
január 2018, ročník 2, číslo 1,  cena 0,70€
www.rmagazin.sk 

IGOR ČOMBOR:
MNOHÍ SA UŽ VIDIA
V PRIMÁTORSKOM KRESLE





editoriál - 3

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Sledujete, čo sa deje vo verejnom priestore? Nemyslím, či 
sused umýva schody alebo parkuje na „vašom“ mieste. To 
je, pravda, tiež dôležité postrážiť. 
Ale tak, či ľudia separujú odpad, či v reštaurácii nielen vý-
borne navarili, ale sa aj usmiali, či nemáte deravé chodní-
ky, že v synagóge bola výborná akcia, či sa v lese zbytočne 
nerúbu stromy, že umelecká škola pripravila podarený 
koncert, čo poslanci schválili, či vás úradník nevodil za 
nos, že neznámy na ulici sa ponúkol a nezištne pomohol...
Viem. „Pri tom všetkom, čo musím za deň stihnúť,“ vravíte 
si, „nemám na to čas.“ 
Iste, ale okrem rodiny, pekného bývania a  bankového 
účtu, aj toto všetko tvorí kvalitu nášho života. 
A keď sa poobzeráte okolo seba, určite prídete na to, že vo 
verejnom priestore je veľa pekného, ale mnohé sa vám tiež 
nepáči. A keď sa ešte aj zamyslíte, možno by ste vedeli, ako 
na to. Možno by ste vedeli ponúknuť usmernenie, radu, 
nápad... Alebo priamo priložiť ruku k dielu. Len preto, aby 
bolo miesto, kde ste radi, stále krajšie a funkčnejšie.
My, z  redakcie Ružomberského magazínu, vám preto 
chceme niečo ponúknuť – priestor na verejnú diskusiu. Na 
našom webe sme spustili blog. Prvý ružomberský. 
Píšte, foťte, tešte sa, spomínajte, kritizujte, ale zároveň aj 
inšpirujte. Rozdajte viac ideí a „nakladajte“ menej, ako to 
býva vo verejnom priestore zvykom. Povšimnutiahodných 
tém, príčin a dôvodov je v našom meste nespočetne veľa.
Nech vás motivuje aj prvé tohtoročné číslo Ružomberské-
ho magazínu.
Inšpiratívne čítanie vám želá
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Viac ako dvadsiatka miest na Sloven-
sku získala v aktuálnej výzve minis-
terstva životného prostredia (MŽP) 
peniaze na zariadenie kompostárne. 
Patrí k nim aj Ružomberok.

Za viac ako dva milióny eur kúpi 
mesto dva kompostovacie kontajne-
ry, nakladače, drvič odpadu, náklad-
né auto na zber biologického odpadu, 
preosievač a prekopávač. 

Európska únia z  toho nenávratným 
finančným príspevkom cez spomína-
né MŽP preplatí 95 percent nákladov. 
Z rozpočtu mesta tak na aktuálnu in-
vestíciu pôjde 101-tisíc eur.

Nebude to jediná investícia

Kompostáreň však nevznikne len ná-
kupom techniky a  technológie. Treba 
ju aj vybudovať. V rozpočte mesta na 
tento rok je naplánovaných 400-tisíc 
eur práve na postavenie kompostárne. 

Mimochodom, je to vôbec najväčšia 
tohtoročná investičná akcia mesta.

„Kompostáreň už existuje, nachá-
dza sa niekoľko desiatok metrov od 
skládky odpadu v lokalite Biela Púť 
pri Bielom Potoku. Lenže Technické 
služby ju prevádzkujú len v  obme-
dzenom režime a  kapacite. Musia 
sa tam spevniť plochy, vybudovať 
kompostovacie boxy, treba zaviesť 
vodu, kanalizáciu či osvetlenie,“ vy-
menúva Jozef Bašary z  projektové-
ho oddelenia mestského úradu, kto-
rý je za túto investíciu po finančnej 
stránke zodpovedný.

Pri schvaľovaní sa k  tomuto zámeru 
ozval aj poslanec Patrik Habo (nezá-
vislý), ktorý si opakovane pýtal polož-
kový rozpočet stavby, pretože podľa 
všeobecného, ktorý mali poslanci 
k  dispozícii, sa mu stavebná časť 
zdala predražená. „Dúfam, že to pôj-

de verejnou súťažou a podarí sa cenu 
znížiť,“ argumentoval Habo ešte na 
decembrovom zastupiteľstve.

„Projektant, ktorý to robil, nakreslil 
podobných kompostární už asi dvad-
sať. Budeme to súťažiť a budeme len 
radi, ak sa nám to podarí zrealizovať 
lacnejšie,“ reagoval prednosta mest-
ského úradu Marián Šeršík.

Aktuálne prebieha proces pre sta-
vebné povolenie. „Ešte tento rok 
musí prebehnúť súťaž aj samotná 
stavba kompostárne. V  lete by mala 
prísť nakúpená technika,“ konštato-
val Bašary.

Ďalších 38-tisíc eur vynaloží mesto 
na kúpu pozemkov pod kompostár-
ňou. Časť z  nich už vlastní, ale časť 
patrí akciovej spoločnosti Technické 
služby, ktorá sa s mestom dohodla, že 
svoje pozemky predá. Radnica im však 

Mesto bude mať najneskôr do roka vlastnú kompostáreň. Ďalší dôležitý krok 
k tomu spravili poslanci, keď schválili kúpu techniky a technológie za viac ako 
dva milióny eur.

Do roka budú aj obyvatelia 
bytoviek separovať
biologický odpad
Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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podstatnú časť pozemkov a prístupo-
vú cestu prenajme naspäť, aby mohli 
kompostáreň zatiaľ prevádzkovať.

Na čo to všetko bude

Priemerný obyvateľ Slovenska vy-
produkuje ročne 154 kilogramov od-
padu. Zrecyklujeme len približne 23 
percent, uvádza sa na stránke odpa-
dy-portal.sk. Zvyšok podľa EÚ zväč-
ša skládkujeme.

„V Ružomberku vyprodukujeme ročne 
približne osemtisíc ton komunálneho 
odpadu. Podľa odhadov je viac ako 40 
percent z toho biologicky rozložiteľný 
odpad. Práve ten musíme vyseparo-
vať a  dostať do novej kompostárne,“ 
vysvetľuje Bašary.

Dôvodom je škodlivosť skládkovania. 
EÚ tlačí na jeho výrazné obmedzenie. 
Poplatky za skládkovanie komunál-
neho odpadu sa budú celoslovensky 
zdvíhať, čo sa odrazí aj v  peňažen-
kách obyvateľov.

„Legislatíva sa ide veľmi sprísňovať 
a prostriedky z EÚ už nemusia na tento 
druh investície existovať. Preto dnes 
riešime otázku zabezpečenia biologic-
ky rozložiteľného odpadu do budúcnos-
ti a toto rozhodnutie je správne,“ ozrej-
muje nutnosť zvýšeného separovania 
primátor Igor Čombor (nezávislý).

Vyseparovaním biologicky rozloži-
teľného odpadu – teda najmä toho 
kuchynského, ktorý produkujeme pri 
varení, konzumácii potravín alebo pri 
práci v záhrade – vznikne kompost.

„Ten sa v  špecializovaných kompo-
stárňach, akú budujeme, dokáže za 
dva týždne zhodnotiť. Následne, ak 
získame certifikáty za jeho kvalitu, 
vieme ho použiť ako organické hnoji-
vo pre poľnohospodárov, záhradkárov, 
zmiešaný s drevnou štiepkou na spá-
lenie, na rekultiváciu skládok odpadu 
a podobne,“ vymenúva spôsob využitia 
produktu z kompostárne Bašary.

Separácia aj v bytovkách

Biologický odpad už dnes separujú 
Ružomberčania žijúci v  rodinných 
domoch. Do konca roka sa pridajú aj 
paneláky.

„Máme už zberné nádoby. Keď bude 
kompostáreň, rozmiestnime ich k by-
tovkám po meste. Predpokladáme, 
že koncom tohto roka nabehneme 
na skúšobnú prevádzku a  následne 
začiatkom budúceho už aj na trvalú,“ 
tvrdí o projekte Bašary a dodáva: „Ur-
čite bude musieť prebehnúť aj nejaká 
osvetová kampaň.“

Mesto však bude musieť vyriešiť aj 
ďalšie otázniky. Musí napríklad nájsť 

prevádzkovateľa kompostárne. Je 
celkom možné, že to bude súčasť pri-
pravovanej súťaže, kde bude hľadať 
dodávateľa všetkých komunálnych 
služieb pre Ružomberok.

V súvislosti so sprísnením separova-
nia je potrebný aj prechod na množ-
stevný zber odpadu. To znamená, že 
sa bude dať odmerať, ktorá domác-
nosť koľko vyseparuje (kovy, plasty, 
papier, sklo, bio odpad) a  koľko hodí 
do komunálneho odpadu. Podľa toho 
budú potom stanovené aj individuál-
ne poplatky. Tak, ako to už desiatky 
rokov funguje v západnej Európe.

„Nestihli sme sa tomu zatiaľ veno-
vať. Ale zrejme sa budeme inšpirovať 
v iných mestách či krajinách. Existu-
je niekoľko možností, ako to urobiť,“ 
odpovedal na otázky poslancov pred-
nosta Šeršík.

Poslanci napokon o  jeden hlas prija-
li uznesenie predložené Jánom Ko-
líkom (nezávislý), ktorým zaviazali 
vedenie mesta do júna tohto roku 
pripraviť koncepciu nového zberu ko-
munálneho odpadu.

Pridaj sa k tímu Ružomberského magazínu!
Hľadáme predajcu inzertného priestoru v mesačníku Ružomberský magazín a na por-
táli rmagazin.sk.
Náplň práce: akvizícia nových a starostlivosť o existujúcich klientov; predaj komplexných 
služieb v oblasti reklamy; progresívne odmeňovanie, pri plnení plánov a kvót možnosť 
vysokých provízií; odborný rast v oblasti marketingu, reklamy a PR.
Na adresu redakcia@rmagazin.sk nám pošlite motivačný list a životopis...
...a my sa vám určite ozveme!
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Základná škola na Dončovej ulici 
mala v meste nepísané označenie ako 
rómska. V roku 2011 ju navštevovalo 
viac ako 250 detí – 60 z nich boli Ró-
movia. V  tom čase to bola celá polo-
vica školopovinných Rómov v meste.

V  budove najstaršej mestskej školy 
– učí sa tu od roku 1926 – sa postup-
ne hromadili problémy. Spolužitie 
Rómov a  nerómov prerastalo neraz 
do fyzických konfliktov, časté boli aj 
ťažkosti vo vyučovacom procese.

„Vo vyšších ročníkoch sú rómske deti 
dosť agresívne, často majú problema-
tické správanie aj navzájom medzi se-
bou. Rodičia ostatných detí to riešia 
tak, že odhlásia svoje dieťa zo školy 
a  problém sa len navyšuje,“ hovorila 
vo februári 2011 pre Mestskú televíziu 
Ružomberok vtedajšia riaditeľka ško-
ly Marta Kráľovenská.

Situácia vyvrcholila tým, že v  roku 
2011 sa do školy prihlásilo len sedem 
prvákov – všetko Rómovia. O rok ne-
skôr traja (jeden Róm). Ročníky preto 
neotvorili a  v  lete 2012 mesto školu 
ako samostatnú rozpočtovú organi-
záciu zrušilo. V tom čase ju navštevo-
valo 113 žiakov.

Spolužitie so ZŠ Bystrická

Mesto následne Dončovu pričlenilo 
pod základnú školu na Bystrickej ces-
te, pre ktorú sa stala akýmsi elokova-
ným pracoviskom. Riaditeľka spoje-
ných škôl Elena Volanská si dala len 
jednu podmienku – zmeniť rajonizá-
ciu v meste, aby sa rómska komunita 
rozdelila do viacerých škôl.

Na Dončovu tak zostala chodiť Považ-
ská ulica. Textilná a Silbigerova sa roz-
delili pod ďalšie školy. Do budovy na 

Dončovej mesto navyše presťahovalo 
nadané deti z niekdajšej „školičky“.

„Budovu aj školu sa nám za päť rokov 
podarilo zachrániť. Dnes máme opäť 
254 detí. Lenže Dončova je jeden ko-
lektív, Bystrická druhý. Oba pritom 
majú pocit, že na ten druhý doplá-
cajú,“ vysvetľuje aktuálne problémy 
v spolužití škôl riaditeľka Volanská.

„Sme dve skupiny. Chodíme na porady 
na Bystrickú. Je nás tam veľmi veľa. 
Bystrická chce prebrať svoje, my svoje. 
Takto sa nedajú pracovné veci riešiť do 
hĺbky. Potom letíme naspäť na Dončo-
vu,“ hovorí učiteľka Ingrid Matúšová.

„Ide aj o ekonomiku. Podpora z mesta 
pre spojenú školu je slabá. Stále počú-
vame ,nemáme, nedáme, vyčkajté . 
Učitelia to škrtenie cítia. Ak budeme 
samostatní, každá škola si bude strá-

Pred piatimi rokmi mesto spojilo základné školy na Bystric-
kej ceste a Dončovej ulici. Zamestnanci dnes volajú po opä-
tovnom rozdelení.

Dončova chce byť opäť 
samostatnou školou
Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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žiť svoje peniaze a  nebude panovať 
pocit, že jedna na druhú dopláca,“ 
zdôveruje sa s  pocitmi učiteľského 
zboru učiteľka Jana Kubáňová.

„Rivalita je aj medzi žiakmi. Keď idú 
deti z Dončovej na súťaž s vedomím, 
že aj tak nevyhrajú, lebo akýkoľvek 
výsledok bude napísaný na Bystrickú, 
tak to nie je dobrá motivácia,“ pridáva 
ďalší pohľad zástupkyňa riaditeľky 
Eliška Pavlíková.

Poslancov bude zaujímať ekonomika

„Schytávame to, že sme pomohli 
mestu, aby tu neskončila škola a ne-
zostala len krásna, ale prázdna his-
torická budova. Museli sme už zrušiť 
päť a  pol pracovného úväzku, a  to 
len preto, aby sme ekonomicky vyšli. 
Vlani nám chýbalo 60-tisíc, teraz by 
sme s  peniazmi vyšli maximálne do 
novembra, ak by sme neurobili ďalšie 
úsporné opatrenia,“ vymenúva kon-
krétne dôsledky spolužitia Volanská. 
V škole na Dončovej je dnes len o jed-
ného učiteľa viac, ako je počet tried.

V  decembri urobili stretnutie so zá-
stupcami rodičov a zavolali aj zriaďo-
vateľa – mesto a všetkých poslancov. 
Oboznámiť sa s problémom a navrho-
vaným riešením prišli šiesti. Zhodli 
sa, že v  zastupiteľstve bude asi naj-
viac rezonovať ekonomický dopad 
opätovného rozdelenia škôl.

„Potrebujeme poznať čísla, ako škola 
hospodári dnes a  ako by to bolo, ak 
by sa naozaj rozdelila. Ale inak v tom 
problém nevidím,“ konštatoval posla-
nec Róbert Kolár (OKS).

„Ak by bol rozdiel len v navýšení roz-
počtu o plat riaditeľky, lebo tá logicky 
bude musieť pribudnúť, predbežne si 
viem predstaviť, aby sme to podporili. 
Škola je stabilizovaná a pomôže to aj 
obom kolektívom,“ doplnil Miroslav 
Zuberec (nezávislý).

Podľa Ivana Rončáka a  Ľubomíra 
Kubáňa treba robiť v  meste reformu 
školstva, v  zmysle optimalizovania. 
Všetky doterajšie pokusy totiž zlyhali. 
„Treba urobiť komplexnú analýzu za-
meranú aj na ekonomickú výhodnosť 
prevádzkovania súčasného množstva 

škôl, a až tak sa rozhodnúť,“ povedal 
Kubáň (nezávislý).

„Niet tej sily v mestskom zastupiteľ-
stve, aby sa v meste nejaká škola zru-
šila. Videli sme to na Belianke pred 
niekoľkými rokmi, a  teraz sme ešte 
schválili novú materskú školu,“ pridal 
skeptický názor na akúkoľvek refor-
mu Ladislav Valent (Smer-SD).

Do debaty sa zapojili aj prítomní zá-
stupcovia rodičov. „Ak je všetko dobré 
a škola funguje, prečo to máme deliť? 
Nestačí tu len dať manažéra s dosta-
točnými kompetenciami, ktorý by 
Dončovu riadil?“ pýtal sa Ondrej Kon-
derík, člen rady školy za rodičov.

Rozhodnú možno už vo februári

Škola na Dončovej je podľa riaditeľky 
Eleny Volanskej v súčasnosti finanč-
ne sebestačná. Tento rok plánuje mať 
po prvý raz od spojenia vyrovnaný 
rozpočet. Pomohli tomu aj nadané 
deti, ktoré majú svoje špecializované 
triedy práve tu. V škole ich je 118.

„Za nich je jeden a pol násobný norma-
tív na žiaka. Navyše tu máme integro-
vané deti s rôznymi postihnutiami, kde 
je normatív až štvornásobný,“ vymenú-
va Volanská čísla, ktoré tiež stabilizujú 
ekonomickú prevádzku na Dončovej.

Už o  dva roky by navyše mala mať 
škola plný počet detí. Naplnia sa to-
tiž aj dve triedy, ktoré pred pár rokmi 
škola neotvorila. To prinesie do roz-
počtu ďalšie peniaze.

O  rozdelení škôl rozhodnú poslanci 
pravdepodobne už na februárovom 
zasadaní mestského zastupiteľstva.

Róbert Kolár je väčšinovým spoločníkom 
v spoločnosti R PRESS, ktorá je vydava-
teľom Ružomberského magazínu.

„Dončova je jeden kolektív, Bystrická druhý.
No oba majú pocit, že na ten druhý doplácajú.“

Elena Volanská, riaditeľka
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Neschválenie urgentného príjmu 
v ÚVN bolo nečakaným rozhodnutím. 
Nepáčilo sa to nielen Ružomberča-
nom, ale ani Združeniu miest a  obcí 
Slovenska a zriaďovateľovi nemocni-
ce, ktorým je Ministerstvo obrany SR.

Ministerstvo preto predložilo vláde 
zásadnú pripomienku, kde nemocni-
cu definuje ako jednu z  najvýznam-
nejších nielen pre spádovú oblasť Lip-
tova a Oravy, ale aj celého Slovenska 
pre jej armádne úlohy.

Namiesto bežnej pohotovosti vznik-
ne „nemocnica“ v nemocnici

„Ministerstvo obrany má povinnosti, 
ktoré vyplývajú zo všeobecne záväz-
ných predpisov v oblasti hospodárskej 
mobilizácie, v  krízových situáciách 

v  čase mieru i  vojny, výnimočného 
i núdzového stavu,“ vysvetľuje Danka 
Capáková z  ministerstva obrany pre 
Ružomberský magazín.

Inak povedané, kde inde by sa lekári 
a  celý zdravotnícky personál mali pri-
pravovať na výnimočné situácie, akými 
sú hromadné úrazy, nešťastia či nebo-
daj vojna, ak nie vo vojenskej nemocnici.

„Schopnosti zdravotníckeho zabezpe-
čenia v urgentnej medicíne musia byť 
adekvátne k sile závažnosti a kvantity 
akútnych stavov. Schopnosť poskyt-
núť urgentnú zdravotnú starostlivosť 
včas a  účelne patrí medzi základné 
spôsobilosti v  rámci zdravotníckych 
princípov,“ píše sa v  už akceptovanej 
pripomienke ministerstva obrany.

Zriaďovateľom urgentných príjmov je 
ministerstvo zdravotníctva, ktoré hoci 
pôvodne s Ružomberkom medzi urgent-
mi nerátalo, v  medzirezortnom pripo-
mienkovom konaní svoj názor zmenilo.

Kto to bude platiť

Na Slovensku vzniknú urgentné príjmy 
dvoch kategórií. Nižšieho, I typu, musí 
mať lekára, zdravotné sestry a  iný 
zdravotný personál s dostupnosťou 
24  hodín denne. Mesačne dostanú ta-
kéto nemocnice na urgent paušálnych 
26 700 eur. Vzniknú napríklad aj v su-
sednom Liptovskom Mikuláši, Dolnom 
Kubíne či Trstenej.

Okrem Ružomberka vzniknú takéto 
oddelenia v Martine, Košiciach, Brati-
slave, Banskej Bystrici, Poprade, Nit-

Vlani v októbri vláda schválila materiál, v ktorom navrhova-
la zriadiť urgentné príjmy v 44 nemocniciach na Slovensku. 
Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku tam chý-
bala. Teraz je všetko inak.

Vojenská nemocnica bude 
mať urgentný príjem 
najvyššej kategórie
Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák
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stručne

 ‣ MBK Ružomberok posilnili dve americké akvizície so skúsenosťami z najpre-
stížnejšej ženskej basketbalovej súťaže (WNBA).

 ‣ Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku upozorňuje na rastúci po-
čet vykradnutých bytov.

 ‣ Na Bystrickej ceste by do roka a pol mala vyrásť nová bytovka s 59 bytmi a piatimi 
obchodnými priestormi. Za projektom je spoločnosť Real Focus zo Žiliny.

 ‣ Viac ako mesiac bola nezvestná 15-ročná Sabína Billová z Ružomberka. Polícia ju 
už vypátrala.

 ‣ Dvaja mladíci jazdili po Ružomberku v kradnutom aute, jedného z nich policajti zadr-
žali, po druhom pátrajú.

re a Prešove. Pre každú je plánovaný 
mesačný paušál vo výške 99 300 eur.

Požiadavka ministerstva zdravotníc-
tva vo vláde bola, aby Ružomberku tieto 
peniaze hradilo ministerstvo obrany, 
keďže je zriaďovateľom nemocnice. To 
však tento návrh odmietlo a žiadalo pre 
ÚVN rovnaké podmienky financova-
nia, ako majú ostatné nemocnice.

Ministerstvo obrany na otázku, ako 
bude urgentný príjem v  Ružomberku 
napokon financovaný, neodpovedalo. 
Z  vyjadrenia ministerstva zdravotníc-
tva je zrejmé, že ministerstvo obrany 
bude musieť napokon na prevádzku ur-
gentného príjmu v Ružomberku s naj-
väčšou pravdepodobnosťou doplácať.

„Zdravotná poisťovňa bude uhrádzať 
paušálnu úhradu v takej výške, v akej 
sa bude uhrádzať pre poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti na urgentnom 
príjme I typu. Pôjde o solidárny spôsob 
uhrádzania poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti, ktorý zohľadní, že ide 
o nemocnicu v pôsobnosti ministerstva 
obrany,“ vysvetľuje pre Ružomberský 

magazín hovorkyňa ministerstva zdra-
votníctva Zuzana Eliášová.

Do troch rokov

Mnohé nemocnice musia urgentné 
príjmy kompletne vybudovať. Iné 
zrekonštruovať tak, aby spĺňali pod-
mienky zákona. Presné náklady, kto-
ré bude potrebné v  rámci Slovenska 
vynaložiť, však nikto zatiaľ nepozná.

K  zaradeniu ÚVN do II kategórie 
urgentných príjmov sme oslovili aj 
samotné vedenie nemocnice v  Ru-
žomberku. Okrem iného aj s otázkou 
o  potrebných investíciách v  areáli. 
S otázkami nás odporučili na zriaďo-
vateľa – ministerstvo obrany.

„Ministerstvo prijíma a  bude prijímať 
potrebné opatrenia tak, aby boli splne-
né požiadavky na priestorové a prístro-
jové vybavenie, vybavenie IT techno-
lógiami, ako aj personálne požiadavky 
pre urgentný príjem typu II. ÚVN vyvi-
nie maximálne úsilie, aby boli potrebné 
zmeny zrealizované v  zmysle platnej 
legislatívy,“ odpovedala hovorkyňa mi-
nisterstva obrany Capáková.

„Urgentné príjmy sa budú v  jednotli-
vých nemocniciach budovať priebežne, 
predpokladáme, že by mali byť vybudo-
vané do dvoch maximálne troch rokov,“ 
pridala časový plán realizácie Zuzana 
Eliášová z ministerstva zdravotníctva.

ÚVN má od roku 2010 vybudova-
ný pavilón s  heliportom, ktorý mal 
slúžiť práve pre urgentný príjem. Aj 
v ňom sú podľa hovorkyne ÚVN Petry 
Diškovej potrebné stavebné aj techno-
logické úpravy, aby spĺňal parametre 
definované najnovšou legislatívou.
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Vlani sa narodilo menej detí ako v roku 2016

Z 576 narodených detí bolo 292 dievčat a 284 chlapcov. 
Pre porovnanie, rok predtým na svet prišlo v Ružomber-
ku na svet 609 malých detí (284 dievčat a 325 chlapcov). 
Informácie Ružomberskému magazínu poskytla matri-
kárka Zuzana Lesáková. 

Rodičia pre svoje prírastky vyberali tradičné i menej zau-
žívané krstné mená.

Z chlapcov bolo najviac Matejov (15), nasledovali Adamo-
via (14), Matúšovia (14), Michalovia (14), Samuelovia (14), 
Jakubovia (13), Martinovia (11) a Filipovia (10). 

Najviac dievčat dostalo meno Nina (10), nasledovali Ema 
(9), Sofia (8), Natália (7), Adela (7), Karolína (6), Lucia (6) 
a Viktória (6).

Ojedinele sa objavili aj viacslovné, exotickejšie mená. 
V prípade chlapcov to boli Alex Christopher, Michal Mat-
thew či Noe Ezechiel, v prípade dievčat Cassandra Eulália, 
Ayllin Frida alebo Lále Lauren.

V uplynulom roku sa v Ružomberku zosobášilo 139 párov, 
kým v roku 2016 ich bolo 144. 

Navždy nás opustilo 432 občanov (211 žien a 221 mužov), 
rok predtým to bolo 471 ľudí (212 žien a 259 mužov).

Kalendár, ktorý privádza 
k spomínaniu aj uvažovaniu

Domácnosť či pracovné priestory nejedného Ružomberčana bude v roku 2018 skrášľovať 
veľký nástenný kalendár s názvom Ružomberok v čase. 

Jednotlivé mesiace sú ilustrované jedinečnými fotografiami špičkového ružomberského 
fotografa Fedora Polóniho.

„Doteraz boli zverejnené len jediný raz – na výstave v Galérii Ľ. Fullu. Zachytávajú Ru-
žomberok v čase, pričom každá z nich má svoj vlastný nostalgický filter,“ hovorí stavebník 
a poslanec Mestského zastupiteľstva v Ružomberku Robo Kolár, ktorý každú fotografiu 
doplnil krátkym komentárom.

„Verím, že moje stručné postrehy prevedú Ružomberčanov podobou nášho mesta v minu-
losti, ale aj nápadmi, ako by mohlo vyzerať v budúcnosti,“ vyjadril svoje prianie Robo Kolár.

in
ze

rc
ia

Minulý rok sa v Ružomberku narodilo 576 detí, zomrelo 432 občanov a zosobášilo sa 139 párov.

Text: Anna Šenkeríková
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Už ste to asi počuli a možno aj sami 
niekedy vyslovili: „V  meste je prob-
lém niečo postaviť a  zrealizovať. 
A  preto sa tu nič nedeje. Aktívnym 
hádžu polená pod nohy a  tých in-
vestorov zas nie je až tak veľa.“ 

Určite to však neplatí o čerpacích sta-
niciach. Aktuálny prípad černovskej 
benzínovej pumpy opäť oživil smutnú 
anekdotu, ktorá sa zaužívala zhruba 
pred šiestimi rokmi: „Ružomberok je 
Benzínkovo.“

Prípad č. 1: S  asistenciou poslancov 
a primátora

Všetko odštartoval v roku 2011 nesláv-
ne známy prípad čerpacej stanice pri 
vtedajšej Hypernove. Opisovať všetko, 
čo sa stalo, by bolo zbytočné. Priestoru 
tomu bolo venovaného už dosť.

Treba však zdôrazniť, že hoci sa vox 
populi hneval, hlas politický všetko 
odobril. Najskôr „chyták“ parkovisko, 
potom aj benzínku. Zvyšok už bol len 
úradníckou formalitou.

Zaujímavý sled udalostí nabral celý 
prípad vlani v  lete. Spoločnosť Eu-
ropetrol, vlastník čerpacej stanice, 
predal samotnú stavbu firme JML-
Slowakei. Jej konateľom je Maroš Za-
jac, ktorý bol spolu s Jurajom Čechom 
mladším aj konateľom Europetrolu. 

JML-Slowakei ako nový vlastník 
stavby čerpacej stanice prestal od 
júna 2017 platiť mestu – vlastníkovi 
pozemku – nájom. 

„JML Slowakei nikdy nemala a mo-
mentálne ani nemá právny vzťah 
s  mestom Ružomberok, a  preto ani 
nemôže platiť nájomné,“ hovorí pre 
Ružomberský magazín konateľ spo-
ločnosti Maroš Zajac. 

Mesto malo totiž uzatvorenú nájom-
nú zmluvu so spoločnosťou Euro-
petrol. V  tej zmluve sa hovorilo, že 
„prenechanie predmetu nájmu ako 
celku inej osobe, či už právnickej 
alebo fyzickej“ môže byť dôvodom 
na ukončenie nájmu. 

Lenže podľa Maroša Zajaca si Euro-
petrol neprenajal od mesta stavbu 
čerpacej stanice, ale pozemok. A  ten 
nikomu tretiemu neposkytol. Pred-
metom predaja bola súkromná stavba 
na pozemku.

Čech ml. so Zajacom následne Euro-
petrol predali spoločnosti V company. 
Tá však tiež neplatila. A  tak zrazu 
nebolo nikoho, kto by mestu platil za 
pozemok nájom. Je príčinou vágne 
urobená nájomná zmluva alebo ne-
schopnosť jej náležitého plnenia?

Namiesto riešenia, ako nájsť v  no-
vých vlastníckych vzťahoch toho, kto 
má platiť nájom a dodržiavať zmluvu, 
mesto zvolilo jednoduchšiu cestu. 
Primátor podpísal jej vypovedanie.

„Mal som na to právo a neurobil som 
nič protizákonne. Neexistovala iná 
možnosť, len sa s  tou pumpou zmie-
riť. Dávno sme mali pozemok speňa-
žiť a nenaťahovať zbytočne spolitizo-
vaný prípad. Traumatizuje to mesto aj 

Pozreli sme sa na prípady troch kontroverzných benzíno-
vých staníc v meste.

Problémy s benzínkami 
v meste neskončili

Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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samotných poslancov. Oveľa väčší zá-
sah do genia loci mesta bolo znehod-
notenie kaštieľa sv. Žofie obchodnými 
priestormi,“ argumentuje primátor 
Igor Čombor, prečo odstúpenie, navy-
še bez vedomia poslancov, podpísal.

„Neviem si predstaviť, že legálnu 
stavbu bude niekto búrať, ako to 
chceli niektorí poslanci – to je legis-
latívne nepredstaviteľné. Veď tu sa 
nebúrajú ani čierne stavby,“ dopĺňa 
dôvody rozhodnutia primátor.

Poslancov napokon o  svojom kroku 
informoval až tri mesiaci po podpísa-
ní odstúpenia od zmluvy. 

Pozemok je tak v  rukách mesta, so 
súkromnou stavbou benzínky na po-
vrchu, no bez akéhokoľvek zmluvné-
ho vzťahu. Znamená to, že pôvodný 
zámer poslancov z  roku 2011, keď 
schválili nájom s podmienkou odstrá-
nenia ekologickej záťaže, mysliac si, 
že tým odstránia celú pumpu, sa ni-
kdy nenaplní. Vďaka zrušenej zmluve 
už na to mesto ani nemá páky.

Poslanci teraz dostanú na stôl žiadosť 
o kúpu pozemku. Takú istú, ako dopo-
siaľ dvakrát zamietli a  dvakrát bola 
stiahnutá z rokovania. 

„Spoločnosť JML Slowakei požia-
dala o  odkúpenie predmetných po-
zemkov za cenu stanovenú v zmysle 
zásad hospodárenia a  nakladania 
s  mestským majetkom. Naša žia-
dosť už bola prerokovaná a následne 
schválená vo finančnej a  aj staveb-
nej komisii,“ hovorí o  novej žiadosti 
na kúpu, prvej od spoločnosti JML-
Slowakei, Maroš Zajac.

Právne analýzy, ktoré si mesto v ce-
lej veci nechalo vypracovať už vpred 
upozorňujú, že v  týchto sporoch, ak 
dôjde k  súdnemu konaniu, tak súdy 

zväčša prikážu dohodnúť sa a pozem-
ky vysporiadať. To znamená predaj 
mestského pozemku do súkromných 
rúk vlastníka stavby.

„Veríme, že po vyhodnotení situácie 
uprednostnia kompetentní racio-

nálny prístup k riešeniu a dohodne-
me sa. Ak nie, sme pripravení riešiť 
vzniknutú situáciu súdnou cestou,“ 
dopĺňa Zajac. 

Prípad č. 2: Z  predajne automobilov 
benzínová pumpa

V  lete 2012 začala súkromná spoloč-
nosť na základe riadneho stavebného 
povolenia stavať na Bystrickej ceste 
predajňu automobilov. 

Spoločnosť, ktorá dostala stavebné 
povolenie, vzápätí celý projekt predala 
firme LMP, za ktorou je Ján Morava. 
Veľmi rýchlo ale vyšlo najavo, že z pre-
dajne bude zrazu čerpacia stanica.

Stavebný úrad v Ružomberku konšta-
toval porušenie zákona, no pumpa sa 
stavala aj v  čase, keď úrad nariadil 
zastavenie stavby. Ján Morava vtedy 
v  rozhovore s  autorom článku kon-
štatoval, že si je vedomý priestupku 
a sankciu uhradí.

Tak sa celý prípad aj skončil. Nele-
gálna stavba bola v  opätovnom sta-
vebnom konaní po zaplatení sankcie 
zlegalizovaná. Čerpacia stanica na 
vjazde do mesta od Banskej Bystrice 
funguje dodnes.

Prípad č. 3: Stavebný zákon ako trha-
cí papier

Podobná situácia vznikla okolo pumpy 
v Černovej na vjazde od Žiliny. Posledný 
vlastník, Juraj Čech mladší, ktorému 
zostala ako „dedičstvo“ po Europetrole, 
ju predal spoločnosti VOMS. Tá na sta-
vebnom úrade ohlásila malé úpravy, na 

ktoré nepotrebovala povolenie. Lenže 
napokon čerpaciu stanicu kompletne 
rozobrali a zmenili jej dispozíciu.

„Ide o nelegálnu činnosť a bol poru-
šený zákon v  štyroch bodoch: od-
stránenie prístrešku, jeho opätovná 
stavba, neuposlúchnutie výzvy na 
zastavenie prác a následne prevádz-
kovanie objektu bez kolaudačného 
rozhodnutia,“ opisovala ešte vlani 
v novembri situáciu z pohľadu záko-
na vedúca Stavebného úradu v  Ru-
žomberku Zuzana Benčová.

Úradu sa ale nepodarilo čiernu stav-
bu zastaviť. Nelegálne prestavaná aj 
užívaná čerpacia stanica tak dopálila 
v blízkosti žijúcich Černovčanov. 

„Pumpa nám prekážala už poriad-
ne dlho. Hluk z  umývacích boxov, 
z  dopravy, kamióny, ktoré vychá-
dzajú z  pumpy na ulicu k  rodinným 
domom. Nehovoriac o  vykonáva-
ní potrieb všade v  okolí, pri našich 
plotoch. Dokonca aj zo strany žien,“ 
opisuje ťažkosti Miroslav Saro, ktorý 
býva v susedstve pumpy.

„Cez víkendy sa tu stretávali rôzne par-
tičky, nahlas si púšťali hudbu, svietili, 
pili a zabávali sa,“ pokračuje Saro, aby 
ilustroval, prečo pri nelegálnej prestav-
be a prevádzke nového vlastníka už po-
hár trpezlivosti pretiekol.

Obyvatelia väčšiny domov sa zjedno-
tili a  najali si advokáta. Vstúpili do 
stavebného konania, kde sa spoloč-

„Aktuálny prípad černovskej benzínovej pumpy 
oživil smutnú anekdotu – Ružomberok

je Benzínkovo.“



téma - 13

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

nosť VOMS snaží rekonštrukciu, aj 
hotovú stavbu legalizovať. 

„Chceme dosiahnuť, aby firma 
prispela k  zlepšeniu kvality života 
týchto obyvateľov. V obvode areálu 
pumpy požadujeme ochranný múr, 
ktorý zvukovo aj opticky prevádz-
ku od rodinných domov oddelí. Sme 
tiež proti tomu, aby tam vznikli 
umývacie boxy,“ vymenúva po-
žiadavky občanmi najatý advokát 
Martin Alušic. 

Žiadali tiež, aby bol exteriér pumpy 
bez reproduktorov, aby nočné osvet-
lenie bolo natočené mimo rodinných 

domov a  vjazd na benzínku nebol 
z ulice Pri Váhu.

„Firma postupovala korektne a veľmi 
rýchlo sme sa dohodli. Všetky naše 
požiadavky splnili. Aj preto považu-
jem nečinnosť stavebného úradu za 
trestuhodnú,“ hovorí advokát Alušic.

Prípad stále nie je uzavretý, pretože 
na stavebnom úrade prebiehajú aj 
konania o pokute, ako aj o dodatoč-
nej legalizácií.

S  predstaviteľmi spoločnosti VOMS 
sa nám nepodarilo spojiť.

Bude benzínová pumpa
už aj na Klačne?

Ružomberčan Miloš Rousek sa s  ka-
marátom Petrom Jurášom dohodol, 
že mu prenajme kus svojho pozemku 
na Klačne, aby tam postavil ďalšie 
fitnes centrum a k nemu športový ob-
chod, kancelárske priestory a byt. 

Podnikateľ Peter Juráš ale tvrdí, že 
s  Milošom Rousekom sa dohodol na 
niečom inom.

Súkromný spor

Juráš si od Rouseka, ktorý dlhodo-
bo žije v USA, už štyri roky prenajíma 
priestory a prevádzkuje súčasné fitnes 
centrum. Pred časom však prišiel s ná-
padom, že hneď vedľa postaví novú 
budovu, ktorá bude projektovaná pre 
tento typ voľnočasovej aktivity. Rousek 
súhlasil a Jurášovi prenajal pozemok.

„Za niekoľko mesiacov p. Juráš po-
prosil, aby sme urobili kvôli jeho po-
trebe dostať úver v  banke zmluvu 
o prevode pozemku na neho. Dohodli 
sme si práva spätnej kúpy po desia-
tich rokoch, aby som o  pozemok ne-
prišiel,“ píše sa v  liste podpísanom 

Milošom Rousekom, ktorý v decembri 
prišiel poslancom mestského zastupi-
teľstva, aj nám do redakcie.

„Medzitým, začali na pozemku sta-
vebné aktivity, ktoré neboli v  súlade 
s našou zmluvou o stavbe budovy fit-
nes centra. Začali stavať autoumyvá-
reň,“ pokračuje Rousek v liste.

„Pán Rousek o  všetkom vedel, so 
všetkým súhlasil, ale keď som už in-
vestoval a začal stavať, zmenil názor,“ 
bráni sa podnikateľ Peter Juráš.

Stavbu fitnes centra a parkoviska mu 
stavebný úrad odobril. Podnikateľ 
následne požiadal o doplnkovú funk-
ciu – autoumyváreň. Keďže parovod 
v tomto mieste nie je v zemi tak, ako 
je nakreslený, a  treba ho prekladať, 
stavbu fitnes centra musel odložiť. Na 
jeseň začal aspoň s autoumyvárňou.

Rousek medzičasom navyše zistil, 
že na dočasne predanom pozemku je 
záložné právo v prospech tretej osoby 
– Mária Zajaca. Práve on pre Juráša 

Pri fitnes centre na 
Klačne vládne čulý 

stavebný ruch, 
ktorý budí rôzne 

pochybnosti.
Text: Peter Kravčák

Foto: Autor
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architektonicky pripravoval stavbu 
budovy fitnes centra. 

Juráš tento krok vysvetľuje súkrom-
nými obchodnými vzťahmi. Rousek 
sa vraj nemusí báť, záložné právo je 
tam dočasne a pominie.

Mestských architekt povolenie spo-
chybňuje

„Mário Zajac ako architekt so mnou 
konzultoval stavbu fitnes centra. 
Vraj kvôli úveru to musí byť ako bu-
dova obchodu a  služieb. Žiadal som, 
aby bola definovaná ako nerušivá 
prevádzka obchodu a  služieb (predaj 
a oprava športových potrieb). Lebo iba 
tak to pripúšťa územný plán,“ hovorí 
hlavný architekt mesta Jozef Jurčo.

V  stavebnom konaní aj tak prešiel 
univerzálny názov budova obcho-
du a  služieb. Schválil to stavebný, aj 
okresný úrad. K budove neskôr schvá-
lil aj autoumyváreň. „Ide o doplnkovú 
stavbu ku spevneným plochám stav-
by, čo je prípustné aj podľa územného 
plánu a VZN 3/2012,“ odpovedá Dušan 
Mataj z  Odboru životného prostredia 
Okresného úradu v Ružomberku.

Mestský architekt to ale vidí ináč. 
„Takáto stavba a  funkcia je v  rozpo-

re s  územným plánom. Je to priestor 
pre športové plochy alebo ako doplnok 
k športovým plochám, čo je fitnes cen-
trum, ale nie autoumyváreň,“ zdôvod-
ňuje architekt Jurčo, ktorý sa navyše 
čuduje, že stavebný úrad sa ho pri schva-
ľovaní nespýtal na súlad s  územným 
plánom, ako to býva bežne zvykom.

Rousek v  liste ďalej uvažuje, že za 
všetkým môže byť snaha napokon 
postaviť čerpaciu stanicu: „V  zákone 
je pravdepodobne diera, kedy budova 
pre obchod a  služby môže byť umý-
vačka áut resp. predajňa pohonných 
hmôt – benzínka, ktorá sa tam vedľa 
môže zmestiť. Aj benzínka pri Hyper-
nove bola schválená ako budova ob-
chodu a služieb.“

Peter Juráš: Benzínka tam nebude

Mário Zajac má brata Maroša. Verej-
nosť ho pozná aj ako spolumajiteľa 
firmy Europetrol, ktorá bola za stav-
bou čerpacej stanice pri niekdajšej 
Hypernove. S ním je Juráš spoločník 
v jednej zo svojich firiem.

„Jednoznačne vylučujem benzín-
ku na Klačne. Netreba to spájať ani 
s Marošom Zajacom. Podnikáme spo-
lu v reklame a marketingu. Sú to ne-
zmysly, pre ktoré som už všetko posu-
nul svojmu právnikovi. Nenechám sa 
takto ohovárať,“ odpovedá Peter Ju-
ráš na náznaky tvrdení, že na Klačne 
chce postaviť čerpaciu stanicu.

„Každý si môže v  schválených povo-
leniach pozrieť, že budova obchodu 
a služieb je fitnes centrum, malý bar, 
kancelárie a byt,“ dopĺňa Juráš.

„Naša spoločnosť nikdy neuvažovala 
so stavbou čerpacej stanice na Klač-
ne,“ pridáva sa Maroš Zajac.

„Územný plán tam čerpaciu stanicu ne-
pripúšťa. Ani súčasné platné povolenia 
určite neumožňujú jej stavbu,“ upokoju-
je verejnosť aj vedúca Stavebného úra-
du v Ružomberku Zuzana Benčová.

„Ani autoumyváreň nemá z  pohľadu 
územného plánu v tejto lokalite čo hľa-
dať, a voči jej povoleniu, čo je spájané 
so mnou ako mestským architektom, 
sa dôrazne ohradzujem,“ nateraz uza-
tvára tému stavby na Klačne Jurčo.
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S  primátorom Ružomberka Igorom 
Čomborom sme sa rozprávali o  jeho 
úspechoch, aj neúspechoch na čele 
mesta, o spolupráci s poslancami, ale 
tiež o jeho opätovnej kandidatúre.

Vstúpili sme do nového roka, ktorý 
je posledným rokom vášho funkč-
ného obdobia. Čo by ste počas neho 
ešte chceli stihnúť? 

Získali sme dvojmiliónový grant 
na výstavbu kompostárne, čo bude 
najväčšia finančná investícia v roku 
2018. Okrem toho sú naplánované aj 
ďalšie veľké akcie, napríklad vybu-
dovanie cyklochodníka cez Mako-
vického ulicu až do Hrabova, rekon-
štrukcia pešej zóny a  Mariánskeho 
námestia, revitalizácia Kalvárie či 

rozbehnutie výstavby športového 
areálu na Klačne. 

Toto všetko sú plány. Čo sa vám po-
darilo stihnúť počas uplynulých 
troch rokov?

Myslím, že je toho naozaj dosť. Mesto 
kúpilo časť ciest v  areáli bývalého 
Texicomu, čo umožní ďalší rozvoj 

Igor Čombor:
Či budem kandidovať, 
poviem až v lete
S primátorom Ružomberka Igorom Čomborom sme sa rozprávali o jeho úspechoch, 
aj neúspechoch na čele mesta, o spolupráci s poslancami, ale tiež o jeho opätovnej 
kandidatúre.
Text: Peter Kravčák, Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák
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týchto priestorov a  príchod nových 
podnikateľov. Zrekonštruovali sme 
niekoľko škôl, opravili zimný šta-
dión, sanovali hrádzu na Hrabove, 
skrášlili nábrežie Revúcej v  Banič-
nom, opravila sa lávka cez Váh a dalo 
by sa pokračovať aj ďalej. 

Niečo sa podarilo, niečo sa rozbieha, 
ale na druhej strane viaceré projek-
ty viaznu. Napríklad výstavba novej 
plavárne či bytová výstavba. 

Aj tieto investičné akcie chceme dokon-
čiť. Hoci priznávam, že sa to už nestihne 
počas tohto volebného obdobia. Veľkú 
energiu venujem sceľovaniu pozemkov 
v lokalitách Do dielca, v Bielom Potoku 
a v Černovej, aby čo najskôr mohla byť 
spustená výstavba nových domov a za-
stavil sa tak úbytok obyvateľov mesta. 
Z časového hľadiska som tieto aktivity 
neodhadol úplne presne, vyžadujú si 
viac času, ako som predpokladal, ale na-
štartované procesy sú už nezvratné.

Mnohí Ružomberčania denne prechá-
dzajú okolo spustnutého pozemku 
v centre mesta, kde mal stáť Aupark. 
Pomaly tam už vyrastá lesopark. 

Vlastníkovi sme pri kultivácii tohto 
priestoru ponúkli finančnú pomoc 1,3 
milióna eur. Keďže mesto je v dobrej 
finančnej kondícii, nie je zadlžené, 
nebáli by sme sa vziať ani úver, len 
aby to tam vyzeralo ináč. Lenže s pá-
nom Badánikom sme sa nedohodli, 
ide mu len o predaj pozemku, z ktoré-
ho by mal finančný profit. Pustiť z rúk 
mesta pozemok v úplnom centre, bola 
obrovská chyba môjho predchodcu. 

Sčasti to pripomína situáciu oko-
lo kaštieľa sv. Žofie spred pätnás-
tich rokov. Na jar minulého roka ste 
pre Ružomberský hlas povedali, že 
kaštieľ chcete dostať späť do rúk 
mesta. Pohlo sa niečo v tejto veci?

Pracujeme na tom. Do troch mesia-
cov by mohol byť návrh na odkúpenie 
kaštieľa v  mestskom zastupiteľstve. 
Rovnako sa usilujem od ministerstva 
obrany získať do vlastníctva mesta 
Koniareň a budovu starej pôrodnice.

Ľudia potrebujú nielen bývanie či ná-
kupné centrá, ale aj prácu, aby vôbec 

mali za čo bývať a  nakupovať. Vám 
sa ale nepodarilo pritiahnuť veľkého 
investora, ktorého ste sľubovali. 

Áno, nepodarilo sa to. Lenže Ružom-
berok je natoľko zaťažený negatívny-
mi fenoménmi z minulosti, že to vý-
razne bráni ďalšiemu rozvoju mesta.

Čo tým chcete povedať?

Mesto dopláca na to, že dlhé roky ne-
bolo okresom.

Lenže to bolo ešte pred rokom 1989. 
Dokedy sa budeme vyhovárať na mi-
nulosť?

Nie je to výhovorka, ale fakt. Veď 
kedy sa Liptovský Mikuláš najviac 
posunul dopredu? Práve v čase, keď 
Ružomberok nebol okresom a  všet-
ky úrady sídlili v  Mikuláši. To platí 
aj pre Dolný Kubín, ktorý, hoci je 
menším mestom, bol vždy okresom. 
Kubín k sebe popripájal okolité obce, 
rozšíril svoj kataster a tým sa posil-
nil po každej stránke. K  Ružomber-
ku sa nepripojil nikto, ani Likavka. 
Práve naopak, Ružomberok sa v po-
sledných desaťročiach len oslaboval. 
Podniky, ktoré boli kedysi úspešné, 
ako napríklad Texicom, mäsokom-
binát, tehelňa, zápalkáreň, Ústredie 
ľudových umeleckých remesiel či 
projektové ústavy, úplne zanikli. 

Čia je to vina?

No moja asi nie, keďže som vtedy 
mesto neviedol. Je to zodpovednosť 
mojich predchodcov. Treba povedať, 
že nemáme ani dostatočnú lobistic-
kú podporu pri vládnych inštitúciách, 
v parlamente...

...poslancom vládneho Smeru je 
predsa Milan Mojš.

Potrebujeme mať ľudí, ktorí nám 
pomôžu pretláčať naše priority. Bez 
toho to skrátka nejde. Výrazne nám 
pomáha najmä Milan Fiľo. Práve 
v  Mondi SCP sa v  najbližšom období 
preinvestuje 350 miliónov eur. Bude to 
najväčšia stavebná akcia v novodobej 
histórii mesta. 

Vzhľadom na to, o  akú obrovskú in-
vestíciu ide, je ohlásený vznik len sto 
nových pracovných miest.
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„Ak by sa mi aj nič iné nepodarilo, ale prispel by 
som k zrýchleniu cestnej výstavby, tak budem svoje 
primátorské pôsobenie považovať za úspešné.“

Igor Čombor, primátor

Nie je to veľa, ale podstatné je, že fabri-
ka bude opäť o  čosi viac ekonomicky 
silnejšia a  konkurencieschopnejšia. 
Mondi SCP je pre mesto veľkou oporou. 
Viete si predstaviť, že by tu táto fabrika 
nebola? Alebo sa topila v problémoch? 

Navyše, vďaka stavebným prácam 
vznikne až päťtisíc dočasných pra-
covných miest, čo bude obrovský sti-
mul nielen pre samotné mesto, ale aj 
pre obchody či prevádzkovateľov uby-
tovacích a stravovacích zariadení. 

Nespochybňujeme, že ten efekt bude 
pozitívny, ale bude len dočasný. A čo 
potom?

Verím, že vedľa Mondi SCP vyrastie 
menšia pridružená fabrika, ktorá 
by mohla zamestnávať aspoň 200 – 
300 ľudí. A  rovnako verím, že keď 
cez región bude prechádzať diaľ-
nica a  rýchlostná cesta prepájajú-
ca Poľsko, Oravu, Liptov, Banskú 
Bystricu, juh Slovenska a  Buda-
pešť, tak prídu aj ďalší významní 
investori. Lebo keď nebudú cesty, 
nebudú ani investori. 

Ak by sa mi aj nič iné nepodarilo, ale 
prispel by som k  zrýchleniu cestnej 
výstavby, tak budem svoje primátor-
ské pôsobenie považovať za úspešné. 
Som presvedčený, že prichádza čas, 
kedy sa úpadok mesta zastaví a ľudia 
tu budú môcť žiť spokojnejší život.

To, že rozhýbaniu výstavby D1 a  R1 
venujete obrovské množstvo času 
a  energie, je nespochybniteľné. Na 
druhej strane, na naštartovanie 
týchto procesov nemáte priamy 
vplyv, všetko je závislé od konania 
ministerstva dopravy a  Národnej 
diaľničnej spoločnosti.

Lenže tým hore niekto musí neustále 
pripomínať naše problémy, presvied-
čať ich, aby konali. Práve kvôli tomu, 
aby naše volanie bolo počuť silnejšie, 
sme založili Iniciatívu stredné Slo-
vensko združujúcu desiatky primáto-
rov a starostov, ako aj tisícky občanov 
od severu až na juh.

Naša otázka smerovala skôr k tomu, 
že keď väčšinu času a energie venu-
jete téme, na ktorú nemáte priamy 

vplyv, unikajú vám veci, na ktoré ako 
primátor priamy vplyv máte.

A  vy si myslíte, že keď som na ces-
tách v  Bratislave alebo inde, tak sa 
na mestskom úrade nič nerobí? Urči-
te neplatí, že keď kocúr nie je doma, 
myši majú raj. Zamestnanci úradu 
nelenia a poctivo pracujú.

Ale primátorom a  teda koncovým 
hráčom, od ktorého závisí väčšina 
vecí, ste vy. 

K  tomu poviem len toľko, že lož sa 
dnes veľmi ľahko dostáva do ľud-
ských myslí a  pravda je potom len 
ťažko obhájiteľná. Ľudsky však pri-
znávam, že nám určite chýba druhý 
viceprimátor Oldrich Lauko. 

K  tejto tragickej udalosti došlo ešte 
v prvej polovici vášho funkčného ob-
dobia. Neuvažovali ste nad tým, že 
by ste na jeho miesto menovali iného 
poslanca?

Keby som v  poslaneckom zbore na-
šiel vhodného kandidáta, tak by som 
to urobil.

Chcete tým povedať, že medzi 
poslancami nie je nikto taký schop-
ný, že by mohol zastávať pozíciu vi-
ceprimátora? 

Ak by sa do takejto významnej pozí-
cie dostala nevhodná osoba, len by 
to komplikovalo našu prácu. Menej je 
niekedy viac.

Z toho, čo hovoríte, ale aj zo zasadaní 
mestského zastupiteľstva, je zjavné, 
že minimálne s  časťou poslancov 
máte problém.

Žijeme v  zastupiteľskej demokracii, 
musím to rešpektovať. Dospieť k ne-
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jakému konsenzu je často nároč-
ný a  nervy drásajúci proces. Ak by 
poslanci boli pri spolupráci ochotnej-
ší, spoločne by sme dosahovali lepšie 
výsledky. 

Nezohráva tu rolu aj to, že z Ústred-
nej vojenskej nemocnice ste boli 
zvyknutý na direktívnejší prístup? 
Čo ste povedali, to platilo. Pri vede-
ní mesta musíte častejšie dospievať 
k dohodám a kompromisom, vypočuť 
si aj iné názory.

Ani vo vojenskej nemocnici to nebolo 
jednoduché. Určite by som nepovedal, 
že riadiť nemocnicu bolo menej ná-
ročné ako riadiť mesto.

Aký vplyv má skutočnosť, že, že na 
začiatku vášho funkčného obdobia 
ste sa mohli oprieť o pomerne silný, 
osemčlenný poslanecký Klub primá-
tora. Po vzájomných nezhodách ho 
však opustili poslanci Habo, Javorka 
a  Zuberec, ktorí sú dnes vašimi naj-
hlasnejšími kritikmi.

Musím to povedať priamo – v  mest-
skom zastupiteľstve sa objavujú aj 
názory a postoje, ktoré mestu priamo 
škodia.

Ale veď predsa to, že niekto má iný 
názor ako vy, neznamená, že chce 
mestu škodiť. Len hľadá iné rieše-
nia, ktoré sa mu zdajú prospešnejšie 
a efektívnejšie. 

Názory môžeme mať rôzne, ale po-
trebné sú aj výsledky. Ak sa robia zby-
točné prieťahy, tak stojíme na mieste, 
diskutujeme a diskutujeme, no nikam 
sa nehýbeme, stagnujeme. 

Obmedzili by ste priestor na diskusiu?

Poslanci radi diskutujú – veľa 
a o všetkom. No viete, koľko času tý-
mito diskusiami strácame? Lepšie je 

donekonečna diskutovať o najlepších 
možných riešeniach, alebo v  rámci 
zákonných možností realizovať aj 
menej ideálne riešenia, ktoré pohnú 
vecami dopredu?!

Narážate na stagnujúcu výstavbu 
novej plavárne?

Áno, ale ide aj o mnoho ďalších zále-
žitostí. 

Paradoxom je, že traja poslanci, ktorí 
od vás odišli, sú omnoho aktívnejší 
a  hlasnejší, ako piati poslanci, ktorí 
vám ostali.

Uvedomujem si, že som zanedbal 
prácu so svojimi ľuďmi. Sám by som 
očakával, že budú vystupovať aktív-
nejšie.

Tým ste nepriamo pochválili svojich 
kritikov.

Nemám problém povedať, že spome-
nutých troch poslancov, ku ktorým by 
som prirátal ešte poslanca Kolíka, je 
naozaj počuť a  že chodia na zasada-
nia zastupiteľstva dobre pripravení. 
Na druhej strane, nestačí byť len vidi-
teľný, ale aj rozumný a efektívny. A to 
by som už o nich nepovedal. 

Ale čo potrebujem, to si dokážem pre-
sadiť. Na svojej strane nemám len 
Klub primátora, ale našimi koaličný-
mi partnermi sú aj kluby KDH a Sme-
ru. Spolu tak máme nielen nadpolo-
vičnú, ale až trojpätinovú väčšinu. 

Budete sa v  tohtoročných komunál-
nych voľbách opätovne uchádzať 
o post primátora?

Nenechám sa vtiahnuť do pred-
časných debát o  voľbách primátora 
a poslancov.

Nemyslíme si, že sú predčasné. Na-
príklad primátorka Prievidze Kata-
rína Macháčková už ohlásila svoju 
kandidatúru.

Mám pred sebou ešte veľa práce, kto-
rú chcem dokončiť. Bez ohľadu na to, 
že mnohí sa už teraz vidia v primátor-
skom kresle, svoje rozhodnutie o tom, 
či budem alebo nebudem kandidovať, 
oznámim až v druhej polovici roka.

„V mestskom zastupiteľstve sa objavujú aj názory 
a postoje, ktoré mestu priamo škodia.“

Igor Čombor, primátor
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Je sobota, ideálny čas vyraziť do príro-
dy. Po teplých januárových dňoch tep-
lota konečne klesla k nule. „Hore v lese 
bude pod nulou, zem primrznutá, tak 
sa hádam nevrátime celí zablatení,“ 
nádeja sa Peťo Kravčák, zatiaľ čo svoj 
legendárny bicykel odkladá do našej 
pivnice v paneláku na Klačne.

Meteník s fľašou vína

Zvoní telefón. „No kde ste?“ zaznie 
naliehavý hlas. Tretí do partie je 
známy svojou dochvíľnosťou a  my 
meškáme už dobrých desať minút. 
„Sme na ceste, do piatich minút bu-
deme u  teba,“ odpovedám a  žmur-
kám na Peťa. Je jasné, že za taký 

krátky čas z Klačna do starej Černo-
vej nedôjdeme, aj keby sme bežali. No 
aspoň pridáme do kroku.

„Nezobúvajte sa, poďte rovno ďalej,“ 
víta nás náš hostiteľ v dome na vyš-
nom konci Černovej. Keďže sme sa 
rozhodli trochu prebrázdiť miestny 
chotár, nemohli sme prizvať nikoho 
iného, ako černovského rodáka, spi-
sovateľa, vysokoškolského pedagóga 
a  v  neposlednom rade aj spolupra-
covníka Ružomberského magazínu 
Antona Laučeka.

V Černovej len ťažko nájdete človeka, 
ktorý by miestnu históriu a  okolitú 
prírodu poznal lepšie ako on.

Okrem Tóna nás vo dverách víta aj 
známa vôňa. Je to jasné, piekol me-
teník. Práve ho vytiahol z rúry a aby 
lepšie prechádzal hrdlom, kladie na 
stôl aj fľašu červeného vína. „Tak 
preto nás naháňal, bál sa, aby nevy-
chladol,“ spájam si nedávny telefonát 
s dobrotou na stole. Náš pobyt v príro-
de začíname naozaj vo veľkom štýle.

Meteník je tradične skvelý, lenže komu 
by sa chcelo drať do kopca s  plným 
bruchom. Neradi by sme sa celú cestu 
vytrvalcovi Tónovi pozerali na chrbát. 
Takýto pohľad prenecháme radšej Saga-
novým súperom. Dáme si ešte po kúsku, 
zapijeme dúškom vína a vyrážame. 

Alebo ako som si uvedomil, že oproti našim starým materiam som úplná nula.

Text: Imrich Gazda     Foto: Peter Kravčák

Ako sme černovský chotár 
spoznávali s Antonom Laučekom
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Beh napomáha písaniu

„Chodia nám sem srny, aj jelene,“ 
ukazuje Tóno na rozrytú zem, zatiaľ 
čo zatvára bráničku v  plote. Sviž-
ným tempom, lebo s  Tónom sa ináč 
ani nedá, vystupujeme na Sekaninu. 
„Kedysi tu bol les, ale počas vojny ho 
Nemci nechali vyrúbať, aby sa par-
tizáni nemohli nepozorovane dostať 
až do dediny,“ hovorí a  spomína na 
jahody, ktoré v detstve chodil zbierať 
po rúbanisku. 

Prechádzame popri kríži, ktorý tu ne-
chal postaviť bývalý černovský farár 
Slavomír Marušiak, a  pokračujeme 
ďalej ponad Budkovicu. „Asi pred 
dvoma rokmi ma tu prekvapil med-
veď, zrejme som ho vyrušil. Našťastie 
len prebehol popred mňa a trielil ďa-
lej. Odvtedy však radšej behávam 
s  píšťalkou, do ktorej každú minú-
tu-dve zapískam,“ prezrádza Tóno.

Pravidelne začal behávať počas vo-
jenčiny v  70. rokoch a  vydržalo mu 
to dodnes. Keďže sa ako pedagóg na 
Fakulte humanitných vied Žilinskej 
univerzity neraz vracia domov až 
neskoro večer, behá len párkrát do 
týždňa. „Ale vynahrádzam si to tým, 
že na vlakovú zástavku v Hrboltovej 
chodievam pešo.“

Nám dvom bažantom, ktorí tiež veľa 
času trávime za katedrou a  za písa-
cím stolom, dáva do života užitočnú 
radu. „Behanie je súčasť tvorivého 
procesu. Keď sa pri písaní zaseknem, 
idem si zabehať. Telo dostane zabrať, 
ale mozog sa prekrví. Práve pri behu 
mi neraz napadne, ako v  deji pokra-
čovať ďalej,“ radí skúsený spisovateľ, 
ktorý má na svojom konte desiatky 
próz a divadelných hier. 

Z krajiny senníkov...

Medzičasom prichádzame na Medzi-
lovisky, odkiaľ sa púšťame smerom 
na Srazy. „Je to čarovné miesto môjho 
detstva, ale aj celých generácií našich 
predkov. Kedysi tu stáli desiatky sen-
níkov. Ktosi ich porátal, údajne ich bolo 
viac ako 250,“ ukazuje Tóno do diaľky.

„Každej rodine patril kus lúky, jedna 
od druhej bola oddelená pásom liesok. 
Na konci boli naukladané kamene, 
ktoré tam ľudia vynosili pri jarnom 
čistení. Bola to tradičná májová čin-
nosť. Pozbierali sa aj naviate konáre, 
rozkopali krtince, aby drobná listnač-
ka mala priestor len pre seba. Potreb-
né bolo vytrhať aj šuvarinu, ako sme 
nazývali suché trsy, ktoré dokázali 
porezať ruku,“ spomína černovský 
rodák. „Bola to taká nenáročná práca, 

väčšinou ju robili deti za doprovodu 
starých rodičov.“ 

Koncom júna sa začínalo kosiť. Chla-
pi vtedy priamo na lúke prebývali 
aj niekoľko dní. „Kosiť sa začínalo 
na svitaní, o tretej či pol štvrtej nad 
ránom. Nemyslite si však, že za-
brať dostali len chlapi,“ hovorí Tóno 
a pokračuje: „Ženy museli vstávať aj 
o druhej, aby obriadili statok, navari-
li a postarali sa o deti. Okolo siedmej 
už s  kandličkou s  jedlom stúpali do 
kopca. V druhej ruke si niesli hrable, 
v noši na chrbte mali často najmen-
šie dieťa, ktoré nemohli nechať doma 
samé. Takto museli vyjsť nielen na 
Srazy, ale neraz až na Tlstú horu, kde 
boli taktiež rozsiahle lúky.“

Pri týchto slovách sa sám pred sebou 
zapýrim. Mal som pocit, ako si dá-
vam do tela, aby som sa napokon do-
zvedel, že by ma zahanbila hocktorá 
černovská žena. To som ešte netušil, 
že to nie je všetko.

...do mesačnej krajiny

„Keď žena došla na lúku a  vybali-
la jedlo mužovi, vzala do rúk hrable 
a pustila sa do prevracania nakosenej 
trávy. Vraví sa, že tráva ma schnúť 
na hrabliach. V teplé dni pri poctivom 
prehrabávaní stihla naozaj vyschnúť 
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Najlepší meteník podľa Antona Laučeka

300 g polohrubej múky, 300 g zemiakového pyré, 300 g kyslej kapusty, 3 kopcovité polievkové lyžice 
masti s oškvarkami

v priebehu dňa a večer ju chlapi mohli 
naložiť do senníka. Museli si však dá-
vať pozor, aby si na noc neľahli do čer-
stvého sena, lebo z bylinných výparov 
by ich ráno bolela hlava,“ odkrýva 
Tóno tajomstvá života v minulosti. 

V  prípade, že tráva počas dňa neob-
schla, na noc sa robili takzvané ko-
pence, v ktorých dosychala. „Chlapi si 
vzájomne pomáhali, či už pri kosení 
alebo pri zvážaní v  zime. Ale nemô-
žeme si minulosť len idealizovať. Aj 
vtedy existovala závisť a  nesváry. 
Stávalo sa, že občas to zašlo tak ďale-
ko, že jeden druhému zapálili senník,“ 
hovorí Tóno, no my sa radšej vraciame 
k pozitívnejším témam.

Zaujalo nás práve spomínané zváža-
nie sena. Náš sprievodca nám preto 
ozrejmuje celú postupnosť. „Ľudia 
najprv kosili trávu v  sade či za de-
dinou. Keď vyschla, uskladnili ju 
do šopy pri dome. Senníky tu hore 
v lese boli akousi zásobárňou – keď 
došlo seno v šope, zvážalo sa zo sen-
níkov. Keďže v  tom čase už bývala 
zima, potrebné boli sane. Malo ich 
niekoľko rodín v dedine a za nejaký 
poplatok či protislužbu ich požičia-
vali aj ostatným,“ vysvetľuje Tóno, 
ktorý spomínané reálie opísal aj vo 
svojich knihách.

Keď prichádzame na Srazy, nálada 
nášho sprievodcu sa mení. „Pozrite, 
vyzerá to tu ako mesačná krajina. Ke-
dysi tu bol život – zelená tráva, pome-

dzi ňu rástla ľalia zlatohlavá, črievič-
ník papučkový, aj rasca, ktorú si ženy 
cestou dole z lúk natrhali. Dnes je tu 
všetko dokaličené, spľundrované,“ 
kritizuje spisovateľ.

V  januárovom čase naozaj ponuré-
mu miestu dodáva život aspoň stá-
do kráv, ktoré tu chová černovské 
družstvo Srazy.

Krásny pocit z  liptovskej prírody, 
histórie, zvykov a kultúry nám však 
tento záver nepokazí. Veď napokon, 
ono to záver ešte ani nebol. Na stole 
u Tóna nás predsa čakal nedojedený 
meteník.

A nedopitá fľaša vína.

(recept z Liptovskej Osady)

Zemiakové pyré, polohrubú múku a kyslú odšťavenú kapustu rozmiesime, pridáme masť s oškvar-
kami, domiesime a rukou roztlačíme na plech tak, aby masa mala hrúbku asi jeden centimeter. 
Vložíme do rúry, prvých 15 minút pečieme pri teplote 220 °C, neskôr teplotu znížime na 120 – 150 °C 
a pečieme ďalšiu polhodinu. Pred podávaním potrieme cesnakom a maslom.
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O tom, že Železnô ku koncu roka 2017 končí, sme vás na 
našom webe rmagazin.sk informovali ešte začiatkom 
decembra.

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré je zriaďovateľom ozdra-
vovne, vtedy pre Ružomberský magazín uviedlo, že „výsledky 
revíznych činností zdravotných poisťovní ukázali, že v uve-
denom zariadení nie sú dodržiavané personálne normatíva 
a deti, ktoré toto zariadenie navštevovali, nemali indikované 
také diagnózy, na liečbu ktorých bola ozdravovňa určená“.

Za zrušením je štátna VšZP

Ozdravovňa ako príspevková organizácia nebola financo-
vaná priamo z  rozpočtu, ale z  výkonov, ktoré preplácajú 
zdravotné poisťovne.

„S  uvedeným zariadením máme platnú zmluvu, pričom 
cenové podmienky sme nemenili. V zariadení sme nevy-
konávali revíznu kontrolu, ani sme ministerstvu neodpo-
rúčali zrušenie zariadenia,“ odpovedal na otázky Ružom-
berského magazínu Matej Štepanovský, PR špecialista zo 
súkromnej poisťovne Dôvera.

„Ročne je v tomto zariadení hospitalizovaných približne 
230 až 260 našich poistencov, najčastejšie s ochoreniami 
ako chronický zápal nosa, nosohltana a hltana, reakcia 
na ťažký stres či choroby horných dýchacích ciest,“ dopl-
nil Štepanovský.

Celkom iná odpoveď nám prišla zo štátnej Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne (VšZP). Tá bez bližšej špecifikácie, 
napriek tomu, že sme sa pýtali na konkrétne výhrady, 
uviedla, že za rok 2016 zistila nedostatky v personálnom 
obsadení zariadenia.

„Poisťovňa rovnako zistila, že poistencom, ktorí boli na 
liečebnom pobyte v  spomínanom ozdravnom zariadení, 
nebola poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť 
v takom rozsahu, v akom ju poisťovňa uhrádzala,“ infor-
movala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

„VšZP s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti opako-
vane komunikovala, aby uvedené nedostatky napravil. 
Nemáme informáciu, že by v roku 2017 k náprave došlo,“ 
dodala Vasilenková.

Takmer storočie fungovala v lesoch medzi Partizánskou Ľupčou a Liptovskou Lúž-
nou známa detská ozdravovňa Železnô. Okrúhlej storočnice sa ale nedočkala. Na 
konci decembra ju zavreli.

Text: Peter Kravčák     Foto: Ján Kuska

Železnô končí,
lebo neposkytovalo komplexnú 
zdravotnú starostlivosť
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O aké nedostatky išlo, sme sa nedozvedeli napriek tomu, 
že sme sa pýtali na konkrétne čísla, ktoré poisťovne vy-
hodnotili ako nerentabilné, respektíve koľkým svojim po-
istencom tu liečbu za ostatné roky poskytli.

Ozdravovňa mlčí

Viac svetla do ukončenia činnosti ozdravovne by mohol 
vniesť jej riaditeľ Ján Kuska. Nateraz sa však rozhodol, na-
priek opakovane ponúkanej možnosti, informácie médiám 
neposkytnúť. Pohľad zvnútra zariadenia tak nepoznáme.

Podľa ministerstva zdravotníctva čelila Ozdravovňa 
Železnô nedostatočným úhradám zo strany poisťovní, 
čo jej dlhodobo neumožňovalo dostatočne investovať 
do obnovy zariadenia. Spomína tiež nízku návštevnosť, 
najmä v zimných mesiacoch.

Ministerstvo od 1. januára ozdravovňu pričlenilo pod Fa-
kultnú nemocnicu s  poliklinikou Franklina Delano Roo-
sevelta v  Banskej Bystrici. „Jeho budúce využitie bude 
predmetom analýz. V  prípade akejkoľvek alternatívy je 
v záujme rezortu udržať zariadenie v čo najlepšej kondícií, 
teda zabezpečiť, aby toto nechátralo,“ odpovedalo minis-
terstvo zdravotníctva prostredníctvom hovorkyne Zuzany 
Eliášovej na otázku, či má záujem, aby nemocnica zaria-
denie prevádzkovala aj naďalej.

Rooseveltova nemocnica zatiaľ o plánoch s ozdravovňou 
bližšie neinformuje. Plánuje to podľa hovorkyne Ruženy 
Maťašeje robiť priebežne.

Ministerstvo však potvrdilo, že časť zamestnancov dosta-
la ku koncu roka výpovede, časť by mala prejsť do zamest-
nania pod nového nemocničného správcu.

Storočná legenda

Prvú budovu pod Salatínom za účelom kúpeľnej liečby 
postavili ešte v  roku 1870. Detské ozdravovňu tu zriadili 
v roku 1920. Počas druhej svetovej vojny tu sídlilo velenie 
jednej z  partizánskych brigád. Ostatných 25 rokov bola 
ozdravovňa bez väčších investícií v rukách štátu.

Ťažila najmä z výbornej polohy uprostred lesov a minerál-
neho prameňa, ktorý tu našli ešte v 19. storočí.

Liečili tu predovšetkým detské, najmä pľúcne choroby, tu-
berkulózy, ale aj problémové stavy po onkologickej liečbe, 
obezite, cukrovke, anorexii či mnohé nervové ochorenia 
ako stres, epilepsia či rôzne adaptačné poruchy.

Desiatky rokov v Železnôm liečili predovšetkým deti do 15 
rokov, ktoré mohli pobyt absolvovať aj v sprievode rodičov. 
Počas školského roka tu pre množstvo školopovinných pa-
cientov fungovala aj škola. 

Na webe ozdravovne sa dajú prečítať desiatky spomienok 
od ľudí z celého Československa, ktorí tu absolvovali lieče-
nie ešte ako deti.

Zariadenie malo vlastný lyžiarsky vlek, sánkarské dráhy či 
osvetlené prírodné klzisko. V lete boli benefitom Nízke Tatry. 
V posledných rokoch fungovala ozdravovňa aj pre komerčné 
turistické pobyty, školy v prírode či lyžiarske výcviky.

stručne

 ‣ Folklórna skupina Podšíp zo Stankovian predviedla začiatkom januára 
v miestnom kultúrnom dome tanečno-hudobný program, ktorý priblížil, ako 
sa kedysi stretávali obyvatelia Stankovian, Hubovej, Švošova a Komjatnej.

 ‣ V Kalamenoch lúpežne prepadli obchod s potravinami. Krátko po čine polícia 
unikajúcich páchateľov zadržala.

 ‣ Spišská katolícka charita sprevádzkovala v Liptovských Revúcach denný stacio-
nár pre seniorov s kapacitou 20 miest.

 ‣ Pred obecným úradom v Lúčkach vandali zdemolovali vianočnú výzdobu. Keďže 
nešlo o prvý prečin, obec si chce zaobstarať kamerový systém.

 ‣ V Partizánskej Ľupči organizovali druhý Zimný cyklonárez – cyklistické preteky mu-
žov aj žien s cieľom na Magurke.



24 - tvár čísla

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Slovensko žilo oslavami titulu hokejových majstrov sveta. 
Bolo horúce leto roku 2002. Aj v Liptove práve začínali skla-
dať majstrovský káder – futbalový. Do Ružomberka prišli 
Igor Žofčák, Rudolf Urban, Štefan Zošák aj Marek Sapara.

Vtedy 20-ročný rodák z  Ďurďošíka pri Košiciach prišiel 
z tamojšieho 1. FC hľadať chuť do futbalu. Pod Čebraťom ju 
veľmi rýchlo našiel. Práve on sa stal mozgom tímu, ktorý 
vysielal loptové signály na svojich spoluhráčov. 

V sezóne 2005/2006 všetko do seba ideálne zapadlo. Klub 
oslavoval sto rokov. A  na konci sezóny doniesol kapitán 
Sapara majstrovskú trofej na tribúnu priamo do rúk ma-
jiteľa Milana Fiľa. 

„Na to budem spomínať do konca života. Nezabudnuteľná 
partia, ktorá prekonala všetky starosti. Súdržnosť bola 
základom všetkého. K tomu vytvorené podmienky od klu-
bu, disciplína a poriadok, ktoré zaviedol tréner Komňacký. 
Celý ten rok bol naozaj famózny,“ hovoril Sapara v  roku 
2007. Vtedy už ako hráč Rosenborgu Trondheim.

Lanárili ho CSKA Moskva aj Besiktas Istanbul

Nóri sa o mladého záložníka so skvelou kopacou techni-
kou zaujímali desať mesiacov. Prestup však zrealizovali 
až v auguste 2006. Tri mesiace po zisku titulu. Ktovie, čo 

by sa stalo, ak by Saparu zlanárili skôr. On sám mal po 
sezóne, v ktorej získal s Ružomberkom double, na výber 
medzi Rosenborgom a CSKA Moskva.

Paradoxne, až po prestupe do Nórska sa dovtedy lavičkový 
reprezentant dostal v najcennejšom drese aj na ihrisko. Tré-
ner Dušan Galis mu tento pocit nedoprial. Jeho nástupca Ján 
Kocian chcel okolo stredopoliara Saparu vybudovať reprezen-
táciu. V národnej ankete o futbalistu roka 2006 skončil tretí.

Na klubovej úrovni zatiaľ na severe Európy získal ďalší 
titul. Zahral si Ligu Majstrov aj Pohár UEFA. Tréner ho 
označil za najlepšieho v  tíme. V  roku 2009 chcel veľmi 
odísť. Mal dvadsaťsedem, za sebou prvú operáciu kolena 
(meniskus) a cítil, že ak chce vo veľkom futbale ešte niečo 
skúsiť, teraz je čas. 

Slovenského Beckhama, ako sa mu v superlatívoch zvyklo 
hovoriť, lanáril turecký Besiktas. Ale Nóri odolali aj 2,5 
miliónovej eurovej ponuke. 

S  Rosenborgom napokon získal druhý titul a  po sezóne 
predsa len do Turecka prestúpil, ale do menej známeho 
Ankaragücü. Za Bosporom sa Marekovi futbalovo páčilo. 
Navyše bol stabilným reprezentantom, hoci pod trénerom 
Weissom väčšinou naskakoval z lavičky. 

Ako kapitán priviedol futbalový Ružomberok k dosiaľ najväčšiemu úspechu 
v histórii viac ako storočného klubu. Medzi futbalovými priaznivcami si preto 
vyslúžil status legendy.

Text: Peter Kravčák     Foto: Branislav Račko

V časoch najväčšej slávy ho volali 
slovenský Beckham
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Bolo tak aj na nezabudnuteľných juhoafrických majstrov-
stvách sveta, kde si zahral niekoľko minút v osemfinále 
proti Holandsku (1:2).

Pribrzdili ho zranenia

V Turecku často menil pôsobiská, a čo bolo horšie, prichá-
dzali aj zranenia. To najhoršie v  júli 2013, keď prípravný 
zápas nevydržalo pravé koleno čoskoro 31-ročného Saparu. 
Zaznela pre futbalistu najhoršia diagnóza – potrhané väzy.

Nasledovala operácia a rok bez poriadneho futbalu. Marek 
sa potom vrátil do druhej tureckej ligy, odtiaľ v zime 2015 
na hosťovanie do Ružomberka. „Na Slovensku za žiadny 
iný klub hrávať nebudem,“ vravel Sapara, ktorý si v dol-
nom Liptove medzičasom našiel aj manželku Luciu.

Jarnú časť začal pod Čebraťom. Predposledný Ružombe-
rok nastúpil na úspešnú cestu k záchrane. V piatich zápa-
soch získal 11 bodov. Po dvoch Marekových gólových prih-

rávkach boli ďalšie tri na ceste aj v  Zlatých Moravciach. 
Lenže pravé koleno opäť povolilo. V ešte väčšom rozsahu 
ako predtým. Nasledoval ďalší rok bez futbalu.

Vrátil sa vo veku 34 rokov a s Ružomberkom chcel vyhrať 
ešte jeden titul. Ako hráčovi sa mu to už nepodarí. 

Klub mu futbalovú zmluvu v  polovici prebiehajúcej sezóny 
nepredĺžil a on sa rozhodol ukončiť kariéru. Chvíľu chce ešte 
hrať za rezervu, zbierať trénerské skúsenosti a pripravovať 
sa na manažovanie futbalovej akadémie a hľadanie talentov.

V lete zrejme futbalový Ružomberok uvidí legendárnu „27“ na 
ihrisku naposledy. Po rozlúčkovom zápase sa tam vráti mož-
no ako tréner. A určite aj ako otec – zakopať si so svojimi dvo-
mi deťmi alebo s partiou kamarátov, pre ktorých bude v kaž-
dom veku stále výzvou zahrať si proti Marekovi Saparovi.

Marek Sapara
Narodený: 31. 7. 1982, Ďurďošík

Prezývka: Sapi

Číslo dresu: 27

Kluby:  2000 – 2002 1. FC Košice

2002 – 2006  MFK Ružomberok – majster, víťaz pohára

2006 – 2010  Rosenborg Trondheim (Nórsko) – 2x majster 

2010 – 2011 Ankaragücü (Turecko)

2011 – 2013 Trabzonspor (Turecko)

2012          Gaziantepspor (hosťovanie, Turecko)

2014 – 2015 Osmanlispor (Turecko)

2015          MFK Ružomberok (hosťovanie)

2015 – 2017 MFK Ružomberok

Reprezentácia: 38 zápasov, 5 gólov
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Pred takmer tridsiatimi rokmi praco-
val ako čašník vo Vysokých Tatrách. 
V  hoteli práve končil pobyt dvom 
Pražákom, ktorým padol do oka. Je-
den z nich pracoval v Československej 
námornej plavbe a ponúkol mu pozí-
ciu stewarda na nákladnej lodi.

Hneď na prvej plavbe si prešiel rovníko-
vým krstom, ktorý niektorí námorníci 
zažívajú až po dlhých rokoch. Prechod 
cez rovník sa spájal s výnimočným ri-
tuálom, na ktorý len tak nezabudne. 

„Pokrstení“ námorníci sa prezliekli za 
ľudožrútov. „Odsúdení“ nováčikovia 

stáli bosí na rozpálenej železnej palu-
be a  hlavy im vsadili do rebríka ako 
do stredovekej klády. Aby toho nebolo 
málo, zaťažili ho železnými spojkami 
na lodnú reťaz. 

Posádka sa na krst pripravovala už 
týždne dopredu. Do suda zbierali 
zbytky z kuchyne, ktoré celé dni stáli 
na slnku. Bublajúca, skysnutá zmes 
bola učená na trápenie „odsúdencov“.

„Predstavte si, že príde ku vám pripitý 
chlapík, rozbije vám staré vajce o čelo 
a rozotrie vám ho po celej tvári. Zo za-
ťaženého rebríka máte krvavé odreni-

ny, vypľúvate škrupiny, cítite, že máte 
porezanú tvár, ale snažíte sa vydržať, 
lebo ste námorník. Nakoniec príde báj-
ny boh mora, povie formulku ako pri 
krste a rybou vás tak tresne po zadku, 
až odletíte. Tak vyzeral môj krst,“ opi-
suje Weber vstup k námorníkom.

Týždne bez piva

Na cestách zažil mnoho úsmevných 
príhod. Raz, keď sa po dlhšej plavbe 
minulo pivo, zakotvili na Jamajke. 
Živorili bez neho dva týždne, a  tak 
ich smädná túžba vyhnala do nemi-
losrdnej džungle. 

Plavil sa cez kanál La Manche, Gibraltársku úžinu aj Suez, stál pri soche Krista Spa-
siteľa v Rio de Janeiro a pozrel si aj egyptské pyramídy. Päťdesiatnik Juraj Weber 
z Liptovskej Osady spomína na svoju dobrodružnú minulosť.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Autorka

Preplával kus sveta.
Nakoniec zakotvil na Liptove
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Netrvalo dlho a natrafili na prvú pre-
kážku – na ceste sa rozvaľoval se-
demmetrový had. „Strach má veľké 
oči, takže mohol mať nakoniec len 
štyri metre,“ uberá Weber. 

Vidina piva im však pomohla vyspo-
riadať sa aj s touto komplikáciou. Po 
hodinách kráčania zbadali medzi pal-
mami svetlo. Domorodci navlečení do 
pestrofarebných ligotavých šiat ich 
zaviedli k starému rozpadajúcemu sa 
karavanu s občerstvením.

„Prvýkrát som pil Heineken a  už ho 
nechcem ani vidieť,“ tvári sa znechu-
tene. „Muselo byť hádam aj dvakrát 
uvarené, ale stále lepšie ako nič.“

Neskôr ich jeden domorodec dotiahol 
k  obrovskému kruhu obkolesenému 
osem metrov vysokým vlnitým ple-
chom. Bola to akási aréna s desiatka-
mi reproduktorov. 

„K tejto aparatúre, za ktorú by sa ne-
muselo hanbiť ani AC/DC, sa práve 
schádzali miestni obyvatelia. Mier-
ne pripitý, rozhorúčený a  nadšený 
z  hviezdnej oblohy a  vône džungle 
som sa započúval do ich nákazlivej 
hudby. Celkom ma prenikla, cítil som 
ju až vo vlasoch. Jednoducho som 
musel tancovať,“ približuje.

Ako sa takto hýbal na kraji plechu, 
pristúpil k nemu asi 150-centimetro-
vý starec s hlbokými vráskami, aké 
majú nosorožce. V ústach mal obrov-
skú cigaru a na hlave sombréro. Zo-
bral ho do stredu kruhu, na čo celé 
obecenstvo začalo spontánne tlies-
kať do rytmu. 

„Skúšal som takto tancovať aj v Nitre 
na diskotéke a zrazu som na parkete 
ostal sám,“ spomína si na zaujímavý 
experiment nitriansky rodák.

Čierny anjel

Pri niektorých dobrodružstvách mu 
však nebolo všetko jedno. Keď stáli 
na Barbadose, krásne počasie ho zlá-
kalo na pláž. More bolo pokojné a pláž 
prázdna. Zaplával hodný kus od pev-
niny, keď sa však vracal naspäť, vy-
norili sa problémy. 

Pri zábere si všimol, že cúva, čo bolo 
znakom odlivu. Aj vo vode cítil, ako 

ho zalieva pot, no snažil sa upokojiť. 
Zrazu ho pevne chytila čierna ženská 
ruka a  ťahala ho z  mora. Ostatné si 
nepamätá, keďže na brehu z vysilenia 
takmer odpadol.

„Neviem, či to bolo skutočné, alebo 
šlo o zázrak. No odvtedy si hovorím, 
že strážny anjel môže byť aj černoš-
ka,“ poznamenáva.

Nebola to však jediná nebezpečná si-
tuácia, ktorú zažil. Pri Murmansku 
naložili zmrznutú rudu, ktorú mali 
previezť na juh.

Cestou sa však ľad v  prevážanej rude 
roztopil a vzniknuté bahno sa nahrnulo 
na jednu stranu, čo nebezpečne naklo-
nilo loď. Takto plávali niekoľko hodín.

„Nedali sa spustiť záchranné člny. 
Obávali sme sa, že dostaneme facku 
v podobe vlny, a urobíme eskimáka, 
ale more bolo, našťastie, pokojné. 
Pokračoval som vo svojej práci, no 
pre istotu som mal pri sebe všetky 
cenné veci, aj pár riadkov pre blíz-
kych. Už sme len čakali, či prežije-
me, alebo nie,“ približuje Weber ťaž-
ké okamihy.

Pre posádku to nevyzeralo ružovo, 
no nakoniec sa im podarilo priviazať 
v  nórskom Alesunde. O  problémoch 
lode vtedy písala aj miestna tlač. Ná-

klad bol nakoniec stabilizovaný a po-
sádka aj loď zachránená.

Zostal kvôli priateľke

Weber absolvoval na nákladných lo-
diach štyri päťmesačné plavby. Ces-
tovanie ho tešilo, aj si dobre zarobil. 
Prvotná eufória sa však miešala s po-
citom cudzoty a zvláštnej odlišnosti. 
„Na jednej strane ma svet lákal – stále 
som nevidel vytúženú Čínu, na druhej 
strane ma to ťahalo domov,“ hovorí 
o svojich pocitoch po dlhom odlúčení 
od rodiny a známych. 

Túžba usadiť sa ho viedla k tomu, aby 
odmietol piatu plavbu a vysnívaný Hon-
gkong. Na Slovensku zostal kvôli pria-
teľke, s ktorou sa krátko na to aj vzali.

Spolu sa presťahovali na Liptov, kto-
rý si ich získal krásnymi horami. „Vo 
svojom živote som prepadol prírode, 
gastronómii a  jednej Martinke,“ pri-
znáva niekdajší námorník a  vzápätí 
dodáva: „Po rokoch som znova do-
hliadal na servis na zaoceánskej lodi 
v Karibiku, ale o tom zase inokedy.“
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Na predvolebnom fronte
ide do tuhého
Primátor Igor Čombor ako ostrieľaný generál najprv prepočíta svoje zisky a stra-
ty, odhadne silu súpera a až následne sa rozhodne, či zavelí do útoku.

Do komunálnych volieb ostáva približne deväť mesiacov. 
Je to veľa, či málo? Záleží od uhla pohľadu.

Za tento čas sa napríklad stihne zrodiť nový život. Gravid-
ná je aj politická scéna v Ružomberku. Svetlo sveta uzrie 
hneď niekoľko záujemcov o primátorské kreslo. So zataje-
ným dychom čakáme, kto bude prvorodený. 

V rozhovore, ktorý ste si mohli prečítať v tomto čísle, úra-
dujúci primátor Igor Čombor tvrdí, že on to rozhodne ne-
bude. S ohlásením (ne)kandidatúry chce počkať až do leta. 

Toto rozhodnutie je hodenou rukavicou pre všetkých po-
tenciálnych protikandidátov a jasným dôkazom, že gene-
rál má strategické myslenie.

Ako čítať jeho myšlienkové postupy? 

Treba si uvedomiť, že Čombor je výraznou a  známou 
osobnosťou. Nepotrebuje sa predstavovať volebnému 
publiku. Dokonca si môže dovoliť svoju kandidatúru 
oznámiť o päť minút dvanásť.

Má to v  sebe skrytú silnú výhodu – do poslednej chvíle 
môže vyčkávať, kto sa proti nemu postaví. Bude mať jed-
ného protikandidáta? Dvoch? Troch? Piatich? Čím viac, 
tým preňho lepšie – voličské hlasy súperov sa roztrieštia 
na všetky strany.

Naopak, Čomborovo voličské jadro je natoľko pevné a po-
četné, že keď sa k  nemu nabalia hlasy získané bombas-

tickou kampaňou, akú predviedol aj pred štyrmi rokmi, 
o jeho víťazstve niet pochýb.

Vyčkávať však musí aj z iného dôvodu. V rozhovore pre 
Ružomberský magazín primátor vymenoval viacero 
aktivít, ktoré sa mu počas uplynulých rokov podarili. 
Všetko sú to fajn veci, až na to, že žiadna z nich nemá 
taký mestotvorný význam, že by si Ružomberčania 
navždy (alebo aspoň do volieb) zapamätali, že toto sa 
urobilo vďaka Čomborovi.

Výhodou je, že niektoré významné projekty sú vo finálnej 
fáze príprav a ich spustenie je otázkou najbližšieho obdo-
bia. Niektoré vie popohnať, iné nie, ale nesporne každý 
z nich si pripíše ako žiariaci plusový bod.

A čo by mu vo volebnom roku pomohlo viac, ako ožive-
nie výstavby D1, rozbehnutie stámiliónovej stavebnej 
akcie v Mondi SCP, reštart protónového centra, návrat 
kaštieľa sv. Žofie do vlastníctva mesta... Nič z toho nie 
je v tomto roku nereálne. 

Pripočítať k  tomu treba rôzne ďalšie investičné akcie 
– opravy, úpravy, rekonštrukcie, dostavby... Lebo veď 
nejde len o primátorské kreslo, ale aj o voľby poslancov 
v jednotlivých volebných obvodoch. A tí sa budú chcieť 
takisto vytiahnuť.

Zhrnuté a  podčiarknuté – Ružomberčanov čaká nielen 
pestrý, ale aj poučný volebný rok. Stačí mať pohľad upretý 
na majstra stratégie, ktorý ako skúsený generál vie, že na 
bojisku dochádza aj k stratám. Preto treba mať vždy pri-
pravené záložné riešenia, aj ľudí v zálohe.

A skutočne husárskym kúskom by bolo mať takého člove-
ka v radoch potenciálnych súperov. 

Text: Imrich Gazda     Ilustrácia: Anna Šenkeríková

Čomborovo rozhodnutie je 
hodenou rukavicou pre všetkých 
potenciálnych protikandidátov 
a jasným dôkazom, že generál má 
strategické myslenie.
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Nádej vyhráva
Milí Ružomberčania, čo cítite, keď sledujete novoročný ohňostroj? Osobne, keď pozorujem tie fa-
rebné svetlá na oblohe, miešajú sa vo mne dve protichodné emócie. Nostalgia a nádej. 

Na jednej strane spomínam na uplynulý rok a všetko, čo ma počas neho postretlo; na to, čo bolo 
a už nebude. Na strane druhej sa pozerám vpred a verím, že nový rok prináša šancu na zmeny a tie 
zmeny budú dobré. 

Rovnako som to vnímal aj keď sa rok 2017 preklápal do nového roku 2018. Rok, ktorý končí osmič-
kou, nesie v sebe veľkú symboliku. V revolučnom roku 1848 naši predkovia bojovali za právo na 
sebaurčenie; pred sto rokmi v 1918 sme si vybojovali mier a vznik Československa. 

V rokoch 1938, keď mocnosti oklieštili našu krajinu a v roku 1948, keď ju prebrali komunisti, boli 
dejiny mocnejšie ako my. Vďaka udalostiam v roku 1968 a sviečkovej demonštrácii v roku 1988, 
kedy sme sa vzopreli a s holými rukami a so sviečkami manifestovali za našu slobodu, sme mali 
právo byť na seba hrdí. Rovnako aj v roku 1998, keď sme porazili mečiarizmus. 

Príležitosť na veľké zmeny máme aj tento rok. Naše mesto čakajú voľby, v ktorých si budeme vy-
berať nového primátora a poslancov, ktorí Ružomberok povedú najbližšie štyri roky. Môžeme ostať 
stáť na mieste alebo zapísať tento osmičkový rok do histórie ako ten, kedy sme Ružomberku dali 
šancu rozkvinúť ako ruža. 

Keď sledujem novoročný ohňostroj, bije sa vo mne nostalgia a nádej. No nádej je tá, čo vyhráva. 
Prajem Vám a Vašim najbližším to najlepšie do nového roka.

Robo Kolár

Dajme štart! Alebo aj reštart. Ak sme to nestihli 1/1/18, tak aj dnes. Napíšme, nakreslime, uštrikujme alebo vyrežte do 
tekvice svoj sen. Lebo sny sa plnia! A nezáleží na tom, či je to paštéta, nové lodičky, iné poličky, veselá rodina, úspešná 
kariéra, o chlp menšia podhrdlina a či šťastná smrti hodina. Snívajme 24/7 nielen v 2018! K realizácii snov, treba urobiť 
aspoň jeden krok. Možno aj v duchu hesla: Rozhýb pupok, Ružomberok!

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

Predtým než si povieme:
3 – 2 – 1 – štart! Prípadne: reštart!
Marianna Stančoková, OZ RosArt

Výber z blogov

Slovo vydavateľa
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Pre počúvanie hudby sa nadchol už v detstve, v  jedenás-
tich rokoch dostal prvý magnetofón. „Bol to monofónny 
model japonskej značky Panasonic, čo bola v tej dobe cel-
kom rarita. Spolu so sestrou sme si začali nahrávať pes-
ničky od spolužiakov a  kamarátov. Boli to tiež počiatky 
časov, kedy sme si hudbu brávali aj von, na výlety,“ spomí-
na s nostalgiou štyridsiatnik Klas. 

V dvanástich rokoch sa rozhodol kúpiť si prvú platňu, kto-
rá je dodnes súčasťou jeho rozsiahlej zbierky a zostala jed-
nou z jeho obľúbených. Bol to druhý album skupiny Elán 
Nie sme zlí. Magnetofón tak vymenil za gramofón.

Postupne pribúdali ďalšie platne, zväčša od českosloven-
ských interpretov. Zahraničné albumy sa mu do rúk ne-
dostávali tak často, keďže v  socializme sa do republiky 
dovážali len pokútne.

„Keď sa niekto dostal do zahraničia a  doniesol si odtiaľ 
platne, ostatní si ich prehrávali. Bol to veľmi vzácny arti-
kel, nedostatkový tovar,“ vysvetľuje Klas.

„Živo si pamätám, ako som si platne kupoval na Mostovej 
ulici v predajni Opus, s radosťou ich niesol v tradičnom pa-

pierovom vrecúšku, potom ich doma položil na gramofón 
a započúval sa,“ usmieva sa.

V  súčasnosti vlastní približne štyritisíc platní a  niekoľ-
ko desiatok gramofónov. V dohľadnej dobe by chcel svoju 
zbierku redukovať a časť z nej ponúkať vo svojom obchode 
na Medveckého ulici, ktorý by chcel otvoriť už 1. marca.

Jedným z  jeho najcennejších gramofónov, ktorého sa ur-
čite nehodlá vzdať, je Tesla NC500 v orechovom prevedení 
z  roku 1989. Rovnaký model si kúpil, keď bol na vysokej 
škole, no keďže sa mu nepozdávala farba, rozobral ho 
a prestriekal na čierno.

„Dnes je ho v orechovom prevedení ťažké zohnať. Ak ho predá-
va niekto, kto si uvedomuje jeho cenu, ponúka ho za neskutoč-
né peniaze. Napriek tomu sa mi jeden kus podarilo zaobstarať. 
Čiernych mám viacero, ale orechový len jeden,“ priznáva hrdý 
zberateľ, ktorého jeho záľuba dlhší čas sprevádzala i v zamest-
naní – pôsobil vo veľkoobchode, kde predávali aj gramofóny.

Prečo práve vinyl?

Najväčšiu výhodu platní vidí v tom, že sú pre ľudské ucho 
prirodzenejším zvukom, keďže ide o  analógový záznam. 

Začiatkom marca by mal v Ružomberku pribudnúť obchod s platňami. Jeho ma-
jiteľ, Ružomberčan Ivan Klas, chce takýmto spôsobom prezentovať svoju dlho-
ročnú záľubu.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Marek Hasák

A predsa sa točí!
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Páčia sa mu aj ich obaly, tvrdí, že obvykle sú malými ume-
leckými dielami.

„Sú väčšie ako v prípade cédečiek, preto sa dá na nich viac 
odprezentovať. Často bývajú podpísané hudobníkmi a čís-
lujú sa, keďže vychádzajú v malých sériách,“ zdôvodňuje.

Okrem toho vidí v platniach veľkú energiu, pretože si ich 
ľudia vždy zaobstarávali za účelom radosti, prežívali pri 
nich príjemné chvíle. Nezriedka sú súčasťou platní, ktoré 
kolovali medzi rôznymi vlastníkmi, aj netradičné odkazy.

„V  jednej som našiel venovanie vytlačené na počítači 
z čias mojej strednej školy. Samozrejme, nechal som si ho 
v archíve,“ spomína si Klas na jednu z kuriozít. 

Návrat k platniam

Napriek tomu, že záujem o  platne sa v  súčasnosti stá-
le zvyšuje a čoraz viac ľudí sa k počúvaniu platní vracia, 
mnohé končia v smetných košoch alebo sú zavreté v piv-
niciach či pôjdoch. 

„Po platne som si raz šiel aj do garáže. Ich majiteľ sa za-
radoval, keď objavil môj inzerát. Vraj ešte nevidel, že by 
chcel niekto kúpiť vinyly,“ rozpráva Klas.

V súvislosti s platňami si nespomína na žiaden nepríjem-
ný zážitok, práve naopak, vynára sa mu veľa príjemných 
spomienok. Väčšina sa spája s už spomínanou predajňou 
Opus, z ktorej si hrdo odniesol aj prvý album Petra Nagya 
Chráň svoje bláznovstvá. 

Radosť mu neskazila ani reakcia staršieho chlapca, kto-
rý ho cestou domov zastavil a vyzvedal, čo si kúpil. Keď 
z obalu vytiahol platňu, pozrel naňho nechápavo: „To si si 
nemohol kúpiť dačo lepšie?“

Zážitky pribúdali aj neskôr. Spomína si na nerozhodnosť 
a nervozitu, keď na dovolenke v zahraničí poctivo zvažo-
val, koľko platní si odtiaľ vziať tak, aby to prešlo v bato-
žine cez lietadlo. 

Gramofóny a  platne sa stali jeho nenahraditeľnými spo-
ločníkmi. Keď sa v roku 2005 sťahoval a svoju zbierku ne-
chal na pôvodnej adrese, po takmer polročnom odlúčení si 
uvedomil, že bez nich nevie žiť.

Niektoré platne sa mu však do rúk dostávali opätovne, 
a tak začal s predajom prebytkov. Túžba podeliť sa o svoju 
záľubu ho priviedla až k myšlienke otvorenia kamenného 
obchodu, čím potešil mnohých sympatizantov platní, ale 
aj tých, ktorí sa s nimi ešte len zoznamujú.

„Niektorí ľudia mi hovoria, že ma predaj platní neuživí. 
Nie je to však môj jediný príjem, ide skôr o voľnočaso-
vú aktivitu. Postačí, ak mi zarobené peniaze pokryjú 
prevádzkové náklady. V prvom rade chcem, aby aj Ru-
žomberčania mali možnosť pri hudbe pookrieť a  kúpiť 
si platne aj fyzicky, nielen cez internet, kedy nevedia, čo 
kupujú,“ vysvetľuje Klas.

Záujem prejavili aj mladí ľudia, ktorí doteraz gramofóny 
nepoznali. Niektorí z nich zdedili zbierku platní po rodi-
čoch či starých rodičoch, pokúšajú sa sfunkčniť gramo-
fón, a tak sa s ním radia o opravách či kúpach. 

„Mnohí nadšenci sa počas života nedokážu zriecť svojej 
zbierky, a  tak to robia až ich pozostalí. Práve im by som 
chcel odkázať, že budem rád, ak mi platne prinesú, preto-
že z toho budú mať osoh a iní ľudia zase radosť,“ oslovuje 
v závere nášho stretnutia náhodných vlastníkov.

„Živo si pamätám, ako som si 
platne kupoval na Mostovej ulici 
v predajni Opus, s radosťou ich 
niesol v tradičnom papierovom 
vrecúšku, potom ich doma položil 
na gramofón a započúval sa.“

Ivan Klas, zberateľ platní
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Klavír je ich spovedníkom aj najlepším priateľom

Talentovaní hudobníci nezabúdajú ani na rodný Ružomberok, kde pravidelne koncertujú. Ich spoločné vystúpenia 
zaznamenali pozitívne ohlasy laickej aj odbornej verejnosti.

Vzťah k hudbe sa u 21-ročnej Laury formoval už odmalička. „Láska k nej je v našich rodinných kruhoch akousi 
tradíciou,“ vysvetlila.

Klavír si ju získal svojou širokospektrálnosťou. „Postupom času sa stal mojím dôverným spovedníkom i najlepším 
priateľom. Najviac sa venujem interpretácii klasickej hudby, nebránim sa ale ani novým či alternatívnym hudob-
ným smerom,“ rozrozprávala sa mladá umelkyňa o svojej záľube.

Daniel navštevoval ružomberskú ZUŠ od piatich rokov. „Až na prípravný ročník som nikdy nezažil krízu v hudbe. 
Klavír vybrali naši z pragmatizmu – mali sme jeden doma,“ priblížil.

„V každom type hudby sa dá nájsť krása, no mne najviac sedia diela romantizmu – hlavne Franz Liszt a Fryderyk 
Chopin. Veľmi rád ale objavujem aj génia Johanna Sebastiana Bacha,“ dodal 19-ročný Daniel, ktorý popri bratislav-
skom konzervatóriu zvláda aj štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Mladí klaviristi Laura Nižňanská a Daniel Truchan sú úspešnými absolventmi Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ľudovíta 
Fullu. Svoje nadanie ďalej rozvíjajú na bratislavskom konzervatóriu.

Text: Anna Šenkeríková

stručne

 ‣ Muzikálové divadlo Alkana organizovalo konkurz do pripravovaného muzikálu Čarodejník 
a strašidielka.

 ‣ Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea koncom minulého roka uviedlo premiéru naj-
novšej hry Jestvuje krajina menom víkend?

 ‣ Divadelný ochotnícky súbor Máj Černová odohral v troch reprízach komédiu Františka Reháka 
Ticho lieči v réžii Pavla Bačkora.

 ‣ V synagóge koncertovali speváčka Andrea Zimániyová a gitarista Juraj Burian.

Výhercom poukážky v hodnote 50 eur od BlancOptik z čísla 2/2017 je Dušan Vanovčan.
Výherkyňou darčekovej poukážky na večeru pre dvoch v Kolibe u dobrého 
pastiera z čísla 3/2017 je Zlatica Šimjak Kráľová.
Blahoželáme!

výhercovia

súťaž
Napíšte nám tip: Aké ďalšie témy by ste uvítali na stránkach Ružomberského maga-
zínu? Odpovede posielajte na redakcia@rmagazin.sk a môžete vyhrať poukážku na 
večeru pre dvoch v Kolibe u dobrého pastiera.
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Deväť jarných víťazných zápasov pri troch remízach 
a dvoch prehrách katapultovalo futbalový Ružomberok na 
konci vlaňajšej sezóny na tretie miesto a odtiaľ do predko-
la Európskej ligy. Ako príjemne to tam dopadlo, je už ever-
green, ale stále dôležitý.

Taký úspech futbal pod Čebraťom zažil po jedenástich 
rokoch. Pripomínať si ho teší, lebo ako vidieť, nestáva sa 
to pravidelne. 

Futbal v  Ružomberku totiž trpí deficitom úspechu. Hoci 
to už kompetentní, poučení niekoľkoročnými skúsenos-
ťami z nezdarov, držia radšej pred verejnosťou a médiami 
pod pokrievkou, klub si každoročne nenaloží na plecia nič 
menšie, ako cieľ dostať sa do pohárovej Európy. 

A urobil pre to počas tých jedenástich rokov všetko. Neraz 
vymenil za rok troch trénerov a k tomu aj zo desať hráčov. 
Potom sú tie štvrté, piate, šieste a siedme miesta sklamaním.

Minulý rok to však konečne vyšlo a  všetkým naokolo to 
zachutilo tak, že zopakovať európsky úspech je klubovou 
ambíciou číslo jeden.

Náznak koncepčnosti

Po vlaňajšej sezóne z kádra odišlo osem hráčov. Noví pri-
chádzali priebežne. Počas zápasov Európskej ligy, z týžd-

ňa na týždeň. Tréneri Nrobert Hrnčár s Richardom Höge-
rom dokázali na ihrisku s nimi vyrobiť takmer okamžite 
súhru, ktorá slávila úspech. Iste, s  Vojvodinou pomohlo 
šťastie a futbalová duša plesala akurát z postupu.

Ale dívať sa na hru Ružomberka v  Bergene, dvakrát 
s Evertonom, ale následne aj v lige doma s Trnavou (hoci 
0:2) a  Trenčínom (3:3), bol na liptovské futbalové zvyky 
a tradície jednoducho zážitok. 

Tréneri vedia, čo chcú od mužstva, chcú to od neho stále 
a od všetkých rovnako. Aj preto dokázali tak rýchlo im-
plementovať svoj systém do krvi meniaceho sa mančaftu.

Podstatné a koncepčnejšie ale bolo, že Hrnčár s Högerom 
mali do výberu hráčov čo povedať, a hlavne že tu zostali. 
Od čias Františka Komňackého (22 mesiacov) neboli žiad-
ni iní tréneri tak dlho v  ružomberskej futbalovej službe. 
Komňacký a spol. získali double. Teraz, keď Hrnčár dostal 
dôveru, hovoríme o ďalšom úspechu. Je to náhoda?

Ešte stabilizovať káder

Ak zostaneme len na ihrisku, druhou podmienkou úspe-
chu je zdravie a stabilita kádra. V lete boli zmeny ešte veľ-
ké. Hrnčár aj klub chceli mladších. Prišli. Ružomberok ne-
nakupoval bezhlavo, často siahol po voľných hráčoch. Za 

Futbalisti majú za sebou najlepší rok od pamätného zisku titulu v roku 2006. 
Hľadali sme príčiny, ktoré môžu ovplyvniť výsledok aktuálnej sezóny a túžby 
po repete.

Text: Peter Kravčák     Foto: Branislav Račko

Namaškrtení úspechom
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pochodu boli zabudovaní do mužstva, ktoré v lete efektne 
hralo a na jeseň zväčša efektívne zbieralo body. 

Desaťzápasová šnúra bez prehry je dôkazom, že tento tím 
by mohol byť vo svojom vnútri naozaj pevný. Množstvo 
zmien by ho mohlo skôr rozglejiť ako spevniť.

Veľký rez do tímu zjavne nikto nechcel, ale snaha mať 
mladší a fyzicky vytrvalý (jeden z pilierov trénerovej filo-
zofie) káder stála napokon miesto aj ružomberskú legendu 
Mareka Saparu. 

Na ihrisku už Marek veľa miesta a teda ani vplyvu nemal. 
Aký bol však jeho prínos pre kabínu a s tým spojená správ-
nosť rozhodnutia vedenia, sa dozvieme veľmi rýchlo.

Podstatné je, že to bol do uzávierky tohto čísla jediný od-
chod z tímu. A Hrnčár o žiadnom ďalšom nechcel ani po-
čuť. Veď určite. Najmä ak sa skloňujú mená ako Daniel, 
Gál Andrézly či Kružliak, ktorý sa na pol roka zranil, nie 
je sa čomu diviť.

Ale o  splnení druhej premennej, po stabilnom trénerovi 
mať aj stabilný káder, svedčia aj nákupy. K málo dravému 
Haskičovi chcel klub najmä ofenzívnych hráčov. Lebo ak 
na niečom horel, tak to bolo premieňanie šancí. 

Oranžový dres tak bude na seba obliekať Róbert Gešnábel. 
V aktuálnej sezóne deväťgólový, tretí najlepší strelec For-
tuna ligy. „Prišiel na slovenské pomery za veľmi zaujímavú 
sumu, ale kluby sa rozhodli ju nezverejniť,“ povedal pre den-
ník Šport o prestupe Gešnábelov manažér Michal Holeščák. 

Ružomberok takýchto hotových hráčov spod platnej zmluvy 
doteraz nevykupoval. Lebo to bolo drahé. Teraz si to dovolil.

Druhý príchod má byť tiež ofenzívny. Možno to bude skú-
šaný Čech David Čapek, kmeňový hráč Sparty Praha, 

možno niekto iný. Platí ale to, čo pre Šport povedal špor-
tový riaditeľ MFK Dušan Tittel: „Ak by nedošlo k zrane-
niu Dominika Kružliaka, tak dvoma prestupmi, ktoré do-
ťahujeme – Davida Čapka a  Roba Gešnábela, by sme asi 
skončili. Vzhľadom na nečakané zranenie Kružliaka však 
hľadáme adepta na tento post...“

Ak môžeme týmto slovám veriť, je to jasný signál o stabili-
zovaní kádra. Lebo taký má väčšiu nádej na úspech.

Silná liga, neskúsená lavička

V dlhodobej súťaži je podstatnou aj sila lavičky. Ale pätoro 
ružomberských hráčov sú mladí juniori. Rovnaký počet 
má len minimálne skúsenosti. Suma sumárum, z  dvad-
siatich piatich hráčov je desať takých, ktorí v  najvyššej 
súťaži začínajú alebo začali v posledných mesiacoch.

V Ružomberku sa mladí odchovanci dlhodobo presadzujú 
prinajlepšom len po lavičku A-mužstva. Poriadnu šancu 
v prvom tíme dostali z vlastných radov za posledných päť 
rokov azda len Kružliak či Nagy. Športový riaditeľ Tittel 
po zapracovaní vlastných odchovancov verejne volá. Má to 
byť filozofia klubu.

No a  tréner Hrnčár to pri pohľade na úzky káder skúse-
nejších futbalistov zrejme bude musieť začať praktizovať. 
A to najmä v situácii, keď pôjde s tímom bojovať o najvyš-
šie priečky a opäť aj o Európsku ligu. 

Prvá sedmička tímov v lige je pritom taká vyrovnaná, že 
jedna prehra alebo víťazstvo rozhodujú o druhom až sied-
mom mieste. 

Čaká nás zaujímavá futbalová jar.

ŠPORTOVEC MESTA 2018

05.02.2018

na slávnostné vyhlásenie NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV ZA ROK 2018

Základná umelecká škola

Ľudovíta Fullu
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systému	  separovania	  odpadov	  v	  obci	  Liptovské	  Revúce	  s	  cieľom	  skvalitniť	  životné	  prostredie	  
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PLATENÁ PUBLICITA
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Ešte viac
skvelého čítania na

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

bude v predaji od 22.2.2018.
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
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