodný ekosystém, rieky. 
Prečo tečú, aj keď je dlho teplo a su-
cho? Lebo pôda, lesy a  celý ekosys-
tém aj desiatky rokov dokáže aku-
mulovať vodu, ktorá sa postupne 
vracia. Vyviera a  tečie na povrch, aj 
keď je sucho. Ale ak voda po vyrúba-
nej holine a udupanej zemi stečie po 
daždi okamžite do doliny, tak urobí 

záplavu, škody a  do podzemných 
prameňov sa z nej dostane len málo. 
Je to hrozba aj do budúcnosti z  po-
hľadu zásob vody.

Ako dlho trvá, aby sa obnovil lesný 
ekosystém, ktorý popisujete?

Je to otázka viacerých desaťročí až 
storočí, ak hovoríme o  totálne vyrú-
banom lese. Z  pohľadu jedného ľud-
ského života je to nenávratná škoda. 
Čo sa dnes vyrúbalo, tak ani naše deti 
a  možno ani vnuci nezažijú v  pôvod-
nom stave. V  prípade horských lesov 
na strmých svahoch si to vyžaduje 
ešte dlhší čas.

Ale predsa, ak vysadíme nové stro-
my a tie majú šťastie, do sto rokov je 
z nich krásny les.

Stromy sú pod zemou poprepájané 
cez hubové vlákna, korene. Je to 
celá veda. Navzájom sa podporu-
jú. Stromy, ktoré majú viac svetla 
a  vody, posúvajú živiny tým v  tieni 
a na suchu. Fungujú ako celok, ako 
jeden ekosystém. Toto sa za sto ro-
kov neobnoví. Výrubom sa to všet-
ko zničí. Umelo vysadené stromy sú 
ako siroty bez rodičov a súrodencov, 
nie sú tak poprepájané. Nemá im kto 
pomôcť, keď prídu problémy.

Samotní lesníci hovoria, že ume-
lé smrekové monokultúry sú dnes 

Prales vo Veľkej Fatre. Foto - Ondrej Kameniar
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Kto je Ondrej 
Kameniar
Má 28 rokov, pochádza 
z Ľubochne a žije v Ružom-
berku. Vyštudoval syste-
matickú biológiu a zoológiu 
na Univerzite Komenského 
v  Bratislave, v  súčasnosti 
je doktorandom na Kated-
re ekológie lesa na Fakulte 
lesníctva a drevárstva Čes-
kej zemědelskej univerzity 
v  Prahe. Jeho hobby je fo-
tografovanie.

Pozrite si obálku časopisu
Nature s fotkou pralesa
v Ľubochnianskej doline

problém a napríklad v Ružomberku 
sa snažia vysádzať zmiešané lesy.

Áno, smrekové plantáže, ako ich po-
známe, sú problém. Ale toto vieme 
už desiatky rokov a napriek tomu je 
odklon od tohto systému veľmi vlaž-
ný a  pomalý. Veľa progresívnych 
ľudí v  lesníctve nemá dosť priesto-
ru, aby zmenili trend, čo má za ná-
sledok to, čo dnes vidíme v Nízkych 
Tatrách, napríklad vo Vyšnej Boci, 
kde sú úplné holiny po smrekových 
plantážach. Najhoršie je, že stále ví-
davam aj husté smrekové mladiny 
v  nízkych nadmorských výškach. 
Ako keby nám ešte nestačilo prob-
lémov.

Ale niekde musia byť takéto smre-
kové plantáže, keď potrebujeme 
drevo.

Možno lokálne. Problém je, že sa 
pomiešali pojmy a smreková mono-
kultúra sa berie ako plnohodnotný 
les. Tvorí rozsiahle rozlohy v krajine 
a  málokto sa nad tým vôbec poza-
staví. Pritom je to viac pole ako les. 

Tak ako potom máme pestovať stro-
my, aby bolo aj pre priemysel, spot-
rebu a zostal zachovaný aj biotop?

Chránené územia, národné parky, 
to je len pár percent nášho územia. 
Tam nechajme prioritu ochrany 
prírody a  nepúšťajme tam žiadnu 
ťažbu a priemysel. Neinvazívny ces-
tovný ruch a viaceré ďalšie aktivity 
sa tu pritom vedia pokojne uplatniť, 
dokonca s lepším ekonomickým vý-
sledkom, aký dosiahneme ťažbou.

Ideálne je mať územia striktne 
chránené a oblasti, ktoré sú obhos-
podarované normálnym spôsobom. 
Vo Fagaraši sú oblasti, kde odjakži-
va bývali ľudia, ťažili drevo a záro-
veň sa zachoval funkčný lesný eko-
systém. Vidieť znaky hospodárenia, 
ale z prírodného hľadiska je to ešte 
v norme. Biotop sa stíha obnovovať. 
Vo vrchnej časti je ešte stále úplný 
prales. 

Sú aj u nás príklady dobrého hospo-
dárenia v lese?

Napríklad na východnom Slovensku 
vo Veľkom Folkmári. Tam robia cit-
livý, jednotlivý výrub stromov. Jed-
na vec je z lesa si niečo vziať, druhá 
premeniť ho na pole.

Kam chodíte vo Veľkej Fatre rád? 
Kam by sa ľudia mali ísť pozrieť?

Hlavná magistrála je veľmi pekná. 
Tam netreba ani žiadne povolenie. 
Napríklad popod Čierny Kameň, 
Skalnú Alpu, tam idete rovno cez 
pralesy. Aj Jánošíkova kolkáreň je 
nádherná. Celá Fatra je veľmi pekná 
a  určite odporúčam spoznať časť, 
ktorá je nad Turcom.

Zážitok z lesa?

Tak tých mám strašne veľa. Aj pred-
nedávnom sa na mňa vyrútil med-
veď.

Ale ste tu, živý, zdravý, ako ste to 
zvládli?

Chcel ma len nastrašiť. Utekal som, 
ale keby chcel, dobehol by ma veľmi 
rýchlo. Mám dobré vzťahy s medveď-
mi. Vedia, že im nechcem ublížiť.
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Slnečné letné dni prinášajú aj smut-
né pohľady na teplomer. Niekto si 
hľadá cestu k  vode, iných láka les. 
Jedna z lesných ciest vedie aj k naj-
väčšiemu hradu Liptova. Zrúcanina 
hradu Likava sa nachádza dva ki-
lometra od Ružomberka v  katastri 
obce Likavka. 

Zaujal aj umelcov 

Od zastávky, ktorá nesie meno hradu, 
stačí prejsť pár metrov a  značky na-
vedú na správnu cestu aj nových náv-
števníkov obce. Po pár metroch lesné-
ho chodníka prekrýva príjemný lesný 

vánok hluk nákladných aut. Cesta na 
hrad totiž vedie popod stavbu diaľnice. 

V momente, keď si budete myslieť, že ste 
sa nadobro stratili, vás tabuľka v kope 
kamenia nasmeruje znova na úzky 
chodník smerom k  lesu, ktorý ponúka 
príjemné schladenie. Cesta je miestami 
veľmi úzka, ale veľmi rýchlo vás dovedie 
k  hradu, ktorý bol cisárskym vojskom 
v roku 1670 značne poškodený. 

 „Z Likavy, zo zámku, junák väzeň hľadí. 
Či Tatra už kopnie? Či sa háj už mladí?“ 
Týmito veršami začína Samo Chalúpka 
báseň Likavský väzeň. Za jej hlavného 

hrdinu býva označovaný Jánošík. Kon-
com 17. storočia síce hrad Likava slúžil 
ako väzenie, ale v skutočnosti tam Jáno-
šík nemohol byť väznený. 

„Ľudia sa na to často pýtajú,“ potvr-
dzuje správca hradu Likava Pavol Lo-
faj. „On tu ale nikdy nebol väznený, 
pretože v roku 1707 bol hrad podpálený 
a  zničený na príkaz Františka II. Rá-
kociho a Jánošíka chytili a popravili až 
v roku 1713.“

Hrad zaujal aj filmárov. V roku 2010 sa 
na Likave natáčala rozprávka Orest 
z rodu čarodejníkov. Rozprávka o tom, 

Slúžil ako väzenie, zaujal filmárov a pár veršov mu venoval aj jeden z najzná-
mejších slovenských básnikov, ktorý svojím Mor ho! potrápil nejedného školá-
ka. Po nociach ho strážila čierna pani a verný sluha. Hrad Likava.

Text: Dominik Veľas.     Foto: Hrad Likava. Zdroj: Autor

Aké tajomstvá skrýva najväčšia 
hradná zrúcanina na Liptove?
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že vo svete ľudí aj vo svete čarodejní-
kov je najmocnejším čarom láska, ne-
bola jediným filmom, ktorý na tomto 
mieste vznikol. 

„Natáčalo sa tu aj pár záberov z české-
ho filmu Jak se krotí krokodýli. A pred 
šestnástimi rokmi tu bol natočený 
film Nič nekrváca večne, ktorý nakrú-
cali amatéri,“ spomína Lofaj. 

Súčasný stav a vyhliadky do budúcna 

Ak sa vyberiete na hrad, prezrieť si 
budete môcť len časť zrúcaniny. Sprí-
stupnené sú nádvoria dolného hradu 
a  expozície dejín v  Hunyadyho veži. 
„Vzhľadom na permanentne neuspo-
kojivý stav ďalších súčastí hradu 
a hradného brala a platnú legislatívu, 
je podstatná časť hradu pre návštevní-
ka stále, bez akéhokoľvek prerušenia, 
dlhodobo uzatvorená,“ ozrejmil vedúci 
historického oddelenia Liptovského 
múzea v Ružomberku Karol Dzuriak. 

V Hunyadyho veži sa nachádzajú rep-
liky dobového nábytku, mučiareň a in-
formačné tabule, ktoré odhaľujú histó-
riu hradu. Veža v  rokoch 2004 – 2006 
prešla rekonštrukciou z  finančných 
prostriedkov Žilinského samospráv-
neho kraja (ŽSK), ktorý je zriaďovate-
ľom hradu. V  súčasnosti plánuje ŽSK 
investovať 500-tisíc eur na obnovu ob-
jektu hradu. 

„O  výške finančných prostriedkov 
musí rozhodnúť zastupiteľstvo a prav-
depodobne budú súčasťou návrhu 
rozpočtu na rok 2020. Pri financova-
ní revitalizácie hradu sa predpokladá 
kombinácia župných a  grantových 
prostriedkov. Rekonštrukcia by sa 
mala realizovať po etapách,“ povedala 
hovorkyňa kancelárie predsedníčky 
ŽSK Martina Remencová

„Do obnovy hradu bude možné pri re-
novačných prácach ďalej postupovať 
v  zmysle platnej koncepcie – zámeru 

obnovy a pamiatkového využitia hra-
du Likava, spracovaného Ing. arch. 
Janovskou a jej kolegami v období 2007 
– 2010,“ doplnil Dzuriak. 

Podľa vypracovaných plánov je rekon-
štrukcia rozdelená na tri etapy. V prvej 
časti sa plánujú dokončovacie práce na 
už prístupných častiach dolného hra-
du, v  druhej na objektoch severného 
a  južného paláca a v tretej na objekte 
východného paláca – delovej veže. 

„Podľa aktuálnej potreby, naliehavos-
ti a  vývoja stavu hradnej architektú-
ry a  hradného brala, bude prebiehať 
sanácia najohrozenejších častí hradu 
alebo hradného brala. Takáto situácia 
v posledných rokoch nastala napríklad 
pri hradnom brale, ktoré si ako najohro-
zenejšie na Slovensku vyžiadalo pred-
nostný zásah,“ priblížil Dzuriak. 

Aj Likava má svoje povesti 

O  dcére niekdajšieho hradného pána 
Jána Kružiča sa hovorí ako o  likav-
skej čiernej pani. „Helena bola na 
rozdiel od svojho otca veľmi dobrá 
k podaným aj deťom. Jej otec bol veľ-
mi krutý. Väznili ho v  Dalmácii, kde 
zomrel za krutosť, pretože mal aj iné 
panstvá, v  ktorých sa správal veľmi 
zle,“ ozrejmil Pavol Lofaj.

Keď sa Helena vydala, za krátko ovdo-
vela a  po zvyšok života nosila čierne 
šaty. Po jej smrti sa zjavoval na hrad-
bách duch zahalený v čiernych šatách. 

Legenda hovorí aj o duchovi zabitého 
služobníka, ktorého popravil hrad-
ný pán, keď s  ním zakopal poklady 
zo strachu pred cisárskym vojskom. 
Duch podľa povesti stráži poklady 
pred každým, kto by sa ich snažil 
nájsť. Skutočnosť je však iná. 

„Poklady boli v  roku 1670 vykopané. 
Hrad bol obliehaný cisárskymi voj-
skami. Murári, korí poklady zamuro-
vali, vyzradili pod hrozbou mučenia 

veliteľovi cisárskych vojsk, kde sa 
nachádzajú a  všetko bolo odvezené 
do Viedne,“ vysvetlil Lofaj.

Počas tohtoročnej letnej sezóny Lip-
tovské múzeum nepripravuje na 
hrade žiadne podujatie pre verejnosť. 
Počíta sa len so štandardnou pre-
vádzkou. Pred pár rokmi sa ale v júli 
uskutočňovali na hrade a  amfiteátri 
pod ním Likavské hradné dni. 

„Vzhľadom na výstavbu diaľnice 
a z  toho plynúce bezpečnostné riziká 
Liptovské múzeum v  Ružomberku 
v  posledných rokoch upustilo od or-
ganizovania takého veľkého poduja-
tia pre verejnosť, akým boli Likavské 
hradné dni, ktoré nadväzovali na 
staršiu tradíciu Likavských hradných 
slávností,“ objasnil Dzuriak. 

Hrad je pre verejnosť otvorený od júna 
do 15. septembra každý deň od 9. do 
17. hodiny. V druhej polovici septembra 
bude otvorený o dve hodiny kratšie.

Autor je študentom žurnalistiky na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Pozrite sa, čo by vám v lete ne-
malo ujsť na dolnom Liptove
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Počúvate Komajotu, Kandráčovcov, Katarínu Knechtovú či Luciu Šoralovú? Tak ur-
čite poznáte aj Silviu Kaščákovú. Len o tom zrejme ešte neviete.

Text: Imrich Gazda     Foto: Vlastimil Slávik

Pri hite musíte trafiť 
tému, melódiu, aj náladu

Počas prvého júlového týždňa sa na Katolíckej univerzite 
(KU) uskutoční už 12. ročník Detskej univerzity. 

Každý rok si približne sto detí dobrovoľne predĺži školský 
rok, zasadnú do univerzitných lavíc, aby sa hravou formou 
dozvedeli zaujímavé informácie zo sveta literatúry, geo-
grafie, zdravotníctva či žurnalistiky. 

Lebo ako vraví tohtoročné motto – Múdrejší vyhráva!

Baví ma robiť sa múdrou

Už niekoľko rokov je dušou úspešného projektu Detskej 
univerzity Silvia Kaščáková z katedry predškolskej a ele-
mentárnej pedagogiky.

„Baví ma chodiť pomedzi deti a robiť sa múdrou,“ s úsme-
vom hovorí rodená Prešovčanka. Napriek tomu, že v po-
sledných rokoch pôsobí vo vysokoškolskom prostredí, 
skúsenosti má aj s mladšími žiakmi.

Po skončení Strednej umelecko-priemyselnej školy v Ko-
šiciach vyštudovala pedagogiku a slovenský jazyk a litera-
túru na univerzitách v Prešove a Banskej Bystrici.

Po niekoľkoročnej učiteľskej praxi sa rozhodla pre dok-
torandské štúdium na KU, kde po obhájení dizertačnej 
práce ostala pôsobiť ako odborná asistentka.

„Pri vzdelávaní budúcich učiteliek a  učiteľov mi veľmi 
pomáha, že som na vlastnej koži okúsila učiteľský chlebí-
ček, poznám ich problémy, potreby, ale aj radosti,“ hodnotí 
Kaščáková, ktorá nie je len pedagogičkou, ale aj poetkou, 
prekladateľkou, no najmä významnou textárkou.

S Komajotou v kostole

Na slovenskej hudobnej mape sa Prešov vyníma už niekoľ-
ko desaťročí. Z metropoly Šariša pochádzajú muzikantské 
osobnosti ako Peter Lipa, Peter Nagy, Ivan Tásler a  IMT 
Smile, Katarína Knechtová, Katarína Koščová či Martin 
Husovský a Komajota.

S bratmi Husovskými sa Kaščáková zoznámila v mládežníc-
kom spevokole pri kostole svätého Mikuláša v Prešove. „Náš 
zbor mal skratku ZR. Bolo možné ju vysvetliť dvoma spôsob-
mi – Zborová radosť alebo Zborový rev,“ vtipkuje Kaščáková.
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Aj keď dvornými textármi Martina Husovského sú jeho 
brat Jozef a Michal Baláž, na každom z albumov Komajoty 
má niekoľko textov aj Kaščáková. 

Práve cez Husovských sa zoznámila aj s Katarínou Koš-
čovou. Pomáhala jej už pri prvom albume Ešte sa nepo-
známe, ktorý vydala krátko po tom, čo ovládla premiérovú 
slovenskú Superstar.

Podpísala sa aj pod debutový album BuranoWskeho, ešte 
v čase, keď vystupoval pod vlastným menom Tomáš Bura-
novsky. Podľa ňou otextovanej piesne Čas niesol názov aj 
celý album.

Pre ďalšiu Prešovčanku, Katarínu Knechtovú, napísala 
text napríklad aj ku piesni Bezpečné priepasti z predpo-
sledného albumu Prežijú len milenci. Práve táto pesnička 
sa dočkala aj videoklipu.

Priveľa sileného optimizmu

Kaščákovej texty ste mohli započuť aj na koncertoch Kan-
dráčovcov, napríklad Hráme pre vás, hráme, Pán Boh vie 
či Agát, ktorá je aj na albume Sokoly. „Práve posledne me-
novaná sa mi páči najviac, lebo je taká smutná, baladická. 
V súčasnej hudobnej produkcii je totiž na môj vkus priveľa 
sileného optimizmu,“ hodnotí textárka, ktorá, aj keď pô-
sobí pozitívne až energicky, inklinuje k vážnym a ťažkým 
témam.

„Práve preto sa mi dobre píše pre Luciu Šoralovú, tá je na 
tom podobne,“ porovnáva textárka, ktorú teší spolupráca 
netere Jara Filipa s českou skupinou Nerez. Tohtoročný al-
bum nazvali práve podľa jej piesne Zlom.

Celkovo má Silvia Kaščáková na svojom konte asi dvesto 
textov piesní, z ktorých sa pravidelne hráva asi štvrtina. 

A  ako taký text vzniká? Spôsobov je niekoľko. „Niekedy 
mi muzikant dodá len melódiu a  nechá mi voľné ruky. 
Inokedy zasa dostanem aj približné tematické zadanie či 

dokonca presný refrén, ku ktorému treba dorobiť ostatné 
slohy,“ hovorí Kaščáková. 

Neodmieta návrhy na spoluprácu ani od začínajúcich au-
torov. Napríklad s Adamom Ďuricom spolupracovala ešte 
v čase, keď bol pre ľudí „len“ účastníkom Superstar. „Nikdy 
neviete, z koho sa raz stane hviezda. Pri hite však musíte 
trafiť nielen tému a melódiu, ale aj spoločenskú náladu. A, 
samozrejme, mať charizmu,“ dáva návod Kaščáková, kto-
rá odmieta, že by sa z nej raz mala stať hitmakerka. 

„V poslednom čase ma baví písať texty pre šansóny. Obja-
vila ich aj Lucia Šoralová. A vďaka nej a Nerezu som zača-
la písať v češtine. Zapáčilo sa mi to, lebo môžem používať 
nové typy rýmov,“ hovorí talentovaná autorka.

Svoje portfólio predčasom rozšírila aj o  prekladanie 
z poľštiny. „Naučila som sa ju na púťach s  rehoľníkmi – 
pavlínmi z Vranova do Čenstochovej,“ usmieva sa Kaščá-
ková, ktorej v roku 2016 vyšiel preklad básnickej zbierky 
Veľké číslo nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Wisławy 
Szymborskej.

Pri jazyku našich severných susedov určite zostane aj na-
ďalej, keďže vydavateľstvo Ikar jej ponúklo prekladanie 
detských rozprávkových kníh.

„V súčasnej hudobnej produkcii 
je na môj vkus priveľa sileného 
optimizmu.“

Silvia Kaščáková, textárka

Kto je Silvia Kaščáková
Venuje sa tvorbe poézie a piesňových textov vážnej, populárnej a gospelovej hudby. Poéziu publi-
kovala v rozhlase, na literárnych festivaloch a autorských čítaniach i časopisecky na Slovensku 
aj v Čechách. V roku 2015 vyšla jej debutová básnická zbierka Kŕmiť leva. Pre RTVS Rádio Regina 
napísala niekoľko scenárov pre literárno-dramatické relácie zamerané na slovenskú a zahranič-
nú poéziu a pre Rádio Devín pripravila do vysielania eseje. Pre Štátnu operu v Banskej Bystrici 
prebásnila detskú operu v dvoch dejstvách od španielskeho autora Xaviera Montsalvatgeho Kocúr 
v čižmách. Pre Rádio Lumen občasne pripravuje reláciu Literárna kaviareň. Pôsobí ako odborný 
asistent na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.
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Zvyčajne sú stromy medzi domami, no 
pod Čebraťom to platí opačne. Domy 
tu zasadili priamo do prírody ešte 
v  druhej polovici 20. storočia. A  hoci 
ich nestráži Gerlach ani Lomnický štít, 
ba ani turistov sem nezavítajú tisícky, 
svojím prostredím pripomínajú naše 
najväčšie pohorie. Práve preto dostala 
najvyššie položená rybárpolská ulica 
pomenovanie Malé Tatry.

Spojení s prírodou 

Prechádzame cez železničné prie-
cestie. Po zdolaní niekoľkých de-
siatkov schodov nás privíta malebná 
scenéria neveľkej bytovej výstavby. 
A hoci má komorný rozmer, jej bohat-
stvo spočíva práve vo výhľadoch na 
okolité mesto. 

Domy sú tu radené tak, aby si neza-
vadzali vo výhľade. Prvé z nich začali 
stavať ešte v roku 1943. Ich dvornými 
strážcami sú až dodnes borovice. 

Jedna z  najkrajších častí Ružom-
berka ponúka aj školské zariadenia. 
„Nachádza sa tu spojená škola, ale 
aj dve súkromné škôlky. Je tu aj 
staršie detské ihrisko či malý lesík, 
kde sú lavičky, ale tie majú domáci 
aj popri svojich obydliach,“ vyratúva 
ponúkané možnosti Adriana Stolá-
rova, poslankyňa za mestskú časť 
Rybárpole. 

Svoj domov tu pred polstoročím našla 
aj pani Filipová. Zastihli sme ju deň 
po silnej búrke s  krupobitím, ktorá 
ani Malým Tatrám neostala nič dlžná. 

„Vrátili sme sa z  dovolenky, tak te-
raz upratujeme nahromadené lístie 
a neporiadok. Poničilo nám aj kvety,“ 
hovorí Ružomberčanka a  dodáva, že 
takú silnú búrku si za tie roky, čo tu 
žije, nepamätá. 

My si však predstavu o idylickom bývaní 
nenecháme pokaziť prírodným živlom. 
Pýtame sa, či je tu naozaj taký pokoj 
a idylka, ako to na prvý pohľad vyzerá. 
„Z hory sem neraz zídu lane a obhrýzajú 
nám stromčeky okolo domu,“ ukazuje 
miestna obyvateľka na tuje, ktoré sa 
stali pochúťkou pre lesnú zver. 

Vysvetľuje nám aj to, že rokmi sa 
predsa len niekoľko vecí zmenilo. 
Svojim pokojom a  tichom tu bývanie 
kedysi vedelo pohladiť na duši, dnes 

Z Rybárpola, ktoré sme vám v rámci putovania ružomberskými mestskými 
časťami a ulicami predstavili v minulom čísle, sme sa presunuli o kúsok vyš-
šie – do Malých Tatier.

Text: Anna Zábojníková Foto: Eva Bírošová pri dome, v ktorom sa narodila. Zdroj - Autorka

Mnohí chodia za prírodou, 
v Malých Tatrách priamo
v nej bývajú
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je to celkom inak. „Kedysi sme sa 
všetci poznali, teraz už poriadne ani 
neviem, kto býva nad nami. Začali tu 
oveľa viac jazdiť autá a vodiči chodia 
veľmi rýchlo,“ priznáva pani Filipová. 

Guláš po rokoch

V  Malých Tatrách nenájdete žiadny 
obchod či novinový stánok. Práve 
k  nemu merala Eva Bírošová cestu 
do Rybárpola. „Na ulici síce žiadny 
nemáme, ale k najbližšiemu to nie je 
ďaleko. Za tie roky sme si už zvykli, 
malá prechádzka nám neprekáža,“ 
vysvetľuje usmievavá rodáčka a  už 
nás aj zoznamuje so životom na jednej 
z ôsmich rybárpolských ulíc. 

Narodila sa pred 60 rokmi. S  rodičmi 
bývala v  dvojizbovom byte, neskôr sa 
rodina presťahovala do väčšieho. „S ka-
marátmi zo susedných domov sme sa 
chodili hrávať vyššie na lúku, tam bol 
potôčik a my sme na ňom stavali prie-
hradu. Cesta vtedy nebola asfaltová, 
bola to len udupaná hlina. V nej sme si 
urobili jamky a hrávali sa guľôčky,“ na-
črie do svojich spomienok pani Eva. 

„Pred troma rokmi sme sa tu stretli 
všetci priatelia z detstva. Uvarili sme 
si guľáš a spolu sme si zaspomínali na 
dávne časy, ako sme si tu spolu naží-
vali,“ oceňuje pretrvávajúce priateľ-
ské putá. 

Aj v  Malých Tatrách sa pod spôsob 
života podpísala doba. Ako sa rokmi 
začali obmieňať generácie pôvodných 
obyvateľov, tak si ľudia začali stavať 
vyššie ploty. 

Rovnako ako pani Filipová si aj Eva 
Bírošová ťažká na väčšiu anonymitu 
a hluk áut. „V rokoch, keď ešte fungo-
vali bavlnárske závody, skončili pra-

covníci šichtu a išli sem do škôlky po 
svoje deti. Na autách sa vtedy nejaz-
dilo. Dnes tu stretnete auto za autom,“ 
konštatuje pani Eva. 

Pýtame sa aj na hluk z  neďalekej 
železničnej stanice. Vraví, že prichá-
dzajúce a  odchádzajúce vlaky už ani 
nevníma, časom si zvykla. 

Ako na dedine

Dobrá poloha, ticho a pokoj učarovali 
pred siedmimi rokmi aj rodine Mača-
lovej. Paradoxne, ani jeden z manže-
lov nie je z Ružomberka. Počas života 
sa viackrát sťahovali, no nakoniec 
zakotvili na dolnom Liptove. „Môj 
muž je z  východného Slovenska, ja 
som z Brna. Prišli sme sem pracovne 
a nakoniec sa nám Ružomberok stal 
domovom,“ vysvetľuje pani Hanka. 

Bývanie v  prírode považujú za niečo 
výnimočné. „Máme krásny výhľad na 
Malinné Brdo. Keď máme šťastie, vi-
díme aj lane či veveričky. Zobúdzame 
sa na spev vtákov. Naše očakávanie 
to splnilo, ale, samozrejme, záleží aj 
na tom, čo kto od bývania očakáva.“

S nakupovaním si ťažkú hlavu nerobí 
a ako sama tvrdí, tým, že sú obchody 
o  niečo ďalej, už ju až tak nelákajú. 
„Ten, kto očakáva občiansku vyba-
venosť, sa musí zmieriť s  tým, že tu 

jednoducho nenakúpi,“ hovorí o mož-
ných negatívach bývania v  Malých 
Tatrách Hana Mačalová. 

Na rozdiel od pôvodných obyvateliek 
má pocit, že ľudia sú tu stále o  čosi 
družnejší. Porovnáva to s  Políkom, 
kde bývala predtým. „Sú tu viac-me-
nej len dve ulice a  tak sa tu všetci 
zdravíme presne tak, ako to býva 
zvykom na dedine,“ uzatvára pani 
Hanka.

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

„Keď máme šťastie, vidíme aj lane či veveričky. 
Zobúdzame sa na spev vtákov.“

Hana Mačalová, obyvateľka Malých Tatier
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Kto je
Peter Sálus

Telefóny na matrikách a obecných úradoch vyzváňali. Za-
ujímalo nás, či na dolnom Liptove ešte žijú ľudia, ktorých 
vek je vyjadrený trojciferným číslom. Ochotné dámy zväč-
ša ani nemuseli prezerať databázy či listovať pamätnými 
knihami, odpoveď vedeli hneď. A tá znela zakaždým rov-
nako: nie, tento rok nemajú v obci nikoho storočného. 

Napriek tomu stále možno nájsť v našich končinách ľudí, 
ktorí historické udalosti nosia v  pamäti a  nemusia ich 
„gúgliť“. Môžu si zaspomínať na časy, keď sa technolo-
gickou novinkou stalo rádio a začal vysielať českosloven-
ský rozhlas. 

Pamätajú si však aj doby s trpkou príchuťou. Nielenže sa 
narodili po tom, čo sa svet ešte roky spamätával z násled-
kov prvej svetovej vojny, druhá ich zasiahla v čase ich det-
stva či dospievania. 

Krok od storočnice 

Pri pátraní po najstarších ľuďoch v okrese začíname v Ru-
žomberku. Pani Anna Šostroneková žije v  každodennej 
starostlivosti opatrovateľky a  podľa informácií z  mest-

ského oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva by sa 
mala budúci rok vo februári dožiť okrúhlych sto rokov. 

Mesto by na našu úvodnú otázku odpovedalo kladne ešte 
vlani, kým žil 101-ročný Bedřich. Rok predtým by sme 
v Ružomberku našli aj 102-ročnú obyvateľku. 

Začiatkom júna zomrela najstaršia obyvateľka Liptov-
skej Lúžnej. O 99-ročnú Máriu sa starala jej dcéra, v obci 
ju už veľmi vídať nebolo. Päť rokov dozadu žila v Lúžnej 
aj 102-ročná pani, ktorá neušla ani pozornosti celoslo-
venskej televízie a ich kamere. Dnes majú najstarší Jozef 
a Anna 98 rokov. 

Pri hľadaní dlhovekých v  okrese sme pomyselne klopali 
aj na dverách v  najväčšej dolnoliptovskej obci. V  Liptov-
ských Sliačoch žije 97-ročná pani s rodinou. O rok menej 
má najstaršia Likavčanka a najdlhšie žijúci pán v Liptov-
skej Štiavnici. 

Mobilní, ale aj s podlomeným zdravím 

V Liskovej majú najstarší 95 rokov, rovnaký vek dosiahla 
aj obyvateľka Ivachnovej a pani Mária Bačovská v Liptov-

V Ružomberku vlani zomrel 101-ročný pán, ďalší sú tesne pred bránou storočnice. 

Text: Nikola Marhefková     Ilustračná fotografia: www.pexels.com 

Storočných ľudí
na dolnom Liptove nenájdete
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skej Osade. Domovinou sa jej však Osada stala až v 18-tich, 
keď sa sem vydala. Chodievala robiť slúžku do rodín, aj do 
tých zahraničných. 

Dnes ju denne opatruje vnučka, u  ktorej býva. Pohybuje 
sa ešte sama a pri rozhovoroch zvykne spomínať na svoju 
mladosť a rodisko na východnom Slovensku. 

V Lúčkach vystrojili naposledy oslavu storočnému pánovi 
v roku 2007, teda dobrých 12 rokov dozadu. Najstarší obyva-
teľ má teraz 94 rokov. Pamäť mu ešte vraj dobre slúži, býva 
s dcérou a ako jeden z mála najstarších aj so svojou život-
nou polovičkou. Manželka je ale o sedem rokov mladšia. 

Najstaršia žena v Lúčkach, pani Emília, má 93 rokov. Šedá 
kôra jej tiež ešte spoľahlivo pracuje. V  Štiavničke býva 
94-ročná pani Aurélia. 

Kým niektorí „takmerstoroční“ žijú s členmi svojej rodiny, 
iní sú v domovoch dôchodcov a v zariadeniach odkázaní 
na opatrovateľské služby. Jedna z najstarších obyvateliek 
Komjatnej, 93-ročná pani Adela, však žije sama. Na jej ad-
resu sme sa dozvedeli, že je stále plná elánu. 

Viacerí majú zdravie podlomené. Vek im pripísal problé-
my so sluchom, zrak už tiež nebýva, čo kedysi. Nájdu sa 
ale aj jednotlivci, ktorí by mohli svojou čipernosťou strčiť 
do vrecka aj oveľa mladšie ročníky. No stačí úraz, ktorý 
razom prepíše scenár. Ako pri 91-ročnej Oľge z  Likavky, 
ktorá v mladosti pracovala ako robotníčka. 

„Bola čistotná, poriadkumilovná, varila si. Pracovala v zá-
hradke, mala ju perfektne urobenú,“ spomína si na Oľgu 
zamestnankyňa likavskej matriky, ktorá bola jej sused-

kou. Obracala by sa zrejme podobne aj teraz, ale zdravotný 
stav po úraze to už nedovoľuje. 

Stovku tak skoro neoslávia 

V  Stankovanoch sa titulom najstaršieho obyvateľa obce 
pýši 92-ročný Daniel Heško. Rovnakého veku sa dožila aj 
najstaršia Hubovčanka. Pani Božena Turčanová prežila 
v obci celý život, vydala sa, mala tri deti. Medzičasom ov-
dovela a býva so svojou dcérou. 

„Ide ešte veľmi rázne, je taká čiperná. Pravidelne chodieva 
do kostola, ak bývajú v obci nejaké akcie, zvykne prísť aj 
na tie,“ dozvedáme sa z obecného úradu. S rodinou žije aj 
najstaršia, 91-ročná Ludrovčanka Mária. 

Minimálne desať rokov nebudú storočné jubileá sláviť ani 
v nasledovných obciach. V Potoku aj Ľubochni ťahajú lano 
najstarších obyvateľov 90-roční, v Liptovskej Teplej regis-
trovali storočného pána pred pätnástimi rokmi, teraz tam 
tiež nežije nik nad 90 rokov. 

V Liptovskom Michale a v Martinčeku majú najstarší obyva-
telia 89 rokov. V Kalamenoch chýba najstaršiemu občanovi 
tiež rok do deväťdesiatky, 96-ročný pán im zomrel vlani. 

Počet sto a  viacročných ľudí na Slovensku každoročne 
klesá. Kým v roku 2014 ich žilo ešte 222, postupne z počtu 
ubúda a podľa údajov, ktoré nám poskytla Sociálna pois-
ťovňa, ich ku koncu marca tohto roka žilo 135.

Priezviská a v niektorých prípadoch aj krstné mená nám 
viaceré zamestnankyne matrík a obecných úradov odmietli 
poskytnúť s odvolaním sa na GDPR

stručne

 ‣ Stredoslovenská distribučná nainštalovala v okrese takmer 300 odkloňovačov letu vtákov. 
Na všetky vodiče vysokého napätia križujúce rieku Váh ich umiestili pomocou dronu.

 ‣ Slovenská správa ciest pristúpila ku začatiu prác spojených s novým priechodom pre chod-
cov medzi Černovou a  Hrboltovou. Na mieste už pribudlo dopravné označenie znižujúce 
rýchlosť na 70 km/h.

 ‣ V Ľubochnianskej doline dočasne zastavili ťažbu dreva. Slovenská inšpekcia začala štátny 
dozor pre podozrenie, že ťažba prebieha v lokalite chráneného hlucháňa, navyše v čase jeho 
hniezdenia.

 ‣ Most spájajúci Švošov s Hubovou pre havarijný stav uzavreli, denne ním však na vlastné 
riziko prechádza viac ako 400 ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť niekoľkokilometrovej obchádzke.

 ‣ Po roku odohrali raper Majself a skupina No Name náhradný koncert v Likavke, ktorý museli 
vlani v auguste pre nepriaznivé počasie presunúť. Ich vystúpenia boli súčasťou podujatia Hu-
dobné leto v Likavke.
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Kedysi sa fajky vyrábali ako úžitko-
vý tovar, už koncom 16. storočia ich 
v bežnom sortimente ponúkali aj slo-
venskí hrnčiari. Neskôr sa uchytili 
drevené fajky. 

Keď sa zdokonalila technológia výro-
by cigariet, fajky sa dostali do úzadia. 
V súčasnej dobe sú skôr módnou zále-
žitosťou alebo prejavom pôžitkárstva. 

„Ľudí bafkajúcich fajky dnes tak často 
nevídať, no je ich veľa, dokonca aj v Ru-
žomberku,“ hovorí Martin Haluška, je-
diný slovenský profi predajca, ktorého 
netradičné remeslo živí štvrtý rok.

Keď si šikovný Ružomberčan pred pár 
rokmi prvýkrát zapálil fajku, razom 
zabudol na cigarety. Začali mu smr-
dieť. Vzrastajúca túžba po vlastníctve 

ručne vyrábaných fajok však išla po-
riadne do peňazí, preto sa preniesol 
k druhej fáze – ich výrobe.

S  objednávkami sa roztrhlo vrece, 
a  tak mu jeho prvotný zámer celkom 
nevyšiel. „Až potom som pochopil po-
rekadlá, že obuvník chodí bosý a kraj-
čír nahý. Nemám skoro žiadnu poriad-
nu fajku, zostávajú mi len pokazené 
kúsky, ktoré sa nedajú opraviť,“ pri-
znáva s rozpačitým úsmevom.

„Našťastie však máme s kolegami faj-
kármi veľmi dobré vzťahy. Občas si 
urobíme aj niečo na výmenu, takže až 
takou núdzou netrpím.“

Stručne k výrobe

Fajky z jeho dielne už precestovali celú 
Európu, zákazníkov má aj v Amerike, 

Japonsku, Singapure, Portoriku či Ka-
nade. „Človeku v tomto hodne pomôžu 
sociálne siete,“ konštatuje 42-ročný 
Martin. Jeho výrobky oslovia pestrý-
mi farbami či bizarnými tvarmi.

Pracuje s extra tvrdým briarovým dre-
vom z koreňa vresovca, ktoré sa najčas-
tejšie dováža zo Španielska a Talianska. 

Do malého bloku si zakreslí tvar faj-
ky, vyvŕta diery na tabakovú komoru, 
dymovod a komoru na filter. Náustky 
vyrába z akrylu, zdobí ich duralom, 
exotickými drevinami, kosťami či 
parohmi. Jednotlivé časti vyžadujú 
dôkladné obrúsenie. Potom sa fajka 
morí, šelakuje, voskuje a leští.

Zaujímavosťou je, že nadpájanie fajky 
a  náustku robí cez neodymové mag-

Výrobe fajok sa aktuálne venujú piati Slováci. Dvaja z nich sú z Ružomberka.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Výrobca fajok Martin Haluška. Zdroj: Autorka

Keď fajčenie nesmrdí
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nety. „Podľa mojich informácií, to ro-
bia už len dvaja svetoví výrobcovia. 
Obyčajne sa na to používajú teflónové 
čapy,“ vysvetľuje.

Rýdzo slovenská

Najradšej je, keď mu zákazníci nechajú 
pri tvorbe voľnú ruku. „Paradoxne, naj-
lepšie veci vznikajú úplnou náhodou. Aj 
kolekcie fajok Speed a Bonsai som vy-
tvoril v podstate omylom a nakoniec sa 
veľmi uchytili,“ prezrádza zručný reme-
selník, ktorého ste už mohli zahliadnuť 
aj na televíznych obrazovkách. Objavil 
sa napríklad v  reláciách Slovensko 
v obrazoch či Inkognito.

Obzvlášť hrdý je na svoju fajku v tvare 
fujary. „Inšpiroval som sa dvoma za-
hraničnými výrobcami – jeden vyrobil 
fajku v tvare gájd, druhý v tvare turec-
kej trúby. Vtedy som začal rozmýšľať, 
prečo to nepretaviť do fujary. Trochu 
som nad ňou špekuloval, keďže každá 
z mojich fajok musí byť aj funkčná, ale 
nakoniec sa podarilo. Zatiaľ som vyro-
bil dve,“ spomína si.

V budúcnosti by chcel tento model obo-
hatiť aj o drevený stojan v tvare valacha, 
ktorému by sa fujarová fajka vkladala do 
rúk. Momentálne hľadá rezbára, ktorý 
by mu figúrku vystružlikal. 

Veľký vzor vidí v nemeckom výrobcovi 
Rogerovi Wallensteinovi. „Párkrát mi na 
internete pochválil moje výrobky. Boli to 
len stručné komentáre typu ́ skvelá prá-
cá  alebo ́ prvotriedny výrobok ,́ ale aj to 
vie človeka naštartovať,“ dodáva.

Na parádu aj na úžitok

Fajky počas vysokoškolského štúdia 
učarovali aj 28-ročnému Marekovi 
Kandovi. V roku 2012 mu napadlo, že si 
zaobstará fajku na bafkanie v prírode. 

„Popri hľadaní na internete som sa 
náhodou dostal na zahraničné fórum, 
kde výrobcovia rozoberali princípy 
a  postupy pri výrobe. Začalo ma to 
zaujímať a  nakoľko som mal prístup 
k dielni po starom otcovi, povedal som 
si, že to vyskúšam. Následne som si 
kúpil zopár potrebných strojov a spra-
vil som prvú fajku. Odvtedy sa snažím 
svoj voľný čas tráviť v dielni,“ približu-
je šikovný rodák, ktorý momentálne 

pracuje ako finančný audítor v  Brati-
slave a do Ružomberka sa plánuje vrá-
tiť v horizonte piatich rokov.

Na fajkách ho fascinuje to, že v sebe 
spájajú funkčnosť i umenie. V rámci 
technického prevedenia dáva dô-
raz na vnútornú stavbu fajky, ktorá 
predurčuje pôžitok z fajčenia. V prí-
pade celkového vzhľadu sa snaží za-
bezpečiť, aby na seba jednotlivé lí-
nie dizajnu nadväzovali a fajka mala 
„plynulosť“.

Tak, ako jeho ružomberský kolega, aj 
on pracuje s koreňom vresovca. Náust-
ky vyrába prevažne z vulkanizované-
ho kaučuku, ako doplnky používa exo-
tické dreviny alebo rohy zvierat.

O úspechu

Fajok už vytvoril veľa, mnohé z  nich 
mu prirástli k srdcu. „Keď sa mi nie-
ktorá vráti do rúk, dokážem si vybaviť 
momenty z  jej výroby, čas, kedy som 
na nej pracoval. Je ale zopár fajok, kto-
ré aj po pár rokoch zostávajú nepoko-
rené novšími,“ priznáva.

So svojimi výrobkami sa tiež zúčast-
nil zopár výstav či veľtrhov v zahra-
ničí. „Za úspech ale považujem aj to, 
že sa niekomu moje fajky páčia a má 
záujem podporiť moju tvorbu,“ kon-
štatuje. 

Živiť sa výrobou fajok je preňho síce 
pekná predstava, no nateraz si chce 
túto aktivitu ponechať len ako koní-
ček. „Keby som sa tým živil, bol by 
som nútený robiť kompromisy, aby 
sa pravidelne predávali, a  udržal 
som si tak stabilný príjem. Kdežto, 
keď je to pre mňa iba hobby, sám si 
určujem tempo, ktoré mi vyhovuje,“ 
zamýšľa sa.

Jeho výtvory slúžia nielen fajkárom zo 

Slovenska alebo z Českej republiky, ale 
aj z Francúzska, Nemecka, Talianska 
či dokonca Ameriky, Ruska, Japonska, 
Turecka, Kanady, Číny a Indonézie. Väč-
šina fajok putovala práve do zahraničia.

„Vždy som rád, keď sa mi ozvú z krajiny, 
do ktorej som ešte nič neposielal,“ uza-
tvára.

„Najlepšie veci vznikajú úplnou náhodou. Aj 
kolekcie fajok Speed a Bonsai som vytvoril 
v podstate omylom a nakoniec sa veľmi uchytili.“

Martin Haluška, výrobca fajok

Marek Kando pri výrobe fajky. Foto - archív Mareka Kanda
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Slovo bájka sa väčšine ľudí spája s Ezopom. Podpísal sa pod to dril v škole ako aj fakt, že autorov bájok 
zas nemožno rátať na desiatky. No po jednom, a pravdepodobne aj jedinom bájkarovi na Slovensku, 
sa stačí obzrieť neďaleko. Pôvodom rusínskemu tvorcovi žijúcemu v Ružomberku vyšla v slovenčine 
reprezentačná kniha bájok. Svojím vkladom prispeli aj učitelia a žiaci tunajšej Školy úžitkového vý-
tvarníctva, ktorí ju ilustrovali.

KNIHA
Mikuláš Kseňák – Bájky pre každého (Georg 2019) 

Aj tento rok bude počas prázdninových víkendov premávať od železničnej stanice po bývalú zápal-
káreň na Šoltésovej ulici historický vlak. Súčasťou programu bude aj desiatka malých podujatí, ktoré 
priblížia život v Revúckej doline, kadiaľ premávalo legendárne Korýtko. Témy budú zamerané na papie-
renský priemysel, žatvu či prírodu a ľudí Revúckej doliny.

AKCIA
Leto s Korýtkom 2019 (Zápalkáreň, 29. jún – 1. september)

Príjemný letný večer, keď sa dá aj po západe slnka sedieť vonku bez svetra či bundy. K tomu partia 
kamarátov, manžel(ka) či láska, nejaký ten drink, možno niečo ľahké po zub a dobrý film. To je ideálny 
scenár kina na kolesách, na ktorý si zvyklo Slovensko aj Ružomberok.

PODUJATIE
Bažant Kinematograf 2019 (Park Š. N. Hýroša, 28. júl – 1. august)

Režiséri Danny Doyle a Richard Curtis spolu „spáchali“ hudobnú komédiu s riadnym sci-fi prvkom – vy-
tvorili bizarný alternatívny vesmír, v ktorom ľudstvo po záhadnom globálnom úkaze nepozná skupinu 
Beatles. Až na dosiaľ neúspešného hudobníka Jacka. Ten si začne repertoár „chrobákov“ z Liverpoolu 
brnkať na gitare a postupne sa etabluje do hudobných výšin. Dokedy mu sláva postavená na klamstve 
vydrží?

FILM
Yesterday (Kino Kultúra, 27. jún)

Športovcov čaká v lete Hrabovský triatlon (nedeľa, 28. júl), ktorý preverí kondíciu aj tých najlep-
ších vytrvalcov. Trať však bude pripravená aj pre tých, ktorí by to chceli skúsiť po prvý raz. Ak 
neradi plávate, týždeň nato (sobota, 3. august) je v Hrabove Cross Duatlon, preteky pozostávajúce 
z bicyklovania a behu. V oboch prípadoch je možné utvoriť aj štafety. Pre čistokrvných bežcov je 
tu napríklad Belanská pätnástka (nedeľa, 18. august). Kto chce športovať medzinárodne, odpo-
rúčame Európsku ligu vo futbale (štvrtok, 11. júl). Uvidíme, či nám MFK spríjemní futbalové leto 
na dlhšie – tak, ako pred dvoma rokmi.

ŠPORT
Triatlon, duatlon, beh i futbal
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Takmer zo dňa na deň prišlo leto, no ponosovanie sa ani zďaleka nekončí. Pre zmenu je takmer zo všetkých strán počuť 
sťažnosti na to, aké tropické horúčavy nás kvária. Akoby sa už nepatrilo a akoby to tak nebolo každé leto.

Kde by sme boli bez našich strážnych anjelov – novinárov, ktorí nás každodenne zavaľujú meteorologickými výstraha-
mi a upozorneniami, aby sme pili dostatok tekutín a nezdržovali sa na slnku medzi 11. a 15. hodinou. Pozor, teplota nad 
35 stupňov môže zabíjať!

Už je len otázkou času, kedy niekto nahlási slnko za to, že svieti.

Leto ako každé iné
Len prednedávnom sme sa sťažovali na upršaný, chladný máj. Kolovali vtipy typu: 
Tohtoročného Oscara získava mesiac máj za najlepšie stvárnenie októbra!

Text: Anna Šenkeríková
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Tatiana Babincová, riaditeľka Mest-
skej knižnice Ružomberok

Už i moje kolegyne si – napriek tomu, 
že sa s  novými titulmi kníh stretá-
vajú vlastne dennodenne – značia do 
knižničného systému vetu: „Raz si 
prečítam…“ 

Ja si toto leto určite konečne pre-
čítam titul Wojciecha Jagielskeho 
Všetky Larine vojny (Absynt, 2019). 
Príbeh matky, ktorá rozpráva o svo-
jom živote a  o  vojnách – čečenskej 
i  tej sýrskej – a  celkom sama sa 
rozhodne podniknúť púť do voj-
nou zmietanej Sýrie, aby požiadala 
syna, aby sa vrátil. 

A keď sme pri vydavateľstve Absynt, 
odporúčam i  Svetlanu Aleksijevič 
Černobyľská modlitba: kronika bu-
dúcnosti (Absynt, 2017), už len vo 
svetle momentálne populárneho a po-
zitívne hodnoteného seriálu HBO. 

Nielen ženám je určená nová kniha Nao-
mi Wood Pani Hemigwayová (Slovenský 
spisovateľ, 2019). Mal štyri manželky – 
každá bola iná, všetky ale mali spoločnú 
nesmiernu lásku k slávnemu spisovate-
ľovi, znášali jeho vrtochy a pomáhali mu 
bojovať s démonom depresie.

Tipy pre deti a ich rodičov ponúka prázd-
ninová kampaň Prečítané leto, som veľ-
mi rada, že sme i tento rok jej súčasťou. 
Počas kampane bude i v našej knižnici 
vítať deti a  ich rodičov knižná polička 
s  odporúčanými titulmi podľa vopred 
určeného tematického harmonogramu, 
vrátane infografiky a pracovnej brožúry. 

Súčasťou bude prístup na interaktív-
ny web precitaneleto.sk, na ktorom 
si deti okrem iného budú môcť zrátať 
počet denne prečítaných minút. Cieľ 
je jednoznačný – priblížiť rodičom 
ponuku dobrých kníh a  motivovať 
ich k spoločnému čítaniu s deťmi, aby 
počas prázdnin nedošlo u  školákov 
k zbytočným pamäťovým stratám.

Troch Ružomberčaniek 
a jedného Ružomberča-
na, pre ktorých sú knihy 
nielen koníčkom, ale aj 
pracovnou náplňou, sme 
požiadali, aby našim či-
tateľom pomohli s výbe-
rom kvalitnej literatúry 
(nielen) na leto.

Akú knihu si zbaliť
na letnú dovolenku?
Text: Peter Kravčák     Ilustračná fotografia: Pexels.com
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Katarína Matušková, vedúca Univer-
zitnej knižnice Katolíckej univerzity

Počas leta sa nám žiada vypnúť od ce-
loročnej práce, robiť to, na čo nemáme 
dostatok času počas každodenného mi-
moletného stereotypu. 

Keďže počas roka je náplňou mojich 
pracovných dní práve kniha, infor-
mačné zdroje a  trendy v  uvedených 
oblastiach, čitateľ uvedených riad-
kov by mohol očakávať skôr potrebu 
adrenalínových zážitkov, ktoré by 
mali ďaleko od tlačeného slova. Opak 
je však pravdou. Nemenia sa nosiče, 
v mojom prípade sa mení väčšinou len 
žáner kníh, ktoré držím v rukách. 

Od odborných kníh prechádzam po-
zvoľným tempom k  ľahšej literatúre, 
akou je pre mňa určite beletria, resp. 
literatúra zameraná na duchovnú tvor-
bu. Predsa len, na jej „prežutie“ potrebu-
je človek isté nastavenie a momentálnu 
predispozíciu. Bez toho, aby sa niekam 
ponáhľal, aby bol tlačený do prezentá-
cie prečítaných riadkov, jednoducho, 
aby si ten-ktorý titul do sýtosti užil. 

A o tom je aj môj letný tip na čítanie. 
Aby to bolo niečo iné než pracovné, 
aby sme si pri knihe oddýchli a mož-
no aj trošku zasnívali a naladili sa na 
dovolenkovo-prázdninovú nôtu. 

Nebudem menovať konkrétne tituly od 
konkrétnych autorov, lebo každému 
chutí niečo iné. Ale aj o  tom je leto – 
ochutnať niečo nové, zatiaľ neprečítané.

Igor Milan Chovan, spisovateľ, prozaik, 
básnik, zostavovateľ, pedagóg

Leto, ako vieme, je časom prázdnin 
a  dovoleniek. Azda každý si dokáže 

namiešať svoj kokteil na zotavenie po 
celoročnej práci. K  ľahkému relaxač-
nému športovaniu, výletu, koncertu či 
táboráku možno pridať aj tichú chvíľ-
ku pri dobrej knižke. 
Výber je veľký, no keďže najlepší býva 
mamin koláč a otcov guláš, upriamil 
by som pozornosť na domácu tvorbu. 
Liptov je nepochybne skvostom na 
mape Slovenska. Zároveň je bohatý 
aj literárne. Žánrovo by som k  let-
nej relaxácii odporúčal niečo ľahšie 
a kultúrne výživnejšie, niečo, čo dušu 
upokojí, pohladí i rozveselí. 
Na literárnom tanieri by preto nema-
la chýbať pekná rozprávka či povesť. 
Obzvlášť liptovská. Skutočne krásne 
čítanie nájdete v knihe Povesti z Lip-
tova (Matica slovenská, 2008) od Pet-
ra Vrlíka a Petra Mišáka. Obidvaja sú 
Liptáci ako repa. 

Veselé liptovské povedačky (Georg, 2017) 
od Petra Vrlíka sú humorným a na od-
dychový čas veľmi príjemným čítaním, 
a  Najkrajšie povesti o  zvonoch (Georg, 
2012) Petra Mišáka sú naozaj najkrajšie. 
Literárny velikán Liptova Jaroslav 
Rezník poteší deti pri čítaní na dob-
rú noc, a to napríklad knihami Janko 
Hraško – ako to naozaj bolo (Ikar, 2014), 
Ježko v kvetináči (Spolok slovenských 
spisovateľov, 2009), Rozprávky o  Mla-
duškovi (Ikar, 2005) či Kika spáva 
v paprike (Ikar, 2009). 
No a svojou troškou do mlyna som sa 
odvážil prispieť tiež. V  knižniciach 
nájdete knihu so strohým názvom Lip-
tovské povesti (Epos, 2018). 
Zostáva už len popriať príjemné letné 
čítanie.

Marianna Stančoková, Občianske 
združenie RosArt

Práve v  dňoch, kedy sa po prvýkrát 
v  histórii postavila na čelo Slovenska 
žena, je stále viac aktuálna téma femi-
nizmu, ktorá v súčasnej spoločnosti re-
zonuje. Práve preto dávam do pozornos-
ti esej americkej autorky Jessi Crispin 
Prečo nie som feministka s podtitulom 
Feministický manifest (Inaque, 2018).
Názvom autorka sebaisto manifes-
tuje, že je proti viacerým podobám 
moderného feminizmu a  nechce byť 
feministkou v  súčasnom ponímaní. 
Jasne vidí a  pomenúva slabé, pokri-
vené miesta hnutia – jeho konzumiz-
mus, odklon od pôvodných svetu pro-
spešných hodnôt a podiel na systéme 
utláčania. 
„U mnohých žien ide v prípade femi-
nizmu iba o  akýsi novodobý trend 
a obyčajnú pózu. Oficiálnou súčasťou 
feministickej politiky sa stala pomsta 
mužom,“ píše autorka.
Útlu knihu Jessy Crispin by som ne-
označila za odvážnu, ani za ostrú či 
nebezpečnú; skôr za zrozumiteľnú, 
popularizačne (nie vedecky) napísanú 
sondu do moderného feminizmu. Je 
nezakaleným zrkadlom, ktoré dokáže 
usvedčiť nejednu súčasnú feministku 
z pretvárky a sebeckých motivácií. 
Kniha je určená všetkým, ktorým 
záleží na rovnoprávnosti nielen pre 
ženy, ale pre všetky ľudské bytosti.
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Buchla mobilom o koleno ešte raz. Sama netušila, 
ako to dokáže, ale šlo to. A ten praskavý zvuk sa jej 
páčil. Opäť buchla a v prstoch pocítila kulminujúcu 
bolesť. Už patrili zasa jej...
Telefón sa začal poškodzovať, no neprekážalo jej 
to. To chcela. Rozbiť tú poondenú haraburdu, ktorá 
nevydržala práve vtedy, keď to najviac potrebovala.
Nemala si toľko volať, hlupaňa! Zasa sa ozvala Du-
chaprítomnosť.
Áno, to nemala. Mala pravdu. Poondená smola. 
Zasa mala pravdu. No i tak ho chcela rozbiť. Vlast-
ne rozmlátiť na cimprcampr a bolo jej jedno, či si 
pritom rozdrví aj vlastné prsty, alebo dokonca ko-
leno. Úplne jedno.
A tak búchala, trepala a s radosťou, ukrytou v mat-
ných dúhovkách, sledovala, ako sa jej dotykový tele-
fón mení na hromadu popukaného, rozlámaného a na 
rôznych drôtikoch visiaceho haraburdia. Ani nechá-
pala, odkiaľ vzala takú silu. Bolela ju už celá ruka... až 
po samotný lakeť. Nič to. Aspoň ju trochu oživila. 
Zahnala sa a odhodila čierne čudo do snehu. Za-
pichlo sa doň a zmizlo v bielom mori. To bolo po-
slednýkrát, čo ho videla. Teraz už môže pokojne 
zomrieť.

Zasa sa vzdávaš? Ako vždy? Aspoň zakrič! Len 
párkrát, na to sily ešte máš! Možno ťa začujú, 
poďme! To nebol najhorší nápad – uvedomila si už 
oslabená a fyzicky zdevastovaná Miška. Skúsila 
teda zvolať:
„Pomóc.“ 
No z hrdla jej vyšla akási hlasová karikatúra da-
ného slova. Sotva sa sama počula.
Pritvrdila, poriadne sa do toho oprela a skúsila 
ešte druhýkrát. Bola strašne unavená a začínalo 
sa jej chcieť spať... No teraz to šlo lepšie. Aj keď ju 
hrdlo štípalo, akoby mala najodpornejší druh an-
gíny. Rozkašľala sa.
Ale skúšala opäť. Dávala si záležať. Ziapala a zvy-
šovala tón, až jej samotnej prišlo choré, ako sa te-
raz snaží. Avšak vrieskala, akoby ju znásilňovali... 
Možno už poslednýkrát zaživa... Bolo predsa jed-
no, či o chvíľu vypľuje dušu, alebo jej z úst potečú 
potoky krvi. Veď mráz sa na ňu chtivo chystal. Už 
si opodiaľ brúsil svoje ľadové nože.
A tak ziapala a volala na všetky strany, ako ešte ni-
kdy predtým. A popritom pomaličky zatvárala oči. 
Chcelo sa jej spať... Išli na ňu neskutočné mdloby, 
akoby si každým výkrikom človeka stojaceho na po-

Biela pani
Úryvok z knihy Biela pani (Brána, 2017) ružomberského spisovateľa Romana Kulicha.

Foto: Radovan Kulich
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kraji najtmavšej priepasti vypúšťala z tela posledné 
zvyšky vitality.
Prýštila von, do mrazu, ktorý ju menil na snehový 
poprašok. Koľko životov už musel takto pohltiť?
Koľko je ich zmenených v tento nekončiaci hl-
bočizný sneh? Veď aj ona sama sa teraz váľa v 
kostiach, svaloch a dušiach mŕtvych ľudí, ktorí 
kedysi v štípajúcom mraze naposledy vydýchli a 
na mesiace s ním splynuli. Kým ich nenašli. Je to 
možné! Už asi blúznila.
Áno, vlastne, bola si tým istá. Počula svoje srdce. 
Veľmi hlasno bilo. Akoby cválalo dolu strmým kop-
com. Bim-bam. Bim-bom... Bim... Bim... Bom... Chce-
la ho silou vôle zastaviť a zmierniť jeho ukrutánske 
tempo, ale nešlo to. Naopak, marilo sa jej, že trieli 
ešte viac. Možno jej aj každú chvíľu vyskočí z hrude.
Zavše otvorila oči, ale viečka mala príliš ťažké a sa-
movoľne jej ich opäť zatváralo. Ako to robieval ke-
dysi jej otec, keď ešte pracoval na Slovensku a pri-
šiel zmorený z roboty. Sedel na gauči, v ruke zvieral 
nedopité teplé pivo a oči mu neustále zatváralo, ob-
čas otváralo... Neskôr ich zasa priklopil... 
A ona ho pri tom veľmi rada pozorovala a potichu 
sa chichotala. Až kým ich nezatvoril nadobro a ne-
odkväcla mu hlava.
Ale Miška teraz nezaspávala. Umierala. Cez mi-
halnice aj čosi dedukovala. Keď ich naposledy 
pootvorila, zdalo sa jej, že zbadala starú známu, 
odpornú straku. Poskakovala popri nej, švihala 
chvostom a kdesi povedľa sa objavili bosé nohy, a 
napokon celé telo Bielej panej. Len tam tak stála 
a ani sa nehla. Do tváre jej však nevidela. Nemala 
sily na to, aby zodvihla hlavu kúsok vyššie.
Preľakla sa, no keď prižmúrila a opäť sa tým sme-
rom pozrela, už nič nezbadala. Len vločky. Tisíce 
vločiek. Státisíce vločiek. Tancovali krutý tanec 
smrti, možno na jej počesť. Tešili sa. Že ju dostali. 
Ďalšiu zablúdenú obeť v horách!

Ach. A teraz ešte čosi začula. Znelo to... skoro ako 
ľudské hlasy! Tie mužské! Vystrašené hlboké hla-
sy, ktoré čosi nezrozumiteľne bľabotali. Alebo nie? 
Ale áno. Bľabotali... A približovali sa k nej.
Bim-bom. Bim-bom. Jej srdce sa začalo spomaľo-
vať... Bim-bam. Postupne chradlo a úplne zhasínalo.
Zastavovalo. 
Takáč sa štveral obrovským nánosom snehu, ktorý 
čerstvo zakryl kosodrevinu, takže sa prebáral cez ko-
náre až po spodnú časť zadku. Akoby tu ktosi naňho 
nachystal celú kolekciu rafinovaných pascí. No veliteľ 
len fučal a zatínal zuby. Hoci pomaly, ale napredoval. 
Za ním sa prebíjal už rozhrnutým snehom Kryso. 
Ani jeden z nich nerozprával. Obaja to počuli. Veľmi 
zreteľne. Skutočne ktosi volal o pomoc. A v tejto od-
ľahlej lokalite to mohla byť len jedna osoba. Preto sa 
ponáhľali, ako to len šlo. Síce by im to, pri pohľade na 
nich, asi nikto neuveril, no naozaj zo seba žmýkali 
všetky fyzické danosti, až do poslednej kvapôčky.
Ale v tej neskutočnej mase zmrznutých kryštáli-
kov sa naozaj rýchlejšie napredovať nedalo. Takáč 
sa zachytával vrcholných konárov zasypaných 
ihličnanov a ako-tak sa dostával cez posypanú 
bielu mizériu vpred.
Kryso, ktorý šiel v tesnom závese za ním, sa nedá-
val zahanbiť, aj keď mal už cestičku priechodnej-
šiu a ako-tak pooranú. No aj on mal čo robiť, aby 
mu svaly na stehnách takmer nezhoreli od vyna-
loženej lopoty.
„Kričí pomóc! Teraz jej už rozumiem!“ zvolal Takáč 
za svoj chrbát.
„Aj ja. Musíme byť, sakra, blízko!“
Napätie medzi nimi a celým mrazivým éterom na-
vôkol doslova pulzovalo. Musela to byť ona! Malá 
Miška Slivecká, ktorá sa dnes stratila cestou do-
mov a oni ju napokon našli! Alebo nie?

Viac o Romanovi Kulichovi sa 
dočítate v Ružomberskom
magazíne 9/2018
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Priamym dôsledkom hospodárskeho a  demografického 
progresu, ktorý mesto Ružomberok zažilo v druhej polo-
vici 19. storočia, neboli len pozitíva. Premena mestečka na 
jedno z  najdôležitejších hospodárskych centier Uhorska 
priniesla aj veci, ktoré miestnych trápili. Jedným z prob-
lémov obyvateľov mesta bol verejný dom. 

Vojna nevestincu priala

Nevestince už v  stredovekom Uhorsku neboli nijakou 
zvláštnosťou. Nachádzali sa v  takmer každom väčšom 
meste. Jeden takýto podnik sa na začiatku 20. storočia 
objavil aj v Ružomberku. Bol to dôsledok zvýšeného počtu 
obyvateľov mesta, vyššej kúpyschopnosti, sekularizácie 
spoločnosti na konci 19. storočia i  toho, že do mesta pri-
chádzali noví obyvatelia, ktorí takéto podniky videli fun-
govať vo veľkých mestách. 

V  neposlednom rade sa v  meste uskutočňovalo viacero 
spoločenských a politických akcií a do mesta prichádzalo 
aj veľa cezpoľných, ktorí využívali aj takéto služby. 

Ružomberský verejný dom začal svoje fungovanie v  roku 
1916, v  druhom roku veľkej vojny. Práve časy vojnového 

konfliktu boli pre verejný dom najprajnejšie. V Ružomberku 
sídlila veľká vojenská posádka a miestny podnikania chti-
vý Ružomberčan pripravil pre vojakov práve takéto spestre-
nie voľného času. Vojaci tak patrili medzi stálych klientov 
podniku. Ružomberok v porovnaní s inými mestami s vo-
jenskou posádkou ale nebol žiadnou výnimkou. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že už len samotná exis-
tencia nevestinca je pre obyvateľov mesta problémom. Až 
hlbší pohľad na jeho fungovanie nám poodhalí, kde bol 
zásadný kameň úrazu. To čo Ružomberčanom vadilo bolo 
umiestnenie verejného domu v úplnom centre mesta. 

„Na prostred mesta, v zaľahlej malej uličke sa nachodí ve-
rejný dom.“ Tými slovami začína správa z miestnych novín 
Slovák. Tie ešte v roku 1920 vychádzali práve v Ružomber-
ku, a konštatuje sa v nich, že magistrát mesta nevie zaru-
čiť obyvateľom nočný pokoj.

Správa z  novín ďalej informuje, že obyvatelia bývajúci 
v  blízkosti viackrát protestovali proti tomuto „domu 
hriechu a sebeckého pôžitkárstva“, no bezúspešne. Pí-
sali mnoho žiadostí, ktoré podpísali „každý statočný 

Polonahé ženštiny vychodia z tohoto domu a urážajú stydlivosť obyvateľov, píše 
sa o ružomberskom verejnom dome v dobovej tlači.

Text: Rastislav Molda     Foto: O ružomberskom nevestinci informovali aj noviny Slovák vychádzajúce v našom meste. Zdroj: Archív Liptovského múzea 
v Ružomberku

Úsmevný príbeh
ružomberského nevestinca
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človek“, ale vedenie mesta ani iné úrady monarchie či 
republiky im nevyhoveli. 

Verejný dom nik nezakázal ani nenariadil jeho presťaho-
vanie do okrajových častí mesta. Obyvatelia tak museli 
podľa periodika Slovák každú noc strpieť „krik, streľbu 
a hulákanie na ulici“. Tým, ktorí bývali v blízkosti verejné-
ho domu sa pravidelne znečisťovali a rozbíjali okná. 

Okrem toho „nevinné malé školské deti musia počúvať 
hriešne slová, polonahé ženštiny vychodia z tohoto domu 
a urážajú stydlivosť obyvateľov“.

Pomohol až nový zákon

Problém obyvateľov ružomberského centra sa čiastočne vy-
riešil až po viac ako dvoch rokoch od spomínanej novinovej 
sťažnosti. V júli 1922 československý parlament prijal zákon, 
ktorého prvoradou úlohou bolo znížiť pohlavné choroby. Do-
cieliť sa to mal zrušením nevestincov v celej republike.

Ružomberský verejný dom bol teda na základe nového zá-
kona zatvorený, no stalo sa tak až 2. októbra. V  ten deň 
jeho zavretie nariadilo vedenie mesta.

Zrušením nevestinca sa celá situácia sa v meste ešte viac 
skomplikovala. Vo verejnom dome pracovalo „šesť ne-
viestok so svojou chlebodarkyňou“. Keďže sa svojho re-
mesla a z neho plynúceho zisku nechceli vzdať, rozhodli 
sa svoje služby ponúkať mimo dovtedajších priestorov. 

„Neviestky každý večer sa zoberú hromadne do mesta 
a rozdeliac si kaviarne, v nich od mramorových stolov vá-
bia ku hriechu. Ani vo veľkom meste! Následok toho je, že 
do istých kaviarní počestnejší ľudia vôbec prestávajú cho-
diť,“ referoval Slovák. 

So svojim úlovkom sa následne presunuli do bývalého 
verejného domu. Celý problém sa tak spoza múrov neves-
tinca presunul na ulicu a  ďalej trápil obyvateľov, preto-
že „dievčatá z  poriadnych rodín, bývajúce v  spomenutej 
štvrti, zapýrené prebehnú ulicou, lebo sa obávajú, že budú 
prepadávané mužmi, hľadajúcimi neviestky. V  podvečer 
vôbec sa ich rodičia boja pustiť na ulicu“.

Ružomberčania sa nevzdávali a  k  vedeniu mesta, poli-
cajnému kapitánovi i  k  majiteľovi nehnuteľnosti vyslali 
deputáciu. Všetci sľúbili pomoc. Celá vec sa v  roku 1922 
vyriešila tak, že majiteľ na základe súdneho rozhodnutia 
nechal „bordelmamu“ s neviestkami vysťahovať.

Neslovenské neviestky, slovenskí zákazníci

Podľa novinovej správy tri zo šiestich neviestok neboli ob-
čiankami Československej republiky a tak ich úrady mohli 
vykázať za hranice. 

Ďalšie tri zase pochádzali z Čiech a tak „už teraz môžu byť 
postrkom poslané do svojich obcí za Moravu, skadiaľ prišli 
skaziť náš svet“. 

Redakcia novín teda z celého problému vinila cudzorodé 
neviestky, no už nekonštatovala že ich zákazníci k  nim 
chodili dobrovoľne a boli to predovšetkým miestni ružom-
berskí chlapi. Ťažko si predstaviť, žeby za neviestkami 
chodili páni spoza hraníc, alebo žeby neviestky svojich 
zákazníkov k niečomu nútili.

Približne pol roka po vysťahovaní obyvateľov nevestin-
ca noviny Slovák opäť bili na poplach: „Počína sa už ho-
voriť, že v  tom istom dome, kde bol nevestinec otvorí sa 
už začiatkom marca , baŕ .“ Totiž takáto situácia nastala 
v iných slovenských mestách. 

Ako celá situácia s barom či nevestincom nakoniec skon-
čila, nie je jasné. V novinách sa už téma ružomberského 
nevestinca nerozoberala. Je preto pravdepodobné, že ve-
rejný tlak zamedzil, aby sa nový podnik otvoril a tak oby-
vatelia dotknutej ulice mohli pokojne spávať.

No a zákazníci ružomberského „domu hriechu a pôžitkár-
stva“ sa museli obzerať po službách v inom kraji.

Autor je historik, pracuje v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

Máte tip na tému? Volajte šéfredaktorovi!
0918 813 185 redakcia@rmagazin.sk

„Neviestky každý večer sa zoberú 
hromadne do mesta a rozdeliac si 
kaviarne, v nich od mramorových 
stolov vábia ku hriechu. Ani vo 
veľkom meste! “

Slovák, 1920
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V meste v roku 2011 vzniklo Ružomberské neprofesionál-
ne divadlo RosaThea, ktoré pôsobí pri občianskom zdru-
žení RosArt. 

Prvýkrát sa predstavili s  hrou M-A-M, ktorej autorom je 
poľský dramatik Krzysztof Choiński. Pokračovali diela-
mi Babyboom, Talenty, Solitaire.sk, Push up 1-3, Jestvuje 
krajina menom víkend? a Bližšie od teba. 

Za sebou majú viacero úspechov. Jedným z nich je vlaňaj-
šie druhé miesto na celoštátnej postupovej súťaži a pre-
hliadke neprofesionálneho divadla dospelých Belopotoc-
kého Mikuláš. Následne sa zúčastnili i  Scénickej žatvy, 
vrcholného festivalu slovenského amatérskeho divadla. 

Tradičnejšie hry

Kým divadlo RosaThea preferuje moderné diela, v  Čer-
novej dávajú prednosť starej dobrej klasike. V repertoári 
Divadelného ochotníckeho súboru (DOS) Máj sú hlavne 
tradičné hry, obvykle z ľudového prostredia. 

Začiatky ochotníckeho divadla, ktoré zvyčajne nacvi-
čí dve predstavenia ročne, siahajú do roku 1905. O  jeho 
vznik sa pričinil významný rodák, kňaz, politik a národ-
ný dejateľ Andrej Hlinka. 

Zo stoviek predstavení, ktoré v Černovej odohrali, spomeň-
me aspoň tie posledné – Kubo pod režisérskou taktovkou 
Evy Jančiovej, Revízor v réžii Róberta Hatalu či veselohra 
Už sú všetci v  jednom vreci, ktorú sa s  hercami podujal 
nacvičiť predseda DOS Máj Pavol Bačkor.

V neďalekej Hubovej sa taktiež môžu pochváliť vlastným 
divadelným ochotníckym súborom, ktorý vznikol v  roku 
1972 a  zaznamenal množstvo úspechov na Slovensku 
i v zahraničí.

Viackrát obsadil prvé tri miesta na Belopotockého Miku-
láši či Palárikovej Rakovej, zúčastnil sa aj Scénickej žatvy. 
Vystupoval v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a iných zahra-
ničných krajinách. Na konte má množstvo individuálnych 
i kolektívnych ocenení.

Aj v  jeho repertoári prevládajú tradičné diela, napríklad 
Všetko naopak od Jána Chalupku, Ženba od Nikolaja Vasi-
lieviča Gogoľa alebo Pacho sa vracia či Na skle maľované.

Storočnica

Likavské ochotnícke divadlo oslávilo v tomto roku sté vý-
ročie založenia. Dovedna odohrali miestni ochotníci 142 

Popri folklórnych skupinách, ktoré sme vám priblížili v májovom čísle Ružomber-
ského magazínu, funguje v našich končinách aj slušný počet divadelných ochot-
níckych súborov.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Ochotníci z Černovej. Zdroj: Autorka

Na dolnom Liptove
to žije aj divadlom
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divadelných hier. Uprednostňujú starú klasiku a komédie. 
V súčasnosti majú 25 aktívnych členov. 

„Najväčší úspech naši divadelníci zažili s divadelnou hrou 
Krvavá svadba, ktorej premiéra bola v roku 2001. Hru na-
študovala a režijne spracovala metodička pre divadlo  Eva 
Štofčíková z  Liptovského kultúrneho strediska v  Liptov-
skom Mikuláši, s  ktorou súbor spolupracuje až dodnes. 
Hra zožala veľký úspech a po víťazstvách na súťažiach sa 
Likavčania dostali na Scénickú žatvu do Martina,“ pribli-
žuje členka súboru Miroslava Raksová.

Hoci sa aktuálne súťaží nezúčastňujú, s veľkou chuťou sa 
divadlu venujú aj naďalej, hrávajú i  v  okolitých obciach. 
Momentálne majú nacvičeného Kuba.

A  čo im divadlo dáva? „Všetky vtipné príhody a  prežité 
humorné zážitky spojené s  nácvikom a  samotnou pre-
zentáciou divadelných predstavení nás posúvajú vpred, 
sú korením nášho života. Robí nám radosť a pomáha nám 
zdolávať problémy všedných dní,“ zhŕňa Raksová.

Prekvapili

Pre divadlo sa už dávnejšie nadchli aj vo Švošove, kde však 
ochotníci fungovali s väčšími prestávkami. Dodnes hrajú 
skôr sporadicky. K poslednému obnoveniu divadelnej tra-
dície v  neveľkej dolnoliptovskej obci došlo pred zhruba 
desiatimi rokmi. Odvtedy nacvičili asi štyri predstavenia.

Obzvlášť pozitívne spomína režisérka Jana Široňová na 
vlaňajšie naštudovanie hry Pani richtárka, ktorú napí-
sal obľúbený slovenský dramatik Ferko Urbánek. Práve 
po jeho dielach siahajú Švošovčania a  iné dolnoliptovské 
ochotnícke súboru veľmi často.

Aj keď im prípravu komplikovali rôzne nepríjemnosti, na-
koniec boli ohlasy na predstavenie nadmieru pozitívne. 
„Keď som to videla na predpremiére, bola som veľmi ne-
spokojná. Počas posledného týždňa sa to však nejak vy-
kryštalizovalo a  na premiére boli herci skvelí, dali to na 
výbornú. Sála bola z  ich výkonu nadšená,“ rozrozprávala 
sa režisérka Široňová.

Prekvapila ju tiež hojná účasť domácich i cezpoľných. „Ka-
pacitu na sedenie máme dvesto miest, nakoniec prišlo asi 
250 ľudí, mnohí museli stáť,“ dodala.

Divadelným smerom sa čiastočne uberá aj novozaložený 
folklórny súbor z Liptovskej Osady, ktorý začal s produk-
ciou autorských hier. 

V  Stankovanoch zase môžete naraziť na Divadlo Bajaja, 
ktoré prvý raz vystúpilo v  roku 2012 s  hrou Kamenný 
chodníček. Pokračovali talianskou komédiou Sluha dvoch 
pánov, francúzskou fraškou Chytráctvo majstra Pathelina 
a  rozprávkovým celkom Kde bolo, tam bolo. Posledným 
predstavením boli Pašiové hry. 

Svoje umenie predviedli nielen doma, ale aj v  Kraľova-
noch, Sučanoch či Ružomberku. „V súčasnosti divadlo ne-
pripravuje žiadnu inscenáciu. Obnovenie činnosti súboru 
neplánujeme, no ani nevylučujeme,“ uviedla jedna zo za-
kladateliek, režisérka a herečka Stanislava Lucká. 

Spomenúť tiež treba Divadelný súbor Fireball pri Základ-
nej umeleckej škole Ľudovíta Fullu či detské divadlo v Hu-
bovej. V Partizánskej Ľupči sa od roku 1994 môžu pochvá-
liť ĽUpčianskym NETRadičným DivaDLOm Lunetrdlo, 
ktoré má svoju dospelácku aj detskú verziu.

stručne

 ‣ Do konca júla je v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku sprístupnená výstava Ča-
rovná moc rastlín.

 ‣ Černovský rodák a spisovateľ Anton Lauček po druhý raz vydal svoj debutový román Zele-
ná modrá.

 ‣ V Galérii Ľudovíta Fullu si do 7. júla môžete pozrieť interaktívnu literárno-výtvarnú výsta-
vu s originálnymi ilustráciami Martiny Matlovičovej a Vlada Krála s názvom Osmijankova 
literárna záhrada.

 ‣ V  Liptovskej Teplej sa začiatkom júna konalo medzinárodné stretnutie medovnikárok. 
Ženy zo Slovenska, z Čiech, Srbska a Rumunska sa oboznámili s tradičnými aj modernými 
technikami zdobenia medovníkov.
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Keď pred vyše päťdesiatimi rokmi vznikol nápad na me-
dzinárodný salón fotografie Fotoforum, hlavným cieľom 
organizátorov bolo zviditeľniť Ružomberok v ťažkých ča-
soch zaznávania mesta.

Druhým cieľom bolo dať možnosť domácim autorom porovnať 
svoje diela s tým najlepším, čo sa v danej dobe na svete vy-
tvorilo a porozumieť tendenciám vo vývoji svetovej fotografie. 

Obidva spomínané ciele sa úspešne podarilo splniť. Viacerí 
domáci autori obstáli so cťou v súťaži s najlepšími svetovými 
fotografmi a Ružomberok sa stal, ako sa to často uvádzalo, 
hlavným mestom fotografie.

Ako šiel čas a  fotografovanie sa rozširovalo, vo Fotoklu-
be dozrievala myšlienka uskutočniť súťaž pre všetkých 
fotoamatérov, nečlenov Fotoklubu. Tento nápad sa dočkal 
úspešnej realizácie v júli 2014. Cielená propagácia sa preja-
vila v úctyhodnej účasti štyridsiatich fotoamatérov. 

Výstava sa uskutočnila v pekných priestoroch Fotoklubu na 
prvom poschodí Liptovského múzea. Porota v zložení Michal 
Slašťan, Martin Hromada, Štefan Ižo a Fedor Polóni udelila päť 
cien, hlavnú získal Miroslav Schreiber. Nezvyklou formou ka-
talógu autorov a ich fotografií sa stal tzv. katalógoplagát.

V nasledovných rokoch sa aj pre problémy s vedením Lip-
tovského múzea nepodarilo úspešnú súťaž zopakovať. 
Problémy vyústili do vynúteného premenovania Fotoklu-
bu na Fotoklub RK 1924, straty Fotogalérie a nakoniec i do 
odchodu z Liptovského múzea.

Druhý ročník tejto zaujímavej súťaže sme obnovili až 
v  roku 2017 s  využitím modernej digitálnej techniky. 

Fotoklub RK 1924 vyhlásil už štvrtý ročník populárnej fotografickej súťaže.

Text: Fedor Polóni     Foto: Jaroslav Moravčík

Ružomberčania fotografujú
už po štvrtýkrát

Peter Antol: Požehnanie úrody slnečným kúpeľom
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Hrádocká IT firma WEGA a  jej riaditeľ Miroslav Tre-
páč nám na účely spomínanej súťaže poskytli firemný 
software. Táto zmena síce niektorých autorov zaskočila, 
no prechod väčšina úspešne zvládla. 

Aj porota bola na úrovni doby – digitálna, prostredníctvom 
internetu. Členmi poroty boli mimoružomberskí majstri 
fotografie Ján Greš, Leo Baňas a Vlado Škuta. 

Vyvrcholením súťaže bol Galavečer v  ružomberskej sy-
nagóge. Výborný RK Jazz Band vytvoril fantastickú at-
mosféru pri udeľovaní cien najlepším autorom. Niekoľkí 
z účastníkov sa stali členmi Fotoklubu RK 1924, omladili 
tak kolektív a priniesli nové nápady. 

Tento vedľajší efekt značne vylepšil úroveň tvorby Fo-
toklubu. V tradičnom katalógoplagáte boli uvedení všetci 
autori a výber ich prác.

V snahe rozšíriť povedomie o tejto súťaži sme sa rozhodli 
navyše zrealizovať reprízu v  luxusných priestoroch Uni-
verzitnej knižnice KU s hojnou účasťou študentov.

Rok 2018 priniesol tretí ročník súťaže pre nečlenov 
Fotoklubu so štandardným názvom Ružomberčania 
fotografujú 3. Medzi významných sponzorov tejto sú-
ťaže sa iniciatívne pridal kandidát na primátora mesta 
Robo Kolár. 

V rámci mestského jarmoku sa v bývalej cukrárni konala 
výstava výberu prác z  vlaňajšieho ročníka Ružomberča-
nov. Súčasťou tejto výstavy bola aj súťaž pre návštevníkov 
Poznaj svoje mesto s účastníckymi magnetkami. Zo všet-
kých účastníkov súťaže bolo vylosovaných desať šťast-
livcov. Tí dostali unikátny kalendár Fotoklubu RK 1924, 
ktorý bol vydaný len v 30 exemplároch. 

Na jarmoku sme vďaka vyššie spomenutému sponzorovi 
mali aj fotostan, kde sa návštevníci mohli odfotografovať 
na pozadí mesta. Takáto intenzívna propagácia sa prejavi-
la na veľkom počte prihlásených fotoamatérov. Po treťom 
ročníku prešlo súťažným procesom 65 účastníkov, čo je na 
tridsaťtisícové mesto slušný úspech.

Záverečný Galakoncert bol s  tradične dobrým RK Jazz 
Bandom v  plnej synagóge. Ceny usporiadateľov aj spon-
zorov sa ušli tým najlepším, každý z  účastníkov mal na 
výstave aspoň jednu fotografiu.

Súťaž Ružomberčania fotografujú 3 sa úspešne skončil 
a  už sa chystá štvrtý ročník. Organizácia prijímania fo-
tografií sa nezmenila, fotografie sa naďalej prijímajú pro-
stredníctvom softwaru firmy WEGA. V pôvodnom zlože-
ní zostáva aj osvedčená porota a hlavnými sponzormi sú 
i naďalej Mesto Ružomberok a Robo Kolár. 

Čitateľov a  priaznivcov Ružomberského magazínu pozý-
vame do súťaže, vyskúšať si svoje fotografické schopnosti. 

Bližšie informácie a propozície súťaže nájdete na klubovej 
stránke www.fotoklub.sk.

Bartolomej Kamenik: List

Vladimír Krno: Debata

Miroslav Kochlica: Strecha
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Všetko začalo nevinne ako tradičný večerný futbal po prá-
ci. Zle jazyky hovoria, že muži hrajú futbal, aby mali dôvod 
ísť potom na pivo. Chodili aj títo chalani.

„Stretávali sme sa kade-tade po Bratislave, až prišiel taký 
nápad, že by sme sa mohli ako Ružomberčania stretnúť 
a zahrať si spolu,“ začína rozprávanie o stretávaní Liptá-
kov žijúcich v Bratislave Andrej Kostroš.

Zväčša študenti žijúci v  Bratislave povyťahovali z  tele-
fónov kontakty, obvolali sa, prenajali telocvičňu a  začali 
mastiť futbal. 

„Hrávali sme raz týždenne o 22. hodine v Mlynskej doline. 
Potom ešte pivo a domov sme chodili neskoro v noci. Skôr 
sme nemohli vybaviť telocvičňu. Tento čas bol zlý aj kvôli 
tomu, že nie vždy sme sa dokázali zísť,“ ozrejmuje Hrbol-
tovčan Andrej Kostroš dôvody, prečo začali Liptáci žijúci 
v Bratislave premýšľať nad niečím prijateľnejším.

Vhod prišla novoexistujúca liga malého futbalu. Na jeseň 
2015 sa do 3. ročníka prihlásili aj Liptáci. „Majo Kratka, kto-
rý nás začal organizovať, sa pýtal vo facebookovej skupine, 
aký si dáme názov. Môj brat odpísal, že ako chcete. Majo to 
vzal, a tak sa voláme Ako chcete,“ opísal príbeh vzniku fut-
balového tímu zloženého predovšetkým z chalanov pochá-
dzajúcich z Ružomberka a okolia Andrej Kostroš.

Od študentov k pracujúcim

Nešlo o to, že by sme chceli byť len Ružomberčania alebo 
Liptáci, ale začali sme hrávať ako partia chalanov, ktorá 
sa poznala zo stredných škôl z Ružomberka alebo z futba-
lových klubov tu v okolí, kde sme v mladosti hrávali,“ vy-
svetľuje genézu lokálnosti tímu Černovčan Pavol Jeleník.

V tíme je stále okolo 14 hráčov. Prirodzene pribúdajú aj od-
búdajú. V závislosti od toho, kto ešte v Bratislave zostáva 
alebo má čas.

„Začínali sme ako študenti. Postupne sa to zmenilo a dnes 
je väčšina z  nás pracujúca. Každý niekoho pozná, tak si 
zavoláme a  takto postupne dopĺňame stavy. Ešte sa ne-
stalo, aby niekto odišiel, lebo sa mu nepáčilo. Vždy sú za 
tým len pracovné alebo rodinné povinnosti,“ vraví Kostroš 
o tíme, v ktorom majú aj dvoch „legionárov“. Tak nazývajú 
chalanov, ktorí nie sú z Liptova. 

Ligu hrajú od pondelka do štvrtka, vždy večer na ume-
lej tráve na Pasienkoch. „Práve to je dôležité – po práci 
a v čase, keď sú chalani v Bratislave. Lebo mnohí cestujú 
na víkend domov. Alebo hrajú klasický futbal a dedinské 
ligové súťaže,“ dopĺňa Kostroš.

Nemajú výkonnostné kritériá, aj keď, kto sa k  nim chce 
pridať, by do lopty kopnúť mal vedieť. Aj preto zatiaľ vždy 

Partia Liptákov, ktorá študuje a pracuje v Bratislave, to dotiahla až k usporiada-
niu charitatívneho futbalového turnaja.

Text: Peter Kravčák     Foto: Tím Ako chcete počas Majstrovstiev Slovenska v malom futbale. Zdroj: Andrej Hrušovský

Ako dolnoliptáci dobyli 
bratislavskú Top ligu
malého futbalu
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oslovili ľudí, ktorých niekto z nich odporučil, a tak vedeli, 
že sa im dá veriť. 

V tíme je právnik, chalani z IT sektora, účtovník, zastúpe-
né je aj bankovníctvo, hotelierstvo no najviac je telocviká-
rov a stavebných inžinierov. Najstarší je Peter Ondruš zo 
Švošova. Má 42 rokov. 

„On a Majo Kratka majú aj deti. Môžeme tak povedať, že sú 
medzi nami už aj otcovia,“ smeje sa Jeleník.

Majú medzi sebou aj „skoroprofesionála“. Mikuláš Bum-
bera hrával ešte za dorast MFK, teraz pomáha rodákom 
v Bratislave. Futbalom si privyrába v Rakúsku.

Z tretej ligy k víťazstvu

Keď začínali v roku 2015, museli sa prebíjať z  tretej ligy. 
Podarilo sa im to za dve sezóny. O ďalšie dve bratislavskú 
Top ligu malého futbalu vyhrali. Bolo to na jeseň 2017.

„U nás trvá jedna sezóna tri mesiace. Za rok stihneme dve 
sezóny. Jesennú a  jarnú. V najvyššej súťaži sme odohra-
li zatiaľ štyri z ôsmich sezón. Skončili sme tretí a raz aj 
prví,“ menuje úspechy Kostroš.

Pre komplexný obraz treba povedal, že 1. liga je len jedna a je 
v nej desať tímov. V druhej lige je už 22 tímov, ktoré sú rozde-
lené do troch skupín. V tretej lige je v štyroch skupinách 33 
tímov. A súťaž má aj najpočetnejšiu štvrtú ligu. Dokopy hrá 
súťažný malý futbal v Bratislave takmer stovka družstiev. 
Ružomberčania sa pohybujú stále medzi najlepšími.

Top liga je asi najväčšia v  Bratislave. Nie je však jediná. 
Malý futbal má množstvo odnoží a aj vo svete sú majstrov-
stvá sveta v rôznych z nich. „Zmenia rozmer brány, počet 
hráčov, rozmery ihriska, pravidlo vhadzovania či kopania 
autov a už je to iný malý futbal,“ približuje mladík, ktorý je 
v ružomberskom tíme v Bratislave od začiatku.

Got Cup

Ako víťazi sa v roku 2017 mohli zúčastniť aj turnaja Ligy 
majstrov v Slovinsku. Jediné, čo však dostali, bolo právo 
účasti. Cestu, ubytovanie, štartovné a všetky ďalšie výda-
je by si museli platiť sami. Preto možnosť nevyužili. 

Pre podporu tímu skúšali osloviť aj viacerých sponzorov 
a partnerov. „Pomohol nám Dušan Tittel a MFK Ružombe-
rok. Dostali sme dresy, pomohli nám so štartovným. Vý-
razná bola ich pomoc pri turnaji Got Cup, ktorý sme urobili 
cez Vianoce v Ľubochni,“ vyťahuje spomienku na benefič-
ný turnaj malého futbalu Andrej Kostroš.

Aj táto myšlienka vznikla pri pive po jednom zo zápasov. 
„Vytvorili sme charitatívny turnaj. Našli sponzorov, prida-

li zbierku, tržbu z turnaja a vyzbierali viac ako 2 800 eur, 
ktoré sme venovali trom rodinám okrese, ktoré potrebo-
vali pomôcť,“ spomína na poslednú zimu a vydarené pod-
ujatie v telocvični ľubochnianskej školy Andrej Kostroš.

Peniaze venovali detskej klinike ÚVN v  Ružomberku, 
ťažko zdravotnej skúšanej rodine z  Liptovskej Lúžnej 
a 12-ročnej Silvii s rázštepom chrbtice, ktorá potrebovala 
vybudovať bezbariérový vstup do domu.

„Stretlo sa množstvo ľudí, ktorí žijú mimo Liptova. Máme 
dobrú odozvu, všetkým sa páčilo, a preto budeme uvažo-
vať aj nad pokračovaním turnaja,“ dodal Andrej Kostroš, 
jeden z organizátorov a člen futbalového tímu Ako chcete 
z bratislavskej ligy malého futbalu.

Logo Ako chcete.

Viac o charitatívnom Got Cupe 
nájdete na stránke rmagazin.sk
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Leto je pre mňa spojené predovšet-
kým s  letnými prázdninami. Sedel 
som pred pár dňami podvečer s  na-
šim starším synom v záhrade. Má 14 
rokov. Rozprávali sme sa a on hovorí: 
„Ocino, ako ten školský rok rýchlo 
ubehol.“ „A  prázdniny vám ubehnú 
ešte rýchlejšie,“ odpovedal som mu. 

Teším sa z  ich voľna. Školský rok so 
všetkým školskými a mimoškolskými 
povinnosťami je pre deti naozaj nároč-
ný. Dopoludnia škola, popoludní krúž-
ky, hudobné nástroje, plaváreň a samo-
zrejme príprava na ďalší školský deň. 

Spolu s ostatnými rodičmi a starými 
rodičmi sa pred letnými prázdninami 
stretávame na záverečných predsta-
veniach, kde môžeme vidieť a počuť, 
čomu sa naše deti venovali počas 
roka. My sme absolvovali záverečné 
prehrávky Súkromnej základnej ume-
leckej školy Jánoš, kde Andrej hral na 
basovej gitare a Viktor na klavíri, ako 
aj krásne predstavenie folklórneho 
súboru Liptáčik, ktoré bolo tentokrát 

na motívy z  Liptovských Revúc, kde 
Viktor tancuje. 

A popri tom som sa už spolu s nimi te-
šil na čas prázdnin, keď si budú môcť 
užiť bezstarostný čas a čerpať silu do 
ďalšieho roka.

Prajem všetkým deťom krásne bez-
starostné leto. Leto plné nových zá-
žitkov, nových priateľstiev. Nech sa 
všetky deti vrátia do školských lavíc 
v  septembri oddýchnuté, pripravené 
zvládnuť ďalší školský rok.

Leto
Robo Kolár

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



Kalendárium
Prehľad podujatí na rok 2019

v meste a okolí
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skvelého čítania na
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