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Novinárčina je
životný štýl
Hosťom redakcie bol Vladimír 
Pančík ml. z denníka Šport.
čítajte na s.15 FOTO MICHAL PAŠKA

Ktoré cesty v meste
zrekonštruujú?
Radnica komplexnú opravu ko-
munikácií neplánuje.
čítajte na s.6 FOTO RKHLAS

Futbalistom pôjde
v nedeľu o všetko
Ak vyhrajú s Michalovcami, bu-
dú hrať v skupine o titul. 
čítajte na s.20 FOTO RUDOLF MAŠKURICA

HLAVNÁ 
TÉMA

Čajky dolietali,
pohár má Ruža!
Hoci ich je šokujúco málo, vzopreli sa osudu a obhájili cennú trofej! 
Basketbalistky MBK skrátka čarujú... čítajte na s.8,22 FOTO MICHAL PAŠKA

ZUG, UŽ IDEM!
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ZASLÚŽIA SI TO

CHVÁLIME

KARHÁME

SÚŤAŽ | TEST
NAJBLIŽŠIE 

VYDANIA RH

Uzávierka aktuálneho čísla Ru-
žomberského hlasu je vždy v piatok 
(12:00), týždeň pred termínom vy-
dania nového čísla RH.
RH5 - 13. marec 2020 (uzávierka 

6. marca) | RH6 - 27. marec 2020 

JEDNOU VETOU

01 V dokumentárnom seriály Tiene 
ruín na Dvojke predstavili 15. feb-
ruára bývalú ružomberskú textilnú 
fabriku. 

02 Víťazom Junior cupu (doras-
tenecký turnaj v halovom futbale) 
v Liptovských Sliačoch, ktorý sa 
uskutočnil 15. februára, sa stal 
domáci tím.

03 Vo večerných hodinách 18. 
februára sa v Rojkove stala smrteľ-
ná dopravná nehoda, ukrajinská 
dodávka tam zrazila chodca. 

04 Turistický oddiel pri OŠK 
Havran Ľubochňa si za cieľ svojho 
turistického ťaženia 15. februára 
zvolil vrchol Sidorova. 

05 Televízia Markíza odvysiela-
la 23. februára reportáž o dvoch 
mostoch na ceste I/59 medzi Likav-
kou a Ružomberkom, správa ciest 
tam zvodidlá po nehodách neplánu-
je namontovať. 

06 Na Katedre hudby Katolíckej 
univerzity sa uskutočnil komorný 
koncert venovaný Jaroslavovi Ko-
morovi ako vďaka za hodnotný dar 
pre katedru – nové pianíno. 

07 V Hrboltovej zrekonštruovali 
materskú školu, má nový interiér, 
terénne úpravy dokončia na jar. 

08 Najčítanejším príspevkom na 
našom webe rkhlas.sk bol vo febru-
ári článok od Michala Pašku ohľad-
ne vodnej nádrže pri Bešeňovej. 

09 Na zasadnutí Obecného zastupi-
teľstva v Liskovej 25. februára (po 
našej uzávierke) bol jedným z bodov 
rokovania problematika kultúrneho 
domu. 

10 Vo štvrtok 20. februára pred-
stavitelia mesta podpísali zmluvu 
so spoločnosťou Chemkostav, ktorá 
bude zhotoviteľom novej nájomnej 
bytovky na Plavisku.

11 Na ploche pod priehradným 
múrom v Hrabovskej doline chcú 
vytvoriť lákavé ľadové kráľovstvo 
ako doplnkovú atrakciu. 

12 Pozemkové spoločenstvo Urbár 
Stankovany na schôdzi 8. marca bu-
de schvaľovať svoj rozpočet, správu 
o hospodárení a správu o činnosti 
lesnej stráže. 

13 Betonáreň RBR Ružomberok po-
dala návrh na dvojnásobné zvýšenie 
dennej produkcie betónu na 205 
metrov kubických. 
 

JS

(uzávierka 20. marca) | RH7 - 10. 
apríl 2020 (uzávierka 3. apríla).
Kontakty redakcie: Námestie 

slobody 10, Björnsonov dom, 034 
01 Ružomberok. Tel.: 0907 915 380, 
0918 344 358, e-mail (univerzálny): 
redakcia@rkhlas.sk, webstránka: 
www.rkhlas.sk. 

RED

INZERCIA

ÚVODNÍK

Basketbalistky 
MBK Ružomberok. 
Chválime ich nielen 
za zisk (obhajobu) 
Slovenského pohára, 
ale aj za heroické víťazstvo nad Ko-
šicami uplynulú sobotu, kedy sa im 
podaril skutočný zázrak, prehrávali 
už totiž o 15 bodov. Viac čítajte na 
stranách 22 a 24.

Slovenskú správu 
ciest. Na našu otázku 
- podnet - o dopravnej 
značke vo Váhu pri 
lávke ponad rieku pri stanici cestári 
ani nezareagovali... Viac čítajte na 
4. strane.

Odpovedzte na jedinú otázku a 
vyhrajte vecnú cenu. Z minulého 
čísla bol vyžrebovaný výherca Ma-
rek Dorník z Ružomberka. Gra-
tulujeme! Cenu má v redakcii RH.

Kde v okrese je okrem M. Brda stá-
le v prevádzky lyžiarsky vlek? A) na 
Kalvárii, B) na Čebrati, C) na Smre-
kovici.

Správnu odpoveď v tvare A, B, ale-
bo C + vaše meno, priezvisko a adre-
su zasielajte esemeskou na 0918 344 
358, e-mailom, alebo klasickou poš-
tou, najneskôr do 6. marca 2020 .

Sponzorom tejto súťaže RH je Áč-
ko, a.s. Ružomberok, Textilná 19. 
www.acko.sk.

Odpovedaním na súťažnú otázku v našej 
rubrike Sútaž/Test súhlasíte so spraco-
vaním osobných údajov pre vydavateľa 
RH - spoločnosť Kultúrny dom Andreja 
Hlinku, a.s., Bernolákova 1, Ružombe-
rok, IČO: 360 10 456 - výhradne len na 
účely zaradenia do žrebovania o výhru, 
ako aj so zverejnením vášho mena, priez-
viska a miesta bydliska v prípade výhry. 
Váš súhlas je potrebný z dôvodu novej 
legislatívy v oblasti ochrany osobných 
údajov, ktorá vstúpila do platnosti 25. 
mája 2018.

C

D

INZERCIA

Do parlamentných volieb zostávajú už len posledné dni, a ja mám stále 
dilemu. Nie preto, či – ale koho pôjdem voliť.

Od svojich dospeláckych narodenín som nevynechal žiadne voľby, a urči-
te to hodlám dodržať aj v tomto roku. Nikdy mi ani len nenapadlo nevoliť, 
to je pre mňa neprijateľná možnosť.

Rozhodujem sa však medzi dvomi politickými stranami. Určite vám ne-
poviem, ktoré to sú, nebolo by to odo mňa na tomto mieste zodpovedné (aj 
keby som možno veľmi chcel, ale tie dôsledky mi za to nestoja).

Tento úvodník má však iný cieľ, ako poukazovať na moju – verím, že len 
dočasnú – nerozhodnosť. Chcem vás všetkých povzbudiť v tom, aby ste 
rozhodne išli v sobotu voliť. 

Mám na to dva dôvody. Prvý – ak nepôjdete, nemáte (minimálne morál-
ne) právo ďalšie štyri roky, resp. do nasledujúcich volieb, nijako kritizovať 
či vyjadrovať sa k politickej situácii na Slovensku.

Druhý – ak nepôjdete, váš hlas prepadne. A to, dúfam, nechcete. Áno, 
poviete si, čo môže môj hlas ovplyvniť?! Odpoviem vám – veľa, veľmi 
veľa. Ak sa totiž rozhodnú ísť voliť desiatky, stovky, tisíce ľudí, ktorí boli 
(pôvodne) nerozhodnutí, výsledok, ale aj mandát budúcej vlády – môže 
byť diametrálne odlišný.

Moja kolegyňa Miška Milá napísala pekný komentár k tomu, ako, žiaľ, 
politické názory nezmyselne rozhádajú priateľov či rodiny. Opakovať sa 
teda nebudem. Podrobnejšie info k voľbám si prečítajte na 3. strane.

Na záver len toľko. Osobne by som bol rád, keby som cestou do volebnej 
miestnosti už vedel, komu dám svoj hlas. Je však možné, že sa rozhodnem 
až za plentou. 

Tak či onak, voliť pôjdem.
Choďte aj vy.

© KDAH, a.s. 2020

Dva dôvody

píše Michal Domenik
domenik@rkhlas.sk
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V pondelok 24. februára sa obrovský zástup 
približne 1 500 ľudí navždy rozlúčil na pohreb-
nej svätej omši v kostole Povýšenia sv. Kríža v 
Ružomberku s obľúbeným jezuitským pátrom, 
kňazom Spoločnosti Jezižovej, Ondrejom Gabri-
šom. Ten náhle poslednýkrát vydýchol vo veku 59 
rokov uplynulý štvrtok 20. februára. Pochovaný 
bol v jezuitskej krypte na mestskom cintoríne.

Narodil sa 19. 11. 1960 v Čadci, vstúpil do rehole 
30. júla 1991 v Trnave. Kňazskú vysviacku prijal 
v Bratislave (1999). Slávnostnú, tzv. profesiu šty-
roch sľubov, zložil 2003 v Ružomberku (2003).

V našom meste odvtedy aj pôsobil. Jeho pozo-
ruhodné kázne, priateľský prístup počas sviatostí 
zmierenia a dobrosrdečná povaha si okamžite 
získali veriacich Ružomberčanov. Hojne sa zapájal 
do komunitného života, bol zástancom cirkvi, 
otvorenej pre verejnosť. S radosťou a nadšením 
podporoval napríklad Deň rodiny v jezuitskej 
záhrade, ktorá sa aj jeho pričinením naplno dala k 
dispozícii veriacim bez rozdielu veku.

Článok o O. Gabrišovi z dielne nášho spolupra-
covníka Stanislava Surového čítajte na 16. strane.   

© KDAH, a.s. 2020

S pátrom Gabrišom 
sa lúčilo 1 500 ľudí
píše Michal Domenik
foto Štefan Ižo

Odstránenie stĺpikov zlegalizovalo
parkovanie v pešej zóne

píše Ján Sokolský
foto rkhlas

Do redakcie pravidelne dostávame 
podnety ohľadne pohybu rôznych 
áut v pešej zóne. V centre mesta ľu-
dia zaznamenali pohyb osobných vo-
zidiel či dodávok v časoch, kedy tam 
nemajú čo robiť, poškodzujú dlažbu, 
obmedzujú pohyb ľudí a ďalšie po-
nosy... 

S problematikou sme oslovili pred-
staviteľov mestskej polície. „Naše 
hliadky kontrolujú pešiu zónu prie-

Vlani riešili mestskí 
policajti 158 prípadov 
neoprávneného vjazdu v 
centre Ružomberka.

bežne 24 hodín denne,“ upozornil 
zástupca náčelníka mestskej polície 
Libor Kraft. Zásobovacie autá ma-
jú vjazd do pešej zóny povolený od 
1:00 do 10:00 h. Po 10:00 h môžu do 
pešej zóny vojsť len autá s platným 
povolením vjazd, ktoré vydáva za 
poplatok 10 eur na deň stála služba 
mestskej polície. 

„Toto povolenie využívajú najmä 
vodiči, ktorí nestihli zásobiť pre-
vádzky v pešej zóne do 10:00 h. Tak-
tiež si ho vybavujú obyvatelia a náv-
števníci mesta, ktorí si chcú v pešej 
zóne zakúpiť nadrozmerný alebo 
ťažký tovar a na jeho prepravu je po-
trebné auto. Do zóny jazdia aj osoby 
zdravotne znevýhodnené s platným 
preukazom, na čo majú v odôvodne-
ných prípadoch oprávnenie.“ 

Dodal, že sa nájdu aj nezodpoved-
ní vodiči, ktorí si jazdou v pešej zó-
ne skracujú cestu, samozrejme bez 

platného povolenia. Počas uplynulé-
ho roka riešili mestskí policajti 158 
prípadov neoprávneného vjazdu do 
pešej zóny. Z toho pri 141 priestup-
koch udelili blokové pokuty v celko-
vej sume 1 500 eur. 

Na druhej strane MsP eviduje 
klesajúci počet vydaných povole-
ní vjazdu do pešej zóny, za ostatné 
tri roky ich vydali 70 až 105 ročne. 
Počet riešených priestupkov za neo-
právnený vjazd je za ostatné tri ro-
ky približne rovnaký, osciluje okolo 
čísla 150. 

Ako sme už naznačili najčastejšou 
príčinou „nelegálneho“ prejazdu je 
skracovanie si cesty. „K neopráv-
nenému vjazdu prispieva aj nedo-
riešená situácia na vstupe do zóny 
na Mostovej zo strany od bývalej 
liskovskej mäsiarne. Po odstráne-
ní stĺpikov pred kaviarňou Café bar 
Central na Mostovej nastal stav, ke-

Smutná lyžiarska sezóna,
vleky v obciach zívajú prázdnotou

Parlamentné voľby budú už túto 
sobotu - 29. februára. V Ružom-
berku budeme voliť v 24 volebných 
okrskoch. Vyberať si budeme z 25 
politických subjektov. Už pred ča-
som  - v prvom tohtoročnom čísle 
Ružomberského hlasu sme na na-
šich stránkach priniesli informá-
cie, ako budú voľby vyzerať v praxi. 
Tesne pred voľbami ich opäť pripo-
míname. Ako teda na to v nadchá-
dzajúcich parlamentných voľbách? 
Dostanete hlasovacie lístky jednot-
livých politických strán a prázdnu 
obálku. Z lístkov si vyberiete jeden, 
podľa toho, komu chcete dať dô-
veru v nasledujúcom období. Bez 
všetkého ho môžete vložiť do obálky 
a vhodiť do urny. Ak však chcete dať 
niektorému z kandidátov na hlaso-
vacom lístku prednosť, môžete ho 
zakrúžkovať. Krúžkujte však najviac 
štyroch ľudí na zozname, inak sa 
preferenčné hlasy nezapočítajú. Do 
volebnej urny vhadzujeme obálku 
s jedným volebným lístkom. 

Z Ružomberka kandiduje v nadchá-
dzajúcich voľbách deväť uchádzačov. 
Z celého okresu dokopy šestnásť. Ak 
ich chcete podporiť, ich kompletný 
zoznam nájdete napríklad v minu-
lom čísle Ružomberského hlasu. 

MIM

V sobotu budú
parlamentné voľby

Od začiatku sezóny zaznamenali 
v lyžiarskom stredisku na Malinnom 
Brde približne 45 tisíc návštevníkov. 
Tomáš Gazdarica z marketingu stre-
diska hovorí približne o 50% prepa-
de v porovnaní s priemerom predo-
šlých troch zím. „Hlavnou príčinou 
je určite počasie. S tým súvisel ne-
skorý začiatok sezóny až 11. januára 
a samozrejme aj rekordne neskorý 
termín otvorenia hlavnej zjazdovky 
do Hrabova až 8. februára,“ načrtol. 
Dodal, že po otvorení zjazdovky do 
Hrabova návštevnosť oproti predo-
šlým dňom vzrástla približne o 40%. 
Najvyššiu návštevnosť v areáli preto 
zaregistrovali po otvorení, 15. febru-
ára mali 2006 lyžiarov, 16. februára 
1930 a 17. februára 1892 lyžiarov, 
pričom tieto dni označil za zatiaľ 

najsilnejšie v sezóne. „Až 70 percent 
lyžiarov sme mali Slovákov, ďalšie po-
zície zaujali Česi, Poliaci a Maďari.“

Na Malinnom Brde chcú ešte dva-tri 
dni zasnežovať, ak to počasie dovolí. 
Pôjde hlavne o horný približne 400 m 
dlhý rovinatý úsek zjazdovky do Hra-
bova a niektoré kritické miesta na hlav-
nom svahu. „Ide nám hlavne o to, aby 
sa nám podarilo udržať ako tak dobré ly-
žiarske podmienky pre prázdninujúcich 
z východného Slovenska. Po tomto ter-
míne už zasnežovať z ekonomických 
dôvodov určite nebudeme. Koniec tej-
to sezóny tak bude mať v rukách už len 
počasie,“ doplnil informácie. 

Smutnú a z mnohých pohľadov 
zrejme rekordnú sezónu zazname-
nali všetky menšie lyžiarske stredis-
ká v Ružomberskom okrese. Totiž, 

V predošlom vydaní Ružomber-
ského hlasu sme vás informovali 
o zámere mesta vybudovať bytovku 
na Ceste do tehelne, teda zhruba 
v priestore pri ceste medzi Dazou 
a Sládkovičovou, pri železničnej tra-
ti, kadiaľ v letných mesiacoch pre-
máva Korýtko. 

Pavol Šrankota z útvaru hlavného 
architekta mesta približuje aktuálny 
stav prípravy tejto bytovky: „Máme 
vysúťaženého dodávateľa stavby 
a pripravenú žiadosť na financova-
nie zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania. Keďže sa proces trochu na-
tiahol, uvidíme, či stihneme termín 
podania žiadosti do konca februára.“

V dome má byť 37 bytov, z toho 12 
jednoizbových, 13 dvojizbových a 12 
trojizbových. Výstavba bytovky bude 

Pri koľajniciach v Baničnom
chcú postaviť bytovku

teda financovaná z fondu úverom vo 
výške 70%, zvyšnú takmer tretinu 
zafinancuje mesto z vlastnej kasy. 
„Ak nám vyjde financovanie zo štát-
neho fondu, s výstavbou by sme za-
čali v lete alebo na jeseň tohto roku 
a ukončenie predpokladáme v roku 
2022,“ podotkol. Prečo sa radnica 
rozhodla pre túto lokalitu? „Hlav-
ným kritériom bolo, že ide o mestský 
pozemok, v dosahu sú inžinierske 
siete a lokalita je podľa územné-
ho určená na takýto typ zástavby,“ 
zdôvodnil pre Ružomberský hlas P. 
Šrankota.

JS

ani v jednej z obcí, kde majú lyžiar-
sky vlek, počas tejto zimy sezónu ani 
nespustili. Výnimkou je len lyžiar-
sky vlek na Smrekovici, ktorý bude 
v prevádzke pravdepodobne najdlh-
šie zo všetkých v okrese. 

JÁN SOKOLSKÝ

dy je do pešej zóny umožnený vjazd 
a následne aj parkovanie v nej, a to 
bez porušenia zákona a možnosti 

postihu nezodpovedných vodičov,“ 
poznamenal L. Kraft.

Vjazd áut do pešej zóny nie je v súčasnosti nijako znemožnený, 
napríklad vysúvacími stĺpikmi. V mnohých iných mestách je to 
samozrejmosť. FOTO RKHLASi

kúpite v novinových stánkoch
aj v susedných mestách

DOLNÝ KUBÍN a 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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stručne

Začína pôst
Kultúrny dom A. Hlinku pripravil 

na 24. februára o  15:30 tradičné 
ukončenie fašiangového obdobia 
plesov, bálov a zábav. Trasa bola ta-
káto: ul. Madačova - Mostová (Hotel 
Kultúra) - Podhora - OC Adria - späť 
Podhora - ul. A. Bernoláka (do Veľ-
kej dvorany KDAH). Program: 15:30: 
začiatok sprievodu (ul. Madačova), 

17:00: Škola tanca (Veľká dvorana 
KDAH), 18:30: Pochovanie basy (Veľ-
ká dvorana KDAH). V programe sa 
predstavili:  FS Liptov, FS Lúžňan, DS 
Máj Černová, Spevácka skupina z Lip-
tovských Sliačov, bursovníci zo Štiav-
ničky, Liskovej, Komjatnej a spolok 
bursovníkov z Bieleho Potoka.  

 MIM

Kto iný, ak nie my?

Začnú stavať bytovku na Plavisku

Hoci tohtoročná zimná sezóna niž-
šie položeným lyžiarskym stredis-
kám veľmi nepraje, nie je ešte všet-
kým zimným dňom koniec. Takúto 
vetu si na konci februára ale smelo 
môžu povedať už len v jednej loka-
lite v Ružomberskom okrese. Reč 
je samozrejme o Smrekovici. Hotel 
Granit má totiž v tejto oblasti svah 
s lyžiarskym vlekom. „Ide síce o do-
plnkovú službu pre ubytovaných 
hostí, ale je to miesto, kde sa môžu 
polyžovať aj cezpoľní lyžiari,“ uviedla 
pre Ružomberský hlas Kristína Jane-
cová zo spoločnosti Horezza, ktorá ho-
tel na Smrekovici prevádzkuje. 

Katolícka univerzita si 20. výročie 
svojho založenia pripomenula 19. 
februára aj Filmovým festivalom 
Ružomberok – univerzitné mesto 
v  Kine Kultúra. Diváci v  rámci ne-
ho uvideli aj nový dokumentárny 
film  Made in Ružomberok  od mla-
dého tvorcu Jakuba Kršku. Od 16:00 
boli pripravené snímky, ktoré sa 
týkali univerzity a vznikli počas jej 
doterajšej existencie. 

„Začali sme filmom 869 dní, ktorý 
hovorí o výstavbe nového architek-
tonického symbolu mesta – uni-
verzitnej knižnice. Keďže súčasťou 
univerzity je aj kňazský seminár na 
Spiši, ukázali sme Silu bratstva, kto-
rú natočili samotní bohoslovci. Po-
tom nasledoval hodinový film Pán 
rektor, ktorý dokumentuje osobný 
príbeh bývalého rektora Tadeusza 
Zasępu,“  spresnil za organizátorov 
Radislav Kendera z KU.

„Pána rektora sme navštevovali s 
kamerou či s diktafónom praktic-
ky počas celého jeho pôsobenia v 
Ružomberku, ale boli sme s ním aj 
v časoch choroby, keď bol v tichu a 
ústraní. Vtedy sme ešte netušili, že 
si už zbierame materiál na náš no-
vý film. Až po jeho smrti som zistil, 
že mám množstvo jedinečných a 
nepublikovaných záberov. Bolo 
by hanbou, keby sme tento film 
nespravili my. Kto iný, ak nie práve 

Na Smrekovici sa stále lyžuje
Na stránke hotela je uvedené, že 

lyžiarsky svah je do 7. marca vy-
hradený len pre ubytovaných hostí. 
Po tomto dátume je prístupný svah 
s vlekom s dĺžkou 150 m a prevý-
šením 25 metrov. Počas priemer-
nej zimy je tento vlek v prevádzke 
pre ubytovaných aj pre verejnosť 
od decembra do Veľkej noci. Po-
čas tohtoročnej zimy sa lyžovalo od 
Štefana do 10. januára, sezóna bola 
prerušená krátkym oteplením a roz-
topením snehovej vrstvy. V polovici 
februára opäť napadlo viac snehu. 
V súčasnosti majú približne 80 cm, 
ale obvykle v tomto čase býva snehu 

aj trojnásobok tejto výšky. 
„Hoci svah a vlek patria k tým krat-

ším, u klientov je lyžovačka v panen-
skej prírode veľmi obľúbená. Prístup 
do areálu nie je jednoduchý, náv-
števníci potrebujú na kolesá nasadiť 
snehové reťaze. Odporúčam neuby-
tovaným návštevníkom vopred si 
overiť vyťaženosť vleku, aby predišli 
prípadnému čakaniu v rade. Taktiež 
odporúčame overiť si poveternostné 
podmienky,“ dodala K. Janecová. 
Podrobnejšie informácie získate na 
telefónnom čísle 0914 324 188.

 JS, FOTO EVA ŠLACHTOVÁ/FB

jeho študenti a  žurnalisti?,”  hovorí 
autor námetu  Pána rektora  Jakub 
Krška. 

Meno mladého ružomberského 
tvorcu sa spája aj s ďalším umelec-
kým projektom. Jakub Krška na feb-
ruárovom festivale predstavil svoj 
nový dokumentárny film  Made in 
Ružomberok. Téma histórie školstva 
od prvých počiatkov farskej školy z 
14. storočia až po vznik novej uni-
verzity na zelenej lúke ho zaujala 
ešte ako vysokoškolského študenta. 
Spracoval ju ako svoju diplomovú 
prácu, teraz ju predstaví vo filmovej 
podobe. „Mnohí z nás mladých už 
zabudli na snahy našich otcov a sta-
rých otcov, ktorí sa viac ako pol sto-
ročie snažili o vznik vysokej školy v 
Ružomberku. Cítil som, že bolo mo-
jou povinnosťou, navyše, ako absol-
venta žurnalistiky, tieto spomienky 
pozbierať a oživiť,“  približuje J. Krš-
ka. Autor nového dokumentu Made 
in Ružomberok láka divákov na bo-
haté archívy, zaujímavé rozhovory a 
jedinečné zábery. 

Bohatý filmový zážitok z pre-
hliadky  Ružomberok - univerzitné 
mesto  zavŕšila diskusia, ktorú mo-
deroval prodekan teologickej fakul-
ty Martin Taraj. 

MIM, KU

Nikomu asi nechýba značka,
stráži ju kačka...

Lávkou ponad Váh blízko autobu-
sovej stanice denne prejdú stovky 
ľudí. Niektorým sa určite uprie zrak 
aj do rieky, v ktorej, bohužiaľ, často 
nájdu aj odpad rôzneho druhu. Tes-
ne pod lávkou a blízko chodníka pri 
mimoriadne frekventovanej ceste je 
vo Váhu pohodená dopravná znač-
ka upozorňujúca na priechod pre 
chodcov.

Vyzerá to tak, že nepriletela sama 
spred niektorého priechodu pre 
chodcov, ale niektorá „dobrá duša“ 
sa postarala o to, aby miesto pri 
ceste bola v chladnej rieke. Prvý raz 
sme si „utopenú“ značku všimli v 

sobotu 15. februára 2020. Keďže je 
pohodená v tesnej blízkosti cesty I. 
triedy, e-mailom sme kontaktovali 
správcu cesty – Slovenskú správu 
ciest.

Odpovede sme sa ani po týždni 
nedočkali, a keď sme lávkou pre-
chádzali uplynulú sobotu (22. feb-
ruára 2020), značka stále bola vo 
Váhu. Možno nikomu ani nechýba, 
nateraz ju (pre istotu) stráži jedna z 
kačiek. 

MP, FOTO AUTOR

Pôjde o 39 bytov, ktoré by mali 
pribudnúť, v prípade schválenia 
žiadosti, v priestore po bývalých 
skleníkoch Technických služieb v 
blízkosti haly T18. Poslanci v minu-
lom roku odobrili kúpu pozemku 
od Technických služieb a odvtedy 
nabrali veci pomerne rýchly spád. 
„Stojíme pred podaním žiadosti na 
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), 
čo je len pol roka od kúpy pozemku. 
Po kúpe pozemku nasledoval výber 

Na februárovom ne-
plánovanom zasadnutí 
mestského parlamentu 
poslanci schválili ob-
staranie a financovanie 
plánovanej bytovky na 
Plavisku. 

verejného obstarávateľa na celý 
proces a vybavovanie územného 
rozhodnutia. Po vydaní stavebného 
povolenia v januári prichádzame so 
žiadosťou na fond, aby sme stihli 
termín podania do konca februára,“ 
priblížil doterajší sled krokov mesta 
viceprimátor Ján Bednárik. 

Projekt vyhotovila spoločnosť 
Bálek architekti a zhotoviteľom 
bytovky bude Chemkostav Micha-
lovce. Zhotoviteľ má stavbu za 3,3 
mil eur postaviť za deväť mesiacov. 
Mesto chce stavbu financovať zo 
65% zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania, 35% z ministerstva výstavby 
a zvyšok je spoluúčasť radnice. „Dali 
sme do toho všetky sily, aby naša 
žiadosť na fonde prešla. V prípade, 
že nebudeme úspešní, navrhneme 
ďalší postup, ktorý predložíme do 
zastupiteľstva,“ podotkol vicepri-
mátor. 

V novej bytovke budú prevažo-
vať garsónky, celkovo ich bude 16 
s plochou 36 metrov štvorcových. 
Skladbu sedem podlažnej bytovky 
dotvorí 15 dvojizbových a osem 
trojizbových bytov, ako aj poly-
funkčný priestor. Súčasťou bytovky 
bude podlažie s garážami, ktoré 
bude čiastočne zapustené do terénu. 

Na mieste vznikne 46 parkova-
cích miest. Zástupca projektanta 
podotkol, že pri príprave sa v území 
museli vysporiadať s viacerými 
špecifikami a požiadavkami. Ide 
totiž o podlhovastý pozemok, ktorý 
z jednej strany limituje tok Revúcej 
a z druhej strany cesta. Zohľadnili 
tiež možné predĺženie Komenského 
ulice a výstavbu mosta do areálu 
Solo, ktoré je v územnom pláne. 

Keďže mesto v minulom roku od-
kúpilo plochu 7 700 metrov štvor-
cových, v pláne má v tomto území 
aj výstavbu ďalších troch bytoviek. 
Jana Halušková apelovala na to, aby 
pri príprave ďalších bytoviek mesto 
zohľadnilo požiadavku na zaradenie 
vyššieho počtu viacizbových bytov. 
Ľubomír Kubáň dal na zváženie, aby 
ďalšie bytovky realizovala súkrom-
ná sféra. 

V súčasnosti na meste evidujú 
vyše 170 žiadostí o byt. „Skutočný 
počet záujemcov je ale omnoho 
vyšší. Predpokladáme totiž, že veľa 
záujemcov o pridelenie nájomného 
bytu si žiadosť nepodá, keďže vedia, 
že mesto žiadne voľné byty nemá,“ 
dodal J. Bednárik. S výstavbou by-
tovky by sa malo začať na jar alebo 
v lete tohto roku. 

Ján 
Sokolský
REDAKTOR
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Chovajú doma a s láskou
ovateľská stanica 
Wild Rane pôsobí 
v Likavke už 16 
rokov. Nachádza sa 

oproti ružomberskej železničnej 
stanici a je členom Slovenskej ky-
nologickej jednoty a Únie kynolo-
gických klubov. Jej aktivity, dôvody 
založenia, chovateľské úspechy 
a ďalšie zaujímavosti približuje 
spolumajiteľka stanice Andrea 
Adamčiaková. Kde sa vlastne 
myšlienka zriadenia stanice zrodila? 
„Zvieratá, hlavne psy a kone, som 
mala rada odmalička. Keďže sme 
bývali v bytovke, chov zvierat veľmi 
neprichádzal do úvahy. Na začiatku 
mojich kynologických úspechov bol 
môj prvý vlastný psík - šteniatko 
nemeckého ovčiaka Bona. Zúčast-
nila sa na mnohých pretekoch 
a skúškach. Keď mala Bona dva 
roky, prišla k nám vtedy už skoro 
dvojročná sučka nemeckého ovčiaka 
Arta z Rum-Karpát. Tento pes sa 
stal zakladateľom mojej chovateľ-
skej stanice AND-CE-RU, kde som 
odchovala päť vrhov nemeckých 
ovčiakov,“ priblížila začiatky. 

Prvý vrh v roku 2000
Kynológia po spoločenských 

zmenách v roku 1989 tiež prešla 
rôznymi etapami - chovy prešli 
z národnej organizácie pod medzi-
národnú. Chovatelia si museli zare-
gistrovať nové názvy chovateľských 
staníc. A tak v roku 1998 vznikla 
chovateľská stanica Wild Rane, kto-
rú vlastníme s manželom a našou 
dcérou Monikou. V roku 2000 sa na 
stanici narodil prvý vrh nemeckých 
ovčiakov. Išlo zároveň o posledný 
vrh tohto plemena, kde šteniatka 
po rodičoch Charlota a Aridon mali 
v rodokmeni uvedený názov našej 
stanice, načrtla A. Adamčiaková. 

Uviedla, že stanica sa v súčasnosti 
sústreďuje na chov malých bradá-
čov, keďže z priestorových a finanč-
ných dôvodov si nemôžu dovoliť 
viac jedincov nemeckých ovčiakov. 
„Na druhej strane nie sme chova-
telia, ktorí ak psík nie je vhodný do 
chovu, putuje ďalej a jeho miesto 
obsadí ďalšie šteniatko. Naši psi 
u nás dožijú,“ podotkla. 

Prečo nie Ružomberok?
Spolumajiteľka stanice je rodená 

Ružomberčanka, ale... „V meste 
sme nemohli zohnať dom, ktorý by 
vyhovoval chovu psíkov. V Likavke 
predávali dom, ktorý nám dával 
možnosť chovu, preto sme sa v roku 
2003 presťahovali tam.“ 

Z každého jej vyjadrenia prýšti, 
že práca je pre ňu aj záľubou a 
naplnením. „Venujeme sa v prvom 
rade výcviku psíkov a záchranárskej 
kynológii. Taktiež chodíme na vý-
stavy, pomáhame útulkom. Chceme 
odchovať hlavne zdravé a povahovo 

prijateľné šteniatka, ktoré spĺňajú 
štandardy.“ 

Poznamenala, že psy sú predo-
všetkým členovia rodiny, preto žijú 
s nimi v byte. „Dva nemecké ovčiaky 
majú svoje koterce, za domom 
máme výbehy. So psami chodíme 
na časté prechádzky do prírody či 
na výcvik do kynologického klubu. 
Šteniatka chováme v domácom 
prostredí s láskou, sú výborne 

socializované, privyknuté na bežný 
rodinný život, na kontakt s deťmi 
a s inými zvieracími kamarátmi,“ 
konštatovala. 

Našli aj stratených a nezvestných
Stanica sa pýši viacerými chovateľ-

skými úspechmi, titulmi šampión 
z rôznych krajín, na konte má nie-
koľko titulov majstrov Slovenska, či 
majstrov Slovenska záchranárskych 

Ch

psov. So svojimi odchovancami sa 
zúčastnili na štyroch majstrovstvách 
sveta záchranárskych psov. „Naše 
šteniatka našli domov takmer po 
celom svete. Vo výcviku sú naše 
najväčšie úspechy nájdenie strate-
ných a nezvestných ľudí na Sloven-
sku a v zahraničí. Na chovateľskom 
poli si ceníme najmä spätnú väzbu 
od nových majiteľov našich psíkov, 
ktorí nám posielajú správy a poďa-

kovania. Úspechom je aj záchrana 
niekoľkých šteniatok, ktoré len 
niekoľko hodín po narodení vyho-
dili nezodpovední ľudia. Každému 
z nich sme našli skvelý domov,“ 
vymenovala A. Adamčiaková. 

Stanica sa zameriava nielen na 
krásu, ale aj na zdravie psov. Na 
Slovensku sú jednou z dvoch staníc 
malých bradáčov, ktoré sa venujú 
nielen výstavám, ale aj športo-
vej kynológii. Naše psy kŕmime 
prirodzenou stravou, majú dostatok 
priestoru na výbeh. Okrem povin-
ných zdravotných testov absolvujú 
aj genetické testy v zahraničných 
laboratóriách v Českej republike a v 
USA. Každé dva roky chodíme na 
očné vyšetrenia k špecialistovi do 
Ostravy. Dôležitý je náš veterinár 
MVDr. Marián Jánoš, ktorý je ku 
nám ochotný pomôcť v ktorúkoľvek 
nočnú či dennú hodinu,“ vyzdvihla. 

Chod stanice a dianie okolo nej by 
bez rodiny a ďalších ľudí nebol mys-
liteľný. „Vo výcviku nám pomáha 
Juraj Jáger a pomocnú ruku podá 
aj chovateľka Danka Chrenková,“ 
konštatovala.  

Čo je na chovateľstve najnáročnej-
šie? „V prvom rade nájsť vhodných 
jedincov na chov, potom partnerov 
na zdravý vrh, pôrod a hľadanie 
vhodných majiteľov pre šteniatka. 
Najťažšia je asi rozlúčka so psíkom, 
keď odchádza za dúhu, bezmocnosť, 
keď už nejde pomôcť, aby psík mo-
hol s nami ostať,“ rozcítila sa. 

Člen rodiny je základ
Šteniatko nepredajú každému, ce-

ny sú individuálne. „Nebránime sa 
spoluvlastníctvu. Máme niekoľkých 
psíkov, ktorí sú naši, ale žijú v iných 
rodinách. Pre nás je dôležité, aby 
bol pes členom rodiny, nie len stráž-
ca domu,“ podotkla. V súčasnosti 
majú jedného chovného psy a štyri 
chovné sučky. „Chov neplánujeme 
rozširovať, skôr sa zameriavame na 
zvyšovanie kvality našich odchovov, 
aby boli šteniatka zdravé a ich noví 
majitelia s nimi dlho šťastní.“

Zaujímali sme sa aj o ekonomiku 
stanice. „Náklady sú rôzne a vždy 
sme v mínuse. Len obyčajná dvoj 
až trojdňová výstava na Slovensku 
s dvomi psami nás vyjde zhruba na 
700 eur, v zahraničí sú náklady ešte 
násobne vyššie. Ďalej do prevádzky 
vstupujú náklady na vrh, chov suč-
ky, skúšky, športy, zdravotné testy, 
chovateľský klub, rôzne registrácie, 
krytie a mnoho ďalších premen-
ných,“ dodala pre ilustráciu. 

FOTO ARCHÍV
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rú mu na mieste odovzdali. 

Z balkóna nespadla
Obyvatelia Bermolákovej hodinu 

po polnoci v nedeľu 16. februára 
oznámili na tiesňovú linku mestskej 
polície 159 porušovanie nočného po-
koja. Hluk z oslavy sa mal šíriť z jed-
ného z bytov a mal rušiť ostatných 
obyvateľov. Podľa oznámenia sa 
malo na mieste nachádzať niekoľko 
osôb pod vplyvom alkoholu, pričom 
jedna z nich takmer vypadla z balkó-
na. Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že hluk vznikol po tom, ako 
sa mladá žena pokúsila vyskočiť 
z balkóna. V čase príchodu hliadky 
ju už príbuzní odviedli do bezpečia. 
Boli privolané aj ostatné záchran-
né zložky, vykonanou dychovou 
skúškou bolo zistené, že žena mala 
v dychu takmer 2,5 promile alkoho-
lu. Príbuzní ďalej hliadke uviedli, že 
už v minulosti sa mala žena pokúsiť 
niekoľkokrát o samovraždu, a preto 
ju privolaní zdravotnícki záchranári 
previezli do nemocnice na vyšetre-
nie. 

ROMAN JANKOVIČ

porušovanie všeobecne záväzného 
nariadenia o zákaze požívania alko-
holických nápojov na verejnosti prá-
ve na tomto mieste, skontrolovali to-
tožnosť obidvoch podozrivých. Išlo 
o mužov vo veku 30 a 31 rokov, za 
priestupok proti verejnému poriad-
ku im boli uložené blokové pokuty 
vo výške 20 eur. 

Straty a nálezy
V piatok 14. februára sa v ranných 

hodinách dostavila na mestskú po-
líciu obyvateľka Ružomberka a odo-
vzdala nájdenú peňaženku, ktorú 
našla na Zarevúcej. Podľa dokladov 
v nej mala patriť 23-ročnému mužo-
vi zo sídliska Baničné. Operačný prí-
slušník nájdenú peňaženku prevzal 
a zaevidoval v knihe nájdených vecí. 
Následne bol kontaktovaný majiteľ 
a nájdená peňaženka mu bola odo-
vzdaná. 

O štyri dni neskôr zase obyvateľ-
ka bytovky na Houdekovej našla vo 
vchode takisto peňaženku s doklad-
mi. Aj v tomto prípade hliadka náj-
denú peňaženku prevzala a zistila, že 
patrí 33-ročnému mužovi z okresu 
Ružomberok. Pri odchode si mestskí 
policajti v blízkosti všimli mladého 
muža pod vplyvom alkoholu. Išlo 
o majiteľa stratenej peňaženky, kto-

POLÍCIA HLÁSI

Nafúkalo 27 vodičov
V uplynulom týždni policajti v Ži-

linskom kraji počas výkonu služby 
odhalili 27 vodičov motorových vo-
zidiel pod vplyvom alkoholu. U vodi-
čov bol  alkohol zistený vykonanými 
dychovými skúškami. U 14 vodičov 
s výsledkom nad jedno promile 
a u 13 vodičov bol zistený alkohol 
do jedného promile. Piati vodiči pod 
vplyvom alkoholu spôsobili doprav-
nú nehodu.          

Policajti alkohol vykonanými dy-
chovými skúškami zistili aj u 27 vo-
dičov nemotorových vozidiel.

Polícia apeluje na vodičov, aby jaz-
dou pod vplyvom alkoholu neohro-
zovali svoj život a životy ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Nie-
len z dôvodu, že ide o priestupok 
alebo trestný čin, ale najmä preto, 
že následky dopravných nehôd bý-
vajú v mnohých prípadoch tragické 
a alkohol za volant nepatrí. Každý by 
mal začať od seba, teda uvedomiť si, 
že kombinácia alkohol a šoférovanie 
nikdy nie je správne riešenie. 

Polícia žiada všetkých účastníkov 
cestnej premávky, aby sa na cestách 
správali disciplinovane, ohľaduplne, 
plne sa venovali vedeniu vozidla, 
sledovali situáciu v cestnej premáv-
ke a dodržiavali dopravné predpisy. 
Každý účastník cestnej premávky 
môže svojím zodpovedným prístu-
pom prispieť k väčšej bezpečnosti 
na našich cestách. Je dôležité  uve-
domiť si, že na cestách nie sme sami 
a svojou bezohľadnou a arogantnou 
jazdou ohrozujeme nielen svoj život, 
ale aj životy ďalších účastníkov cest-
nej premávky.  

  
JANA BALOGOVÁ

Pridrahý alkohol
Počas hliadkovacej činnosti na síd-

lisku Klačno v sobotu 15. februára 
hodinu predpoludním si hliadka 
mestskej polície všimla na Liptov-
skej za stánkom dvoch mužov. Faj-
čili a požívali alkohol. Vzhľadom na 
to, že v minulosti sa obyvatelia síd-
liska vo veľa prípadoch sťažovali na 

Z DENNÍKA
MESTSKEJ POLÍCIE

Na základe vašich podnetov nás 
zaujímalo, či pripravuje radnica 
komplexnú rekonštrukciu tých ko-
munikácií, ktoré nie sú vo vyhovu-
júcom stave.

Najčastejšie sa spomedzi frek-
ventovanejších ciest sťažujete na 
nekvalitný stav vozovky na uliciach 
Sidorova, Plavisko, Kalvárska, Ma-
kovického, a, samozrejme, Poľná či 
lokalita pri Savoyi.

„Najprv musíme zmapovať tech-
nický stav vozoviek a určiť priority 
z hľadiska dôležitosti, ako aj jej 
vyťaženia. To znamená, že obnova 
by sa najskôr mala týkať dôležitých 
mestských dopravných koridorov,“ 
začína rozoberať túto tému pre naše 
noviny hovorca primátora mesta 
Viktor Mydlo.

Ďalej pokračuje pripomenutím, 
že do správy mesta nepatria štátne 
cesty prvej, druhej a tretej triedy, 
o ktoré sa má starať štát, resp. sa-
mosprávny kraj. „Na základe posú-
denia technického stavu ciest v mes-
te sa potom stanoví, či je potrebné 
urobiť komplexnú rekonštrukciu, 
alebo len bežnú opravu vozovky.“

Viktor Mydlo podotkol, že bežné 
opravy vykonáva oddelenie tech-
nickej správy mesta podľa množ-
stva pridelených financií v danom 
kalendárnom roku. „Rekonštrukcie 
potom zabezpečuje oddelenie in-
vestícií podľa schváleného investič-
ného plánu. Obnovy ciest je navyše 
potrebné koordinovať s rozkopávka-
mi, ktoré sú na programe aj v tomto 
roku.“

Do úvahy je podľa slov hovorcu 
primátora potrebné vziať aj skutoč-
nosť, že komplexné rekonštrukcie 

Ktoré cesty v meste sa dočkajú obnovy?

vozoviek sú finančne náročnejšie 
ako ich bežné opravy či údržba. 
„Takže, závisí to aj od množstva 
financií, na to určených.“

V tomto roku je do investičného 
plánu magistrátu zaradená ďalšia 
etapa rekonštrukcie Hrabovskej 
cesty, ako aj obnova komunikácie 
Včelárska v Černovej, ulice Klačno 
či cesty na Viatorovej ulici.

„V tejto súvislosti je potrebné 

povedať, že požiadavky poslancov 
na zaradenie akcií do investičného 
plánu – ktoré odzrkadľujú potreby 
a požiadavky obyvateľov – boli a sú 
vo veľkej miere zamerané nie na 
rekonštrukciu ciest, ale najmä na 
rekonštrukciu chodníkov. A takto 
si to poslanci aj schvaľujú, vráta-
ne finančného krytia,“ vysvetlil V. 
Mydlo.

To však, podľa jeho slov, nebráni 

mestu, aby na vozovkách a chod-
níkoch realizovalo cez oddelenie 
technickej správy bežné opravy 
a údržbu, prostredníctvom zmluv-
ného partnera, ktorým sú Technické 
služby Ružomberok, a. s.

ILUSTRAČNÉ FOTO RKHLAS

PRIESTOR
PRE POSLANCA

Aj v okrúhlom roku 2020 po-
stupne oslovíme všetkých po-
slancov mestského zastupiteľ-
stva v Ružomberku. Tento raz 
sme tému nechali otvorenú, 
môžu sa v stanovenom rozsa-
hu vyjadriť k akejkoľvek téme, 
ktorá súvisí s Ružomberkom. 
Ich názory vám priblížime 
v ankete, v ktorej pôjdeme 
podľa abecedného poradia. 

„Mandát poslanca pre mňa zna-
mená zodpovedný záväzok k mojim 
voličom a neúnavnú službu obyva-
teľom. Vnímam ho ako povinnosť 
neustále sa odborne vzdelávať, a 
tak slobodne v súlade so svedo-
mím spravodlivo vykonávať rozhod-
nutia poslanca. Záleží mi na našom 
meste, na jeho rozvoji, na dobrom 
mene a jeho budúcnosti. Po piatich 
rokoch práce poslanca však vidím, 
že Ružomberok zaspal, bez známok 
verejného rozvoja, bez dlhodobej 
vízie so zastaranými praktikami 
riadenia plnými prázdnych sľubov 
a všeobecných fráz. Je mi ľúto, že 
radnica každoročne dostáva vyššie 
príjmy a nedokázala za posledné 
roky zabezpečiť žiadny významnej-
ší investičný rozvoj pre zvýšenie 
životnej úrovne obyvateľstva. Za 
tieto zdroje nedôsledne a chaoticky 
zabezpečuje základné technické 
úlohy samosprávy (údržba ciest, 
prašnosť, kosenie, zimná údržba). 
Väčšinu takýchto navýšených  zdro-
jov v zásade prejedáme na „šuflíko-
vé“ projekty, externé analýzy, mzdy 
či réžie. Mnoho rokov sa neúspeš-
ne snažím o zmenu nakladania 
s komunálnym odpadom na tzv. 
množstevný, s potrebou separácie 
a tým zlacnenia obyvateľom. Ľudom 
zbytočne zvyšujeme poplatky za 
odpad a nehnuteľnosti a aktívnym 
obyvateľom, ktorí roky bezodplatne 
vytvárajú spoločenský život v meste 
bezdôvodne znižujeme verejné 
dotácie. Som sklamaný z mojich 
skúseností komunálneho politika, 
ako sa u nás zakorenil klienteliz-
mus, zastrašovanie a politikárčenie 
pod rúškom spoločného straníckeho 
či klubového rozhodovania nad rá-
mec svedomia a zdravého rozumu. 
Je úspechom, že mesto v roku 2015 
pristúpilo k zmenám územných 
plánov pre prípravu viacerých úze-
mí pre domovú a bytovú výstavbu, 
avšak realizácia je ťažkopádna. 
V Černovej považujem za kľúčové 
ukončiť štvorročný náročný proces 
pozemkových úprav na Hríboch 
a následne podľa nového územné-
ho plánu zóny začať s realizáciou 
verejnej infraštruktúry a výstavby 
domov.“

JS, FOTO MsÚ

dnes píše:
Patrik Habo

Michal  
Domenik
ŠÉFREDAKTOR

Stav ciest v intraviláne 
Ružomberka je rôzny. 
Niektoré sú vo veľmi 
dobrom stave, iné nie. 

TÉMA
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RADNIČNÉ ZVESTI

Z programu primátora I. Čombora
Vyberáme z programu primátora mesta Igora Čombora v 

uplynulom období: 10.2. – porada vedenia mesta, gremiálna 
porada, účasť na rokovaní Komisie pre riešenie problema-
tiky zápachu a prašnosti v Ružomberku; 11.2. – vybavovanie 
stránok a bežnej úradnej agendy; 12.2. – čerpanie dovolenky; 
13.2. – rokovanie Banská Bystrica; 14.2.- vybavovanie stránok 
a bežnej úradnej agendy; 15.2.  – účasť na plese Mestského 
študentského parlamentu; 17.2. – porada vedenia mesta, gre-
miálna porada, účasť na rokovaní Finančnej komisie; 18.2. – 
rokovanie ZMOS Štrba; 19.2. – účasť na podujatí Integrácia; 
20.2. – vybavovanie stránok a bežnej úradnej agendy; 24.2. 
– porada vedenia mesta, gremiálna porada mesta, účasť na 
podujatí Športovec roka; 25.2. – rokovanie Liptovský Mikuláš; 
26.2. – porada členov rady Zmos.

Z programu viceprimátora M. Lazára
Vyberáme z programu viceprimátora Michala Lazára v uply-

nulom období: 10.2. – porada vedenia mesta, gremiálna po-
rada, účasť na rokovaní Komisie pre riešenie problematiky 
zápachu a prašnosti v Ružomberku; 11.2. - rokovanie MBK 
Ružomberok, Manažment plán UNESCO - Vlkolínec; 12.2. – 
vybavovanie stránok a bežnej úradnej agendy; 13.2. – vyvolané 
investície T18; 14.2. – rokovanie k záverečnému účtu Klub pri-
mátora; 15.2.  – účasť na plese Mestského študentského parla-
mentu; 17.2. – porada vedenia mesta, gremiálna porada, účasť 
na rokovaní Finančnej komisie; 18.2. – mimoriadne rokovanie 
Mestskej rady, mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľ-
stva; 19.2. – účasť na podujatí Integrácia; 20.2. – vybavovanie 
stránok a bežnej úradnej agendy; 21.2. – rokovanie ku Kul-
túrnemu letu 2020; 24.2. – porada vedenia mesta, gremiálna 
porada mesta, účasť na podujatí Športovec roka; 25.2. – čerpa-
nie dovolenky; 26.2. – vybavovanie stránok a bežnej úradnej 
agendy. 

  

Z programu viceprimátora J. Bednárika
Vyberáme z programu viceprimátora Jáína Bednárika v 

uplynulom období: 10.2. – porada vedenia mesta, gremiálna 
porada, účasť na rokovaní Komisie pre riešenie problematiky 
zápachu a prašnosti v Ružomberku; 11.2. – rokovanie k novej 
parkovacej politike  mesta; 12.2. – rokovanie Štátny fond roz-
voja bývania; 13.2. – rokovanie k rekonštrukcií haly T18; 14.2. 
– rokovanie ku Cyklochodníku – južná strana; 15.2. – účasť 
na plese Mestského študentského parlamentu; 17.2. – porada 
vedenia mesta, gremiálna porada, účasť na rokovaní Finančnej 
komisie; 18.2. – mimoriadne rokovanie Mestskej rady, mimo-
riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva; 19.2. – vybavova-
nie stránok a bežnej úradnej agendy; 20.2. – raňajší dispečing 
(denne); 21.2. – rokovanie ku Kultúrnemu letu 2020; 24.2. - 
24.2. – porada vedenia mesta, gremiálna porada mesta, účasť 
na podujatí Športovec roka; 25.2. – rokovanie ku Kultúrnemu 
letu 2020; 26.2. – vybavovanie stránok a bežnej úradnej agen-
dy.     

  

Víchrica Júlia vyvracala stromy
V noci z 23. na 24. februára víchrica Júlia, spôsobená tlako-

vou nížou, napáchala viacero škôd naprieč strednou Európou. 
Výnimkou nebolo ani mesto Ružomberok, kde nadránom silný 
nárazový vietor vyvrátil niekoľko, prevažne starších stromov. 
Dva kusy sa zrútili na Madačovej ulici v časti parkoviska, kde 
sa zničeniu mnohých áut zabránilo len tým, že bola noc a par-
kovisko nik nevyužíval. O čosi horšie skončil strom na ulici 
Makovického, ktorý sa zrútil na budovu súkromnej čistiarne 
odevov. Jeden kus staršieho porastu nevydržal silný tlak vet-
ra v areáli Galérie Ľudovíta Fullu a posledný (na fotografií) sa 
zlomil a dopadol na nový cyklo-peší chodník v Hrabovskej do-
line. Napriek tomu, že jedinou škodou, boli samotné stromy, 
ktoré túto víchricu neprežili, radnica prostredníctvom svojich 
komunikačných kanálov upozorňuje na viaceré možné riziká. 

Po silnom vetre môžu ostať viaceré polámané konáre zaklies-
nené v korunách stromov a môžu kedykoľvek spadnúť na zem. 
Ďalším rizikom môžu byť aj neprirodzene vychýlené stromy, 
ktoré mohol vietor poškodiť no nevyvrátil ich. Radnica pravi-
delne monitoruje stav stromov a zelene v meste a je povinná 
sa o dreviny aj patrične starať tak, aby nepredstavovali riziko 
pre osoby či majetok, preto sa očakáva, že niektoré poškode-
né stromy budú ešte vyrúbané. Bez ohľadu na stav stromov v 
okolí radnica zároveň žiada obyvateľov, aby boli v čase silných 
vetrov obozretní a sledovali meteorologické upozornenia na 
SHMÚ.sk alebo na stránke ruzomberok.sk.  

Podpis novej bytovky v Ružomberku
20. februára predstavitelia mesta Ružomberok na čele s pri-

mátorom Igorom Čomborom slávnostne podpísali zmluvu 
s vedením spoločnosti Chemkostav Michalovce, ktorá bola 
úspešná v snahe mesta nájsť vhodného staviteľa novej, nájom-
nej bytovky v Ružomberku. Dokopy 7 podlaží a 39 nájomných 
bytov vznikne na Plavisku v bývalom areáli Technických slu-
žieb pozdĺž rieky Revúca vedľa školskej haly T18. Areál, ktorý 
využívala spoločnosť Technické služby ako sklad, mesto zame-
nilo a stalo sa tak jeho vlastníkom v roku 2019. V rovnakom 
čase prebiehali prípravy na výstavbu nájomných bytov na Pla-
visku s cieľom doplniť nedostatkovú ponuku nájomného býva-
nia mesta Ružomberok. Z verejného obstarávania tak napokon 
vzišla stavebná spoločnosť z východného Slovenska Chem-
kostav Michalovce, ktorá sa svojim podpisom zaviazala vybu-
dovať v meste modernú bytovku, ktorá zmení niekdajší sklado-
vý areál na rezidenčnú zónu s kompletnou občianskou vybave-
nosťou. Primátor na začiatku svojho druhého volebného obdo-
bia avizoval, že vynaloží všetky sily na to, aby sa v meste začali 
budovať byty, ktoré sú v meste pod Čebraťom veľmi žiadané. 
„Mňa to mimoriadne teší, že môžeme čoskoro položiť základ-
ný kameň novej bytovke v meste. Nezaspávame však na vav-
rínoch, pretože rozrobených máme ešte niekoľko podobných 
bytových projektov, ktoré občania nevyhnutne potrebujú,“ po-
vedal primátor tesne po podpise zmluvy. Plavisko v nasledu-
júcich rokoch prejde výraznejšou zmenou. Okrem spomínanej 
nájomnej bytovky sa v rokoch 2020 a 2021 bude rekonštruovať 

školská športová hala T18 a pri-
budne aj vynovená zeleň. Viace-
ré stromy, ktoré robili obyvate-
ľom Plaviska spoločnosť, boli za 
posledné mesiace spílené. Rad-
nica preto, ako jej aj káže súčas-
ná legislatíva, musí v tom území 
realizovať náhradnú výsadbu. 
„Plavisko nás samozrejme teší, 
no je to len jedna z mnohých 
častí nášho mesta, preto mu-
síme podobný princíp obnovy 
mesta Ružomberok zvoliť aj v 
iných prípadoch,“ dodal primá-
tor a ukončil, že bude rád, ak sa 
Plavisko stane príkladom pre 
celé mesto. 

Stromy na cintoríne
Občania mesta Ružomberok 

a samotné vedenie mesta dl-
hodobo upozorňovali na zlý 
stav topoľov nachádzajúcich sa 
v areáli hlavného mestského 
cintorína. Topole, ktoré sú už 
v štádiu neskorej dospelosti a 
následnej degradácie sa stávajú 

nebezpečné pre obyvateľov a majetok pre svoju tendenciu zha-
dzovať staré a suché konáre. Preto mesto po zvážení pristúpilo 
k ich výrubu. Ten sa realizoval v dňoch 18. – 21. februára 2020. 
Spoločnosť Technické služby, ktorá je zmluvným partnerom 
mesta Ružomberok, vypílila na objednávku mesta približne 15 
stromov. Po očistení miesta výrubu mesto pristúpi k náhradnej 
výstavbe. „Mnohé topole, ktoré žijú v meste, sú staré a môžu 
predstavovať nebezpečenstvo pre nás všetkých. Preto sme sa 
rozhodli tieto stromy spíliť a zabrániť tak možnému riziku,“ 
oznámil primátor tesne po začatí výrubu. Samospráva nemôže 
vo veci pílenia stromov konať svojvoľne a tak aj tento proces 
podliehal administrácií a schvaľovaniu, ktoré vykonáva jedna z 
obcí nášho okresu. Deje sa tak preto, pretože mesto si nemôže 
samo sebe vydať povolenie na výrub.

Dynamická zelená vlna o krok bližšie
Dňa 17. februára sa opäť začali práce na príprave spustenia 

dynamickej zelenej vlny, ktorá je realizovaná ako „bolestné“ za 
meškanie dostavby diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Výmena 
starého systému svetelného dopravného značenia prebieha na 
križovatke pri obchodnom dome Kaufland na Bystrickej ces-
te. Práce, ktorých súčasťou je kompletná výmena technológie 
vrátane stĺpov potrvajú za ideálnych podmienok približne dva 
týždne. Po dokončení stavby sa pracovníci presunú na križo-
vatku pri bývalej Hypernove. Tam by pre zložitosť realizácie 
mali pracovať približne tri týždne. Napokon svoju prácu do-
končia výmenou technológie pri Katolíckej Univerzite. Všetky 
práce, spojené so zavedením dynamickej zelenej vlny v Ru-
žomberku sú spojené s dopravnými obmedzeniami vo forme 
zúžených jazdných pruhov. Absencia svetelného značenia 
predstavuje zvýšené riziko pre chodcov a vodičov, preto radni-
ca prosí občanov, aby si prechodom cez tieto úseky dávali väčší 
pozor. Hoci počas dopravných špičiek dopravu riadia prísluš-
níci Policajného zboru, v neskorších popoludňajších hodinách 
tomu tak už nie je.

Radnica tvorí kultúrne leto
Dňa 21. februára a 25. februára prebiehali rokovania o kultúr-

nom lete 2020, ktoré pripravuje pre občanov radnica v spolu-
práci s menšími združeniami a spoločnosťou KDAH. Rokova-
nia boli namierené na vytvorenie počiatočnej kostry podujatí, 
ktoré osviežia tohoročné leto v meste Ružomberok. Jednou z 
najväčších akcií, ktoré budú spojené s kultúrnym letom 2020 
bude aj noc hudby v Ružomberku, kedy mesto plánuje zorgani-
zovať niekoľko podujatí v známych ružomberských podnikoch 
a zároveň zrealizovať aj jeden centrálny koncert v ten istý deň. 
Mesto sa tak zmení na mesto hudby. Záverom kultúrneho leta 
2020 by mal byť aj viacdňový festival Full Love dni, ktorý or-
ganizuje Inštitút RK pod vedením Roba Kolára. „Ak chceme 
občanom ponúknuť dobré niekoľkodňové podujatia, musíme 
to robiť všetci spoločne. Kultúrny život je vecou nás všetkých, 
ktorí v tomto meste žijeme. Preto sme v spojení s mnohými 
kultúrnymi organizáciami a združeniami, ktoré kultúru v 
meste tvoria. Spoločne chceme tak vytvoriť jedno spoločné 
podujatie, ktoré ponúkne dostatok zábavy pre ľudí všetkých 
vekových kategórií,“ reagoval primátor, ktorý celú agendu kul-
túrneho leta prenechal viceprimátorom Jánovi Bednárikovi a 
Michalovi Lazárovi. V realizácií kultúrneho leta im pomáhajú 
zamestnanci radnice Gabriela Demčáková, vedúca oddelenia 
regionálnej politiky a hovorca mesta. Kultúrne leto sa uskutoč-
ní v mesiacoch júl a august.

VIKTOR MYDLO 
(autor je hovorcom primátora mesta Ružomberok)

AKTUALITY s.2-7 REPORTÁŽ s.8 INZERCIA s.9-12 ŠPORT s.20-24KULTÚRA s.16-19PUBLICISTIKA s.13-15
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sobotu 15. februára 2020, 
teda deň po sviatku zaľú-
bených, panovalo priam 
„katalógové“ počasie, ktoré 

by sa v kalendári nestratilo ani v 
jarných dňoch. Pre fanúšikov bas-
ketbalistiek MBK Ružomberok veru 
ideálne podmienky na to, aby vy-
cestovali do Prievidze. Cieľ ich cesty 
bol viac ako jasný: finále Slovenské-
ho pohára s Piešťanskými Čajkami, 
do ktorého sa naše dievčatá dostali 
po (pri všetkej úcte k súperovi) oča-
kávanej výhre (100:50) v piatkovom 
zápase s Dubčekom Bratislava. 

Naplnený autobus 
Bolo pár minút po 11:30, keď inak 

prázdne parkovisko pred ružom-
berskou Koniarňou začalo ožívať. 
Dialo sa tak vďaka fanúšikom Ruže, 
ktorí sa postupne začali stretávať a 
vítať medzi sebou. Zastúpenie mali 
všetky vekové kategórie, nechýbalo, 
samozrejme, ani nežnejšie pohla-
vie. Pokoj na parkovisku prerušil 
príchod objednaného autobusu. 
„Nastupujeme!“ - zaznelo z davu a v 
krátkom okamihu bol autobus zapl-
nený takmer do posledného miesta. 
Na výzvu na Facebooku, teda pres-
nejšie v jednej zo skupín, v ktorej 
sú združení ružomberskí fanúšiko-
via, boli rýchle reakcie, a tak nikto 
nepochyboval o tom, že autobus s 
cieľovou zastávkou Prievidza bude 
plný. To sa aj potvrdilo. Rovnako 

si nikto nepripúšťal, že naše baby 
nebudú hrať vo finále... 

Na pravé poludnie vyrážame z Ko-
niarne, aby sme ešte pred železnič-
nou stanicou a na zastávke neďa-
leko Katolíckej univerzity nabrali 
posledných pasažierov. Počty sedia 
rovnako ako všetci pasažieri, ktorí si 
chvíle v autobuse krátia rozhovormi 
na rôzne témy. 

Okrem športu aj politika 
Cesta ubieha bez najmenších 

problémov. Ešte sme neopustili 
symbolické hranice Ružomberské-
ho okresu, a po zaplatení výjazdu 
dostávajú jeho účastníci aj parádne 
tričko, ktoré im bude tento záži-
tok pripomínať. Tričko zároveň 
zabezpečí, že v hale v Prievidzi bude 
každý vedieť, komu fandíme. Všetci 
si ho s hrdosťou obliekajú a nevedia 
sa dočkať cieľa. 

Finálový zápas sa hral dva týždne 
pred parlamentnými voľbami, 
ktorým sa venujeme aj v aktuálnom 
vydaní našich novín. Je pochopiteľ-
né, že okrem športu či informácií zo 
súkromia a z práce sa fanúšikovia 
venujú aj tejto téme. Nabádajú ich 
k tomu aj predvolebné bilboardy 
jednotlivých kandidátov, ktorých je 
popri cestách viac ako na cestách 
výtlkov, a to je (pri stave našich 
ciest) veru čo povedať... 
Hoci, za samostatný článok by stál 
aj opis cesty do Prievidze. Keď-

že diaľnica absentuje, išli sme aj 
úsekmi, kde by sa k nášmu autobu-
su pri krajnici nevošiel ani pavúk, 
nieto cyklista či chodec... Pohodový 
šofér však aj tieto nástrahy zvládol 
bez najmenších problémov, a tak 
sme si po približne hodine cesty 
mohli dopriať nevyhnutnú prestáv-
ku na jednej z čerpacích staníc. 

Koľkoooooo?! 
Dobrá nálada s blížiacim sa vstu-

pom do Prievidze gradovala. Bolo 
krátko pred 14:00 (finálový zápas 
začínal o hodinu a pol), keď autobus 
zastal pred jedným z pubov, kde 
naši fanúšikovia mali rezerváciu na 
občerstvenie a posilnenie. Jeden 
z členov fanklubu Concordia 1906 
išiel zatiaľ do haly kúpiť lístky na 
finálový zápas, spoločnosť mu robil 
autor týchto riadkov. 

„Pekný deň, prosil by som si 51 
lístkov,“ zahlásil. „Koľkoooooo?!,“ 
v momente vyhŕklo zo sympatickej 
dievčiny za okienkom, a za okamih 
sme sa spoločne pustili do počítania 
lístkov. „To ste prišli odkiaľ, prosím 
vás?“ - vypustila zo seba červíka 
zvedavosti. Keď sa dozvedela, že z 
Ružomberka, s úsmevom napočí-
tala potrebný počet lístkov. Čas do 
začiatku stretnutia ubehol rýchlo, 
fanúšikovia Ruže dali vďaka hlas-
nému skandovaniu a dymovniciam 
vedieť o sebe už počas cesty do haly. 
Kontrola na vstupe, zaujatie miest v 

V hale - a môžeme ísť na to! 

Fanúšikovské ticho 
Ešte pred úvodným rozskokom 

moderátor vyzval fanúšikov, aby 
pokrikom dali o sebe vedieť. Kým 
tí piešťanskí sa ozvali, ružomberskí 
ukázali v sebe zmysel pre humor a 
menšiu „rebéliu“ a ostali ticho. 

Do úplne opačného módu sa do-
stali od úvodu zápasu a svoje baby 
vytrvalo povzbudzovali. Smelo mô-
žeme tvrdiť, že im vytvorili domáce 
prostredie. Zvlášť sympatické bolo, 
že Sujovu družinu hnali dopredu aj 
v okamihoch, keď skóre bolo naklo-
nené na piešťanskú stranu. „Bojovať 
Ruža, bojovať!“ - ozývalo sa halou aj 
za stavu 24:28, keď sa v drese súpe-
ra za dva body presadila Alexandra 
Hašková. Zápasový dej prinášame v 
samostatnej reportáži. 

„Juraj Suja!“ - kričali naši fanú-
šikovia. To sme sa už preniesli do 
36. minúty, v ktorej naše dievčatá, 
zaslúžene, viedli 56:45 a vidina 
pohárového zisku sa nám začala 
približovať. Minútu a päť sekúnd 
pred záverečným klaksónom, keď 
na svetelnej tabuli bol stav 62:54, 
pokrik „Pohár je náš!“ mal veľmi 
reálnu príchuť... 

Cítili vynikajúcu podporu 
To sa už výkonný riaditeľ a 

manažér klubu Radoslav Popel-
ka s marketingovým riaditeľom 

Michalom Slašťanom presunuli z 
horného poschodia tribúny za našu 
striedačku, na ktorej po záverečnom 
hvizde vypukla obrovská radosť. 
Samozrejme, rovnaké emócie boli aj 
na tribúne medzi fanúšikmi, ktorí sa 
zakrátko dotkli aj pohára a vyfotili 
so svojimi dievčatami. „Veľmi sa 
teším, že fanúšikovia prišli za nami, 
vytvorili nám super prostredie. 
Som rada, že výhru môžeme osláviť 
spoločne,“ hovorila očividne šťastná 
naša kapitánka Miroslava Mištino-
vá. Doplnila ju aj najlepšia ružom-
berská strelkyňa Nikola Dudášová, 
autorka 20 bodov: „Cítili sme sa 
tu ako doma a takáto podpora nás 
hnala vpred. Ďakujeme za podporu, 
verím, že sme fanúšikov potešili.“ 

Fanúšikom poďakoval aj šťastný 
kouč našej družiny Juraj Suja: 
„Prejavujem im obrovskú vďaku, 
je neskutočné, čo pre nás urobili. 
Bolo to nádherné.“ Rovnaké pocity 
prevládali aj medzi fanúšikmi. „Bol 
som s babami aj v Bielorusku, čo je 
takmer 1 500 kilometrov, aj tam bol 
náš fanklub. Ďakujem fanúšikom, že 
nás prišli povzbudiť aj dnes a želám 
si, aby stále chodili na zápasy MBK 
Ružomberok,“ dodal marketingový 
riaditeľ Michal Slašťan. 

(spravodajský príspevok aj so štatis-
tikami čítajte na 22. strane)

FOTO AUTOR
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Cesta za Slovenským pohárom
BASKETBAL Ružomberský hlas absolvoval výjazd na finálový zápas národného pohára s fanklubom Concordia 1906

píše Michal Paška
michalpaska@gmail.com
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KOMERČNÁ INZERCIA
n Prenajmem lacný sklad na do-

časné uloženie nábytku - tovaru, 
motorky, prístupný 24 h denne, 40 
eur/mesiac. Kontakt: 0905 401 580. 
(RI0420-064) 

Y ZOZNÁMENIE Y
n Rozvedený dôchodca hľadá na 

trvalý vzťah čestnú a úprimnú že-
nu, podľa možností štíhlu, najrad-
šej z Ružomberka. Kontakt: 0904 
131 217. (RI0420-065) 

OBČIANSKA INZERCIA
n Kto daruje akékoľvek knihy, LP 

platne, časopisy, ročenky, CD, MG 
pásky a pod., ktoré už nepotrebuje? 
Prídem si po ne osobne. Kontakt: 
0940 188 482. (RI0420-066) 
n Ak nemáte kam dať staré veci - 

obrazy, stroje, rádiá a podobne, po-
darujte, prezvoňte, zavolám naspäť 
a prídem to odviezť. Kontakt: 0910 
545 462. (RI0420-067) 
n Zavadzajú vám doma už nepo-

trebné PC, gramofón, TV, notebook, 
tlačiareň, mobil, rádio, platne, sta-

rý písací alebo šijací stroj a pod.? 
Podarujte za odvoz. Kontakt: 0904 
599 338. (RI0420-068) 
n Predám RD v Ružomberku, Tat-

ranská cesta. Cena dohodou. RK, pro-
sím, nevolať! Kontakt: 0915 975 848, 
lubos35@gmail.com. (RI0420-069) 
n Na predaj stavebný pozemok 

791 m2 až 10 500 m2 v obci Vlachy 
- Krmeš, šírka 20 m, mierny svah až 
svah, prístup asfaltová cesta, siete 
voda a elektrina na hranici. Kontakt: 
0904 688 245. (RI0420-070) 
n Kúpim garáž na sídlisku Klačno, 

platba v hotovosti. Kontakt: 0908 
895 444. (RI0420-071) 
n Na predaj dvojpodlažný samo-

statne stojaci RD na Satelitoch v 
Ružomberku. Dom je po čiastočnej 
rekonštrukcii pripojený na všetky 
siete, pozemok 900 m2 + 3 garáže. 
Kontakt: 0907 230 460. (RI0420-
072) 
n Kúpim kompletné vydanie Le-

nin: Spisy. Preferujem signova-
né. Kontakt: narzdruz@atlas.sk. 
(RI0420-073) 
n Predám šaty na prvé sväté prijí-

manie za 20 eur, plus 1 nová dvoj-
plachta. Miera šiat: hrudník – 80, 
pás – 65, dĺžka – 110. Kontakt: 0902 
572 742. (RI0420-074) 
n Ak potrebuješ elektrický ohrie-

vač, zavolaj. Kontakt: 0944 489 204. 
(RI0420-075) 
n Ponúkam zachovalý elektrický 

sporák. Cena 40 eur. Kontakt: 0908 
492 902. (RI0420-075) 
n Predám starý šijací stroj značky 

Minerva, kompletný, poľskej výro-
by, cena dohodou. Kontakt: 0917 
365 456. (RI0420-076) 
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Občianska riadková inzercia je prijímaná na tomto kupóne. Do každého obdĺžni-
ka čitateľne vpíšte paličkovým písmom len jeden znak. Vyplnený kupón potom 
doručte na adresu redakcie: Ružomberský hlas, Björnsonov dom, Námestie 
slobody 10, Ružomberok. Uzávierka je vždy v piatok, týždeň pred vydaním 
novín. Bezplatne môžete riadkovú (súkromnú) inzerciu podať aj zaslaním SMS 
správy na tel. číslo 0918 344 358, e-mailom na adresu redakcia@rkhlas.sk, alebo 
vypísaním do políčka „Pridaj inzerát“ na stránke www.rkhlas.sk. Všetky uvedené 
možnosti nie sú redakciou nijakým spôsobom spoplatňované.

HLAVNÉ PRIORITY | Silná prorodinná politika | Ochrana života | Zníženie odvodového a daňového zaťaženia | 
Dôveryhodné súdnictvo, prokuratúra a polícia | Zdravotníctvo ako služba človeku | Vzdelávanie ako hodnota na celý život

Nemáme kauzy - máme riešenia!!!

OBJEDNÁVATEĽ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 811 02, IČO: 00586846. DODÁVATEĽ: Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s., Bernolákova 1, Ružomberok 034 01, IČO: 360 10 456

n Predám kolesá na voz, viac dru-
hov, cena  - dohoda istá. Kontakt: 
0917 365 456. (RI0420-077) 
n Predám mladú korelu - samče-

ka žltej farby. Cena 10 eur. Kontakt: 
0918 599 379. (RI0420-078) 
n Predám na Trabant motor, kľu-

kovku, prevodovku, kolesá, karosár-
ske diely, elektro súčiastky, knihu 
náhradných dielov a iné. Kontakt: 
0907 811 825. (RI0420-079) 
n Predám štyri kuchynské stolič-

ky, nové, modré kancelárske kres-
lo, otočné. Kontakt: 0905 508 359. 
(RI0420-080) 
n Predám Ladu VAZ 1200 bielu, 

sedan, lacno, použiteľné na ná-
hradné diely, mám aj iné veci na 
Ladu. Kontakt: 0907 811 825, okres 
RK. (RI0420-081) 
n Kúpim obrazy od ružomber-

ského maliara Jozefa Šályho (pod-
pis: Šaly). Kontakt: 0903 396 026. 
(RI0420-082) 
n Ponúkam elektro motor na 380 

V, aj 220 V, 1350 otáčok, 180 W, má 
vlastnú prevodovku, pomer otáčok 
4:1, cena dohodou. Kontakt: 0907 
811. (RI0420-083) 
n Predám originály: minipečiatku 

12 x 35, Ján Švábenský, staviteľ, r. 
1946, ďakovný list pri úmrtí Vl. Ma-
kovického 15. 2. 1944, perokresbu 
hlavy šľachtica 15 x 18 cm, 3 foto-
grafi e z ateliéru Szamossy Košice z r. 
1921. Kontakt: 044/432 36 18. 
n Mám na predaj nezarámovanú svä-

tú Rodinu. Rozmery 96 x 51 cm. Kon-
takt: 0905 330 232. (RI0420-084) 
n Dám do prenájmu 2 garáže. Kon-

takt: 0904 444 201, 044/432 81 07. 
(RI0420-085) 
n Predám rodinný dom vo Švošove, 

celková výmera pozemku 345 m2, 
RK nevolať! Cena dohodou. Kon-
takt: 0905 404 815. (RI0420-086)
n Predám ručne maľovanú hlinenú 

vázu (1950), funkčnú stolovú petro-
lejovú lampu s cylindrom (1910), fo-
toaparát Canon Zoom – S. Kontakt: 

044/432 36 18. (RI0420-087) 
n Predám futbalovú loptu z roku 

1986 s podpismi nemeckých hráčov, 
športové veci z olympiády v Sarajeve, 
futbalovú vizitku národného muž-
stva futbalistov pod vedením Jozefa 
Vengloša, hodinky švajčiarskej výroby 
a ďalšie športové veci. Kontakt: 0940 
759 254. (RI0420-088) 
n Ihneď dám do dlhodobého (cca 

5 rokov) prenájmu 1-izbový byt (38 
m2), čiastočne prerobený a komplet-
ne zariadený, pre 1 osobu – nefajčia-
ra! Najlepšie staršia čistotná pani. 
Byt sa nachádza za kasínom Cesta 
do Baničného v pokojnom tichom 
prostredí. Tehlová bytovka, a v nej je 
iba 8 bytov. Byt má veľkú pivnicu a v 
byte peknú špajzu - vetrateľnú. WC 
+ kúpeľňa s okienkom, vetrateľné. 
Byt je pripravený na bývanie okam-
žite. Cena: 350 eur, vrátane energií. 
Obhliadka bytu, ako aj podrobné in-
formácie po dohode. Kontakt: 0905 
239 543, email: gmasterat@gmail.
com. (RI0420-089) 

PONUKA PRÁCE 
n Hľadáme chyžnú na TPP alebo 

brigádu. Apartmánový dom Fatra-
park 1. Životopis posielajte na e-ma-
il. Kontakt: 0905 551 683, mana-
ger@apartmanyfatra.sk. (RI0420-
090) 

DOSTANETE AJ V BRATISLAVE!
Ružomberská cesta 6, reklamná agentúra Sketch
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Vychádzky v pôstnom a veľkonoč-
nom období môžeme obohatiť du-
chovným rozmerom a oboznámiť 
sa so skvostami sakrálnych stavieb, 
či už tých gotických alebo nedávno 
postavených. 

V našom okrese je niekoľko gotic-
kých kostolov. Najznámejší je asi 
kostol Všetkých svätých na Kúte 
(Ludrová). Vychádzku do Ludrov-
skej doliny môžeme obohatiť pre-
hliadkou jeho exteriéru s neskoro-
renesančným ohradným múrom zo 
17. storočia a s klasicistickou bránou 
postavenou v roku 1843. 

Vychádzku k Bešeňovským traver-
tínom spojíme s prehliadkou troch 
gotických kostolov. V Liptovskom 
Michale nás upúta gotický kostol sv. 
Michala z druhej polovice 13. storo-
čia. Súčasťou areálu kostola je dre-
vená zvonica zo 17. storočia a trojič-
ný stĺp z r. 1829. V Liptovskej Teplej 
sa nachádza ranogotický kostol sv. 
Filipa a Jakuba z druhej polovice 13. 
storočia s renesančnými a barokový-
mi prvkami. V 17. storočí ku kostolu 
pribudol murovaný ohradný múr. 

V neďalekej Liskovej je kostol Pre-
menenia Pána z r. 1936. Kostol stojí 
na mieste pôvodného gotického kos-
tola z druhej polovice 13. storočia. 
Zachovala sa z neho baroková veža 
s cibuľou, ktorá stojí oddelene od 

píše Jozef Borčin
foto Eva Pánčiová

Vychádzky s duchovným rozmerom
PRÍRODA OKOLIA RUŽOMBERKA

kostola. V rámci výstupu na Mních 
nezabudnime si v Martinčeku po-
zrieť gotický kostol sv. Martina po-
staveného zhruba v r. 1260. Náučný 
panel nás oboznámi s jeho históriou 
a vzácnymi nástennými maľbami 
z rokov 1 300 až 1320. 

Počas vychádzky do okolia Hr-
boltovej budeme prechádzať popri 
kostole sv. Kataríny Alexandrijskej 
z roku 1830. Jeho súčasťou je aj 
kvadratické presbytérium ako boč-
ná kaplnka z poslednej tretiny 13. 
storočia. Kostol je jedinečný  aj pod-
pisom – odtlačkom dlane majstra. 
Neďaleko kostola je studnička – pra-
meň sv. Kataríny. 

Počas potuliek okolím Komjatnej 
môžeme navštíviť Chránenú arche-
ologickú pamiatku – základy gotic-
kého kostola sv. Ducha. Pred  vy-
chádzkou do Sliačanskej doliny si 
v Strednom Sliači prezrieme Kostol 
sv. Šimona a Júdu s gotickými ná-
stennými maľbami zo 14. - 15. storo-
čia. Z nedávno postavených kostolov 
je najznámejší kostol Dvoch sŕdc, 
známy aj pod menom Archa locus vo 
Vyšnom Sliači. Na jeho výzdobe sa 
podieľali umelci z piatich krajín. Je-
ho prehliadku spojíme s návštevou 
Sliačskych travertínov. 

V Korytnici je zaujímavý kostolík 
sv. Ondreja z r. 1860. Je to jediný 
zachovaný drevený kostol v našom 
okrese. Kaplnka sv. Gorazda na 
Smrekovici  je najvyššie situovanou 
sakrálnou stavbou na Slovensku. 
Výnimočné postavenie má kostol 

Ružencovej Panny Márie v Černovej. 
Je pokropený krvou Černovských 
martýrov. 

Sakrálnu ľudovú architektú-
ru predstavujú drevené zvonice. 
Najznámejšia je drevená zvonica 

Všetci chlapi sveta
Inšpirácia prišla neočakávane, na 

návšteve. Bolo nám dobre, a po oč-
ku sme pokukovali na naše jemnej-
šie polovičky. Domáca pani, v ten 
večer oslávenkyňa, spolu s mojou 

Drobnosti 
motýľa

manželkou, riešili nezvyčajný prob-
lém. „Vieš,“ povedal mi manžel, 
nezdá sa mi, že som hlupák, ale 
mne nie je jasný ani ten jej výpočet 
na logaritmickom pravítku.“ 

Dievčatá sa veru trápili. Muži 
zatiaľ pustili obľúbené skladby 
z gramofónu. Znovu sedeli vo fo-
telkách, ale slivovica prestala mať 
ten pravý „šmak“, a reči o ženách, 
politike a športe začínali viaznuť. 
Napokon sa všetko rozriešilo tak, 
ako sa dalo predpokladať. Priateľ 

to zobral trochu osobne. Asi si 
spomenul, že priateľ bude musieť 
počítať ako doteraz, na papieri, 
s chybami a s nadávaním, preto 
vstal a odišiel pustiť televízor. 

V prestávke deja – „Dievčatá, dnes 
ste sa inšpirovali, a ak sa to podarí, 
dočítate sa o tom onedlho v článku, 
pretože ich úspešná činnosť bola 
pre nich samozrejmosťou sa ďalej 
pozerať na obrazovku. Mňa to však 
nepustilo a onedlho som sa už aj ja 
hrabal v príslušnej literatúre. 

Nie je možné naučiť všetkých 
ľudí, aby boli starostliví. Opilstvo 
zabúda na všetko, najmä na na 
povinnosti, čo treba vykonať, aké 
povinnosti stoja pred človekom. 
Autorom azda aj nepríjemných 
myšlienok je Xenofón a napísal ich 
v knihe spomienok pred dvetisíc 
rokmi. Mne sa zdajú veľmi súčasné. 
Ženy v tomto období mali vyhrane-
né myšlienky. Našťastie, nežijeme 
v otrokárskom Grécku a máme iný, 
spravodlivejší poriadok, v ktorom 

sa už nehovorí iba o hrdinstvách 
mužov. Ženy v spomínaných obdo-
biach mali aj dôležité vyhranené 
úlohy. Myslím, že by bolo ešte veľa 
dobrého a príkladného v spoločnos-
ti – čo – to o nich prečítať. 

 BOHUMIL MOTEJLEK 

Od čias, kedy si naši predkovia za-
čali uvedomovať svoje bytie a starať 
sa o svoje telo, hľadali spôsob, ako 
chrániť svoje nohy pri chôdzi a be-
hu. V rôznych krajinách sa hľadalo 
rôzne obutie. U nás prevládali kapce 
zo súkna, alebo z kože vyrábané 
krpce, čižmy a až neskoršie topán-
ky. Dreváky u nás nedosiahli takej 
tradície, ako v iných krajinách. Nie 
každý si vedel vyrobiť vhodné obutie 
a už vôbec nie čižmy. 

Tí, ktorí boli zručnejší, začali sa 
špecializovať na výrobu a vznika-
lo ševcovské remeslo. Ševci svoje 
výrobky zhotovovali na objednávku, 
alebo vyrábali do zásoby , aby ich 
potom predávali na trhoch a jarmo-
koch. 

V žiadnom inom remesle v Ru-
žomberku nedochádzalo k takému 
rozlišovaniu remeselníkov, ako 

Kapce, krpce, čižmičky (1. časť)
píše František Dian

ODVIATE ČASOM

v ševcovskom. Boli tu: krpčiari – 
„slovenskí ševci“; črievičkári – „ne-
meckí ševci“; kordovaníci – vyrába-
júci remeň z kozích koží a farbili ho 
na žlto a červeno a výrobky sa volali 
– kordovánky; čižmári – vyrába-
júci len čižmy; obuvníci – ktorí šili 
a opravovali topánky.

Zo začiatku si ševci vyrábali aj ko-
že, ale neskoršie sa na výrobu koží 
špecializovali koželužníci (garbiari, 
smradári). Ružomberská konkuren-
cia ako aj výrobky ševcov z iných 
miest nútili ševcov hľadať odbyt 
pre výrobky a chrániť si domáci trh. 
Ale bez založenia cechu to nebolo 
možné. Po vzore iných mestečiek 
došlo aj v Ružomberku k združeniu 
ševcov do cechu. V Liptove bol šev-
covský cech známym ako najstarší 
cech vôbec. 

Aj v Ružomberku bol ševcovský 
cech najstarší, ktorému za poplatok 
nemecká Ľupča dala odpis ševcov-
ských artikul dňa 2. marca 1578. 

Ak by v Ružomberku pred týmto 
cechom jestvoval iný cech, nie sú 
o tom záznamy. Tento prvý ružom-
berský cech sa stal akýmsi filiálnym 
cechom nemecko-ľupčianskeho 
materského cechu. 

O desať rokov neskôr (14.9.1588) 
udelil liptovský župan Štefan Illé-
sházy prvé, pôvodné ružomberské 
artikule v slovenskej reči s latin-
ským úvodom spojenému cechu 
krajčírov, súkenníkov a gombičká-
rov. Zo zachovaných písomností je 
zrejmé, že remeselníci vyrábajúci 
čižmy mali záujem sa osamostat-
niť od ševcovského cechu. Preto 
požiadali mesto Bytču o hodnoverný 
odpis latinských artikul čižmárske-
ho cechu. 

Dňa 23. januára 1682 mesto Bytča 
vyhovuje žiadosti ružomberských 
čižmárov, ktorí sa zlúčili v cech 
a vydáva im za poplatok svoje 
artikule. Ale mesto Ružomberok 
ich až 5. júna 1711 overuje a vy-

dáva cechu. Nepoznáme dôvody 
tridsať rokov trvajúcich prieťahov 
mesta a overenie artikul. Potom 
sa čižmársky cech stal najvýznam-
nejším cechom v meste. Patrila mu 
prvá lavica v kostole, prvé miesto 
pri procesiách. Ševcovský cech bol 
medzi ostatnými cechmi na štvrtom 
mieste. 

V roku 1731 mesto zaviazalo šev-
covský cech, že za odpredaj svojich 
výrobkov na trhu, bude ročne dávať 
dva páry čižiem pre mestských hlás-
nikov. A za pálenie vápna a popola 
z kôry stromov v mestských lesoch, 
potrebných na výrobu koží, bude 
splácať mestu formou úhrady dva 
páry črievic rovnako pre mestských 
hlá 

Cechy sa aktívne zúčastňovali cir-
kevného života v meste a spravidla 
v prvom bode artikul mali zakot-
venú povinnú úctu k Bohu. Každý 
cech mal aj svojho svätca- patró-
na. Ševci a obuvníci mali svätého 

Krišpína. V nedeľu a vo sviatky boli 
členovia cechu povinní zúčastňovať 
sa na svätej omši. Oneskorenie, 
alebo nedostavenie sa podliehalo 
cechovému trestu. 

V roku 1803 umiestnili vo farskom 
kostole novú lavicu ševcovsko–ko-
žušníckeho cechu a v ďalšom roku 
hodvábnu kostolnú zástavu ševcov-
ského cechu s vyobrazením Panny 
Márie a svätého Juraja.  A v roku 
1862 si aj koželužníci nechali vyho-
toviť samostatnú kostolnú zástavu 
zo žltého hodvábu. Ako sa menila 
dôležitosť cechov, počet majstrov, 
menilo sa aj nové poradie cechov na 
procesiách a pohreboch. 

(pokračovanie nabudúce)

© KDAH, a.s. 2020

z r.1770 vo Vlkolínci. Pekné drevené 
zvonice sú v Potoku, v Liptovských 
Sliačoch, v Štiavničke, v Liptovskej 
Štiavnici, v Liptovskej Lúžnej, v 
Liptovských Revúcach. Patrilo by sa 
spomenúť krížové cesty. Tie sme na-

vštívili v minulom roku. Kto ich všet-
ky nestihol, môže tak urobiť v nastá-
vajúcom pôstnom období.

© KDAH, a.s. 2020



14 RužombeRský hlas
26. február 2020

AKTUALITY s.2-7 REPORTÁŽ s.8 INZERCIA s.9-12 ŠPORT s.20-24KULTÚRA s.16-19PUBLICISTIKA s.13-15

Už viackrát som v uplynulom čase 
písala články na tému nadchá-
dzajúcich parlamentných volieb. 
Praktické nestranné informácie. 
Akým spôsobom sa bude voliť, koho 
môžeme voliť, ak chceme podporiť 
niekoho z nášho okresu a podobne. 

Horšie ako na hranici Indie s Pakistanom
Ak tieto články a zoznamy za uply-
nulý mesiac komukoľvek pomohli 
v rozhodovaní, mňa to teší. Čo ma 
však neteší, a mám nutkavú potrebu 
sa o tom ešte na záver aj osobnej-
šie zmieniť, je fakt, že čím ďalej sa 
voľby blížia, tým viac si okolo seba 
všímam akúsi nevraživosť, zníženú 
tolerantnosť, neúctu k politickej prí-
slušnosti alebo presvedčeniu medzi 
nami - navzájom. Ono to vždy tak 
bolo, i bude to tak naďalej. V tomto 
nie som vôbec naivná. Len teraz sa 
mi zdá, že akoby výnimočne práve 
pred týmito voľbami si radšej me-
dzi sebou systematicky robíme ešte 

väčšie zlo ako inokedy (ak niekto 
v mojich riadkoch hľadá moje po-
litické zmýšľanie, ušetrím mu čas, 
lebo ho nenájde, aj keby ako chcel). 
Ide mi len o to, že by bolo fajn, keby 
sme opätovne boli voči sebe len tak 
jednoducho a prirodzene ľudskí. Ani 
mne sa veľa vecí nepáči, s mnohým 
nesúhlasím, za mnohé sa bijem „do 
krvi“, a naopak, mnohé mi nestojí 
ani za zmienku. Ale predsa kvôli to-
mu nebudem riešiť politické presved-
čenie svojho okolia. Je to taká istá 
súkromná vec každého z nás, ako 
napríklad náboženská príslušnosť. 

Mám rada cestovanie, a keď sa 

dá, tak rada sa zatúlam mimo 
Európu. Videla a zažila som už na 
mojich cestách všeličo. Niekedy to 
bolo aj o obavách, v horšom prípa-
de o strachu o vlastný život. Vždy 
to však boli situácie, ktoré mali svoj 
význam. To, čo dnes vidím okolo 
seba v našich uliciach, v našich 
médiách, v našich bytovkách - kvôli 
jedným voľbám – cítim v týchto 
dňoch oveľa silnejšie a ťažšie ako 
dva dni strávené na hranici Indie 
a Pakistanu, kde je už desiatky ro-
kov vojenská pohotovosť. Nehovo-
riac o tom, že hrozilo zrútenie sa do 
priepasti. Takže, bola by som rada, 

keby sme sa do podobnej pomyselnej 
priepasti prestali rúcať. A to môžeme 
dosiahnuť len a len vzájomnou tole-
ranciou, rešpektom a úctou. 

A ešte jedna poznámka na záver. 
Na hranici Indie a Pakistanu, 
vysoko v horách, kedy vám ide ozaj 
o život, stretnete na polorozpad-
nutej ceste miniatúrnu kaplnku. 
V nej sú spolu uložené kresťanské, 
moslimské, hinduistické i budhis-
tické symboly. A vedľa seba sedia 
bez problémov ľudia akýchkoľvek 
národností a vierovyznaní. Viac 
nemám čo povedať, do vlastnej reči 
si už preloží každý sám. 

Michaela  
Milá
REDAKTORKA

KOMENTÁRE

Ružomberskej krídelníčke 
Miroslave Mištinovej patrila 
piata priečka v ankete Slovenskej 
basketbalovej asociácie (SBA) 
za rok 2019. Naša kapitánka sa 
umiestnila hneď za štvoricou 
hráčok, ktoré pôsobia v cudzine - 1. 
Barbora Bálintová (Arka Gdyňa – 
Poľsko), 2. Žofia Hruščáková (UNI 
Győr MÉLY-ÚT – Maďarsko), 3. 
Angelika Slamová (Arka Gdyňa), 
4. Sabina Oroszová (Allianz GEAZ 
Sesto San Giovani – Taliansko). 
Mištinová si o dve miesta polepšila 
oproti predchádzajúcemu roku. 

Paškvil, doslova fraška pod strechou SBA
Najlepšej hráčke z domácej extrali-
gy samozrejme treba zagratulovať, 
no zároveň sa na jazyk tlačí otázka, 
či všetky „baby“ pred ňou vytiahli v 
roku 2019 také výkony, aby ovládli 
prvú štvorku. Ťažko sa nám hod-
notí, keďže ich misiu za hranicami 
republiky nepoznáme. Účastníci 
ankety už ale zo zvyku v prvom 
rade vyťahujú hráčky zo zahranič-
ných adries.

To však nie je všetko. Ak sa na 
siedmom mieste objaví hráčka 
(Terézia Pálenková), ktorá pred-
chádzajúci ročník odohrala v 
poľskom Sleza Vroclav, no až do 
konca roka 2019 už o nej nebolo ani 
počuť, keďže „stála“ pre zdravotné 
problémy, či na ôsmom Dominika 
Drobná (Young Angels Košice) a 
na desiatom Nikola Kováčiková, 
ktorá „zmizla“ do USA (George-
town Washington), môže byť naša 
Nikola Dudášová na infarkt.

Honor trénera roka obhájila 
legendárna Natália Hejková (USK 
Praha), ktorú uplynulý rok uviedli 
do Siene slávy FIBA. Ťažko sa však 
dá uveriť, že Maroš Kováčik (ženy 
CCC Polkowice – Poľ.), Michal Ma-
dzin (muži Patrioti Levice), Štefan 
Svitek (ženy Wisla Krakov – Poľ.), 
Peter Jankovič (muži BKM Luče-
nec) a Martin Pospíšil (v sezóne 
2018/2019 kouč žien Piešťan), 
dokázali viac než Juraj Suja, ktorý 
s Ružomberkom dobyl „double“ a 
v Európskom pohári FIBA posunul 
svoj tím do najlepšej šestnástky.

Už vlani sme sa mohli presvedčiť, 
že ide o anketu bez pravidiel, ktorá 
sa stáva doslova fraškou. Jej lau-
reátom medzi mužmi za rok 2018 
sa na Slovensku stal Američan Kyle 
Matthew Kuric, ktorého pod Tat-
rami takmer nikto nepoznal. Nikdy 
nehral v žiadnom slovenskom klu-
be, akurát ako naturalizovaný hráč 

sa krátko objavil v našej repre-
zentácii, ktorá navyše, neurobila 
žiadnu dieru do sveta. 

Hoci ankety sa nemôžu brať 
smrteľne vážne, to čo sa deje pod 
strechou SBA je absurdné. Zahla-
sujú ľudia, ktorí niekomu fandia, 
chcú ho zviditeľniť, no objektivita 
zostáva úplne v kúte. 

Dobrá anketa si vyžaduje mať 
jasné kritériá. Pod tým si urči-
te nepredstavujeme rozoslanie 
hlasovacích lístkov „hocikomu“ a 
ich sčítanie pri kalkulačke. Ide o 
produkt, ktorý nevzbudzuje žiadnu 
dôveru a je veľmi zlou reklamnou 
nálepkou SBA.

Ak sa v budúcnosti nenastavia 
písané pravidlá, radšej zabudnime 
na laureátov.

Za povšimnutie tiež stojí, že ofici-
álne výsledky ankiet SBA boli sláv-
nostne vyhlásené v bratislavskom 
hoteli Lindner. Keď sme sa spýtali 

Mištinovej, ako si to užila, zostala 
prekvapená. Žiadna pozvánka 
neprišla. Keď sme pátrali, vyvolení 
boli iba prví traja  u mužov a žien. 
Hoci oficiálne sa vyhlasuje desiat-
ka. 

Mima, prepáč, tebe prst, hore. 
Jednu nepodarenú čiarku si však 
dala tvoja asociácia. Tá by si 
možno mohla zobrať vzor od nie-
kdajších ružomberských organi-
zátorov futbalovej Jedenástky. Tu 
hlasoval presne vymedzený okruh 
odborníkov - reprezentační tréneri 
A mužstva, kouč národného tímu 
do 21 rokov, trénerská komisia 
SFZ a tréneri prvoligových tímov. 
Transparentnosť bola garantovaná 
aj tým, že všetky nominácie boli 
zverejnené v bulletine slávnostného 
večera. A takto zrozumiteľne to 
fungovalo už pred mnohými rokmi.

Ján 
Svrček
ŠPORTOVÝ REDAKTOR

Deň po tom, čo basketbalistky 
Ružomberka zdvihli v Prievidzi 
nad hlavy pohár za víťazstvo v 
Slovenskom pohári, Slovenská 
basketbalová asociácia oceňovala v 
Bratislave najlepších vo viacerých 
kategóriách za uplynulý rok. 

Kašľať na anketu, odmena je inde
Medzi trénermi s absolútnym (a 
úplne zaslúženým!) náskokom zví-
ťazila legendárna Natália Hejková, 
ktorú čitateľom určite netreba 
podrobne predstavovať. Zaujalo, či 
skôr zarazilo nás, že v prvej (zve-
rejnenej) päťke sa neocitol tréner 
aktuálneho ženského slovenského 
majstra i nášho národného výberu. 
Áno, tušíte správne, na mysli má-
me Juraja Suju. Toho Juraja Suju, 
ktorý v Ružomberku i pre reprezen-
táciu odvádza vynikajúcu prácu. 
Zvlášť v našom klube, pri známych 
problémoch s úzkym kádrom (téme 
sme sa v našich novinách podrobne 

venovali), môžeme jeho výsledky 
v ostatnom čase smelo považovať 
za zázrak. V kalendári ani len 
nemusíme listovať, posledné veľké 
úspechy sú ešte veľmi čerstvé: 
spomínaný triumf v Slovenskom 
pohári a... áno, aj sobotné ligové 
víťazstvo na domácej palubovke 
proti Yong Angels Košice, v ktorom 
sa ukázala fantastická sila nášho 
kolektívu a trénerské majstrovstvo 
Juraja Suju. 
V spomínanej ankete dostalo hlasy 
spolu 23 trénerov a necháme na 
zvážení čitateľov, či by si Juraj 
Suja nezaslúžil umiestnenie aspoň 

v prvej trojke. Náš názor si ľahko 
domyslíte...  
Medzi hráčkami skončila Mirosla-
va Mištinová na piatom mieste a je 
najvyššie umiestnenou basketba-
listkou z našej najvyššej súťaže. Pri 
jej výsledku je zaujímavý (či skôr 
nepochopiteľný?!) fakt, že v Brati-
slave sa na slávnostnom oceňovaní 
nezúčastnila. Pozvánky dostali len 
traja najlepší z jednotlivých hráč-
skych kategórií. 
Tak či onak, Juraj Suja určite 
nemusí anketu riešiť, rovnako ani 
jeho zverenkyňa Miroslava Mišti-
nová, to, že nebola pozvaná na jej 

slávnostné vyhlasovanie. Odmena, 
ktorú za svoju prácu dostávajú, 
je totiž pravidelne pretavovaná 
do dosiahnutých výsledkov. A ten 
pocit, keď zdoláte súpera, ktorý 
má v kádri oveľa viac hráčok a v 
rozhodujúcich fázach zápasu aj 
(pochopiteľne) viac síl, je určite 
väčšou odmenou, ako umiestnenie 
v nejakej ankete. Tá sa, navyše, 
vyhlasuje len raz za rok, pričom 
za týždeň nám basketbalová Ruža 
spravila obrovskú radosť hneď 
dvakrát – spomínaným triumfom 
v Slovenskom pohári a výhrou nad 
Yong Angels Košice. 

Michal  
Paška
SPOLUPRACOVNÍK RH

Pokiaľ sa vodič so svojím autom 
nenachádza na jednej zo štyroch 
výpadoviek, ktoré naše mesto 
lemujú, tak jazda jeho ulicami 
je takmer rutinnou záležitosťou. 
Prekážku, obmedzenie, či malé 
znepríjemnenie spôsobujú predo-
všetkým nerovnosti na vozovke. 
Kanalizačné poklopy, prekopávky. 
V zrovnaní povrchu do stavu pred 
výkopom sa nám tradične nedarí. 

Na ulici v Ružomberku
Zrejme celoštátny problém, preto 
pohľad do susedného zahraničia, 
smerom na západ, nám rýchlo 
napovie, že to opraviť celkom dobre 
ide. Že môže byť aj horšie, keď 
ešte tak zle nie je, by nás nemalo 
uspokojovať.

Vnútro mesta pretínajú tri 
dôležité ulice, ktoré majú rušnú 
premávku, ako aj dôležitú polohu 
v rámci operatívneho pohybu 
mestom.  Ulica Plavisko, Dušana 
Makovického a Jelence. Preto 
tadeto vedú aj hlavné linky MHD. 
Je už našou samozrejmosťou, že 
rýchlostný limit je tu len málokedy 
dodržiavaný. Predovšetkým v dol-
nej časti ulice Plavisko, v jazde do 
križovatky na most naozaj musia 
autá brzdiť. Celá ulica je so svojou 

dĺžkou 1,5 km najdlhšou vo vnútri 
mesta. Neradostné asfaltové úpra-
vy dostala po opravách plynového 
potrubia práve túto jeseň. 

Prevetrať auto sa pohotovo dá aj 
ulicou Dušana Makovického, len o 
málo kratšou od Plaviska,  s ťahom 
na sídlisko Klačno. Rýchlostná 
päťdesiatka ani blízkosť gymnázia 
nepredstavujú pre cválajúcich 
vodičov žiadne obmedzenie. 

Opačným smerom má táto ulica 
tiež kurióznu križovatku s ulicou K. 
Salvu. Zmena v prednosti v jazde, 
nelogicky, zapríčinila už tiež viace-
ro nehôd na tomto mieste. Domáci 
si už zvykli na opatrnosť pri jazde 
hlavnou Salvovou smerom ku galé-
rii, aby, aj napriek svojej prednosti, 
boli obozretní voči autám prichá-

dzajúcim z pravej strany. Cudzie 
evidenčné čísla prichádzajú z ved-
ľajšej ulice Makovického, častokrát 
bez čo i len spomalenia.

Ulica Jelence je azda najbolest-
nejším miestom dopravných okol-
ností v našom meste. Hrbaté rany, 
ktorými je poznačená, sa ešte dajú 
zniesť. Pri určitej miere tolerancie 
a primeranej pozornosti sa dajú 
poobchádzať aj mnohé znížené 
poklopy kanálov. Čo je však horšie, 
táto ulica akoby unikala pozornosti 
kompetentných orgánov, zodpo-
vedných poslancov nevynímajúc, 
po celé desaťročia. Pokiaľ v mno-
hých častiach mesta boli povymie-
ňané povrchy chodníkov, dokonca 
minulý rok, aj na časti tejto ulice 
Jelence. Tu, do jej stúpania, akoby 

sa nikomu nechcelo. 
Miesta taktak na dve vozidlá, 

nieto ešte pre chodca alebo cyklistu. 
Pitoreskné predzáhradky, kde 
by mohol byť chodník a hrubou 
vrstvou trávy zarastená jeho druhá 
možnosť oproti, dávajú tomuto 
kúsku nášho mesta punc autentic-
kej dediny. 

Každopádne áut pribúda v ce-
losvetovom merítku, tak prečo nie 
v našom meste. Poľahky zvyšujúci 
sa stav tejto hladiny môžeme sle-
dovať na Námestí Andreja Hlinku, 
najmä cez pracovné dni. Desiatky 
zaparkovaných áut sú barometrom 
nielen ekonomickej sily obyvateľ-
stva, ale aj zamyslením nad úska-
liami , ktoré s dopravou vznikajú a 
úmerne narastajú.

Stanislav  
Surový
SPOLUPRACOVNÍK RH
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Novinárčina je životný štýl
ri mene Vladimír Pančík 
sa viacerým v mysli vybaví 
dlhoročný riaditeľ Strednej 
odbornej školy polytech-

nickej v Ružomberku, ktorý je od  
februára tohto roku na zaslúženom 
dôchodcovskom odpočinku.

Jeho syn, taktiež Vladimír, je zná-
mym novinárskym menom medzi 
futbalovými redaktormi. Ružomber-
ský rodák je momentálne vedúci fut-
balového oddelenia denníka Šport, 
no kým sa na túto vážnu pozíciu 
dostal, absolvoval veľmi zaujímavú 
cestu.

Po zápase futbalistov Ružomberka 
s Dunajskou Stredou nám (nielen) o 
nej ochotne porozprával.

Aké boli vaše novinárske za-
čiatky? Vždy ste sa chceli veno-
vať tejto práci?

„Vždy ma najviac bavil futbal. Cho-
dil som odmalička na zápasy, hrá-
val som na nižšej úrovni. Vždy som 
chcel robiť okolo športu. Športová 
žurnalistika bola jedna z vecí, ktorá 
ma začala lákať, keď som mal 14 či 15 
rokov. Vďaka vtedy rozmáhajúcej sa 
internetovej športovej žurnalistike 
sa mi podarilo začať písať prvé člán-
ky pre internetový portál Profutbal. 
Ďakujem za prvú šancu, ktorú som 
dostal ako pätnásťročný. To je nie-
čo, na čo sa nezabúda a za to budem 
vždy vďačný. Ďakujem vtedajšiemu 
šéfredaktorovi Martinovi Galajdovi, 
ktorý ma v tom čase veľmi veľa na-
učil. Postupne som sa posúval a ako 
dvadsaťročný som bol za Profutbal 
na majstrovstvách sveta v Juhoafric-
kej republike, čo bola neoceniteľná 
skúsenosť. Ďakujem aj za podporu 
mame. V tom čase som sa mohol na-
plno venovať iba škole a práci, čo mi 
veľmi pomohlo.“
Byť v takom mladom veku na 

svetovom šampionáte musí byť 
nepochybne zážitok.

„To aj určite bol. V tom období som 
už študoval v Bratislave žurnalistiku, 
externe som pracoval aj v agentúre 
SITA a snažil som sa stále ďalej zlep-
šovať, keďže túto robotu som milo-
val. Kým som sa ale dostal na šam-
pionát ako vyslaný redaktor, bolo za 
tým veľa práce. Začalo sa to spraco-
vávaním agentúrnych správ, potom 
som sa venoval prekladom. S prácou 
regionálneho redaktora som začínal 
práve tu v Ružomberku. Keď ma v 
Bratislave prijali na školu, tak som 
už robil priamo odtiaľ, čo mi otvorilo 
nové možnosti. Spoznal som mnoho 
výborných ľudí, ktorí mi pomáhali 
napredovať a ktorým vďačím za ve-
ľa. Samozrejme, aj tvrdej práci. Vždy 
som k športovej žurnalistike pristu-
poval vážne. Práve na spomínaných 
majstrovstvách sveta som spoznal 
tím lídra športu v Slovenskom roz-
hlase Matúša Čunderlíka, ktorý mal 
primárne na starosti hokej. Keďže 

mal s futbalom v redakcii problémy, 
bol na majstrovstvách sveta ako fut-
balový redaktor. Na tomto šampio-
náte zároveň končil ako interný re-
daktor legendárny Stanislav Dutka, 
ktorý išiel do externého pracovného 
pomeru (mimochodom, tiež Ružom-
berčan). Matúš Čunderlík hľadal 
človeka na futbal, rozhodol sa, že to 
skúsi so mnou. Keď sa v novembri 
2011 uvoľnilo miesto, prešiel som do 
Slovenského rozhlasu.“
Ako si na toto obdobie spomí-

nate?
„Postupne som sa snažil napre-

dovať a neustále na sebe pracovať. 
Podarilo sa mi dostať na pozíciu 
lídra vo futbale. Opäť vďaka drine a 
ľuďom, ktorí mi pomáhali zlepšovať 
sa. Spomenul by som okrem Matúša 
Čunderlíka aj Martina Šeďa, s kto-
rým som spolu odreportoval najviac 
zápasov. Bola to len tvrdá práca, 
nič viac. Vďaka nim a svojej snahe 
som zažil veľa krásnych pracovných 
zážitkov, ktoré považujem za svoje 
úspechy. Hovorím najmä o účasti 
na vrcholných turnajoch: absolvoval 
som Euro 2016, „malé“ Euro (šam-
pionát do 21 rokov) o rok neskôr, re-
portoval som s Jozefom Jarkovským 
finále majstrovstiev sveta 2018, na 
čo som hrdý.“
Vašou ďalšou a nateraz posled-

nou zastávkou je Denník Šport. 
Ako sa zrodil váš „prestup“ z 

rozhlasu do jediného športové-
ho denníka na Slovensku?

„Udial sa za veľmi smutných okol-
ností... (ticho). Dovtedajší vedúci 
futbalového oddelenia Martin Rybár 
vo veku 36 rokov nečakane zomrel. 
Bol môj veľmi dobrý kamarát, úžas-
ný človek, s ktorým sme veľa zažili... 
Po Martinovej smrti v Športe hľadali 
vedúceho futbalového oddelenia. 
Ako prvý ma oslovil Miroslav Antol, 
ktorý v neľahkej situácii tri mesiace 
dočasne viedol futbalové oddelenie. 
S jeho myšlienkou sa stotožnil šéfre-
daktor aj riaditeľ, s ktorým sme sa 
dohodli na podmienkach a 1. apríla 
2019 som sa stal jeho vedúcim. Od-
chod bol ťažký, v RTVS som zažil 
krásne viac ako sedemročné obdo-
bie, ale keďže šéf športu Matej Hajko 
neprišiel so žiadnou protiponukou, 
usúdil som, že je ten správny čas 
na odchod. Nečakaným odchodom 
Martina Rybára futbalové oddelenie 
dostalo tvrdú ranu. Bol by som rad-
šej, aby tu Martin Rybár bol a ja som 
nikdy túto šancu nedostal...“
Pravidelní čitatelia Športu si 

krátko po vašom príchode ne-
mohli v novinách nevšimnúť 
viaceré pozitívne zmeny.

„Po nástupe na novú pozíciu som 
nerobil nič iné, ako počas celej no-
vinárskej futbalovej kariéry – len 
som sa snažil makať ďalej a učiť sa 
nové veci. Bolo to opäť len o drine: 

P

posunúť veci, o ktorých som si mys-
lel, že by sa posunúť dali. Myslím si, 
že sa nám toho na futbalovom odde-
lení aj veľa podarilo a že odvádzame 
dobrú prácu. Som hrdý na svoj tím, 
ktorý prijal mnohé myšlienky. Záro-
veň, členovia futbalového oddelenia 
svojimi názormi a myšlienkami for-
mujú aj mňa. Pracujeme ako tím. Tí 
ľudia sú úžasní, som šťastný za to, 
akým spôsobom ma prijali a ako ma 
akceptujú.“
Ako by ste v skratke opísali va-

šu hlavnú pracovnú náplň?
„Je to o koordinácií. Každý vedúci 

oddelení si pýta počet strán na ďalší 
deň: v závislosti od aktuálnosti vecí 
a od toho, čo majú v pláne napísať. 
Potom sa to vyhodnocuje a určí sa 
počet strán. Je to o komunikácií a 
o tímovej práci. Mojou úlohou je 
koordinovať kolegov: povedať im, 
čo chcem, aby písali, čítať po nich, 
venovať sa svojim článkom a kontro-
lovať novinové strany predtým, ako 
ich odošleme do tlače. Je to časovo 
aj psychicky veľmi náročná práca, 
ale je krásna a preto ju robím. Žur-
nalistika nie je práca, ktorú robíte 
8 hodín denne. Žijete ňou celý deň, 
robím naozaj veľa. Novinárčina nie 
je zamestnanie, ale životný štýl. Pre-
to sa chcem poďakovať najmä svojej 
partnerke Lucii, ktorá to so mnou 
nemá vždy jednoduché a ktorej ve-
nujem menej času, ako by si zaslú-

žila. Nie vždy je s tým spokojná, no 
napriek tomu rešpektuje moje pra-
covné nasadenie a vytvára mi doma 
také podmienky, aby som sa mohol 
ďalej zlepšovať. Navyše, je môj prvý 
kritik, čím ma drží pri zemi.“

Pristavme sa pri ružomberskom 
futbale. Aký máte na neho pohľad?

„Tréneri Haspra so Saparom od-
viedli kus dobrej práce. Je výborné, 
že práve oni dostali dôveru vedenia 
klubu a majiteľa. Ján Haspra urobil 
pre ružomberský futbal nesmierne 
veľa ako mládežnícky tréner, Marek 
Sapara ako hráč a kapitán najúspeš-
nejšieho ružomberského kolektívu 
v histórii. Zaslúžia si, aby boli vo 
svojich funkciách dlhodobo. Prídu 
aj prehry, vtedy musia dostať pod-
poru. Mužstvo dokázali doplniť z 
vlastných zdrojov a prestavať ho tak, 
že je úspešné a reálne bojuje o prvú 
šestku. Myslím si, že bolo správne 
rozhodnutie dať to do rúk týmto tré-
nerom, progres mladých hráčov pod 
ich vedením ja badateľný. Existuje 
niekoľko možností, ale v skromných 
slovenských podmienkach je cesta 
výchovy a predaja, prípadne skau-
tingu, tá najrozumnejšia. Vidíme 
to v Žiline a touto cestou sa vydal 
aj Ružomberok, čo je správne. Na 
druhej strane je dobré, že je v súťaži 
aj také mužstvo, ako Slovan Brati-
slava. Dnes už má liga klub, ktorý je 
ochotný investovať a týmto spôso-
bom uspieť na medzinárodnej scé-
ne. Ružomberok je súčasťou malého 
regiónu a pre neho je cesta výchovy 
najrozumnejšia.“
V Ružomberku sa veľmi darí aj 

basketbalu, čo vy a tento šport?
„Nech mi to naše dievčatá odpus-

tia... Viem, že práve oni dosiahli 
najväčší úspech pre tento región, ale 
ja som sa bol na basketbale pozrieť 
asi dvakrát v živote. Nechytilo ma to. 
Bez ohľadu na moju preferenciu fut-
balu som ale rád, že je tu družstvo, 
ktoré dokázalo Ružomberok spopu-
larizovať v Európe. Aj napriek tomu, 
že nie je na takej ekonomickej úrov-
ni ako v minulosti, stále dominuje na 
slovenskom poli. Pre Ružomberok je 
skvelé, že tu dominujú dva športy. 
Česť každému, kto sa podieľa na ras-
te basketbalu i futbalu v Liptove.“
Otázka na záver: ste už Brati-

slavčan, alebo stále Ružomber-
čan?

„Žijem v Bratislave, študoval som 
tam, pracujem tam, mám tam trvalý 
pobyt. Som rodák z Ružomberka, ale 
už žijúci v Bratislave. Obrazne pove-
dané, Ružomberok je moja matka, 
Bratislava žena.“

FOTO AUTOR

© KDAH, a.s. 2020

ROZHOVOR ČÍSLA Naším hosťom bol vedúci futbalového oddelenia denníka Šport Vladimír Pančík ml.
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michalpaska@gmail.com
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Pôvodne som si tento večer 
predstavoval inak, ako písať práve 
tieto riadky. 

Život nás stavia pred nečakané 
veci. Jednoducho, je to tak. 

Ondrejove číslo si môžem z mo-
bilu vymazať. Nezdvihne. A pri-
tom mi vždy zdvíhal s nadšením, 
ani keby čakal len na to, celé dni, 
kedy sa mu zobrazí moje číslo. 
Nadšenie a radosť. Ako trosečník 
na pustom ostrove, keď sa mu 
niekto ozve. S takouto atmosférou 
v hlase musel určite denne zdví-
hať množstvo telefonátov. 

Ondrej bol už taký, vysielal ra-
dosť v priamom prenose. Bol. 

V magický dátum 20022020 bol 
odvelený inde. 

Jezuiti, členovia Spoločnos-
ti Ježišovej, podliehajú akoby 
vojenskému veleniu. Svätý Ignác 
z Loyoly, zakladateľ tejto reho-
le, sám rytier a bojovník, staval 
rehoľu na princípoch vojenskej 
disciplíny. Aj dnes velí jezuitom 
generálny provinciál, predsta-
vený. A samozrejme aj Najvyšší, 
ktorý rozhoduje o nás všetkých. A 
tak pátra Ondreja Gabriša povolal 

Z regionálnej výtvarnej súťaže 
„Spájame sa pre rozvoj dolného Lip-
tova“ si od Miestnej akčnej skupiny 
(MAS) Dolný Liptov odnieslo ceny 
21 detí z mesta a okolia.

Výtvarnú súťaž pre všetkých školo-
povinných z územia dolného Liptova 
už štvrtýkrát vyhlásilo Občianske 
združenie (OZ) Partnerstvo pre MAS 
Dolný Liptov. Do projektu miestnej 
akčnej skupiny (MAS) sa zapojilo 
181 detí zo 14 škôl regiónu.

Výborný hudobný sprievod
Slávnostné vyhlásenie súťaže or-

ganizátori spojili vo štvrtok 13. feb-

Za Ondrejom...
k sebe. 

My, čo sme pátra Ondreja poznali, 
máme voči tomuto rozhodnutiu 
ťažké srdce. 

Nie sme s tým spokojní, Ondrej 
nám bude chýbať.

Najmä ku nášmu Fotoklubu RK 
1924 mal akosi zvlášť blízko. Jedno-
ducho cítil profesijnú príbuznosť. 

Ako mladý 15-ročný Kysučan 
nastúpil na vtedy jedinú školu v 
celej Československej republike, 
priemyslovku filmovú a televíznu v 
Čimeliciach, dnes Česká republika. 
Pre všetkých filmárov a televíznych 
pracovníkov znamenala táto škola 
určitú formu rehole, ktorá utvrdzo-
vala vzťahy a priateľstvá po celý 
život. Každý rok tam chodil Ondrej 
Gábriš na pomaturitné stretnutie 
so svojimi spolužiakmi. Nevynechal 
ani minulý rok, práve som mu tam 
volal. Žiaril radosťou a nadšením, 
takéto stretnutia robievali po viac 
dní. Netušil, tak ako nikto, že je pre 
neho posledné.

V Kysuckom múzeu v Čadci pra-
coval 8 rokov ako fotograf, neskôr 
robil pri Okresnom osvetovom 
stredisku metodika pre fotografiu 

a film.
S ružomberským Fotoklubom 

RK 1924 nadviazal pred rokmi 
intenzívnejší kontakt. Potreboval 
pomôcť s fotografickou súťažou 
Svet očami viery. Cítil tu priestor 
aj pre rozšírenie pastoračného 
pôsobenia. Niekoľko ročníkov 
tohto podujatia  bolo v príjemnej 
atmosfére príprav, ako i slávnost-
ných výstavných uvedení.

„Vďaka tejto fotografickej súťaži 
som osobne poznal pátra On-
dreja, skromného a obetavého 
človeka pre kňažskú službu a 
hlavného organizátora zaujímavej 
fotografickej súťaže,” povedal Vla-
do Škuta, fotografický aktivista z 
Liptovského Hrádku. 

Ondrej Gabriš bude teraz 
prijímať hovory pod sieťou iného 
operátora.

Dúfame, že sa nám podarí dovo-
lať. Bude sa tešiť... 

Číslo si teda mazať nebudem.

STANISLAV SUROVÝ, 
FOTO AUTOR

Každoročne ku koncu liturgického 
roka vyberajú v spolku kresťanských 
fotografov Človek a viera najlepšie 
práce za uplynulý rok. Začiatkom 
adventu sú vystavené na Pražskom 
hrade a neskôr výstava putuje po 
ďalších diecézach. Teraz sa prvý raz 
ocitnú aj u nás, a to v Univerzitnej 
knižnici Katolíckej univerzity. Veľ-
koformátové fotografie zachytávajú 
rôzne udalosti a momenty zo života 
Cirkvi, liturgické obrady, cirkevné 
slávnosti, sakrálnu architektúru, ale 

aj púte, stretnutia mládeže, tábory, 
a mnohé iné cirkevné podujatia. Nad 
výstavou prevzal záštitu spišský die-
cézny biskup J. E. Mons. ThDr. Šte-
fan Sečka PhD. a rektor Katolíckej 
univerzity v Ružomberku doc. Ing. 
Jaroslav Demko, CSc. 

Ako nám povedala riaditeľka kniž-
nice Katarína Matušková, slávnost-
ná vernisáž výstavy bude síce v pon-
delok 2. marca, ale výstavu môžete 
vidieť už aj dnes, pretože je prístup-
ná od 24. februára a potrvá do 20. 

marca. 
„Na vernisáži sa zúčastnia aj viacerí 

fotografi spolku Človek a viera, ktorí 
krátko predstavia výstavu, aj činnosť 
spolku. Po skončení vernisáže spo-
lok pozýva na fotografický workshop 
na tému: Ako fotografovať nielen 
v kostole,“ hovorí K. Matušková. 

Tiež pre informáciu uvádza, že Spo-
lok kresťanských fotografov Človek 
a viera je spoločenstvo fotografov 
z Čiech aj Slovenska, ktorí bez ná-
roku na odmenu dokumentujú život 

Cirkvi, umeleckou formou zachytá-
vajú rôzne cirkevné podujatia v Če-
chách, na Slovensku aj v zahraničí. 
Svojou tvorbou sa snažia o evan-
jelizáciu obrazom. Spolok vznikol 
v roku 2011 s cieľom rozvíjať kvali-
tu kresťanskej fotografie a súčasne 
viesť fotografov ku kultivovanému 
správaniu počas liturgických obra-
dov. 

Dodáva, že dnes má spolok vyše 
140 členov v Čechách a 6 členov na 
Slovensku vo veku od 15 do 75 rokov: 

„Členmi spolku sú fotografi amatéri, 
poloprofesionáli, aj profesionálni 
fotografi. Spolok neustále prijíma 
nových fotografov a rád by rozšíril 
svoje pôsobenie na území Slovenska. 
Novým členom ponúka zaškolenie 
týkajúce sa samotného fotografova-
nia, práce s digitálnou zrkadlovkou, 
spracovávania fotografií, ale posky-
tuje aj špecifické školenie zamerané 
na oblasť sakrálnej fotografie.“

MIM

Veľkoformátové fotografie zo života Cirkvi

Porotu výtvarnej súťaže očaril šesťročný Samko

ruára s vernisážou výstavy v ružom-
berskej synagóge. Výborný hudobný 
sprievod príjemnému podujatiu 
pripravili žiaci a učitelia Súkromnej 
umeleckej školy Jánoš. „Je povzbu-
dzujúce, ak miestna komunita vie 
a chce spolupracovať. Záujem škôl, 
učiteľov, žiakov, krásny hudobný 
príspevok, ako aj účasť odborníkov 
vo výtvarnom súťažnom projekte sú 
dôkazom toho, že sa to dá,“ uviedol 
štatutárny zástupca a líder MAS Dol-
ný Liptov Rastislav Horvát.

Odbornú porotu vytvorili aj tento 
rok Vladimír Baran a Rudolf Likav-
čan, ktorých prvý raz doplnila Terézia 

Zemková. Ocenili nielen kvalitu súťaž-
ných diel, ale aj každoročne stúpajúci 
záujem zo strany škôl a detí.

Vyčnieva medzi víťazmi
V prvej kategórii žiakov materských 

škôl uspeli na prvom aj treťom mies-
te deti z materskej škôlky v Martin-
čeku. Prvý bol Matúš Jacko s prácou 
„Zima na Liptove“ a tretia Vanesa 
Pečnerová s „Hradom Likava“. Na 
pomyselných stupňoch víťazov ich 
doplnila druhá Laura Šimjak, ktorá 
nakreslila „Mesto v zime“.

Medzi žiakmi 1. stupňa základných 
škôl uspela Alexandra Čierna z Li-

kavky s prácou „Zima vo Vlkolín-
ci.“ Nasledovala Sára Žákovičová, 
ktorá predstavila tému „Na Liptove 
v sade“ a tretia skončila Sára Uličná 
s dielkom „Postavím si snehulia-
ka“. Čestné uznanie medzi žiakmi 1. 
stupňa dostali Melánia Kasančáková 
za „Lúžňanské kraje a erb Liptovskej 
Lúžnej“, Eliáš Rázga za prácu „Lip-
tovská Mara“, no a napokon aj Sofia 
Patschová za „Tradície v Liptovskej 
Lúžnej“. Ceny v tejto kategórii prišiel 
s radosťou odovzdať starosta Likavky 
Marián Javorka. Až tri putovali deťom 
zo základnej školy z tejto obce.

Tretia kategória bola určená žia-
kom 2. stupňa základných škôl, kde 
si žiaci zo Základnej školy Sládkovi-
čova v Ružomberku odniesli až dve 
ocenenia. Prvé miesto získala so svo-
jou prácou „Zimný deň na Liptove“ 
Klára Pavelková, na druhom mieste 
sa umiestnila Nadežda Nemethová 
s maľbou „Drevenice“ a na treťom 
Petra Tekeljaková za „Ružomberské 
schody“. Čestné uznanie v tejto ka-
tegórii získala Lucia Máliková s prá-
cou „Na rohu ulice“.

OZ MAS Dolný Liptov myslelo pri 
vyhlasovaní súťaže aj na základné 
umelecké školy. Medzi nimi udeli-
la porota napokon najviac ocenení, 
čo vyplynulo z najväčšieho záujmu 
a silnej konkurencie medzi umelec-
ky nadanými deťmi. 

Čestné uznanie získali: Boris Pillar 
za „Kostol“, Samuel Obert spracoval 
tému „Moja dedina“, Ela Dechtáro-
vá pomenovala úspešné dielko „Zi-
ma“, Lukáš Kubernát zase „Mestský 
úrad“ a Rebeka Šidová znovu „Kos-

tol“. Prvé miesto získala Alexandra 
Ševčíková s prácou „Na kopci“. Na 
druhom mieste sa umiestnila Noemi 
Fukasová, ktorá uspela s dielom „So-
vička“ a Lea Dančeková presvedčila 
o treťom mieste kresbou „Dedina“.

Odborná porota vybrala spomedzi 
všetkých 181 prác aj hlavnú cenu sú-
ťaže. Získal ju len šesťročný Samuel 
Olos zo Súkromnej základnej ško-
ly Dotyk s prácou „Mesto v odraze 
vločky“.

Myslia už na piaty ročník
V tomto ročníku udelilo OZ „Part-

nerstvo pre MAS Dolný Liptov“ aj 
špeciálnu cenu, keď víťaza vybrali 
zástupcovia „Dobrej Masky“, ako sa 
MAS zvykne verejne označovať. Oča-
mi Ivety Kloptovej, Kataríny Čižmá-
rikovej, Veroniky Mikulkovej a lídra 
Rastislava Horváta si ocenenie za-
slúžila aj Ziara Kozíková zo Súkrom-
nej umeleckej školy Jánoš. 

Výstavu najlepších prác si v syna-
góge môžete pozrieť do konca febru-
ára, rozpis termínov nájdete na we-
bovej stránke www.dobramaska.sk. 

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný 
Liptov“ verí, že sa úspešne poda-
rí zorganizovať aj nasledujúci už 5. 
ročník regionálnej výtvarnej súťaže 
„Spájame sa pre rozvoj dolného Lip-
tova“. „Už teraz sa tešíme na všet-
kých talentovaných žiakov a ďalšie 
stretnutie v príjemnej atmosfére,“ 
uzatvára Horvát. 

VERONIKA MIKULKOVÁ, 
FOTO SZUŠ JÁNOŠ
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STRUČNE

Energia a virtuozita
Do Ružomberka opäť pred nie-

koľkými dňami zavítali obľúbení 
donskí kozáci so svojimi známymi 
ruskými melódiami. Tie pred po-
četným publikom zazneli 10. feb-
ruára vo Veľkej dvorane Kultúrne-
ho domu Andreja Hlinku v podaní 
sólistov kozáckeho chóru Volnij 
Don z Rostova na Done v Rusku 
v programe Kalinka 2020. 

S ruským bajanom, balalajkou, 
perkusiami a s nezameniteľnými 
vokálmi vystupovali takmer na 
všetkých kontinentoch zemegule. 
Počas svojich vystúpení roztanco-
vali svetové festivaly, občas vtisli 
slzu do oka, svojským humorom 
pobavili, ale - najmä vniesli na 
pódiá koncertných sál energiu a 

virtuozitu na ruských hudobných 
nástrojoch. V Ružomberku neboli 
prvý raz: „Aj na základe predchá-
dzajúcich pozitívnych ohlasov sme 
sa s kolegami rozhodli opäť ružom-
berskému divákovi ponúknuť tento 
druh predstavenia. Opätovne sa 
podujatie stretlo s výrazne dobrou 
spätnou väzbou, pretože diváci boli 
nielen spokojní, ba dokonca – do-
volím si tvrdiť – nadšení,“ povedal 
Ján Pavlík, riaditeľ Kultúrneho do-
mu Andreja Hlinku. 

Hosťom programu bol Folklór-
ny súbor Liptov a Svetlena Vad-
ko (UA), ktorá maľuje obrazy 
pieskom. 

MIM

Ženy čarujú, stúpajú na štíty

Snaha o návrat
Divadlo Múza Teatro prináša 

veselú divadelnú komédiu, ktorú 
môžete vidieť 7. marca o 18:00 vo 
Veľkej dvorane. „Pri dverách zvoní 
zvonček. Za nimi stojí bývalý man-
žel, zvodca a sukničkár, starnúci 
seladón Josema, ktorý si zakladá 
na svojej atraktívnosti a úspechu u 
žien. Preto sa s ním jeho manželka 
Kristína rozišla a prežila pokojných 
desať rokov. Odrazu je späť a prosí 
o návrat. Lenže vo vnútri je druhý 

muž, uhladený europoslanec Vik-
tor. Španielska komédia o manipu-
lácii, podvodoch a mimoriadnom 
prekvapení na záver.“ Réžia: Mi-
chal Spišák, hrajú: Maroš Kramár, 
Marko Igonda, Henrieta Mičkovi-
cová/Lenka Barilíková. Lístky si 
môžete v predpredaji kúpiť v Infor-
mačnom centre za 19 eur. 

MIM

Jej defilé priniesol utorňajší kon-
cert z minulého týždňa v synagóge v 
náročnej profesionálnej podobe.

Kvalita, ktorá predstavila vysokú 
profesionálnu erudovanosť hudob-
ných pedagógov, premenenú do 
hodnotného kultúrneho zážitku.

Koncert učiteľov ZUŠ Ľ. Fullu po-
stúpil na pomyselnom rebríčku zase 
o stupeň. 

Ak sme minulý rok chválili klavi-
ristov, tak tentoraz musíme dvakrát. 
Bravúrne výkony predovšetkým v 
sprievodných klavíroch. Ballová, 
Priesolová, Uličná, Vieriková. 

Keď má žena, dáma, pridanú hod-
notu, o to je zaujímavejšia. 

Umelecké majstrovstvo, nepreže-
nieme, ak povieme, že hraničí s vir-
tuozitou. 

A, priznajme si, šarm a krása. Via-
cerí sme, ako aj autor tohto článku, 
len slabí muži. Pohľad na krásu musí 
len potešiť. Tu sa musel nabažiť nie-
len sluch, ale aj napiť smädné oko 
každého, čo len trošku, znalca krásy. 
Ako aj bosá Mária Kizak so zobcovou 
flautou. Úžasný výkon sopranistky 
na inom poli. V sprievode klaviristka 
Zuzana Vieriková.

Stále usmievavá Monika Gazdari-
cová tentoraz vymenila svoju gitaru 

Nároky rastú, ale aj 
pribúdajú. V sprievode s 
kvalitou. 

za prejav speváčky. Tiež radosť sem 
smerovať nielen sluch, ale i pohľad.

Ak bol doteraz tón dojmu z koncer-
tu uvoľnenejší, tak už smrteľne váž-
ne. Kvalita.  Výrazný nárok na tento 
parameter si postavil pred seba toh-
to roku pedagogický zbor učiteľov 
hudby v zuške Ľ. Fullu. Žiadna pre-
chádzka ružovou záhradou, ale tvrdý 
výstup na Gerlach. Programové čísla 
v širších hudobných plochách. Pre-
dovšetkým Martin Krakovský s kon-
trabasom a náročným sprievodom 
klavíra s Andreou Ballovou. A Ma-
tej Droppa s Martinou Priesolovou. 
Miešaná štvorhra s oboma víťazmi. 

Výrazná kvalita stabilnej ružom-
berskej hudobnej scény. A to je veľ-
mi potešujúce, že máme takúto data-
bázu majstrovskej inštrumentálnej 
kvality. 

Ani muži nechcú ťahať za kratší ko-
niec.

Tomáš Uličný s Bachom na 

husliach, Eugen Dančo s valčíkom 
na klavíri. sympatické, keď si uvedo-
míme, že je nevidomý. Marek Kizak 
môže svojím výkonom na saxofóne 
pokojne konkurovať viacerým esám, 
ktoré sa práve tu v synagóge zaleskli.

Hlavne si uvedomme, že aj toto je 
Ružomberok, aj toto je jeho tvár. 

Nech už voľby túto sobotu dopadnú 
akokoľvek, poklady ukryté v hrudi 
nášho mesta, tvoria jeho podstatnú 
hodnotu. 

Výraz kumštu, majstrovstva, a za-
nietenia, presahuje poskakovanie 
politikov, ktoré bolo v týchto dňoch 
také aktuálne.

Je výsledkom množstva hodín dri-
ny a odhodlania. 

Život len tak nič nedáva, aj keď títo 
Majstri zadarmo rozdávajú...!

FOTO AUTOR

Iskoni bě Slovo - na počiatku bolo 
Slovo...

Mystické slová z Písma, ktoré fas-
cinujú teológov, priťahujú záujem 
umelcov.

Zároveň i prvé slová, ktoré Slovania 
mohli počuť vo svojom jazyku. 

Práve vďaka vierozvestcom Kon-
štantínovi a Metodovi. 

Dávna história v blízkej prítomnosti. 
Priblížená umeleckým stvárnením. 

Ale predovšetkým zrakom, srdcom 
a dušou umelca, hudobného sklada-
teľa, Pavla Kršku. Kultúrnemu živo-
tu v našom a svojom rodnom meste 
sa pripomenul cez oratórium Kon-
štantín a Metod. 

Kompaktné dielo reflektujúce pô-
sobenie solúnskych bratov na Veľkej 
Morave. Túto vokálno-inštrumentál-
nu skladbu určenú pre sólistov, zbor a 
organ si mohli Ružomberčania vypo-
čuť v nedeľu 16. februára v jezuitskom 
kostole Povýšenia sv. Kríža. 

Duchovný námet tu spája, ako už 
nie raz, autor Pavol Krška, do výraz-

Srdce a duša umelca

ného súladu s témou národnou.
Zdôrazňuje precitanie národa pre 

svoj jazyk, túžbu po jeho potrebe 
pre oslavu Boha a porozumeniu jeho 
Slovu. Mimoriadne historicky a litur-
gicky známym faktom, že sloviensky 
jazyk sa stal štvrtým bohoslužobným 
jazykom, sa potvrdila pozícia a dôleži-
tosť národa Slovienov v medzinárod-
nom meradle. Bohoslužobné knihy 
prijal pápež Hadrián II. a v hlavnom 
meste kresťanstva zaznela slávnost-
ne liturgia v jazyku Slovienov.

Akoby sprítomnenie tejto veľkej 
chvíle odráža jej lesk Krškovo orató-
rium. Slávnostný nadnesený tón tu 
koloruje dychovými nástrojmi. Ná-
ročnými dychovými partmi pozáun 
a trúbok vykresáva cestu pre suges-
tívne výrazy zboru. Napína výrazne 
plachty pre vietor organa, utišuje 
priestor pre výraz sólistov. Ako ka-
pitán trojsťažníka v búrlivých vlnách 
s istotou smerujúci k cieľu. Vo sviž-
nom tempe, sťaby filmového deja, 
tvaruje skicu historickej udalosti a 

volá na slávu Prozreteľnosti.
Vytvára moment dramaticej chvíle, 

podčiarkuje, zvýrazňuje.
Práve uprostred chrámového 

priestoru je pre poslucháča rozčlene-
nie hudobných plôch zvlášť pôsobi-
vé, keď hudba prichádza z viacerých 
smerov. Gradačná krivka dramatic-
kého výrazu sa pod rukami autora dá 
aj takto výraznejšie tvarovať.

Okúzľujúca atmosféra hudobnéhu 
výrazu priamo zasahuje srdce poslu-
cháča, ktorý prepuká do nadšeného 
aplauzu v závere tohto mimoriadne 
pôsobivého hudobného diela.

Náročnú produkciu tohto diela 
predstavil žilinský Chrámový spe-
vácky zbor La Familia, sólisti Zuza-
na Orlovská, Jozef Gráf a Marián 
Lukáč. Za organom Marián Muška, 
recitátor František Balún a dirigent 
Pavol Tužinský.

Pavol Krška patrí k najvýznamnej-
ším autorom a osobnostiam cirkev-
no-hudobného umenia na Sloven-
sku. Vyniká najmä ako autor veľkých 
chrámových vokálno-inštrumentál-
nych diel. K téme slovanstva a vie-
rozvestcov pristúpil už viackrát. Zlo-
žil aj viacero omší, za svoju tvorbu je 
držiteľom rôznych ocenení. 

Skladby v intervale ostatného roka 
sú uvádzané aj pri príležitosti 70. vý-
ročia jeho životného jubilea.

Talent, ktorý Pavol Krška cez svoje 
diela rozdáva, potešuje, obohacuje 
a nadchýňa. Kompas svojej sklada-
teľskej tvorby mal vždy smerovaný 
k Hospodinovi, a to bez ohľadu na 
dobu, v ktorej žil.

Odpočet svojho života Najvyššiemu 
aj v podobe zhodnotených talentov, 
bude môcť nehodný sluha Pavol raz 
statočne odovzdať...!

STANISLAV SUROVÝ, 
FOTO AUTOR

V divadelnej hre aj Ružomberčanka
Ak ste milovníkmi činoherného 

umenia, môžete sa prísť pozrieť 
do Partizánskej Ľupče na divadel-
né predstavenie Všetko o ženách v 
podaní Divadla z Truhlice zo Zlína. 
Bude v sobotu 29. februára o 19:00 
v miestnom kultúrnom dome. 

„Po septembrovej českej divadel-
nej návšteve na jarmoku do Parti-
zánskej Ľupče zavíta ďalší divadel-
ný súbor „od susedov“, a síce Di-
vadlo z Truhlice. Divákovi v Ľupči 
by však cudzí byť nemal. Založil ho 
totiž Jakub Janíček, ktorý touto 
návštevou prinesie trochu svojej 
radosti a práce z Čiech domov na 
„rodnú hrudu“ – uvádzajú organi-
zátori. „Ženy celé sú jedno veľké 
chodiace tajomstvo ukrývajúce ra-
dosti i strasti, poníženie aj pýchu, 
chlapov aj ženy, dcéry či synov... 
Roztomilá babička Rose to prizná-
va vo chvíli, kedy už vie, že týmto 
priznaním nikoho nepobúri. Ale čo 
keby to bolo inak? Čo keby mala 
každý deň každá žena možnosť po-
vedať presne to, čo si myslí? Keby 
ženy nedržalo na „uzde“ dobré vy-
chovanie, pýchu či závisť? Na tieto 
(a mnoho ďalších otázok) odpovie 
komédia Vše o Ženách.“ Všetko o 
Ženách chorvátskeho dramatika 
Mira Gavrana pred pätnástimi rok-

mi obletelo celý svet vrátane Česka 
a Slovenska. Mnoho slovenských a 
českých javísk pohľadom muža na 
ženský svet pobavilo tisícky divá-
kov a mnohé inscenácie bavia di-
vákov dodnes. Ako svoju v poradí 
druhú genderovú komédiu ju teraz 
prináša aj Divadlo z Truhlice. Pre 
ružomberského diváka by mohla 
byť táto hra zaujímavá aj tým, že 
jedna z herečiek (Júlia Kamhalová) 
je rodáčkou z nášho mesta. Ďalej 
sa predstavia: Nikola Hauerlan-
dová a Michaela Vrbová (ako hosť 
pôsobila aj v Lunterdle). Na scéne 
ich doplní Roman Straka. Ak by ste 
potrebovali o predstavení viac in-
formácií, dozviete sa ich na tel. č.: 
0903 500 980. 

Rôzne pohľady na dnešnú realitu
Občianske združenie RosArt a Ru-

žomberské divadlo RosaThea pozý-
vajú 29. februára o 19:00 do svojho 
Divadelného štúdia na Podhore 18 
na reprízu svojej najnovšej diva-
delnej inscenácie Solitarita z pera 
rumunskej dramatičky a režisérky 
Gianiny Cărbunariu. Hrajú: Alžbeta 
Jacková, Tatiana Ševčíková, Brigita 
Vrábeľová, Renát Haluška, Tomáš 
Bačkor. Réžia a dramaturgia: Ma-
rianna Stančoková.

MIM

Stanislav  
Surový
SPOLUPRACOVNÍK RH

Zachránite kozliatka pred vlkom?
Piate výročie populárnej dvoji-

ce Smejko a Tanculienka môžete 
osláviť najväčšími rozprávkovými a 
tanečnými hitmi 13. marca o 17:00 
vo Veľkej dvorane. 

„Pred hladným vlkom zachráni-
me Kozliatka aj Macka. Zase priletí 
náš večne opakujúci sa Papagáj 
a dedko príde vytiahnuť repku. 
Nových chrobáčikov vychováme s 
pesničkou Nonono tytyty, a tiež ich 
naučíme nový tanec Šlapy šlapy. 
Rozcvičíme Pecivála, rozpletieme 
Motáčika Popletáčika a vystrašíme 
Babu Jagu. Naučíme sa maľovať so 
Sestričkami farbičkami. Budeme si 
dávať pozor pred neokrôchancom 

Gundžulundžu a pomôžeme našej 
planéte pesničkou Naša Zem. Sa-
mozrejme, poriadne to roztočíme 
na nový tanečný hit Rozprávkový 
svet a zatancujeme si aj na overené 
pecky Šeja hoja a Bim, bam, bom. 
Nebudú chýbať motýlik Huncú-
lik, pán Lalalá, Bumbác a macko 
Duško.“ Smejko a Tanculienka vás 
v novej sezóne privítajú s novým 
žiarivým svietením, veľkolepou 
scénou a úplne novým predsta-
vením s najväčšími hitmi: Všetko 
najlepšie. Predstavenie je vhodné 
pre všetkých od 2 rokov. Vstupné 
je 10 eur. 

MIM
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KULTÚRA

Štvrtok 27. 2. o 19:00, piatok 28. 2. 
o 19:45, sobota 29. 2. o 17:30: TEM-
POS. Hudobný dokument rozpráva 
príbeh Patrika „Rytmusa“ Vrbovské-
ho. R: N. Kľujev, R. Kelemen, M. Kľu-
jev, hrajú: P. „Rytmus“ Vrbovský. Do-
kument, 90 min, MP 15+, SK, OV, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Štvrtok 27. 2. o 16:45, piatok 28. 2. o 17:30 a nedeľa 1. 3. o 19:00: SVIŇA. Film 
bol nakrútený na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa 
Arpáda Soltésza. Odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych golie-
rov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí. R: 
M. Čengel Solčanská, hrajú: J. Vajda, M. Igonda, D. Heriban, G. Marcinková, D. 
Mórová, B. Bystriansky, S. Tobiasz, J. Rybárik. Thriller, 98 min, MP 15+, SK, OV, 
2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Sobota 29. 2. o 19:30: FANTASY ISLAND. Fantasy Island je odľahlý luxusný 
rezort, v ktorom záhadný pán Roarke mení tajné sny svojich klientov na sku-
točnosť. R J. Wadlow , hrajú: M. Peña, Maggie Q, L. Hale, A. Stowell, M. Rooker. 
Horor, 109 min, MP 15+, USA, ST, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Sobota 29. 2. o  15:30: ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 /FROZEN 2/. Elsa, Anna, 
Olaf, Kristoff a Sven v dlho očakávanom pokračovaní úspešnej animovanej 
komédie štúdia Disney. R: Ch. Buck, J. Lee. Animovaný, rodinný, 94 min, MP, 
USA, SD, 2D projekcia, 3 eur. 

Nedeľa 1. 3. o 14:45: ĽADOVÁ SEZÓNA 3 /NORM OF THE NORTH: KING SI-
ZED ADVENTURE/. Ľadový medveď Norm spolu s nezničiteľnými lumíkmi je 
späť. Animovaná komédia, 90 min, MP, USA, SD, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Nedeľa 1. 3. o 16:45: VOLANIE DIVOCINY /THE CALL OF THE WILD/. Príbeh 
Bucka, psa hýčkaného svojím pánom a jeho rodinou. R: Ch. Sanders, hrajú: H. 
Ford, D. Stevens, O. Sy, K. Gillan, B. Whitford, C. Woodell. Rodinný, dobrodruž-
ný, 100 min, MP 12+, USA, ST, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Pondelok 2. 3. o 19:00: MALÉ ŽENY /LITTLE WOMEN/. Jo, Meg, Amy a Beth 
sú štyri dospievajúce sestry, ktoré snáď ani nemôžu byť viac odlišné. Roman-
tický, 134 min, MP 12+, USA, ST, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Utorok 3. 3.o 19:30: FANTASY ISLAND. Horor, 109 min, MP 15+, USA, ST, 2D 
projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Streda 4. 3. o 19:30: ROMÁN PRO POKROČILÉ. Aký je život rozvedených 
mužov oddelených naštvanou exmanželkou nielen od stola, postele, ale aj 
účtov? Ako zapôsobí rozvod na ich morálku a sebavedomie? R: Z. Marinovo-
vá, hrajú: M. Vašut, J. Čvančarová, V. Hybnerová, M. Etzler. Komédia, 95 min, 
MP 12+, CZ, OV, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Štvrtok 5. 3. a piatok 6. 3. o 17:00, Sobota 7. 3. (3D) a nedeľa 8. 3. o 14:30: 
VPRED /ONWARD/. Film nás zavedie do sveta fantázie, kde sa predstavia dva-
ja elfskí bratia, ktorí sa vydávajú na výpravu, aby zistili, či ešte vo svete existuje 
niečo magické. Rodinný, animovaný, komédia, 112 min, MP, USA, SD, 2D pro-
jekcia, 5 eur, 4 eur, 3D projekcia, 6 eur, 5 eur. 

Štvrtok 5. 3., piatok 6. 3. a sobota 7. 3. o 19:30: NEVIDITEĽNÝ /THE INVISIBLE 
MAN/. Keď Cecilia (E. Moss) pochopila, že chodí s psychopatom, bolo už, žiaľ, 
neskoro. Odrezaná od sveta v luxusnom sídle majetníckeho vynálezcu po-
chopí, že ak chce prežiť, musí ujsť. R: L. Whannell. Thriller, 124 min, MP 15+, 
USA, ST, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Sobota 7. 3. o  17:00: 1917. Schofield a  Blake, dvaja mladí vojaci britskej 
armády, sú počas bojov v prvej svetovej vojne vyslaní na takmer nemožnú 
misiu. Musia prekročiť frontovú líniu, preniknúť hlboko do nepriateľského 
územia a doručiť veliteľovi vyslanej jednotky dôležitú správu. R: S. Mendes. 
Historický, 119 min, MP 15+, USA/GB, ČT, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Nedeľa 8. 3. o 17:00: CHLAP NA STRIEDAČKU. Pätnásť rokov vydatá Zuzana 
jedného dňa zistí, že jej manžel Jiří má už dlhšiu dobu pomer s inou ženou. 
Zuzana neváha, rozhodne sa svoju sokyňu Lenku navštíviť a dať jej netradičný 
návrh. R: P. Záhradka, hrajú: J. Langmajer, I. Chýlková, I. Janžurová, L. Žáčková. 
Komédia, 112 min, MP 12+, CZ, OV, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

Nedeľa 8. 3. 19:30: SVIŇA. Thriller, 98 min, MP 15+, SK, OV, 2D projekcia, 5 
eur, 4 eur. 

Pondelok 9. 3. o  19:30: V  SIETI. Celovečerný dokument o zneužívaní detí 
na internete. Dokument, 90 min, MP 15+, SK/CZ,OV, 2D projekcia, 4 eur, pre 
členov FK 3 eur. 

Utorok 10. 3. o 19:30: BIELY, BIELY DEŇ /HVITUR, HVÍTUR DAGUR/. V odľah-
lom islandskom mestečku sa bývalý policajt vyrovnáva s  tragickou smrťou 
manželky, ktorá zomrela pred dvoma rokmi pri autonehode. R: H. Pálmason. 
Dráma, 109 min, MP 15+, Island/Dánsko/Švédsko, ČT, 2D projekcia, 4 eur, pre 
členov FK 3 eur. 

Štvrtok 12. 3. o 19:30, piatok 13. 3., sobota 14. 3. a nedeľa 15. 3. o 17:30: 3 
BOBULE. Honza (K. Hádek) a Klára (T. Ramba) sa stali majiteľmi vinárstva a 
rodičmi roztopašných dvojčiat. Každodenné starosti však dokážu byť občas 
nesmierne unavujúce, takže v manželstve im to teraz až tak neklape. Navyše, 
prichádza rozhodujúci čas vinárskeho roka – vinobranie. R: M. Kopp. Komé-
dia, 103 min, MP 12+, CZ, OV, 2D projekcia, 5 eur, 4 eur. 

 Vstupenky do kina si môžete kúpiť v pokladni kina Kultúra (Bernoláko-
va) polhodinu pred predstavením (tel. 044/431 36 36), alebo v Infor-
mačnom centre Ružomberok (Bernolákova, tel. 044/432 10 96), alebo 
prostredníctvom stránky kino.ruzomberok.sk, kde nájdete aj kompletný 
program kina Kultúra na celý mesiac, ako aj ďalšie zaujímavosti.

MIM

Zašlite vyplnenú tajničku krížovky na adresu redakcie, alebo e-mailom (re-
dakcia@rkhlas.sk). Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko a adresu. 
Výherca získa novú knižku o basketbale a upomienkové predmety MBK Ru-
žomberok. Z minulého čísla bola vyžrebovaná Inga Huntošová zo Žiliny. 
Blahoželáme! Cena ju čaká v redakcii RH. Tajničky z tohto čísla zasielajte do 
piatku 6. marca 2020. 

Správne vylúštenie tajničky z minulého vydania RH znelo: „Kto málo myslí, často sa mýli.“

KRÍŽOVKA

INZERCIA

KAM SA VYBRAŤ

FEBRUÁROVÉ OBJAVUJEME SVET 
– (27. 2.) - 9:30, Materské centrum 
Nevedko v Ružomberku (Björnsonov 
dom). Kurz je zameraný na rozvoj 
zmyslového vnímania, jemnej motori-
ky a sústredenia. 

EJ, ALE SME RÚČI CHLAPCI: ZBOJ-
NÍCKE TRADÍCIE – (27. 2.) - 10:00 - 11:00, 
Liptovské múzeum v  Ružomberku. 
Vstupné: 1,00 eur. Program pre prázdni-
nujúce deti. Info: 044/432 24 68. 

PRÁZDNINY U FULLU: SEDÍM NA 
KONÁRI A JE MI DOBRE – (27. 2.) - 10:30 
– 12:30, Galéria Ľ. Fullu v  Ružomberku. 
Vstupné: 3 eur. Tvorivá dielňa pre všetky 
prázdninujúce školopovinné deti. In-
fo: andrea.kapralikova@sng.sk. 

PRÁZDNINY U FULLU: FULLA-POR-
TRÉT – (27. 2.) - 14:30 - 16:30, Galéria 
Ľ. Fullu v  Ružomberku. Vstupné: 3,00 
eur. Tvorivá dielňa pre prázdninujúce 
školopovinné deti. 

LEP: TOXI DO NEZNÁMA – (27. 2.) - 
17:00, Galéria Ľ. Fullu v  Ružomberku. 
Vstup zdarma. Galéria Ľ. Fullu a OZ Fo-
tobežka pozývajú na diskusný podve-
čer na tému Smog v Ružomberku. Info: 
fotobezka.zuzana@gmail.com. 

RANNÝ ATELIÉR: PORTRÉT II. – (28. 
2.) - 9:00 - 10:30, Galéria Ľ. Fullu v Ru-
žomberku. Vstupné: 5,00 eur. Ranný 
ateliér pre dospelých. Rezervácie:  jo-
zef.matuska@sng.sk.  

PRÁZDNINY U FULLU: MAŇUŠKO-
VANIE 1. a 2. – (28. 2.) - 10:30 – 12:30, 
14:30 – 16:30. Galéria Ľ. Fullu v Ružom-
berku. Vstupné: 3,00 eur a  3,00 eur. 
Tvorivá dielňa pre prázdninujúce ško-
lopovinné deti. 

MALÉ VÝTVORY: EKO TAŠKA – (29. 
2.) - 10:30 - 12:00, Galéria Ľ. Fullu v Ru-
žomberku. Vstupné: 3,00 eur. Sobotná 
tvorivá dielňa pre deti 7+. Šijeme, priší-
vame, vyšívame, recyklujeme. Zhotoví-
me si tašku, akú nemá nik. Info: ruzom-
berok@sng.sk. 

SOLITARITA – (29. 2.) - 19:00, Divadel-
né štúdio RosArt v Ružomberku (Pod-
hora 18). Občianske združenie RosArt a 
Ružomberské divadlo RosaThea pozý-
vajú na reprízu svojej najnovšej diva-

delnej inscenácie Solitarita. Info: 0911 
316 096. 

PURNAMA, INNERSPHERE, PE-
ORTH: FLAME OF REBELLION TOUR 
2020 – (29. 2.) - 20:00, Piváreň Nové 
Korzo v  Ružomberku. Vstupné: 4,00 
eur. Koncert skupín Purnama (ČR), In-
nersphere (ČR) a Peorth (Nitra). 

ĎUMBIER 2043 m (Nízke Tatry) – (1. 
3.). Klub slovenských turistov Ružom-
berok organizuje výstup z Trangošky. 
Info: 0905 453 950. 

SMREKOVICA - ČERNOVÁ (Veľká 
Fatra) – (1. 3.) - 9:00. Turistický oddiel TJ 
Máj Černová pozýva na tradičný zimný 
prechod zo Smrekovice do Černovej. 

MFK RUŽOMBEROK – ZEMPLÍN MI-
CHALOVCE – (1. 3.) - 15:30, Futbalový 
štadión MFK Ružomberok. Vstupné: 
5,00 eur/3,00 eur. 21. kolo základnej 
časti futbalovej Fortuna ligy. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY ČLOVEK A VIE-
RA – (2. 3.) - 14:00, Univerzitná knižnica 
Katolíckej univerzity v  Ružomberku. 
Vstup zdarma. 

ANKAPANKA, POĎME SI ČÍTAŤ – (4. 
3.) - 9:00, Mestská knižnica Ružombe-
rok. Pásmo o čítaní pre materské školy. 
Podujatie sa koná pri príležitosti Týžd-
ňa slovenských knižníc. Info: 044/432 
20 05. 

PEVNÁ VÔĽA – (4. 3.) - 16:00, Mestská 
knižnica Ružomberok. Mestská knižni-
ca Ružomberok pozýva na prednášku 
Liby Chiary Hládekovej. 

VIAC NEŽ KVÍZ SO SLAVOM HLÁS-
NYM – (4. 3.) - 19:00, Elektra Music Club 
v Ružomberku (Podhora 28, bývalé Pa-
noptikum). Populárno - náučný kvíz 
bez porazených. 

PREDŠKOLÁCKA UNIVERZITA: MA-
LÝ ZVEDAVEC NA VYUČOVANÍ – (5. 
3.) - 7:45 - 8:30 a 8:40 – 9:25. Základ-
ná škola Bystrická cesta, elokované 
pracovisko Dončova 4. Riaditeľstvo 
Základnej školy Bystrická cesta, elo-
kované pracovisko Dončova 4 pozýva 
na Predškolácku univerzitu. Info: 0911 
174 342. 

ŠEPTUCHY: ALENA SABUCHOVÁ – 
(5. 3.) - 17:00, Mestská knižnica Ružom-

berok. Mestská knižnica Ružomberok 
pozýva na predstavenie knihy z finálo-
vej desiatky Anasoft Litera. 

KVÁSKOVANIE – (6. 3.) - 17:00, Mest-
ská knižnica Ružomberok. Mestská 
knižnica Ružomberok pozýva na pred-
nášku spojenú s ukážkami. Prednášku 
vedie Petra Mihoková. 

MBK RUŽOMBEROK – ŠBK ŠAMO-
RÍN – (7. 3.) - 17:00, Športová hala Ko-
niareň v  Ružomberku. Vstupné: 2,00 
eur/1,00 eur. Basketbalová extraliga 
žien. 

UŽ TI NIKDY NENALETÍM – (7. 3.) - 
18:00, Veľká dvorana KDAH v  Ružom-
berku. Vstupné: 19,00 eur. Divadlo 
Múza Teatro prináša veselú divadelnú 
komédiu. 

SUE VON HAL – (7. 3.) - 20:00, Čajov-
ňa Relax Club v Ružomberku. Vstupné 
dobrovoľné. Čajovňa Relax Club pozý-
va na koncert Sue Von Hal. 

XV. VÝSTUP NA VEĽKÝ CHOČ 1611 
m (Chočské vrchy) – (8. 3.). Klub nad-
šencov amatérskej cyklistiky Ružom-
berok organizuje XV. ročník výstupu na 
Veľký Choč při príležitosti MDŽ. Info: 
0907 227 379. 

MFK RUŽOMBEROK B – DUKLA 
BANSKÁ BYSTRICA – (8. 3.) - 10:30, 
Futbalový štadión MFK Ružomberok. 
Vstupné: 3,00 eur/2,00 eur. 18. kolo 2. 
futbalovej ligy. 

KVÍZOVÝ PONDELOK – (9. 3.) - 20:00, 
Arena Ružomberok. Arena Ružombe-
rok pozýva na Kvízový pondelok. 

III. FULLA PIANO 4 HANDS – (12. 3.). 
Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ru-
žomberku (Mederlyho vila, Námestie 
A. Hlinku 14). III. ročník súťaže v štvor-
ručnej hre na klavíri pre žiakov I. a II. 
stupňa a ŠPD ZUŠ. Info: 0903 488 985. 

 
 RUZOMBEROK.SK

Zaslaním vylúštenej tajničky krížovky v Ružomberskom hlase súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre vydavateľa RH - 
spoločnosť Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s., Bernolákova 1, Ružomberok, IČO: 360 10 456 - výhradne len na účely zaradenia 
do žrebovania o výhru, ako aj so zverejnením vášho mena, priezviska a miesta bydliska v prípade výhry. Váš súhlas je potrebný z 
dôvodu novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá vstúpila do platnosti 25. mája 2018.

Radi privítame všetky dievčatá, 
ročník narodenia 2010, 2011, 

2012, ktoré majú záujem a chcú 
hrať basketbal v prípravke MBK 

Ružomberok, ktorá sa koná pravi-
delne  v telocvični na ZŠ Zarevúca, 
každý utorok a štvrtok v čase od 

16.00 do 17.00. 
Tešíme sa na vás!!!!
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SERVIS

Na stránkach Ružomberského hlasu vás informujeme o otvára-
cích hodinách a kontaktoch niektorých športovísk, verejných, 
kultúrnych a iných inštitúcií. Informácie pravidelne aktualizuje-
me podľa ročných období či školských prázdnin. 

MESTSKÁ PLAVÁREŇ. Otváracie hodiny: pondelok - pia-
tok:8:00-12:00, 13:00 – 16:00, 18:30 – 21:00; sobota - nedeľa: 9:00 
– 19:00. Návštevníci sú vo vode pondelok – piatok do 20:30, sobota 
– nedeľa do 18:30. Vstupné: deti do 6 rokov: vstup voľný; deti do 15 
rokov, dôchodcovia a ZŤP: 1,30 eur/max. 2 hod.; dospelí: 2,00 eur/
max. 2 hod.; 10-vstupová permanentka dospelí: 17,00 eur; 20-vstu-
pová permanentka dospelí: 30,00 eur; 10-vstupová permanentka 
deti, dôchodcovia, ZŤP: 11,00 eur; 20-vstupová permanentka deti, 
dôchodcovia, ZŤP: 20,00 eur. Zvýhodnené vstupy: celodenný vstup 
deti, dôchodcovia, ZŤP: 2,60 eur; celodenný vstup dospelí: 4,00 
eur; rodinný vstup 1 (2 dospelí + 2 deti): 5,00 eur; rodinný vstup 2 
(2 dospelí + 1 dieťa): 4,00 eur; zamestnanci polície, hasičského zbo-
ru, záchrannej služby a darcovia krvi: 50% zľava.Prenájom bazéna: 
60,00 eur/1 hod.Záloha na zámku: 2,00 eur. Kontakt: +421 44 430 
32 84, e-mail: mailto:info@cztrk.sk

ZIMNÝ ŠTADIÓN. Verejné korčuľovanie (september – marec): 
streda: 17:45 – 18:45; nedeľa: 15:15 – 16:15, 16:30 – 17:30, 17:45 – 
18:45. Vstupné: deti do 10 rokov: 1 eur; dospelí a deti nad 10 rokov: 
2 eur. Kontakt: tel.: 0905 735 626 (v pracovných dňoch od 08:00 
do 14:00), e-mail: elitcentrum@gmail.com, Radlinského 10, 03401 
Ružomberok. 

SKATEPARK. V zimnom období od 15. novembra do 15. marca a 
počas technických odstávok je park uzavretý.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO (ČUTKOVSKÁ DOLINA). Prevádzka 
(verejnosť alebo pre záujemcov prihlásených u správcu): pondelok 
– streda: 10:00 – 18:00, štvrtok – piatok: 13:00 – 21:00, sobota – ne-
deľa: 12:00 – 19:00. Cenník: za vydanie mobiliáru v čase určenom 
pre verejnosť (bránky, siete, stojany, lopty...) sa účtuje jednotná su-
ma pre právnickú osobu, fyzickú osobu a verejnosť – 3 eur/ks.Cena 
za užívanie MI je stanovená na 13 eur/hod. V uvedenej cene je za-
počítaný aj mobiliár, potrebný na vykonávanie športových aktivít 
uskutočňovaných na MI.

KULTÚRNY DOM ANDREJA HLINKU. Kontakt: A. Bernoláka 1, 

034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 432 10 96, e-mail (programy): 
zachova@kdah.sk.  

INFORMAČNÉ CENTRUM RUŽOMBEROK. Otváracie hodiny (do 
31. 3.): pondelok – piatok: 9:00 – 18:00; sobota: 9:00 – 13:00. Kon-
takt: tel.: +42144 432 10 96, 0915 935 941, e-mail: info@ruzombe-
rok.eu, info@ruzomberok.sk.  

DOM UNESCO VLKOLÍNEC. Kontakt: tel.: 0918 596 432, e-mail: 
info@vlkolinec.sk.  

MESTSKÁ TELEVÍZIA RUŽOMBEROK. Kontakt: A. Bernoláka 1, 
034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 431 36 01, fax: + 421 44 431 36 
04, e-mail: info@mtr.sk.

RUŽOMBERSKÝ HLAS. Kontakt - redakcia: Námestie slobody 10, 
Björnsonov dom, 034 01 Ružomberok. www.rkhlas.sk, 0907 842 
656, 0918 344 358, 0905 849 453, redakcia@rkhlas.sk.

MESTSKÁ KNIŽNICA RUŽOMBEROK. Výpožičné hodiny: hlavná 
knižnica Podhora 33: pondelok:10:00 – 17:00, utorok – piatok:8:00 
– 17:00; pobočka SNP, Bystrická 2:streda - piatok:9:00 – 17:00 (obed-
ňajšia prestávka:12:00 – 12:30); pobočka Sládkovičova, ZŠ Sládkovi-
čova 10: utorok: 8:00 – 16:00; pobočka Černová, ZŠ Černová, ul. Čer-
novských martýrov 29: pondelok:12:00 – 16:00; pobočka Biely Potok, 
Kultúrny dom Biely Potok: streda:12:00 – 16:00. Kontakt: Podhora 33, 
034 01 Ružomberok, e-mail: info@kniznicark.sk, tel.: +421 44 432 20 
05 - odd. beletrie, 0917 714060 - odd. náučnej literatúry. 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA KU. Výpožičné hodiny: pondelok – pia-
tok: 7:30 – 18:00. Kontakt: Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ru-
žomberok, e-mail: kniznica@ku.sk, kontakt k výpožičnému pultu: 
0905 290 110. 

LIPTOVSKÉ MÚZEUM RUŽOMBEROK. Otváracie hodiny (do 15. 
3.): pondelok – piatok: 8:00 – 16:00; sobota – nedeľa: len pre vopred 
(2 - 3 dni) ohlásené skupiny návštevníkov (min. 10 osôb). Vstupné 
(všetky expozície): deti do 6 rokov: vstup voľný; deti 7 – 15 rokov, 
študenti 19 – 26 rokov, dôchodcovia nad 60 rokov, ZŤP: 1,50 eur; 
dospelí: 3 eur. Zľavy: regionálna zľava: 2,50 eur; viacdetné rodiny (2 
dospelí a 3 a viac detí) - vstupné za 2 dospelých a 2 deti, ďalšie deti 
vstup voľný: 9 eur; sprievodca ZŤP: vstup voľný. Kontakt: Námestie 
Š. N. Hýroša 10,Ružomberok, tel.: +421 44 432 24 68, 0907 847 232, 

fax: +421 44  430 35 32, e-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk, 
kultura.lmr@gmail.com. 

GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU. Otváracie hodiny: utorok – nedeľa: 
10:00 – 17:30. Vstupné (celá galéria): dospelí: 2 eur; študenti, dô-
chodcovia, ZŤP: 1,40 eur; ITIC, ISIC, EURO: 1,40 eur; žiaci ZŠ: 1 eur; 
fotografovanie bez blesku: 2 eur; lektorský výklad: 3 eur; deti do 6 
rokov, držitelia karty ICOM, AICA a novinárskych preukazov, štu-
denti výtvarného zamerania: vstup voľný. Kontakt: Makovického 1, 
034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 432 48 67. 

MESTSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB RUŽOMBEROK. Kontakt: Poľ-
ná 49, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 908 963 013, e-mail: info@
mbkruzomberok.sk. 

MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB RUŽOMBEROK. Kontakt: Žilinská 
cesta 21, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 432 25 06, fax: +421 44 
432 35 89, e-mail: sekretariat@mfkruzomberok.sk. 

MESTSKÝ ÚRAD RUŽOMBEROK. Úradné hodiny: pondelok, uto-

rok a štvrtok: 8:00 – 15:00; streda: 8:00 – 16:00; piatok: 8:00 – 14:00; 
obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:30. Kontakt: Námestie A. Hlinku 1, 
034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 431 44 22, e-mail: ruzomberok@
ruzomberok.sk, podateľňa mestského úradu:podatelna@ruzom-
berok.sk. Primátor mesta: Igor Čombor; kancelária primátora: tel.: 
+421 44  431 44 23, e-mail: simona.janosova@ruzomberok.sk; 
asistent primátora: tel.: +421 44 431 44 89, 0902 541 202, e-mail: 
prazenica@ruzomberok.sk; hovorca primátora: +421 44 431 44 23, 
0905 624  030, e-mail: viktor.mydlo@ruzomberok.sk. 1. zástupca 
primátora mesta: Michal Lazár: e-mail: michal.lazar@ruzomberok.
sk; sekretariát 1. zástupcu primátora: tel.: +421 44 431 44 85, e-ma-
il: lydia.fricova@ruzomberok.sk. 2. zástupca primátora mesta: Ján 
Bednárik: e-mail: jan.bednarik@ruzomberok.sk; sekretariát 2. zá-
stupcu primátora: tel.: + 421 44 431 44 29, e-mail: jana.gazdikova@
ruzomberok.sk. 

MESTSKÁ POLÍCIA RUŽOMBEROK. Kontakt: A. Bernoláka 44, 
034 01 Ružomberok; operačné pracovisko: tiesňové (bezplatné) 
volanie: 159, tel.: +421 44 432 28 00, +421 44 431 44 50, 0915 
572 077, e-mail: msp@ruzomberok.sk; náčelník MsP: +421 44 431 
44 60, 0905 257 499, e-mail: stromko@ruzomberok.sk; asistentka 
náčelníka MsP: tel.: +421 44 431 44 59, 905 720 551, e-mail: targo-
sova@ruzomberok.sk. 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU RUŽOMBE-
ROK. Stránkové hodiny (Námestie slobody 2): občianske preuka-
zy, cestovné doklady, vodičské preukazy a evidencia vozidiel: pon-
delok, utorok a štvrtok: 8:00 – 15:00; streda: 8:00 – 17:00; piatok: 
8:00 – 14:00; zbrojné preukazy: pondelok: 8:00 – 15:00, utorok: 
8:00 – 12:00; streda: 8:00 – 17:00, štvrtok – nestránkový deň; pia-
tok: 8:00 – 14:00; konzultácie vo veciach organizácie dopravy, do-
pravno-technických riešení a dopravno-bezpečnostných situácií 
pozemných komunikácií na Okresnom dopravnom inšpektoráte 
(Námestie slobody 2): pondelok a  streda: 13:00 – 15:00. Kontro-
la a ohliadka vozidiel (parkovisko medzi Obchodnou akadémiou 
a Školou úžitkového výtvarníctva): pondelok a streda: 8:30 a 13:00; 
utorok, štvrtok a piatok: 8:30. Kontakt: Námestie slobody 2, 034 01, 
Ružomberok, tel.: 0961 483 101, fax: 0961 483 109. 

POLÍCIA SR – OBVODNÉ ODDELENIE PZ RUŽOMBEROK. Strán-
kové hodiny: nonstop. Kontakt: Námestie A. Hlinku 1875/54, 034 
01 Ružomberok, tel.: 0961 483 705, núdzová linka: 158, integrova-
ný záchranný systém: 112. 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK. Úradné hodiny: pondelok, 
utorok a štvrtok: 8:00 – 15:00; streda: 8:00 – 17:00; piatok: 8:00 – 
14:00. Pracoviská: Námestie A. Hlinku 74: Katastrálny odbor, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Pozemkový a lesný odbor; A. 
Bernoláka 25: Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
Kontakt (sídlo úradu): Dončova 11, Ružomberok, tel.: +421 44 430 
09 05 fax: +421 44 432 28 71. 

ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK – FA-
KULTNÁ NEMOCNICA. Kontakt: Areál ÚVN1, ul. gen. Miloša Vesela 
21, 034 26 Ružomberok; Areál UVN2, ul. Považská 2, 034 01 Ružom-
berok, infolinka ÚVN: +421 44  438 29 29. Pohotovostná služba - 
ústavná pohotovostná služba je v prevádzke denne 15:30 - 07:00. 
Kontakty: Klinika vnútorného lekárstva: +421 44 438 25 91, Klinika 
infektológie: +421 44 438 22 63, Klinika neurológie: +421 44 438 
24 58, Detská klinika: +421 44 438 23 53, Klinika gynekologicko-
-pôrodnícka: +421 44  438 23 76, Klinika chirurgie: +421 44  438 
28 04, Klinika ortopédie a úrazovej chirurgie: +421 44 438 28 05, 
Klinika ORL: +421 44 438 25 59, Klinika oftalmológie: +421 44 438 

28 97, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny: +421 44 438 
26 23, Klinika radiačnej a klinickej onkológie: +421 44 438 22 39, Od-
delenie psychiatrie: +421 44 438 25 11, Oddelenie dermatovenero-
logické: +421 44 4382793 (sobota,nedeľa), Pracovisko pneumológie 
a ftizeológie: +421 44 438 22 71, Klinika rádiológie: +421 44 438 27 
27, Oddelenie stomatológie: +421 44 438 27 65. Zubná pohotovosť: 
pondelok – piatok: 15:30 – 19:00, sobota – nedeľa: 7:30 - 12:00. Du-
chovné služby (Areál nemocnice na ulici gen. Vesela 21: svätá omša: 
pondelok, utorok, streda, piatok a sobota o 15:40, modlitba štvr-
tok a nedeľa o cca 15:00, prednášky o evanjelizácii: denne o 15:00 
okrem soboty; Areál nemocnice na ulici Považská 2: svätá omša: 
štvrtok o 15:15 a nedeľa o 10:30. Služby mediátora: Pacienti a ich 
príbuzní, ktorí majú pocit, že im alebo ich blízkym nebola správne 
poskytnutá zdravotná starostlivosť, alebo sa domnievajú, že došlo 
k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti, prípadne nie sú spokojní s 
prístupom ošetrujúceho lekára alebo iného zdravotníckeho perso-
nálu, môžu v čase od 8:00 do 10:00 kontaktovať mediátorku, ktorá 
má praktické skúsenosti s legislatívou v zdravotníctve a pracuje 
v nemocnici od roku 2008 na úseku zdravotnej starostlivosti ako 
odborný referent. Kontakt: +421 44 438 24 34, mediator@uvn.sk.

KATOLÍCKA UNIVERZITA. Kontakt: Hrabovská cesta 1A, 034 01  Ru-
žomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail:info@ku.sk, press@ku.sk. 

MONDI SCP. Kontakt: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, tel.: 
+421 44 436 22 22, e-mail: mondi.scp@mondigroup.com. 

ŽELEZNIČNÁ STANICA. Kontakt: ul. Hlavná stanica 1, Ružombe-
rok, tel.: +421 44 229 7490, e-mail: ZST.Ruzomberok@zsr.sk. 

AUTOBUSOVÁ STANICA. Otváracie hodiny zákazníckeho cen-
tra/predajného miesta: pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7:00 – 
15:30; streda: 7:00 – 16:30. Kontakt: J. Kačku 1, Likavka, tel.: +421 
44 431 46 52.  

POŠTA. Otváracie hodiny: Hlavná pošta, A. Bernoláka – Ružomberok 
1: pondelok – piatok: 8:00 – 18:00, sobota: 8:00 – 11:00; HM Tesco, Hra-
bovská cesta – Ružomberok 5: pondelok – piatok: 9:00 – 19:00, sobota, 
nedeľa: 9:00 – 19:00 s prestávkou od 12:00 do 12:30; Bystrická cesta – 
Ružomberok 4: pondelok – piatok: 7:30 – 17:00 s prestávkou od 12:00 
do 12:30, sobota: 8:00 – 11:00; Biely Potok – Ružomberok 3: pondelok, 
utorok, štvrtok a piatok: 7:30 – 15:00 s prestávkou od 11:30 do 13:30, 
streda: 7:30 – 17:00 s prestávkou od 11:30 do 13:00. Kontakt (Ružom-
berok 1, A. Bernoláka): tel.: +421 44 432 22 36. 

AMBULATNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA. Pre dospelých: ÚVN 
SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, ul. Gen. M. Vesela, v pra-
covných dňoch 16:00 – 22:00, cez víkendy 7:00 – 22:00; pre deti 
a dorast: Hurbanova 5, v pracovných dňoch: 16:00 – 22:00, cez ví-
kendy 7:00 – 22:00. 

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ. Žilinský samosprávny kraj aktu-
álne uvádza, že pre okres Ružomberok nie je určená lekárenská 
pohotovostná služba. Najbližšiu otvorenú lekáreň po zadaní vašej 
polohy nájdete na www.otvorenalekaren.sk. Podľa našich informá-
cií však môžete každodenne (aj cez víkendy) navštíviť tieto lekárne: 
Lekáreň Schneider, HM Tesco: 9:00 - 20:00, Lekáreň Benu, OC Adria, 
Podhora: 8:00 – 20:00, Lekáreň Dr. Max v Kauflande: 8:00 – 20:00. 

ROZMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV NA 
NAJBLIŽŠIE OBDOBIE. Rozmiestnenie veľkokapacitných kontaj-
nerov pre rok 2020 ešte nie je zverejnené, pretože začína vždy až 
od 17. týždňa kalendárneho roka. Môžete však zatiaľ využiť zberný 
dvor v areáli Technických služieb Ružomberok, a. s. (Pivovarská 9), 
v ktorom môžete bezplatne odovzdať odpad v pondelok, stredu, 
piatok (10:00 – 16:00) a  v sobotu (9:00 – 15:00). Pozor – pre rok 
2020 TS pristúpili k úprave prevádzkových hodín Zberného dvora 
odpadov (v nedeľu je zatvorené). Drobný stavebný odpad a veľko-
objemový odpad je možné uložiť v množstve do 150 kg ročne za 1 
osobu, maximálne však 500 kg na jednu bytovú jednotku. Odpad 
uložený nad stanovený rámec je spoplatnený podľa aktuálneho 
cenníka. Drevený odpad (skrine, komody a pod.) je vhodné pred 
uložením rozobrať na menšie časti a odstrániť separovateľné zlož-
ky (sklo). Ostatné zložky separovaného zberu (plast, papier, sklo, 
tetrapacky, kovové obaly, pneumatiky, akumulátory a batérie, po-
užité oleje, elektrospotrebiče a svetelné zdroje) môžete ukladať na 
zbernom dvore bezplatne.

Zverejnené údaje platia v termíne vydania tohto čísla RH.  
MIM

RUŽOMBERSKÝ HLAS

Načítaním tohto QR kódu sa 
dostanete na oficiálnu internetovú 
stránku novín vášho domova.

KULTÚRNY DOM
ANDREJA HLINKU, A.S.

Načítaním tohto QR kódu sa 
dostanete na webstránku kultura.
ruzomberok.sk.

MESTSKÝ ÚRAD
RUŽOMBEROK

Načítaním tohto QR kódu sa 
dostanete na stránku oddelení 
mestského úradu.

MESTSKÁ TELEVÍZIA
RUŽOMBEROK (MTR)

Načítaním tohto QR kódu sa 
dostanete na webstránku Mestskej 
televízie Ružomberok mtr.sk.

QR KÓDY, KTORÉ SA VÁM ZÍDU... | ich použitie je veľmi jednoduché - načítajte ich do svojho mobilného telefónu, alebo tabletu, a budete okamžite presmerovaní na danú webstránku

AKTUÁLNE INFO A UŽITOČNÉ KONTAKTY
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FUTBALISTI A BASKETBALISTKY RUŽOMBERKA POZÝVAJÚ FANÚŠIKOV NA DOMÁCE ZÁPASY

MBK Ružomberok
ŠBK Šamorín
19. kolo extraligy žien, ŠH Koniareň
SOBOTA 7.3. o 17:00, vstupné: 2,00/1,00 eur

MFK Ružomberok B
Dukla B. Bystrica
18. kolo 2. ligy, štadión MFK
NEDEĽA 8.3. o 10:30, vstupné 3,00 eur

MFK Ružomberok
Zemplín Michalovce
21. kolo Fortuna ligy, štadión MFK
NEDEĽA 1.3. o 15:30, vstupné 5,00/3,00 eur

Remíza nič nerieši,
v nedeľu pôjde o všetko!

píše Michal Paška
foto Rudolf Maškurica

Futbalisti MFK Ružom-
berok si jedinú výhru 
na domácom štadióne 
pripísali hneď v prvom 
kole. 

MFK RUŽOMBEROK

To bol však ešte 21. júl 2019, keď 
najtesnejším rozdielom zdolali 
Nitru...

Ani v sobotu 22. februára 2020 
sa zverenci Jána Haspru a Mareka 
Saparu netešili z plného bodového 
zisku. V zápase s Dunajskou Stre-
dou 1329 divákov gól nevidelo, Ruža 
doma dosiahla nerozhodný výsledok 
šiestykrát za sebou. 
 
Diváci sa nenudili

Prvá situácia, ktorá stála za 
zmienku, prišla v 9. minúte, keď náš 

brankár Macík dobre vybehol pred 
Divkovičom a zmaril tak šancu. 
„Matúš Macík!,“ poďakoval vzápätí 
aktívny Fanklub Concordia 1906. 
Podobná situácia sa opakovala o päť 
minút: loptu stratil Twardzik, čo 
hostia rýchlo využili, až sa k zakon-
čeniu chystal Ramirez. Náš brankár 
včas vybehol a prízemná strela mí-
ňala priestor jeho brány. Twardzik 
krátko na to napravil svoju chybu, 
keď asi z 30 metrov výborne vypálil 
a na brvne nechal pečiatku. V 24. 
minúte po rohovom kope Gerec 
triafal do hradby tiel a po rovnakej 
situácii v 32. minúte mieril nepres-
ne aj Almási. Po piatich minútach 
sa Zsigmund dostal k výbornému 
zakončeniu, no brankár hostí mu na 
dvakrát prekazil radosť. Ešte pred 
odchodom do šatní Twardzikov 
center pekne našiel hlavu Almásiho, 
no lopta si nenašla cestu do siete, 
ale tesne nad brvno.

Po hodine hry Bobčekova práca 
na ľavej strane ihriska skončila 
prihrávkou voľnému Kostandinovi, 
Beskorovainyi jeho zakončenie zblo-
koval v poslednej chvíli. Nasledovali 
tri zblokované strely našich hráčov, 
ani jedna si cestu do cieľa nenašla. 
„Ruža, do toho!,“ nevzdávali to 
fanúšikovia a ani hráči v oranžových 
dresoch, no zakončenie Zsigmunda 
gól neprinieslo. Našťastie pre nás, 
gól nepadol vzápätí ani na opačnej 
strane, keď Macík zasahoval po 
strele Schäfera. V 72. minúte Macík 
vybehol z brány, situáciu pri snahe 
Kalmára zachraňoval Čurma:  lop-
tu po jeho riskantnom zákroku 
zastavila až žrď. Do konca riadneho 
hracieho času zostávala minúta, keď 
bol po druhej žltej karte vylúčený 
Schäfer. Arbiter nadstavil tri minú-
ty, počas nich strelu Takáča z mier-
neho uhla vyrazil brankár hostí. 
 
Návrat na domácu pôdu

Náš bývalý kapitán Dominik Kruž-
liak mal kapitánsku pásku i na ruká-
ve dresu Dunajskej Stredy, ktorá je 
jeho aktuálnym pôsobiskom.  
„Tešil som sa sem, prežil som tu 
pekné chvíle. Ako odchovanec tu 
poznám veľa ľudí, tešil som sa 
domov,“ nezakrýval „Domino“ 
svoje pozitívne pocity a poskytol aj 
svoj pohľad na zápas. „Vedeli sme, 

že to bude ťažké. Ružomberok má 
kvalitný, behavý tím. Ani neviem, 
či sme mali nejakú vážnejšiu šancu, 
domáci áno. Myslím, že v defenzíve 
sme celkom dobre pracovali, ale v 
ofenzíve to bolo málo, na tom musí-
me zapracovať,“ priznal kriticky do 
vlastných radov.

Zdalo sa nám, že so ziskom bodu 
môže byť viac spokojnejší tím zo Žit-
ného ostrova, ako Ružomberok. „Do 
každého stretnutia ideme s cieľom 
vyhrať, ale keď si to zhodnotíme, 
s bodom sme asi spokojnejší my. 
V útoku nám chýba niečo navyše. 
Neostáva nám nič iné, len makať.“ 
 
Nebolo brvno vyššie?

„S výsledkom určite nie sme spo-
kojní... Chýbalo nám to „šťastíčko“ 
na konci. Mali sme dosť šancí dať 
gól, nakoniec sme mali aj šťastie, že 
sme si loptu odrazili na žrď. Urobili 
sme všetko pre to, aby sme dali gól, 
no nepadá nám to tam,“ hovoril 
Filip Twardzik, pri absencii Jána 
Masla náš kapitán. Ako videl svoju 
vydarenú strelu, ktorá opečiatko-
vala brvno? „Úprimne? Loptu som 
už videl v bráne. Musím sa ísť na to 
brvno opäť pozrieť, či nie je vyššie, 
ako normálne,“ usmial sa, no strata 
dvoch bodov na domácom trávniku 

ho mrzela.
Rovnako i jeho spoluhráča Mareka 

Zsigmunda. „Chceli sme vyhrať, 
mali sme na tri body, no nedarí sa 
nám skórovať. Dnes sme boli lepší, 
boli sme v pokutovom území, ale 
nie a nie to padnúť. V koncovke 
musíme byť pokojnejší. Musíme 
makať ďalej, aby sme sa dostali do 
prvej šestky.“ 
 
Na Michalovce sa vyhecujú

Práve pre umiestnenie v prvej šest-
ke tabuľky bude mimoriadne dôležitý 
už najbližší zápas. Ružomberok ho 
opäť odohrá na domácom trávniku. 
Už počas tejto nedele (1. marca 
2020) si zmeria sily s Michalovcami, 
úvodný výkop je o 15:30 hod. Pôjde 
o „šesťbodové“ zápolenie, ktorého 
dôležitosť si uvedomuje aj ružom-
berská šatňa. Zvlášť po remízovom 
stretnutí s Dunajskou Stredou...

„Na Michalovce sa nám treba 
zodpovedne pripraviť a získať tri 
body. Vyzerá to tak, že to bude 
kľúčový zápas celej sezóny. My sa 
však tešíme, hráme doma. Verím, že 
vyjde počasie a príde nás podporiť 
čo najviac ľudí. To sú stretnutia, 
na ktoré sa človek musí vyhecovať 
a také chutia najlepšie. Aj touto 
cestou pozývame našich fanúšikov,“ 

povedal brankár Matúš Macík, ktorý 
sa v bráne Ruže predstavil po pauze 
zapríčinenej zranením. 
 
Hlasy trénerov

Ján Haspra, Ružomberok: „V zá-
pase mi chýbalo väčšie tempo, bolo 
to dosť rozkúskované. Nevedeli sme 
sa dosť do toho, aby hra mala spád. 
Prvý polčas to bolo veľmi vyrov-
nané. Pred druhým polčasom bolo 
zrejmé, že sa zrejme rozhodne jed-
ným gólom, ktorý nakoniec nepadol 
ani v druhom polčase. Tento bod 
nám ukázal to, že proti Michalov-
ciam pôjde o všetko. Ak zvíťazíme, 
dostaneme sa do prvej šestky. Už od 
dnešného dňa sa musíme sústrediť 
na ďalší zápas.“

Marino Cristóvao Hélder, Dunaj-
ská Streda: „Bol to veľmi dobrý a 
intenzívny zápas dvoch rozdielnych 
polčasov, obidvaja chceli vyhrať. 
Prvý bol vyrovnaný, po jednej veľkej 
šanci na obidvoch stranách. V 
druhom polčase sme mali väčšie dr-
žanie lopty a vytvárali sme si lepšie 
pozície. Je to asi zaslúžená remíza. 
Nik si nezaslúžil prehrať. Obidva 
tímy sa síce snažili vyhrať, ale takto 
je to spravodlivé.“

© KDAH, a.s. 2020

Žlté karty: 32. Macík, 67. Čurma – 
32. Ramirez, 59. Davis, 77. Schäfer, 
85. Beskorovainyi. Červená karta: 
89. Schäfer (po druhej žltej karte). 
Rozhodcovia: Očenáš – Ádám, Perát. 
Divákov: 1329. 
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, 
Mário Mrva, Twardzik – Kojnok, Kosta-
dinov, Zsigmund, Takáč, Kmeť (57. T. 
Bobček) – Gerec, Almási (71. Regáli). 
FC DAC 1904 Dunajská Streda: 
Száraz – Kružliak (64. Kalmár), Šimič, 
Beskorovainyi – Rodolfo, Schafer, 
M. Vida, Davis – Fábry (73. Čmelík) – 
Ramirez (46. Balič), Divkovič.

MFK RUŽOMBEROK
DAC DUNAJSKÁ STREDA

0:0

ZSIGMUND  éééé
MACÍK  éééé
TWARDZIK  ééé

NAJLEPŠÍ HRÁČI MFK RUŽOMBEROK 
PODĽA REDAKCIE (TOP VÝKON = 5 HVIEZDIČIEK)

Fortuna liga - 20. kolo

Kto čakal zaujímavú zápletku, bol 
sklamaný. Nielenže zápasu Ru-
žomberok – Dunajská Streda (0:0) 
chýbala gólová šťava, ale ani hra 
nemohla pohladiť dušu futbalové-
ho fanúšika. Celý príbeh sa zväčša 
odohrával medzi šestnástkami, keď 
do nich oba tímy dosť málo nakuk-
li. Viac sa o tri body snažila domáca 
družina, lenže ofenzíva bola jalová. 
Jej hlavní nositelia útočníci Almási 
a Gerec nenachádzali riešenia ako 

Zatiaľ na jar dva body, s Michalovcami musia byť tri
píše Ján Svrček

preľstiť kompaktnú obranu muž-
stva zo Žitného ostrova. Chýbala 
im aj väčšia iskra v oku a v pohybe. 
Absentoval takisto hráč schopný in-
dividuálnym prienikom prečísliť sú-
pera. Oživenie do útoku priniesol až 
striedajúci T. Bobček, ktorý sa sna-
žil o priamočiarosť a jednoduchosť. 
Práve po jeho prieniku sa zrodila asi 
najväčšia príležitosť Ruže, keď gólo-
vú trefu Kostadinova z odkrytej brá-
ny vytesnil obranca Beskorovajnij. 

Čo sa týka Dunajskej Stredy, pod 
Čebraťom sme boli zvyknutí na iné 
predstavenie, hlavne na útočnú atrak-

tivitu. Mužstvo pod vedením nového 
kouča Portugalčana Heldera Christo-
vaoa momentálne určite nie je vo svojej 
koži. Do jedinej akcie, z ktorej DAC 
mohol udrieť, ho prihrávkou naštarto-
val náš kapitán Twardzik. Vzhľadom 
na obojstrannú útočnú diétu, ťažko 
mohol duel inak skončiť ako bezgó-
lovo. Škoda, DAC u nás vyrukoval s 
takým formátom, ktorý sa dal zdolať. 

Naši futbalisti jar otvorili dvomi 
remízami. Jednej i druhej, hoci v 
Zlatých Moravciach proti Seredi 
dvakrát viedli a dva body im uleteli 
až v 3. minúte nadstaveného času, 

Ladislav Almási (na snímke druhý zľava) v súboji o loptu s hráčmi Dunajskej Stredy. V pozadí vľavo Tihomir 
Kostadinov. V zápase sa napriek viacerým sľubných príležitostiam nepodarilo Ružomberku skórovať, a keďže 
čisté konto si postrážil aj náš brankár Matúš Macík, duel sa skončil bezgólovou remízou.i

KOMENTÁR

dal tréner Ján Haspra prívlastok 
spravodlivá. Tak, ako si mužstvo 
pripísalo dva body, pri kúsku šťas-
tia a vyššej efektivite ich mohlo byť 
aj poltucet. To je už ale minulosť a 
treba sa sústrediť, ako povedal Filip 
Twardzik, na nedeľu, na malé finá-
le s Michalovcami. Tento deň bude 
nevyhnuté v kronikách opraviť, že 
Ružomberok naposledy doma vyhral 
21. júla 2019, keď zdolal Nitru (1:0).

Aj dve kolá pred koncom je jasné, 
že len polovica miesteniek je ob-
sadená a o zvyšné tri sa bude tuho 
bojovať až do 7. marca. Kým Slovan, 

Žilina a Dunajská Streda majú hore 
rozhodujúci náskok, sedem tímov od 
4. do 10. miesta delia v tabuľke len 
minimálne bodové rozdiely. Štvrtý 
Ružomberok vykopal 27 bodov a de-
siata Sereď 22. Za povšimnutie stojí 
jarná ofenzíva Senice, ktorá najprv 
získala bod v Dunajskej Strede a te-
raz doma zdolala Trnavu (2:0). Čo 
sa týka aktuálnej formy zaintereso-
vaných mužstiev, dve kolá po zimnej 
pauze kde – čo naznačili.
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Na „doskách“ kina Kultúra v pon-
delok defi lovali tí, čo v uplynulom 
roku svojimi výkonmi nadchli špor-
tovú verejnosť. Hoci laureáti jed-
notlivých ankiet sú v plnom trysku, 
až na jedného (telesne hendikepo-
vaného hokejistu na sánkach Aleša 
Rauša, ktorý bol s reprezentáciou v 
Rusku) všetci prišli. 

„Opäť je pred nami milá slávnosť. 
Tak ako príroda funguje podľa fyzic-
kých zákonov, tak človek, keď sa roz-
hoduje medzi dobrom a zlom sa zase 
musí riadiť mravnými normami. 
Šport jednoznačne patrí do kategó-
rie dobra. Preto ho aj naše mesto 
podporuje a snaží sa vytvárať adek-
vátne podmienky pre jeho rozvoj,“ 
povedal na úvod primátor mesta 
Igor Čombor. Hosťom slávnostného 
programu bol držiteľ bronzovej me-
daily zo Zimných olympijských hier 
v roku 2010 v kanadskom Vancoueri 
Pavol Hurajt.

Športovou kráľovnou sa po druhý 
raz za sebou stala basketbalistka. 
Lanskú víťazku Aaryn Ellenbergo-
vú na tróne nahradila Miroslava 
Mištinová. Spod deravých košov 
je aj víťazný „dospelácky“ kolektív, 
družstvo žien MBK Ružomberok. 
Status najlepší mládežník patril ta-
lentovanému futbalistovi Tomášovi 
Bobčekovi. 

Vyznanie kráľovnej
„Bol to 29. mája 2019, keď ma 

môj priateľ Jarko požiadal o ruku,“ 
odpovedala Miroslava Mištinová 
(na snímke vpravo s J. Svrčekom, 
pozn. red.) na otázku, aký najkraj-
ší deň zažila počas ružomberského 
angažmánu a zároveň prezradila, 
že svadbu chystajú tento rok na 30. 
mája. Rodáčka z Prievidze zatiaľ 
dvakrát menila svoju basketbalo-
vú adresu. Najprv to bol prechod z 
Hornej Nitry do Banskej Bystrice a 
potom v lete 2016 prestup do centra 
dolného Liptova. „V Prievidzi som 
trénovala hrávala s ´babami´, ktoré 
boli aj o štyri roky staršie, ale aj za 
to som bola vďačná, aspoň bolo, kde 
sa odraziť. Túžila som ale byť v tíme 
so svojimi rovesníčkami, ročníkom 
narodenia 1997. To ma priviedlo na 
internát do Banskej Bystrice. Po ma-
turite prišla ďalšia výzva.“  K svojej 
budúcnosti, i v súvislosti s blížiacim 
sa sobášom, 22–ročná krídelníčka 
podotkla: „Berieme sa preto, lebo sa 

Bola to prekvapujúca správa, ktorá 
na konci januára obletela futbalové 
Slovensko. Štefan Zošák, naposledy 
hráč druholigového Popradu, ktorý 
za Ružomberok odohral 209 zápa-
sov, strelil 23 gólov a bol i pri „doub-
le“ v sezóne 2005/2006, sa rozhodol 
zavesiť kopačky na pomyslený kli-
nec. Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že 
len profesionálne. Zošiho, tiež účast-
níka majstrovstiev sveta do 20 rokov 
v Spojených arabských emirátoch v 
roku 2003, totiž pravidelne vídať na 
tréningoch po jeseni tretieho tímu V. 
ligy OŠK Bešeňová.
Čo vás zavialo práve k termál-

nym prameňom? - spýtali sme sa 
35–ročného stredopoliara

„Po skončení vážnej kariéry som 
nechcel úplne zostať bez futbalu. V 
Bešeňovej trénuje kamarát Jozef 
Kapláň a už pol roka tu pôsobí môj 
bývalý spoluhráč Miroslav Božok. 
Títo dvaja priatelia ma zlákali. Takže 
na jar budem hrávať za Bešeňovú.“
Nie je to pre vás veľký skok, 

ocitnúť sa v dedinskom tíme?
„Raz takéto rozhodnutie muse-

lo prísť. Už dlhšie som sa zaoberal 
myšlienkou, že skončím profesio-
nálnu dráhu. Keďže som zdravý a 
nekvária ma žiadne zranenia, chcem 
aj naďalej trénovať a hrať, ale iba na 
amatérskej úrovni, pre radosť, pre 
zábavu.“
Takže aj V. liga vás bude napĺ-

ňať?
„Som presvedčený, že áno. V Beše-

ňovej som našiel veľmi dobrú partiu 
chalanov, aj hráčov, ktorí boli v ru-
žomberskom doraste. Ja sa na túto 
novú etapu teším. Pre mňa to už bu-
de iný futbal, bez nejakého tlaku.“
Môžete prezradiť, čo bolo za 

vaším nečakaným koncom pod 
Tatrami?

„Viac faktorov zohralo svoju úlohu. 
Viem, že pre verejnosť išlo o šokujú-
ce rozhodnutie. Už ale nadišiel čas, 
aby sa človek venoval aj iným veciam 
a v prvom rade rodine. Počas aktív-
nej kariéry to neraz bolo poskromne. 
Keď sa mi narodil syn Jakub, hrával 
som v zahraničí a za prvých desať 
mesiacov, som ho videl iba desať 
dní. Bolo to veľmi ťažké obdobie v 
mojom živote. Teraz mám chlapca 
na očiach každý deň, teším sa, ako 
rastie, ako napreduje.“
Váš švagor Marek Sapara sa 

pred niekoľkými dňami stal 
držiteľom UEFA A licencie. Ne-
hodláte v budúcnosti ísť v jeho 
stopách?

„Netajím, chcel by som zostať pri 
futbale, či už v manažérskej alebo v 
trénerskej funkcii. Verím, že sa mi 
takýto plán aj splní. Čo sa týka tré-
novania, mám B licenciu. Uvidíme, 
čo prinesie budúcnosť.“

SVR, FOTO R. MAŠKURICA

Zošák v Poprade
skončil, zarezáva
však v Bešeňovej

Najlepšími sú basketbalistky a futbalisti
ľúbime, rodinu zatiaľ neplánujeme. 
Čo ďalej, dáko sa nad tým nezamýš-
ľam, ešte dve sezóny mám zmluvu so 
súčasným klubom.“

Športová rodina z Podbrezín
V ankete strieborný Matúš Macík, 

ktorý patrí k najlepším gólmanom 
v elitnej súťaži, oprášil aj spomien-
ku na svoj prvoligový debut 18. júla 
2015 v Poprade proti vtedajšiemu 
nováčikovi Skalici (1:3). „Samozrej-
me, chcel som sa ukázať v čo naj-
lepšom svetle, žiaľ nevyšlo to podľa 
mojich predstáv. Ešte asi nebol ten 
správny čas na takúto súťaž a nasle-
doval návrat do Liptovského Miku-
láša.“ Matúša to odmalička ťahalo 
ku „koženej“. „Pamätám si, keď sme 
ako chalani na ulici pri bytovke hrá-
vali futbal. Keďže na Podbrezinách 
kúsok od nás bol štadión Tatrana, 
takmer každý deň som naň aspoň 
nakukol. Už vtedy som snil o prvej 
lige.“ Macíkovci sú pravá športová 
rodina. „Otec do vojenčiny hrával 
futbal, mama bola gymnastkou, pri-
čom venovala sa aj atletike a brat 
Rado je hokejista,“ priblížil vlastnú 
famíliu Matúš.

Ukrajina má dve rodiny
Keď tretia v ankete Oľga Jacko-

vecová v roku 2017 pricestovala do 
Ružomberka, nevedela ani ceknúť 
po slovensky, či anglicky. Dnes sa 
už plynule dohorí naším jazykom. 
„Bolo to hrozné, keď som nič nero-
zumela, strašne mi pomohli ´ba-
by´. Ani teraz ešte pri niektorých 
výrazoch či pojmoch ani netuším, 

o čo ide. Rýchlo som ale zistila, že 
slovenčina je dosť blízka ukrajinčine 
a ruštine,“ vravela 22 – ročná repre-
zentantka Ukrajiny, ktorá v MBK 
urobila výrazný kariérny posun. K 
basketbalu sa Jackovecová dostala 
viac – menej náhodou. „Do našej 
triedy prišiel tréner, ktorý vybral aj 
mňa. Hneď som protestovala, že do 
telocvične neprídem, no on trval na 
svojom,“ Pri otázke, kde sa lepšie 
žije na Ukrajine alebo na Slovensku, 
naša basketbalistka zostala trochu 
zaskočená. „To vám nepoviem. Do-
ma je dobre, mám tam svoju pravú 
rodinu a na Slovensku druhú basket-
balovú,“ odvetila Jackovecová.

Aj o cudzine
Kapitán futbalovej Ruže stopér Ján 

Maslo má za sebou tiež dva zahra-
ničné angažmány – v ukrajinskom 
Volyňu Luck a kazachstanskom 
Šachter Karagandy. „Po niekoľkých 
sezónach v Ružomberku, som chcel 
sprobovať cudzinu. Prišla ponuka z 
Lucku, kluby sa dohodli, tak nič mi 
nestálo v ceste podpísať kontrakt. 
Bolo to veľmi pekné obdobie, až do 
konfl iktu medzi Ukrajinou a Rus-
kom. Preto som aj predčasne túto 
etapu skončil,“ rozprával kremitý 
štít ružomberskej zadnej línie, ktorý 
s futbalom začínala v Dlhej na Ora-
ve. „Bolo mi pätnásť, človek sa roz-
hodoval, na akú strednú školu pôjde, 
keď nás doma navštívili už nebohý 
Peter Obdržálek a Gustáv Mataj z 
ružomberského futbalu. Keďže sní-
val som raz o lige, takáto ponuka sa 
mi zapáčila,“ vysvetľoval J. Maslo. 

Príliš veľké sústo
Monika Motyčáková, slovenská re-

prezentantka spoza 64 políčok,  má 
za sebou veľmi perný rok. „Netajím, 
snažila som sa dať šachu maximum. 
Bola som aj vo výkonom výbore slo-
venského zväzu. No zistila som, že 
som to prepálila, naložila som si viac 
na sebe než bolo únosné. Preto padlo 
rozhodnutie nateraz sa s funkcio-
nárčením rozlúčiť a všetku energiu 
chcem venovať aktívnemu šachu,“ 
vyznala sa 27 – ročná Ružomber-
čanka. Minulý rok našej šachistke 
priniesol radosť i menšie sklamania. 
„Štartovala som na všetkých vrchol-
ných podujatiach. Vyhrala som na-
príklad súťaž žien na na prestížnom 
turnaji Ferdowski International 
Master Cup v Iráne. Oveľa väčšie 
očakávania som spájala so svetovou 
šachovou olympiádou v Gruzínsku,“ 
vravela Motyčáková, ktorá pôsobí aj 
v zahraničných ligách v v Rakúsku a 
vo Švajčiarsku.

Najprv vystrihaný, teraz copík
Futbalový útočník Tomáš Bobček si 

vychutnal slávu medzi mládežníkmi. 
„Tréneri mi dali dôveru a ja som ich 
asi nesklamal,“ vysvetľoval 18 – roč-
ný chalan z Lúčok, ako sa z „béčka“ 
expresne udomácnil v „A“ tíme, keď 
v jeseni odtiahol osem „majstrákov“ 
vkuse v základnej zostave. Na prvý 
zápas ako žiačik vraj „Bobo“ nastú-
pil v topánkach. „Ja si to už nepa-
mätám, ale otec to vraví, tak to asi 
bude pravda.“ Talentovaný tínedžér 
sa vyjadril aj k svojmu blonďavému 
copíku. „Dlho som mal krátke vlasy, 
po ´pätnástke´ som si nechal na-
rásť dlhé. A dal som si ich do copu,“ 
ozrejmil T. Bobček.

FOTO RUDOLF MAŠKURICA

Ján 
Svrček
ŠPORTOVÝ REDAKTOR

fakty

Športovec mesta Ružomberok 2019
Športovci – dospelí: 1. Miroslava Mištinová – basketbal (MBK Ružomberok), 
2. Matúš Macík – futbal (MFK Ružomberok), 3. Oľga Jackovecová – basketbal 
(MBK Ružomberok), 4. Ján Maslo (MFK Ružomberok ), 5. Monika Motyčáko-
vá – šach (Šachový klub Ružomberok), mládež: 1. Tomáš Bobček – futbal 
(MFK Ružomberok), 2. Tibor Tišťan – plávanie (PO Ružomberok), 3. Tobiáš 
Pindura – stolný tenis (ŠKST Ružomberok), 4. Adrián Beluš – plávanie (PO 
Ružomberok), 5. Lea Dziewiczová – stolný tenis (ŠKST Ružomberok).
Kolektívy – dospelí: 1. basketbalistky MBK Ružomberok, 2. futbalisti MFK 
Ružomberok, 3. stolné tenistky ŠKST Ružomberok, mládež: 1. basketbalist-
ky žiačky MBK Ružomberok, 2. futbalisti starší žiaci U 15 MFK Ružomberok 
a futbalistky žiačky MFK Ružomberok-Ľubochňa, 3. stolné tenistky mladšie 
žiačky ŠKST Ružomberok.
Telesne hendikepovaní športovci: Aleš Rauš – hokej na sánkach.
Tréner roka: Juraj Suja – basketbal (MBK Ružomberok).
Ocenené osobnosti za dlhoročnú prácu: Roman Cibulka (stolný tenis), Ján 
Haspra, ml., Štefan Mojský (obaja futbal), Janka Fričová – rekreačná telesná 
výchova.
Športové akcie: šachový festival Chessfest 2019, Slovenský cykloturistický 
zraz KST, Ružomberok Open 2019 - medzinárodná súťaž v štandardných a 
latinskoamerických tancoch.
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Skvelá Ruža obhájila zisk cennej trofeje!

Basketbalistky MBK 
Ružomberok najlepším 
možným spôsobom 
zvládli obhajobu víťaz-
stva v slovenskej pohá-
rovej súťaži. 

SLOVENSKÝ POHÁR

Piešťanské Čajky vo fi nále zdolali 
67:59, hoci po polčase prehrávali o 
štyri body.

Semifi nále bez problémov
Pohárový víkend sa v Prievidzi 

odohral 14. a 15. februára 2020. 
V piatok boli na programe semi-
fi nálové zápasy. Ružomberčanky 
si zmerali sily s tímom Dubček 
Bratislava a nič iné ako jasná výhra 
našich dievčat sa v tomto zápolení 
ani nemohlo očakávať. Na palubov-
ke sa to maximálne potvrdilo a bez 
najmenších problémov sa po výsled-
ku 100:50 Ruža dostala do fi nále.

Účasť v ňom si vybojovali Pieš-
ťanské Čajky, ktoré si v semifi nále 
poradili s košickými Young Angels 
66:54. V sobotnom fi nále medzi 
Ružomberkom a Piešťanmi sa dal 
očakávať kvalitný basketbal, ktoré-
ho diváci nakoniec aj boli svedkami. 
Ale poďme pekne po poriadku.

Skóre ako na hojdačke
Úvod lepšie vyšiel Piešťanom, keď 

za tri body skóre po 13 sekundách 
otvorila Kuniecová. Po necelých 
dvoch minútach znížila na 2:3 
Turudičová, no Piešťany nechala 
vo vedení Deptová. Dudášovej vyšli 
obidva trestné hody (4:5), no Čajky 
si odbehli na 4:10, keď potom na 
našej strane znížili dvojkovými tre-
fami Mištinová a Jackovecová. Po 
šiestich minútach hry to bolo 8:14, 
no Dudášová ukázala, že to bodovo 
bude jej zápas: znížila na 12:14, aby 
vzápätí Jackovecová zabezpečila v 8. 
minúte vyrovnaný stav 14:14. V tejto 
minúte sme vďaka Dudášovej prvý-
krát v zápase aj viedli – 17:14. Kouč 
Čajok si vzal oddychový čas, ktorý im 
pomohol aspoň v tom, že do konca 
prvej štvrtiny znížili na 17:16.

Piešťanské Čajky dva body zazna-
menali aj v úvode druhej štvrtiny, 
vďaka trojke Stašovej sme stále 
viedli – 20:18. Potom to postupne 
bolo ako na hojdačke, čo sa vedenia 
v zápase týka. V 17. minúte to ešte 
bolo 23:23, no pred odchodom na 

veľkú prestávku sa častejšie bodovo 
presadili Piešťany, dôkazom čoho 
bol stav 26:30.

Vynikajúci záver Ruže
Tretiu štvrtinu otvorila trojka 

January, na 28:33 znížila z trest-
ných hodov Turudičová. Dudášová 
sa zastavila pri skóre 32:33, na 
druhej strane ju zastúpila Hamilton 
(32:35), no Dudášová znížila v 26. 
minúte na rozdiel bodu – 34:35. 
Trojbodová odpoveď Mištinovej na 
premenený pokus Páleníkovej zna-
menala vyrovnanie 37:37. Platilo len 
minútu, lebo potom sa tímy, rovna-
ko ako v predchádzajúcej štvrtine, 
doťahovali vo vedení zápasu. Táto 
časť hry skončila tesným náskokom 
hostiek – 44:45.

O všetkom sa tak rozhodlo v 
poslednej časti hry, ktorá našim 
dievčatám vyšla na výbornú, zvlášť 
čo sa premieňania šancí týka. 
Zverenkyne Juraja Suju potiahli 
parádnu šnúru, veď v 36. minúte to 
bolo 59:45 pre naše farby! Na strane 
Piešťan dvakrát po sebe znižovala 
Hašková (59:49), no náskok si už 
naše baby nedali vziať. Víťazné 
ambície potvrdila trojka Turudičo-
vej. Piešťany síce znížili na 62:54, 
ale Turudičová si úspešnú trojkovú 
trefu zopakovala.

Obrovská radosť na palubovke i 
v sektore Ružomberka tak mohla 
defi nitívne vypuknúť za stavu 67:59, 
ktorým sa tento fi nálový zápas skon-
čil. Ružomberok sa zaslúžene tešili z 
obhajoby pohárového triumfu.

Rozhodol kolektív
„Vedeli sme, že nás nečaká ľahký 

zápas, čo sa aj naplno potvrdilo,“ 
hodnotila krátko po záverečnom 
hvizde pre Ružomberský hlas naša 
najlepšia 20 bodová strelkyňa Ni-
kola Dudášová. „V prvom polčase to 
nebolo podľa našich predstáv. Po-
tom sa nám postupne podarilo po-
strážiť doskok súpera a zlepšili sme 
sa v útoku. Samozrejme, rozhodla 
naša bodová šnúra v poslednej 
štvrtine. Mali sme výbornú obranu 
a podľa predstáv nám to vychádzalo 
aj v útoku,“ opisovala. „A čo váš 
dvadsaťbodový výkon, spokojnosť?,“ 
podpichli sme vysmiatu strelkyňu. 
„Vždy to môže byť aj lepšie, no aj 
dnes to bol jeden výborný kolek-
tívny výkon, ktorý rozhodol. Som 
veľmi spokojná, že to takto dopadlo 
a že sme vo fi nále uspeli,“ dodala a 
utekala sa tešiť so spoluhráčkami a 
s fanúšikmi.

Klbko radosti si užívala aj naša 
kapitánka Miroslava Mištinová, 
ktorú sme na chvíľu vytiahli pred 
redakčný diktafón Ružomberského 
hlasu. (Len tak mimochodom, boli 
sme jediné médium z Liptova na 
tomto zápase). „Svoje pocity ani 
neviem slovami opísať, ale veľmi sa 
teším. Som nesmierne hrdá na tento 
tím a tieto baby, ako sme to zvládli 
s okliešteným kádrom. Bol to jeden 
kolektívny a veľmi bojovný výkon, 
opakujem, na baby som veľmi hr-
dá,“ povedala nám Miroslava krátko 
po zdvihnutí víťazného pohára.

Zužitkovali tréningovú drinu
„Výsledok je jasný, boli sme lepším 

tímom. Dievčatá podali heroický 
výkon najmä v závere. Zapreli sa, 
ukázali svoju kvalitu a všetku drinu, 

ktorú majú natrénovanú. Všetka 
drina z tréningov sa prenáša do 
zápasu. Tréner ich k tomu vedie a 
toto je výsledok. Som veľmi šťastný 
a dievčatám blahoželám. Majú môj 
veľký rešpekt, sú to úžasné pocity,“ 
nezakrýval výkonný riaditeľ a ma-
nažér MBK Ružomberok Radoslav 
Popelka.

„Zápas som prežíval veľmi emo-
tívne. Máme veľmi úzky káder, ale 
dievčatá bojovali za klub a za mesto 
so srdcom. Som veľmi rád, že takýto 
kolektív na všetkých stupňoch je v 
ružomberskom basketbale,“ hovoril 
bývalý prezident klubu a jeho sú-
časný marketingový riaditeľ Michal 
Slašťan.

Hlasy trénerov
Juraj Suja, Ružomberok: „Som 

veľmi šťastný a hrdý na svoj kolek-
tív, čo dnes dokázal. V tej situácii, v 
ktorej sme, v tom počte, aký máme, 
je neskutočné, čo dievčatá odovzdali 
na palubovke za klub, za nás. Z 
úvodu sa nám nedarilo, Piešťany 
hrali slušne, mali dobrý doskok, ale 
nevzdali sme sa. Bol to kolektívny 
a veľmi bojovný výkon všetkých 
dievčat.“

Richard Kucsa, Piešťany: „Roz-
hodla streľba, tá v našom podaní 
bola úplne mizerná. V obrane to v 
úvode obidvoch polčasov nebolo 
zlé, ale v poslednej štvrtine nás 
veľmi zradila úspešnosť v streľbe. 
Ružomberok urobil dobrú prácu a 
v zápase bol lepší, blahoželám mu k 
víťazstvu.“

FOTO AUTOR

fakty
Slovenský
pohár 2020

semifi nále: MBK Ružombe-
rok - Dubček Bratislava 100:50 
(57:18), Mištinová 23, Jackovecová 
22, Dudášová 17 – Krajčovičová 
14, Bachorová 9, Lüttmerdingová 
a Šeligová po 8. Diváci: 70.

finále: MBK Ružomberok – 
Piešťanské Čajky 67:59 (26:30) 
– Ružomberok získal Slovenský 
pohár. Dudášová 20, Mištinová 
16, Turudičová 14, Stašová 11, 
Jackovecová 6 – Januaryová 17, 
Hamilton-Carterová 10, T. Pálení-
ková, Kuniecová a Hašková po 7, 
Lubinová 5, Deptová 4, Tadičová 2. 
Štvrtiny: 17:16, 9:14, 18:15, 23:14. 
TH: 17/13 – 19/14. Trojky: 8-5. 
Divákov: 500. Rozhodovali: Kukel-
čík, Šarišská, Obertová. Úspešnosť 
streľby: 42% – 32%.

ZAČIATKY ŠPORTU

Chybovali šatne, ktoré v rokoch 
1985–86 nahradili dvoma chat-
kami. Až v roku 1996 boli vybu-
dované šatne s príslušenstvom a 
v ostatných rokoch aj tribúna. V 
súčasnej dobe výsledky a postave-
nie mužstva v tabuľke súťaže nie 
je lichotivé.  

Posledné decembrové rokovanie 
hubovských futbalistov, po ktorom 
vedenie klubu prevzal P. Pikla, dá-
va nádej, že futbal v dedine v tak 
malebnom prostredí postaveného 

Hubová (2. časť)
štadióna, na kvalitnom ihrisku, 
nezanikne. Od jarnej časti súťaže 
nastáva fúzia s Ľubochňou a všetci 
veria, že to pomôže. Z futbalového 
prostredia Hubovej vyrástli kvalitní 
futbalisti ako J. Gerec a P. Pikla, 
ktorí hrávali  za Ružomberok. 

Popri futbale sa v 50. rokoch v obci 
vzmáhal aj volejbal. Prvé ihrisko 
vybudovali v roku 1958 na trávni-
ku oproti Kútnikovie a Medžovie 
domu. A keď Š. Janky vyrobil stĺpy 
s kladkou pre natiahnutie siete, už 
nič nebránilo, aby sa hral normál-
ny volejbal. Rekreačný volejbal v 
70. rokoch zásluhou prof. J. Piklu 
prerástol do súťažnej formy v rámci 

okresu. Vybudovali si aj kvalitnejšie 
antukové ihrisko na mieste opuste-
ného futbalového na Hornej Sihoti. 

Po roku 1984 volejbal zanikol 
a hráči J. Pikla a D. Galan odišli 
hrávať do Ľubochne, kde spoločne 
s bývalými ružomberskými hráčmi 
utvorili kvalitné družstvo, ktoré 
bojovalo o postup do najvyššej 
slovenskej volejbalovej súťaže. V 
prostredí Hubovej vyrástli aj iní 
vynikajúci športovci: P. Galan, ktorý 
v kategórii staršieho dorastu bol 
trojnásobným majstrom ČSSR  v 
krose. V lyžovaní zo staršej generá-
cie si zaslúžia spomienku A. Matys 
a L. Okál, v boxe J. Okál. V súčas-

píše František Dian

nosti v TJ Poľana Hubová okrem 
futbalistov sú aktívne tri družstvá 
stolných tenistov pod vedením Š. 
Kašáka a mimo klubu turisti v OZ 
Tramp Hubová s predsedom P. 
Ižom. 

Šport je fenoménom, ktorý popri 
kultúre najlepšie reprezentuje 
obec. Bolo by hazardom a stra-
tou prestíže obce, keby šport v 
Hubovej zanikal. Verme, že tomu 
tak nebude.

 
© KDAH, a.s. 2020

V lete 2016 v Liptovských Sliačoch 
vo veľkom štýle oslavovali 70. výro-
čie organizovaného futbalu. Narode-
niny boli o to sladšie, že A mužstvo 1. 
OFC v súťažnom ročníku 2015/2016 
ovládlo nosnú liptovskú súťaž a vrá-
tilo najväčšiu dedinu Ružomberské-
ho okresu do V. ligy. Kto by vtedy 
predpokladal, že o tri roky neskôr 
bude „dospeláckemu“ futbalu v obci 
hroziť umieračik. 

Po postupe do V. ligy Liptovské 
Sliače prišli do cieľa na solídnom 8. 
mieste, v ďalšej sezóne sa posunuli 
o dve priečky nižšie a v tretej nasle-
doval strmý pád, mužstvo opúšťalo 
súťaž s Čiernym Petrom v ruke a s 
mizernou bilanciou - 3 víťazstvá, 3 
remízy, 20 prehier a skóre 16:90.

Po vypadnutí bol sliačansky futbal 
na pokraji kolapsu, pretože mančaft 
sa rozpadol, no doslova v hodine 
dvanástej prišla záchrana. Nový tré-
ner Roman Plávka, niekdajší ružom-
berský futbalista, za rekordne krátky 
čas vyskladal svoj tím, prevažne s 
mladou krvou. Napokon veľa nechý-
balo, aby Sliače zimovali na čele šies-
tej ligy. Stačilo trojbodovo zvládnuť 
posledný domáci duel proti Liptov-
skej Teplej (2:2). Takto 1. OFC za-
vŕšil prvý polčas síce ako druhý, ale s 
rovnakým bodovým kapitálom (29) 
ako líder z Liptovského Jána.

„Skoro sme sezónu ani začali, veď 
nemal kto hrať. Takže, čo iné, ako 
absolútna spokojnosť môže u nás 
vládnuť po jesennej časti. Vôbec nás 
nemrzia ani dve prehry, či dve remí-
zy. Jeseň skončila ďaleko nad naše 
očakávanie,“ zdôraznil Plávka.  

Kolektív sa dával dokopy za po-
chodu v čase, keď už súperi mali 
uzatvorené kádre a za sebou aj ne-
jaké zápasové próby. „Mužstvo som 
začal skladať okolo 20. júna. Najprv 
som mal štyroch hráčov, potom šies-
tich, ôsmich. Keď zväz úvodné kolo 
presunul o týždeň skôr, u nás ešte 
nebola na stole ani súpiska. Napo-
kon sa všetko stihlo, hoci prvý raz 
som mužstvo na vlastné oči videl 
až v úvodnom zápase v Ludrovej. 
Postupne prichádzali ďalší chlapci, 
až sme sa dostali na neuveriteľných 
dvadsať mien,“ objasnil sliačansky 
tréner svoje začiatky v 1. OFC. 

Mužstvo má vo svojom strede aj top 
kanoniera súťaže len 18–ročného 
Erika Mikulca, ktorý v jeseni zaťažil 
kontá súperových brankárov devät-
nástimi presnými nástrelmi. „Je to 
maximálne skromný a poctivý chla-
pec, ktorý pracuje na sebe, pričom 
chodieva nielen na naše, ale i na tré-
ningy dorastu. Na každý zápas nastu-
puje s tým, že sa chce strelecky presa-
diť. Určite má potenciál v budúcnosti 
pôsobiť i vo vyššej súťaži,“ pochválil 
cieľavedomého chalana Plávka. 

Hoci pred odvetnou časťou súťaže 
sú Sliače na rovnakej štartovnej čia-
re ako prvý Liptovský Ján, ich tréner 
jar s postupujúcimi ambíciami vôbec 
nespája. „Na vyššiu súťaž momentál-
ne nemyslíme, zatiaľ sme išli ďaleko 
nad plán. Treba, aby sa chlapci zo-
hrali, tí mladí futbalovo povyrástli a 
až keď bude mančaft komplexne pri-
pravený, potom príde čas zabojovať 
o návrat do V. ligy,“ uzavrel Roman 
Plávka, ktorý potvrdzuje, že to s mla-
díkmi naozaj vie.

SVR

Hlboký futbalový 
nádych 
v Liptovských 
Sliačoch

Michal  
Paška
SPOLUPRACOVNÍK RH

kúpite v novinových stánkoch
aj v susedných mestách

DOLNÝ KUBÍN a 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Takže 38–násobný slovenský re-
prezentant, slovenský šampión s 
Ružomberkom v sezóne 2005/2006 
a tiež dvojnásobný majster Nórska v 
drese BK Rosenborg Marek Sapara 
už oficiálne môže zastávať funkciu 
asistenta hlavného kouča v našej 
najvyššej súťaži. To bola aj hlavná 
téma nášho rozhovoru s 37–ročným 
Marekom Saparom.
Ste držiteľom UEFA A licen-

cie. Čo to pre vás znamená?
„Predovšetkým ďalší posun dopre-

du. Fakt, že človek môže sedieť na 
lavičke priamo pri Jánovi Haspro-
vi, nie je najpodstatnejší. Ten rok, 
počas ktorého sme sa raz mesačne 
stretávali na pravidelných školiacich 
blokoch, mi dal veľa. Dlhé roky som 
bol aktívnym hráčom, lenže tréner-
sky pohľad na kopec vecí je rozdiel-
ny. Po absolvovanom štúdiu, vidím 
futbal aj inak.“
Kedy ste začali zvažovať pri-

Marek Sapara už môže sedieť vedľa Jána Haspru
Úspešne absolvoval 
štúdium trénerov UEFA 
A licencie, ktoré orga-
nizuje technický úsek 
Slovenského futbalové-
ho zväzu. 

ROZHOVOR

píše Ján Svrček
foto Rudolf Maškurica

hlášku na áčko?
„Už v závere hráčskej kariéry, pre-

dovšetkým posledný rok, som vážne 
rozmýšľal, čo ďalej a trénerstvo ma 
lákalo najviac. Išlo o spontánne roz-
hodnutie, aj na základe predchádza-
júcich debát s trénerom Jánom Has-
prom. Už som vlastnil béčko, akurát 
ho bolo treba obnoviť.“
Ale predsa, nekoketovali ste aj 

s inou alternatívou, napríklad 
robiť klubového manažéra či 
hráčskeho agenta?

„Netajím, aj takýmto smerom sa 
uberali moje myšlienkové pochody. 
Všetko možné som rozoberal. Bo-
li tiež nejaké ponuky od hráčskych 
agentúr, aj čo sa týka pôsobenia na 
klubovej úrovni, no kabína, teda 
byť medzi hráčmi, znamenala veľký 
magnet.“
Skúsenosti z trávnika máte na 

rozdávanie, ale čo úplne nové 
bolo treba počas štúdia pre-
lúskať?

„Išlo o celý komplex vecí a tém. Či 
už to bola zdravá výživa, psychológia 
alebo spôsob komunikácie s hráčmi. 
Všetko, čo sa preberalo, len rozší-
rilo moje znalosti a beriem to ako 
významný vklad pre ďalšiu prácu. 
Keď som sa už dotkol komunikácie 
v kabíne, veľa som odkukal a naučil 
od Jána Haspru, no štúdium mi aj v 
tomto smere výrazne pomohlo. Dia-
metrálne odlišné je baviť sa s bývalý-
mi spoluhráčmi a mladíkmi, čo prišli 

nedávno do mužstva. Pri komuniká-
cii je dôraz kladený na tón hlasu i 
gestikuláciu.“
Bolo treba sedieť aj za kniha-

mi?
„Samozrejme, no knihy počas uply-

nulého roka boli skôr doplnkom. 
Celý materiál, ktorý sa prebral počas 
dvojdňových blokov, sme dostávali k 
dispozícii e-mailom.“
Akú tému na záverečnú prácu 

ste vyfasovali?
„Všetci uchádzači o A licenciu do-

stali rovnaké zadanie Herná koncep-
cia vlastného družstva. Samozrejme, 
každý musel prácu implementovať 
na vlastný tím.“
Keď sme pri učení, aký bol 

Marek Sapara žiak?
„(Úsmev). Zo začiatku dobrý, no 

potom som sa zhoršoval. Priznám 
sa, nebolo to ľahké po dvadsiatich 
rokoch od maturity, znovu sa dostať 
do nejakého študijného procesu. Išlo 
o to, nájsť si systém, ako sa do štúdia 
ponoriť, nových informácií bolo ne-
úrekom a takisto výrazov a pojmov, s 
akými som sa počas hráčskej kariéry 
ani nestretol. Všetko bolo pre mňa 
náročné.“
Je teraz pre vás novou výzvou 

UEFA Pro licencia?
„Jednoznačne, lenže najprv človek 

musí mať nejakú prax, aby mohol 
získať aj najvyššiu kvalifikáciu.“
Odbočme trošku od základnej 

témy. Trúfate si odhadnúť, ako 

by sa vyvíjala vaša hráčska ka-
riéra nebyť toľkých zranení?

„Priznám sa, často som nad tým 
rozmýšľal. Už je to ale zbytočné rie-
šiť. Boli nejaké ponuky, ktoré sa prá-
ve kvôli zraneniam nezrealizovali, 
ale asi to tak malo byť. Už som s tým 
zmierený.“
Problémové kolená prestrihli 

aj vašu reprezentačnú dráhu, 
čo poviete?

„Veru, keď som si dvakrát roztrhol 
koleno, už to nemohlo byť ono.“
Keďže sme hovorili predo-

všetkým o vašom novom povo-

laní, nedá sa nespýtať, ktorý z 
vašich trénerov, vám nikdy ne-
vymizne z pamäti?

„Je ich veľa. Boli to osobnosti, kto-
ré snáď Slováci ani nepoznajú. Spo-
meniem aspoň Francúza, majstra 
Európy z roku 2000 Rogera Lemer-
ra z môjho pôsobenia v tureckom 
Ankaragücü a Erika Hamrena, ktorý 
pracoval aj pri švédskej reprezentá-
cii, z angažmánu v Rosenborgu.“
Vyskytol sa nejaký kouč, s kto-

rým ste si absolútne nesadli?
„Samozrejme, a nie jeden. Aj to pri-

náša futbal.“

Od piatka do nedele (6. - 8. mar-
ca) sú na programe zápasy úvodné-
ho jarného, celkove 18. kola našej 
druhej najvyššej futbalovej súťaže.

Ružomberská rezerva, ktorej po 
odohraných sedemnástich kolách 
patrí ôsma priečka s 22 bodmi (7 
víťazstiev, 1 remíza, 9 prehier), jar 
otvorí v nedeľu (8. marca) domácim 
duelom proti lídrovi tabuľky Duk-
le Banská Bystrica. O týždeň na to 
mužstvo vycestuje k momentálne 
druhému tímu tabuľky, do Dubnice 
nad Váhom. 

V príprave zatiaľ naše béčko odo-
hralo päť zápasov s bilanciou štyri 
výhry a jedna prehra. Posledná pró-
ba chlapcov čaká dnes (28. februára) 
o 18:30 h doma s Oravským Vese-
lým. 

„V jarnej časti by našou výhodou 
mohlo byť, že už vieme, čo nás čaká. 
Nebude to však vôbec jednoduché, 
keďže v tabuľke je poriadna tlačeni-
ca. Prvoradým cieľom je záchrana v 
súťaži a určite pekným úspechom by 
bola prvá osmička,“ uviedol tréner 
MFK B Ladislav Pecko. Len pre ilu-
stráciu, medzi Ružomberkom a dva-
nástymi Košicami je iba dvojbodový 
rozdiel.

Peckovci budú domáce zápasy opäť 
hrávať, až na dve výnimky, v nedeľu 
o 10:30 h na hlavnej ploche ružom-
berského štadióna.

(Program jarnej časti v rubrike 
Stručne) 

SVR

„Sme veľmi spokojní, prišlo 
112 pretekárov, o šestnásť viac 
než pred rokom. Takisto nás 
teší, že nechýbala ani absolútna 
republiková špička. Kým vlani 
sme v jednom okruhu vytiahli 
hlavné kategórie na ´mačky´, 
tak teraz rovnako náročné boli 
obe kolá, čo sa premietlo aj do 
dosiahnutých časov. Účastníci 
takto zdolali 17 km s prevýše-
ním 1850 m. Na trať som však 
počul len pozitívne odozvy,“ s 
príjemným pocitom hodnotil 
10. ročník večerných skialpinis-
tických pretekov Malinô Brdo 
Night Skialp Challenge, ktoré 
boli aj 4. kolom Slovenského 
pohára, ich riaditeľ Bohuslav 
Hlaučo.

Ružomberský pretek v Malinô 
Brdo Ski & Bike Park – u, keď 
štart a cieľ bol pri údolnej 
stanici kabínkovej lanovky v 
Hrabove, ovládol momentálne 
najlepší slovenský skialpinista 
Jakub Šiarnik. „Vzhľadom na 
predchádzajúci náročný, až 
extrémny program, som začal 

Nočný skialp mal
112 pretekárov
píše Ján Svrček
foto Facebook

Štartuje aj
druhá liga

voľnejšie. Pri šliapaní do 2. kola 
som už naplno zapol svoje motory 
a bol z toho asi trojminútový ná-
skok. Na dobrej trati, v známom 
prostredí som si otestoval formu, 
ktorá je zatiaľ životná a dúfam, že 
mi vydrží až do majstrovstiev Eu-
rópy,“ uviedol 25–ročný Šiarnik.

Z Ružomberčanov bol na hlavnej 
dištancii najrýchlejší Jaroslav 
Banáš, štvrtý medzi veteránmi a 
ôsmy v absolútnom poradí. Kristi-
án Jánošík (vo farbách Dynamitu) 
z Liptovskej Lúžnej medzi mužmi 
prešiel cieľom ako tretí.

Podujatie pod zastrešením čle-
nov Malinô SkiAlp team – u má 
za sebou okrúhlych desať kapitol. 
„Keď sme preteky zorganizovali 
prvý raz, nešlo o Slovenský pohár, 
bola to len taká skúška, či dakoho 
oslovíme. Na naše veľké prekva-
penie, sa zišlo 87 skialpinistov a 
o rok sme už boli aj pohárovou 
súťažou. Sme jediní, čo vypisuje-
me tiež kategórie open, radi totiž 
privítame všetkých záujemcov, 
nielen výkonnostných preteká-
rov,“ pripojil B. Hlaučo.

(Výsledky v rubrike Stručne)
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STRUČNE

u BASKETBAL
MBK Ružomberok. Žiačky: BAM Poprad 

- MBK Ružomberok 41:66 (23:33),  Oravcová 
17, Štefančová 17, Panisová 7, Klásková, Tiš-
ťanová 6. BAM Poprad - MBK Ružombe-
rok 38:61 (18:29), Štefančová 15, Oravco-
vá 14, Krettová 10, Michaličková 8, Haná-
ková 3. Kadetky: MBK Ružomberok  - Young 
Angels U 16 Košice 31:71 (15:32), Kubáňová 
11, Vrťová 6, Brózová 5. MBK Ružomberok - 
ŽBK Rožňava 51:45 (22:28), Kubáňová 16, 
Sliacka 14, Vrťová 10.

u FUTBAL
Príprava: MFK Ružomberok B - FK No-

ves Spišská Nová Ves 3:0 (1:0), R. Kružliak, 
Švec, Huba, MFK Ružomberok B – ŠKM 
Liptovský Hrádok 5:1 (3:0), Brenkus, Má-
rio Almaský, Švec, Dopater, Ondrek (z 11 
m), Fomat Martin – MFK Ružomberok B 
2:5 (2:0), Brenkus 3, R. Kružliak, Mário Al-
maský. 

Jarná časť II. ligy - program: 18. kolo – 
8. marca o 10:30 h: Ružomberok B – Ban-
ská Bystrica, 19. kolo – 14. marca o 14:30 
h: Dubnica nad Váhom – Ružomberok B, 
20. kolo 22. marca o 10:30 h: Ružomberok 
B – Petržalka, 21. kolo - 29. marca o 15:30 
h: Trebišov – Ružomberok B, 22. kolo – 5. 
apríla o 10:30 h: Ružomberok B – Barde-
jov, 23. kolo – 12. apríla o 10:30 h: Žilina 
B – Ružomberok B, 24. kolo – 19. apríla 
o 10:30 h: Ružomberok B – Šamorín, 25. 
kolo – 22. apríla o 16:30 h: Ružomberok B 
– Košice. 26. kolo – 25. apríla o 16:30 h: Pú-
chov – Ružomberok B, 27. kolo – 3. mája o 
10:30 h: Ružomberok B – Slovan B, 28. kolo 
– 9. mája o 17:00 hod: Podbrezová – Ru-
žomberok B, 29. kolo – 16. mája o 17:00 h: 
Ružomberok – Poprad, 30. kolo – 23. mája 
o 17:00 h: Skalica – Ružomberok B.

u HOKEJ
I. liga – kadeti: MHK Ružomberok – 

MHK Dubnica nad Váhom 3:1 (1:0, 1:1, 
1:0), Sabo, Hollý, Herbst.

I. liga – starší žiaci (7. roč.): MHA Mar-
tin – MHK Ružomberok 4:4 (2:1, 2:2, 0:1), 
Lauko, Kubačák, Pavlák, Švalec.

I. liga – mladší žiaci (5. roč.): MHK Dol-
ný Kubín – MHK Ružomberok 5:6 (1:4, 2:1, 
2:1).

u LYŽOVANIE
Majstrovská Žilinského kraja stred-

ných škôl. (Malinné Brdo, 140 štartu-
júcich). Obrovský slalom – 1. Mažgut 
(Spojená škola Martin), 11. Žatkulák, 16. 
Lakoštík (obaja Gymnázium Ružombe-
rok), mladšie dorastenky: 1. Michalko-
vá (Gymnázium J. Lettricha Martin), 16. 
Hudecová (Škola umeleckého priemyslu 
Ružomberok), starší dorastenci: 1. Hraško 
(Gymnázium sv. Františka Žilina), 12. 
Smilka (Gymnázium Ružomberok), star-
šie dorastenky: 1. Lilgová (Gymnázium J. 
Lettricha Martin), snowbording – chlapci: 
1. Labdík (Súkromná spojená škola EDU-
CO Slanická Osada), dievčatá: 1. Karolčí-
ková (OA Martin).

u SKIALPINIZMUS
Malinô Brdo Night Skialp Challenge. 

Ružomberok, 10. roč. - muži: 1. Šiarnik 
(SK Žiarska dolina) 1:43:35,2, 2. Fraňo 
(Salomon Suunto Brezno) 1:46:17,1, 3. 
Trizna (Skialp Bobrovec) 1:49:31,4, 4.  K. 
Jánošík (Dynafit) 1:58:21,4, veteráni: 1. 
Pisarčík (skialpinista.sk) 1:58:26,5, 4. Ba-
náš 2:06:30,3, 5. Pelach 2:07:41,9 (obaja 
Malinô SkiAlp team), ženy: 1. Triznová 
(Skialp Bobrovec) 2:18:54,2, 2. Rizmano-
vá (Skialp Sučany) 2:22:56,0, 3. Danková 
(Skialp Bobrovec) 2:29:24,7. 

u STOLNÝ TENIS
Extraliga muži – štvrťfinále: ŠKST Ru-

žomberok – MŠK VSTK Vranov nad Topľou 
5:2, Kaššay a Truska po 2, Pindura 1 - stav 
série: 1:0, Vranov nad Topľou – Ružombe-
rok 5:3, Truska 2, Kaššay 1 - stav série: 1:1, 
Vranov nad Topľou – Ružomberok 5:4, 
Kaššay a Truska po 2 - konečný stav sé-
rie: 2:1. Ružomberok v sezóne 2019/2020 
skončil na 6. mieste.

Extraliga ženy – základná časť: STO Vala-
liky – ŠKST Ružomberok 2:6, Šinkárová 3, Pi-
sarčíková 2, Kršiaková 1, Orion Belá nad Ci-
rochou – Ružomberok 0:7, Pisarčíková 2, 
Šinkárová 2 (1 x  wo), Kršiaková 2 (1 x wo).

I. liga – východ: ŠKST Ružomberok 
B – STK Sokol Stránske 2:12, Mikušiak 
w.o., Mikušiak – P. Veterník, Ružomberok 
B – Energodata Žilina 5:9, Hodor 2, John a 
Mikušiak po 1, P. Veterník 1 w.o.

SVR

Zázračná záchrana strateného zápasu
MBK RUŽOMBEROK

Toto sa naozaj len tak 
nevidí. Celé stretnutie 
malo zaujímavý, až neu-
veriteľný vývoj.

Reč je o zápase 17. kola extraligy 
basketbalistiek, v ktorom Ružom-
berok dvomi šestkami Jackovecovej 
v poslednej sekunde, vyhral nad 
Young Angels Košice 73:72, hoci v 
tretej štvrtine padol až na mínus 
pätnásť bodov.

Najprv kanonáda
V úvode to vyzeralo vďaka piatim 

parádnym trojkám (tri vypálila Du-
dášová a dve Mištinová) na domácu 
dominanciu (5. min. - 17:7). Zdalo 
sa, že majster nebude mať problém 
ani s posilnenými „anjelkami“, no 

bol to len klam. Hosťujúci kolektív 
sa veľmi rýchlo dotiahol, a potom ce-
lý prvý polčas zvádzal s Ružomber-
čankami strelecké preteky (43:46), 
keď domáce dievčatá prevalcoval na 
doskoku (21:12). „Áno, mali sme vý-
borný úvod,“ pritakala domáca kapi-
tánka Miroslava Mištinová. „Takmer 
všetko nám padlo, lenže zrazu nastal 
zlom. Značné problémy pod košom 
nám robila Flukerová, ktorú sme 
nedokázali ubrániť a veľmi nás ničil 
doskok. Už v týchto fázach Košičan-
ky potvrdzovali, že sú iný tím ako v 
doterajšej sezóne.“

Hrozivé manko
V tretej štvrtine Košičanky zobrali 

opraty zápasu do svojich rúk. V 21. 
min. odskočili na 43:48, na čo ešte 
Dudášová zareagovala (45:48), no 
potom prišla 12 – bodová smršť Yo-
ung Angels, po ktorej tabuľa hlásila 
45:65. Rovnaký rozdiel (47:62) svie-
til aj o chvíľu a hostky očividne boli 
v sedle. Naopak domáce baby sa v 
týchto fázach na palubovke hľadali 
a aj pod tlakom súpera úplne vyšli z 
tempa.

Strhujúce divadlo
To čo sa udialo v zápasovom finiši, 

Koniareň ešte nezažila. Keď časomer 
začal ukrajovať 37. min. Bartánuso-
vá posunula východniarky do osem-
bodového náskoku – 72:64. Vtedy 
určite nikomu nenapadlo, že cez do-
máci kôš už žiadna lopta neprepad-
ne. Lenže ani to nemuselo stačiť na 
preklopenie výsledku. Jackovecová 
znížila na 66:72, po (šiestom) troj-
kovom projektile Mištinovej bol stav 
69:72. Nasledovala hluchšia stre-
lecká fáza na oboch stranách. Keď 
28 sekúnd pred koncom rozhodco-
via odpískali americkej legionárke 
Grossovej nešportovú chybu, svitla 
Ruži veľká nádej na zvrat. Mištinová 
oba trestné hody premenila (72:73), 
no následný útok naše dievčatá, hoci 
zahrávali loptu spoza čiary, nezužit-
kovali. Koniec bitky sa neúprosne 
blížil. Do naplnenia riadneho hra-
cieho času zostávalo osem sekúnd a 
košické basketbalistky mali loptu vo 
svojej moci. Najprv, po oddychovom 
čase trénera Juraja Suju, prišli tak-
tické fauly Mištinovej, Moravčíkovej 
a Dudášovej, a potom famózny zisk 
lopty, turbo Jackovecovej, faul Ba-
lážovej a chladnokrvná ruka našej 
ukrajinskej reprezentantky – 73:72. 
A Koniareň dunela. Veru, bol to ne-
všedný zážitok!

Bojovníčkam dochádzali sily
„Najprv sme dokázali spraviť správ-

ne osobné chyby, no potom som z 
lavičky zakričal na dievčatá, že teraz 
nech to skúsia zatvoriť a nefaulovať. 
Bolo obdivuhodné ako Jackovecová, 
ktorá odtiahla na ihrisku skoro šty-
ridsať minút, dokázala vyšprintovať, 
a potom zvládnuť rozhodujúce šest-
ky,“ uviedol Suja. „Nie, dačo také 
som ešte nezažila, no do poslednej 
chvíle sme verili, že sa dá vyhrať. 
V rotácii šiestich-siedmich hráčok 
je to ale mimoriadne náročné, už v 
tretej štvrtine, keď mi dochádzali 
sily, tréner mi doprial chvíľočku na 
vydýchnutie,“ pripojila Mištinová, 
ktorá vkuse drela ako mulica a v kľú-
čových momentoch dokázala zobrať 
zodpovednosť na seba.

Vrátil sa aj k „poháru“
Šťastný Suja po heroickej koncovke 

začal najprv trošku zo širšia. „Chcel 
by som poprosiť ružomberskú verej-
nosť, aby prejavila úctu a rešpekt k 
tomuto tímu. Za to, čo pred pár dňa-
mi dokázal, keď vyhral Slovenský 
pohár. Je to mladé družstvo, ktoré 
dosiahlo nejaký vrchol sezóny, po 
ktorom prišiel fyzický a mentálny 
pokles, čo je normálne. Nehrali sme 
dobre, zle sme bránili, v niektorých 
prípadoch naša defenzíva bola až 
komická, takisto doskok, čoho vý-
sledkom bolo mínus 15 bodov, no 
znovu dievčatá zabojovali a ukázali 
veľkú mieru charakteru. No uvidí-
me, dokedy to vydržíme.“

Chceme, či nechceme, Young An-
gels Košice po angažovaní americ-
kých hráčok Channon Flukerovej, 
Brie Gossovej a srbskej reprezen-
tantky Miljany Bojovičovej, ktorá 
už bola hviezdou starých „anjelok“, 
získali diametrálne iné výkonnostné 
parametre a určite vážne prehovoria 
do boja o pódiové umiestnenia. 

Hlasy trénerov
Juraj Suja, tréner Ružomberka: 

„Som nesmierne hrdý na to, čo diev-
čatá dokázali v druhom polčase. 
Vedel som, že to bude ťažký zápas. 
Všetci mohli vidieť, aký silný súper 
sa z Košíc stal. Družstvo má vo svo-
jom strede veľké individuality. Je 
tam deväť hráčok, ktoré môže tré-
nerka Žirková postaviť. Young An-
gels úplne v pohode môžu v extralige 
získať titul.“

Zuzana Žirková, trénerka Košíc: 
„Som šťastná, že moje družstvo odo-
hralo takýto zápas. Potvrdilo, že aj s 
Ružomberkom môže hrať. Záver be-
riem na seba, mala som zobrať oddy-
chový čas. Určite v súčasnom zložení 
sme silnejší než predtým. Verím, že 
do konca sezóny ukážeme ešte viac. 
Potrebujeme, aby sa nám viac chyti-
li hráčky na pozícii trojky a štvorky. 
Máme však ešte dosť času.“
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Stav po štvrtinách: 23:24, 43:46, 
53:62. Body: Mištinová 29/6 trojok, 
Dudášová 19/4, Jackovecová 12, 
Turudičová 6, Stašová 4, Havranová 3 
- Flukerová 18, Gossová 14, Bojo-
vičová 11, Balážová a Bartánusová 
po 8, Kozáková a Machalová po 5 
Majorošová 3. TH:  16/11 – 11/9. 
Trojky: 12–9. Diváci: 800. Rozho-
dovali: Fuska, Lamoš a Donovalová. 
Štvrtiny: 23:24, 20:22, 10:15, 20:10. 
Úspešnosť streľby: 39,7% - 46,6%. 

MBK RUŽOMBEROK
YOUNG ANGELS KOŠICE

73:72
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