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Milí Ružomberčania,
čo nevidieť tu máme mesiac bláznov, no aprílovo sa mnohí 
z nás cítia už nejaký ten piatok. Zahráva sa s nami nielen 
počasie, ale viac než obvykle si z  nás dobrý deň robia aj 
politici. Spoločnosťou sa šíri nespokojnosť.
Veríme však, že náš mesačník, ktorý vychádza už polroka, 
vás nesklame. Radi by sme sa vám hneď v úvode pochváli-
li novou posilou – šikovnou študentkou žurnalistiky Niko-
lou Marhefkovou, ktorá sa spolu so šéfredaktorom Petrom 
Kravčákom zhostila aktuálnej témy o  hazarde v  meste. 
Pozreli sa aj na kasíno vznikajúce za Ružomberkom.
V reportáži sa dozviete, ako sa robia liptovské droby, tvá-
rou čísla je tentoraz hudobný skladateľ Peter Machajdík. 
Keďže sa blížia sviatky jari, oslovili sme ružomberskú 
krasličiarku a drotárku Evu Biarincovú. Veľká noc tradič-
ne prinesie aj nové predstavenie černovských ochotníkov, 
ktorí nám porozprávali o svojej divadelnej záľube. 
Neprehliadnite ani rozhovory s  končiacim dlhoročným 
poslancom Stanislavom Bellom, ako aj s novinárom Tomá-
šom Kyseľom, rodákom z Ružomberka, ktorý bol kolegom 
a priateľom zavraždeného novinára Jána Kuciaka.
Príjemné čítanie a  požehnané veľkonočné sviatky vám 
v mene celej redakcie želá
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Národná diaľničná spoločnosť (NDS) 
po rozsiahlych blokádach ciest vlani 
na jeseň vyhlásila, že razenie tunela 
Čebrať a začiatok stavby diaľnice v 
úseku Hubová – Ivachnová by mali 
začať v januári 2018. 

Diaľničiari však dodali, že je to naj-
skorší možný termín, kedy môže 
štúdia EIA o vplyvoch na životné 
prostredie nadobudnúť platnosť. 
„Pokyn na práce na pozastavených 
častiach diaľnice vydá NDS po na-
dobudnutí právoplatnosti EIA,“ po-
vedala vtedy hovorkyňa NDS Mi-
chaela Michalová.

Naplnil sa napokon menej odvážny 
scenár, ktorý predpovedal Ján Ko-
valčík z inštitútu INEKO. Podľa jeho 
v októbri vyslovených predpokladov 

to mal byť najskôr marec 2018, aj to 
len v obmedzenej miere.

„Právoplatnosť štúdie EIA sa očaká-
va v apríli 2018. Okamžite po jej na-
dobudnutí predpokladáme začiatok 
stavebných prác,“ uviedla v týchto 
dňoch pre Ružomberský magazín 
Michalová.

Záverečné stanovisko o vplyvoch na 
životné prostredie je dnes dostupné 
na pripomienkovanie na enviroportá-
li a počas marca bolo tiež na Oddelení 
životného prostredia Mestského úra-
du Ružomberok.

Diaľničiari začnú stavať najskôr časti, 
ktoré pôjdu ešte podľa starého projek-
tu. Na nový úsek dokončia projekto-
vú dokumentáciu až po nadobudnutí 

právoplatnosti štúdie EIA. Potom ešte 
musia získať stavebné povolenia.

NDS ešte v novembri odhadla nárast 
pôvodnej ceny 227 miliónov za úsek 
Hubová-Ivachnová o 50 percent, čo je 
113,5 milióna eur. „K celkovej cene je 
ešte predčasné vyjadrovať sa, nakoľ-
ko ešte nebola spracovaná potrebná 
projektová dokumentácia, ktorá už 
bude obsahovať podmienky vyplýva-
júce zo záverečného stanoviska EIA,“ 
povedala hovorkyňa Michalová.

Diaľničiari nepredpokladajú nový 
tender na realizátora a aj naďalej by 
staviteľom malo byť Združenie Čebrať 
(OHL-ŽS, Váhostav-SK). Termín do-
stavby sa v podpísanej zmluve o dielo 
posunul z decembra 2021 na jún 2022.

Termín začiatku výstavby diaľnice pri Ružomberku sa neustále posúva.

Diaľnicu chcú začať stavať 
v apríli
Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák

Máte tip na tému? Volajte šéfredaktorovi!
0918 813 185    peter.kravcak@rmagazin.sk
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Päť rokov chodili Ružomberčania 
za Lekárskou službou prvej pomoci 
(LSPP) na Plavisko. Prevádzkovala ju 
tu spoločnosť Artemeda z  poverenia 
zriaďovateľa, ktorým je Žilinský sa-
mosprávny kraj (ŽSK).

„V  oblasti poskytovania LSPP sa pri-
pravujú zmeny. Rozhodli sme sa preto 
uvoľniť priestor pre nového potenciál-
neho prevádzkovateľa, ktorý by mal byť 
známy k 1. júlu 2018, kedy vstúpi do plat-
nosti nová legislatívna úprava o LSPP,“ 
vysvetľuje dôvody ukončenia prevádz-
kovania Dagmar Kapallová, konateľka 
spoločnosti Artemeda, ktorá pohotovosť 
v Ružomberku prevádzkovala.

Skončiť chceli už skôr

Legislatíva, ktorá vstúpi do platnosti 
prikazuje, aby mal každý prevádzko-
vateľ pohotovosti licenciu, ktorú musí 
udeliť ministerstvo zdravotníctva. Ak 
ju získa, môže sa v sídle príslušného 
samosprávneho kraja uchádzať o po-
volenie na prevádzkovanie LSPP.

Artemeda však končí prevádzko-
vanie už k  poslednému marcovému 

dňu. „Pôvodne sme chceli ukončiť 
prevádzkovanie k  1. februáru 2018, 
ale na žiadosť zriaďovateľa ŽSK sme 
prevádzkovanie po vzájomnej doho-
de predĺžili do 31. marca 2018,“ hovorí 
Kappalová. 

Kraj tak musel na prechodné obdobie 
troch mesiacov, kým nájde nového 
poskytovateľa LSPP v  Ružomberku, 
nájsť náhradu.

„Pohotovosť v  Ružomberku zosta-
ne zachovaná. Od 1. apríla ju bude 
prevádzkovať ÚVN. Všetky rokova-
nia, či už so samotnou nemocnicou, 
ministerstvom zdravotníctva a  aj 
s  lekármi prebehli veľmi korektne 
a  rýchlo,“ hovorí pre Ružomberský 
magazín riaditeľka odboru zdravot-
níctva ŽSK Anna Majbíková.

„Prevádzka LSPP pre dospelých bude 
od 1. apríla do 30. júna 2018 organizo-
vaná ÚVN v  priestoroch polikliniky 
na Považskej ulici,“ potvrdila infor-
máciu hovorkyňa vojenskej nemoc-
nice Petra Dišková.

Od júla len do 22. hodiny

Podľa poslanca Karola Javorku sa 
vďaka dohode kraja s  ÚVN predišlo 
tomu, že v Ružomberku by na tri me-
siace vypadla pohotovosť. 

„Ľudia by v  tom prípade chodili na-
príklad do Dolného Kubína a  čakalo 
by sa na obstaranie nového prevádz-
kovateľa. Som rád, že ľudia z odboru 
zdravotníctva VÚC a  vedenie ÚVN 
chceli túto situáciu vyriešiť aj na toto 
prechodné obdobie,“ hovorí Javorka, 
ktorý sa rokovaní zúčastňoval z pozí-
cie predsedu mestskej a člena krajskej 
zdravotníckej komisie, ktoré pôsobia 
pri jednotlivých zastupiteľstvách.

Pohotovosť pre dospelých zostáva až 
do júna v prevádzke 24 hodín. Od júla, 
dokedy musí ministerstvo spolu s žu-
pou nájsť nového prevádzkovateľa, 
by mala byť v prevádzke už len do 22. 
hodiny. Tak hovorí nový zákon. Či sa 
ÚVN bude uchádzať o  prevádzkova-
nie LSPP aj naďalej, nepotvrdila.

Detská pohotovosť zostáva minimál-
ne do konca júna bez zmeny.

Od začiatku apríla už nebude pohotovosť v meste prevádzkovať doterajšia sú-
kromná spoločnosť, ale ústredná vojenská nemocnica (ÚVN). Zmení sa tak aj 
miesto jej poskytovania.

Pohotovosť pre dospelých
čakajú zmeny
Text: Peter Kravčák     Foto:  Autor
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Hoci v  niektorých slovenských mes-
tách sa kandidáti na primátora objavu-
jú už niekoľko týždňov, v Ružomberku 
zatiaľ oficiálne nie je ešte ani jeden.

Práve naopak. Jedno zo skloňova-
ných mien už zo zoznamu možných 
kandidátov vypadlo. „Nad primátor-
skou kandidatúrou som uvažoval, ale 
nateraz ju vylučujem,“ povedal ešte 
koncom februára pre Ružomberský 
magazín poslanec Ľubomír Kubáň. 

Zároveň dodal, že rozhodnutie sa týka 
len nasledujúceho funkčného obdo-
bia. „V budúcnosti svoju kandidatúru 

na primátora nevylučujem,“ zdôraznil 
Kubáň.

Medzi primátorskými kandidátmi by 
však nemal chýbať poslanec Ján Bed-
nárik z KDH. Jeho kandidatúru nám 
už pred niekoľkými týždňami neofi-
ciálne potvrdili viacerí ružomberskí 
členovia hnutia. 

Najpriamejšiu odpoveď sme dostali 
od Bednárikovho straníckeho kolegu 
a  bývalého viceprimátora Stanislava 
Bellu: „Áno, bude to Ján Bednárik. 
Svoj program a  zámer čoskoro pred-
staví verejnosti.“

Medzi veľmi pravdepodobnými kan-
didátmi sa už dlhšiu dobu spomínajú 
aj mená ďalších dvoch poslancov – 
Karola Javorku a Róberta Kolára.

S  oznámením či vyvrátením kandi-
datúry sa neponáhľa ani súčasný pri-
mátor Igor Čombor. „Či budem alebo 
nebudem kandidovať, oznámim až 
v druhej polovici roka,“ povedal Čom-
bor v januárovom čísle Ružomberské-
ho magazínu.

Róbert Kolár je väčšinovým spoloční-
kom v spoločnosti R PRESS, ktorá je vy-
davateľom Ružomberského magazínu.

Ján Bednárik, Karol Javorka, Róbert Kolár. Aj tieto mená sa spomínajú v súvislos-
ti s novembrovými primátorskými voľbami.

Poslanec Kubáň kandidatúru na 
primátora vylúčil, iní ju zvažujú
Text: Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák 
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Žilinská spoločnosť ARDsystém za-
čala vo februári s inštaláciou nového 
informačného systému mesta. V uli-
ciach tak pribudli nové smerovníky 
k  dôležitým inštitúciám, uliciam či 
pamiatkam.

Súčasťou je označenie všetkých pa-
mätihodností, dotykové informačné 
obrazovky pre turistov, SMS-kový in-
formačný systém pre obyvateľov, ale 
aj mobilná aplikácia o meste.

Meškajúce práce

Podľa zmluvy, ktorú primátor podpísal 
s  víťaznou spoločnosťou ARDsystém, 
malo byť všetko funkčné už od leta 2017. 

Poslanci Patrik Habo či Ján Kolík 
(obaja nezávislí) na to v mestskom za-
stupiteľstve poukázali, pričom druhý 
menovaný dokonca požadoval odstú-
penie od zmluvy. 

„Nie je dôvod odstupovať od zmluvy. 
Stavebný úrad potreboval dotiahnuť 
nejaké veci, ale teraz sa už všetko re-
alizuje. Najneskôr do septembra tohto 
roku bude všetko funkčné,“ obhajoval 
konanie radnice asistent primátora 
Michal Praženica. 

„Systém sa mal zrealizovať do troch 
mesiacov od vydania všetkých povolení. 
Keďže si však mesto dolaďovalo projekt, 
termín 1. júl 2017 nebolo možné stihnúť. 
Chýbali stavebné povolenia,“ uviedla pre 
Ružomberský magazín Ingrid Jančovi-
čová zo spoločnosti ARDsystém.

S prácami sa tak začalo až vo februári. 
Smerovníky v meste a na cintoríne sú 
už osadené. Okrem toho má firma in-
štalovať sedem informačných dotyko-
vých obrazoviek. Jedna sa už nachádza 
pri Informačnom centre na Bernoláko-
vej ulici. Svieti, aj keď zatiaľ nefunguje.

„Výber lokalít pre obrazovky sme 
s mestom ešte neuzavreli. Intenzívne 
na tom pracujeme,“ odpovedala Jan-
čovičová na otázku, kde všade obra-
zovky budú. 

Rovnako je na tom mobilná aplikácia 
dostupná pre systémy iOS aj Android. 
„Na jej obsahu stále s mestom pracu-
jeme,“ dodala Jančovičová.

Nejasná hodnota

Žilinská firma po výhre v súťaži hovo-
rila, že Ružomberok získa informačný 
systém mesta a  cintorína v  hodnote 

zhruba 800-tisíc eur. „Momentálne sa 
to nedá spresniť,“ odpovedala Jančo-
vičová z ARDsystém. 

Práve na toto opoziční poslanci od 
schválenia súťaže v  lete 2016 pouka-
zujú. „Nevieme, ako bude informač-
ný systém vyzerať, koľko a  akých 
prvkov bude obsahovať, nepoznáme 
hodnotu, akú dostaneme,“ kritizoval 
poslanec Patrik Habo, ktorý kvôli 
tomu odstúpil z pozície predsedu ko-
misie pre cestovný ruch a regionálny 
rozvoj pri mestskom zastupiteľstve. 

Hoci poslanci uznesením žiadali 
o  kontrolu projektu aj s  rozpočtom 
ešte pred podpisom zmluvy, po mesia-
ci svoje rozhodnutie zmenili. Suma sa 
v podpísanej zmluve neuvádza. 

Mesto zároveň prenajalo stĺpy verej-
ného osvetlenia, na ktoré žilinská 
firma predáva komerčným subjektom 
reklamu. Z každého takto obsadené-
ho stĺpu pribudne do mestského roz-
počtu 50 eur ročne.

Viac k tejto, ale aj k ďalším témam náj-
dete na www.rmagazin.sk.

Nový informačný systém mesta mal byť hotový ešte vlani v lete. Opozícia v mest-
skom zastupiteľstve meškajúce práce a výber dodávateľa opakovane kritizuje.

V meste vzniká nový informačný 
systém. Jeho hodnotu nepoznáme
Text: Peter Kravčák     Foto: Autor
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Spomienkové stretnutia na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ako 
aj následné protesty vedúce k pádu vlády Roberta Fica neobišli ani Ružomberok.

Najväčšie z podujatí sa konalo 9. marca, keď sa v Parku Š. N. Hýroša zišlo viac ako tisíc protestujúcich.

Pripravili sme prehľadnú chronológiu všetkých doterajších spomienkových a protestných stretnutí:

26. 2. – zapálenie sviečok pri pamätníku na Námestí slobody

28. 2. – modlitba študentov a pedagógov Katolíckej univerzity pri soche Jána Pavla II.

2. 3. – pochod od pamätníka na Námestí slobody do centra mesta

9. 3. – protestné zhromaždenie v Parku Š. N. Hýroša

16. 3. – protestné zhromaždenie sa v Ružomberku nekonalo

23. 3. – protestné zhromaždenie v Parku Š. N. Hýroša

- ig -

stručne

 ‣ Ružomberskí futbalisti v nadstavbovej časti Fortuna ligy hrajú v skupine o titul a záro-
veň postúpili do semifinále Slovnaft Cupu.

 ‣ V Políku nechalo mesto vypíliť 15 stromov, ktoré chce najneskôr do septembra nahradiť 
30 novými.

 ‣ V Ružomberku sa uskutočnil snem KDH, na ktorom si členovia hnutia zvolili za staronové-
ho predsedu Alojza Hlinu.

 ‣ Žilinský samosprávny kraj vyčlenil viac ako pol milióna eur pre SOŠ polytechnickú v Ru-
žomberku.

 ‣ Poslanec Vendelín Ružička poukázal na postupne zmenšujúcu sa kapacitu ružomberské-
ho cintorína.

 ‣ V uplynulom roku prenocovalo v Ružomberku najviac turistov za posledných päť rokov.

 ‣ Od konca roka 2017 nie je v meste k dispozícii žiadne verejne prístupné WiFi pripojenie.

Protestnými stretnutiami žije aj Ružomberok
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Ružomberskí štamgasti, ktorí sa v kto-
rúkoľvek hodinu rozhodli tekuto posil-
niť, sa mohli spoľahnúť na takmer ne-
pretržite otvorenú piváreň Centrum. 
Hneď oproti budove policajného zboru. 
Stačilo zísť dolu pár schodmi. 

Okrem čašníčky za barom ich privítal 
typický tabakový závan, ktorým na-
siaklo oblečenie už po niekoľkominú-
tovom pobyte v krčme. 

Koho omrzelo pozerať na dno pohá-
rika alebo plazmové obrazovky bez 
zvuku, mohol sa presunúť za tmavý 
záves, ktorý oddeľoval priestor vyhra-
dený výherným automatom. „Po piv-
ku šli chlapi k automatom s pár drob-
nými vo vačku. Bola to pre nich forma 
zábavy,“ spomína na zákazníkov svoj-
ho pohostinstva Ľubomír Pagáč.

Automaty tam od konca minulé-
ho roka už ale nie sú. Pivárni spolu 
s ďalšími podnikmi skončila licencia 
na prevádzkovanie výherných stro-
jov a  nie je možné ju obnoviť. Podľa 
všeobecne záväzného nariadenia, 
ktoré mestské zastupiteľstvo schváli-
lo v septembri 2016, je hazard na úze-
mí mesta Ružomberok zakázaný. 

Zákaz hazardu sa Pagáča ako pod-
nikateľa existenčne dotkol – musel 
zavrieť dve prevádzky a  prepustiť 
ôsmich zamestnancov. Ostala mu len 
táto krčma. 

O  hazarde podľa neho rozhodova-
li poslanci, ktorí sa v  tejto oblasti 
nevyznajú. Ak už bola vôľa zrušiť 
hazardné hry, malo sa to robiť celo-
plošne. „Nič sa tým nevyriešilo, hráči 

budú chodiť za automatmi do okolia. 
Pozrime sa na okolité obce – Štiavnič-
ka, Likavka, Lúčky. Kúsok od mesta, 
kde hazard zakázali, hazard prekvi-
tá,“ hodnotí majiteľ dôsledky uznese-
nia poslancov. 

S  automatmi odišli aj problémoví 
hostia 

Diametrálne odlišná situácia nastala 
v Polik Pub Rock-u, nenápadne vtesna-
nom medzi potravinami a prevádzkou 
s rýchlym občerstvením na Moyzesovej 
ulici. Krčma spadajúca pod spoločnosť 
VIX bola v meste jednou z prvých, ktorá 
musela automaty odstrániť. 

Vnútri neďaleko vchodových dverí 
sa podľa voľného priestoru a  trčia-
cich káblov dá presne identifikovať 
miesto, kde stáli. 

Z ružomberských podnikov po zákaze hazardu postupne 
miznú herné automaty. Jedni si novú situáciu pochvaľujú, iní 
ju zasa kritizujú.

Hazard v Ružomberku 
stále vyvoláva diskusie
Text: Nikola Marhefková     Foto: Peter Kravčák
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Argument odporcov zákazu ha-
zardu, že nariadenie ohrozí chod 
prevádzok, sa tohto pubu zjavne ne-
týka. „Keď sme tu mali automaty, 
chodilo k  nám, obrazne povedané, 
jeden a  pol človeka. Aj to poväčši-
ne divní ľudia,“ približuje typológiu 
návštevníkov pred zákazom ha-
zardu čašníčka Zuzana. 

Hrať podľa jej slov väčšinou chodieva-
li ľudia pod vplyvom omamných látok 
či alkoholu, mince vhadzovali aj soci-
álne prípady, o ktorých vedeli, že ne-
majú peniaze. „Spôsobovali problémy, 
správali sa agresívne, búchali a kopa-
li do automatov,“ spomína na pomery 
v práci. Niektoré prípady si vyžiadali 
až zásah SBS služby. 

„Toto všetko pominulo. Aj tržba 
sa nám zvýšila, chodí tu viac ľudí. 
Slušnejších,“ hovorí Zuzana. Nepo-
piera však, že niekedy musí strpieť 
aj menej zdvorilých hostí. Jej slová 
potvrdzuje dvojica pánov okupu-
júcich roh miestnosti, ktorí vedú 
hlučný rozhovor nad štamperlíkom 
a deci kofoly.

Výherné prístroje ubúdajú postupne 

Náhodne sme skontrolovali aj ďalšie 
herne v  meste. Na výherných stro-
joch si ľudia nezahrajú ani U  Fullov 
na Námestí slobody, ani v Rio Sport 
Bare na Mostovej v centre mesta, kde 
sú husto koncentrované podniky po-
dobného druhu. 

Jednotlivé prevádzky odstraňujú au-
tomaty postupne. Môžu si ich pone-
chať len dovtedy, kým im neskončí 
licencia. Odvtedy, čo zákaz hazardu 
vstúpil do platnosti, muselo výherné 
stroje odstaviť už 19 prevádzok. 

Finančná správa eviduje ešte päť pre-
vádzok, ktorým licencia vyprší po-
sledný júnový deň. O pol roka neskôr 
bude musieť svoju činnosť ukončiť aj 
posledných päť prevádzkovateľov vý-
herných automatov.

Finančná správa však nemá povin-
nosť kontrolovať, či je v  mestách so 
zakázaným hazardom takéto naria-
denie reálne dodržiavané. Ivana Sko-
kanová z  Finančnej správy SR nám 

ale zároveň potvrdila, že ak daňoví 
kontrolóri v  rámci svojej činnosti ta-
kúto činnosť odhalia, budú konať. 

Vráti sa hazard späť? 

Diskusiu o zákaze hazardu v posled-
ných týždňoch oživila výstavba no-
vého kasína v Štiavničke pri Ružom-
berku. Podľa Radoslavy Kanderovej, 
členky Klubu ružomberských podni-
kateľov (KRP), príde mesto každoroč-
ne o približne 240-tisíc eur, ktoré malo 
z poplatkov za výherné automaty. 

Mestský rozpočet je odľahčený aj o vý-
nos z podielových daní, ktoré odvádza-
li vlastníci budov a  prevádzkovatelia 
hazardných hier. Kanderová stratu 
odhaduje až na milión eur ročne.

„Zamestnanci prišli o prácu, majitelia 
budov o  nájomcov, mesto o  peniaze. 
Podľa našich odhadov stratilo prácu 
približne 200 ľudí. Je preto vo verej-
nom záujme, aby bol hazard obnove-
ný a peniaze, ktoré prídu do rozpočtu 
mesta, boli použité zmysluplne v pro-
spech všetkých občanov a  na zveľa-
denie a  rozvoj mesta,“ argumentuje 
Radoslava Kanderová z KRP.

Jeden z  podporovateľov zákazu ha-
zardu v meste, poslanec Pavel Šípoš, 
má však iný názor. „Mesto Ružombe-
rok nemôže byť závislé od takto zís-
kaných peňazí. Musí vedieť pritiah-

nuť iných investorov a  inak podporiť 
rozvoj podnikania v meste,“ tvrdí.

Podnikatelia hovoria, že zákazom ha-
zardu sa nič nevyriešilo a  hraniach-
tiví dochádzajú do okolitých obcí 
a miest. „Na hranici mesta Ružombe-
rok, v susednej obci, vzniklo malé Las 
Vegas,“ odkazuje Kanderová na novo-
vzniknuté kasíno v Štiavničke. 

Práve preto Klub ružomberských 
podnikateľov zvažuje, či formou pe-
tície neiniciovať vrátenie hazardných 
hier do ružomberských prevádzok.

„Ak by niečo také naozaj vzniklo, 
mali by zozbierať minimálne toľko 
podpisov, ak nie viac, ako bolo pri pe-
tícii za zákaz hazardu,“ tvrdí poslanec 
Šípoš, pričom si myslí, že zozbierať 
vyše 10-tisíc podpisov obyvateľov 
Ružomberka pre nich nebude ľahké. 
„Ružomberčania k tejto téme vyjadri-
li celkom jasný postoj,“ dopĺňa Šípoš.

Podľa názoru členov KRP existuje 
jediná správna cesta v  boji proti ha-
zardu, a to prevencia, výchova a osve-
ta, a nie cesta zákazu, lebo ten vždy 
plodí len ilegálnu činnosť.
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Text: Peter Kravčák     Foto: Autor

Mesto zaplavujú 
kvízomaty

„Hazard z mesta nezmizol, ale penia-
ze, ktoré prinášal, áno,“ domnieva sa 
Radoslava Kanderová, prevádzkova-
teľka podniku s  výhernými prístroj-
mi a  členka Klubu ružomberských 
podnikateľov. 

Poukazuje pritom aj na takzvané kví-
zomaty, ktoré sa v mnohých ružomber-
ských prevádzkach začali objavovať.

Diskutabilná náhrada automatov

„Kým legálnych automatov môžete 
mať podľa zákona v podniku minimál-
ne dvanásť a  za jeden platíte zhruba 
päťtisíc eur ročne, na počet kvízoma-
tov sa žiadne obmedzenie nevzťahu-
je, nepotrebujete na ne ani udelenie 

licencie. Ak zrušíme zákaz hazardu 
v  meste neskoro, kvízomaty nás za-
plavia a do legálnych hracích prístro-
jov, ktoré sú zdaňované a  prinášajú 
obci peniaze, už nikto nepôjde,“ tlmočí 
svoju obavu prevádzkovateľ podniku 
s automatmi Blažej Janovec.

„Je ich tu približne dvadsať a  budú 
pribúdať. Mesto pritom z  toho nemá 
ani euro, lebo zákon tento typ prístro-
ja nepozná,“ vysvetľuje Ľubomír Pa-
gáč, majiteľ pivárne v  centre mesta. 
Výherné automaty musel odstrániť, 
teraz má tri kvízomaty. 

„Z  ich majiteľom mám uzavretý ná-
jom priestoru,“ vysvetľuje, aký profit 

má z toho prevádzka. Za kvízomatmi 
nie sú štandardné slovenské spoloč-
nosti podnikajúce v automatoch, kto-
ré združuje Asociácia hier a zábavy. 

Podľa našich informácií sú za nimi 
v našom meste predovšetkým poľskí 
podnikatelia. „Všetky kvízomaty do 
ružomberských podnikov dodáva za-
tiaľ firma KVN, s.r.o.,“ hovorí Pagáč.

Samotná asociácia, ktorá bojovala za 
to, aby hazard v Ružomberku zostal, 
a upozorňovala na vznik nelegálneho 
hazardu, na adresu kvízomatov na 
svojom webe píše: „Nesú v  sebe prv-
ky hazardnej hry, ich prevádzkovanie 
bez udelenia licencie je protizákonné.“ 

Hoci posledné videohry a výherné automaty zmiznú z mesta 
až koncom roka, už dnes majú v niektorých podnikoch za ne 
náhradu.
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Zároveň upozorňuje prevádzkovate-
ľov, že môžu byť za takéto prístroje 
Finančnou správou SR pokutovaný.

Zákon o  hazardných hrách z  roku 
2005 konštatuje, že hry založené na 
kvíze nie sú hazardom. Na to vsá-
dzajú aj majitelia a  distribútori kví-
zomatov. V  niektorých prípadoch 
môžu mať pravdu, čo pripúšťa aj fi-
nančná správa. 

„Ak prístroj spĺňa znaky hazardnej 
hry podľa zákona (zaplatený vklad, 
možná výhra, výsledok závisí výluč-
ne alebo prevažne od náhody), orgán 
dozoru začne správne konanie vo veci 
udelenia pokuty za prevádzkovanie 
hazardnej hry bez licencie,“ uviedla 
pre Ružomberský magazín hovorkyňa 
finančnej správy Ivana Skokanová. 

Pokutu môže dostať prevádzkovateľ, 
ale aj prenajímateľ priestorov, teda 
majiteľ podniku. V  Ružomberku za-
tiaľ žiadnu pokutu neudelili.

Hazard s vedomosťami?

„Na začiatku odpoviete na otázky 
a  prístroj vás pustí do hry. Zahráte 
si a keď ste vyhrali, peniaze získate, 
až keď na konci znovu správne odpo-
viete na otázky. Rovnako je to s pre-
hrou,“ vysvetľuje princíp na prístroji 
vo svojej pivárni Ľubomír Pagáč.

Skúsili sme to. Peniaze sme prehra-
li, ale nestratili definitívne. Mohli 
sme ich otočiť v hre znova, ak by sme 
správne odpovedali na otázky. Prístroj 
sa nás napríklad spýtal na držiteľa 

Nobelovej ceny za literatúru z  roku 
1922. Je to hazard, náhoda, vedomost-
ná súťaž alebo všetko dokopy?

Ľubomír Pagáč nechce riskovať nele-
gálnu činnosť. Prístroje nechal spolu 
s  niektorými kolegami posúdiť súd-
nym znalcom. 

„Nejde o  hazardnú, ale vedomostnú 
a  zručnostnú hru od začiatku až do 
konca. Ani raz tam nie je rozhodujúci 
prvok náhody, ale vedomosti a  zruč-
nosti hráča,“ píše v  stanovisku pre 
Ružomberský magazín Jíři Jelínek 
z Ústavu súdneho inžinierstva Žilin-
skej univerzity. 

Zároveň však dodáva, že testovali len 
jeden typ prístrojov a nemôžu garan-
tovať, že všetky kvízomaty vyhovujú 
zákonu o hazardných hrách. 

 „Prevádzkovatelia sa vyhýbajú názvu 
kvízomat. Ide o  elektrotechnické za-
riadenie, ktoré nazývajú vedomostná 
a zručnostná súťaž,“ upozornil Jelínek. 
Potvrdil tiež, že prístroje posudzovali 
z  pohľadu technického, teda softvéro-
vého, ako aj z hľadiska jeho interakcie 
s účastníkom vedomostnej súťaže.

„Je to šedá zóna. Myslím si, že závis-
losť sa môže vybudovať aj na kvízo-
mate. Podľa môjho názoru je princíp 
kvízomatu a  výherného automatu 
v podstate podobný. Ide len o iný, pre 
potreby zákona oblečený herný auto-
mat,“ hovorí psychológ a  podporova-
teľ zákazu hazardu Juraj Holdoš.

Ešte viac skvelého čítania na rmagazin.sk
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Bola to prekvapujúca informácia – 
v Štiavničke za Ružomberkom vzniká 
nové kasíno. Mestské zastupiteľstvo 
pritom pred rokom a pol po desaťtisí-
covej petícii občanov hazard v meste 
zakázalo.

„Hazard z  Ružomberka nezmizol. 
V  Likavke stále funguje, prichádzajú 
iné formy, napríklad online, kde sa 
prehrá veľká väčšina peňazí v  ha-
zarde,“ myslí si majiteľ novovznikajú-
ceho kasína Jozef Štefanov.

„Kasíno je forma hazardu, kde je všet-
ko pod kontrolou a mohlo by ísť vzorom 
pre mestá a  obce, ako by mal hazard 
vyzerať,“ pokračuje Štefanov, ktorý je 
jedným zo štyroch držiteľov licencií na 
prevádzku kasín na Slovensku.

Poukazuje na povinnú registráciu 
každého návštevníka, ale aj na zákaz 
hrania, ak si to želá samotný hráč ale-
bo jeho rodina. 

Cielia na turistov

Na prevádzku kasína je potrebná li-
cencia podmienená dostupnou hoto-
vosťou vo výške 1,6 milióna eur a pol 
miliónovou zábezpekou, ktorú treba 
zložiť štátu. Odmieta, že by do dolné-

ho Liptova prišli zaplniť pomyselnú 
dieru po hazarde.

„Nemyslím si, že kasíno ohrozuje soci-
álne slabých hráčov z Ružomberka. Pro-
stredie samo tvorí hráčov a ľudí. Herne 
a prevádzky, ktoré museli zaniknúť, boli 
niečím úplne iným ako naše kasíno. Vy 
ste tiež z novín, ale nie ste New York Ti-
mes,“ argumentuje Štefanov.

Kasíno pri Ružomberku otvára jeho 
rodinná firma. Najmä kvôli turistom. 
„Bol to dvojročný proces, nechali sme 
si urobiť štúdiu cestovného ruchu. Keď 
sme chceli zachytiť Jasnú, Vysoké Tat-
ry, aj Donovaly, ideálny bol Ružombe-
rok,“ vysvetlil výber lokality Štefanov.

Zákaz hazardu zmaril snahy usídliť 
sa priamo v  meste. V  Štiavničke na-
šli ideálne priestory aj súhlas obce. Tá 
získa 150-tisíc eur za desať rokov, ale 
aj podielové dane odhadované na 50 
až 70-tisíc eur ročne.

Starosta je pokojný

„Neveríme v  zhoršenie sociálnej či 
bezpečnostnej situácie. Keby to tak 
bolo, ani peniaze nás nepresvedčia,“ 
zdôvodňuje Ladislav Zvara, starosta 
obce Štiavnička. 

„Je chyba, že obce si už nemôžu vy-
brať, aký druh hazardu sa dá na ich 
území zakázať. Môžu zakázať buď 
všetko alebo nič. Na to doplatil aj Ru-
žomberok. Som za reguláciu, prísnu 
kontrolu a  dohľad nad hazardom. 
Nech presne vieme, kto tam chodí 
a vieme mu v tom aj zabrániť, keď to 
nezvláda. Kasíno toto spĺňa,“ domnie-
va sa starosta Zvara.

O  použití peňazí, ktoré obec získa, 
rozhodne miestne zastupiteľstvo. 
„Budeme sa snažiť využiť ich čo najro-
zumnejšie pre aktuálne potreby obce. 
Určite nám pomôžu,“ dodáva Zvara.

Kasíno zamestná 30 ľudí, do konca 
roka by ich malo byť 50. „Chceme sa 
rozšíriť. Ponúknuť aj zábavu – hudbu, 
tanec, eventy,“ predstavuje Štefanov 
svoju víziu a  dodáva, že väčšina za-
mestnaných je z Ružomberka a okolia. 

Nová forma hazardu opäť rozprúdi-
la debatu o  jeho zákaze. Rozvinuli ju 
najmä podnikatelia a  nájomcovia ne-
hnuteľností, ktorí mali z tohto biznisu 
príjem. Za vznikom kasína vidia snahu 
prebrať uvoľnený trh. Preto by zákaz 
hazardu v meste najradšej zrušili.

Majiteľ kasína: 
Ružomberok je
ideálne miesto
Text: Peter Kravčák     Foto: Autor

Výstavba kasína za 
mestom opäť roz-
prúdila diskusiu 
o hazarde.
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V novembrových voľbách do kraj-
ského zastupiteľstva ste nekan-
didovali, hoci ste tam predtým 
pôsobili tri volebné obdobia. Ako 
to s  vami bude v  tohtoročných ko-
munálnych voľbách?

Za poslanca mestského zastupiteľ-
stva už nebudem kandidovať. V  ko-
munálnej politike som viac ako šest-
násť rokov, mal som aj zdravotné 
problémy, dozrel čas skončiť. Napo-
kon, avizoval som to už dávnejšie.

Prečo ste sa tak rozhodli?

Nielen športovci vravia, že v  najlep-
šom treba prestať. Osemkrát som 
kandidoval v  rôznych typoch volieb. 

Je čas dať priestor mladým ľuďom. Či 
už v  hnutí alebo v  mojom volebnom 
obvode Baničné.

V  roku 2010 ste kandidovali aj za 
poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky.

Chýbalo mi necelých 200 hlasov, aby 
som sa dostal do parlamentu. Mys-
lím, že takmer šesťtisíc preferenč-
ných hlasov sa nepodarilo získať do-
siaľ nikomu z nášho okresu.

Málokto si dokáže povedať – stačilo, 
končím. Sú za vaším rozhodnutím aj 
nejaké osobné sklamania?

Boli chvíle, keď som bol veľmi sklama-
ný. Z niektorých kolegov, ale aj z celko-

vej atmosféry, ktorá v poslednom čase 
ovládla mestskú politiku.

Na čo narážate?

Komunálne voľby pred štyrmi rokmi 
boli plné nedôvery, sklamal som sa 
vo viacerých ľuďoch. Čosi také som 
nikdy predtým nezažil. Ale nechcem 
nikomu uškodiť, takže to bližšie ne-
budem špecifikovať. 

Nemusíte menovať konkrétnych 
ľudí, ale skúste aspoň bližšie charak-
terizovať tú atmosféru.

Svoje pôsobenie v komunálnej politike 
by som rozdelil na dva polčasy. Prvých 
osem rokov bolo fajn. Pracovalo sa mi 
veľmi dobre, poslanci medzi sebou ko-

Priority mesta
nie sú vždy prvoradé
Z obľúbeného riaditeľa gymnázia to dotiahol až na post viceprimátora. Ružomber-
ská politika ho však v posledných rokoch sklamala. Neprajnosť a politikárčenie 
často bránia napredovaniu mesta, hovorí poslanec mestského zastupiteľstva za 
KDH Stanislav Bella.
Text: Peter Kravčák     Foto: Marek Hasák
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munikovali a čo sa dohodlo, to naozaj 
platilo. Počas ostatných ôsmich rokov 
sa to však zmenilo. Dohodnuté zrazu 
neplatilo, jednotlivé rozhodnutia často 
nepodliehali záujmom mesta.

Narážate aj na svoje pôsobenie v pozí-
cii viceprimátora v rokoch 2010 – 2014?

Tam som to začal pociťovať oveľa cit-
livejšie. Vo vedení mesta sme mali 
svoj program a potenciál niečo urobiť. 
Neraz boli zo stola zmetené aj dobré 
veci, len aby na nich nemali zásluhy 
tí, ktorí ich navrhli.

Môžete uviesť nejaký príklad?

Napríklad kolonádny most cez Váh, 
ktorý sme schválili, ale potom poslan-
ci zmenili svoje rozhodnutie a projekt 
stiahli. Alebo kúpa pozemku, na kto-
rom mal vyrásť Aupark. Večer bolo 
všetko dohodnuté a  ráno nič z  toho 
neplatilo. Záujmy mesta, ktoré dnes 
mohlo byť niekde úplne inde, zostali 
stranou.

Ale sú aj veci, ktoré sa počas vášho 
pôsobenia podarilo presadiť.

Teší ma najmä rekonštrukcia syna-
gógy a výstavba cesty z Hrabova na 
Kalváriu. Verejnosť má z toho veľký 
osoh, no napriek tomu sa stále ozý-
vajú aj nepriaznivé hlasy. Za úspech 
považujem rekonštrukciu domu 
smútku, nové priestory pre mestskú 
políciu či prestavbu internátu pri pla-
várni na nájomnú bytovku. Mnoho sa 
podarilo zrealizovať aj v  samotnom 
Baničnom. Ale aby som nespomínal 
len materiálne veci, tak veľmi úspeš-
nými a hodnotnými podujatiami boli 
napríklad Dni Andreja Hlinku či Ná-
rodné stretnutie mládeže R13.

Boli ste aj prezidentom ružomberské-
ho basketbalu. Klub v tom čase dosia-
hol najväčší športový úspech od čias 
Smoleka a Hejkovej, semifinále FIBA 
Cupu, ale na druhej strane ste mali 
v klube nemalé finančné problémy. 

Vedením klubu som bol poverený vte-
dajším primátorom Jánom Pavlíkom. 
Mal som tú prácu rád. MBK som viedol 
v čase, keď jediným sponzorom klubu 
bolo mesto. Žiadny z mestských podni-
kov vtedy basketbal nepodporoval. Na 

rozdiel od súčasnosti. Vo veľmi vážnych 
situáciách mi vedel pomôcť Milan Fiľo.

Prečo ste sa vtedy nestretli so širšou 
podporou?

Neviem, či to bolo kvôli mojej osobe, 
alebo osobe vtedajšieho primátora, 
ale vôľa podporovať basketbal v  ta-
kom rozsahu, ako vidíme dnes, tu 
vtedy nebola. Bolo to veľmi náročné 
obdobie. O to viac som hrdý na podpo-
ru fanúšikov a na úspechy, ktoré sme 
napriek zložitej situácii dosiahli.

V komunálnych voľbách v roku 2014, 
keď ste boli v pozícii viceprimátora, 
KDH nominovalo do primátorských 
volieb Michala Slašťana. Napriek 
tomu, že pred štyrmi rokmi prehral. 
Nečakali ste, že primátorským kan-
didátom KDH budete práve vy?

Ani nie, nemal som také ambície. Aj 
keď priznávam, že časť verejnosti ma 
ku kandidatúre povzbudzovala. Osob-
ne som sa však nikde netlačil a  reš-
pektoval som, že KDH nominovalo 
Michala Slašťana.

Kandidovať ste mohli aj ako nezávislý...

Niektorí ma k  tomu nahovárali. Aj 
pred tohtoročnými voľbami som už 
bol oslovený, aby som kandidoval. 
Svoje politické pôsobenie som však 
v  roku 2000 spojil s  KDH a  nikdy by 
som sa proti nemu nepostavil. V tom 
som mal vždy úplne jasno.

KDH sa dvanásť rokov bez prestáv-
ky podieľa na vedení mesta. V rokoch 
2006 – 2010 malo svojho primátora, 
v  nasledujúcich dvoch volebných ob-
dobiach zasa viceprimátora. Vždy stojí 
na strane podporovateľov aktuálneho 
primátora. Neškodí to hnutiu? Lebo 
hoci za primátorov Pavlíka a Čombora 
o  veciach priamo nerozhodovalo, po-
dieľalo sa na spravovaní mesta, a teda 
je zodpovedné za stav, v akom sa mesto 
nachádza. V dobrom aj v zlom.

Takto by som sa na to nepozeral. Netre-
ba posudzovať, kto je z akého politické-
ho košiara, ale hodnotiť výsledky práce. 
Za svoje obdobie si dovolím povedať, že 
výsledky boli adekvátne vzhľadom na 
vtedajšiu situáciu. Nebyť spomínaných 
priekov, mohlo to byť ešte lepšie.
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„Politika sa dá robiť aj bez invektív, zlosti, kriku 
a znevažovania kolegov, ktorí majú iný názor.“

Stanislav Bella, poslanec MsZ

Po dvoch prehratých primátor-
ských voľbách Michal Slašťan vy-
hlásil, že už nebude kandidovať na 
primátora. Vy ste práve oznámili, 
že s  politikou končíte úplne. Bude 
mať KDH svojho kandidáta na pri-
mátora?

Áno, bude to Ján Bednárik. Svoj 
program a  zámer čoskoro predstaví 
verejnosti.

Okrem Bednárika sa spomínajú aj 
ďalšie mená – najčastejšie Karol 
Javorka a  Róbert Kolár. Všetci sa 
hlásia k  tomu, že mesto potrebuje 
zmenu. Nehrá kandidatúra toľkých 
kandidátov v  prospech súčasného 
primátora Igora Čombora?

Je to pluralitné a  demokratické. 
Priestor na vzájomnú dohodu veľmi 
nevidím, lebo každý z nich chce pre-
sadiť svoju víziu.

Osobne sa prikláňate skôr k  zmene 
alebo ku kontinuite vo vedení mesta? 

Viem si predstaviť aj kontinuitu, ale 
vedenie mesta nemôže byť dvojčlen-

né. Primátor potrebuje nie jedného, 
ale dvoch zástupcov. Z  vlastnej skú-
senosti viem, že práce je dosť aj pre 
dvoch viceprimátorov. Jednoducho, 
v minulosti sa to takto osvedčilo.

Vraveli ste, že mestská politika sa 
zmenila k  horšiemu. Čo by ste ako 
odchádzajúci poslanec odkázali tým, 
ktorí ostávajú. 

Kľúčové sú ľudské vzťahy – úcta, reš-
pekt, spolupatričnosť. Je potrebné 
nachádzať vzájomnú zhodu, aby boli 
spokojní všetci, nie iba niektorí. Aspoň 
v  lokálnej politike by sme sa nemali 
správať populisticky, niekedy aj na úkor 
iných. A k zhode dokážeme dospieť len 
tak, že sa budeme spolu rozprávať. Ke-
dysi rokovania poslancov prebiehali 
na rôznych neformálnych úrovniach, 
kde sa veci vyrokovali, dohodli, našiel 
sa konsenzus. Dnes sa väčšinou stret-
neme len na zasadaní zastupiteľstva, 
a potom to tak aj vyzerá.

Nepredstavujete si to príliš idealis-
ticky? K  politike predsa patrí istá 
rivalita, nie?

To áno, ale dá sa to robiť aj korektne. 
Bez invektív, zlosti, kriku a  znevažo-
vania kolegov, ktorí majú iný názor. 
Myslím si, že s poslaneckými kolegami 
z  Baničného sme toho boli dlhé roky 
dôkazom.

Kto je Stanislav Bella
Narodil sa v Zázrivej, v rokoch 1999 až 2011 bol riaditeľom Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. 
Popri tom pôsobil ako člen Výboru pre európske katolícke vzdelávanie a prezident Združenia kato-
líckych škôl Slovenska. Od roku 2002 je poslancom mestského zastupiteľstva za KDH. V rokoch 2005 
až 2017 bol poslancom krajského zastupiteľstva v Žiline. V rokoch 2011 až 2014 pracoval ako zástupca 
primátora mesta. V súčasnosti je odborným asistentom na Pedagogickej fakulte Katolíckej univer-
zity v Ružomberku. Má najvyššie rezortné ocenenie ministerstva školstva – medailu sv. Gorazda, je 
trojnásobný držiteľ ceny primátora Ružomberka a získal aj ocenenie za prínos pre európske katolíc-
ke školstvo. Je ženatý, má dve dcéry a tri vnúčatá.
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Monika Daraniová Mrázová, kona-
teľka spoločnosti Profinet

Z môjho pohľadu podnikateľa, žiaľ, Ru-
žomberok zaostáva. Podnikáme v Ru-
žomberku aj Mikuláši, pričom ja som 
Ružomberčanka, manžel Mikuláščan, 
takže možnosť porovnania máme.

V  Mikuláši je jednoznačne väčšia kú-
pyschopnosť. Svedčí o tom aj výstavba 
už tretieho veľkého nákupného cen-

tra, čo zároveň potvrdzuje aj lepšiu 
možnosť zamestnať sa, viac pracov-
ných príležitostí a následne už spomí-
nanú lepšiu kúpyschopnosť. V Ružom-
berku chýbajú vo väčšej miere drobné 
podniky, ako aj väčšie nákupné centrá. 

Čo sa však týka oblasti školstva, 
kultúry a  voľného času, tu sa aj ako 
mama dvoch detí domnievam, že Ru-
žomberok sa za posledné roky veľmi 
potiahol. Skutočne je kde tráviť čas 
s deťmi, výber škôlok, škôl, či už štát-
nych alebo súkromných, ako aj krúž-
kov a voľnočasových aktivít je veľký. 

Taktiež kultúra sa posunula dopre-
du, o  čom svedčia veľké muzikálo-
vé predstavenia, koncerty známych 
skupín alebo divadelné predstavenia 
a podujatia v meste, ktoré sa pravidel-
ne konajú. Tu podľa mňa skutočne už 
o zaostávaní nemôžme hovoriť.

Počuť to často. Na rôzne 
spôsoby. Napríklad: „Ska-
pal tu pes, pozrite sa, ako 
to robia v Mikuláši.“ Je to 

pravda? Zaostáva Ru-
žomberok za susedným 

okresom? Spýtali sme sa 
ľudí, ktorí sú prepojení 

s oboma mestami.

Ružomberok verzus
Liptovský Mikuláš
Text: Peter Kravčák     Foto: Martin Buzna
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Milan Velecký, regionálny novinár 
RTVS

Za to, že som, vďačím Ružomberku, aj 
Liptovskému Mikulášu. Rodičia praco-
vali v ružomberskej nemocnici, kde sa 
spoznali a začali spolu chodiť. A v Lip-
tovskom Mikuláši ma zas splodili. 

Čo v Ružomberku oceňujem, je spolu-
práca Mondi SCP s  mestom. Liptov-
ský Mikuláš tak neťaží z prítomnos-
ti belgických strojární, francúzskej 
mliekarne či Nemcami vlastnených 
kožiarskych závodov. Čo zas Ružom-
berku chýba, je diaľnica.

Liptovský Mikuláš viac profituje 
z cestovného ruchu, využíva blízkosť 
atraktívnych lokalít v  Nízkych, Zá-
padných a Vysokých Tatrách. Ale ne-
mám pocit, že by Ružomberok v tom-
to chyboval – k tradičnému Vlkolíncu 
a  Malinnému Brdu predsa pribudla 
Čutkovská dolina.

Ružomberku veľmi pomáha Katolícka 
univerzita, Liptovský Mikuláš nie je 
univerzitným mesto, ani napriek čo-
raz chudšej Akadémii ozbrojených síl. 

Ružomberok sa môže hrdiť Galériou 
Ľ. Fullu, ktoré je pracoviskom Sloven-
skej národnej galérie, Liptovský Mi-
kuláš má „len“ župnú galériu. Podob-
ne je to s múzeami – kým to Liptovské 
v  Ružomberku je župné, Liptovský 
Mikuláš má „len“ mestské.

Nie, nemyslím si, že by Ružomberok 
výraznejšie zaostával za kýmkoľvek, 
nie len za Liptovským Mikulášom. 

Ako novinár robím príspevky z oboch 
okresných miest, obe majú podobné 
problémy a obe ich podobne riešia. Aj 
preto by mali viac spolupracovať.

Miroslav Klíma, člen Komisie regio-
nálneho rozvoja a cestovného ruchu 
pri MsZ

Zamýšľam sa, či má táto otázka vý-
znam. Samozrejme, vnímam jej po-
merne častý výskyt najmä v  našom 
meste. Odpoveď treba hľadať v  pod-
state samotnej otázky.

Ohľadom historického vývoja oboch 
miest v druhej polovici 20. storočia niet 
vôbec pochýb o  pocite skrivodlivosti 
Ružomberčanov voči Mikuláščanom. 

Na druhej strane si myslím, že práve 
toto obdobie a  tento konkrétny pocit 
nás dodnes brzdí vo vývoji. Potiaľto 
asi bude so mnou súhlasiť väčšina 
Ružomberčanov. 

Moje zamyslenie má ale trochu iný 
aspekt, ako by sa mohlo zdať. Práve 
v  tomto období, a, samozrejme, aj po-
čas druhej svetovej vojny sa totiž podľa 
mňa vytratila z Ružomberka iskra. Ma-

sívnym rozvojom dvoch dominantných 
fabrík prestali Ružomberčania „podni-
kať“. Polovica mesta pracovala v textil-
ke, druhá polovica v papierňach. 

„Podnikateľské prostredie“ (hoci sa 
o  ňom v  období komunizmu hovoriť 
veľmi nedá) bolo zdecimovane a  ľu-
ďom sa o  všetko postaral podnik. 
Viem, že aj v  Mikuláši bol komuniz-
mus, ktorý sa snažil vytlačiť ľudí 
z centra a zachytiť ich do špirály kaž-
dodenného života práca - panelák. 

Minimálne po revolúcii boli ale vo vý-
hode v tom, že v meste fungovalo via-
cero menších podnikov, ktoré prešli 
následnou privatizáciou a veľa z nich 
sa transformovalo a  funguje dodnes. 
Je tam teda silnejšia vrstva malých 
a stredných podnikov.

O  budúcnosti Ružomberka rozho-
dujeme my, nie Liptovsky Mikuláš. 
A  ak ma byť porovnávanie pre nás 
impulzom, prečo sa neporovnávame 
s Innsbruckom alebo Salzburgom?

Radoslav Salák, riaditeľ dopravy Ar-
riva Liorbus, a. s.

Z pohľadu hromadnej osobnej dopra-
vy, ktorú ako najväčší dopravca v re-
gióne Liptova zabezpečujeme, môžem 
skonštatovať, že aj napriek nižšiemu 
počtu obyvateľov žijúcich v  Ružom-
berku, je na tom toto mesto lepšie. 

Je to paradoxné, vzhľadom na roz-
vinutejší turistický ruch na hornom 
Liptove, čo sa prejavuje aj pravidelným 
zimným posilňovaním dopravnej ob-
sluhy, napríklad na trase do Jasnej. 

Nerád by som však hodnotil obe mestá 
len na základe prepravy osôb v MHD. 
Určite je potrebné vziať do úvahy viac 
aspektov. Na Liptovskom Mikuláši by 
som vyzdvihol väčšie možnosti v pod-
nikateľskej oblasti, s čím sú úzko spo-
jené pracovné príležitosti. 

V  Mikuláši máme väčší problém so 
zamestnaním kvalifikovaných vodi-
čov. Dokonca v minulosti sme museli 
angažovať vodičov z  ružomberskej 
prevádzky. 

Obe mestá hľadajú možnosti, ako 
zlepšiť kvalitu života svojich obyva-
teľov. Prajem im, aby našli možnosti 
v širšom využití služieb MHD. Možno 
o niečo viac je to potrebné v Mikuláši. 

Pokles individuálnej dopravy zníži zaťa-
ženie dopravnej infraštruktúry a zlepší 
životné prostredie. Nie je to jednoduché 
a nezávisí to len od MHD, ale niekde za-
čať treba a v tomto môžeme pomôcť.
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Už niekoľko rokov žijete a pracujete 
v  Bratislave, ale vyrastali ste v  Ru-
žomberku.

Narodil som sa v Topoľčanoch a keď 
som mal dva týždne, rodičia sa pre-
sťahovali do Ružomberka. Bývali 
sme na Plavisku, neskôr sme sa pre-
sťahovali do paneláku pri vojenskej 
nemocnici.

Ako ste sa dostali k novinárčine?

Po absolvovaní základnej školy Zare-
vúca a Gymnázia sv. Andreja som si dal 
prihlášku na žurnalistiku na Katolíckej 
univerzite. Viacerí spolužiaci sme zača-
li pracovať v médiách už popri štúdiu.

Kde ste začínali vy?

Zamestnal som sa v tlačovej agentú-
re SITA, kde som väčšinou pokrýval 
udalosti týkajúce sa prezidenta a mi-
nisterstva zahraničných vecí, čo bolo 
spojené s pomerne častými zahranič-
nými cestami.

Ako ste sa dostali Aktualít?

Do roku 2015 Aktuality.sk sídlili 
v Žiline. Vedenie spoločnosti Ringier 
Axel Springer, ktorá je naším vlast-
níkom, a  vedenie redakcie v  tom 
čase dospeli k rozhodnutiu, že ak sa 
z  Aktualít má stať celospoločensky 
významné médium, je nevyhnutné 
presťahovať sa do Bratislavy a rozší-
riť redakciu. Šéfredaktor Peter Bárdy 
dostal tip aj na mňa. Keďže po šty-
roch rokoch v tlačovej agentúre som 
potreboval zmenu, a nový projekt sa 
mi od začiatku páčil, dohodli sme sa 
na spolupráci.

V tom čase prišiel do redakcie aj Ján 
Kuciak?

V priebehu roka posilnil našu redak-
ciu známy investigatívny novinár 
Marek Vagovič, ktorý so sebou pri-
viedol dvoch mladých ľudí. Jedným 
z nich bol Ján Kuciak.

Aký dojem na vás urobil?

Nebol človekom, ktorý by ohuroval 
kolektív. Počas prvých dní sme ho 
veľmi ani nevnímali. Bol síce milý, 
priateľský, ale zároveň pôsobil nená-
padne až utiahnuto. Celé dni prese-
del pred počítačom a  prehrabával sa 
v rôznych registroch a databázach. 

Časom váš kolegiálny vzťah prerás-
tol do priateľstva...

Viac sme sa spoznali pri rôznych ne-
formálnych posedeniach pri pive, 
ktoré Jano zbožňoval. Počiatočná os-
týchavosť časom vyprchala a mi sme 
zistili, že Jano je veľmi vtipný človek. 
Obdivoval som na ňom aj to, že bol 
manuálne veľmi zručný. Napokon, aj 
dom vo Veľkej Mači, kde ho zavraždi-
li, si postupne sám rekonštruoval.

Akým bol novinárom?

Témy, o  ktorých písal, boli veľmi 
komplikované. Navyše, zo začiatku 

Nepoľavíme, vraví 
Kuciakov kolega 
pochádzajúci 
z Ružomberka

Text: Imrich Gazda     Foto: Dávid Ištok

Kolegom zavraždeného novinára Jána Kuciaka bol aj Ružomberčan Tomáš Kyseľ, 
s ktorým sme sa rozprávali o udalostiach, ktoré v posledných týždňoch hýbu 
celou krajinou.
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písal dosť suchým, poloúradníckym 
štýlom. Časom sa to však zmenilo 
a naučil sa aj zložité veci podať jedno-
duchým a zrozumiteľným spôsobom. 
V  novinárskych kruhoch jeho meno 
začalo rezonovať najmä po tom, čo 
otvoril viaceré kauzy súvisiace s Ma-
riánom Kočnerom, ktorý sa mu ča-
som začal vyhrážať.

Uvedomoval si, do akého rizika ide, keď 
odhaľuje špinavosti vplyvných ľudí?

Nikdy sme sa o tom priamo nebavili. 
Skôr sme si ho doberali, že raz dosta-
ne po papuli. Mysleli sme si, že Kočner 
ho bude naďalej verbálne atakovať, 
ale určite nikto z nás nečakal, že raz 
by sa mohlo stať to, čo sa stalo. Neča-
kal to ani samotný Jano. 

Najťažšia otázka nášho rozhovoru – 
ako ste sa dozvedeli o jeho smrti?

S kolegom sme v ten deň boli na ceste 
do Banskej Bystrice, kde sme mali po-
krývať súdne pojednávanie s poslan-
com Mazurekom. Už sme boli takmer 
na mieste, keď nám od šéfredaktora 
prišla esemeska, aby sme sa ihneď 
vrátili. Rovnaká správa prišla os-
tatným kolegom. Nechápali sme, čo 
môže byť také vážne, že nás všetkých 
sťahuje z  terénu. Napadlo mi, či nás 
nekúpila nejaká finančná skupina. 
Volal som viacerým kolegom, čo sa 
deje, až mi jeden z  nich oznámil, že 
Jana a Martinu zavraždili.

Slovo šok je na popísanie tej chvíle 
asi prislabé.

Museli sme zastaviť auto pri krajni-
ci, aby sme sa z  toho spamätali. Bolo 
to hrozné. Keď sme prišli do redakcie, 
všetci bezducho sedeli, mnohí plakali...

Od tej strašnej udalosti uplynulo už 
niekoľko týždňov. Vyrovnali ste sa 
už s tým, čo sa stalo?

V  prvých dňoch na všetkých doľahol 
veľký smútok a  treba priznať, že aj 
strach. Niektorí dostali policajnú ochra-
nu, redakciu strážia nielen policajti, ale 
aj súkromná bezpečnostná služba, kto-
rú nám poslal vydavateľ. Celý ten straš-
ný týždeň skončil Janovým pohrebom. 
Pozerať sa na mŕtveho človeka, s kto-
rým ste sa ešte pred pár dňami rozprá-
vali a smiali, je naozaj ťažké. 

Ale po tom všetkom väčšinu z  nás 
naplnilo odhodlanie, akési vnútorné 
vzopätie, rozhodnutie nepoľaviť a po-
kračovať v  Janovej práci. Zomkla sa 
nielen naša redakcia, ale celá novi-
nárska obec. Dôkazom je aj novozalo-
žený investigatívny tím zložený z ľudí 
z  viacerých domácich aj zahranič-
ných redakcií, ktorí pokračujú v  té-
mach, ktoré otvoril Ján Kuciak. 

Veľkým povzbudením sú aj stovky 
pozitívnych reakcií, ktoré neustále 
dostávame. Konečným dôsledkom 
Janovej vraždy tak napokon nie je 
strach, ale odhodlanie a nová sila.

Smrť Jána Kuciaka pohla celou kra-
jinou. Vyvolala nielen vlnu solidarity, 
ale aj veľkú nespokojnosť s tým, kto 
a  ako nám vládne. Máte pocit, že sa 
Slovensko mení?

Mnoho ľudí sa prebralo z  letargie. 
Vyžiadalo si to však privysokú daň – 
život dvoch nevinných mladých ľudí.

„Konečným dôsledkom vraždy Jána Kuciaka
nie je strach, ale odhodlanie a nová sila.“

Tomáš Kyseľ, novinár
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Prečo sme #allforjan

Guľka do hlavy a srdca Jána Kuciaka a Martiny Kušníro-
vej znamenajú, že rok 2018 sa – rovnako ako iné osmičkové 
roky – zapíše do dejín našej krajiny. 

Nebola ta obyčajná vražda. Bola to chladná poprava. Po-
kus zahubiť pravdu.

Pravdu o tom, v akom stave je naša krajina. Pravdu o prepoje-
ní tých, ktorí nám vládnu, s tými, ktorí nás okrádajú. Pravdu 
o ľuďoch, pre ktorých sú peniaze vzácnejšie ako ľudský život. 

Slovensko najprv prekvapene stíchlo, aby vzápätí v  uli-
ciach pozdvihlo svoj hlas, že chce byť slušnou krajinou.

Chápadlá chobotnice, ktorú odhalil prenikavý dôvtip Jána 
Kuciaka, nesiahajú len na vrchné priečky politiky, ale aj 
na župné, okresné, mestské a obecné poschodia.

Vo všetkých kútoch Slovenska žijú tisíce slušných oby-
vateľov, policajtov, podnikateľov, sudcov či starostov. Ale 
rovnako sa všade nachádzajú aj takí, ktorí rečami o spo-
ločnom dobre zakrývajú svoje zištné záujmy.

Aj preto potrebujeme Kuciakov nielen v  bratislavských 
newsroomoch, ale tiež v malých redakciách regionálnych 
a  lokálnych médií. Lebo korupčné prepojenie starostu 
a nečestných podnikateľov v Hornej Dolnej bude len ťažko 
odhalené z druhého konca republiky. Odhaliť a zastaviť to 
musia miestni – novinári, blogeri, aktivisti, jednoducho, 
slušní ľudia.

Ľahké to však nebude. Aj my v Ružomberskom magazíne 
sme počas našej krátkej existencie už museli čeliť rôz-

nym tlakom a zastrašovaniu. Takéto konanie má ale často 
presne opačný efekt.

V  rozhovore, ktorý nájdete v  tomto čísle, ho popísal Ru-
žomberčan Tomáš Kyseľ, ktorý bol novinárskym kolegom 
zavraždeného Jána Kuciaka: po prirodzených počiatoč-
ných obavách vás naplní nové odhodlanie nepoľaviť a po-
kračovať vo svojej práci.

Bremeno boja za pravdu však nemôže zostať len na ple-
ciach niekoľkých. Vzájomne sa potrebujeme. Slovensko 
a Ružomberok budú lepšie len vtedy, keď za slušnosť ne-
budeme iba na námestiach, ale aj v každodennom živote.

Text: Imrich Gazda     Foto: Tomáš Mlynárik

Nových Kuciakov potrebujeme vo všetkých mestách a obciach. Aj v Ružomberku.

„Chápadlá chobotnice, ktorú 
odhalil prenikavý dôvtip Jána 
Kuciaka, nesiahajú len na vrchné 
priečky politiky, ale aj na župné, 
okresné, mestské a obecné 
poschodia.“
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Za objavenie vzťahu k vážnej hudbe, na ktorú v detstve ani 
nepomyslel, vďačí dvom skutočnostiam. „Babka sa naro-
dila ešte koncom 19. storočia vo Viedni. Na klavíri hrávala 
Mozarta, Schuberta, Beethovena či Schumanna, a keďže 
bývala v byte spolu s nami, jej hudba sa do mňa vpíjala,“ 
spomína päťdesiatnik Peter Machajdík.

Keďže svoju mladosť strávil v rodnej Bratislave, mohol po-
čúvať rakúsky a maďarský rozhlas, ktorý bol po hudobnej 
stránke nesocialisticky progresívny.

„Nad konzervatóriom som ani neuvažoval, keďže som ne-
dokončil ani Ľudovú školu umenia,“ usmieva sa hudobný 
samorast. Po gymnáziu, počas ktorého začal komponovať 
prvé experimentálne skladby, si to namieril na VŠMU.

„Inšpirovaný americkým avantgardným skladateľom 
Johnom Cageom som prišiel na prijímačky so starým hrdza-
vým bicyklom. Keď ma členovia komisie vyzvali, aby som si 
ho odložil pred miestnosťou, odvetil som, že nemôžem, lebo 
idem na ňom hrať,“ baví nás svojimi spomienkami. 

Mladý recesista sa tak musel vydať prozaickejšou cestou – 
stal sa z neho inžinier. Koncom 80. rokov absolvoval vojen-
skú službu, po ktorej sa zamestnal ako kultúrny referent 
v Petržalke. „Práve tu som sa zoznámil s Ružomberčanom 
Milanom Adamčiakom, s ktorým som ešte pred pádom to-
tality odohral prvé koncerty,“ spomína Machajdík.

Keďže babke a rakúskemu rozhlasu vďačí nielen za vzťah 
k hudbe, ale aj za ovládanie nemčiny, začiatkom 90. rokov 

odcestoval do Berlína, kde získal polročné štipendium pre 
umelcov spoza bývalej železnej opony.

„Nakoniec som tam strávil osemnásť rokov. Dodnes sa 
mi v  noci sníva o  berlínskych uliciach. Jednoducho, do 
Ružomberka som ešte mentálne nedorazil,“ priznáva Ma-
chajdík, ktorého skladby hrajú popredné hudobné telesá 
po celom svete. 

Neodmieta však ani hudobné „zákazky“ zo Slovenska. 
„Asi pred desiatimi rokmi som skladal hudbu pre ban-
skobystrické Štúdio tanca, kde som sa zoznámil s jednou 
tanečníčkou. Dnes máme spolu dve krásne deti,“ odhaľu-
je okolnosti zoznámenia sa s Ružomberčankou Simonou. 
Práve ona bola dôvodom jeho návratu na Slovensko. 

„V  Ružomberku som zažil mierny kultúrny šok. Pohľad 
z okna na okolitú prírodu je síce nádherný, ale večer nie je 
kam ísť, chýba mi aj jazyková rôznorodosť a pestrosť ná-
zorov, na ktoré som bol zvyknutý, kontakt s cudzím pros-
tredím,“ zamýšľa sa Machajdík. 

„Na druhej strane, vzhľadom na to, akým malým mestom 
Ružomberok je, žije a tvorí tu pomerne početná umelec-
ká komunita. Publikum, ktoré by malo záujem o kvalitné 
umenie, je však veľmi malé,“ konštatuje umelecký sve-
tobežník a dodáva: „Trápi ma najmä nezáujem mladých 
ľudí, ktorých je v  meste aj vďaka Katolíckej univerzite 
naozaj dosť.“

Text: Imrich Gazda     Foto: Marek Hasák

Mentálne som
do Ružomberka
stále nedorazil

Narodil sa v Bratislave, žil v Berlíne, no svoju životnú lásku našiel v Ružomber-
ku. Hudobný skladateľ Peter Machajdík sa musí vyrovnať s údelom mnohých 
špičkových umelcov – je známejší v zahraničí ako u nás doma.
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Čiapka na vlasy, biely doktorský plášť, 
návleky na topánky. Keď novinárov za-
vše pustia na operačnú sálu v nemoc-
nici, nevyzerá to inak. Spomeniem si 
na to, keď kráčam ustrojený po chodbe 
nasledujúc rovnako odetú pani. Prejde-
me dverami, za ktorými nájdeme ďalšie 
dve rovnako oblečené dámy. Skláňajú 
sa nad stolom v chirurgických rukavi-
ciach, pacient tam však neleží.

Droby a šialence

Jedna rozmotáva neuveriteľne úzky 
a tenko vyzerajúci mokrý pás niečoho, 
čo svojou konzistenciou pripomína šup-
ku zo zrazeného mlieka prevesenú cez 
okraj hrnca. „To sú črevá. Baranie, ho-
vädzie a bravčové. Podľa toho, do kto-
rých sa plní zmes, vyrábame buď dro-
by alebo šialence,“ opisuje statný muž, 

ktorý zatiaľ zdvíha z pariacej vody ba-
kuľu s  prevesenými hotovými výrob-
kami, aby ich vzápätí znovu namočil do 
vody. Volá sa Miloš Hollý a droby vyrába 
už dobré dve desaťročia.

Liptáci vedia, že ak sa zemiaková ná-
plň plní do baranieho čreva, vzniknú 
šialence. Sú tenšie a dlhšie. Ak sa napl-
nia črevá hovädzie a bravčové, vzniknú 
hrubšie a kratšie droby. „Robí to rozdiel 
aj v chuti. Šialence sú ostrejšie, chuť ze-
miakovej plnky je výraznejšia,“ vysvet-
ľuje Hollý, zatiaľ čo zvesí z jednej palice, 
pred chvíľou držiacej droby v studenej 
vode, plnú debničku hotových výrob-
kov. Má nosnosť asi 20 kíl.

Pýtam sa na dôvod pomenovania šia-
lence a  čakám niečo ako mytologic-
ko-historický príbeh popretkávaný 

zmienkami o legendách chutí a výro-
by tejto liptovskej špeciality. 

„No, lebo sa šialene narobíte, kým ich 
vyrobíte,“ smeje sa Hollý. „Odjakživa 
sa tým v baraních črevách takto ho-
vorí, lebo ich plnili cez rohy domácich 
zvierat s  odrezanou špičkou. Bolo to 
na zbláznenie,“ doplní.

O kvalite rozhodujú zemiaky

Obrátim svoju pozornosť na ďalšiu 
veľkú debničku plnú zemiakovej 
zmesi. Práve ju jedna z  robotníčok 
plní pomocou stroja do čriev. Okolo 
drevenej paličky urobí na konci čreva 
uzlík, natlačí zmes, na konci odreže 
a pomocou paličky opäť zaviaže. Dru-
há pracovníčka zatiaľ viaže droby na 
špagáty a vešia okolo bakule. 

Už na jeseň by sa liptovská špecialita mala pridať ku skalickému trdelníku, spiš-
ským párkom, zázrivským korbáčikom či slovenskej bryndzi, a získať európsku 
ochrannú známku. Pozreli sme sa na proces jej výroby.

Text: Peter Kravčák     Foto: Autor

Ako vznikajú jedinečné 
liptovské droby
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„Koľko tam čoho ide?“ pýtam sa uka-
zujúc na bedničku a  naivne čakám 
odpoveď. Ani toto tajomstvo sa dnes 
nedozviem. Priateľský pohľad Miloša 
Hollého mi naznačí, že je to rovnako 
„zbytočná“ novinárska otázka, ako 
keby som sa nedávno ešte premiéra 
spýtal, či bol v byte na Vazovovej a kedy 
sa vysťahuje z toho v Bonaparte.

„Zemiaky, cibuľa, soľ, majorán, škvar-
ky, masť... Tá je veľmi dôležitá, ak nie 
je zmes dobre omastená, nie sú také 
dobré,“ prezrádza aspoň niečo, zatiaľ 
čo prenáša palicu plnú naviazaných 
drobov opäť do pariacej vody. 

„Nesmie vrieť, inak by praskli, tak 90 
až 95 stupňov. Variť ich treba dovte-
dy, kým nevyplávajú na povrch. Po-
tom ich môžem preložiť do studenej 
vody, aby vychladli,“ dozvedám sa 
ďalšie podrobnosti.

„Najdôležitejšie sú však zemiaky. Ne-
smú byť príliš vodnaté. Ak sú príliš 
mladé alebo príliš staré, majú veľa 
vody a to už nie je celkom ono, vtedy 
sa pridáva viacej krupicovej múky,“ 
zapojí sa do diskusie majiteľ firmy Ri-
chard Makovický.

Medzinárodné, liptovské

Jeho spoločnosť sa venuje primárne 
spracovaniu zeleniny – droby sú len 
„bokovka“, ktorú robia oficiálne ako 
jediný na Slovensku. „Robíme ich len 
dva dni v týždni, no za ten čas vypro-
dukujeme neraz až do tony drobov,“ 
vysvetľuje Makovický. 

„Tona je veľa, reku, kde ich vozíte 
najviac,“ vyzvedám sa. „Predávame 

ich len na Liptove a trochu vozíme do 
Martina,“ dostávam prekvapivú odpo-
veď. Zaskočený som aj z informácie, že 
Liptov nie je zemiakový región, ako si 
neraz mylne nahovárame. Pestuje sa 
ich čoraz menej a jedna stredná firma, 
ktorá ich spracováva a robí maximál-
ne tonu drobov týždenne, nemá šancu 
vyrábať len z lokálnych surovín.

„Toto chceme zmeniť. Snažíme sa 
primäť poľnohospodárov, aby pre nás 
zemiaky dorábali alebo aby nám aspoň 
prenajali pôdu na ich pestovanie. Po-
tenciál tu je, treba hlavne investovať 
do závlahy a  vieme zvýšiť hektárové 
výnosy. Ale nikto to nerobí. Pre nás by 
to bola parádna pridaná hodnota, mať 
aj zemiaky z Liptova,“ uvažuje Mako-
vický, ktorého k výrobe pred osemnás-
timi rokmi priviedla malá ponuka na 
trhu a osobná nespokojnosť s kvalitou 
predávaných liptovských drobov.

Prekvapivá je aj informácia o  použí-
vaných črevách. „Európa ich po cho-
robe šialených kráv takmer všetky 
vyhadzuje. Na Slovensku črevá ne-
kúpite, v  Európe horko-ťažko, hoci 
sú zvieratá zdravé. Baranie vozíme 
z Nového Zélandu, hovädzie z Argen-
tíny, bravčové z  Dánska,“ vysvetľuje 
globálne zákulisie lokálnej špeciality. 

Dajú sa používať aj umelé, kolagénové 
, ale tie odmietajú.

Zaručená tradičná špecialita

Droby sa nedajú kúpiť v  sieťach veľ-
kých nákupných reťazcov. Ani medzi 
lokálnymi produktmi, o  ktorých na 
pultoch svojich prevádzok mnohé tak 
radi hovoria. „Chcú od nás, aby sme 
ich balili na presnú gramáž. Je to ale 
špecifická, ručná výroba. Zatiaľ nedo-
kážeme vyrobiť jeden kus ako druhý. 
Možno kúpime stroj, ten to dokáže,“ 
nahlas premýšľa Makovický.

Má ešte jeden cieľ. „Droby chceme 
označiť európskym chráneným ozna-
čením pôvodu. Podali sme žiadosť, 
splnili kritéria, v  septembri by sme 
sa mali dozvedieť, či sa to podarilo,“ 
popisuje zámery s  produktom, ktorý 
napriek mnohým variáciám recep-
tov vyrábajú podľa tradičnej liptov-
skej receptúry. Pozná ju vraj väčšina 
miestnych kulinárov. 

Hoci fabrická výroba sídli v  Ružom-
berku, iniciatíve pomáhajú najmä 
ľudia z horného Liptova. Vzniklo tam 
občianske združenie, kde sa anga-
žujú jednotlivci aj mesto Liptovský 
Mikuláš. Na jeseň chcú mať z drobov 
liptovskú, európsku špecialitu.

„Podľa toho, do akých 
čriev sa zmes plní,

vyrábame buď droby 
alebo šialence.“

Miloš Hollý, výrobca drobov
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Jednou z  najkratších ružomberských ulíc je ulica K. A. 
Medveckého. Tiahne sa od „fízelky“ (oficiálne Karola Sal-
vu) po Park Š. N. Hýroša.

Tak, ako množstvo iných ulíc, bola aj ona po spoločen-
ských zmenách v roku 1989 premenovaná – z ulice Med-
veckého sa stala ulica Medveckého. Ako je to možné?

„Pôvodne táto ulica neniesla meno po Karolovi Antonovi 
Medveckom, ako je to v súčasnosti, ale po Tiborovi Med-
veckom,“ vysvetľuje znalec ružomberskej histórie Ra-
dislav Kendera.

Tibor Medvecký bol ružomberským rodákom, ktorý sa do 
dejín mesta zapísal ako spoluzakladateľ odbojovej skupi-
ny Mor ho! počas druhej svetovej vojny. Za zorganizova-
nie vojenskej vzbury v Hrabove ho odsúdili na štyri a pol 
roka ťažkého žalára. 

„Medzi organizátormi SNP bol známy svojimi radikálny-
mi názormi. Podľa jeho predstáv bolo najvýhodnejším va-
riantom odtrhnúť severné Slovensko od ľudáckeho štátu 
a dočasne ho pričleniť k Poľsku,“ hovorí Kendera.

Po skončení vojny pôsobil ako tajomník Demokratickej 
strany v Ružomberku, ale po komunistickom prevrate sa 
stiahol z verejného života. Zomrel v roku 1983 a je pocho-
vaný na ružomberskom cintoríne. 

Premenovanie ulice T. Medveckého na K. A. Medveckého 
presadil po páde totality práve Radislav Kendera, ktorý 
v tom čase zastával pozíciu ružomberského viceprimátora.

Karol Anton Medvecký síce nebol rodeným Ružomber-
čanom, pochádzal z Dolnej Lehoty, ale zapísal sa nielen 
do dejín nášho mesta, ale aj celej krajiny – bol kňazom, 
politikom, blízkym spolupracovníkom Andreja Hlinku 
a Andreja Kmeťka.

„Do Ružomberka prišiel na vyššie gymnaziálne štúdiá 
k piaristom na začiatku 90. rokov 19. storočia. Počas svoj-
ho krátkeho pôsobenia v Ružomberku sa spriatelil so spo-
lužiakom Fedorom Houdekom, neskorším organizátorom 
slovenského života a ministrom Tusarovej vlády v prvých 
rokoch existencie Československej republiky,“ približuje 
ružomberský historik Ján Golian.

„Houdekova matka Ružena bola sestrou známeho leká-
ra Dušana Makovického. Medvecký ako 15-ročný mla-
dík rodinu Houdekovcov navštevoval a  pravdepodobne 
ho do veľkej miery ovplyvňovali aj ťahúni slovenského 
podnikania a  národa, rodina Makovickovcov,“ konšta-
tuje Golian, ktorý sa osobnosťou Karola Antona Med-
veckého zaoberá v publikácii (ne)známe príbehy (Socie-
ty for Human studies, 2017). 

Keďže Medvecký neskôr svoje diela vydával práve v ru-
žomberskej tlačiarni Karola Salvu, prepojenie týchto 
dvoch ulíc symbolizuje prepojenie životných ciest oboch 
týchto významných osobností.

Aj ružomberské ulice a uličky majú svoje zaujímavé dejiny.

Text: Imrich Gazda     Foto: Peter Kravčák

Ulica Medveckého. Ale ktorého?
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Liskovčanka Edita Forgáčová, ktorá má v obci na starosti 
aj kultúrnu a spoločenskú činnosť, si nepamätá, že by sa 
u nich niekedy na vítanie jari zabudlo. 

„Po dedine sa s  Murienou chodilo aj keď som bola ešte 
dieťa. V  sprievode nechýbala ani moja mama. Vždy sa 
našlo aspoň zopár žien, ktorým zachovanie tejto tradície 
nebolo ľahostajné,“ priblížila. 

V mnohých obciach sa Muriena alebo Morena či Morana, sym-
bol slovanskej bohyne smrti a zimy, vynáša na Smrtnú nedeľu. 
V Liskovej sa tento obrad zaužíval v sedemdňovom predstihu.

Tri týždne pred najväčším kresťanským sviatkom sa tak 
ráno po svätej omši vydá krojovaný zástup žien na obchôdz-
ku po obci. Na čele sprievodu nesú Murienu, drevenú bábku, 
ktorá je taktiež navlečená v tradičnom dedinskom odeve.

„Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, kedy 
sa verilo, že prírodu a  tak aj striedanie ročných obdo-
bí ovládajú nadprirodzené sily. Ľudia ním vyjadrili svoju 
túžbu skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče 
slnka,“ objasnila pôvod zvyku Forgáčová.

Tento rok sa do sprievodu nazbieralo približne dvadsať 
žien. Dve z nich chodili od domu k domu a upozorňovali na 
sprievod s  Murienou. Mnohí domáci im nabalili slaninu, 
klobásy, vajíčka alebo prispeli peniazmi.

Každoročne ich medzi prvými pohostí 54-ročný Ľubomír 
Mojš. „S Murienou mi chodí žena a aj kamarátky,“ zdôvod-
nil dlhoročný člen miestneho spolku Slovenského Červe-
ného kríža, ktorý sa spolu s miestnou organizáciou Jed-
noty dôchodcov Slovenska a Oddielom rekreačnej telesnej 
výchovy a športu podieľa na príprave tradičnej obchôdzky 
na konci zimy.

Aj podľa neho je udržanie tohto zvyku dôležité. „Mladí 
z mesta už pomaly zabúdajú, kto to bola Muriena,“ pozna-
menal a krátko na to dodal, že miestne ženy od obchôdzky 
neodradí ani zlé počasie: „Vychytia sa či je plus alebo mí-
nus desať, či sneží alebo fúka.“

Bohatá účasť

Záujem o tradíciu sa v dedine prenáša z generácie na gene-
ráciu. V sprievode sa nachádzajú šesťdesiatničky aj šest-

Vynášanie Murieny je v Liskovej dlhoročnou tradíciou. O jej zachovanie sa snažia 
viaceré miestne organizácie aj mladé dievčatá.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Autorka 

Na starý zvyk nezabúdajú 
ani mladé Liskovčanky
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násťročné slečny. Veľkú skupinu tvoria ženy v strednom 
veku a po minulé roky sa v sprievode objavili aj deti.

„Takto máme nádej, že zvyk nezanikne,“ skonštatovala 
Forgáčová. „Pre staršie ženy je prechádzka po dedine čo-
raz náročnejšia, preto je dobré, že sa vedia zmobilizovať aj 
mladšie ženy a dievčatá.“

„Aj my si želáme, aby sa zvyk zachoval, lebo vieme, že 
v  mnohých lokalitách už od neho upustili,“ potvrdila 
16-ročná Radka Kubalová, ktorá v  sprievode kráčala po 
boku svojej rovesníčky Natálie Chovanovej.

K tomuto presvedčeniu viedla Radku mama, po ktorej má aj 
kroj. „Chodievala pravidelne, ale teraz je na maródke, tak ju 
zastupujem,“ vysvetlila s úsmevom. Dodala, že na podujatie 
prišli s kamarátkou už druhý raz a chystajú sa aj o rok.

Teší ich, akú odozvu má spoločné úsilie miestnych žien. „Za-
stavujú sa pri nás aj autá. Väčšina ľudí nás víta, pohostí a na-
balí nám poriadnu výslužku,“ opísala reakcie ľudí Radka.

Jednou z najstarších účastníčok bola 66-ročná Veronika 
Daňová, predsedníčka miestnych dôchodcov, ktorá sa 
zapája dlhé roky. 

„Chodím odmlada, vystrojila som sa aj vtedy, keď som 
mala malé deti, čomu sa potešil najmä môj manžel,“ rozo-
smiala sa pani Veronika. „Keď som mala šesťdesiat, vra-
vela som si, že už končím, ale zakaždým ma prehovoria 
a som tomu rada,“ dodala.

Pozitívne zhodnotila najmä tohtoročnú účasť. „Dnes je nás 
neúrekom, v takom počte sme sa ešte hádam ani nezišli,“ 
zhrnula s pátosom.

„Každý rok sa takto prejdeme po dedine a tešíme sa, keď 
vidíme, ako si stihli ľudia poprerábať domy, máme veľkú 

radosť, že pribúdajú nové autá a dvory sú skrášlené. Po-
tom sa spoločne naobedujeme, potešíme sa, aj trochu po-
spievame a  máme takú radostnú nedeľu,“ pochvaľuje si 
družnú atmosféru v obci. 

Murienu nepália

Sprievod sa kedysi zvykol pobrať aj k rieke, kde vyzliekli 
náhradnú slamenú bábku z  kroja, zapálili ju a  hodili do 
vody. „Je to podstatná časť obradu, ktorá mala symboli-
zovať, že zima odpláva preč a  vystrieda ju jar,“ priblížila 
Forgáčová.

Keďže však v obci nemajú nikoho, kto by každoročne ná-
hradnú Murienu vyrobil, od tohto rituálu upustili. Ženy 
namiesto toho zavinšujú domácim a zaspievajú pesničku 
o Muriene. 

„Vajec, vajec za koriec, múky, múky za štyri klobúky, 
masla, masla, aby sa vám kravička dobre napásla. Slnko, 
slnko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko, otvoríme vrá-
ta, dáme ti kus zlata,“ ozývalo sa v druhú marcovú nedeľu 
slnkom zaliatymi liskovskými ulicami.

stručne

 ‣ Vo februári začali v Ľubochni vychádzať obecné noviny Naša Ľubochňa.

 ‣ Vo Švošove zorganizovali verejno-prospešnú brigádu, počas ktorej skrášlili a vyčistili 
obec pred tradičnými bežeckými pretekmi Švošovská pätnástka.

 ‣ Koncom februára účinkoval v televíznej diskusii Večera s Havranom aj predseda Poľnohos-
podárskeho družstva Ludrová Miroslav Štefček. Témou bola potravinová sebestačnosť Slo-
venska.

 ‣ V Liptovskej Štiavnici usporiadali v poslednú februárovú sobotu dvanásty ročník pretekov 
gazdovských koní.

 ‣ Spevák kapely Slobodná Európa Whisky zavítal koncom februára so svojím cestovateľským ki-
nom po prvý raz aj do Liptovských Revúc.

„Spoločne sa naobedujeme,
potešíme sa, aj trochu pospievame 
a máme takú radostnú nedeľu.“

Veronika Daňová, účastníčka sprievodu
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Šikovanú drotárku mnohým Ružom-
berčanom netreba predstavovať. Roz-
manitú tvorbu zručnej rodáčky už 
mohli obdivovať v Liptovskom múzeu 
alebo vo Vlkolínci.

S  drôtovaním sa začala svojpomocne 
zoznamovať pred trinástimi rokmi. 
Opletanie vajíčok ju spočiatku vôbec 
nelákalo. „Vymýšľať v tomto smere nie-
čo nové je dosť náročné. Pustila som sa 
do toho len pre utvrdenie svojho seba-
vedomia,“ vysvetľuje. 

Hneď od začiatku sa so svojimi vý-
tvormi prihlasovala na celoštátne 
výstavy. Už v roku 2009 získala v Tvr-

došíne ocenenie za kolekciu drôtova-
ných vajíčok.

Do celoslovenskej súťaže, ktorá sa 
medzičasom z  Tvrdošína presunu-
la do Dolného Kubína, sa zapojila aj 
tento rok. Nevynechá ani tohtoročné 
pásmo o sviatkoch jari, ktoré organi-
zujú v Liptovskom múzeu. 

Škrupiny praskajú minimálne

Výroba kraslíc ju zamestnáva najmä 
v  predveľkonočnom období, no aby 
mala na jar dostatočnú zásobu vají-
čok, zbiera ich počas celého roka. Od-

kladá si najmä slepačie, keďže husa-
cie sa ťažšie zaobstarávajú. 

Vajíčka najprv vyfúkne, umyje a  od-
mastí. Poväčšine ich ponechá biele, nie-
ktoré si však zvykne zafarbiť v cibuľo-
vých šupkách. Získajú tak bledohnedý, 
modrastý až tmavočervený nádych. 

Oplieta ich rôznymi slučkami – splošte-
nou pružinou či šitou krajkou. Neraz ich 
dozdobí drobnými korálkami a spestrí 
farebnými drôtikmi. Vzory vajíčok sa 
nesú v tradičnej ľudovej nôte.

Škrupiny sú síce krehké, no pani Eve 
už prasknú len zriedka, aj to poväč-

Medzi drôtenými výrobkami remeselníčky Evy Biarincovej nájdete aj kraslice. 
Pred Veľkou nocou ich zvykne vyrobiť približne 150.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: archív Evy Biarincovej

Kraslice ružomberskej drotárky 
uspeli aj na celoslovenských 
výstavách
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šine v  prípravnej fáze, kedy vajíčka 
namáča v  cibuľovom vývare. Keďže 
chce, aby boli rovnomerne zafarbené, 
musí ich otáčať, čo si občas vyžiada 
svoju obeť. Pri samotnom zdobení sú 
však škody minimálne.

„Človeku sa to postupne dostane do rúk 
a príde na to, ako vajíčka správne chy-
tať, dáva si pozor,“ konštatuje pani Eva.

Výroba jednej kraslice trvá najmenej 
hodinu. Pokiaľ je vzor hustejší a  vý-
plet náročnejší, vie sa vyšplhať až na 
tri hodiny. Spotreba drôtu na jedno 
vajíčko je aj desať metrov.

Takmer dve stovky odrôtovaných 
symbolov Veľkej noci si svoje miesto 
nájdu v  domácnostiach rodinných 
príslušníkov, známych a priateľov.

Prečo práve drôt?

Výroba kraslíc je však len jedným 
z  mnohých tajov drotárstva, ktoré 
pani Evu pohltili. Jej život sa síce dl-
hodobo spája s tvorivou činnosťou, no 
práci s  drôtom sa začala intenzívne 
venovať až po odchode do dôchodku.

Dlhé roky pracovala v  školstve, naj-
skôr viedla rôzne krúžky či tvorivé 
dielne a pripravovala súťaže, neskôr 
aj vyučovala. 

Od detstva mala blízko k ručným prá-
cam. Nerobilo jej problém vyšívanie, 
štrikovanie ani háčkovanie, dokonca 
šila pánske obleky či vetrovky. Týmto 
smerom sa uberali aj záujmové aktivi-
ty, ktoré vytvárala pre školákov.

Možnosť venovať sa naplno všetkým 
svojím koníčkom prišla až v dôchod-
kovom veku, kedy sa z Oravy, kde do-
vtedy žila, presťahovala do rodného 
Ružomberka. V  lete sa pohrúžila do 
záhradkárčenia a túlania po horách. 

„Pochádzam zo športovej rodiny, a tak 
ma vždy bavila turistika. Dnes už 
mám pochodené všetky okolité vrchy 
Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Záhrad-
kárčim na mojej, dcérinej aj synovej 
záhrade,“ usmieva sa pani Eva.

Chladnejšie dni jej však nasadili chro-
báka do hlavy. Rozmýšľala, ako sa re-
alizovať v zimných mesiacoch. Práve 
vtedy ju oslovil nový materiál – drôt.

„Inšpiroval ma svojou tvarovateľnos-
ťou a  tým, že sa s  ním dá pracovať 
podľa nových dekoračných trendov. Je 
takou studnicou nápadov,“ vysvetľuje.

Kým sa z  nej stala skúsená drotár-
ka, musela si prečítať viacero kníh 
a  absolvovať niekoľko konzultácií 
s odborníkmi, keďže v okolí sa neor-
ganizovali žiadne kurzy. Radila sa aj 
s  výtvarníkmi, ktorých majú v  rodi-
ne. Doteraz navštevuje Budatínske 
drotárske stretnutia, kde si drotári 
vymieňajú svoje skúsenosti.

Venuje sa najmä výrobe menších deko-
rácií a suvenírov. Nebráni sa však ani 
väčším veciam – miskám či vázam. 

Jej práca nezostala dlho nepovšimnutá. 
Pred takmer desiatimi rokmi jej Liptov-
ské kultúrne stredisko udelilo ocenenie 
Pocta umelcom Liptova, ktoré si pre-
brala v Kultúrnom dome v Likavke. 

„Tento rok boli niektoré z  mojich vý-
robkov na výstave v Prahe. Pár sa ich 
objavilo aj na výstave dráteníckeho 
řemesla v zámku vo Vlašime,“ spomí-
na dnes už skúsená drotárka.

Nadšenie ju neopúšťa

V  neposlednom rade je pani Eva aj 
členkou ružomberského klubu UNE-
SCO, ktorý má každý rok vo Vlkolínci 

spoločné tvorivé sympózium s umel-
cami z  českého Kromeříža a  zo srb-
ského Báčskeho Petrovca. V  týchto 
mestách bola pani Eva predvádzať 
svoje remeslo už viackrát.

S  drotárstvom oboznamuje aj školá-
kov, taktiež robila niekoľko kurzov 
pre dospelých. V  lete si jej drotárske 
umenie môžete najčastejšie pozrieť 
práve vo Vlkolínci. 

Mnohí remeselníci ponúkajú svoje vý-
robky na jarmokoch, no pani Evu na 
nich nájdete len sporadicky. „Upred-
nostňujem skôr ukážky drotárskeho 
remesla pri rôznych príležitostiach,“ 
objasňuje zručná drotárka.

„Drôtovanie ma už akosi chytilo za 
srdce. Pokiaľ na tom budem zdravotne 
v  poriadku, tak sa ho aspoň v  blízkej 
budúcnosti nemienim vzdať. Vniknu-
tie do tajov remesla trvá dlhšiu dobu 
a keďže som s  tým už začala, zrejme 
ma to len tak nepustí,“ vysvetľuje, pre-
čo ju nadšenie stále neopúšťa. 

Z  najbližšej rodiny sa síce v  stopách 
pani Evy neuberá nikto, no či sa deti 
alebo vnúčatá nadchnú pre toto krás-
ne remeslo, ukáže až čas. Veď do dô-
chodku majú ešte ďaleko.

„Drôt ma inšpiroval svojou tvarovateľnosťou.
Je takou studnicou nápadov.“

Eva Biarincová, drotárka
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Veľký vodca zomrel. Nad Stalinovou telesnou schránkou stoja bezradní súdru-
hovia a dumajú, čo ďalej. Začína groteskný boj o nástupníctvo. Budete poba-
vení alebo pohoršení. Absurdita sovietskych reálií sa pretavila do čiernej ko-
médie ťažkého kalibru. V Rusku sa asi veľmi nebavili, film tam zakázali. (nik)

KINO
Stratili sme Stalina

Kysuce postihla snehová kalamita. Mráz, silný vietor a nehostinné podmienky 
prinútili obyvateľov radšej ostať doma. Až na školáčku Michaelu. Uviazla v ho-
rách a posledné, čo vládala urobiť, bolo zavolať na tiesňovú linku. Podarí sa zá-
chranárom nájsť mladé dievča? Dozviete sa v trileri podľa skutočnej udalosti z 
klávesnice ružomberského autora. (nik)

KNIHA
Roman Kulich – Biela Pani

Že stolný tenis nie je divácky atraktívny, vyvrátili v Ružomberku už mnohí. Marián Bystričan, neúnavný popularizátor 
celuloidovej loptičky, dotiahol do mesta svetového aj olympijského šampióna Jana Oveho Waldnera zo Švédska, ale aj 
nezabudnuteľné majstrovské československé duo Milan Orlowski – Jindřich Panský. Práve oni so svojou šou, spolu 
s niekdajšou vicemajsterkou sveta Alicou Chladekovou-Grofovou a slovenskými zlatými paralympijskými medailistami 
Alenou Kánovou a Jánom Riapošom, budú zabávať ružomberské publikum na stolnotenisovom podujatí, ktoré sa usku-
toční 6. apríla o 17. hodine v športovej hale T 18. (pek)

ŠPORT
Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

Výstava neo-avantgardného umelca a ružomberského rodáka Milana Adamčiaka (1946 – 2017) je výberom z jeho veľkej re-
trospektívnej výstavy v Slovenskej národnej galérii (2017), ktorá predstavila v hlavných črtách umelcovu osobnosť a mno-
hovrstevnú intermediálnu tvorbu od roku 1964 po súčasnosť. Výstava v Galérii Ľ. Fullu potrvá do 15. apríla.

GALÉRIA
Adamčiak, začni!

Športovú halu Koniareň 7. apríla o 10. hodine zaplnia tanečné páry, ktoré si zmerajú sily v medzinárodnej súťaži štan-
dardných a latinskoamerických tancoch Ružomberok Open 2018.

TANEC
Ružomberok Open 2018

Klub slovenských turistov Ružomberok organizuje 8. apríla o 10. hodine tradičné otvorenie turistickej sezóny na Má-
jekovej chate na Malinôm Brde. Pripravené sú súťaže, hry, občerstvenie, tombola, aj živá hudba.

TURISTIKA
Otvorenie turistickej sezóny 2018
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Ročne nacvičia minimálne dva tituly, ktoré odohrajú 
v niekoľkých vypredaných reprízach. Na predstavenia pri-
chádzajú nielen domáci, ale aj obyvatelia okolitých obcí.

V posledných týždňoch intenzívne nacvičujú Kuba – kome-
diálnu klasiku z pera Jozefa Hollého, ktorú odpremiérujú na 
Veľkonočnú nedeľu. Réžie sa tentoraz chopila Eva Jančiová.

V  repertoári černovských ochotníkov sú najmä tradičné 
hry, obvykle z  ľudového prostredia. „Černovskí diváci sú 
nároční,“ konštatuje dlhoročný člen súboru Viliam Veve-
rica. „Modernejšie predstavenia domácich veľmi nelákajú, 
uprednostňujú starú klasiku, ktorá má aj dnes čo pove-
dať,“ objasňuje. 

Rodinné záležitosti

Divákom, ktorí už černovských ochotníkov videli v  akcii, 
zrejme neuniklo, že herci si predstavenia doslova užívajú. Aj 
za oponou medzi nimi vládne priateľská a družná atmosféra.

Vekovo rozmanité osadenstvo spolu vychádza veľmi dob-
re. „S našou mládežou sa pracuje výborne, ak je treba, ne-
chajú si poradiť, no často prídu aj s vlastnými zaujímavými 
myšlienkami,“ pochvaľuje si vzájomnú spoluprácu predse-
da súboru Pavol Bačkor. „Niekedy sme až prekvapení, aké 
skvelé výkony zo seba dokážu dostať,“ dopĺňa Veverica.

Odpoveď na otázku, prečo si mnohí Černovčania popri 
iných povinnostiach nájdu čas aj na divadlo, je jednoduchá 
– baví ich to. „Táto záľuba už k našej obci akosi prirástla, 

v rodinách sa dedí z generácie na generáciu,“ sumarizuje 
Tomáš Bačkor, 23-ročný študent priemyselného inžinier-
stva, ktorý si počas svojej trojročnej pôsobnosti stihol za-
hrať už v piatich tituloch. 

„Je to dedičstvo, ktoré nám všetkým odovzdal významný 
rodák a otec národa Andrej Hlinka, zároveň je pre mňa 
záväzkom odovzdať toto dielo aj ďalším generáciám,“ re-
aguje vzápätí.

Viacerí členovia sú s divadlom spätí od útleho veku. „Od-
mala som s rodinou chodieval na každé predstavenie,“ ho-
vorí Tomáš.

Predsedu Bačkora síce prvý raz obsadili až po absolvovaní 
povinnej vojenskej služby, no ako divák sa predstavení zú-
častňoval taktiež pravidelne. „Ocko bol dlhoročným členom 
a angažovali sa aj moji súrodenci, preto v obecenstve nechý-
bala ani ostatná rodina. Keď sa hralo divadlo, bol to pre Čer-
novú sviatok,“ približuje dnes už ostrieľaný herec a režisér.

Keďže v divadle nemajú kulisára ani kostyméra, práca re-
žiséra je o to náročnejšia. „Musí sa starať aj o scénu a ku-
lisy, pretože práve on má predstavu, ako má javisko vyze-
rať,“ vysvetľuje predseda Bačkor, ktorému sa v nedávnom 
predstavení Ticho lieči podarilo dostať na javisko Slavkov-
ský štít aj vírivku. 

Priznáva, že jeho záľuba si vyžaduje veľa času. „Musím 
pochváliť svoju manželku, ktorá je v  tomto smere veľmi 

Černovské divadlo má pred sebou 113. sezónu. Desiatky nadšených ochotníkov 
spája túžba prinášať ľuďom radosť a vytrvať v dlhoročnej tradícii.

Text: Anna Šenkeríková     Foto: Autorka

Divadlo je pre nich relax aj vášeň
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ohľaduplná,“ usmieva sa a vzápätí sa rozrozpráva o svojich 
potomkoch: „Po dlhom prehováraní začal hrávať syn a na 
javisku sa už ukázala aj dcéra.“

Na doskách, ktoré znamenajú svet, sa nezriedka rodia 
nové lásky. Rovnaká záľuba spojila aj Viliama a  Annu 
Vevericových, ktorí sú spolu už viac ako štyridsať rokov. 
„Ešte keď sme boli slobodní, zahrali sme si manželov 
v Statkoch zmätkoch,“ prezrádza 64-ročný Veverica. 

Obľúbené spomienky

Javisko je dejiskom mnohých pekných zážitkov. Tomáš 
Bačkor rád spomína na predstavenie Herecká krv v réžii 
Róberta Hatalu: „Bola to veselá hra plná spevu a tanca.“

O  niečo mladšej členke, 21-ročnej Kristíne Krajníkovej, 
ktorá sa objavila už v desiatich tituloch, prirástlo k srdcu 
viacero predstavení. Silný zážitok sa jej spája s vlaňajšou 
hrou Masakra v  Černovej, kde si prvýkrát zahrala po-
stavu, ktorá reálne žila. Naviac, Ruženka Fagová, ktorú 
mladá ochotníčka stvárnila, pri tragických udalostiach 
z konca októbra 1907 prišla o život. 

Scéna sa vtedy z  javiska preniesla priamo k  divákom. 
„Režisér Martin Papčo chcel, aby mŕtvu Ruženku pri-
niesol jej snúbenec v  náručí. Silný a  krásny moment 
umocnilo, že sa jeden z divákov veľmi emotívne dotkol 
mojej ruky. Cítila som, že príbeh intenzívne prežíval 
spolu s nami. Myslela som na to ešte niekoľko dní,“ spo-
mína si Kristína, ktorá sa pre herectvo nadchla odmala. 
V súbore doteraz účinkuje aj jej mama.

„Prvýkrát som si zahrala ako deväťročná v  detskom 
predstavení O dvanástich mesiačikoch. Medzi v́eľkými´ 
som sa objavila, keď som mala štrnásť rokov,“ usmieva 
sa zanietená folkloristka. Svoju lásku k ľudovej kultúre 
rozvíja aj na vysokej škole, kde študuje etnológiu.

Divadlo jej, tak ako aj ostatným, prináša relax, vášeň a tiež 
nové priateľstvá. Teší sa z každého spokojného diváka. 

„Mnohí nás len tak na ulici zastavia a pochvália. Je to pre nás 
znak, že to robíme dobre a divadlo má naďalej stabilné miesto 
v mnohých domácnostiach,“ uzatvára mladá ochotníčka.

„Modernejšie predstavenia 
černovských divákov veľmi nelákajú, 

uprednostňujú starú klasiku,
ktorá má aj dnes čo povedať.“

Viliam Veverica, ochotník

stručne

 ‣ V synagóge je vo vybraných termínoch v priebehu marca sprístupnená výstava pedagógov 
výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Dotyk.

 ‣ Vo Veľkej dvorane sa začiatkom marca uskutočnil štvrtý ročník súťaže v speve populárnej 
hudby žiakov Fullstar 2018.

 ‣ Začiatkom marca sa v Kine Kultúra uskutočnilo premietanie filmu Tlmočník, ktorého sa 
zúčastnili aj jeho tvorcovia.

 ‣ Počas Týždňa slovenských knižníc prednášal v Mestskej knižnici básnik, prozaik, literárny 
kritik a publicista Peter Mišák na tému Prvé slovenské slovo.

 ‣ Na MDŽ sa v Galérii Ľudovíta Fullu uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu o Milano-
vi Adamčiakovi, po ktorom nasledovala diskusia s Petrom Machajdíkom a Jánom Kudličkom.
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Mestská biliardová liga existuje od roku 2007. Najskôr nul-
tý ročník a  následne ďalšie rozbehli v  herni na Salvovej 
Tomáš Legerský s  Romanom Hámorom. Biliardový klub 
Ružomberok v  tom čase postupoval do druhej najvyššej 
republikovej súťaže a cez ligu chcel nájsť nové talenty.

„Dnes máme zastúpenie vo všetkých ligových súťažiach, 
vrátane najvyššej extraligy. Pravidelne sme v  strede ta-
buľky a slušne reprezentujeme mesto. Momentálne máme 
jedno extraligové, tri prvoligové a dve druholigové druž-
stvá,“ opisuje Roman Hámor z biliardového klubu.

Systém súťaže v  roku 2015 upravili tak, aby bola vyrov-
nanejšia. Treba odohrať štyri zápasy do mesiaca, no hrá-
či sú v skupinách s vyrovnanými súpermi, aby bolo stále 
o čo hrať. Z nich postupujú a vypadávajú tak, ako to býva 
v squashi. Okrem leta sa hrá celý rok.

Mužská aj detská florbalová liga

„Je to ľahko dostupný šport a chcel som urobiť niečo pre 
mladých ľudí, aby sa hýbali, mali aktivitu po škole či prá-
ci,“ hovorí o roku 2009 a myšlienke vzniku Mestskej flor-
balovej ligy Milan Javorka. Rozbehla sa v žiackej, študent-
skej, aj seniorskej kategórií. Dnes sú stále aktívne žiacka 
a seniorská liga.

„Hrať o  poháre je motivácia. Miestami je to ako o  život. 
Máme aj profesionálnejších rozhodcov. Len škoda, že v mes-
te je obrovský problém s halou. Do Koniarne sa dá dostať len 

ťažko a iná primerane veľká tu nie je,“ hovorí Javorka, ktorý 
okrem ligy rozbehol aj klubový florbal v Likavke.

Práve tamojší Meteníci spolu s  Centrom voľného času 
(CVČ) Elán organizujú v hale T-18 od septembra do apríla 
mládežnícku súťaž. „Nie je to tradičný šport, ale ukázal 
veľkú životaschopnosť a  nabral popularitu, čo je vidieť 
práve v tejto lige,“ konštatuje riaditeľ CVČ Pavol Svrček.

Hrá sa iba v lete

Tenis najviac chutí v lete. Zhruba od apríla do konca sep-
tembra sú k  dispozícií antukové kurty na Klačne, kde 
správca a tréner Milan Sekera rozbehne tento rok už de-
viaty ročník Ružomberskej tenisovej ligy (RTL).

„Hrávať chodili mnohí, ale väčšinou to boli stále tí istí ľu-
dia. Chcel som, aby dostali možnosť stretnúť a  spoznať 
nových sparing partnerov, čo práve liga umožnila,“ popi-
suje Sekera svoj zámer.

Aktuálne má súťaž až tri výkonnostne kategórie, me-
dzi ktorými jednotlivé družstva postupujú a  vypadáva-
jú. Okrem toho Sekera organizuje aj turnaje vo štvorhre 
a v dvojhre. Vždy je to malá spoločenská udalosť spojená 
s oceňovaním najlepších či gulášom pre všetkých.

V tejto sezóne vznikla aj Ružomberská futsalová liga, ktorej 
sme sa podrobnejšie venovali na webe a bude aj súčasťou 
rozšírenej verzie tohto článku, ktorý si budete môcť prečítať 
na rmagazin.sk.

V minulom čísle sme otvorili tému amatérskych mestských líg, ktoré sa v našom 
meste hrali. Futbalová a hokejbalová súťaž už zanikli. V súčasnosti sú však živé 
ďalšie štyri ligové športy.

Text: Peter Kravčák     Foto: Autor 

Aj amatéri túžia
po veľkých víťazstvách II.
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Naša krajina je v kríze. Všetko začalo 
tragickou a nezmyselnou vraždou no-
vinára Jána Kuciaka a  jeho snúbeni-
ce. Boli to mladí ľudia, plánujúci spo-
ločný život, snívajúci o  tom, že budú 
žiť a  vychovávať svojich potomkov 
v lepšom svete ako zdedili oni. Chce-
li k tomu prispieť, i keď osobitne Ján 
Kuciak pri tom veľa riskoval. 

Sám som otec, vychovávam dvoch sy-
nov a o odvážnom novinárovi im bu-
dem s manželkou rozprávať ako o prí-
klade občianskej statočnosti. Zároveň 
ako otec cítim frustráciu a hnev rodi-
čov, nechcem si to ani predstaviť. 

Aj v  našej redakcii pracujú novinári, 
ich hlas nesmie byť a nebude umlča-
ný, pravda vždy zvíťazí, aj nad vrah-
mi, nech už bol ich motív akýkoľvek. 
To sme si spolu pripomenuli s  pria-
teľmi na spomienke v  Ružomberku. 
Slobodu slova sme si ťažko vybojovali 

v roku 1989 a nevzdáme sa jej, to je aj 
môj záväzok vydavateľa. 

Práve preto mi už niekoľko dní vŕta 
v hlave ako toto zlo obrátiť na niečo po-
vzbudivé – pre našu spoločnosť, naše 
deti, nás samých. Áno, udejú sa hlboké 
politické zmeny, odídu ministri, mož-
no budú predčasné voľby, mnohí sa 
budú chcieť na vražde politicky priživiť 
a znechutia nás. Ale bude to stačiť? 

Po tom ako vychladnú hlavy cítim 
pre nás, Ružomberčanov, dve nádeje. 
Prvá, že sa teraz budeme viac zaují-
mať o to, čo sa u nás deje, v štáte, aj 
meste. Budeme viac idealisti, bude-
me chcieť viac, nielen, aby sa kúrilo 
a svietilo. Druhá, že keď opadnú váš-
ne, bude z nás vyspelejšia spoločnosť, 
ktorú dokáže spojiť smútok, hnev, ale 
aj spoločný cieľ. Želám si, aby tým 
našim bol lepší Ružomberok. Za to tá 
obeta stála.

Slovo vydavateľa
Robo Kolár

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



VLKOLÍNEC

ROKOV V UNESCO

2

VLKOLÍNEC
VČERA A DNES

Mesto Ružomberok a partneri
vás pozývaju na putovnú výstavu

Výstava je súčasťou osláv
25. výročia zapisu Vlkolínca

do UNESCO

Kolonáda Bardejovských kúpelov
6. - 27.3. 2018

Vernisáž výstavy: 6.3.2018 o 14.00

Inštitút Juraja Páleša v Levoči
5. - 27.4. 2018

Vernisáž výstavy: 5.4.2018 o 11.00

INZERCIA
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Ešte viac
skvelého čítania na

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

bude v predaji od 26. 4. 2018.
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
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