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Milé Ružomberčanky, milí Ružomberčania,
pomaly sa nám „zvianočnieva“. V meste a obciach pribudla 
blikajúca výzdoba, banky ponúkajú pôžičky na darčeky, 
obchodné reťazce výhodné splátkové kalendáre, super-
markety lákavé zľavy. Marketing funguje na plné obrátky.
A tak sa pred sviatkami pokoja ideme doslova pretrhnúť. 
Z každej strany na nás tlačia, že Vianoce sú dokonalé len 
vtedy, ak si poriadne buchneme po vrecku. 
Korene tohto sviatku však siahajú do doby, kedy materiál-
nym zabezpečením spoločnosť veľmi neoplývala. Poslanie 
Adventu a Vianoc malo vtedy skôr sociálny rozmer. 
V súčasnej dobe sme si zachovali pár zvykov, ktorých vý-
znam sme však zatlačili do úzadia. Často zabúdame na to, 
že tieto dni sú časom lásky, pohody, vzájomného porozu-
menia a v neposlednom rade úprimnej radosti z narodenia 
Božieho Syna.
Tento rozmer Vianoc pripomína aj rozhovor so známou 
etnologičkou Katarínou Nádaskou, ktorý nájdete na 
stránkach nášho časopisu. Rozprávali sme sa tiež s ru-
žomberskou medovnikárkou a mladou dobrovoľníčkou 
z Liptovských Sliačov, navštívili sme aj obetavé rehoľné 
sestry pomáhajúce ľuďom bez domova. V rubrike História 
si môžete prečítať o rodine Munkovcov.
A pre tých, ktorí majú Vianoc plné zuby už pred Vianocami, 
je tu veľká téma o výstavbe novej mestskej plavárne alebo 
článok o možnostiach lyžovačky v okolí Ružomberka.
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok vám v mene celej 
redakcie želá
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Najdôležitejším bodom programu 
posledného tohtoročného zasadania 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo v polovici decembra, bolo pri-
jatie rozpočtu a  schválenie plánu in-
vestičnej výstavby na nasledujúci rok.

Rovnako ako po minulé roky bude 
mesto hospodáriť s  vyrovnaným roz-
počtom. Plánované príjmy a  výdavky 
sa pohybujú na úrovni 25,2 milióna eur. 
S  vyváženým nakladaním s  finančný-
mi prostriedkami sú spokojní všetci 
poslanci. Naopak, na absentujúce rozvo-
jové projekty sa spustila spŕška kritiky. 

„Vyzdvihujem pripravenosť rozpočtu 
a jeho spracovanie po vecnej aj obsahovej 
stránke. Zároveň mi však chýba odvaha 
zo strany vedenia mesta prijať nejaký 
rozumný úver na rozvojové programy,“ 
uviedol poslanec Ľubomír Kubáň, podľa 

ktorého je Ružomberok natoľko finanč-
ne zdravým mestom, že úver by preňho 
nepredstavoval žiadne riziko. „Lebo 
takto síce hospodárime vyvážene, ale 
nič zásadné sa v tomto meste nerobí.“

Nespokojnosť s  málo dynamickým 
rozvojom mesta prezentovali aj ďal-
ší poslanci. „Som v  mestskom za-
stupiteľstve prvé volebné obdobie 
a musím konštatovať, že z investič-
ných akcií mesta sa nám nepodarilo 
realizovať takmer nič. Môže za to 
vedenie mesta, ktoré je výkonným 
orgánom, a  najmä primátor, ktorý 
je hlavným manažérom,“ kritizoval 
poslanec Patrik Habo.

„Prečo sme sa o  investičných akci-
ách aj v  minulosti nerozprávali tak 
vehementne ako dnes?“ pýtal sa zasa 
poslanec Miroslav Kerdík. 

Investičné akcie za státisíce eur

Nespokojnosť poslancov vyústila do pre-
sadenia viacerých veľkých investičných 
akcií, ktoré zastupiteľstvo schválilo pre 
nasledujúci rok. Keďže plán investičnej 
výstavby, ktorý na rokovanie predložilo 
vedenie mesta, sa poslancom zdal málo 
ambiciózny, navrhli doplniť ďalšie akcie 
v celkovej výške 1,35 milióna eur. 

Spolu, s pôvodne plánovanými inves-
tičnými nákladmi 2,4 milióna, by tak 
mesto malo v  nasledujúcich mesia-
coch preinvestovať 3,75 milióna eur. 
Medzi najväčšie plány patrí vybudo-
vanie cyklochodníka a spevnenie uli-
ce D. Makovického, výstavba kompo-
stárne či rekonštrukcia pešej zóny.

Primátor Igor Čombor sa však na 
poslanecké plány pozerá skepticky. 
„Nie všetky investičné akcie, ktoré 

Výstavba kompostárne, rekonštrukcia pešej zóny, revitalizácia Kalvárie. Mesto chce 
toho v nasledujúcom roku stihnúť viac, ako počas predchádzajúcich troch rokov.

Text: Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák

Radnica plánuje miliónové 
investície. Väčšinu z nich 
dotiahne až budúce vedenie mesta
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zastupiteľstvo schválilo, sú realizova-
teľné v roku 2018. Príprava niektorých 
akcií bude taká dlhá, že v  budúcom 
roku na nich ani nebudeme potrebo-
vať finančné krytie,“ uviedol Čombor 
pre Ružomberský magazín.

„Ak sa nám ale podarí realizovať 
aspoň úvodné etapy týchto akcií, 
pripravíme tým výhodnú štartova-
ciu pozíciu pre nového primátora,“ 
myslí si primátor. „Jediná reálna 
veľká investícia, ktorá by mala byť 
uskutočnená v roku 2018, je výstavba 
kompostárne,“ konštatuje primátor. 
„Celá investičná akcia je viazaná na 
grantové prostriedky z ministerstva 
životného prostredia vo výške 1,6 
milióna eur, ku ktorým mesto priloží 
ďalších 400-tisíc. Ak by sme to ne-
stihli, peniaze z  grantu by prepadli, 
čo sa nesmie stať.“

Optimistickejší pohľad má poslanec 
Ján Bednárik. „Kalvária, Mariánske 
námestie a oprava pešej zóny by mali 
byť v nasledujúcom roku zvládnuteľ-
né akcie,“ myslí si Bednárik.

Primátorov odpočet

Na otázku, či za zvýšenou aktivitou 
poslancov netreba vidieť blížiace sa 
komunálne voľby v  nasledujúcom 
roku, primátor Čombor odpovedal, že 

v politike bývajú úspešní práve tí, kto-
rí toho veľa nasľubujú. 

Odmieta však, že aj mnoho jeho pred-
volebných sľubov vyšlo naprázdno. 
„Naštartovali sme proces individuálnej 
bytovej výstavby. Desiatky rokov sa 
v tejto veci nekonalo, až nám sa to po-
darilo prelomiť. Na konci môjho funkč-
ného obdobia budem môcť odovzdať 
pripravené parcely, na ktorých sa môže 
začať stavať,“ argumentuje Čombor.

„Ostane po mne klientske centrum 
v  bývalej administratívnej budove 
Mondi SCP. Aj keď nebude otvo-
rené počas môjho funkčného ob-
dobia, nikto nebude môcť poprieť, 
že sa to podarilo realizovať vďaka 
mne. Podarilo sa mi rozhýbať aj vý-
stavbu diaľnice a  oživiť myšlienku 
rýchlostnej cesty popri Ružomber-
ku, s čím sa už takmer nepočítalo,“ 
pokračuje vo vymenúvaní svojich 
úspechov primátor, podľa ktorého 
sa výstavba úseku D1 pri Ružomber-
ku reálne rozbehne už vo februári.

„Pravdepodobne sa mi do konca funkč-
ného obdobia podarí spojazdniť aj pro-
tónové centrum vo vojenskej nemocni-
ci, okolo ktorého boli veľké problémy,“ 
hovorí Čombor s tým, že v Ružomberku 
by malo vzniknúť jedinečné medziná-

rodné centrum preventívnej, prediktív-
nej a personalizovanej medicíny.

Na pripomienku, že všetko sú to len 
plány, ktoré zatiaľ neboli dotiahnuté 
do úspešného konca, Čombor reago-
val konštatovaním, že kto sa snaží 
pohnúť vecami dopredu, musí čeliť 
množstvu problémov a neochoty.

Priznáva si však neúspech v  tom, že 
sa mu do mesta nepodarilo pritiahnuť 
veľkého súkromného investora. „Je 
to ale dôsledok nedoriešenej cestnej 
infraštruktúry,“ vysvetľuje primátor, 
ktorý zároveň vyzdvihuje 310-milióno-
vú investíciu, ktorá má prísť do Mondi 
SCP. Vďaka nej údajne vznikne až tri-
tisíc dočasných pracovných miest, na 
ktoré neskôr môže nadviazať 100 – 200 
nepriamych pracovných pozícií.

Kandidatúru nateraz odmieta

Na priamu otázku, či plánuje opätovne 
kandidovať v budúcoročných primátor-
ských voľbách, Čombor odpovedal, že je 
to veľmi nepravdepodobné. „Ale nikdy 
nehovor nikdy,“ dodal veľavravne. 

Zároveň skritizoval, že sa „ešte ani 
neskončil kalendárny rok a už sa ob-
javujú kadejaké prognózy, koľko bude 
kandidátov na primátora, kto vyhrá 
a podobne. Tento virvar sa mi zdá na-
ozaj predčasný,“ dodal primátor.

Desať najväčších investičných akcií mesta
naplánovaných na rok 2018
vybudovanie cyklochodníka a spevnenie ulice D. Makovického....................................................................... 550-tisíc eur

výstavba kompostárne........................................................................................................................................... 400-tisíc eur

rekonštrukcia pešej zóny (Podhora, Mostová)..................................................................................................... 300-tisíc eur

rekonštrukcia Mariánskeho námestia................................................................................................................. 250-tisíc eur

cyklochodník do Hrabovskej doliny....................................................................................................................... 250-tisíc eur

oprava strechy na ZŠ Dončova............................................................................................................................... 211-tisíc eur

revitalizácia Kalvárie.............................................................................................................................................. 200-tisíc eur

rekonštrukcia MŠ Za dráhou.................................................................................................................................. 200-tisíc eur

rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova............................................................................................................................. 100-tisíc eur

rekonštrukcia cestnej komunikácie v Hrabovskej doline................................................................................... 80-tisíc eur



6 - spravodajstvo

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Plánujú oživiť železničnú trať od stanice
po začiatok Cyklokorytničky

Koncom novembra, na sviatok svätej Kataríny, patrónky 
železničiarov, sa uskutočnila skúšobná jazda od Hlavnej 
stanice po Malé nádražie, ktorá potvrdila, že železničná trať 
v tomto úseku je zjazdná. Absolvovalo ju takmer štyridsať 
záujemcov na motorovom vlaku Hurvínek z roku 1951.

„Lístok si zakúpili aj ľudia od Košíc či Nitry, ktorí sa cez 
železničiarov dozvedeli, že sa chystá oživenie legendár-
neho Korýtka,“ priblížil architekt Vavrinec Kendera, 
jeden z nadšencov, ktorí sa pokúšajú o obnovenie nevy-
užívanej trate.

Existujúci úsek prechádzajúci mestom plánujú sprevádz-
kovať pre letnú víkendovú turistiku, čím by nadviazali na 
úspešný projekt Cyklokorytničky. „Bolo by to možné už 
v lete 2018, kedy si zároveň pripomenieme 110. výročie tra-
te Ružomberok – Korytnica,“ uviedol Kendera.

Vzhľadom na to, že trasa je v  súčasnosti prejazdná len po 
zastávku Malé nádražie, treba ešte prekonať tri priecestia, 
ktoré nie sú udržiavané. „Musíme administratívne doriešiť, 
aby sme sa dostali na cieľovú stanicu, ktorou by malo byť 
parkovisko pri bývalej zápalkárni, kde je aj nástupný bod na 
Cyklokorytničku,“ vysvetlil Kendera a doplnil, že na pripoje-
nom vagóne bude možné odviesť aj bicykle.

Počas letnej sezóny by tak každú sobotu a nedeľu mohla na 
tejto trase fungovať kyvadlová doprava v hodinových inter-
valoch. V cieľovej zastávke a prípadne aj počas jazdy by chceli 
prevádzkovatelia zabezpečiť sprievodný kultúrny program.

Jazdilo by sa na vlaku Hurvínek, ktorý sa najviac podobá 
pôvodnej dieselovej úzkorozchodnej mašine T47 premáva-
júcej na trase Ružomberok – Korytnica. Pre túto alternatívu 
sa rozhodli, keďže terajšia trať už nie je úzkokoľajná.

Skupina ružomberských nadšencov chce počas letných víkendov obnoviť kyvadlovú dopravu na historickom vláčiku od 
železničnej stanice po bývalú zápalkáreň. Mohlo by sa tak stať už najbližšiu letnú sezónu.

Text: Anna Šenkeríková

stručne

 ‣ Socha Immaculaty na Námestí Andreja Hlinku, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou.

 ‣ Katolícka univerzita udelila čestný titul doctor honoris causa spolumajiteľovi Mondi SCP a spon-
zorovi školy Milanovi Fiľovi.

 ‣ Začiatkom decembra sa uskutočnilo prvé zasadanie novozloženého Zastupiteľstva Žilinského samo-
správneho kraja. Ružomberok zastupujú piati poslanci – Karol Javorka, Ľubomír Kubáň (obaja nezá-
vislí), Michal Slašťan, Ján Bednárik (obaja KDH) a Dušan Lauko (SNS).

 ‣ Internát na Námestí Andreja Hlinku prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá by mala byť ukonče-
ná v priebehu februára budúceho roku.

 ‣ V polovici novembra slávnostným galavečerom vyvrcholila súťaž krásy Miss Liptov. Zvíťazila 19-ročná 
Michaela Balážová z Bobrovca.

 ‣ Dom UNESCO vo Vlkolínci by mal byť sprevádzkovaný ešte pred začiatkom letnej sezóny.
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Spájanie síl pre rozvoj
dolného Liptova
Dolný Liptov je všeobecne známy svojou zaujímavou históriou, krásnou prírodou 
a potenciálom rozvoja v rôznych oblastiach do budúcna. O to, aby sa obyvatelia 
dolného Liptova cítili doma ešte lepšie a región napredoval, sa snaží aj Miestna 
akčná skupina (MAS) Dolný Liptov.

Už v roku 2014 vzniklo Občianske združenie ,,Partner-
stvo pre MAS Dolný Liptov“, ktoré sa utvorilo na zákla-
de úsilia viacerých aktívnych rodákov z tohto regiónu, 
snažiacich sa docieliť koordinovanú prosperitu tohto 
územia. Jednotlivé potreby obyvateľov dolného Liptova 
sa zisťovali počas spoločných workshopov, dotazníko-
vých prieskumov, seminárov a  osobných konzultácií. 
Dôležitými princípmi bolo najmä zapojenie verejnosti 
a  pochopenie základného poslania – teda spájanie síl 
pre rozvoj územia, čo je aj základné motto tohto občian-
skeho združenia. 

Spomínaný projekt je založený na verejno-súkromnom 
partnerstve, ktorého verejný sektor vytvorili zástupcovia 
obcí na území Ružomberského okresu, čiže z 25 obcí okre-

su je členom združenia 24 z  nich. Súkromno-občianska 
zložka sa paralelne vytvárala s formovaním už spomenu-
tého verejného sektora a  tvoria ju vyrovnane zastúpené 
sektory miestnych podnikateľov, živnostníkov, urbariáty, 
poľnohospodárske podniky i  občania. V  súčasnosti má 
združenie 58 členov verejno-súkromného partnerstva, 
pričom verejný sektor je zastúpený 41,38 %. Súkromný 
podnikateľský sektor zastupuje 32,76% a občiansku časť 
tvorí 25,86%. Tým je dodržaný percentuálny pomer rozho-
dovania, pretože ani orgány verejnej moci, ani žiadna iná 
záujmová skupina nemá viac ako 49% hlasovacích práv. 

Fungovanie a ciele MAS Dolný Liptov

Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 
umožnilo, po tri a  pol ročnom úsilí, MAS Dolný Liptov 

Text: Inzercia     Foto: MAS Dolný Liptov
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čerpať prostriedky zo zdrojov Európskej únie v nadchá-
dzajúcich rokoch 2018 – 2023. Združenie je mimovládne, 
nepolitické a nezávislé, snažiace sa o napĺňanie cieľov 
na danom území a  to realizáciou miestneho rozvoja 
vedeného komunitou. Ide o  inovatívnu metódu nazva-
nú CLLD (Community Lead Local Development), ktorá 
podporuje regióny vytváraním partnerstiev na princípe 
zdola nahor a na základe nástroja LEADER. Táto stra-
tégia je založená na rozhodovaní o  podpore projektov 
miestnych subjektov, následne ich monitoruje a snaží sa 
napĺňať spoločné rozvojové projekty a programy. ,,Výho-
dou tohto princípu je zapojenie miestnych aktérov, ktorí 
poznajú miestne problémy a  nevyhnutnosťou úspechu 
projektu je vzájomná spolupráca členov a sektorov,“ ho-
vorí predseda MAS Dolný Liptov Rastislav Horvát. 

Kde ste sa už mohli s MAS Dolný Liptov stretnúť a aké sú 
jej aktivity? 

Činnosti a  rôzne aktivity MAS Dolný Liptov ste si 
mohli všimnúť pri ich rôznych spolu- organizátorských 
a  sponzorských aktivitách. Už v  lete to bol v  Čutkove 
organizovaný športový deň pre najmenších s  názvom 
Po stopách ovečky Valašky. Pre materské a  základné 
školy vyhlásilo združenie výtvarnú súťaž Spájame sa 
pre rozvoj dolného Liptova, do ktorej sa zapojilo až 174 
súťažných prác. Na tohtoročnom jarmoku mesta malo 
občianske združenie svoj informačný stánok, kde mohli 
občania vyplniť krátku anketu a  porozprávať sa o  lo-
kálnom rozvoji. MAS Dolný Liptov takisto registruje 
remeselníkov z  regiónu, ktorí sú evidovaní v Katalógu 
výrobcov lokálnych produktov dolného Liptova. ,,Všetci 
remeselníci a výrobcovia, ktorí sú registrovaní v kataló-
gu, môžu zviditeľniť svoju tvorbu na rôznych lokálnych 
podujatiach. Našou ambíciou do budúcna je na základe 
tohto katalógu vytvoriť značku regionálneho produktu 
dolný Liptov,“ vysvetľuje Rastislav Horvát. 

Spolupráca a vízia do budúcnosti 

Pre rozvoj regiónu je dôležitá aj spolupráca so samo-
správami. Z  tohto hľadiska bolo dôležité rokovanie 
s  novou župankou Žilinského samosprávneho kraja, 
Erikou Jurinovou, s  ktorou sa stretlo šesť vybraných 
hostí z nášho kraja, ktorí riešili témy súvisiace s duál-
nym vzdelávaním, regionálnym a dopravným rozvojom, 
stavebníctvom a víziou života v kraji. Medzi vybranými 
hosťami bol aj predseda MAS Rastislav Horvát, ktorý, 
okrem iného, mal možnosť otvoriť témy regionálneho 
rozvoja a predstaviť víziu a ciele MAS Dolný Liptov na 
najbližšie programové obdobie. 

Do budúcna bude združenie pokračovať vo svojich ak-
tivitách a ďalej podporovať rôzne oblasti, napríklad in-
vestíciami do poľnohospodárskych podnikov, zlepšova-
nia lesného hospodárstva, do výskumu a  inovácií, ale 
tiež do rozvoja infraštruktúry či občianskej vybavenosti 
v  obciach dolného Liptova. Všetky aktivity MAS  Dol-

ný  Liptov budú zamerané na zlepšovanie životných 
podmienok obyvateľov a tvorbu atraktívneho životného 
prostredia v členských obciach, zvyšovanie vzdelanost-
nej úrovne obyvateľov a v neposlednom rade aj na tvor-
bu pracovných miest. ,,Podporou rozvoja občianskych 
aktivít a  iniciatív, rozvojom práce s  deťmi, budovaním 
povedomia o miestnej histórii, zvykoch a tradíciách, bu-
dovaním vzťahu k životnému prostrediu a ďalšími akti-
vitami chceme dosiahnuť rozvoj nášho regiónu,“ dopĺňa 
Rastislav Horvát. 
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Pred minuloročnými Vianocami žilo 
mesto diskusiou, či stavať novú pla-
váreň alebo rekonštruovať starú. 
Poslanci sa napokon rozhodli pre 
prvú možnosť a  zaviazali primátora 
zostaviť pracovnú skupinu zloženú 
z poslancov, ktorá bude spolupracovať 
na príprave architektonickej súťaže. 
Primátorovi zároveň odporučili, aby 
súťaž prebehla v externej réžii. 

Rýchly rozbeh

Už na marcovom zastupiteľstve ve-
dúci Oddelenia investícií Mestského 
úradu Pavol Dobrodej informoval, že 

všetky prípravné práce sú ukončené 
a  pozemky vedľa zimného štadióna 
sú pripravené.

Mesto medzitým poverilo prípra-
vou architektonickej súťaže spo-
ločnosti 2021 architekti a  VO SK. 
Prvá mala dohliadať na architekto-
nické a  druhá na legislatívne pro-
cesy. Primátor zároveň vymenoval 
poslaneckú skupinu vedenú Mi-
lanom Šlávkom, ktorá mala obom 
spoločnostiam tlmočiť predstavy 
mesta – čo všetko má v plavárni byť 
a koľko to má stáť. 

„Mali sme požiadavky, aby bazén 
mal 25 metrov a  šesť dráh, aby tam 
bol detský výukový bazén, wellness 
oddychová zóna, štyri sauny, alter-
natívny zdroj vykurovania, možnosť 
prepojovacej chodby do zimného 
štadióna a  pripravený exteriérový 
priestor pre prípadnú dostavbu von-
kajšieho bazéna,“ opisuje očakávania 
mesta poslanec Šlávka.

Obe spoločnosti sa s  poslaneckou 
skupinou stretli v  apríli 2017 a  zdalo 
sa, že všetko ide ako po masle. 

Odvtedy, ako poslanci schválili výstavbu novej plavárne, ube-
hol už celý rok. Mala to byť najväčšia investícia tohto volebné-
ho obdobia. So sumou prevyšujúcou tri milióny eur to mohla 
byť dokonca mestská stavba desaťročia. Lenže vedľa zimného 
štadióna, kde má nová plaváreň stáť, sa stále nič nedeje.

Prečo sa plaváreň
stále nestavia
Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák
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Ako teda vyzeral ideálny scenár? 
V  priebehu niekoľkých mesiacov 
by prebehla architektonická súťaž, 
z  ktorej by vzišiel víťazný návrh, na 
jar budúceho roka by sa začalo stavať 
a v lete 2019 by sa už Ružomberčania 
kúpali v novej plavárni.

Prehadzovanie zodpovednosti

„Všetko išlo hladko, až kým sa do pro-
cesu nezapojila poslanecká skupina,“ 
hovorí Branislav Šarmír zo spoloč-
nosti VO SK. Naráža na to, že so spo-
ločnosťou 2021 architekti vypracovali 
podmienky architektonickej súťaže 

už v  máji, ale viacerí poslanci s  ich 
návrhom neboli spokojní. Preto rad-
šej materiál zo zasadania mestského 
zastupiteľstva stiahli.

„Pokiaľ by súťaž prebehla hneď, bez 
zbytočných prieťahov, výsledok, či už 
kladný alebo záporný, by bol známy. 
Následne by sa urobili prípadné ko-
rekcie. Takto nemáme v rukách nič,“ 
konštatuje prednosta mestského úra-
du Marián Šeršík, ktorý má túto in-
vestíciu za mesto na starosti.

Čo vlastne poslancom na materiáli 
vypracovanom spoločnosťami VO SK 
a  2021 architekti prekážalo? Okrem 
dodania podkladov na poslednú 
chvíľu im vadilo viacero technických 
a projektových nedostatkov. 

„Bazén mal mať podľa návrhu spoloč-
ností hĺbku 1,3 metra. Ale my sme po 
konzultáciách s ružomberskými plav-
cami dospeli k tomu, že pre skákanie 
z  blokov je to nedostatočné a  nebez-
pečné. Požadovali sme preto upraviť 
hĺbku aspoň na 1,8 metra,“ poukazuje 

„Nikto nie je z týchto komplikácií nadšený, ale zísť 
zo zlej cesty je dobré čo najskôr.“

Milan Šlávka, poslanec
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na jeden z  technických nedostatkov 
poslanec Róbert Kolár. (Róbert Kolár 
je väčšinovým spoločníkom v  spoloč-
nosti R PRESS, ktorá je vydavateľom 
Ružomberského magazínu.)

Poslancom sa taktiež nepozdávalo, že 
VO SK a  2021 architekti v  podmien-
kach pripravovanej architektonickej 
súťaže nestanovili cenový strop stav-
by. „Požadovali sme limit 3,6 milióna 
eur. Bez započítania prípravy projek-
tov a  vysporiadania pozemkov. Spo-
ločnosti sa však tomu bránili s  tým, 
že je to neobvyklé,“ ozrejmuje posla-
nec Miroslav Zuberec.

Poslanec Ľubomír Kubáň sa k  tejto 
výhrade pridáva s  tým, že nesta-
novenie cenového stropu stavby by 
znamenalo, že zhotoviteľ by to s veľ-
kosťou a  cenou stavby mohol nepri-
merane prehnať. „My chceme len 
klasickú plaváreň s  wellnessom, nie 
nejakú napodobeninu Bešeňovej ale-
bo Tatralandie. Z  oboch spoločností 
som však mal pocit, že oni chcú vy-

tvoriť priestor pre niečo také, na čo 
nemáme a ani to nepotrebujeme,“ vy-
svetľuje Kubáň.

Poslancom sa nepáčila ani suma 
vyčlenená na víťaznú projektovú 
dokumentáciu. Víťaz by mal podľa 
návrhu zinkasovať približne osem 
percent z  celkovej ceny plavárne. 
„Som stavbár a  myslím, že rozu-
miem tejto problematike. Preto sa 
domnievam, že štyri percentá by 
boli dostatočnou odmenou pre auto-
ra víťazného projektu,“ domnieva sa 
poslanec Kolár. 

Spoločnosti VO SK a 2021, ktoré mali 
pripraviť architektonickú súťaž, 
s  výhradami poslancov nesúhlasia. 
Branislav Šarmír, z  prvej menovanej 
spoločnosti, tvrdí, že vo veci cenového 
stropu boli ochotní ustúpiť a rešpek-
tovať finančné možnosti mesta. 

Aj výhrady k odmene za víťazný ná-
vrh a  projektovú dokumentáciu bolo 
možné podľa Šarmíra zohľadniť. 
„Autor by musel cenu návrhu jas-
ne zdôvodniť. Poznáme situáciu na 
trhu a výšku vstupných nákladov pre 
autora. Ide najmä o  náklady na pro-
jektantov, ktorých by si autor musel 
objednať. Takže o  nejakej prehnanej 
cene, ktorá by bola rizikom, nemôže 
byť ani reč,“ argumentuje Šarmír.

K tomuto pohľadu sa pridáva aj Peter 
Lényi zo spoločnosti 2021 architekti. 
Poslanci si podľa neho musia uvedo-
miť, že kvalitná architektonická súťaž 
čosi stojí. „Pokiaľ by poslanci hneď 
na začiatku obmedzili výšku odmeny 
za projektové práce, napríklad na päť 
percent, mohlo by dôjsť k tomu, že by 

„Mám obavy, že nová plaváreň bude len ďalším 
nedokončeným projektom uloženým
v mestskom archíve.“

Tibor Tišťan, otec žiackeho plavca
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sa súťaže nezúčastnili skúsení archi-
tekti,“ vysvetľuje zmýšľanie profesio-
nálnych architektov Peter Lényi.

Odstúpenie od zmluvy

Vzájomné nezhody vyústili do toho, 
že v  lete obe firmy odišli od roko-
vacieho stola. Posledným klincom 
do rakvy vzájomnej spolupráce boli 
ďalšie spory – tentoraz ohľadom li-
cenčnej zmluvy. 

Poslanci totiž požadovali, aby víťazný 
návrh – v prípade, že sa mesto a jeho 
autor vzájomne nedohodnú na koneč-
nej odmene – prešiel do rúk mesta, 
ktoré by ho následne realizovalo. 

„Takýto návrh, za ktorým stál najmä 
poslanec Zuberec, bol jednoducho 
neprijateľný. Víťaz predsa nemôže 
byť nútený vzdať sa svojich autor-
ských práv,“ vysvetľuje Šarmír zo 
spoločnosti VO SK, podľa ktorého je 
takáto požiadavka dokonca protizá-
konná a  jej akceptovanie by zname-
nalo, že celá architektonická súťaž 
by sa stala nelegálnou. 

Poslanec Zuberec s takouto interpre-
táciou nesúhlasí. „Mesto sa nemôže 
ocitnúť v  pozícii, že je nútené, aj za 
cenu neprimeraných finančných 
podmienok, dohodnúť sa s  autorom 
víťazného návrhu,“ argumentuje 
Zuberec, pričom za pravdu mu dáva 
aj prednosta mestského úradu Šer-
šík: „Nemôžeme byť vydieraní neja-
kým subjektom.“

Architektonickú súťaž vyhlásia 
vo februári

Aj keď po lete sa všetky zaintereso-
vané strany pokúsili vrátiť k  roko-
vaniam, spolupráca naďalej viazla. 
„Komunikácia s  oboma spoločnos-
ťami bola ťažkopádna, neraz sme na 
odpoveď čakali aj dva-tri týždne. Mal 
som dojem, akoby sme sa ocitli na 
vedľajšej koľaji, zatiaľ čo oni sa ve-
novali prioritnejším projektom ako je 
naša plaváreň,“ zhrnul pocity aj ďal-
ších poslancov Milan Šlávka. 

„Nie sme si vedomí, že by na našej 
strane došlo k zdržaniu,“ oponuje Lé-
nyi zo spoločnosti 2021 architekti.

Keď napokon na novembrovom za-
stupiteľstve vystúpil za pracovnú 
skupinu Ľubomír Kubáň s  návrhom 
odstúpiť od zmluvy so spoločnosťami 
VO SK a  2021 architekti, poslanci to 
jednomyseľne podporili.

Keďže architektonická súťaž je pod-
ľa poslaneckej skupiny, aj podľa oboch 
tvorcov takmer hotová, mesto ju chce 
dať schváliť Slovenskej komore archi-
tektov a vo februári ju konečne vyhlásiť. 
Ďalšie potrebné kroky sú tak už v  ru-
kách útvaru hlavného architekta mesta.

„Nikto nie je z  týchto komplikácií 
nadšený, ale zísť zo zlej cesty je 
dobré čo najskôr. Asi je už zbytočné 
hádzať vinu jeden na druhého. Pod-
statné je, že súťaž máme takmer 
pripravenú, aj keď s  niekoľkome-
sačným sklzom. O to skôr treba vy-
vinúť úsilie, aby – teraz už v  réžii 
mesta – súťaž čo najskôr prebehla 
a  mohlo sa stavať,“ uzatvára celý 
problém poslanec Šlávka.

Takýto zmierlivý pohľad však ve-
rejnosť, ktorej záleží na fungujúcej 
plavárni, asi neuspokojí. „Mám oba-
vy, že nová plaváreň bude len ďalším 
nedokončeným projektom uloženým 
v  mestskom archíve,“ hovorí Tibor 
Tišťan, otec jedného zo žiackych 
plavcov, ktorý sa osobne angažoval 
pri presadzovaní novej plavárne. 
„Prečo je to v Ružomberku tak, to je 
už iná téma,“ dodáva s miernou dáv-
kou skepsy. 

Nateraz je teda jasné, že súčasné vede-
nie mesta, ani poslanecký zbor sa vo 
volebnom roku novou plavárňou voli-
čom nepochvália. Nielen oni, ale aj sa-
motní obyvatelia budú napokon radi, 
keď vo volebnom roku aspoň úspešne 
prebehne architektonická súťaž. 
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Kam až siahajú korene Vianoc?

Starí Slovania slávili zimný slnovrat 
spojený s rôznymi rituálmi, ktoré mali 
docieliť, aby sa slnko znova „narodilo“, 
a  teda, aby sa vrátilo leto. Tento mo-
tív je zachovaný aj v  rozprávke Pavla 
Dobšinského, kde sa slnko ráno rodí 
ako dieťa, na obed je mládencom v naj-
lepších rokoch, večer je z neho starec, 

ktorý zomiera, no na druhý deň sa opäť 
rodí, čo znázorňuje kolobeh života.

V  predvianočnom období naši pred-
kovia slávili stridžie dni. Čím bolo 
špecifické toto obdobie?

Začínalo sa na Katarínu a  vrcholilo 
na Luciu. Vyznačovalo sa krátkymi 
dňami a dlhými nocami, ktoré si ľu-
dia vypĺňali aj priadkami a páračka-

mi. Súčasťou týchto dní boli praktiky 
ľúbostnej mágie, ktoré ale netreba 
brať vážne, išlo o  formu zábavy. Zá-
sadné boli protibosorácke opatrenia, 
keďže naši predkovia sa báli o  svoj 
statok, ktorý ich živil, v  čom tkvela 
aj ich bázeň voči strigám. Keď krava 
stratila mlieko, bola to pohroma, pre-
tože rodina nemala čo jesť.

Uchovajme vianočné zvyky
aj pre budúce generácie
O niekdajšom slávení zimných sviatkov na Liptove sme sa rozprávali s etnologičkou 
a historičkou Katarínou Nádaskou.
Text: Anna šenkeríková     Foto: Peter Kravčák
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Ako sa pred démonickými bytosťami 
chránili?

Intuitívne potierali veraje dverí ces-
nakom a  okolo prahov rozsypávali 
mak, aby temné sily nemali prístup 
do domov a maštalí.

Tieto zvyky pretrvávali, aj keď sa 
na našom území udomácnilo kres-
ťanstvo?

Ľudia boli na ne zvyknutí, a tak ich slávi-
li až do polovice 19. storočia, no ich pod-
statou sa stalo narodenie Božieho Syna.
Skúsme postupne prejsť celé pred-
vianočné a  vianočné obdobie. Čím 
bola špecifická Katarína?

V  tento deň sa konala posledná zá-
bava pred Adventom, časom pokoja 
a  stíšenia, ktorý na Liptove ohlásili 
pastieri spoločným trúbením. V  nie-
ktorých liptovských obciach sa na 
Katarínu robilo takzvané púčkova-
nie, kedy slobodné dievčatá odrezali 
z  ovocného stromu vetvičku, dali ju 
do vázy a  pozorovali, či do Štedrého 
dňa rozkvitne. Ak sa tak stalo, dievča 
malo nádej, že sa vydá.

Podobné predpovede robili aj na On-
dreja alebo Luciu.

Áno. Na Ondreja varili dievčatá 
v  dome, kde mali Ondreja, halušky. 
V  ústach prenášali vodu do hrnca 
a  každá si urobila svoju. Tá, ktorej 
vyplávala ako prvá, sa najskôr vyda-
la. V niektorých lokalitách sa zvyklo 
cez oká kľúčov liať olovo a výsledný 
tvar mal prezradiť, aká bude profe-
sia nastávajúceho. Na Luciu si zase 
na dvanásť lístočkov vypísali rôz-
ne mužské mená a  trinásty nechali 
prázdny. Každý večer jeden z papie-
rikov vytiahli a  hodili do pece. Zo-
stávajúci prezradil meno budúceho 
manžela alebo, že sa dievčina budúci 
rok ešte nevydá.

Bola niečím výnimočná aj Barbora?

V  niektorých lokalitách na Liptove 
sa chodilo s takzvanými barborkami, 
počas ktorých sa domácnostiam žela-
lo všetko pozitívne. Pre našich pred-
kov bola dôležitá mágia dobrého slo-

va, preto si navzájom priali len dobré 
a verili, že sa im to vráti.

Slávil sa aj Mikuláš?

V  mestách chodieval od 17. storočia. 
Na vidieku sa tieto obchôdzky datu-
jú od prelomu 18. a 19. storočia, kedy 
k Mikulášovi pribudol aj čert a anjel. 

Lucia sa v  ľudových poverách spá-
jala najmä s bosorkami. Akými špe-
ciálnymi opatreniami sa zvykli naši 
predkovia v tento deň chrániť?

Slobodní chlapci chodili na kríž-
ne cesty, rozbíjali hrnce a  rapkali, 
aby odplašili zlo od obydlí. Veľmi 
starým zvykom boli lucijné stolče-
ky. Najznámejšie sú však obchôdz-
ky „luciek“, za ktoré sa prezliekali 
mládenci a s husacím perom vyhá-
ňali z príbytkov negatívnu energiu. 
Malo to však aj sekundárny a  veľ-
mi sofistikovaný význam, pretože 
mohli nazrieť do hrncov, komory 
či pod posteľ a  urobiť si tak obraz 
o svojej nastávajúcej.

Prenesme sa k Štedrému dňu. Čím sa 
začínal?

Ženy vstávali už o  jednej hodine po 
polnoci, lebo do svitania museli na-
piecť vianočný chlieb a  kysnuté ko-
láče. Zákusky, bábovky a  vianočky 
nerobili, tie sa k  nám z  meštianskej 
kuchyne dostali až neskôr. 

Mali v  domácnostiach aj vianočný 
stromček?

Nie, pretože v minulosti symbolizovali 
Vianoce betlehem a jasličky, ktoré boli 

v  každej rodine. Stromček sa v  mes-
tách objavuje koncom 19. storočia a na 
vidieku až začiatkom 20. storočia.

Ako vyzeralo prestieranie? 

Na stole bol vždy čistý červeným vy-
šívaný konopný alebo ľanový obrus 
a tiež kríž, nechýbala ani Biblia. Po-
ukladali naň aj ošatky s obilím, šošo-
vicou a  inými plodinami, ktoré mali 
symbolizovať pretrvávajúcu úrodu. 
Veľmi starým zvykom bolo, že sa 
nohy stola obviazali reťazou a na ňu 
si rodičia a  súrodenci vyložili nohy, 
čo bolo metaforou lásky, svornosti 
a jednoty rodiny.

Z  akých jedál pozostávala štedrá 
večera?

Na Liptove ju tvorilo päť alebo šesť 
chodov úplne všedných jedál. Pod-
statou bola symbolika hojnosti. 
Varilo sa len toľko, koľko rodina 
potrebovala, keďže s jedlom sa v tej 
dobe šetrilo. V  úvode pili dospelí 
hriatô – pálenku s  masťou. Potom 
sa jedli oblátky s  medom a  cesna-
kom. Podávala sa aj aj kapustnica, 
potom nasledovali obilné a struko-
vinové kaše. U katolíkov nechýbala 
pečená ryba a  u  evanjelikov, ktorí 
nepostili, zase zabíjačkové špe-
ciality. Robili sa makové lámance 
a  v  niektorých liptovských rodi-
nách aj hríbová polievka. Jedli sa 
tiež koláče a sušené ovocie.

Bola večera spojená aj s  inými ritu-
álmi?

Prekrajovalo sa „magické“ ovocie 
– jablko alebo orech. Podľa jadra 
sa zisťovalo, či bude človek zdravý 
a  šťastný. Na Liptove zvykli jablko 
a  orech dávať aj do každého rohu 
izby, aby bol priestor zo všetkých 
svetových strán chránený a  prevlá-
dala v ňom pozitívna sila.

Čo sa dialo, keď rodina dojedla?

Rodina sa pomodlila a  dievčatá šli 
čarovať. Triasli plotom, a  z  ktorej 
strany zaštekal pes, stadiaľ mal prísť 
ženích. Začínalo sa aj s koledovaním, 
ktoré trvalo až do Štefana. Chodilo sa 
vinšovať a  prichádzali betlehemci, 
ktorí predvádzali biblický príbeh o Je-

„Sviatky sa menia, no je dobré poznať tradície 
krajiny či regiónu, z ktorého pochádzame.“
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žišovom narodení. Potom sa všetci 
pobrali na polnočnú.

Obdarovávali sa ľudia tak, ako je to 
zvykom dnes?

Áno, ale keďže peňazí v tej dobe nebo-
lo veľa, darčeky sa vyrábali. Gazdovia 
na Liptove boli veľmi šikovní, a preto 
im nerobilo problém po večeroch vy-
rezať drevené hračky. Mamy zase šili 
bábiky. Keď sa nejaké peniaze predsa 
len našli, kupovali sa knihy, ktoré boli 
v tej dobe vzácnosť.

Ako prebiehal prvý a  druhý sviatok 
vianočný?

Na Božie narodenie sa navštevovala 
len najbližšia rodina, k susedom a šir-
šiemu príbuzenstvu sa chodilo až na 
Štefana. Mládež sa tešila, pretože sa 
po advente konala prvá veľká zábava.

Čo sa robilo do Troch kráľov?

Stále prebiehali koledy a  vinše. 
V deň, kedy sa končí vianočné obdo-
bie, chodili po domoch chlapci s troj-
kráľovou hrou.

Vianočné sviatky sa v priebehu rokov 
prirodzene menili. Do slovenského 

zvykoslovia nezriedka vnikajú cu-
dzokrajné obyčaje. Aké posolstvo by 
sme si zo slávenia našich predkov 
mali zachovať aj naďalej?

Samozrejme, sviatky sa menia, no 
je dobré poznať tradície krajiny či 

regiónu, z ktorého pochádzame. Nie-
ktoré vianočné zvyky by sme mali 
naďalej dodržiavať, aby sa zachovali 
aj pre ostatné generácie, napríklad 
zaradiť do štedrej večere minimálne 
jedno tradičné jedlo, spievať koledy, 
venovať sa jeden druhému. Čas je 
dnes veľmi vzácny a všetci ho máme 
málo, preto by sme ho aspoň na Via-
noce mali stráviť s blízkymi.

„Na Božie narodenie sa navštevovala len 
najbližšia rodina, k susedom a širšiemu 
príbuzenstvu sa chodilo až na Štefana.“

Kto je Katarína Nádaská?
Etnologička a historička, popularizátorka dejín, tradícií a zvykov v slovenskej 
ľudovej kultúre, autorka monografií Čím žila slovenská rodina – rodinné zvy-
ky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (2014), Čary a veštby – mágia 
v ľudovej kultúre Slovenska (2014) či Slovenský rok v ľudových zvykoch, obra-
doch a sviatkoch (2012).
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Je chladné decembrové popoludnie. 
Vonku zľahka sneží, no silný vietor ne-
dopraje vločkám ani na zem dopadnúť. 
Nemrzne, ale fúka nepríjemný vietor. 
Ak si neskryjete ruky, po chvíli vás od 
chladu nepríjemne pália. 

Na pustom Námestí Andreja Hlinku 
sa postupne zjavujú osoby s  igelitka-
mi v ruke. Všetci smerujú k zelenému 
domu uprostred azda najkrajšej z  ru-
žomberských ulíc.

O chvíľu ich pred dverami postáva se-
demnásť. Je krátko po jednej a z čuča 
v kolujúcej plastovej fľaši rýchlo ubúda. 

„Dobrý deň, chlapci. Poďte ďalej,“ 
vraví rehoľná sestra v  habite. Otvorí 
dvere a bez kontroly nechá ľudí vojsť 
do domu. 

Paulina modlitba

Niektorí z  návštevníkov výrazne 
smrdia. Väčšina má na sebe veci, na 
ktorých vidieť, že v práčke neboli už 
dosť dlho. Muž v červenej čiapke má 
na zadku zreteľný mokrý fľak. Možno 
len sedel v čerstvo padajúcom snehu... 

Všetci vedia, kam majú ísť. Vnútri sa 
zhromaždia okolo menšieho stola, na 
ktorom je už pripravený veľký hrniec 
s  polievkou a  plastové nádoby s  lyžič-
kami. Náhlivo si ich rozoberú. Rehoľná 
sestra, ktorá sa volá Margita, zatiaľ pri-
náša chlieb a nabáda ich, aby si vzali. 

V  tom sa znenazdajky zháči. „Po-
modlili ste sa?“ Za zreteľne položenou 
otázkou zostane len veľavravné ticho. 
Ako keď sa deti boja rodičom priznať, 

Ako rehoľné sestry po-
máhajú ružomberským 

bezdomovcom.

Text: Peter Kravčák     Foto: Autor

Buď ticho a jedz!
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kto otvoril vrecko s cukríkmi. Oči už 
jedia, myseľ je sústredená na prvý hlt 
konečne teplého jedla. Väčšina z nich 
od včerajšieho obeda nič nejedla. 

Paula, jediná žena za stolom, po chvíli 
odpovedá, že modlitba nebola a  sama 
spustí Otčenáš, Zdravas, aj Sláva Otcu. 
„Ďakujeme ti Bože za tieto štedré dary, 
ktoré budeme z tvojej milosti požívať...,“ 
modlí sa Paula. Nikto sa k nej nepridal. 
No nikto nenabral ani odvahu siahnuť 
na jedlo, kým modlitba neskončila.

„Nesmiem to takto robiť,“ vyčíta 
sama sebe sestra Margita. „Oni sú, 
chúďatá, hladní. Ako môžem chcieť, 
aby sa modlili, keď som pred nich po-
stavila plný hrniec.“

Chceli by mäso

Rehoľné sestry satmárky, ktorých 
oficiálny názov znie Kongregácia 
milosrdných sestier sv. Vincenta – 
satmárok, pôsobia v  Ružomberku 
už desiatky rokov. Posledných osem 
deň čo deň kŕmia ružomberských 
bezdomovcov. „Svätý Vincent slúžil 
chudobným, chorým, a  staral sa aj 
o  vzdelávanie. To bolo jeho poslanie, 
charizma, a  tak to chceme robiť aj 
my,“ vysvetľuje sestra Margita. 

Dnešné menu pozostávalo z polievky so 
zeleninou, zemiakmi a pečivom. „Kaž-
dý deň je polievka. A hocikedy dostane-
me aj koláč, banán, jablko alebo man-
darínku. Ponúknu nás kávou a  keď 
majú, dajú nám aj oblečenie. Dobre va-
ria. Ďakujeme za to Pánu Bohu,“ hovorí 
Štefan, jeden zo stravníkov. 

Koľko je už na ulici však prezradiť nech-
ce. „Jedno s  druhým. Stratíte prácu, 
potom ženu, nemáte peniaze. Do robo-
ty ma nechcú, a keď ma aj vzali, dvesto 
hodín som odrobil zadarmo a nič mi ne-
vyplatili. Ľuďom neverím,“ rozhovorí sa 
o pomeroch, ktoré ho dostali na ulicu. 

„Niektorí hundrú, chceli by mäso, veď 
viete, ako to je,“ smeje sa jeho parťák 
Ľubomír. „V našej situácii si však človek 
nenavyberá. Povieš mu len buď ticho 
a jedz! Ak sa ti neľúbi, nechoď sem. Väč-
šina je ale spokojná. Všetko, čo zostane, 
si môžeme vziať do pohárov a máme aj 
na neskôr,“ vysvetľuje Ľubomír.

Padnuté ľudské duše

Satmárky aj v minulosti dávali jedlo 
tým, ktorí zazvonili pri bráne a pro-
sili o  kúsok chleba. „No bolo ich 
čoraz viac. Tak sme určili pravidlá 
a presný čas. Niekedy ich príde päť, 
no dakedy aj dvadsať. Nikdy to ale 
vopred nevieme, a  tak presne ne-
vieme, koľko máme navariť,“ hovorí 
64-ročná sestra Margita. 

Sestry varia z vlastných zdrojov, väč-
šinou teplú polievku, ku ktorej prilo-
žia pečivo. „Dnes výnimočne bolo aj 
mäsové rizoto a šalát. Doniesli nám 
z  nejakej kuchyne, že navarili pri-
veľa. Vždy sa potešíme, ale stáva sa 
to naozaj zriedka,“ hovorí Margita 
o  pomoci verejnosti. Z  času na čas 
sa nájdu aj takí dobrodinci, ktorí do 
schránky hodia obálku s milodarom 
„pre bezdomovcov“. 

„Niektorí o  nás vravia, že sme hlú-
pe, keď ich kŕmime. Ale sú to predsa 
ľudské duše. Oni padli, dobrovoľne 
si to nevybrali, a sami sa nedokážu 
dostať naspäť. Vždy je tam voľačo, 
prečo sa to stane, a my to neovplyv-
níme, hoci mnohí si myslia, že áno. 

Okrem jedla by však určite potrebo-
vali aj sociálnu, duchovnú a psycho-
logickú pomoc,“ púšťa sa hlbšie do 
problematiky sestra Margita.

Rehoľným sestrám chodí z  času na 
čas pomáhať aj Ľubomír z  Rovne. 
„Kompletná pomoc bezdomovcom 
musí prísť od samosprávy. Potrebu-
jú sociálneho pracovníka, odbornú 
pomoc a  riadenú vývarovňu, kde sa 
dajú podchytiť a potom s nimi syste-
maticky pracovať. V Ružomberku to 
chýba. Mnohým by sa dalo pomôcť, 
ale takto nemajú šancu,“ hovorí tro-
chu nahnevane. 

„Navariť pre všetkých nie je jednoduché. Sme 
staré, nemáme toľko síl. Naša kuchárka odloží 
palicu a opiera sa o šporák, a tak varí.“
Margita, rehoľná sestra
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„Nedávno som bol v  Koniarni na jed-
nom podujatí, kde dávali klobásy za-
darmo. Načo? Ľuďom, ktorým to netre-

ba. Tu sestričky každý deň hľadajú, čo 
do polievky, aby pomohli niekomu pre-
žiť,“ opisuje Ľubomír svoju skúsenosť.

Pomôžeš mi?

Netreba sa veľa obzerať, aby bolo jas-
né, že za osudom mnohých stravní-
kov u milosrdných sestier je alkohol. 
Zložil aj Drahomíra. „O prácu som pri-
šiel kvôli alkoholu, ale nechcem takto 
žiť. Pomôžeš mi?“ položí priamu otáz-
ku a roztrasenou rukou si utrie nos. 

„Tomu, kto chce, vieme vybaviť po-
byt u takých dobrodincov ako je fa-
rár Kuffa v  Žakovciach alebo farár 
Maslák v Kláštore pod Znievom. Od-
viezli sme tam už zopár ľudí, ale po-
slední dvaja to nezvládli a vrátili sa. 
Tam nemôžu piť, musia dodržiavať 

režim, pracovať. Mnohí to nezvlád-
nu. Alkohol ich premôže,“ vysvetľuje 
sestra Margita, aká je nádej pre ľudí 
ako Drahomír.

„Kedysi sme varili aj pre dôchodcov. 
Ale začalo ich chodiť toľko, že sme 
to nezvládali. Viete, nás je len zopár. 
V komunite sa musíme starať o star-
šie sestry, mladšie zasa učia. Nava-
riť pre všetkých nie je jednoduché. 
Sme staré, nemáme toľko síl. Naša 
kuchárka odloží palicu a  opiera sa 
o šporák, a tak varí,“ odpovedá sestra 
Margita na otázku, dokedy to chcú 
takto robiť.

Drahomír zatiaľ zaspal. Nedostal od-
poveď na svoju otázku, a tak čaká.

Neumýval sa už dávno, je špina-
vý a  na prvý pohľad odpudzuje. Pri 
dlhšom pohľade do jeho vlhkých očí 
vidieť, že trpí. Má okolo štyridsať, 
zomrela mu mama aj brat. Nevlastný 
otec predal dom a jemu nič nevyplatil. 

„Pijem, ale chcem prestať. Tri roky 
som bez práce. Nik ma nechce za-
mestnať. Ak môžem, žobrem, ale 
ja nechcem takto byť,“ postaví sa 
a  odchádza k  soche svätého Vin-
centa, ktorá je na chodbe. Pobozká 
ju, zdvihne dva prsty na znak sľubu 
a pozrie sa hore – do nebies. Potom 
obráti pohľad na mňa a opäť sa spý-
ta: „Pomôžeš mi?“

„Pijem, ale chcem prestať. Tri roky som bez 
práce. Nik ma nechce zamestnať. Ak môžem, 

žobrem, ale ja nechcem takto byť.“

Drahomír, bezdomovec
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Jej dielničku v  Baničnom nájdete poľahky – perníkovú 
vôňu je cítiť až na ulicu. Pečeniu sa venuje takmer kaž-
dodenne už tri roky. Pôvodné zamestnanie sa však na 
cukrárčinu ani zďaleka neponášalo.

Zuzka vyštudovala bankovníctvo na obchodnej akadémii 
a následne sa zamestnala v administratíve. Po materskej 
ju však späť do práce neprijali, a tak sa rozhodla preraziť 
svojím koníčkom. 

„Bola to skúška pevnej vôle. Zistila som, že piecť sa nedá 
bez výučného listu, čo znamenalo kopec vybavovačiek. 
Všetko sa však dá, ak človek chce,“ hovorí o svojej motivá-
cii živiť sa tým, čo ju baví.

Pečenie sa stalo bežnou súčasťou jej dňa. Napriek tomu jej 
nezovšednelo. Nevytvára totiž stereotypné motívy, pracu-
je s  tradičnými, aj so súčasnými postupmi, rada experi-
mentuje s farbami a rôznymi technikami. 

„V  súčasnosti existuje mnoho odporcov potravinárskych 
farbív. Som však toho názoru, že pokiaľ sa jedia v malom 
množstve, sú neškodné. Moje výtvory naviac slúžia hlav-
ne na dekoratívne účely,“ vysvetľuje.

Plné ruky práce má predovšetkým cez Vianoce, no veľký 
záujem je aj počas zvyšku roka. „Uprednostňujem individu-
álny prístup a osobné stretnutie, tak môžeme spoločne so 
zákazníkom vytvoriť darček šitý na mieru,“ približuje zvy-
čajný priebeh objednávok.

So skúsenosťami sa rada podelí

Pečenie a  zdobenie medovníkov si vyžaduje svoje grify. 
Zuzka si ich cibrila dlhé roky. Svoje znalosti a  zručnosti 
rada odovzdáva aj iným ľuďom. Často pripravuje tvorivé 
workshopy vo svojej dielničke alebo v  iných dostupných 
priestoroch. Pri veľkom záujme by sa nebránila ani sérii 
tvorivých dielní, na ktorých by postupne predstavila celý 
technologický postup. 

Kuchyňa je síce poväčšine kráľovstvom žien, no na do-
terajšie workshopy zavítalo aj veľa mužov. Pre Zuzku je 
najinšpiratívnejšia práca s deťmi, ktoré do tajov medovni-
kárstva zaúča aj na školách.

„Páči sa mi ich originalita, vytrvalosť a nadšenie. Nesna-
žia sa, aby ich výtvory boli dokonalé, pristupujú k  tomu 
veľmi hravo a  spontánne. Užijeme si spolu veľa zábavy 

Mnohí z nás si medovnikárky predstavujú ako staršie ženy, ktoré v krojoch pre-
zentujú svoje výrobky. Zuzka Hubová z Ružomberka je však výnimkou. 

Text: Anna šenkeríková     Foto: Marek Hasák

Aj tradičné medovníky sa dajú 
robiť moderne
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a vždy pri nich pookrejem,“ približuje a dopĺňa, že do svojej 
záľuby rada zasväcuje aj vlastné deti. 

Vzápätí spomína aj svojho manžela, ktorému vďačí za to, 
že ju počas plného pracovného nasadenia ochotne zastúpi 
v iných dôležitých povinnostiach.

„Nechcem, aby ľudia ignorovali to, čo majú vyskúšané 
a začali piecť podľa mňa,“ hovorí pred tým, než sa pustí do 
vymenúvania niektorých osvedčených metód. „Každý by 
sa mal držať svojich overených receptov, tak to robím aj ja. 
Pri pečení a zdobení som toho vyskúšala mnoho a po čase 
som zistila, čo mi najviac vyhovuje a má najlepší výsledný 
efekt. Skúsenosťou človek získa najviac,“ objasňuje.

Vzápätí prezrádza niekoľko zásad. „Najdôležitejšie je, aby sme 
piekli s láskou a čas strávený v kuchyni sme vnímali ako mož-
nosť oddýchnuť si, upokojiť sa. Mali by sme postupovať s roz-
vahou a trpezlivosťou, neponáhľať sa s miesením cesta, ktoré 
je najlepšie hladké. Vykrajovanie si môžeme nechať na neskôr, 
pretože jednotlivé ingrediencie by sa mali medzi sebou previa-
zať, a tak je lepšie, ak cesto deň odpočíva,“ približuje.

Ako na polevu a zdobenie?

Pre pekné zdobenie je potrebná vhodná poleva, kvalitné mik-
roténové vrecko, ostré nožnice, trpezlivosť a cvik. V prípade 
polevy sa Zuzke najviac osvedčilo vyšľahať bielko s približ-
ne dvesto gramami preosiateho práškového cukru, ktorý do 
zmesi pridáva po lyžiciach. Netreba šľahať dlho, aby poleva 
nebola príliš vzdušná, kvôli čomu by sa vrecko mohlo trhať.

„Niektorí ľudia pridávajú do polevy aj škrob, čo je celkom 
v poriadku, ak im to vyhovuje, mne sa však zdá, že poleva 

„Najdôležitejšie je, aby sme piekli s láskou a čas strávený v kuchyni 
sme vnímali ako možnosť oddýchnuť si a upokojiť sa.“

Zuzka Hubová, medovnikárka

je tak menej trvácna. Najviac sa mi osvedčil Považský cu-
kor a dobré mikroténové vrecká majú v Lidli,“ usmieva sa 
a dodáva, že nejde o skrytú reklamu.

Poleva by mala byť hustejšia a z varechy alebo metličky 
by mala stekať lenivo a ťahavo. Časť z nej si odoberieme, 
keďže takáto konzistencia je vhodná na kontúry. Na ich 
vypĺňanie sa používa zriedená verzia. Do zvyšnej polevy 
sa po kvapkách pridá voda tak, aby bola menej hustá, z va-
rechy stekala rezkejšie a v tenšom prúde. Oboma polevami 
sa naplnia mikroténové vrecká a zauzlia sa.

Tajomstvom zdobenia sú aj ostré nožnice. „S  manželom 
sme vyskúšali kadečo,“ hovorí Zuzka. Po týchto slovách 

vezme do ruky hrnček, otočí ho a o spodnú hranu rýchlo 
prebrúsi obe čepele. „Toto sa mi veľmi osvedčilo,“ predsta-
vuje svoj objav. Prečo je taký dôležitý? S tupými nožnicami 
by ste malú dierku na konci vrecka prestrihli len ťažko. 
Po skúške, či je veľkosť dierky vyhovujúca, sa môže začať 
s dekorovaním, ktoré je hlavne o cviku.

„Samotné pečenie vie byť miestami stereotypné, no počas 
zdobenia sa človek môže vyblázniť,“ priznáva Zuzka. 

Pri otázke, čo pre ňu znamená jej práca dlho premýšľa. 
„Neviem to presne pomenovať. S medovníkmi som sa zžila 
a robím ich už celkom prirodzene, jednoducho ma to baví,“ 
uzatvára šťastná medovnikárka.
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Čo znamená, že do dolného Liptova prídu také peniaze?

Politika Európskej únie stojí aj na vyrovnávaní regio-
nálnych rozdielov. Prostredníctvom miestnych akčných 
skupín podporuje vytváranie pracovných miest a zmyslu-
plné aktivity, ktoré podporia regionálny rozvoj a spoluprá-
cu. Pomôže to v napredovaní celého regiónu.

Niekto dostane nápad, požiada o peniaze a vy ho podporíte?

Áno, môžu tak urobiť podnikatelia, živnostníci, ale aj obča-
nia, obce, neziskové organizácie. Musia ale pôsobiť v dolnom 
Liptove. No a musí to byť nápad, ktorý je v súlade s našou 
stratégiou schválenou ministerstvom pôdohospodárstva.

Aké je to stratégia?

Zadefinovali sme si oblasti podpory, ide najmä o rozvoj poľ-
nohospodárskych podnikov, investície do lesného hospo-
dárstva, podpora a  investície do občianskej vybavenosti 
a drobnej infraštruktúry obcí. No a dôležitá je tiež podpora 
súkromného podnikateľského sektoru – inovácií, výskumu 
či technológií. Dôležité ale je, aby najmä v súkromnom sekto-
re išla podpora ruka v ruke s vytvorením nových pracovných 
miest a ich udržania po dobu aspoň dvoch-troch rokov.

V  našom regióne by ste mali preinvestovať 3,6 milióna 
eur za päť rokov. Ako to bude reálne prebiehať?

Napokon to bude ešte trochu viac. Každý projekt bude mu-
sieť byť spolufinancovaný jeho realizátorom. Predpokla-
dáme, že dokopy sa v regióne preinvestuje viac ako štyri 
milióny eur. Do februára by sme mali získať príspevok na 
chod našej ružomberskej kancelárie. Následne, v  marci 
alebo apríli chceme vypísať prvú výzvu.

Uchádzači sa prihlásia s  nápadmi a  vy rozhodnete, kto 
peniaze dostane?

MAS má spolu 58 členov. Sú to obce, podnikatelia, tretí 
sektor – všetci z dolného Liptova. Každú žiadosť posúdi-
me, či je v súlade s našou stratégiou, či je realizovateľná, 
aký by mohla mať efekt a na základe toho rozhodneme.

Čiže samotní ľudia z Liptova rozhodnú o tom, kam pôjdu 
tieto peniaze?

Presne tak. Európska komisia povedala, že vy si povedzte, 
čo potrebujete, a my vám dáme na to peniaze. Tento prí-
stup zdola nahor je úspešnejší a efektívnejší ako pri cen-
trálnom rozdeľovaní prostriedkov cez ministerstvá. Ale 
je treba povedať, že každé naše rozhodnutie bude minis-
terstvo kontrolovať. Nie je tam priestor na kamarátstvo. 
Poberateľ grantu zodpovedá za čerpanie MAS, my zase 
ministerstvu a ono Európskej únii.

Dolný Liptov má prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) šancu čerpať 
dotácie na rozvoj vo výške 3,6 milióna eur. Rozprávali sme sa s jej predsedom 
Rastislavom Horvátom.

Text: Peter Kravčák     Foto: MAS Dolný Liptov

Prvú výzvu na dotácie vypíše 
MAS Dolný Liptov do apríla
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V polovici januára uplynie rok od smrti slovenského kon-
ceptuálneho umelca, autora vizuálnej poézie, hudobníka, 
skladateľa, muzikológa a  veľmi inšpiratívneho človeka 
Milana Adamčiaka, ktorý aj na sklonku života dokázal 
pritiahnuť zvlášť mladé publikum.

Jeho význam ocenilo aj mestské zastupiteľstvo, ktoré na 
poslednom tohtoročnom zasadaní schválilo udelenie Ceny 
Mesta Ružomberok in memoriam.

Milan Adamčiak vyrastal v Ružomberku, kam sa vždy rád 
vracal. Často spomínal na svoje stretnutia s  Ľudovítom 
Fullom, ktorý ho podporoval už v rannej tvorbe. 

Absolvoval konzervatórium v Žiline (violončelo) a na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave vy-
študoval hudobnú vedu. Už počas štúdia pracoval v Ume-
novednom ústave SAV, kde sa venoval semiotike vzťahu 
hudby a výtvarného umenia. Pedagogicky pôsobil na Hu-
dobnej fakulte VŠMU a Katedre hudobnej vedy FiF UK. 

Adamčiak postavil svoj autentický umelecký program na 
prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Okrem 
štúdia súčasnej hudby, skladateľských osobností, partitúr 
a hudobných nástrojov sa venoval aj výtvarnému umeniu, 
najmä medzivojnovým avantgardám, ale takisto filozofii, 
literatúre, mytológii, etnológii, heraldike či kaligrafii. 

Kvôli záujmu a viere vo všetky oblasti kultúry sa stal by-
tostným intermedialnym autorom. Adamčiak vytvoril 

obdivuhodné dielo aj v oblasti novej hudby. Vymyslel a vy-
tvoril množstvo originálnych hudobných nástrojov, zvu-
kových objektov a akustických prostredí. 

Hudobné grafiky, ktoré koncipoval v prepracovanej typológii, 
sú nielen konceptuálnymi umeleckými dielami, ale aj parti-
túrami, často interpretovanými domácimi aj zahraničnými 
hudobníkmi. Jeho vizuálna a konkrétna poézia sa stala de-
jinným pilierom experimentálnej literatúry na Slovensku. 

O jeho činorodosti svedčí aj rozmanitá umelecká činnosť. 
Bol spoluzakladateľom skladateľskej skupiny DAD a  hu-
dobno-performačného zoskupenia Ensamble Comp. Stál 
pri zrode prvého združenia výtvarníkov Gerulata a na jeho 
úvodnej výstave uviedol svoj súbor Transmusic Comp. 

Spolu s Petrom Machajdíkom a Michalom Murinom založili 
Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu – SNEH. Prispel aj k po-
zvaniu jednej z najvýznamnejších skladateľských osobnos-
tí svetovej hudby Johna Cagea na Slovensko. Za svoju hu-
dobnú tvorbu získal cenu Mimi a Leopolda Danihelsovcov. 

S  umelcovým dielom, inventom a  vtipom sa bude môcť 
zoznámiť aj ružomberská verejnosť. Vo štvrtok, 15. febru-
ára 2018, bude v Galérii Ľ. Fullu vernisáž retrospektívnej 
výstavy jeho intermediálnej tvorby „Adamčiak, začni!“ 
v kúrátorskej gescii Lucie Gregorovej Stach a Michala Mu-
rina. Výstava bude časťou výstavy inštalovanej v marci až 
júni 2017 v SNG v Bratislave. Potrvá do 15. marca.

Spojka vedy, hudby, poézie 
a vizuálneho umenia
Interdisciplinarita + originalita = Milan Adamčiak (1946 / Ružomberok – 2017 / B. Belá).

Text: Marianna Stančoková, OZ RosArt    Foto: Peter Lenčo
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Etiópsku misiu Lívia absolvovala spolu 
s ďalším mladým slovenským dobro-
voľníkom a ich pobyt finančne podporil 
SlovakAid. Postupne sa vystriedali na 
troch miestach – v Maychew, Mek éle 
a  Alitene. Bývali u rehoľných sestier 
vincentiek, s ktorými dlhoročne spolu-
pracuje organizácia eRko prostredníc-
tvom koledníckej akcie Dobrá novina.

Systém vyučovania bol dobrovoľný, ho-
dín sa zúčastňovali len deti, ktoré chce-
li. Niekedy sa ich ukázalo viac, inokedy 
menej. Hodiny prebiehali zábavnou for-
mou – učili sa pesničky alebo hrali hry. 
Deťom predviedla aj slovenské tance, 
rozprávali sa o našich zvykoch a porov-
návali ich s tými svojimi.

Keď sa na konci pobytu vrátili do 
prvého pôsobiska, deti ju obkolesili 
a  ukázali všetko, čo ich naučila. Pa-
mätali si skákanie cez gumu aj odze-

mok. „Najviac ma však dostalo, keď 
mi zarecitovali ,cukor, káva, limoná-
da, čaj, rum, bum!́ ,“ spomína 24-roč-
ná Lívia na dojímavý zážitok.

Na váhu sa pýtajú celkom spontánne

Raz sa stalo, že výučbu museli vyne-
chať, pretože prišla silná búrka, ktorá 
strhla strechu z jednoduchého príbyt-
ku a zapríčinila výpadok elektriny.

„Keďže sme boli v  nadmorskej výške 
dvetisíc metrov, bolo to naozaj inten-
zívne a vždy som mala pocit, akoby mi 
hrom udrel priamo pri uchu. Merať cestu 
na vyučovanie počas takéhoto nečasu 
by bolo nebezpečné,“ vysvetľuje Lívia.

Do školy totiž chodievali peši, nakoľ-
ko chceli byť v pravidelnom kontakte 
s  miestnym obyvateľstvom, ktoré si 
ich získalo svojou bezprostrednosťou 
a úprimnosťou. 

V oblastiach, ktoré Lívia navštívila je 
napríklad celkom bežné pýtať sa na to, 
koľko človek váži. „Na uliciach mali do-
konca osobné váhy, ktoré pípali ako ta-
magoči, aby si ich ľudia všimli a odvážili 
sa, samozrejme, nie zadarmo,“ rozpráva 
Lívia o  netypickej pouličnej službe. Pri 
váhe sa naviac nachádzal čistič topánok 
a predávali sa aj konáriky na žutie, ktoré 
nahrádzali zubnú pastu a kefku.

Lívia dostala v  súvislosti s  váhou 
aj netradičný kompliment. „Jeden 
chlapec celkom otvorene zahlásil, že 
moje lýtko je ako obe jeho lýtka do-
hromady,“ prezrádza a vzápätí objas-
ňuje, že Etiópčania majú tieto partie 
zväčša neuveriteľne štíhle.

Čerstvá absolventka vysokoškol-
ského štúdia žurnalistiky sa pred 
pobytom obávala, že bude musieť 
žiť o  chlebe a  vode. „Myslela som, 

Lívia Šimčeková z Liptovských Sliačov strávila ako dobrovoľníčka tri mesiace 
v Etiópii. Popri výučbe angličtiny spoznala miestne zvyky, jedlá, aj tradičný ká-
vový ceremoniál.

Do Etiópie priniesla kúsok Liptova
Text: Anna Šenkeríková     Foto: Lívia Šimčeková
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že schudnem, no nestalo sa tak ani 
v  Afrike,“ smeje sa. Síce si nemôže 
sťažovať na nedostatok potravy, ale 
tradičné štipľavé jedlá jej žalúdku 
veľmi neprospievali. 

Na stole však nechýbalo ani pečivo, 
arašidové maslo či dvojfarebná nute-
la, rehoľné sestry zabezpečili všetko, 
čo mohli. Keď Lívia povedala, že má 
rada škoricu, jedna z nich ju hľadala 
po celom trhu a nakoniec zaobstarala 
polkilové vrecko.

Lívia sa strachovala aj kvôli miest-
nym mužom, pretože vedela, že be-

lošky, a  zvlášť tie plavovlasé, sú pre 
nich neprehliadnuteľné. Síce ich po-
zornosti neunikla a na uliciach na ňu 
zízali a pokrikovali, no nestalo sa, že 
by bol niektorý z nich násilnícky.

Z rozprávania kamarátok dobrovoľní-
čok usúdila, že na dennom poriadku 
budú aj žiadosti o ruku a náramne sa 
tešila, ako ich bude odmietať, no na-
koniec žiadnu nedostala. Vždy ju totiž 
sprevádzal kolega, ktorého miestni 
považovali za jej priateľa.

Namiesto peňazí chcel slovník

Tak, ako máme skreslené predstavy 
o Afričanoch my, majú ich aj oni o nás. 
„Sme pre nich chodiace banky, aj deti 
na ulici bežne pýtajú peniaze. Veľmi 
sa tam ujala profesia sprievodcu, ktorý 
si za drobnú službu vypýta od turis-
tov nemalú sumu. Pamätihodnosti si 
miestni môžu pozrieť zadarmo alebo 
zaplatia oveľa menej, od cudzincov pý-
tajú nekresťanské peniaze,“ približuje 
Lívia diskriminačné praktiky.

„Nemali by očakávať, že keď k nim za-
víta beloch, automaticky ich zachrá-
ni. Pomôcť si musia sami. My im mô-

žeme ukázať, ako sa čo robí, posunúť 
im naše skúsenosti, ktoré im chýbajú. 
Ak len prídeš, dáš im peniaze alebo 
niečo urobíš namiesto nich, obvykle 
si to nevážia a nemá to veľkú trvác-
nosť,“ objasňuje, aký spôsob pomoci je 
v tomto prípade najefektívnejší. 

Jeden zo sprievodcov však na ňu urobil 
veľký dojem. Bol to malý chlapec, štu-
dent, ktorý hovoril lámanou angličti-
nou. Keď sa na konci prehliadky s ko-
legom dohadovali, koľko peňazí mu 
dajú, rýchlo sa ohradil, že by upred-
nostnil slovník, oblečenie alebo jedlo.

„Stalo sa nám, že nás ľudia vysmiali, 
lebo ponúkané peniaze sa im máli-
li, preto som pri jeho slovách skoro 
odpadla,“ priznáva mladá dobro-
voľníčka. „Kúpili sme mu anglic-
ko-amharský slovník, ktorému sa 
veľmi potešil, a pozvali sme ho aj na 
raňajky. Mala som pocit, akoby som 
kŕmila adoptívneho syna, bol veľmi 
vďačný. Ešte aj s tou trochou praže-
nice sa chcel podeliť,“ dodáva.

Chlapec ju následne pozval na ká-
vový ceremoniál k  starej mame, 
čo sa považuje za veľkú česť. Ide 
o  spoločné stretnutie rodiny, pria-
teľov a známych, pri ktorom sa pije 
čerstvo upražená káva a  zajedá sa 
pukancami.

V Etiópii sú obľúbené aj silné čaje. Jed-
no vrecko si zvykne lúhovať viacero 
ľudí – posúvajú si ho z jedného pohára 
do druhého. Líviu pobavilo, keď miest-
nym ponúkli slovenský čaj, a než sa na-
zdali, vrecúško kolovalo, pričom voda 
v pohároch sa ani nestihla zafarbiť.

Lívia konštatuje, že väčšina Etiópča-
nov žije konkrétnym dňom, nemyslia 
na budúcnosť a  neponáhľajú sa, čo 
má svoje výhody aj nevýhody. Pohľad 
na chudobu a biedu ju naučil nerobiť 
si veľkú hlavu z malých problémov.

„V  Afrike som pochopila, že to, čo 
mám, nie je samozrejmosť. Získala 
som pokoj, radosť a  pocit, že nepo-
trebujem toľko vecí, koľko mám. Po-
dobnú skúsenosť odporúčam zažiť 
každému,“ zhŕňa mladá Sliačanka 
získanú životnú skúsenosť.

„Ak len prídeš, dáš im peniaze alebo niečo 
urobíš namiesto nich, obvykle si to nevážia 

a nemá to veľkú trvácnosť.“

Lívia Šimčeková, dobrovoľníčka
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Ružomberské Benzínkovo
Za príkladmi, ako fungujú podnikanie a kšefty na hrane morálky, netreba chodiť 
do veľkej politiky. Stačí ostať v našom meste.

V kauze benzínka pri bývalej Hypernove bola ohybnosť 
paragrafov slovenskej legislatívy vyskúšaná v  ma-
ximálnej miere. Div, že sa tie paragrafy neprelomili. 
Asistovali pri tom práve tí, ktorí by záujmy mesta a jeho 
obyvateľov mali chrániť. 

Už v lete roku 2011, keď poslanci rozhodovali o prenáj-
me pozemku vedľa niekdajšieho kaštieľa svätej Žofie, 
chodili ružomberskými kuloármi reči, že tam bude 
čoskoro stáť čerpacia stanica. 

Do mestského zastupiteľstva však prišla žiadosť o pre-
nájom na vybudovanie parkoviska. Poslancov ani veľmi 
nezaujímalo, prečo by parkovisko malo stáť práve na 
tomto mieste, komu bude slúžiť a či bude spoplatnené.

Mantra, aká sa v  meste často uplatňuje – „hlavne, že tu 
niekto investuje, tak mu vyhovejme“ – opäť raz zabrala. 
Na zalepenie očí, aby sa nekonala verejná súťaž, stačilo 
15-tisíc eur do mestského rozpočtu od investora.

A ďalej to už poznáte. Investor si svoj zámer zo dňa na deň 
rozmyslel. Týždeň po schválení prenájmu prišiel na rad-
nicu s tým, že už nechce stavať parkovisko, ale čerpaciu 

stanicu. A poslanci mu opäť uverili. Dali si však „nekom-
promisné“ podmienky – po 15-ročnom prenájme pozemku 
stavbu odstrániť alebo zaplatiť pokutu. Veď takúto opa-
chu tam natrvalo nechceme. 

Samozrejme, investor so všetkým ochotne súhlasil. Posla-
necké svedomia tak zostali pred časťou nespokojných ob-
čanov podpisujúcich petíciu aspoň naoko „čisté“. Nesúhla-
sili len dvaja – Ivan Rončák a Miroslav Zuberec. Poslanci 
dokonca ani neodkontrolovali vágnu zmluvu, ktorú mesto 
s investorom podpísalo a na ktorú dnes dopláca.

Nasledujúci vývoj nedal za pravdu poslaneckej väčšine, 
ale práve týmto dvom. Investor sa počas uplynulých dvoch 
rokov štyrikrát pokúsil pozemok pod benzínkou od mesta 
kúpiť. Znovu takmer dosiahol svoje – pri hlasovaní v za-
stupiteľstve chýbal jediný hlas.

Keď to nešlo touto cestou, vymyslel iný ťah. Prestal platiť 
nájom, čím porušil zmluvu a tak primátor – dlhodobo na-
klonený predaju pozemku, lebo aj tak sa už nič iné nedá 
robiť – v lete podpísal odstúpenie od zmluvy. Podoprel to 
právnou analýzou, ktorá takýto krok pripúšťala a  ktorej 

Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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vypracovanie požadovali samotní poslanci volajúci po 
treste za porušenie zmluvy.

Primátor „trest“ vykonal sám, potichu, bez vedomia 
poslancov. Dozvedeli sa to až v novembri, keď sa vedenie 
mesta po troch mesiacoch rozhodlo, že im to už teda povie. 

Nájomca podľa vyjadrení radnice i právnika, ktorý analýzu 
pripravil, nezaplatil dva nájmy. Podľa zmluvy však bolo mož-
né vypovedať ju až po troch nezaplatených splátkach. Toto už 
ale v prípade, ktorý otravuje všetkých, zostáva ležať ľadom.

Pozemok pod benzínkou tak stále patrí mestu, ktoré však 
prestalo byť v zmluvnom vzťahu s majiteľom stavby. Už 
nikdy si tak nebude môcť vymáhať najdôležitejšiu pôvod-
nú požiadavku – odstránenie čerpacej stanice. 

A kým mesto hľadalo „kudy-kam“, beťár investor proble-
matickú benzíku predal. Radnica sa tak už musí dohod-
núť so spoločnosťou V  company. Očakávať, že nový ma-
jiteľ podpíše nájom a stúpi do tej iste kaluže, z ktorej sa 
pôvodný vlastník Europetrol, respektíve JML Slowakei 
tak komplikovane snažil dostať, je asi nereálne. Vznikne 
tak tlak na predaj mestského pozemku. O čom budú opäť 
rozhodovať mestskí poslanci.

Aké ponaučenie z  celého tohto nešťastného prípadu vy-
plýva? Jednoduché. Mesto by si malo dávať oveľa väčší 
pozor, aby sa nenechalo obabrať v prípadoch, ktoré môžu 
mať podobný scenár.

Neprajme si bohatého Ježiška. 
Taký neexistuje

Znamením Vianoc je „dieťatko zavinuté do plienok a ulo-
žené v jasliach“. Znamením Vianoc sú chudoba, jednodu-
chosť, skromnosť... 

Nehovorme „máme bohatého Ježiška“, lebo Ježiš prišiel 
chudobný, nemal kde hlavu skloniť. Bohatý Ježiško je len 
náš výmysel, výmysel reklám, ktorým sme naivne uveri-
li. Ak sú Vianoce bohaté, tak len obsahovo – majú bohatý 
význam a posolstvo.

Máme sa teda vôbec tešiť vianočným darčekom? Samozrej-
me. Ale s vedomím, že najväčší dar sme už dostali – Ježiša. 
Popri ňom je každý iný dar malý. Venujme tak viac pozornos-
ti tomuto hlavnému daru – dieťaťu Ježišovi. 

Aj on sám dostal darčeky – od mudrcov. Ale tak, ako 
oni, aj my v  prvom rade hľaďme na dieťa, nie na zla-
to, kadidlo a  myrhu. Ak obrátime pozornosť na niečo 
iné, minuli sme sa cieľu Vianoc. Každý dar nesie v sebe 
symbol Božej štedrosti a  dobroty. Dávame cez neho 
kúsok lásky, ktorá sa v nás narodila.

Ak nás väčšinou udivuje to, čo je bohaté a vznešené, neo-
čakávané a prekvapivé, tak práve počas Vianoc by mal byť 
v našich očiach iný údiv. 

Údiv, aké je všetko chudobné, tiché, skromné... Údiv, aké 
je to všetko jednoduché. Vianoce sú údivom, pri ktorom si 
človek položí ruku na ústa a zostáva bez slov, lebo takého 
Boha nečakal. 

Neverím na Vianoce bohatých, slávnych, vplyvných a svä-
tých – Ježiš nie je dvojtvárny. On je jednoduchý. 

Sláviť Vianoce je umenie. Umenie tešiť sa z  narodenia 
Syna Božieho. Lebo Vianoce bez Ježiša sú omyl. Vianoce 
sú o priateľstve Boha a človeka. Radujme sa, lebo dnes sa 
všetko len začína.

Radujme sa, lebo, hľa, už nie sme sami! Boh si postavil prí-
bytok medzi nami!

Vianočné zamyslenie pátra Františka Kovaľa.
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V ankete sme oslovili nielen vedenie 
mesta Ružomberok a mestskú políciu, 
ale aj mesto Prievidza, ktoré podob-
nú parkovaciu politiku zaviedlo pred 
časom, ako aj Slovenskú parkovaciu 
asociáciu, ktorá v  tejto problematike 
radí samosprávam.

Michal Praženica, asistent primáto-
ra mesta Ružomberok

Mesto Ružomberok pristúpilo k  rie-
šeniu parkovacej politiky v  meste 
z  jednoduchého dôvodu – centrum 
mesta má problematické parkova-
nie. Väčšina plôch je nespoplatnená, 
a  teda striedanie áut je veľmi malé. 
Parkovisko pri Hýrošovom parku, 
a  tiež parkovisko za kockou sú plné 
áut. Ráno tam zaparkujú ľudia, ktorí 
pracujú v centre a odídu až po pracov-
nej dobe. Preto je pre ľudí, ktorí idú do 
mesta krátkodobo, ťažké zaparkovať. 

Rozumným vymedzením pravidiel 
parkovania dospejeme k  tomu, že 
bude pohyb áut vyšší a  ľahšie sa za-
parkuje. Je už len na vedení mesta 
a  poslancoch, ako nastavíme pod-
mienky. Cieľom nie je zarábať – ne-
bude to pre ľudí ničivé. Cieľ je opač-
ný – zabezpečiť vyššiu výmenu áut 
v  meste, hlavne počas dňa. Aby sa 
nestávalo, že do 17. hodiny sa parko-
vať nedá nikde, a po 17. hodine je väč-
šina parkovaných miest voľná. Keď 
sa parkovné spoplatní, tak si ľudia, čo 
dochádzajú autom kilometer, rozmys-
lia, či nevyužijú iný spôsob prepravy, 
napríklad MHD alebo aj chôdzu. Oča-
kávame, že sa mesto vyčistí a  bude 
oveľa prístupnejšie na parkovanie. 

Dopyt po parkovacích státiach bude 
stále rásť, preto je potrebné, aby 
mesto pristúpilo ku komplexnému 

riešeniu už dnes, ak chce udržať mo-
bilitu v  meste do budúcnosti. Mnohí 
si myslia, že radšej treba vybudovať 
viac parkovísk. Tieto by však boli vy-
budované na úkor verejnej zelene ale-
bo priestoru, ktorý je dnes vyhradený 
pre peších. 

Ivan Stromko, náčelník Mestskej po-
lície Ružomberok

Mali by sme v  prvom rade upraviť 
parkovanie, najmä v  širšom centre 
mesta. Ak sa spoplatní len niekde, 
tak, ako je to teraz, tak ľudia hľadajú 
miesta, kde zastaviť zadarmo. V cen-
tre by nemala byť možnosť vyhnúť sa 
platbe. Na príklade železničnej sta-
nice vidíme, že to výrazne pomohlo. 
Lenže vodiči sa teraz presťahovali 
s autami inde do mesta. Preto to tre-
ba urobiť komplexne. Samozrejme, 
obyvatelia by si kupovali dlhodobejšiu 

Už rok má radnica vypracovanú štúdiu, ako zmeniť parkovaciu politiku mesta. Ho-
vorí sa o spoplatnení, vytvorení zón dočasného, dlhodobého, aj rezidenčného státia 
v širšom centre, či SMS platbe. Poslanci by mali o všetkom rozhodovať vo februári.

Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák

Parkovanie v meste čakajú zmeny



28 - porota

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

parkovaciu kartu. Keď to bude úspeš-
né, môžeme sa rozprávať o sídliskách.

Čo považujem za najdôležitejšie je, 
aby si mesto nechalo správu takej-
to politiky vo svojich rukách. Vidím 
v tom možnosť pre príjem do rozpoč-
tu. Všetky vybrané peniaze musíme 
spätne použiť do rozvoja nových par-
kovacích miest, parkovacích domoch 
a údržby. Tieto investície by sme spla-
tili vlastnými peniazmi a  myslím si, 
že veľmi rýchlo. Na príklade miest 
ako Trnava vidíme, že to funguje. Ne-
dávajme to do rúk súkromníkovi.

Michal Ďureje, hovorca mesta Prie-
vidza

V  minulosti bolo centrum od rána 
obsadené dlhodobým státím vozidiel 
zamestnancov inštitúcii a  firiem, 
ktorí často ani neboli obyvatelia mes-
ta. Centrum postupne strácalo svoju 
spoločenskú a obchodnú funkciu. Bez 
spoplatnenia parkovania nebolo vo fi-
nančných, ale ani priestorových mož-
nostiach mesta, riešiť tento stav ne-
ustálym dobudovávaním bezplatných 
parkovacích plôch. Okrem toho sme 
vychádzali z dát. Počet vozidiel v okre-
se Prievidza narástol z 35-tisíc vozidiel 
v roku 2003 na 56-tisíc v roku 2010.

Náš systém parkovania prevádzkuje 
mestská spoločnosť – konkrétne je-
den človek. Nechceme vytvárať zisk 
pre súkromnú spoločnosť. Úlohou je 
parkovanie regulovať a z minimálne-
ho zisku dokážeme postupne budo-
vať nové parkovacie kapacity. Nejde 
o  nízkonákladový projekt. Nemáme 
parkovacie automaty, rampy a  po-
dobne, ale je vyslovene postavený na 
zakúpení SMS parkovacieho lístku, 

alebo parkovacej karty, ktorá je do-
stupná v novinových stánkoch.

Ponechanie parkovania v  rukách 
mesta ukazuje, že je to ten najlepší 
systém, pretože môžeme jednak re-
gulovať ceny dlhodobo, a  tiež flexi-
bilne riešiť všetky problémy, ktoré 
môžu vzniknúť. Pri súkromníkoch 
často nastáva situácia, kedy pre-
vádzkovateľ systému nemá vôľu vy-
hovieť požiadavkám samosprávy.

Náš cenník je nastavený tak, že prvá 
SMS je v hodnote 30 centov, a za kaž-
dú ďalšiu hodinu parkovania zaplatí 
človek 70 centov. Pre obyvateľov mes-
ta sú k dispozícií rezidenčné karty.

Obyvatelia žijúci v centre sa báli dis-
kriminácie, lebo spoplatnenie im vraj 
nezaručí voľné plochy. Lenže práve po 
spoplatnení rezidentov začali ľudia 
na krátkodobé a celodenné státie vy-
užívať iné parkovacie plochy, než pred 
bytovými domami. Spoplatnenie par-
kovania vytvorilo v  živelnom parko-
vaní mesta poriadok a systémovosť.

Slovenská parkovacia asociácia

Slovenská parkovacia asociácia rea-
lizuje už päť rokov prieskum o  sta-
ve parkovania v  slovenských mes-
tách s  viac ako 18-tisíc obyvateľmi. 
Z  vyhodnotení týchto prieskumov 
jednoznačne vyplýva, že tam, kde 
reguláciu parkovania zaviedli, zlep-
šila sa celková dopravná situácia 
a  verejnosť je s  týmto stavom spo-
kojná. Regulácia statickej dopravy 
prináša do miest poriadok a zároveň 
je nástrojom na udržanie dopravnej 
obslužnosti miest. 

Zavedenie regulácie parkovania 
v centre Ružomberka by malo vychá-
dzať zo záverov vyplývajúcich z ana-
lýzy vypracovanej odborníkmi. Cieľo-
vý dokument o regulácii, spoplatnení 
parkovania, musí zohľadňovať a  rie-
šiť komplexnú dopravnú obslužnosť 
mesta. Lokálni politici majú za úlohu 
vytvoriť podmienky pre zlepšovanie 
dopravnej obslužnosti, no mali by to 
robiť v spolupráci s odborníkmi.

„Keď sa parkovné spoplatní, tak si ľudia, 
čo dochádzajú autom kilometer, rozmyslia, 

či nevyužijú iný spôsob prepravy.“

Michal Praženica, asistent primátora mesta Ružomberok
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Vianoce 1944. František a Gizela Munkovci so svojimi dvoma 
synmi, jezuitským novicom Tomášom a Jurajom, trávia sviat-
ky v ružomberskej väznici. Niekoľko desiatok kilometrov na 
sever si narodenie Ježiša Krista vo väznici v Trstenej pripomí-
na aj mladý katolícky kňaz Edmund Peter Bárdoš. O pár dní 
sa osudy týchto piatich ľudí premiešajú v tragickom príbehu.

Kto boli Munkovci?

František Munk a Gizela Kohnová sa zosobášili v roku 1923 
v Lučenci. Obaja pochádzali z dobre situovaných židovských 
rodín. Zanedlho sa manželia s malým synom Tomášom pre-
sťahovali do Bratislavy, kde sa im narodil druhý syn Juraj. 

„Počas života v  Bratislave sa Munkovci vnútorne rozišli 
s izraelitským náboženstvom a tento proces vyústil do roz-
hodnutia vystúpiť zo židovskej náboženskej obce. Tento akt 
oficiálne potvrdil výmer mestského notárskeho úradu v Bra-
tislave,“ napísal historik Ivan A. Petranský vo svojej štúdii To-
máš Munk – jezuitský novic obeťou protižidovských represií.

V roku 1938 sa celá rodina presťahovala do Ružomberka, ke-
ďže František Munk získal prestížnu pozíciu riaditeľa ružom-
berskej celulózky. Usadili sa v dome na Nemeckej ulici č. 27 
(dnes ulica Scota Viatora č. 1). Tu začala nová etapa ich života. 

Štrnásťročný Tomáš začal študovať na štátnom sloven-
skom reálnom gymnáziu. O  jeho nadaní nebolo pochýb. 
Okrem slovenčiny ovládal aj nemecký, francúzsky a ma-
ďarský jazyk, neskôr aj latinčinu a hebrejčinu, mal vzťah 
k hudbe, literatúre i kresleniu. Potvrdzuje to drobná epizó-
da – svojej matke k 43. narodeninám daroval vlastnoručný 
preklad úryvku Kollárovej básne Slávy dcéra do nemčiny.

Od židovstva ku kresťanstvu

V  Ružomberku Munkovci naplnili svoje dávnejšie úvahy 
o vstupe do katolíckej cirkvi. So žiadosťou o krst sa v sep-
tembri 1939 obrátili na ružomberského farára Jána Ferjen-
číka, ktorý ich zakrátko pokrstil. 

Obvinenia, že išlo o pragmatický krok, keďže v slovenskom 
štáte sa už začínali uplatňovať represívne opatrenia proti 
Židom, sa ukazujú ako neodôvodnené. Munkovci svoju ka-
tolícku vieru neprežívali formálne, ale skutočne naplno.

„Od svojho krstu žili intenzívnym náboženským životom, 
vzdelávali sa a rozširovali si obzor. Každodenne navštevovali 
bohoslužby (vo farskom či jezuitskom kostole) a pristupovali 
k sviatostiam. Často si vykonávali duchovné cvičenia,“ napí-
sal historik Petranský v monografii Život pod hviezdou. 

Nie každý prežíva vianočné sviatky v pokojnej a radostnej atmosfére. Sú ľudia, 
ktorí ich trávia v stave vojny, hmotného nedostatku, v starobincoch, nemocni-
ciach či väzniciach. Sú ľudia, pre ktorých sa sviatky narodenia končia smrťou.

Text: Imrich Gazda     Foto: archív Spoločnosti Ježišovej

Vianočný príbeh rodiny 
Munkovcov
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Ku katolíckej viere Munkovci priviedli aj židovského le-
kára, neskôr známeho katolíckeho básnika a intelektuála 
Pavla Straussa. 

Najsilnejším dôkazom autentickej viery rodiny bolo Tomá-
šovo rozhodnutie stať sa jezuitom. Do ružomberského no-
viciátu vstúpil hneď po skončení gymnázia v roku 1943. Za 
svoje heslo si zvoli slová Amor Christi usque ad oblivionem 
sui (Láska ku Kristovi až do zabudnutia seba).

Vianoce

Rodinu Munkovcov spočiatku chránila pred protižidovský-
mi represiami prezidentská výnimka. Po potlačení povsta-
nia však nemecké bezpečnostné zložky zaviedli tvrdé opat-
renia voči všetkým zostávajúcim Židom – bez ohľadu na 
prezidentskú výnimku či vyznávanie iného náboženstva. 

Od začiatku novembra 1944 v Ružomberku sídlilo Sonder-
kommando 7a, súčasť nemeckej bezpečnostnej polície. Za-
držanie Munkovcov bola len otázka času.

Gizelu Munkovú zaistili príslušníci nemeckej bezpečnosti 
14. decembra 1944 na ceste ku kaderníkovi. Zanedlho zatkli 
aj Františka a mladšieho syna Juraja. Na druhý deň Nemci 
vtrhli do jezuitského noviciátu a zadržali aj Tomáša. 

Po dvoch týždňoch, ktoré rodina strávila v ružomberskej 
väznici, ich koncom roka odtransportovali do koncentrač-
ného tábora v Seredi. Tu sa stretli s mladým kňazom ži-
dovského pôvodu Edmundom Petrom Bárdošom. 

„Rodinu Munkovcov z  Ružomberka mi láskavý Boh poslal 
ako nesmiernu milosť (gratiam externam) pre moje posil-
nenie i povzbudenie. Už prvé stretnutie, keď na ich tvárach 
žiaril ozaj nebeský úsmev, ma spojilo s nimi až po ich muče-
nícku smrť. Spoločne vykonávali modlitby ráno, večer, pred 
jedlom i po jedle, ruženec, duchovné rozhovory a čítali Písmo. 
Tak praktickým konaním dokazovali ostatným, čo znamená 
kresťansky žiť,“ napísal Bárdoš vo svojich spomienkach.

Golgota

V polovici januára bolo 681 Židov zo Serede odtransporto-
vaných do rôznych koncentračných táborov. Gizela a Juraj 
Munkovci smerovali do tábora Bergen-Belsen, kde obaja za-
hynuli. Tomáš s otcom boli odvlečení do Sachsenhausenu. 

„V druhej polovici apríla 1945 sa front priblížil natoľko, že 
padlo rozhodnutie evakuovať tábor Sachsenhausen. Eva-
kuácia mala zamedziť, aby väzni padli do rúk Sovietskej 
armády,“ vysvetľuje Petranský. 

Pochod smrti, ktorého sa zúčastnilo asi 30-tisíc väzňov, sa 
začal 21. apríla 1945. Slovenský jezuita Aurel Štefko opísal 
záverečnú fázu výstupu na Golgotu takto: „Deň pred po-
chodom smrti /Tomáš/ hnaný hladom našiel na smetisku 
kuchyne zhnitú mrkvu. Zdá sa, že smetisko bolo postrie-
kané chemikáliami. Na druhý deň, keď práve likvidovali 
tábor, stál sotva na nohách. Esesmani zbadali, že nevládze 
a zdržuje pochod kolóny. Vytrhli ho z radu a sotili do prie-
kopy. Samozrejme, že otec zostal s ním. Auf – hore, weiter 
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maschieren – kričí ,nadčlovek´ - poďme ďalej. Otec pro-
sí o  chvíľu oddychu pre syna. Dve strely... krv otcova sa 
zmiešala so synovou. Consumatum est.“ 

V čase smrti mal Tomáš 21 rokov. Spolu s otcom sa zaradil 
medzi šesťtisíc obetí, ktoré zahynuli počas pochodu smr-
ti. Práve v deň ich zastrelenia Sachsenhausen oslobodila 
sovietska armáda.

Budú Munkovci vyhlásení za svätých?

O životných osudoch rodiny Munkovcov sa širšia verejnosť 
dozvedela až v roku 2008, kedy historik Petranský vydal 
spomínanú knihu Život pod hviezdou. Predstaviť ju prišiel 
aj priamo do Ružomberka.

V tom istom roku bola na budove jezuitského kláštora od-
halená pamätná tabuľa Tomášovi Munkovi, Mestská tele-
vízia Ružomberok natočila dokument s  názvom Milovať 
až do zabudnutia seba a občianske združenie Simach Art 
začalo organizovať koncerty nielen na počesť Munkovcov, 
ale aj všetkých ostatných Židov deportovaných z Ružom-
berka (viac na nasledujúcej strane).

V  roku 2011 začal proces blahorečenia Tomáša Munka 
a jeho otca Františka, ktorý prebieha dodnes. Dôležitú rolu 
v ňom zohráva aj ružomberský historik Peter Dvorský či 
miestny jezuita Ondrej Gábriš.

„Proces sa týka len otca a  syna, keďže o  smrti Gizely 
a  druhého syna Jurka nemáme zachované hodnoverné 
svedectvo, nepoznáme záverečnú fázu ich života,“ vysvet-
lil pre Ružomberský magazín páter Gábriš.

Slovenská fáza procesu bola úspešne ukončená v máji toh-
to roku a celá dokumentácia bola prevezená do Vatikánu, 
kde bude prebieha takzvaná rímska fáza.

Ak bude celý prípad dotiahnutý do úspešného konca, To-
máš Munk sa stane historicky prvým slovenským jezui-
tom, ktorého katolícka cirkev uzná za blahoslaveného. 
Následne by sa mohol začať aj proces svätorečenia.

„Verím, že Tomáša a jeho otca budeme môcť raz uctievať ako 
blahoslavených. Bolo by pekné, keby sa slávnosť blahoreče-
nia mohla spojiť s oslavami stého výročia príchodu jezuitov 
do Ružomberka v roku 2022,“ nádeja sa jezuita Gábriš.

Článok v pozmenenej podobe vyšiel pred niekoľkými rokmi aj 
v Ružomberskom hlase.

„Bolo by pekné, keby sa slávnosť blahorečenia Tomáša Munka a jeho 
otca Františka mohla spojiť s oslavami stého výročia príchodu jezuitov 
do Ružomberka v roku 2022.“

Ondrej Gábriš, jezuita
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Mená hudobných skladateľov Mariána Vargu, Bélu 
Bartóka, Vladimíra Godára, Ernesta Blocha a Arva Pärta 
netreba umeleckej verejnosti bližšie predstavovať.

Rovnako ako violončelistu Jozefa Luptáka, klaviristu Bo-
risa Lenka, huslistov Mariána Svetlíka a Andreja Rumana 
a violistu Martina Rumana.

Takúto hudobnú kvalitu v  Ružomberku až tak často ne-
vidieť. Teda, nepočuť. Nie je preto prekvapivé, že miesta 
v Galérii Ľudovíta Fullu sa 15. decembra zaplnili do posled-
ného miesta.

„Koncert na pamiatku Tomáša Munka a  ostatných Ži-
dov deportovaných z  Ružomberka patrí medzi naše naj-
úspešnejšie hudobné podujatia,“ priznáva Matúš Bišťan 
z občianskeho združenia Simach Art, ktoré niekoľkokrát 
ročne organizuje koncerty súčasnej vážnej hudby pod ná-
zvom Hudba u Fullu. 

„Nápad pripraviť takýto spomienkový koncert sa zrodil 
v  roku 2008. Mám blízko k  našim jezuitom, ktorý v  tom 
čase začali viac žiť osudmi rodiny Munkovcov. Zároveň 
som sa spoznal s hudobným skladateľom Petrom Machaj-
díkom, ktorý mi dokorán otvoril dvere do sveta súčasnej 
vážnej hudby,“ spomína Bišťan.

Keďže od začiatku bolo cieľom „munkovského“ koncertu 
pritiahnuť poslucháčov nielen z kresťanského prostredia, 
vždy sa koná v  nesakrálnych priestoroch. Či už to bola 
koncertná sieň v bývalej budove rektorátu Katolíckej uni-
verzity, niekdajšia synagóga či galéria.

„Rovnako, ako Tomáš Munk v sebe spájal židovstvo a kres-
ťanstvo, sme aj my chceli prepájať rôzne brehy. Preto sa 
teším, že na naše koncerty prichádzajú veriaci, aj neve-
riaci. Dvakrát sem dokonca zavítal aj bratislavský rabín 
Baruch Myers,“ oceňuje Matúš Bišťan.

V Galérii Ľ. Fullu sa v polovici decembra uskutočnil už 10. koncert na pamiatku 
Tomáša Munka a všetkých Židov deportovaných z Ružomberka.

Text: Imrich Gazda     Foto: Pavol Mičan

Koncert, ktorý spája brehy

stručne

 ‣ Od konca novembra prebiehala v Čutkovskej doline séria nedeľných workshopov, na ktorých si návštevníci vy-
skúšali zdobenie medovníkov a výrobu drôtených, tkaných či kožených výrobkov.

 ‣ Na jubilejnom Katarínskom šikovnom trhu sa v synagóge predstavilo 32 lokálnych tvorcov, ktorí sa vo voľnom 
čase venujú výrobe keramických šperkov, drevených ozdôb a iných umeleckých predmetov.

 ‣ Koncom novembra sprístupnili v Galérii Ľ. Fullu ďalšiu výstavu z cyklu Viac Fullu s podtitulom Do skla, ktorá 
predstavuje šesticu mladých sklárskych výtvarníkov.
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Nedostatok snehu a  majetkové problémy. Ak by nebo-
lo týchto dvoch „nepríjemností“, dolný Liptov by bol ešte 
krajším miestom pre strávenie zimných radovánok. 

Lyžiarske možnosti v okrese dokáže poskytnúť až sedem 
stredísk. V  prehľade chýba Ľubochňa, keďže obec ako 
správca vleku nám do uzávierky informácie neposkytla. 
Potvrdila však, že lyžovačku cez zimu plánujú.

Najväčšie je Malinô Brdo

Niekdajší Skipark, dnes Malinô Brdo, ponúka takmer štvor-
kilometrovú zjazdovku aj jedinú kabínkovú lanovku v okre-
se. Tento rok plánujú sezónu ozdobiť novým panoramatic-
kým bufetom na vrchole sedačkovej lanovky pod Malinným.

Hoci časť zariadenia najväčšieho strediska u nás je v exekúcii, 
zatiaľ sa ho úspešne darí držať v prevádzke. A sľubujú aj op-
timistický výhľad. „Stredisko začalo s prípravou investičných 
akcií, ktoré by mali rozšíriť a skvalitniť služby. S realizáciou 
počítame až v roku 2018, nakoľko by sa už nemali vyskytovať 
právno-administratívne prekážky rozvoja,“ informoval Mar-
tin Hromada z marketingového oddelenia Malina Brda.

Na sezónu boli v  stredisku pripravený už začiatkom de-
cembra. Nielen predpredajom lístkov, ale po chladnom 
počasí aj upravenými traťami. Odmäk ale všetko stopol. 
Nový plán otvorenia sezóny hovorí o 23. decembri.

„Počas sezóny budeme pripravovať podujatia športo-
vo-spoločenského charakteru, ktoré majú už niekoľkoroč-
né tradície. Keďže si tohto roku pripomíname polstoročie 
od sprevádzkovania lanovky, radi by sme zorganizovali re-
tropodujatie s retrohudbou, retroblečením a retroprogra-
mom,“ doplnil Hromada.

Aj tento rok bude pripravený denne upravovaný snow park 
s prekážkami pre milovníkom skokov a prekážok či už na 
lyžiach alebo snowboardoch. Pre snowboardistov, ktorí 
sa odtiaľto celý deň nepohnú, pripravili špeciálnu cenu 12 
eur. Počas Vianoc bude stáť najdrahší, celodenný lístok 29 
eur, hlavná sezóna bude za 25 eur.

Doplnkovými atrakciami sú fatbiky a snowtubing – jazda 
na gumovom kolese po snehu. 

Aj keby bolo snehu dosť, vleky nepustia

Druhé najväčšie stredisko v okrese sa nachádza v Liptov-
ských Revúcach. Naposledy tam však 1,5 kilometrový vlek 
spustili v sezóne 2014/2015. Skifun je odvtedy zatvorený. 

„Mrzí ma to, ale spoločnosť Situm-SK, ktorá je vlast-
níkom umelého zasnežovania, ratrakov a  aj budovy 
so sociálnymi a  občerstvovacími službami, je v  kon-
kurze. Dohodnúť sa s nimi a priniesť nového investo-
ra je zatiaľ nemožné. Neviem, čo s  tým ideme robiť 

Zisťovali sme, aké sú lyžiarske možnosti v našom okrese počas tohtoročnej zimy.

Text: Peter Kravčák     Foto: Malinô Brdo Ski & Bike

Možností na lyžovanie je dosť.
Len aby bol sneh
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a  ako si pomôcť,“ vysvetlila starostka Jana Šimová, 
prečo aj tretí rok po sebe zostane stredisko v Liptov-
ských Revúcach zatvorené.

Obec vlastní dlhší z dvoch vlekov, tiež prístupové cesty a par-
kovisko. Bez  zasnežovania je však stredisko nepoužiteľné. 
„Obec by išla pri po-
užití len prírodných 
podmienok na lyžo-
vanie do straty. Pre-
to do toho nejdeme,“ 
ozrejmila Šimová. 
Spolumajiteľ, ktorého sme taktiež oslovili, na naše otázky 
neodpovedal.

Susedia v Lúžnej lyžovať budú...

...teda, ak napadne sneh. Potrebujú aspoň 30 centimetrov, 
a potom sa cez víkendy a sviatky bude 450 metrový vlek 
krútiť. Za hodinu prepraví 600 osôb.

„Otvoriť sme chceli už týždeň pred Vianocami. Všetko bolo 
pripravené, ale odmäk naše plány zmenil,“ zvestoval tra-
dičnú odpoveď malých stredísk predseda neziskovej orga-
nizácie Lyžiari Lúžna Jozef Husarčík.

„Svah je stredne náročný, ale aj amatéri to zvládnu. Je tam 
asi stometrový úsek, ktorý je o niečo strmší ako zvyšok 
trate, ale aj deti tam chodia bez problémov,“ charakterizo-
val svah Husarčík.

Pri kopci majú malú chatu, kde ponúkajú drobné občer-
stvenie. Ak je sneh, počas roka organizujú miestni lyžiari 
troje preteky: zjazdové o cenu Chochule, nedávno začali so 
skialpinistickými a  obnovili aj voľakedy tradičný zimný 
prechod z Lúžnej do Korytnice.

Smrekovica ponúka aj klzisko

Najbližšie k  spusteniu lyžovačky je Smrekovica. Už dva 
týždne pred Vianocami hlásili viac ako meter snehu, trať 
mali upravenú, ale odmäk ich prinútil aspoň na čas spus-
tenie vlekov odložiť.

„Určite však chceme privítať prvých lyžiarov ešte pred 
Vianocami. Máme tu tri vleky, jeden takmer 500-metrový, 
druhý približovací 220-metrový. A  je tu aj jeden pre deti, 
približne 180-metrový,“ informoval Radim Palovič, riaditeľ 
Hotela Granit na Smrekovici.

Vleky prevádzkuje hotel v spolupráci s ďalšou súkromnou 
spoločnosťou. „Okrem toho tu máme osvetlené klzisko, 
ktoré sme vyrobili na tenisových kurtoch. Približne 45 kilo-
metrov bežeckých a skialpinistických tratí neupravujeme. 
Prešľapávajú ich samotní turisti,“ dodal Palovič.

Celodenný lístok pre 
dospelých stojí 10 
eur. Dajú sa kúpiť 
aj poldenné či det-
ské lístky. Nechýba 
reštaurácia, lyžiar-

sky servis, požičovňa a škola.

Na Belane najlacnejšie

V mestskej časti Biely Potok si prenosný vlek skonštruo-
vali sami ešte začiatkom 80. rokov. Pôvodný mali na Pod-
suchej, ale takto si ho presťahovali bližšie – do lokality 
Črtáž. Okolo roku 1988 postavili na Kutinách nový vlek 
s dĺžkou 450 metrov. Slúži dodnes. Neskôr k nemu pribu-
dol aj menší, 350-metrový, a  tiež ratrak na úpravu tratí 
a unimobunka, kde ponúkajú čaj alebo niečo malé pod zub.

„Stredisko spúšťame, ak máme aspoň 20 centimetrov sne-
hu. Vždy cez víkendy, sviatky a prázdniny,“ povedal pred-
seda miestneho lyžiarskeho klubu Jozef Macko. Ak majú 
záujem školy alebo väčšie skupiny, vedia sa s nimi podľa 
Macka dohodnúť aj na inom čase. 

„Máme nenáročný svah pre rodiny s deťmi. Familiárne ho 
všetci voláme Skipark u zúfalca,“ zasmial sa Macko. Naj-
drahšia, celodenná lyžovačka pre dospelých tu už roky ne-
zmenila cenu. Stojí päť eur.

Turík – ideálny pre začiatočníkov

„Ak pánbožko dá a napadne sneh, určite otvoríme. Potre-
bujeme 20 centimetrov. Počas roka sme porobili všetky 
potrebné revízie,“ pochválil sa Pavol Mojš, správca vleku 
a  svahu v  Turíku. Reprezentuje klub OŠK Lisková, ktorý 
zariadenie v neďalekej obci spravuje.

Vlek tu vo februári oslávi už 30 rokov. „Na lyžiach vycho-
vávame už štvrtú generáciu rodín. Máme ideálny svah pre 
deti aj začiatočníkov,“ povedal o  350 metrovej zjazdovke 
Mojš. Lyžovačku určite spustia, len aby bol sneh.

„Lyžiarske možnosti v okrese dokáže 
poskytnúť až sedem stredísk.“

súťaž
Odpovedzte na jednoduchú otázku Bez čoho si neviete predstaviť vianočné sviatky? 
A vyhrajte večeru pre dvoch ľudí v Kolibe u dobrého pastiera. Odpovede posielajte 
na emailovú adresu redakcia@rmagazin.sk



2. ŠTEFANSKÝ BEH

26.12.2017
pred hotelom Kultúra Ružomberok

Štart: o 12:00 a 13:00
Trať: vedie ulicami a schodami mesta Ružomberok

Hobby: 1 kolo - 5 km, hlavná kategória: 2 kolá - 10 km
DETSKé, žIACKE PRETEKY

šTEFANSKÝ BEH BUDE POMáHAť!

kultúrny program
o vianočnú atmosféru sa postará

SPEVÁČKA KRISTÍNA DEBNáROVá
FolkLÓRNY súbor DFS BELANčEK

Chceme pomôcť malým športovcom, ktorí pochádzajú z 
rodín v hmotnej núdzi a majú pozitívny vzťah k pohybu, 

aby využili svoj potenciál naplno.

OBČERSTVENIE
TEPLý čAJ, KAPUSTNICA

+ originál tričko štefanského behu

ORGANIZáTORI
patrik lupták

lubomír kubáň, tomáš gazdarica, Ľuboslav palguta,

Róbert Kolár, Adamsport tím a dobrovoľníci...

MÁJEKOVA CHATA
energ ia p r í rody
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Ešte viac
skvelého čítania na

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