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ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY: Čo bude s meandrom v Tomčanoch?
STRED: Hostihora s novinkami, ale ďalej čaká na prostredie hodné názvu
PODHÁJ-STRÁNE: Neporiadok – „tvorcovia“ zatiaľ ne-víťazia nad „odstraňovačmi“ 
SEVER: Čo bude s hazardom, ak platné licencie vypršia?
KOŠÚTY: Jazierko v oddychovej zóne bude mať svoju kroniku
ZÁTURČIE: Poplatok zvýšili, ale čo s tým „bordelom“?! 
PRIEKOPA: Núdznym pomáha aj priekopský poslanec S. Thomka

Milí Martinčania, rok 2021 nech je rokom pokoja,  
porozumenia a zmierenia. Rokom, keď sa splnia Vaše sny a túžby. 
Rokom, v ktorom prekonáte všetky prekážky a budete šťastní. 
Želáme Vám hlavne pevné zdravie!
Mgr. Martin Kalnický, poslanec MsZ a vydavateľ MESTSKÝCH NOVÍN
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Sklabinský potok (alternatívny 
názov Jordán) je pravostranný 
prítok Turca s dĺžkou 17,4 km. 
Pramení vo Veľkej Fatre na 
severozápadnom úpätí Končitého 
vrchu (1096,8 m n. m.) v nadmor-
skej výške približne 930 m n. m., 
vytvára Sklabinskú dolinu. 

Sklabinský potok obteká Tomča-
ny a značnou mierou sa pričiňuje 
o atraktivitu ich prostredia. V košút-
skej a priekopskej časti je už menej 
výrazným prírodným prvkom, no 
jeho ústie do Turca sprevádza nepre-
hliadnuteľná a silne navštevovaná 
alej. Sklabinský potok/Jordán je 
najvýraznejšie vnímaný v súvislosti 
s mnohými meandrami a s tzv. Tom-
čianskymi alejami pozdĺž tomčianskej 
časti potoka. Túto oddychovú zónu 
za posledné roky vytvorili a skultúrnili 
ľudia z Občianskeho združenia Malé 
Veľké veci pre Martin. 
Zrejme aj preto tu viacerí ľudia citlivo 
vnímajú prírodné hodnoty a nemohli 
prehliadnuť jeden tvrdý, necitlivý 
a ťažko vysvetliteľný zásah do po-
toka. Na sociálnej sieti sa v polovici 
decembra objavil príspevok Patricka 
Schwaba:
- Časť meandra “Sklabinského poto-
ka” susediacu s parcelou 7690/196 
niekto úplne arogantne, “na hulváta” 
začal bagrom zarovnávať do priamky. 
Meander, ktorý sa klonil k rozvíjajucej 
sa výstavbe, by týmto činom mal byť 

zjavne “odstrihnutý” od toku potoka. 
V dĺžke cca 70 m vzniká nové rovné 
koryto. Pekný meander evidentne 
niekomu prekáža.
Oslovili sme s otázkou, či sa podne-
tom o prekopaní a likvidácii meandra 
Sklabinského potoka v Tomčanoch, 
časť Niže dediny, zaoberajú a aký 
bude ďalší postup, Slovenskú inšpek-
ciu životného prostredia pri Minister-
stve životného prostredia.
Ing. Michal Kortiš z IŽP nám dal toto 
stanovisko: - Inšpekcia v predmetnej 
veci začala šetrenie podľa zákona 
o vodách a zákona o ochrane prírody 
a krajiny. Nakoľko štátny dozor pre-
bieha, nie je možné vám momentálne 
poskytnúť bližšie informácie.

K prípadnej trestnoprávnej zodpoved-
nosti páchateľov, resp. k trestu, ktorý 
môže hroziť páchateľovi tohto činu 
podľa trestného zákona, sa inšpek-
cia nevie vyjadriť, pretože to spadá 
do kompetencie orgánov činných 
v trestnom konaní.
S rovnakými otázkami sa MN 
obrátili  aj na Správu povodia horného 
Váhu v Ružomberku a na Okresný 
úrad v Martine. Do uzávierky tohto 
vydania MESTSKÝCH NOVÍN sme 
zatiaľ odpovede nedostali.
Len pre úplnosť možno dodať, že 
Trestný zákon pozná aj trestné činy 
porušovania ochrany rastlín a živo-
číchov. Podľa § 305 ods.1 Trestného 
zákona sa trestného činu podľa tohto 
paragrafu dopustí ten, „Kto, čo aj 
z nedbanlivosti, v rozpore so všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi 
na ochranu prírody a krajiny vo väč-
šom rozsahu:
a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope 
alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo 
poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni 
chráneného živočícha alebo poškodí, 
alebo zničí jeho biotop a obydlie,
c) poškodí alebo zničí prírodný 
biotop,
Trestného činu  podľa § 306 
ods.1 Trestného zákona sa dopustí ten, 
„Kto v rozpore so všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi na úseku 
lesného hospodárstva alebo všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi 
na ochranu prírody a krajiny vo väč-
šom rozsahu:
- poškodí alebo zničí strom alebo ker, 
alebo ich vyrúbe.
Problém budeme ďalej sledovať.

Autor: (bk, ps), foto: (ps, vč)

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY

Knieža Mojmír
Je prvým známym kniežaťom moravské-
ho rodu, ako Mojmír I. Nevieme, kedy 
sa narodil, ani kedy sa stal kniežaťom. 
(Predpokladá sa, že sa narodil okolo r. 
800 a zomrel pravdepodobne v r. 846.)  
Moravské kniežatstvo sa rozprestieralo 
od Dunaja až po Jeseníky a od Česko-mo-
ravskej vrchoviny až po Malé a Biele 
Karpaty na východe. Tam susedilo na vý-
chode s Nitrianskom kniežaťa Pribinu. 
V spolupráci s pasovským biskupom 
začal Mojmír I. s kristianizáciou svojho 
kniežatstva v roku 831. Nitrianske knieža 
Pribina sa na také čosi ešte len pripra-
voval. Krátko po tejto udalosti sa obe 
kniežatá dostali do sporu, ktorý vyústil 
do vojny. V roku 833 Mojmír vyhnal Pri-
binu z Nitry a pripojil dovtedy pohanské 
Nitriansko k Morave. Odvtedy vládol 
väčšiemu štátu, ktorý historici nazvali 
Veľká Morava. Spoločná cirkevná správa 
oboch kniežatstiev bola dôležitá pre po-
litickú jednotu zväčšeného Mojmírovho 
štátu. Veľká Morava bola samostatným 
kniežatstvom a zároveň okrajovou, veľmi 
voľnou súčasťou širokého pohraničia 
Franskej (neskôr Východofranskej) ríše. 
Moravania sa chceli zbaviť závislosti 
od susednej Východofranskej ríše. Podľa 
svedectva Fuldských análov Moravanov 
„usilujúcich sa o odpadnutie“ napadol 
v auguste 846 východofranský kráľ 
Ľudovít Nemec, ktorý „usporiadal a urov-
nal všetko podľa svojho uváženia a za 
knieža im ustanovil Rastislava, synovca 
Mojmírovho.“  V roku 846 sa skončila 
vláda Mojmíra I., ktorý upevnil kniežaciu 
moc nad vtedajšou spoločnosťou. 
Zjednotil dve kniežatstvá – moravské 
a nitrianske a otvoril ich pokresťančeniu. 
To bol rozhodujúci vývojový krok na ces-
te od kmeňového zriadenia vtedajšej 
spoločnosti k štátu, v ktorom mal hlavné 
slovo panovník. Veľká Morava je najstar-
ším štátom v našich dejinách. V Martine 
je podľa Mojmíra I. pomenovaná ulica 
na Starej Ľadovni.
Zdroj: nbs.sk, foto: grafický návrh - 
Jozef Vlček - 5000 Sk bankovka, 1944, 
tlač: Neografia

Osobnosti

Pohľad na zásah do Sklabinského potoka pri Tomčanoch - časť Niže dediny, v dotyku s Ul. M. Várossa. 

Detail miesta zásahu – vľavo pôvodný meander, vpravo nanovo vykopané „koryto“.

Niekto prekopal meander Sklabinského potoka v Tomčanoch
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Martinská Hostihora je úžasné 
miesto a má svoju zaujímavú his-
tóriu,  prepletenú peripetiami tak 
s budovou Slovenskej národnej 
knižnice, ako aj schodmi k nej; 
o okolí ani nehovoriac.  Keďže 
monumentálne dvojramenné 
žulové schodište (s kamennou 
„Riekou času“ uprostred)  bolo 
len pred niekoľkými rokmi 
rekonštruované a už si zas žiadalo 
opravu – ako vidno na našich 
snímkach – MN požiadali generál-
nu riaditeľku SNK Ing. Katarínu 
Krištofovú, PhD. o stanovisko, 
čo bolo obsahom rekonštrukcie, 
či šlo o opravy v rámci záručnej 
lehoty, koľko budú SNK stáť a či 
ešte budú pokračovať.

Na južnom plateau so stromami, za-
sadenými návštevami v SNK, prebie-
hali v posledných týždňoch terénne 
úpravy, preto je zaujímavé, či budú 
pokračovať aj smerom nadol smerom 
do neudržiavanej húštiny, nedôstojnej 
názvu Hostihora a sídla SNK.

Stanovisko  Slovenskej národnej 
knižnice nám poslala hovorkyňa 
Katarína Štefanides Mažáriová:
- Prístupové schodisko ku sídelnej bu-
dove SNK bolo kompletne opravené 
v roku 2016. Súčasťou boli nové sado-
vé úpravy a rekonštrukcia kamennej 
Rieky času. Celkové náklady dosiahli 
300 000 €. Stavba bola odovzdaná 
do užívania verejnosti v októbri 2016. 
Cieľom tejto aktivity bolo vyriešiť 
havarijný stav schodiska a taktiež 
skultúrniť areál národnej inštitúcie. 
Veľmi pozitívne hodnotíme skutoč-
nosť, že sa nám podarilo v posledných 
rokoch takmer kompletne opraviť 
exteriér sídelnej budovy SNK. 
Takže oprava schodiska, ako aj oprava 
chodníka od prístupového schodiska 
smerom na juh, je len pokračovaním 
našej snahy vytvoriť okolo Slovenskej 
národnej knižnice dôstojné okolie a zá-
roveň odpočinkovú zónu, kde sa ľudia 
radi prídu poprechádzať, posedieť si 
na lavičkách s vygravírovanými ci-
tátmi významných spisovateľov, poko-
chajú sa výhľadom na Martinské hole, 
pozrú si stromčeky v Parku priateľstva, 
ktoré tam vysadili veľvyslanci USA, 
Indie, Ruskej federácie, Japonska 
a Číny. Najmä na jar a cez leto vidíme, 
že sa nám zámer zatiaľ darí napĺňať. 
Momentálne sme práve pred Parkom 
priateľstva dokončili opravu zničené-
ho asfaltového chodníka. Aj do tejto 
časti sme osadili lavičky. V južnej časti 
plateau bola osadená socha Máhatmá 
Gándhího, ktorú Slovenská národná 
knižnica dostala ako dar od Indickej 
republiky v roku 2019  pri príležitosti 
150.výročia jeho narodenia..
Skryté vady sú akýmsi pravidlom 
nových ale aj zrekonštruovaných 
stavieb. V roku 2020 v rámci 
reklamácií odstraňoval zhotoviteľ 
stavby Engie Services, a. s., Bratislava 
závady na schodoch – menil niekoľko 

prasknutých dlaždíc a podstupníc, 
celoplošne opravil škárovanie dlažby 
a dilatáciu na severnom ramene, 
lokálne na južnom ramene, vyčistil 
cementové výtoky/výkvety na stup-
niciach  a podstupniciach schodov. 
Reklamácie mali postupne odstrániť 
do konca júna 2020, žiaľ, z dôvodu 
pandémie Covid-19 sa termín posunul 
až do októbra a novembra. Na jar od-
stránia výtoky a vyplnia tmelom škáry 
na podstupniciach. Všetky náklady 
na opravy znáša zhotoviteľ stavby 
Engie Services, a. s.
Pokiaľ ide o neudržiavanú húštinu 
vedľa schodov – žiaľ, nenachádza 
sa na parcelách v majetku Sloven-
skej národnej knižnice. Preto SNK 
nemôže na jeho úpravu investovať 
štátne prostriedky. Keďže denne naši 
zamestnanci chodia okolo húštiny, 
naplánovali sme si, že v rámci nášho 
športovo-relaxačného dňa oblasť 
vyčistíme od odpadkov a prispeje-
me tak ku zlepšeniu jej celkového 
vzhľadu. Žiaľ, v dôsledku zlej 
epidemiologickej situácie bola SNK 
dlhodobo zatvorená a museli sme túto 
akciu zrušiť. V minulosti viedol tadiaľ 
chodník a popri ňom stáli lavičky 
–  pozostatky usporiadania môžeme 
stále vidieť aj dnes. Boli by sme veľmi 
radi, keby si majitelia pozemkov našli 
priestor na stretnutie s kompetentnými 
úradníkmi a dokázali nájsť investície 
na revitalizáciu. Slovenská národ-
ná knižnica sa veľmi rada v rámci 
svojich možností zapojí do kreovania 
budúceho vzhľadu Hostihory, ktorá sa 
v prípade spojenia síl môže premeniť 
na komplexne vyriešenú modernú 
oddychovú zónu. 
Autor a foto: Michal Beňadik

STRED

Hostihora pohostinná i zahanbujúca

Podobne (viac či menej) ako na týchto prvých schodoch pod budovou SNK vyzerali donedáv-
na podstupnice aj na ostatných na pravom ramene schodišťa. Ostáva dúfať v kvalitu opravy...

Plošné opravy na dvoch sekciách ľavého 
ramena schodišťa neveštia nič dobré. Kiež by 
boli posledné. Za nimi zreteľne vidno rozdiel 
udržiavanej plochy a „džungle“, v ktorej ale 

v lete zvykla končiť aj pokosená tráva z okolia...

Na južnom plateau pod SNK sa rozrastá Park 
priateľstva, v ktorom  len celkom nedávno 

pribudla socha Mahátmu Gándhího. Dobrý 
krok na správnej ceste. Len to okolie smerom 

dolu akoby už nebola HOSTIhora.

Viera Gallová
organizátorka kultúrneho života, verejný 
činiteľ (* 15. 4. 1950 Lipt. Mikuláš – 
† 2. 9. 2000 Martin) 
V r. 1969-1974 vyštudovala na Filozo-
fickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika 
v Prešove odbor výchova a vzdelávanie 
dospelých - teória a sociológia kultúry. 
V r. 1974-1975 pracovníčka, neskôr 
vedúca kultúrno-osvetového oddelenia 
Etnografického ústavu Slovenského 
národného múzea v Martine, potom 
podniková sociologička n. p. Prefa 
v Sučanoch a v r. 1990-2000 riaditeľka 
Turčianskej galérie. Výrazná organizá-
torka v kultúre, s celoslovenským i me-
dzinárodným dosahom. Ako riaditeľka 
Turčianskej galérie vyvíjala rozsiahlu 
manažérsku činnosť, roku 1991 sa 
zaslúžila o ukončenie rekonštrukcie 
rodného domu Mikuláša Galandu v Tur-
čianskych Tepliciach a vybudovanie jeho 
expozície, roku 1992 o realizáciu výstavy 
regionálneho umenia Turca v Saint-Na-
zaire vo Francúzsku a v partnerskom 
Hoogeveene v Holandsku, roku 1993 
vypracovala koncepciu výstavy k 60. 
výročiu Slovenskej národnej galérie 
v Martine. Podporovala aj organizovanie 
nultého ročníka medzinárodnej súťažnej 
prehliadky Bienále knižného umenia 
v Martine, v roku 1992-1996 autorka 
koncepcie a kurátorka medzinárodnej 
súťaže detskej tvorby Bienále fantázie 
v Martine. Organizačne sa podieľala 
na mnohých výstavách tvorby sloven-
ských umelcov, napr. M. Laluhu (1991) 
a A. Brunovského (1994), i zahraničných 
umelcov, napr. S. Šaršúna (1994) ai. 
Od roku 1996 členka medzinárodnej 
poroty súťaže detskej grafickej tvorby 
v Toruni, členka predsedníctva Rady 
galérií Slovenska, poslankyňa mestského 
zastupiteľstva v Martine a predsedníčka 
komisie vzdelávania a kultúry. V roku 
2001 vyznamenaná Cenou mesta Martin 
in memoriam.
Zdroj a foto: Lexikón osobností 
Martina

Osobnosti
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Po poslednej 
novelizácii 
zákona o ha-
zardných hrách 
(v platnosti 
od novembra 
2020) môžu 
samosprávy 
jednoduchšie 
regulovať ha-

zard na svojom území. To bola prvá 
tému, s ktorou MN oslovili predse-
du VMČ Sever Jozefa Krištoffyho.

„Boju proti hazardu som sa začal in-
tenzívnejšie venovať, keď nám v našej 
mestskej časti Sever (bez vedomia nás 
poslancov) otvorili novú veľkú herňu 
v Signum Laudis. V tom čase sme ako 
mesto, bohužiaľ, nemali právnu oporu 
v tom, aby sme zamedzili otvoreniu 
takejto prevádzky, na ktorú vydávalo 
licenciu Ministerstvo financií SR. 
Novela zákona však mestám a obciam 
rozviazala ruky a my máme možnosť 
rozhodnúť o jednotlivých prevádz-

kach. Treba však jedným dychom 
dodať, že jestvujúce herne, ktoré majú 
platné licencie, nemôžeme len tak za-
vrieť, pretože žijeme v právnom štáte 
a čelili by sme súdnym sporom. Avšak, 
keď platné licencie postupne vypršia, 
pevne verím, že sa nám podarí hazard 
v našom meste potlačiť. 
Na októbrovom zastupiteľstve som 
žiadal o audit licencií jednotlivých 
herní a ich platnosti, aby aj občania 
nášho mesta vedeli, ktorej herni kedy 
vyprší licencia na prevádzku.“ 
Jozef Krištoffy odpovedal aj na ďalšie 
dve otázky MN. Prvá sa týkala 
revitalizácie parku na Jilemnického ul. 
„Jednou z investičných akcií, ktoré by 
sme v našej mestskej časti Sever radi 
zrealizovali v tomto volebnom období, 
je kompletná rekonštrukcia a revita-
lizácia parku SNP na Jilemnického 
ulici. Pamätník SNP – „Pušky“ je 
pietne miesto, ktoré má nadregionálny 
význam a ktoré si zaslúži vzhľadom 
na našu históriu patričnú úctu. Rozpo-
čet nášho mesta je však v súčasnosti 

ovplyvnený aj ekonomickým dosahom 
koronakrízy. A navyše sa vedenie 
mesta s podporou poslancov púšťa 
do rozsiahlejších investícií celomest-
ského významu. Napriek tomu verím, 
že finančná situácia bude natoľko 
priaznivá, že sa nám podarí nájsť 
zdroje aj na revitalizáciu parku SNP.“ 
Druhou oblasťou bol parkovací dom. 
„Naše mesto stojí pred križovatkou 
spojenou s dopravnou situáciou. 
Záleží na nás, či necháme problém 
doslova „vyhniť“ a zabetónujeme 
aj posledné voľne miesto v našom 
meste na parkovisko. Nakoniec nám 
to pri súčasnom štatistickom náraste 
áut aj tak nebude stačiť, doprava 
s parkovaním nám bude kolabovať 
a negatívne ovplyvňovať život našich 
obyvateľov. Alebo sa s touto proble-
matikou spoločne popasujeme a dáme 
do parkovania konečne poriadok. 
Súčasťou tohto riešenia je aj výstavba 
viacpodlažných parkovacích domov, 
v ktorých na relatívne malom území 
môže byť množstvo automobilov. 
Na Severe sa rozprávame o par-
kovisku, ktoré sa nachádza na Ul. 
Palkoviča medzi Kockou a parkom 
pri autobusovej zastávke Sever 2. Je 
to umiestnenie, ktoré dokáže vyriešiť 
parkovanie v celej tejto lokalite vzhľa-
dom na dostupnosť a vzdialenosť 
okolitých bytových domov. Samozrej-
me, požiadavka od nás poslancov 
je aj v tom, aby stavba rešpektovala 
všetky moderné a ekologické riešenia 
vrátane zelených striech či stien, aby 
aj napriek novej budove, zeleň v našej 
mestskej časti, paradoxne, pribudla. 
Ďalším pozitívom tohto umiestnenia 
je, že nedôjde k zastavaniu zelenej 
plochy, nakoľko sa v tomto priestore 
už parkovisko nachádza. Riešenie sta-
tickej dopravy je komplexný problém, 
ktorý treba riešiť systémovo. Čím skôr 
sa začne, tým skôr naši obyvatelia po-
cítia pozitíva a zvýšený komfort života 
v našom meste,“ dokončil J. Krištoffy.
Autor: (ľch)

Zoltánovi 
Ferenczovi sa 
na Severe (Zvo-
lenská ul.) žije 
dobre. Pre MN 
povedal: „Je 
tu priestranné 
sídlisko a naj-
lepšie situova-

né v meste. To sa nedá porovnať 
s betónovými džungľami (Ľadoveň, 
Záturčie). Za dva roky tohto funkč-
ného obdobia sa tu veľa nezmenilo, 
aj keď uznávam, že ten mladý 
horolezec (J. Krištoffy – pozn. red.) 
je snaživý. Niečo sa však predsa len 
urobilo, trochu sa zlepšili chodníky, 
povrchy ciest a pribudli parkovacie 

miesta. Kladne hodnotím aj vývoz 
smetí a upratovanie. Čo sa týka 
celého Martina, páči sa mi nový 
atletický štadión, ale to je zásluha 
najmä bývalého vedenia. Naopak, 
za veľký problém považujem to, 
že nemáme kabínkovú sedačkovú 
lanovku na Martinské hole.“
Autor: (ľch)

Čo bude s hazardom, ak platné licencie vypršia?

Sever je najlepšie situované sídlisko v Martine 

Hazard v Martine už prekročil únosnú mieru

SEVER

Jozef Krištoffy

Zoltán Ferencz

Ondrej Haľák
lekár-pneumológ a ftizeológ, univ. profe-
sor (* 4. 4. 1912 Muránska Dlhá Lúka  -  
† 20. 4. 1998 Martin) Vyštudoval (1931 
– 37) Lekársku fakultu UK v Prahe, 1962 
CSc., 1965 doc., 193 prof. Absolvoval 
viacero študijných pobytov – 1974 Ta-
liansko, 1975 Mexiko, 1979 Švajčiarsko 
ai. V r. 1939 – 40 vojenský lekár v Žiline 
a N. Meste n.V., 1941 – 42 sek. lekár 
v sanatóriu v N. Smokovci, 1943 – 50 
riaditeľ Vojenského liečebného ústavu 
pre pľúcne choroby v Tatr. Matliaroch, 
1950 – 56 primár v Ústr. voj. nemocnici 
v Prahe-Střešoviciach, 1956 – 57 riaditeľ 
a primár vo Voj. liečebnom ústave 
pre choroby pľúc v Novej Polianke, 1967 
– 83 prednosta Kliniky TBC a respirač-
ných chorôb, 1983 – 86 konzultant LF 
UK v Martine, 1986 – 90 samost. pracu-
júci lekár vo Fakultnej nemocnici v Mar-
tine, od 1991 na dôchodku. Významnou 
mierou sa zaslúžil o rozvoj pneumológie 
a ftizeológie na Slovensku, praktikoval 
nové diagnostické a liečebné postupy.  
Autor a spoluautor vedeckých štúdií 
v domácich a zahraničných odborných 
časopisoch a zborníkoch, od r. 1943 pred-
niesol okolo 240 prednášok a publikoval 
vyše 120 odb. prác. Jedna zo zaklada-
teľských osobností samostatnej LF UK 
v Martine a Kliniky tuberkulózy a respi-
račných chorôb FNsP v Martine, zaslúžil 
sa o jej rozšírenie a vybavenie, pod jeho 
vedením sa zaradila k popredným v Čes-
koslovensku. R. 1969 – 76 prodekan, 
1976 – 82 dekan LF UK v Martine,  1958 
– 77 predseda a podpredseda Slov. pneu-
mologickej a ftizeologickej spoločnosti, 
1966 – 7 predseda Čs. pneumologickej 
a ftizeologickej spoločnosti, od 1966 člen 
Medzinár. únie boja proti tuberkulóze 
v Paríži, od 1968 Poradného výboru a od 
1973 Vedeckej rady Min. zdravotníctva 
pre TBC a respiračné choroby, člen 
komisie SAV pre koordináciu výskumu 
vo V. Tatrách, člen zahraničných vedec-
kých spoločností. V r. 1972 vyznamena-
ný Radom práce. 
Zdroj: foto: arch. autora

Osobnosti



Strana 5

Ročník 5, číslo 1/2021
Náklad 21 800, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | JANUÁR | 1 / 2021

PODHÁJ-STRÁNE
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Na križovatke 
ulíc Hollého 
a Halašova 
na Stráňach 
trval niekoľ-
ko mesiacov 
zahanbujúci 
problém – 
neporiadok 
pri kontajne-

roch na komunálny odpad a staré 
šatstvo. 

V septembri 2020 bol odrobený 
veľkej kritike aj na sociálnej 
sieti. R. Adamjak napísal: „Už 45 
dní to takto vyzerá na Stráňach. 
Mám info, že je tam naplánovaná 
výstavba polopodzemných 
kontajnerov na separovaný zber 
odpadu. Pýtam sa, ak tá výstavba 
bude realizovaná za rok, či dva, to 
tam naozaj budú ľudia vyhadzovať 
SVOJ odpad dovtedy? Pomôžu 
vôbec tie nové, väčšie kontajnery? 
Naozaj sme natoľko vyspelá 
spoločnosť, že vyhodiť odpadky 
pred susedove dvere je riešenie?“ 
Niektorí hľadali iné riešenie než 
veľkokapacitné kontajnery: „A čo 
tak tvoriť menej odpadu..... Nie je 
to rozumnejšie?“ ( P. Markovič), 
resp.:“ Niektorí ľudia by si mali 
upratať, hlavne v hlave. Zjavne 
tam nemajú všetko v poriadku.“ (L. 
Machová), alebo odporúčali volať 
políciu či namontovať kamery (čo 

napr. na kolónii Hviezda pomohlo).
Preto sme oslovili predsedu VMČ, 
poslanca Tomáša Ignačáka, ktorý 
pre MN povedal:
- Problém stojiska na komunálny 
odpad na križovatke ulíc 
Halašova a Hollého, samozrejme, 
registrujeme. Výbor mestskej časti 
už zadal požiadavku na zrušenie 
stojiska do 24. 12., pretože sme 
vyčerpali všetky možnosti, ako 
tam dosiahnuť nápravu a zabrániť 
opakovanému hromadeniu 
neporiadku, vyberaniu odpadu 
bezdomovcami. Na túto tému bola 
aj reportáž v TV Turiec, robili 
sme tam poriadok, inštalovali 
informačné tabuľu a pod., ale 
výsledok žiadny.
K tomuto stavu došlo potom, ako 
sme kvôli rovnakému problému 
zrušili stojisko kontajnerov 
na konečnej MHD pod Stráňami, 
ktoré tiež niektorí občania 
resp. podnikatelia zneužívali 
na odloženie svojho odpadu 
z domov a stavieb.
Dospeli sme k záveru, že 
na Stráňach majú v každom 
rodinnom dome minimálne vrecia 
na TKO, takže toto stojisko pre nich 
nie je nevyhnutné. Kto má príp. 
stavebný alebo nadrozmerný 
odpad, nemá problém ho uložiť 
na zbernom dvore f. Brantner. 
Vybudovanie polopodzemných 
kontajnerov na danom mieste nie 

je možné aj z dôvodu existencie 
podzemných inžnierskych sietí, 
čo sme zistili počas prípravy 
projektu, a ich prekládka nie je 
rentabilná. Výbor MČ neeviduje 
ani požiadavky občanov na väčšie 
kontajnery. Preto bude stojisko 
na križovatke Hollého/Halašova 
zlikvidované a firma Brantner 
odpad odstráni. Ďalší vývoj 
budeme sledovať a v prípade 
potreby oslovíme aj mestskú 
políciu. Z toho vyplýva aj záver, 
že toto miesto nie je vhodné 
a nebude využité na zriadenie 
polopodzemných kontajnerov 
na Stráňach. 
Na Podháji sme už menšie stojisko 
polopodzemných kontajnerov 
zriadili. Zlikvidovali sme dve staré 
stojiská (4 kontajnery), a zdá sa, že 
to funguje k spokojnosti občanov. 
Nemáme naň žiadne negatívne 
ohlasy ani skúsenosti. Ak teda 
budeme rozmýšľať nad ďalším 
stojiskom polopodzemných 
kontajnerov, uvažujeme skôr 
nad odbremenením Podhája 
smerom od námestia ku kruháču. 
Tam je aj vyššia koncentrácia 
zástavby. V najbližšom období 
budeme v spolupráci s bytovými 
samosprávami konzultovať možné 
lokality vhodné pre ďalšie stojisko.

Autor: M. Beňadik, 
foto: R. Adamjak

Hanba na hlavnom ťahu na Stráne sa skončí (?)

Do Vianoc tu už mal byť poriadok - a novoročná fotografia potvrdzuje, že (zatiaľ) je. Pôvodne to vôbec nevyzeralo pekne...

Knieža Rastislav
Knieža Rastislav vládol na Veľkej Morave 
v  r. 846 – 870, bol synovcom Mojmíra I., 
zakladateľa Veľkej Moravy. Je pozoru-
hodnou postavou. Vynikal ako vojak, 
diplomat, politik a  kresťan. Správy o jeho 
vláde zanechali viacerí franskí kronikári 
i slovansky písané životopisy Konštantína 
a  Metoda. Podľa ich svedectva prekro-
čila Veľká Morava za jeho vlády rámec 
kmeňového kniežatstva a vybudovala 
si nezávislosť voči Franskej, neskôr Vý-
chodofranskej ríši. Stala sa významným 
štátom, rozvinula spoluprácu s pápežskou 
kúriou a bola dobre známa aj vo vzdia-
lenom Carihrade. V r. 846 franský kráľ 
Ľudovít Nemec využil vnútorné rozbroje 
na Veľkej Morave a  Rastislavovi pomo-
hol ku kniežacej moci. V r. 854 sa však 
Rastislav spolčil proti kráľovi Ľudovítovi 
Nemcovi s markgrófom Ratbodom. 
Odrazil aj útok kráľa Ludovíta Nemca v r. 
855, čím urobil rozhodný krok v úsilí o ne-
závislosť veľkomoravského štátu. Pre jej 
upevnenie uzavrel spojenectvo s  Čechmi 
a  s  polabskými Srbmi. Rastislavovi nevy-
hovovala podriadenosť veľkomoravskej 
cirkvi pasovskému biskupstvu, ktoré bolo 
nástrojom vplyvu Východofranskej ríše. 
Chcel zriadiť nezávislú cirkevnú organi-
záciu svojho štátu. Preto v r. 862 požiadal 
o  vyslanie misionárov rímskeho pápeža. 
Keď mu ten nevyhovel, oslovil byzant-
ského cisára. Byzantská misia, ktorú viedli 
bratia Konštantín a Metod, prišla na Veľkú 
Moravu v roku 863. S Rastislavovou 
podporou bratia rozvinuli mnohostrannú 
činnosť. V  auguste 869 Rastislav a jeho 
synovec, nitrianske údelné knieža Svä-
topluk, čelili novému franskému útoku. 
V  nasledujúcom roku Svätopluk uzavrel 
s Ľudovítovým synom Karlomanom proti 
Rastislavovej vôli separátny mier. Potom 
sa zmocnil Rastislava, ktorý ho chcel 
dať zavraždiť, a vydal ho Karlomanovi. 
Rastislava uväznili a oslepili.
Podľa kniežaťa Rastislava je v Martine 
pomenovaná ulica na Starej Ľadovni.
Zdroj: nbs.sk,  foto: SNG

Osobnosti

Tomáš Ignačák 
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Relaxačno-oddychová zóna 
s jazierkom pri Hrádku priťahu-
je čoraz viac návštevníkov nielen 
z Košút. 

Veľký úspech malo podujatie Svet 
jazerných bytostí s drevenými 
sochami prievozníka, vodníka 
a víly. V roku 2020 pribudli ďalšie 
exkluzívne artefakty z umeleckej 
dielne turčianskeho rezbára Mira 
Kalanku (rybár so zlatou rybkou 
a lesný muž). Aké ďalšie prvky 
ozdobia toto prostredie v najbližšej 
dobe? – spýtali sa MN šéfky OZ 
Algade Art Gabriely Špalkovej.
„Kováč nám urobil nádhernú 
palicu pre lesného muža, ktorá mu 
bude siahať až do výšky očí.  
Chceli by sme tiež nainštalovať
aj lavičku priamo pri móle. Ja-
zierko s okolím je také nádherné 

miesto, ktoré si zaslúži mať kroniku. 
Tú už pripravujeme, bude extrémne 
veľká a jej obsahom budú informá-
cie, ako a kedy jazierko vzniklo, aké 
akcie sa tu konali, názvy sponzorov 
a mená ľudí, ktorí nám pomohli. 
Pracujeme ešte aj na jednom 
projekte, vďaka ktorému, ak sa to 
podarí, bude tento nádherný kus 
prírody, kde sa dajú robiť zázraky, 
zasa o niečo viac čarovnejší. Náv-
števníci sa majú na čo tešiť.“
Jazierko v Košútoch II existuje 
už šesť rokov. VMČ Košúty ho 
podporuje aj tým, že každoročne 
vyčlení zo svojho rozpočtu nejakú 
čiastku pre OZ Algade Art, ktoré sa 
o tento areál stará. Poslanec Dušan 
Kubička bol tvorcom myšlienky 
obnovy jazierka, ktoré pred nie-
koľkými rokmi dostalo významné 
ocenenie za najlepší projekt na Slo-

vensku v rámci programu Zelené 
oázy. „Stále mi záleží na tomto 
príjemnom priestore na okraji 
Košút. Pred šiestimi rokmi, keď 
sme sa do tohto odvážneho projektu 
pustili, všetko tu bolo zarastené, 
bola tu jedna veľká džungľa, 
namiesto vody iba malá bahnitá 
kaluž a veľký neporiadok. Postupne 
si ľudia toto miesto našli a dá sa 
povedať, že si ho mnohí aj obľúbili. 
Zrazu sa dostalo aj do mestského 
názvoslovia ako Jazierko v Košú-
toch. No a teraz? Za posledné roky 
sa začali o jazierko a okolie starať 
ľudia z OZ Algade Art. Dali jazier-
ku jedinečnú umeleckú hodnotu 
a pozdvihli toto miesto z prírodného 
aj na kultúrne. Vyslovujem im za to 
veľkú vďaku a obdiv,“ uviedol 
pre MN Dušan Kubička.
Autor: Ľubomír Chochula

Už viac ako rok platí na prístu-
povej ceste k ZŠ z MŠ Hurbano-
va od Hodžovej ul. nový režim 
dopravy. Osvedčilo sa to?

Zmena organizácie dopravy 
za účelom obmedzenia dynamickej, 

ako aj statickej dopravy (dopravné 
značenie zákaz vjazdu pre všetky 
motorové vozidlá okrem zamest-
nancov ZŠ a MŠ, Fomatu, plavárne 
a zásobovania) mala tento problém 
(aj v súčinnosti s mestskou políciou) 
vyriešiť, ale prax ukázala niečo 

iné. Aj preto sa VMČ na základe 
podnetov od občanov, ktorí pouka-
zujú na nedodržiavanie obmedzení 
zo strany vodičov, týmto problém 
zaoberá a bude ho riešiť  v spolu-
práci s vedením mesta. Krajným 
riešením by bolo osadenie technic-
kej zábrany. 
Autor: (ľch)

Barboru Surov-
covú, ktorá žije 
na Galandovej 
ul., trápi nielen 
nedostatok 
parkovací miest 
v Košútoch, ale 
aj ďalšie veci.

„Na našej ulici je napr. len jeden 
kontajner na separovaný zber 
plastov, čo absolútne nepostačuje. 
Privítala by som aj venčovisko, ako 
aj väčšiu disciplinovanosť niekto-
rých spoluobčanov, ktorí nezbierajú 
extrementy po svojich psoch. Nechá-
pem ani to, ako môže niekto vyha-
dzovať odpadky z balkóna na zem. 
Prekáža mi aj aj dopravná a bezpeč-

nostná situácia, hustota premáv-
ky a kapitolou samou o sebe je 
nekvalitný kruhový objazd. Vplyvom 
poveternostných podmienok sa jeho 
povrch stáva šmykľavým, čo zvyšuje 
bezpečnostné riziko. Naopak, som 
spokojná s ihriskami pre menšie deti. 
Na druhej strane, deti od 10 rokov 
by tiež potrebovali niečo, kde by sa 
mohli trochu vyšantiť,“ povedala 
pre MN Barbora Surovcová.
Autor: Ľubomír Chochula

KOŠÚTY 

Pomôže až technická zábrana?

Čo všetko mi prekáža?

MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Lesný muž symbolicky pozýva ľudí k návšteve 
do jazernej galérie. Foto: ľch

Kedysi džungľa, dnes okulahodiace jazierko. Foto: ľch

Jazierko bude mať svoju kroniku

Jaroslav Vlček
literárny vedec, historik a kritik, univ. 
profesor   (* 22. 1. 1860 Ban. Bystrica -  
† 21. 1. 1930 Praha)
Vyštudoval slavistiku a germanistiku 
na Filozofickej fakulte Českej univerzity 
v Prahe.  V r. 1882 – 1901 pôsobil ako 
suplent a stredošk. profesor, 1901 – 18 
profesor na FF Českej univerzity, 1919 
– 23 prednosta slov. odd. na Ministerstve 
školstva a národnej osvety, 1923 – 30 
prof. FF KU v Prahe, súčasne od r. 1919 
správca MS v Martine. Ako vynikajúci 
literárny historik a vedec, príslušník 
generácie Vajanského, Hviezdoslava 
a Škultétyho inicioval a napomáhal roz-
voj realistickej literárnej tvorby na Slo-
vensku. V časopise Orol publikoval Listy 
z Čiech so stanoviskami k literárnym, ale 
aj spoločenským a národným otázkam. 
Na to nadviazal Listami z Čiech v Slov. 
pohľadoch. Vo viacerých periodikách 
uverejňoval recenzie kníh, biografické 
a literárne články o slov. spisovateľoch, 
o literatúre i kultúrnych problémoch písal 
aj v českej tlači. Vyznával zásadu, že slov. 
literatúra je len tá písaná po slovensky. 
V ďalšom výskume korigoval niektoré 
svoje hodnotenia a výsledky zhrnul 
v dvoch zväzkoch Dejín literatúry slo-
venskej. Nedocenil v nich staršiu slov. li-
teratúru ani štúrovcov píšúcich po česky, 
ani bernolákovcov. Napriek nedostatkom 
sa jeho dielo stalo východiskom pre ne-
skoršie syntetické spracovanie slov. 
literárnych dejín. Bohatá bola jeho edi-
torská činnosť – bol spolueditorom diel 
J. Bottu, J. Kráľa, J. Kollára. J. Matušku, 
K. Kuzmányho, V. Paulínyho-Tótha, 
Hurbanovho Životopisu Ľ. Štúra ai. Bol 
zakladateľom a prvým predsedom slov. 
akademického spolku Detvan v Prahe, r. 
1918-19 členom Revolučného Národné-
ho zhromaždenia, r. 1919 – 25 senátorom 
Národného zhromaždenia. Časť jeho 
pozostalosti sa nachádza v Archíve litera-
túry a umenia SNK v Martine.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: SNG, autor portrétu: M. Thom-
ka-Mitrovský

Osobnosti

Barbora 
Surovcová
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Rodeného Zá-
turčana Milana 
Hodoňa, ktorý 
v tejto mest-
skej časti žije 
celý svoj život, 
najviac hnevá to, 
že sa na novem-
brovej schôdzi 

MsZ schválilo zvýšenie poplatku 
za komunálny odpad o päť eur, t. 
j. na sumu 31,20 eur/osoba/rok.

„Poplatok za vývoz komunálneho 
odpadu sa zvyšuje, ale tomu nezod-
povedá stav v našej mestskej časti, 
ktorý je neadekvátny tomu nárastu. 
Okolo smetných stojísk je „bordel“. 
Po zemi sa váľajú plastové fľaše, 
papiere, rôzne druhy odpadkov, ktoré 
sú pri silnejšom vetre rozfúkané po ce-
lom sídlisku i po zelených trávnatých 
plochách. Naše sídlisko potom vyzerá 
ako jedna veľká skládka odpadu, čo 
znižuje nielen kvalitu nášho života, ale 
skresľuje to aj pohľad na nás občanov 
mestskej časti, pretože si o nás myslia, 
že ten neporiadok si tam robíme sami. 
V minulosti som postrehol, že takéto 

„čistenie“ mestskej časti od rozfúka-
ného odpadu robili pracovníci VPP. 
Už dlhšiu dobu ich však (nielen ja) 
v Záturčí neregistrujem. Rovnako 
však neregistrujem pohyb poslancov 
v našej mestskej časti, ktorí by sa, 
myslím, mali venovať okrem iného 
aj takýmto bežným záležitostiam. 
Nemyslím si, že je správne, ak sa 

niektorí z poslancov za MČ Záturčie 
nechali zvoliť, aj keď nemajú trvalý 
pobyt v Záturčí, alebo sa dlhodobo 
zdržujú mimo mesta Martin. Aj preto 
je naša mestská časť zanedbávaná. 
Už dávnejšie som si všimol zničené 
oddychové lavičky popri chodníkoch, 
ktoré potom nemôžu slúžiť na ich 
funkciu (oddych). Dôchodcovia, 
mamičky s kočíkmi, invalidi, títo všetci 
by ich vedeli určite využiť. V minulosti 
sľúbili tejto skupine občanov oddy-
chový park. Pokiaľ viem, tak pred 
dvoma rokmi bolo prefinancovaných 
niekoľko desiatok tisíc eur na vyčis-
tenie a planírovanie danej lokality 
za vojenskou bytovkou na Ul. A. 
Stodolu, kde mal byť oddychový park 
zrealizovaný. Doteraz sa však nič 
neudialo a ani nezmenilo. Vnímam 
to ako zbytočné míňanie peňazí nás, 
daňových poplatníkov, a ako ďalší 
z prázdnych predvolebných sľubov 
našich vážených poslancov za MČ 
Záturčie.
Preto si myslím, že naša mestská časť 
sa momentálne nemá čím chváliť, ale 
verím, že to spolu môžeme zmeniť,“ 
vyjadril sa pre MN Milan Hodoň.

Autor: Ľubomír Chochula

Obyvateľ Zátur-
čia Martin Ru-
man (Ul. A. Sto-
dolu) nehodnotí 
polčas volebného 
obdobia veľmi 
kriticky, oceňuje, 
čo sa spravilo 
a dúfa, že určité 

rezervy sa v druhej polovici poda-
rí odstrániť.

„Myslím si, že terajší poslanci 
za Záturčie sa snažia. Ja som spo-
kojný. Na našom sídlisku za ostatné 
dva roky pribudli nové parkovacie 
plochy, máme aj lepšie chodníky 
a na jednom mieste už aj veľkoka-
pacitné polopodzemné kontajnery 
na separovaný odpad (dúfam, že sa 
to postupne rozšíri aj inde). Nao-
pak, v jarnej fáze až do leta trochu 
„haprovalo“ kosenie. Problém 

vidím aj v tom, že priestor pri zre-
konštruovanom futbalovom ihrisku 
s umelým trávnikom a workou-
tovom cvičisku, ktorý nezachytia 
mestské kamery, nie je dostatočne 
osvetlený. Možno by to tie hlúčiky 
mladých ľudí odradilo od toho, aby 
sa správali tak ako doteraz, keď 
robia hluk, neporiadok a niekedy 
aj hádžu delobuchy,“ podotkol 
pre MN Martin Ruman.
Autor: Ľubomír Chochula

ZÁTURČIE

Poplatok zvýšili a čo „bordel“ ?!

Posvietiť si na neslušné správanie 

Na križovatke ulíc Romanovej a Furdekovej (15. decembra 2020). Foto: ľch

Lavička pri chodníku medzi obytnými blokmi (15. decembra 2020). Foto: ľch

Vladimír Clementis
politik, advokát, publicista
Jedna z najvýznamnejších slovenských 
osobností 20. stor. (* 20. 9. 1902, Tisovec 
- † 3. 12. 1952, Bratislava) Pochádzal 
zo šľachtickej rodiny. Vyštudoval 
Právnickú fakultu UK v Prahe. V r. 1931 
– 38 sam. advokát v Bratislave, známy 
o.i. úspešnou obhajobou spisovateľa 
M. Urbana a žalobou na krajinského 
prezidenta dr. J. Országha. Spoluorga-
nizátor I. kongresu slov. spisovateľov 
v Trenč. Tepliciach r. 1936, ktorého sa 
zúčastnilo viac než dvesto osobností. R. 
1939 – 45 pracoval v emigrácii v Paríži 
a v Londýne v čs. vysielaní BBC. O.i kri-
tizoval pakt Molotov – Ribbentrop a útok 
ZSSR na Poľsko a Fínsko, vstúpil do čs. 
zahraničného vojska. Spoločne s neko-
munistickými politikmi M. Hodžom, 
Š. Osuským a J. Paulínym-Tóthom 
podpísal Memorandum za obnovenie 
Československa i zrovnoprávnenie 
Slovenska. V r. 1935-39, 1946-48 a po 
1948 poslanec Národného zhromaždenia. 
Po vojne r. 1945 – 48 št. tajomník, 1948 
– 50  minister zahraničných vecí ČSR. 
R. 1952 po vykonštruovanom procese 
odsúdený na smrť a popravený, r. 1963 
plne  rehabilitovaný.  Rozhľadený politik 
a ideológ komunistickej orientácie. Počas 
vysokoškolských štúdií stúpenec socia-
listických ideí, spoluzakladateľ a redaktor 
časopisu DAV. V emigrácii prispieval 
do londýnskej čs. tlače (jeho články vyšli 
po vojne v knihe Odkazy z Londýna), 
prednášal v Slovanskom seminári a vydal 
práce o slovanskej otázke. Autor reportáží 
o sociálnych konfliktoch, z ciest po So-
vietskom zväze, článkov o problémoch 
literatúry a kultúry. Autor brožúry Usmer-
ňované Slovensko (1942),  štúdie Medzi 
nami a Maďarmi (1943), v Londýne vy-
dal i zborníky poézie (Zem spieva, Hnev 
svätý). Výber z jeho publicistiky vyšiel 
pod názvom Vzduch našich čias (1967). 
V Martine je po ňom pomenovaná ulica 
na Podháji.
Zdroj: litcentrum.sk, thebusinessso-
iree.com, foto: SNG

Osobnosti

Martin Ruman

Milan Hodoň
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Občianske združenie Snílky, 
v spolupráci s Kaviarničkou 
na Divadelnej v Martine, sa 
inšpirovalo iniciatívou vo via-
cerých slovenských mestách, 
ktorej cieľom je priniesť “teplo 
do ulíc”. Ľudia bez domova, ale 
aj viacčlenné sociálne slabšie 
rodiny, môžu nájsť v skrini 
umiestnenej na dobre prístup-
nom mieste zimné bundy, vesty, 
mikiny, šály, čiapky, rukavice, 
topánky a iné.  

Lucia Machovičová z OZ Snílky 
predstavuje svoje združenie: 
“Naše občianske združenie 
vzniklo s viacerými cieľmi. Tento 
rok sa nám podarilo zrekon-
štruovať a zariadiť priestory 
pre pracujúce mamy pod názvom 
“Mamamaka”. Cítime sa veľmi 
vďačné za podporu, ktorej sa 
nám dostalo. Preto sme sa úplne 
prirodzene rozhodli, že chceme 
symbolicky aj my ponúknuť 
pomoc a posúvať myšlienku 
spolupatričnosti ďalej.“
S realizáciou myšlienky pomohol 
majiteľ kaviarničky Stanislav 
Thomka. “Maminy z OZ Snílky 
ma oslovili v súvislosti s možnos-
ťami umiestnenia skrine v centre 
mesta. Zhodou okolností som 
mal k dispozícii aj dve staršie 
plechové skrine, ktoré sa na tento 
účel dobre hodia. Doslova za pár 
hodín sme tak spoločne spravili 

dobrú vec, ktorá môže mnohým 
ľuďom v Martine v tomto období 
pomôcť.”
Skriňa bola na svojom mieste 
od 7. decembra a naplnila sa 
za štyri dni. Bude k dispozícii 
v Kaviarničke na Divadelnej 
ul. predbežne do marca 2021. 
Je otvorená aj pre tých, čo chcú 
darovať čisté, nepoškodené 
oblečenie. Vyzbierané veci budú 
priebežne odovzdávané do chari-
ty v Martine, kde s veľkou vďa-
kou prijmú čokoľvek, čo poslúži 
ľuďom v chladnom období.
Prvý výstup z nápadu bol už 
po prvom víkende, keď S. 
Thomka odovzdal prvú zásielku 

vecí v charite na Kollárovej ul. 
Nebola to prvá jeho podobná 
akcia – predchádzajúca sa týkala 
potravbimnovej búdky vo Vrút-
kach, ktorú osadil spolu s Ľubo-
šom Gottwaldom.
https://www.turcania.sk/nie-je-
budka-ako-budka-ta-vo- 
vrutkach-vie-pomahat/
https://www.romata.sk/ 
article/742/prva-potravinova- 
budka-je-v-turci
Ďalšiu spoločnú akciu plánujú 
spolu s OZ Mama maká v januári 
2021. 

Autor, foto:  
Anna Maršalová, (bk)

PRIEKOPA

Mamy prinášajú teplo do martinských ulíc

Zľava: Mgr. art. Zuzana Vajdová, Mgr. Lucia Machovičová so Stanislavom Thomkom

Veci si nachádzajú cestu k potrebným.

Štefan Mišovic
herec, ochotnícky režisér  
(* 19. decembra 1921 Tisovec -  
† 30. apríla 2008 Martin)
S divadlom začal Š. Mišovic – v di-
vadle neskôr zvaný „Dedo“ - v rod-
nom Tisovci. Vyučil sa za strojného 
zámočníka a začal pracovať ako 
technik v Považských strojárňach 
v Považskej Bystrici. Popri práci 
sa venoval ochotníckemu divadlu 
v Divadelnom ochotníckom krúžku, 
kde o.i. účinkoval aj v operetách. 
V rokoch 1949 – 1950 pôsobil v Di-
vadle pracujúcich v Považskej Bys-
trici, po presídlení divadla do Žiliny 
v rokoch 1950 – 1951 v Krajovom 
divadle v Žiline. Od roku 1951 pre-
šiel do Armádneho divadla v Martine 
a pôsobil tu (neskôr v Divadle SNP, 
dnes Slovenské komorné divadlo) aj 
po odchode na dôchodok, temer až 
do smrti. Zaradil sa medzi najvýraz-
nejšie herecké osobnosti v Divadle 
SNP – Slovenskom komornom 
divadle v Martine. Kým v mladosti 
stvárňoval vitálnych ľudí plných 
energie, neskôr vyhranené zemité 
postavy, často negatívne, charak-
teristické nezlomnosťou, hrdosťou 
a vnútorným vzdorom. Hral napr. 
Hrajnohu a Uhorčíka v Mahenovom 
Jánošíkovi (1956), Medvedeva v hre 
Na dne (1967), Millera v Úkladoch 
a láske (1977). Poslednou postavou 
Štefana Mišovica bol roku 2003 
Major Friedli v Dűrrenmattovom 
Meteore. Účinkoval aj v 73 filmoch 
a inscenáciách, napr. Zemianska 
česť, Krutá ľúbosť, Noční jazdci, 
Tisícročná včela, Sedím na konári 
a je mi dobre, Zánik samoty Berhof, 
Krajinka ai. Na dôchodku sa venoval 
réžii v ochotníckych súboroch 
v Turčianskom Petre, Dražkovciach 
a v Žabokrekoch. Držiteľ Ceny 
primátora mesta Martin (2002).
Zdroj: TASR, csfd.cz, foto: archív
Rubriku pripravuje:
Michal Beňadik

Osobnosti
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ZASTUPITEĽSTVO

Štvrtok 15. decembra bol ešte 
dostatočne dlho pred sviatkami, 
a tak aj keď posledné rokova-
nie zastupiteľstva v roku 2020, 
bolo výrazne pracovné a ako už 
zvyčajne, aj náročné a miestami 
„ostré“. 

Vznikne dopravný podnik mesta
Rokovanie sa výnimočne nevysielalo 
v priamom prenose, lebo pracovníci 
Televízie Turiec sa dostali do karanté-
ny kvôli ochoreniu covid-19.
Ako povedal k založeniu Dopravného 
podniku mesta Martin viceprimátor 
R. Kollár, mesto zdedilo problém 
MHD a jeho snahou je riešiť ho 
tak, aby neponechalo celú finančnú 
ťarchu ani na mestskom rozpočte ani 
na občanovi (cez cenu cestovného 
v MHD).  „Ideme najťažšou varian-
tou“, povedal R. Kollár. Hlavným 
cieľom je „zabezpečiť v ďalších 
obdobiach v službách dopravného 
charakteru čo najoptimálnejšie 
a stabilizujúce riešenie pre mesto 
Martin a MHD v Martine“. Jediným 
spoločníkom s.r.o. má byť mesto Mar-
tin. Prvým konateľom s.r.o. DPMM 
sa stal primátor J. Danko, predsedom 
Dozornej rady viceprimátor R. Kollár 
a členmi poslanci Ľ. Vaňko a D. 
Steindl. Vedenie mesta má pripraviť 
výberové konanie na konateľa nového 
mestského podniku. Do rozpravy 
k tomuto bodu sa prihlásil jediný 
poslanec - M. Uherčík (SaS). Podľa 
neho je utópiou, snažiť sa postaviť 
do roka vlastný dopravný podnik, 
keď mesto nemá depo, šoférov... 
a je mu teda vraj jasné, že sa to 
skončí so spoluinvestorom a aj to, 
kto to bude. Znovu pripomenul prí-
klad Nitry, ktorá má rovnaký termín 
ako Martin (31. 12. 2021), ale v súčas-
nosti má za sebou verejné obstaráva-
nie dopravcu a má rok na rokovanie 
o detailoch riešenia. Poslanci potom 
až na jedno zdržanie temer jednomy-
seľne návrh na založenie dopravného 
podniku mesta schválili.

Zelená parkovacím domom
Návrh koncepcie regulácie parkova-
nia spojenej s výstavbou parkovacích 
domov v mestských častiach vyvolal 
prvú polemiku. Ako povedal v úvode 
predseda predstavenstva a. s. Turiec 
(prevádzkovateľ parkovacieho systé-
mu mesta) Ing. M. Lepeta, „otvárajú 
sa nožnice“ medzi počtom vozidiel 

(odhad 20 000 s martinskými znač-
kami) a počtom parkovacích miest 
v meste (asi 10 000). Riešením je 
zmena parkovacej politiky a výstavba 
parkovacích domov, pretože - ako 
zdôraznil M. Lepeta, „v centre mesta 
máme už len 0,5 ha zelene a bolo 
by minimálne nezodpovedné vidieť 
riešenie v ďalšej výstavbe parkova-
cích miest na úkor zelene.“ Model 
výstavby parkovacích domov by mal 
byť založený na vzťahu obstarávateľ 
(Turiec, a.s.), zhotoviteľ (firma, ktorá 
vyjde z výberu) a postupný spätný 
odkup obstarávateľom. Jeden parko-
vací dom by mal stáť cca 3,5 mil. eur. 
Komisie podporili predložený návrh, 
no viacerí poslanci (R. Gajdoš, M. 
Uherčík, M. Gallová, K. Šubjaková, 
M. Belák) upozornili na právne aj 
ekonomické úskalia navrhnutého 
modelu. Všetci sa vyslovili za vý-
stavbu parkovacích domov, no proti 
tomu, aby už v koncepcii figurovala 
konkrétna firma zhotoviteľa i banky. 
Po päťminútovej prestávke a zme-
nách v uznesení poslanci koncepciu 
schválili pomerom hlasov 17 za:4 
proti, keď spresnili, že predložený 
model má byť zatiaľ len pilotný.

Koniec bezplatného parkovania?
Pod názvom „Návrh dodatku č. 3 
k všeobecne záväznému nariadeniu 
(VZN) č. 103 o organizovaní dopravy 
na území mesta Martin“ sa skrýva tzv. 
rezidentské parkovanie a postupné 
spoplatnenie parkovania v celom 
meste. Ako v úvode upozornil M. 
Lepeta z a.s. Turiec, súčasná prax 
parkovania je nielen neudržateľná 
(plochy nepostačujú), ale aj v roz-
pore s platnými normami, bezpeč-

nosťou i ekológiou, znemožňuje sa 
prístup záchranných zložiek najmä 
na sídliskách a pod. Navrhol preto 
rozšíriť reguláciu parkovania po-
stupne na celé mesto a k doterajším 
zónam postupne pridať ďalších 
sedem v jednotlivých mestských 
častiach. Poslanci upozornili na to, že 
(M. Belák) rozdiel medzi počtom áut 
(20000) a miest (10000) v skutočnosti 
zmenšujú majitelia rodinných domov, 
ktorí parkujú na vlastných pozem-
koch; ale i na to, že (M. Uherčík) 
terajší parkovací systém je dlhodobo 
stratový a neefektívny môže byť aj 
navrhovaný systém. Zmena od 1. 1. 
2021 znamená zvýšenie prvej parko-
vacej karty z 35 na 50 eur, pri druhej 
karte z 50 na 70 eur (na 1 byt budú 
vydané len dve parkovacie karty), 
predplatené parkovacie karty majú 
stáť v jednej zóne 55 eur pre obča-
na-nepodnikateľa a 100 eur pre pod-
nikateľa, (pre celé mesto 90 resp. 150 
eur/rok), ročné vyhradené parkovanie 
má stáť jednotne 339 eur pre rezidenta 
a 550 eur pre nerezidenta.

O postavení Útvaru architekta
Koncom novembra poslanci schválili 
nové znenie VZN č. 128, regulujúce 
vjazd do centrálnej mestskej zóny 
pri rôznych činnostiach a zakazujú-
ce niektoré činnosti na pešej zóne. 
Napriek rôznym názorom komisie 
životného prostredia a rady teraz 
zastupiteľstvo veľkou väčšinou 
schválilo zmenu VZN, platného od 1. 
1. 2021, v prospech vjazdu vozidiel 
s tovarom podliehajúcim skaze.
Diskusiu vyvolal dodatok č. 1 
k zriaďovacej listine Útvaru hlavného 
architekta mesta Martin. Od ná-

zoru (P. Buocik), že tento materiál 
uberie Útvaru architekta právomoci, 
cez upozornenie, (M. Uherčík) že 
zmenšenie právomocí je absolút-
ne neprávne a fakticky ruší UHA, 
pričom ako brzdu nevidí UHA, ale 
napr. duplicitu podkladov pre UHA 
a stavebný úrad a že materiál nebol 
s nikým korektne odkomunikovaný, 
až po vyjadrenie (K. Šubjaková), 
že materiál je zmätočný, termino-
logicky nesprávny a odporúča ho 
stiahnuť z rokovania. Na druhej strane 
podľa M. Harajdičovej z právneho 
odboru MsÚ materiál bol pripra-
vený v pracovnej skupine za účasti 
právnikov a že na ÚHA nemožno 
prenášať žiadne právomoci, ktoré 
zákon neumožňuje. Napriek tomu, že 
kritika za uberanie právomocí UHA 
nebola konkretizovaná ani vyvrátená, 
pomerom hlasov 12:7 poslanci prvý 
dodatok zriaďovacej listiny UHA od r. 
1997 schválili.

Projekt EHMK bol predložený
V rámci diskusie k zmene rozpočtu 
navrhol M. Maťovčík, aby mesto 
odpustilo nájomné svojim nájomní-
kom-podnikateľom, ako formu po-
moci v období pandémie. Zastupiteľ-
stvo by sa tým malo zaoberať koncom 
januára. Potom bez diskusie schválilo  
monitorovaciu správu k aktualizácii 
Plánu hospodárskeho, sociálneho 
a kultúrneho rozvoja mesta (2016-
2023), aj nadviazanie partnerských 
vzťahov s mestami Independence 
a Sugar Creek (Missouri, USA) 
v rámci programu Sister city. Tým by 
sa okruh partnerských miest Martina 
rozšíril už na 11.
Širšiu diskusiu vyvolal až informácia 
o tom, že 15. decembra pracovná 
skupina predložila projekt, s ktorým 
bude Martin súťažiť o titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2026. Jej šéf 
Peter Cabadaj reagoval na kritiku M. 
Uherčíka (že informácia je povrchná 
a celý proces sa začal príliš neskoro) 
tvrdením, že bolo minimálne morál-
nou povinnosťou Martina prihlásiť sa 
do súťaže a že ten sklz je aj výsled-
kom dlhodobo zanedbávaných sys-
témových riešení. Primátor J. Danko 
uzavrel diskusiu tým, že „všetko je 
dobré pre zviditeľnenie Martina“. 
Na záver rokovania J. Danko poďako-
val poslancom, „ktorí sa snažia vidieť 
veci v dobrom zmysle, a nie hľadať 
za všetkým zlý úmysel“ a odporučil 
v roku 2021 „spomaliť a začať uva-
žovať nad tým, čo to je úcta k človeku, 
k hodnotám, tradícii a dobru“.
Autor, foto: (bk)

Ťažké projekty v poslednej chvíli
Parkovanie a MHD boli dominantné témy diskusie i polemík

„Koaličná“ porada pred hlasovaním o pilotnom projekte parkovacieho domu.
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ROZHOVOR

MUDr. Slavomír Šuch je lekár 
so špecializáciou na internú medi-
cínu. Pracuje na Odd. urgentnej 
medicíny v Univerzitnej nemocnici 
v Martine a v internej ambulancii 
Med-centrum v Martine. Od pre-
puknutia pandémie koronavírusu 
ošetroval stovky pacientov s cho-
robou Covid-19. Pre MESTSKÉ 
NOVINY poskytol exkluzívny 
rozhovor.

Aké sú v Univerzitnej nemocnici 
v Martine podmienky pre vašu prá-
cu s týmito pacientmi a na nadväzu-
júcu terapiu?
- Martinskú Univerzitnú nemocnicu 
môžeme považovať za lídra v po-
skytovaní zdravotnej starostlivosti 
na severnom Slovensku.  Od začiat-
ku pandémie nastavila a priebežne 
upravovala procesy pre manažment 
covidových pacientov, ich smerovanie 
na jednotlivé reprofilizované lôžka, či 
celé oddelenia, neskôr celé samostatné 
pavilóny určené výhradne pacientom 
s ochorením Covid -19. Dnes dokonca 
funguje samostatný „červený „ urgent-
ný príjem, s vlastným lekárom a zdra-
votníckym personálom, ktorý dokáže 
kompletne zmanažovať pozitívne tes-
tovaného pacienta až po jeho uloženie 
na špecializované lôžko. Martinčania 
majú z tohto hľadiska nadštandard-
nú a 24-h dostupnú starostlivosť 
nielen o covidových pacientov, ale aj 
všetkých ostatných. Tu sa prejavuje 
aj výhoda pavilónového usporiadania 
nemocnice. Personálne a technické 
vybavenie nemocnice a dostupnosť 
ochranných pracovných prostriedkov 
pre ochranu pred nozokomialnym 
šírením coronavírusu medzi personá-
lom a pacientami sú samozrejmosťou.  
Slúžim na porovnateľných pozíciách 
ešte v dvoch regionálnych nemocni-
ciach -  na Orave a Kysuciach. Preto 
môžem ubezpečiť Martinčanov, že 
sa s dôverou môžu vo všetkých 
štádiách ochorenia Covid-19 obrátiť 
na lekárov UNM; od urgentného 
príjmu, cez reprofilizované oddelenia, 
až po Kliniku akútnej a intenzívnej 
medicíny (ARO), kde sú najťažšie prí-
pady s multiorgánovým zlyhávaním 
a nutnosťou umelej pľúcnej ventilácie. 
Všade tam nájdete síce unavený, ale  
obetavý a vysoko odborný personál, 
ktorý napriek rizikám, ktoré so sebou 
práca s touto vysoko infekčnou choro-
bou s nepredvídateľným koncom pri-

náša, stojí vždy pri lôžku chorého. 
Kumulácia nočných služieb, množ-
stvo lekárov či sestier prekonávajúcich 
Covid v minimálnom trvaní PN, aby 
hneď znovu nastúpili do práce, je tu 
samozrejmosťou.
Dnes, pri ďalšej vlne Covidu, má 
nemocnica stále schopnosť, vďaka 
manažérskym rozhodnutiam kolek-
tívneho vedenia a hlavnej hygieničky 
a primárky urgentu zvyšovať kapacitu. 
Tá je aktuálne „nadoraz“, aj preto , 
lebo sa u nás liečia najťažšie chorí 
pacienti s Covidom zo spádových 
regiónov Oravy, Kysúc, Liptova,  ale 
aj pacienti z Trenčína či Ružomberka.

Sám ste prekonali toto ochorenie, 
ako sa cítite teraz?
- Ja som pri svojej práci vždy dôsledne 
používal ochranné pracovné pro-
striedky. Napriek tomu, pri lavínovom 
návale pacientov z nozokomiálne pre-
morených domovov sociálnej starost-
livosti, kedy som len v jeden deň prijal 
18 urgentných pacientov s covidom,  
som sa nevyhol nakazeniu.  Pre mňa 
to bolo očakávane nečakané. Keď to 
prišlo, v noc medzi dvoma službami, 
vedel som, že to mám. Tá choroba 
ma, našťastie, „poctila „ síce silnými 
symptómami, ale s krátkym priebe-
hom. Všetko, čo ste o ťažkostiach 
pri Covide kedy počuli, je pravda. 
Bolesť hlavy, krížov, chrbta, vysoká 
teplota, strata vôle a celková slabosť, 
dušnosť po pár krokoch, spavosť, 
kolabovanie v stoji a „ otupjejavjanie „ 
mysle ... ma pripútali na lôžku na celé 
tri dni. So stratou chuti a čuchu (ako 
z  učebnice pre medikov) však prišla 
celková úľava a vo vlnách sa môj stav 
začal pomaly zlepšovať, takže po 14- 
dňovej práceneschopnosti som mohol 
nastúpiť do svojho pracovného ko-
lobehu  „služba ob-deň“, na aký som 

zvyknutý. O 6 kg ľahší a len s pomaly 
sa upravujúcou fyzickou kondíciou, 
na ktorej však pracujem nielen 
pravidelným každodenným behaním, 
ale i zdravou, racionálne vedenou 
stravou, ktorá mi pridáva na pocite 
zdravia. Teraz, s odstupom 6 týždňov 
od ochorenia, sa cítim (práve vďaka 
pravidelným bežeckým tréningom) 
v lepšej kondícii, ako kedykoľvek 
predtým. To som si overil nedávno 23 
km-trailovým behom s prevýšením 
vyše 1000 m v krásnych lesoch v okolí 
Čachtického hradu. Odvtedy je Covid 
pre mňa definitívne históriou a necítim 
žiadne následky.

Prečo je v ľuďoch „zakódovaný“ 
strach z očkovania? 
- V prvom rade si musíme uvedomiť, 
že samotné ochorenie Covid -19 a jeho 
vplyv na človeka nie je ešte podrobne 
preskúmané.  Aj vedecká obec len 
postupne sumarizuje fakty o priebehu 
ochorenia, jeho následkoch, možnos-
tiach liečby, spôsobe šírenia, prirodze-
nej odolnosti, odolnosti navodenej pre-
konaním ochorenia. Zverejňované sú 
často protichodné, ale pritom vedecky 
fundované názory z úst odborníkov, 
ktorým by laik mal predsa dôvero-
vať. V tomto „mišmaši“ vedeckého 
sveta sa nielen laická, ale aj odborná 
verejnosť cíti stratená, zmätená. Ľudia 
to vidia, cítia a rozpoznávajú, zvlášť 
keď do mediálneho priestoru vstupujú 
rôzne politické či obchodné hry a záuj-
my; často navzájom prepletené. Z toho 
vzniká - a to úplne oprávnene a pocho-
piteľne - nedôvera voči nielen úplne 
novým vakcínam, ale aj voči lekárom, 
ktorí ich odporúčajú, a farmafirmám, 
ktoré ich vyvíjajú. Preto ja chápem 
a neodsudzujem nikoho za nedôveru 
voči novému, či nepoznanému, kam 
napríklad patria aj nové vakcíny proti 
koronavírusu. Otázky ich bezpečnos-
ti, trvanlivosti  navodenej odolnosti  
a nutnosti očkovania aj ľudí po preko-
naní ochorenia trápia a znepokojujú 
aj mňa a bránia mi dať presvedčivú 
a jednoznačnú odpoveď pre, alebo 
proti. Ja ako lekár, oddaný svojmu 
poslaniu, pre ktorého je práca s chorý-
mi všetkým, budem samozrejme (ak 
si to moje povolanie vyžiada) medzi 
prvými stáť v rade na prvú dostupnú 
vakcínu. Ale keď sa ma opýtate, či by 
som dal zaočkovať môjho 17-ročného 
syna, budem váhať, asi to nechám 
na jeho rozhodnutí. Menej budem vá-

hať pri mojej 83-ročnej matke, ktorej 
budem chcieť vakcínu zabezpečiť čo 
najskôr a budem ju prehovárať, aby 
si ju dala pichnúť. Tým je povedané, 
podľa mňa,  všetko...

 Pár odporúčaní S. Šucha
Čo robiť, keď ste ako na hojdačke, 
keď symptómy celkom neustúpili, 
alebo sa vracajú: keď prekonávate 
„Postkovidový syndróm“:
• počúvajte svoje telo, 
• keď cítite únavu, oddychujte * 

neprepínajte sa
• pokračujte ľahkou stravou, veľa 

ovocia a surovej zeleniny, 
• športujte, ale nie na hranicu svojich 

síl, 
• vyhýbajte sa konfliktom a stresu,
• robte sebe, či niekomu inému radosť.
Úplné zotavenie sa po Covide chce 
svoj čas, neurýchľujte ho.    

MUDr. S. Šuch - Vakcinácia?
 Z pohľadu lekára a benefitov, či rizík 
pre očkovaného (pri čítaní používajte 
vlastnú hlavu, nie je to návod na pou-
žitie):
1. Tí čo prekonali Covid, nemusia. 

(Odkedy prišiel Covid, na Sloven-
sku sme nezaznamenali opakovanú 
infekciu).

2. Starí a chorí - dobrovoľne, vakci-
nácia môže pomôcť predchádzať 
ťažkému priebehu ochorenia.

3. Mladí, do 55 r. a inak zdraví - 
zásadne dobrovoľne,  po zvážení 
osobného pre a proti. Nie sú ohro-
zení ťažkým priebehom ochorenia.

4. Mladí a zdraví do 35 r. pre ochranu 
ich zdravia zbytočné. Nie sú ohro-
zení ťažkým priebehom ochorenia. 
Obvykle bez príznakov.

5. Zdravé deti do 18 r. - úplne 
zbytočné.  Covid -19 ich nijako 
neohrozuje. Pravdepodobne nie sú 
ani skrytými nosičmi.

Koho áno - z pohľadu „spoločen-
ského“ zdravia?
Zamestnancov DSS, ADOS, nemoc-
níc a zdravotných zariadení, kúpeľov, 
masérov, kaderníkov, kozmetičky, 
rýchle zdravotné služby, ak už covid 
neprekonali.
Poznámka:
Toto sú moje vlastné postrehy a názory 
na mojej súkromnej FB stránke. Spo-
lieham sa na vlastné uváženie čitateľa. 
Rád odpoviem na otázky s úprimným 
záujmom pomôcť, do ideologických 
či politických polemík sa púšťať nebu-
dem. (Autorizované: 3 .1. 2021)
Autor: Michal Beňadik, 
foto: archív SŠ

Lekár z prvej línie na tému: Covid-19, pandémia a vakcína
„V UNM máme nadštandardnú starostlivosť“

MESTSKÉ NOVINY | ZDRAVIE

Slavomír Šuch
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Veršovanec
Šiel parobok do hory
vyrúbať borovicu
a vrátiť sa behom.
Stretol tam dve potvory,
vyrúbali jeho.

V dobrej spoločnosti
Dobre je s básnikmi,
veď sú všetci naši.
A keď niet básnikov,
fajn je aj pri fľaši.

STRATY A NÁLEZY
Politické smerovanie
Moderný trend dobré mravy
v samom grunte nabúral.
V nedohľadne stratila sa
politická kultúra.

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO 
Plošné testy
Nemožno vám, milí páni,
uprieť veľkú snahu.
Lockdown nie je zažehnaný,
peniaze sú v ťahu!

ZÁBAVA

LECHANOVINY

Peter Mišák: Z povrávok Foto-fóry Michala Beňadika

MESTSKÉ NOVINY | ODDYCH

Na „červenej“ na I/65 bolo 
v čiernej podprsenke priteplo

Kresby: Viera Rajošová a Peter Sabov

Zamaskovaná sova pod Múzeom

Viete? Neviete?
Na senilite je najlepšie to, že si sám 
pred sebou môžeš skryť darčeky.

Upozornenie!
Nový rok sa ruší – našiel sa starý.

Poprekrúcance z martinských škôl
• Veľká zima je vtedy, keď je v chladničke teplejšie ako 

vonku.
• Ľad je voda v druhom stave a slúži nám na lízanie 

a chrúmanie.
• Zima nám prináša veľa radostí, ale musí sa napísať s i po z.

- Tak čo, ako si prežil Silvestra?
- Ále, najprv som nevedel, kam mám ísť, a teraz si zasa 
nemôžem spomenúť, kde som bol.

Virulencia mediálna
Čo ťa hneď aj doma
sedieť donútia,
riskuješ, že chytíš
vírus – z počutia. 

Z DESATORA
Kde nič, tu nič
Už som dávno na to prišiel,
aj druhí to uhádnu:
na svete už ničoho niet,
čo sa nedá ukradnúť.

Siedme (prikázanie)
Že kto kradne, ten je lotor?
Tú myšlienku úhľadnú
nechaj si Ty, Pane, potom,
keď aj Teba ukradnú.

Prvá pomoc 
pri prechladnutí
Vykašlite sa na to.

P. S. 
Život je podobný 
sánkovačke. Dole sa vezú tí, 
čo hore neťahali.
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V súčasnej dobe je v Martine 11 
záujmových klubov seniorov: 
v Dennom centre Martin (Stred) je 
8 záujmových klubov (644 členov), 
v DC Priekopa 2 záujmové kluby 
(169 členov) a v DC Tomčany je 65 
členov. Od začiatku roku 2020 sa 
seniori pravidelne stretávali pri voľ-
nočasových aktivitách. V dôsledku 
pandémie Covid-19 bolo denné 
centrum od 11. marca do 30. júna 
2020 úplne zatvorené. Seniori sa 
za dodržiavania prísnych hygienic-
ko - epidemiologických opatrení 
Úradu verejného zdravotníctva SR 
mohli opäť stretávať od 1. júla 2020. 

Korona kríza zasiahla i život  
a financovanie mesta. Preto sme 
oslovili Gizelu Ferenczovú, ktorá 
riadi nielen činnosť jedného z klu-
bov, ale sprostredkúva aj kontakt 
ostatných klubov s mestom. Ako sa 
kríza dotýka seniorov a sú seniori aj 
napriek okolnostiam aktívni?
- Jedni sa boja, sedia doma a chránia sa. 
Tí, čo majú rodinné domy a záhrady, 
sa ani počas korony nenudili a zveľa-
ďovali si záhradky. Ja som mala počas 
tohto obdobia najkrajšiu záhradu, 
aká sa mi kedykoľvek podarila!:)) 
Sú ľudia, ktorí ani von nevyšli. Prvá 
skupina seniorov, ktorí prestali chodiť 
na podujatia, boli lekári. No stále je 
veľa tých aktívnych. Keď sme už vede-
li, že sa všetko zatvorí, tesne predtým, 
sme mali v Dennom centre na Škul-
tétyho ul. ešte veľmi peknú besedu 
s mestskou políciou,  s J. Húskovou, 
kde nám porozprávala o bezpečnosti 
na cestách a zaujímavo reagovala aj 
na veľa otázok.

Nedávno ste si pripomenuli 15. 
výročie založenia klubu a 10. výročie 

založenia Jednoty dôchodcov. Poda-
rilo sa to ešte napriek okolnostiam 
osláviť?
- Mali sme to u Čiernej pani a bolo to 
pekné. Bol tam aj pán primátor J. Dan-
ko, prednosta MsÚ J. Žila a vedúca 
DC K. Tobiášová a podieľala sa na tom 
aj mestská časť Stred a poslanci. Mali 
sme tam niekoľko diskusných príspev-
kov o jednotlivých aktivitách - za šport, 
za kultúru, za poznávacie zájazdy... 
Dokonca Juraj Vrabec to povedal 
vo veršoch...:)) Za výtvarníčky z tejto 
skupiny senioriek priblížila výstavy M. 
Kunštárová. Spomenuli sme si aj na 20 
ľudí, ktorí nám za tých 15 rokov odišli 
- medzi nimi aj mnohí veľmi aktívni, 
napr. Štefan Tichý. A aj keď odišli, os-
tali v našich srdciach. Ľudia aj plakali... 
Prihovoril sa k nám i primátor J. Danko 
a uctili sme si aj našich jubilantov.

Posledné podujatia boli už v krízo-
vom režime...
- Október - Mesiac úcty k starším, bol 
už v znamení obmedzení a zákazov, 
tak sme pekne vytiahli von na dvor 
denného centra stoly, na ne krásne 
kytice kvetov pre ľudí - pozvali sme 
všetkých a predstavte si, že tí ľudia 
prišli, hoci sme museli rešpektovať 
odstupy a pod. Prišla aj viceprimátorka 
T. Červeňová a prihovorila sa k našim 
členom, bol tam aj M. Maťovčík, ktorý 
doniesol balené jedenie, a každý dostal 
kvietok. Ľudia boli spokojní. Hoci 
kluby majú názvy podľa mestských 
častí, v každom sú členovia z každej 
mestskej časti, ako komu vyhovuje. 
V „mojom“ klube sú aj ľudia z Severu, 
z Ľadovne, z Priekopy...A pomáhajú 
nám i poslanci, napr. M. Kalnický 
mnohými formami klubu na Ľadovni 
i ďalším. Oceňujeme aj pravidelný 
priestor v jeho MESTSKÝCH NO-
VINÁCH, kde môžeme prezentovať 
naše aktivity a aj potreby a požiadavky. 
Poskytuje nám aj svoje priestory a za-

bezpečil nám v SIM-e i malé športové 
hry s opekačkou. Dvakrát dokonca 
umožnil účasť nášho družstva na jeho 
Festivale klobás.   V októbri sme 
urobili i tradičný memoriál S. Blahutu 
- turnaj v kolkoch v Priekope, to robila 
ZO Jednoty dôchodcov Priekopa 2 
za podpory M. Hudeca. Bolo tam „len“ 
okolo 45 ľudí, aby sme nič neporušili.

Tradične sa stretávate aj s rôznymi 
hudobníkmi, podarilo sa to aj teraz?
- Nedalo mi, ešte začiatkom decembra 
som objednala na terasu pizzerie na Se-
vere päť stolov, každý si dal kúsok 
pizze, čaj alebo iné... Ľudia boli celí 
šťastní, keď som im zavolala... Museli 
sme na seba trochu zvyšovať hlas, lebo 
sme  boli od seba trošku ďalej ako zvy-
čajne, ale posedeli sme si spolu. Hneď 
som ich pozvala na stretnutie seniorov 
s geligónkarmi, čo organizovala 12. 12. 
L. Moricová z Kultúrnej scény. Bolo 
nás 87! Merali sme teplotu, dezinfi-
kovali ruky, sedeli sme rozptýlení... 
ale ľuďom sa to veľmi páčilo. Celý 
rok sme zdokumentovali aj v krás-
nej fotoknihe, ktoré nám pravidelne 
a bezplatne robí (aj pre iné občianske 
združenia) náš člen Ing. J. Vojtko.

V akom režime funguje Rada 
primátora pre seniorov a osoby 
so zdravotným postihnutím?
- Rada funguje, no pravdupovediac, 
v oklieštenej zostave. Niektorí členovia 
kvôli zdravotnému stavu už nejaký čas 
nechodia. Dostávame informácie, čo 
bude prerokúvať rada a zastupiteľstvo, 
a máme možnosť vyjadriť sa k tomu. 
Žiaľ, naša tradičná akcia - Soaré - sa 
neuskutočnila a chýba nám to, ale 
s tým sa nedá nič robiť. Každý rok do-
stávajú všetky senior-kluby, sústredené 
v Dennom centre, po 500 eur z rozpoč-
tu mesta na činnosť - na kvety, vstupen-
ky na podujatia, súťaže, potraviny a na 
poznávací zájazd. Dostali sme aj t. r., 
a z komisie sociálno-zdravotnej dostali 
dôchodcovia rovnako po 100 eur. 

Dlhodobo je v pláne mesta zlepše-
nie podmienok denného centra. Je 
v tomto smere niečo nové?
- Už roky sa hovorilo, že sa k Denné-
mu centru na Škultétyho ul. nebude 
nič pristavovať ani nadstavovať, ale 
že na dvore bude postavená sála, kde 
by sme sa  mohli zísť všetci, bola by 
tam kuchynka a sociálne zariadenie, 
a hovorilo sa o lekárskej ambulancii. 
V terajších priestoroch sme chceli len 
riešiť šatne, lebo je tam 82 miest a dva 
vešiaky. Riešením malo byť prekryť te-
rasu a urobiť z nej šatňu.  Keď sa začalo 
hovoriť o nadstavbe či prístavbe DC 
kvôli lôžkovému zariadeniu, uvažovali 
sme o tom, že by to vôbec nebolo jedno-
duché a navyše nás znepokojilo, že by 
sme nadlho prišli o priestory a o ná-
hrade nebola reč. Samozrejme, o to 
viac nás potešil plán pustiť sa v r. 2021 
do výstavby Centra sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov na Podháji. Je 
to dlhoročný sen. Jestvujúce zariadenia 
sú plné a potreba trvá, to je všetko málo. 
Okrem toho treba riešiť aj dlhodobú 
opateru chorých seniorov - liečebňu 
pre dlhodobo chorých. Ideálne by bolo 
využiť niektoré priestory terajšej ne-
mocnice, ak sa postaví nová nemocnica. 
Lebo v súčasnosti seniorov „vyvážame“ 
do Štiavničky či do zariadení v iných re-
giónoch - a kto nemá auto... A tam môže 
byť ten človek 3 týždne a potom...? 
Už pred 35 rokmi sme hovorili, že 
v Martine chýba liečebňa pre dlhodobo 
chorých. Už vtedy bol taký trend, dnes 
je potreba ešte vyššia -  ale nemáme ju.
Autor: M. Beňadik, foto: Senior klub

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Gratulácie jubilantom - zľava: M. Matulová, G. Ferenczová, M. Buociková, A. Oláhová a M. Uherčíková

Členka klubu J. Ladiverová so svojím obrazom

Z otvorenia Mesiaca úcty k starším v záhrade Denného centra, zľava: M. Mišura, 
S. Jakubec, A. Mojšová, M. Malíková, A. Oláhová, M. Uherčíková a ďalší.

Gizela Ferenczová, predsedníčka Senior klubu a koordinátorka mesta pre seniorov:

Seniori sú aktívni a vítajú každú pomoc

(Zdroj: vyhodnotenie Plánu hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho rozvoja Martina, 2016 - 
2023, december 2020)
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COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo

Ďakuje všetkým zákazníkom 
za prejavenú dôveru v roku 2020,

do Nového roka 2021 
pevné zdravie a spokojnosť.

Vedenie spoločnosti 
a kolektív pracovníkov
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ŠPORT

Martinská celoročná olympiáda 
rekreačných športovcov dopísala 
svoju XVI. kapitolu.

Je priam neuveriteľné, že napriek 
všeobecne známej situácii, ktorá už 
dlhé mesiace s menšími prestávka-
mi paralyzuje život (ten športový 
nevynímajúc) na celej našej planéte, 
sa najmasovejšie dlhodobé športové 
podujatie rekreačných športovcov 
nášho mesta predsa len podarilo 
uskutočniť. Stalo sa tak vďaka 
neúnavným organizátorom z Mest-
ského úradu v Martine, ich obeta-
vým pomocníkom a tiež stovkám 
vďačných účastníkov, schopných 
pohotovo a ochotne reagovať na  
náhle zmeny v súťažnom kalendári 
obľúbeného podujatia, pozostávajú-
ceho z piatich druhov športu.

KOLKY
Súťaž sa konala v priekopskej 
kolkárni 21. a 24. februára. V ma-
ratóne trvajúcom takmer 16 hodín 
sa predstavilo viac ako 500 súťa-
žiacich, ktorí pri 4060 pokusoch 
dokázali pováľať až 17 311 kolkov. 
Najhodnotnejšie výkony celej 
súťaže dosiahli Martin Ferenčík – 68 

bodov (muži 
nad 60 r.) a Ema 
Zemanová 65 b. 
(dorastenka).

BEH
Preteky sa 
uskutočnili 13. 
júna. Dejiskom 
zaujímavých 
bežeckých 
súbojov 17 
vekových ka-

tegórií bol školský športový areál 
na Východnej ul. (Sever). Na 250- 
metrovom tartanovom okruhu 
pripravili organizátori pre 117 účast-
níkov trate v dĺžke od 100 do 3000 
metrov. Štartovala aj dvojnásobná 
veteránska majsterka sveta v behu 
do vrchu Katarína Paulínyová, 
ktorá sa stala absolútnou víťazkou 
v kategórii žien. 

CYKLISTIKA
Stretnutie milovníkov cyklistiky sa 
odohralo 27. júna na Malej hore. 
V členitom teréne v sedlách svojich 
bicyklov súperilo s časom i nástra-
hami trate 119 pretekárov v 17 ve-
kových kategóriách. Najväčší obdiv 
okrem maličkých predškolákov si 
opäť vyslúžili bohato zastúpené ve-
teránske kategórie. V nich domino-
val Ladislav Szabó. Medzi ženami 
triumfovala Liana Novinská.

KORČULE
Štvrté súťažné kolo (inline korčule) 
bolo 19. septembra, do ktorého sa 
v relaxačnom areáli objektu SIM 
(Priekopa) zapojilo takmer 200 
súťažiach. Najrýchlejší bol čerstvý 

šesťdesiatnik Ladislav Szabó. Pre-
tekári Súkromnej ZŠ BellAmos 
získali štyri zlaté medaily. 

PLÁVANIE
Záverečná disciplína sa, žiaľ, 
nemohla 28. októbra na krytej pla-
várni Sunny v Martine uskutočniť, 
pričom sa očakávala vysoká účasť 
(vyše 300 rekreačných plavcov). 
Ostatný (nie posledný), okliešte-
ný XVI. ročník absolvovalo 890 
súťažiacich!

VÍŤAZI MCORŠ 2020
Žubrienky (chlapci): Kevin Figura 
(Evanjelická MŠ). Žubrienky 
(dievčatá): Šarlota Kamienová 
(Súkr. MŠ Lienka). Najmladší žia-
ci: Maxim Meľo (SZŠ BellAmos). 
Najmladšie žiačky: Mia Timea 
Meľová (SZŠ BellAmos). Mladší 
žiaci: Boris Bellér  (SZŠ BellA-
mos), Mladšie žiačky: Tamara 
Turčanová (ZŠ A. Dubčeka), Starší 
žiaci: Roland Novinský (ZŠ H. Ze-
linovej), Staršie žiačky: Alexandra 
Bílková (ZŠ A. Dubčeka), Doras-
tenci a juniori: Kristián Figura 
(Evanjelická spojená škola), Muži 
(do 40 r.): Martin 
Lako, Ženy (do 40 
r.): Alena Turčano-
vá, Muži (41 – 50 
r.): Rastislav Tur-
čan, Ženy (41 – 50 
r.): Liana Novin-
ská, Muži (51 – 59 
r.): Peter Haščík, 
Ženy nad 50 r.: 
Vladimíra Vančová, 
Muži 60 r. a viac:  
Ladislav Szabó.

ABSOLÚTNI VÍŤAZI 
Dievčatá: Tamara Turčanová (ZŠ 
A. Dubčeka). Chlapci: Boris Bellér  
(SZŠ BellAmos).  Ženy: Liana 
Novinská. Muži: Ladislav Szabó. 
Veteránky: Vladimíra Vančová. 
Veteráni: Ladislav Szabó.
Po prvý raz v histórii podujatia sa 
držiteľom pohára pre najúspešnejší 
kolektív stala Súkromná ZŠ Bell- 
Amos. Do záverečného hodnotenia 
bolo zapojených až 38 jej pretekárov 
(22,09 % žiakov školy).

VYJADRENIE 
Alena Schimíková (riaditeľka 
podujatia): „V čase zrušených mno-
hých ďalších športových podujatí, 
prázdnych štadiónov a tribún po-
važujem za malý zázrak, že sa nám 
pre stovky Martinčanov a Turčanov 
predsa len podarilo zorganizovať (aj 
keď v obmedzenej forme) XVI. roč-
ník Martinskej celoročnej olympiády 
rekreačných športovcov. Korona 
naše podujatie síce oklieštila, ale 
neporazila. Organizačnému tímu 
a všetkým tohtoročným účastníkom 
patrí moje úprimné poďakovanie.“
Autor, foto: Martin Ferenčík

Cyklisti zo Súkromnej ZŠ BellAmos na štarte

Obdiv patril najmä bežeckým výkonom veteránov. S číslom 51 je celkový ví-
ťaz Ladislav Szabó, druhý sprava Peter Vons, prvý sprava Alexander Lilge.

„Korona“ olympiádu oklieštila, ale neporazila

S Božou pomocou to zvládneme 
Milí Martinčania,
prajeme Vám do nového roku najmä 
dobré zdravie. Zdravý človek má 
tisíc prianí a chorý iba jedno, aby bol 
zdravý. Začíname dvadsiaty druhý 
rok svojej služby pomoci ľuďom, 
a to hlavne opatrovateľskou službou 
v prirodzenom domácom prostredí, 
sociálno-prepravnou službou, poži-
čiavaním zdravotných pomôcok či 
dobrou radou a vľúdnym slovom. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí na nás myslia 
vo svojich modlitbách, mestu Martin 
za dotovanie opatrovateľskej služby, 
aj za vami poukázané 2 % dane. Vyu-
žívaním našej hospodárskej činnosti 
– nepravidelnej autobusovej preprave, 

podporujete opatrovateľskú službu, 
za čo Vám ďakujeme. Chceme Vám 
byť nablízku svojou pomocou, ak to 
budete potrebovať. S Božou pomocou 
to zvládneme. 
Opatrovateľská služba: 
0907807832
Sociálno-prepravná služba  
a preprava 32-miestnym autobu-
som: 0907720690
e-mail: samaritan@samaritan.sk
web: www.samaritan.sk

MESTSKÉ NOVINY | ŽIVOT
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Raňajkové menu v Penzióne t.adoveň 
ku každému menu sú v cene zahrnuté: 

káva lucaffe podfa chuti alebo čaj (v ponuke aj z čerstvej maty a zázvoru) 
džús 100% pomarančový, nekonefný poh6r 
čerstva pečený croissant 
domáci ladovenský chlieb, alebo klasické rožky 
džem, med a masielko 

5,99€ 

Domáce gazdovské párky Praženica na cibulke zo 4 vajec 

r 

Čerstvý croissant, džem, med, masielko a džús Šunkovo - syrový tanier s vajíčkem a toastem 

VI LLA c E N T R u M 

Prenájom na komplet zariadený apartmán s wifi 
TV so 75" obrazovkou, kuchyňa, WC a kúpel'ňa s rohovou vaňou 
Parkovanie pre jedno auto priamo pri dome 

MILÍ ZÁKAZNÍCI,
O SKOROM OTVORENÍ PENZIÓNU 
VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAŤ.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ!



Strana 16

Ročník 5, číslo 1/2021
Náklad 21 800, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | JANUÁR | 1 / 2021

Útočník HK Martin František 
Poliaček (28 rokov) je nielen 
úspešným hokejistom, ale aj  
majstrom sveta v hokejbale.  
MESTSKÉ NOVINY urobili 
s týmto všestranným športovcom 
nasledovnú abecedu. 

A – AKO (to bolo na za-
čiatku): „K športu ma 
priviedol môj otec, ktorý 

hrával hokej. Odmalička som s ním 
chodil nielen na zimný štadión, ale 
aj na iné športy ako napr. hokejbal, 
tenis, futbal. Na korčuliach som stál 
po prvý raz ako trojročný. V piatom 
ročníku základnej školy som sa musel 
rozhodnúť, či uprednostním hokej, 
alebo futbal (dovtedy som sa venoval 
obom rovnako). Vybral som si hokej. 
Nebanujem, je to moja srdcová 
záležitosť.“ 

B – BRANKÁR: „Chcel som 
byť hokejovým brankárom, 
ale môj otec ako bývalý 

gólman ma od toho odhovoril. Dobre 
vedel, prečo to robí. Keď spraví chy-
bu útočník, nebije to tak do očí, ako 
keď brankár pustí lacný gól v zápase. 
Navyše, ako mi stále opakoval môj 
otec, brankár môže byť iba jeden (prí-
padne dvaja, ak sa vystriedajú), ale 
hráči na iných postoch môžu zasiah-
nuť do hry až dvadsiati. Poslúchol 
som ho a stal som sa útočníkom. Aj 

preto, že veľmi rád skórujem. Okrem 
toho je moja postava (175 cm a 75 
kg) predurčená skôr na ofenzívu ako 
na defenzívu.“

C – CIEĽ: „V aktuálnom 
ročníku SHL máme s HK 
Martin jediný cieľ – postúpiť 

do najvyššej súťaže. V konkurencii 
silnej Žiliny i ďalších tímov nebude 
jednoduché to splniť, ale pokúsime 
sa vyhrať súťaž a dostať sa do elitnej 
spoločnosti. O postup sme bojovali aj 
v sezónach 2018/2019 a 2019/2020, 
ale v prvom prípade sme podľahli 
Michalovciam vo finále play-off 3:4 
na zápasy a v tom druhom po postupe 
do semifinále play-off zastavila našu 
cestu pandémia koronavírusu. Mi-
nulý ročník anulovali, čo bola veľká 
škoda, lebo sme mali veľmi dobre 
zložený tím a naše šance postúpiť boli 
reálne.“

D – DOMOV: „Narodil som 
sa v Žiline, kde som však 
žil iba rok, potom sme sa 

presťahovali do L. Mikuláša. V Mar-
tine pôsobím od sezóny 2015/2016. 
Bývam v Diakovej. Domov, to je aj 
moja rodina, moji najbližší.“   

E – ENERGIA: „Samozrej-
me, baterky treba dobíjať. 
Spánok je veľmi dôležitý. 

Pomáhajú mi tiež prechádzky 

v prírode, ale veľmi dobre sa viem 
odreagovať aj pri sledovaní hokejo-
vých duelov, či už v televízii, alebo 
na tablete. Najčastejšie pozerám 
prenosy zo slovenskej extraligy, kde 
účinkuje veľa mojich kamarátov, 
s ktorými som hokejovo vyrastal. 
Keď mám možnosť, sledujem aj 
zahraničné súťaže (napr. švédsku 
extraligu, KHL a pod.). Hlavne 
sa zameriavam na brankárov, ako 
ich možno prekonať a dostať puk 
do siete.“

          F – FINTA: „Nemám špeciál-
ne triky, ako prejsť cez súpe-
rových obrancov. Na niekoho 

platí rýchlosť, na iného niečo iné, ale 
je dobré mať stabilitu na korčuliach, 
ako aj ťah na bránku. Čo sa týka 
brankárov, na tých mám jednu fintu, 
ktorú uplatňujem pri samostatných 
nájazdoch.“ 

 G – GÓLOVÝ INŠTINKT: 
„Počas zápasu sa snažím 
správne čítať hru, predví-

dať, byť v správny čas na správnom 
mieste, ale treba mať aj šťastie. 
Aké mám strelecké vlohy, to musia 
posúdiť iní. Osobný rekord som si 
spravil v sezóne 2018/2019, keď 
som sa so 41 gólmi stal najlepším 
kanonierom SHL a zároveň aj naj-
produktívnejším hráčom s 85 bodmi. 
Ten ročník mi fakt vyšiel. Každý 
presný zásah ma poteší. Napr. môj 
víťazný gól dve minúty pred koncom 
riadnej hracej doby na 2:1 vo finále 
proti Michalovciam, vďaka čomu 
sme vyrovnali stav série na 3:3, si 
cením vysoko. Zároveň dúfam, že 
najdôležitejší gól mojej kariéry ešte 
len príde.“

H – HK MARTIN: „V klube 
„rytierov“ som spokojný. 
Je tu správne hokejové 

prostredie, žičlivá atmosféra a super 
kolektív. Chalani, ktorí nás posilnili 
pred touto sezónou (Andrej Themár 
a Rasťo Špirko), veľmi dobre zapadli 
do mužstva. Ťaháme za jeden povraz 
a máme spoločný cieľ.“

I – IDEÁLNY ŠPORTOVEC: 
„Spomedzi hokejistov mi 
najviac imponuje ruská ikona 

a ostrostrelec tímu NHL Washington 
Capitals Alexander Ovečkin. Jeho 
razantné strely, či už švihom alebo 
príklepom z prvej bez prípravy, sú 
ťažko napodobniteľné. Okrem toho, 
že je Alex postrachom súperových 
gólmanov, rád na ľade vyhľadáva 
osobné súboje, čo si vzhľadom 
na svoje miery (výška takmer 190 cm 
a hmotnosť nad 100 kg) môže dovoliť. 
Z ostatných športov dosť uznávam 
španielskeho tenistu Rafaela Nadala 
a portugalského futbalistu Cristiana 
Ronalda.“

J – JEDLO: „Nepatrím medzi 
veľkých jedákov, čo je vidieť aj 
na mojej postave ☺. Potreboval 

by som nabrať pár kilogramov svalo-
vej hmoty. Obľúbené jedlo? Najviac si 
pochutím na vyprážanom syre s hra-
nolkami, ale na túto pochúťku musím 
pred zápasom zabudnúť, lebo vtedy sa 
z pochopiteľných dôvodov preferuje 
zdravšia strava, napr. kuracie mäso 
s ryžou, cestoviny a pod.“ 

K – KARIÉRA: „V L. Mi-
kuláši som prešiel všetkými 
mládežníckymi kategóriami 

a zahral som si tam aj za mužov. 

ŠPORT

Hokejovo-hokejbalový „obojživelník“ 
MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

František Poliaček (č. 16) na MS proti USA. Foto: Michal Runák

František Poliaček v drese HK Martin. Foto: archív fp
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Na svoj debut v mužskej extralige 
nemám dobré spomienky. Najmä 
pre zranenie, ktoré som utrpel v zá-
pase medzi Trenčínom a Martinom 
po kontakte s Michalom Hlinkom. 
O desať dní neskôr som absolvoval 
operáciu a do rozbehnutej sezóny 
som sa vrátil až v polovici januára, 
teda po vyše trojmesačnej vynútenej 
pauze. Našťastie, potom sa mi vážnej-
šie zranenia vyhýbali. V Martine som 
už päť rokov od sezóny 2015/2016 
s krátkou zastávkou na hosťovaní 
v Detve počas ročníka 2016/2017. 
Čo sa týka hokejbalu, hrával som 
mládežnícku extraligu za L. Mikuláš, 
mestské ligy v L. Mikuláši a Martine, 
mužskú extraligu v drese Diako-
vej, Martina a P. Bystrice.“

L – LIGA: „Top ligou je určite 
NHL, o tom sa nemusíme 
ani baviť. Vždy bol mojím 

tímom Washington Capitals. Páčia sa 
mi aj švédska extraliga (držím palce 
Leksandu, ktorého hráčmi sú aj slo-
venskí útočníci Marek Hrivík a Peter 
Cehlárik), KHL (fandím Petrohradu) 
a česká extraliga (drukujem Sparte 
Praha so Slovákmi Matúšom Suke-
ľom a Milanom Jurčinom).“

M – MS: „ Veľmi si vážim, 
že som mohol byť súčas-
ťou slovenskej repre-

zentácie, ktorá v domácom prostredí 
(Košice) vyhrala majstrovstvá sveta 
v hokejbale (jún 2019). Okrem mňa 
sa na MS zúčastnili z Turca aj Lukáš 
Tomka (Martin), Matej Bolibruch 
a Tomáš Vidlár (obaja Vrútky). V zá-
kladnej skupine sme vyhrali nad Fín-
skom 2:1, porazili sme USA 3:2 
po predĺžení, rozdrvili sme V. Britániu 

8:1 (jeden gól strelil Poliaček – pozn. 
red) a prehrali sme s Českom 1:2. 
Vo štvrťfinále sme pokorili Taliansko 
3:2, v semifinále sme vyradili Kanadu 
po výsledku 6:1 a vo finále sme pred 
zaplneným hľadiskom Steel arény 
zvíťazili nad Fínskom 4:3. Keď mi 
na krk vešali zlatú medailu, tisli sa mi 
slzy do očí. Bol to obrovský zážitok. 
Nebolo jednoduché dotiahnuť turnaj 
do víťazného konca, obhajovali sme 
prvenstvo, ale aj vďaka vynikajúcemu 
kolektívu sa nám to podarilo. Svoju 
nomináciu na MS som nečakal, lebo 
predtým som neodohral ani jeden 
duel za Slovensko a absolvoval som 
iba dva reprezentačné zrazy v Žiline. 
Asi zavážilo to, že mi to v extraligo-
vom play-off v drese ŠKB Martin 
parádne sypalo, keď som v 4 stretnu-
tiach strelil spolu 11 gólov.“

N – NÁJAZDY: „Už som 
spomínal, že pri hokejo-
vom samostatnom nájazde 

používam svoju osvedčenú fintu, 
ktorá ma zatiaľ nesklamala a ktorú, 
samozrejme, nebudem konkretizovať. 
Mám to natrénované, pričom cenné 
skúsenosti z druhej strany mi odo-
vzdal môj otec ako bývalý brankár. 
Viac ju uplatňujem na tých gólma-
noch, ktorí ju nepoznajú, na ďalších 
musím vymýšľať niečo iné. Skôr 
volím strelu ako blafák. V hokejbale 
som túto svoju fintu ešte neskúšal.“

O – OBOJŽIVELNÍK: 
„Veľmi rád sa venujem 
hokeju i hokejbalu, ktoré sú 

síce podobné športy, ale je medzi nimi 
niekoľko rozdielov. Pohybovať sa 
na ľade na korčuliach, strieľať a hrať 
s pukom, nie je to isté ako behať 
v športovej obuvi na hracej ploche 
z asfaltu či umelej hmoty a strieľať 
i hrať s loptičkou. Ani pravidlá nie 
sú úplne rovnané. Ťažko porovnať, 
ktorý z týchto športov je ťažší, ale oba 
som si obľúbil. Po skončení hokejovej 
sezóny sa plynule zapájam do tej 
hokejbalovej.“

P – PRIAZNIVCI: „Mar-
tinskí fanúšikovia boli vždy 
najlepší, podporovali nás, 

povzbudzovali, hnali dopredu a boli 
naším ďalším hráčom na ľade. Naši 
priaznivci nám v tomto „covidovom“ 
období nesmierne chýbajú, lebo hrať 
hokej pred prázdnymi tribúnami 
je divné, ale museli sme si zvyknúť 
a prispôsobiť sa situácii. Verím, že sa 
to časom zmení k lepšiemu a diváci sa 
budú môcť vrátiť na štadión.“ 

R – RODINA: „Veľkou 
oporou mi je moja manželka 
Barbora, za čo jej zo srdca 

ďakujem. Spoznali sme sa na hokejba-
le, sme spolu sedem rokov, svadbu sme 
mali v roku 2016 a stále sa ľúbime. 
Vďaka za všetko patrí celej rodine 
a všetkým blízkym.“   

S – SEN: „Mojím hokejovým 
snom je hrať v extralige, 
postúpiť do najvyššej súťaže 

s Martinom, dosiahnuť ďalšie úspechy 
v hokejbale, ale túžim aj po tom, 
aby sme boli zdraví a život sa vrátil 
do normálu.“   

T – TALENT: „Asi mám talent 
aj na ďalšie športy, lebo napr. 
tenis či futbal mi idú celkom 

dobre.“ 
  

U – ÚSPECHY: „V hokeji 
som s Detvou vyhral druhú 
najvyššiu súťaž, s Marti-

nom som bol vo finále SHL a bol naj-
produktívnejším hráčom súťaže i jej 
najlepším strelcom. V hokejbale som 

sa stal majstrom sveta a majstrom 
Slovenska s Pov. Bystricou (2020).“
 

V – VIANOCE: „Ako 
pre každého, aj pre mňa sú 
Vianoce niečo výnimočné. 

Nejde ani tak o darčeky, výzdobu či 
dobroty na stole, ale o rodinnú poho-
du a neopakovateľnú atmosféru. Na-
šťastie, posledné dva roky už máme 
vo vianočnom období pokoj, a nie ako 
kedysi, keď sme museli hrať hokej aj 
na Štefana. Vianoce v roku 2019
boli čarovné, lebo 22. decembra sme 
sa s manželkou konečne sťahovali 
do svojho nového domu.“

Z, Ž – ŽELANIE: 
„Želám si, aby 
opatrenia proti 

šíreniu ochorenia Covid-19 zabrali, 
aby sa to podarilo eliminovať, aby 
sme boli zdraví, šťastní, aby sme 
mohli plnohodnotne žiť tak ako pred 
vypuknutím pandémie a aby sa aj 
šport vrátil do starých zabehnutých 
koľají.“
Autor: Ľubomír Chochula

ŠPORT
MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

Hráč s číslom 16 má gólové vlohy. Foto: chir
S manželkou Barborou. Foto: archív fp 

Hokejbalová zlatá medaila na hrudi. Foto: archív fp 
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Turčianskymi hrami mládeže 
prešli za 60 rokov ich trvania 
tisíce účastníkov. Pre mnohých 
z nich sa stali prvou veľkou 
možnosťou prezentácie svo-
jich pohybových schopností či 
motiváciou k ďalšej pohybovej 
aktivite. Pre trénerov a vyhľadá-
vačov talentov boli nevyčerpa-
teľným žriedlom ich neustáleho 
objavovania. Pre tých najúspeš-
nejších pretekárov sa stali zas 
dôležitým odrazovým mostíkom 
na ich ďalšej ceste do reprezen-
tácie našej krajiny, ba dokonca 
k účasti a úspechom na vrchol-
ných športových podujatiach 
sveta a Európy. 

DANIEL BABKA
Účastník THM v atletike 1986 
(oštep), hokejista (obranca), extra-
ligový hráč MHC Martin, Dukly 
Trenčín, HC Košice, HC Slovan 
Bratislava, HKM Zvolen, Rouenu 
(Francúzsko). Reprezentant SR, 
účastník MS (1997, 9. miesto) 
a 1999 (7. miesto).

ŠTEFAN BALOŠÁK
Víťaz THM 1988, šprintér (mlad-
ší dorastenci 100 m – 11,2). Re-
prezentant SR, účastník dvoch 
OH – v Atlante (1996, 14. miesto), 
v Sydney (2000, 44. miesto), 
MS (1999, 19. miesto), dvoch 
ME (1994, 7. miesto a 1998, 21. 
miesto) v behu na 400 m. Dodnes 
drží rekord SR (45,32 z Atlanty), 
keď prekonal svojho brata Ľuboša. 
Slovenský atlét roka 1996.

RASTISLAV BIZUB
Päťnásobný víťaz THM v ro-
koch 1984 až 1988  (50 m prsia 
a 50 m voľný spôsob.). Českoslo-
venský a slovenský reprezentant 
v plávaní, účastník ME, účastník 
OH v Barcelone (1992) a OH 
v Atlante (1996).

IGOR BUKOVSKÝ
Prvý víťaz plaveckých súťaží 
(1978). Deväťnásobný víťaz 
THM 1978 až 1982 (žiaci, dorast 
– 50 m prsia, 50 m voľný spôsob). 
Držiteľ žiackych rekordov SR 
na 100 m prsia (10, 12 a 14-roč-
ných). Majster ČSSR (100 m 
prsia), juniorský reprezentant 

ČSSR, víťaz ankety Najlepší 
športovci Turca.

IVANA BROZMANOVÁ
Trojnásobná víťazka THM 
v rokoch 1984 až 1986 (4 x 100 
m, 1500 m). Chodkyňa, čes-
koslovenská reprezentantka. 
Účastníčka MS 1991 v Tokiu 
(26. miesto), Svetového pohára 
družstiev v San José (15. miesto), 
víťazka medzištátneho stretnutia 
s Veľkou Britániou, rekordérka 
SR a 5-násobná majsterka Slo-
venska.

ADAM ČERNEK
Viacnásobný víťaz THM 
v plávaní. Viacnásobný juniorský 
a seniorský majster SR. Repre-
zentant Slovenska - EYOF 2015 
(Tbilisi), MS juniorov (Indiana-
polis 2017), ME juniorov (10. 
miesto), držiteľ 7 juniorských 
rekordov SR na 100 m a 200 m 
znak.

IVAN DANIŠ
Víťaz THM 1967 (mladší 
dorastenci – 200 m – 22,9).  
Reprezentant Slovenska - 
účastník OH 1972 v Mníchove 
(10. miesto), ME 1971 (8. miesto) 
a ME 1974 (16. miesto) v behu 
na 400 m prekážok.

GABRIELA GAJANOVÁ
Účastníčka THM 2015. Zveren-
kyňa trénera Pavla Slouku z Lipt. 
Mikuláša štartovala mimo súťaž 
a na trati 800 m dosiahla najlepší 

čas – 2:23,5. Slovenská repre-
zentantka – ME 2016 dorastu  
v behu na 800 m (3. miesto), ME 
2017 juniorov na 800 m – (3. 
miesto), Diamantová liga (2019)

KRISTÍNA JESENSKÁ
Viacnásobná víťazka THM 
v plávaní a atletike. Slovenská 
reprezentantka (triatlon, duatlon, 
aquatlon). Juniorská majsterka 
Európy v aquatlone (2017), dvojná-
sobná majsterka SR 2016 (3 km a 5 
km), majsterka SR 2016 (triatlon, 
duatlon, aquatlon).

LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ
Víťazka THM 1997, 1998 (staršia 
žiačka v behu na 800 m – 2:26,9). 
Juniorská majsterka Európy. 
MSJ striebro (2002) a bronz 
(2000). Štvornásobná účastníčka 
OH - Atény 2004 (19. miesto), 
Peking 2008 (11. miesto), Rio de 
Janeiro 2012 (1500 m 5. miesto), 
Londýn 2016 (28. miesto), 6-krát 
na MS (2003 -  2015) na 800 a 1500 
m. Reprezentantka Slovenska. 
Slovenská atlétka roka 2012, naj-
lepšia turčianska atlétka (možno 
i športovkyňa) v histórii.

PETER KONDRÁT
Víťaz THM 1983 (starší žiaci 
v behu na 60 m – 7,6). Šprintér, 
neskôr bobista. Účastník ZOH 
1998 v Nagane (13. miesto) a ZOH 
2002 v Salt Lake City (15. miesto) 
v štvorboboch za Českú republiku.

ALEXANDER MARČEK
Štvornásobný víťaz THM v ro-
koch 1982 až 1985 (50 m prsia). 
Reprezentant ČSSR v plávaní, 
držiteľ slovenských rekordov (100 
a 200 m prsia), medailista z M-ČS-

R. Rizmanová získala 18 medailí. Foto: mf

Andrej Paulíny (uprostred v čiernom drese). Foto: mf Osemostovkár Pavel Slouka. Foto: chir

Z Turčianskych hier mládeže až k účasti 
a úspechom na vrcholných podujatiach

MESTSKÉ NOVINY | HISTÓRIA
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SR, účastník ME, OH 1988 V Sou-
le (15. miesto na 200 m prsia).

IVAN NÉMETHY
Účastník THM v 60. rokoch – be-
žec vytrvalec a chodec TJ Strojárne 
Martin. Športový strelec – pištoliar. 
Československý reprezentant, 
v úlohe pretekára a trénera účast-
ník piatich OH – Montreal 1976 
(14. miesto), Moskva 1980 (13. 
miesto), MS (1974) 2-krát striebro, 
ME (1975) 3-krát striebro, držiteľ 
69 titulov majstra Slovenska a 5 
titulov majstra Československa. 
Tréner juniorského majstra sveta 
Pavla Koppa.

ANDREJ PAULÍNY
Víťaz THM v rokoch 2014, 2015, 
2016, 2017 (mladší dorast – beh 
na 1000 m, rekord THM 2:34,9). 
Slovenský reprezentant. Na Eu-
rópskom olympijskom festivale 
mládeže (EYOF) 2017 získal 
bronz na 1500 m. Dorastenecký 
a juniorsky majster SR na 1500 
m a 3000 m (2017) Od svojich 
17 rokov najlepší strednotratiar 
na Slovensku medzi mužmi (2018 
a 2019).

KATARÍNA PAULÍNYOVÁ 
(ČAUDEROVÁ)
Štvornásobná víťazka THM 
v rokoch 1988 až 1993 (100 m, 
800 m). Dvojnásobná veteránska 
majsterka sveta v behu do vrchu 
(2017), reprezentantka SR, 
bronzová medailistka z ME v behu 
do vrchu (2018), viacnásobná maj-
sterka SR a víťazka Slovenského 
pohára v behu do vrchu.

RICHARD PÁNIK
Trojnásobný víťaz THM 2004 
– mladší žiaci (výška, loptička, 
štafeta 4 x 60 m), najúspešnejší 
atlét 44. ročníka THM. Slovenský 
reprezentant v ľadovom hokeji 
– 2007 MSJ 18 (5. miesto), 2008 
MSJ 18 (7. miesto), MSJ 20 Ottawa 
2009 (4. miesto), MS Nemecko 
2010 (12. miesto), MS Bielorusko 
2014 (9. miesto), MS Česko 2015 
(9. miesto), ZOH Soči 2014 (11. 
miesto). Profesionálny hráč NHL 
(Tampa Bay).

PAVEL SLOUKA
Víťaz THM 1972 (mladší doras-
tenci, beh na 800 m).Viacnásobný 
majster ČSSR a SSR na 800 a 1500 
m. Tréner Zemkovej, Brozmano-
vej, Vanka, Klocovej, Gajanovej, 
Paulínyho. Rekordér ankety 
Slovenského atletického zväzu 
Atlét roka (od roku 2001 – 3-krát 
tréner dospelých, 7-krát tréner mlá-
deže). Štvornásobný účastník LOH 
v úlohe trénera.

RÓBERT ŠVEHLA
Účastník THM v atletike 1986 
(disk). Hokejový reprezentant  
ČSSR a SR, MSJ (1987) striebro, 
MS (1992, 2003) bronz, ZOH 
Albertville (1992) bronz, najlepší 
obranca MS (1992), majster Česko-
slovenska (1992), víťaz Európske-
ho pohára (1993), majster Švédska 
(1993), hráč NHL Florida Panthers 
a Toronto Maple Leafs – finále 
Stanley Cupu (1996).

KATARÍNA TOMÁŠOVÁ 
(HAUSNEROVÁ)
Trojnásobná víťazka THM 
v rokoch 1987 až 1989 (60 m, 
štafeta 4 x 60 m). Od roku 2009 
úspešná slovenská reprezen-
tantka v naturálnej kulturistike 
a fitness. Trojnásobná majsterka 
sveta v naturálnej kulturistike, tituly 
z Naturálnej Olympie, ME, M-SR.

RÓBERT VALÍČEK
Víťaz THM v roku 1984 (mladší 
dorast 3000 m – 10:10,0) chodec. 
Reprezentant SR, účastník OH 
v Atlante 1996 (38. miesto) a Syd-
ney 2000 (41. miesto), MS 1997 
(33.) a 1999 ( diskvalifikácia), ME 
1994 (13.) a 1998 (17.) v chôdzi 
na 20 km.

MIROSLAV VANKO
Víťaz THM 1988 – vytrvalec 
(mladší dorast 3000 m – 9:11,0). 

Reprezentant SR, účastník OH 
Atlanta 1996 (5000 m 18. miesto, 
10 000 m 33. miesto), MS 1995 
(30.), slovenský atlét roka (1998), 
6-krát majster ČSSR, rekordér 
v počte titulov majstra republiky 
(iba medzi  dospelými 51-krát !)

SOŇA TOMOVÁ 
(HUSÁROVÁ) 
Trojnásobná víťazka THM – 
(1979, 1980) turianska bežkyňa. 
Reprezentantka SR, účastníčka 
juniorských ME 1981 (12. miesto) 
100 a 200 m, trojnásobná víťazka 
Pretekov Družba (1982), 12-násobná 
víťazka M-ČSSR vo veku 6 rokov. 

JÁN VLADÁR
Viacnásobný víťaz THM v DPBZ 
v 80. rokoch. Trojnásobný majster 
Československa a 44-násobný maj-
ster Slovenska v letnom a zimnom 
biatlone. Viacnásobný víťaz Česko-
slovenského a Slovenského pohára. 
MS veteránov v behu do vrchu 
– Jánske Lázne 1999 (8. miesto), 
Vršatec 2000 (6. miesto), Ustroň 
– Poľsko 2001 (17. miesto), Dolní 
Morava 2008 (7. miesto), Záhreb 
2009 (14. miesto). Reprezentant 
SR, účastník ME veteránov v behu 
na lyžiach – 2010 (4. miesto), 2013 
(5. miesto). Držiteľ titulu Eurolo-
ppet šampión. 

JANA VLADÁROVÁ
Víťazka Hornoturčianskych 
hier mládeže (800 m), medailistka 
DPBZ na Turčianskych hrách. 
Reprezentantka SR, účastníčka 
Svetového pohára v behu do vrchu 
2003 Anchorage (Aljaška) 17. 

miesto, ME v behu do vrchu 2003 
(40. miesto), 2004 (43. miesto), MS 
v letnom biatlone (2 x 4. miesto). 

ZUZANA KUPČOKOVÁ 
(ZEMKOVÁ)
Viacnásobná víťazka THM (at-
létka – bežkyňa na 800 m) v rokoch 
1982 až 1985. Reprezentantka SR 
v chôdzi – MS 1991 (31. miesto), 
Halové MS 1991 (8. miesto), 1993 
(17. miesto), Halové ME 1990 (10. 
miesto), 1994 (14. miesto), účast-
níčka Svetového pohára v rokoch 
1991 a 1997. 

REBEKA RIZMANOVÁ
Najúspešnejšia pretekárka v his-
tórii Turčianskych hier mládeže. 
Bežkyňa, vytrvalkyňa (800 m) 
a plavkyňa, v priebehu rokov 2007 
až 2010 získala 12 zlatých, 4 strie-
borné a 2 bronzové medaily!
Autor: Martin Ferenčík

ŠPORT
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Vytrvalec Miroslav Vanko Foto: archív mf 

Atlétka Soňa Tomová. Foto: archív mf

Ako informuje portál MŠK Fomat, 
ešte pred Vianocami vyšla kniha 
pod názvom „100 rokov martin-
ského futbalu“, ktorej autorom je 
futbalová legenda Jozef Huťka 
a kolektív. Publikácia obsahuje 
unikátne dobové fotografie, ako aj 
výsledky zápasov a tabuľky. „100 
rokov martinského futbalu“, to je 
plejáda zaujímavých informácií 
(mimochodom, viete, že martinskí 
futbalisti odohrali v roku 1961 
stretnutie so Sudánom, alebo že 
absolvovali aj turnaj v Egypte 
v ročníku 1996/1997). Kúpou tejto 
knihy podporíte futbal v Martine 
a objednať si ju môžete na Fomate.

Sto rokov martinského futbalu

Autor: (red)
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Vzhľadom na sťažnosti a pripomienky našich čitateľov 
z rôznych častí Martina sme zabezpečili popri distribúcii 
do poštových schránok aj distribúciu prostredníctvom 
predajní potravín a stánkov.

MESTSKÉ NOVINY nájdete - ZDARMA 
- každý mesiac aj na týchto miestach:
• COOP Jednota Ľadoveň III. – Ul. N. Hejnej
• COOP Jednota Ľadoveň II. – Stavbárska ul.
• COOP Jednota Jahodníky, Jesenského ul.
• COOP Jednota Stred – Ul. A. Kmeťa (pri kine Moskva)
• COOP Jednota Košúty - Štefunkova ul.
• COOP Jednota Priekopa – Medňanského ul.
• Potraviny Dušan Sládek, Stred – Škultétyho ul. 16
• Trafika Podháj - Golianova ul.-Gorkého 
• Stánok pred hl. vchodom do UNM
• Penzión Ľadoveň - Ul. D. Michaelliho
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 Budeme tu pre vás aj počas vianočných sviatkov
Najkrajšie sviatky roka klopú na dvere, a tak ako mnohí naši vodiči budú tráviť Vianoce za volantom autobusu, tak možno aj niektorí z vás 
budú tráviť vianočné sviatky v práci. A preto naša spoločnosť na vás myslí a snaží sa, aby ste sa počas tohtoročných Vianoc bez problémov, 
bezpečne a vždy pohodlne dopravili či už do práce, mesta, za priateľmi či domov k vašim blízkym.

Tím spoločnosti 
SAD Žilina praje 
všetkým svojim 

cestujúcim a klientom 
krásne a pokojné 
vianočné sviatky 

a úspešný rok 
2021.

MIRAGEshopping.sk

ZIMNÉZIMNÉ

MIRAGEshopping.sk

ZÁBAVA
MÓDA A ŠTÝL

SLUŽBY
GASTRONÓMIA 
www.mirageshopping.sk

OC MIRAGE, Nám. A. Hlinku 7B, 010 01 Žilina
MIRAGEshopping.sk

JESENNÉ

MIRAGEshopping.sk

P-0888

Dopravná karta SAD Žilina – bezpečná, výhodná 
a online využiteľná

Dopravná karta,  
bezpečná karta
Aktuálna situácia v  Sloven-
skej republike zmenila pla-
tobné návyky viacerých ľudí. 
V obchodoch, v reštau ráciách, 
u lekárov, ale aj v autobuse 
nahradila platbu hotovosťou, 
bezhotovostná platba. Ces-
tujúci v autobuse uprednost-
ňujú platbu dopravnou kar
tou SAD Žilina, vďaka kto rej 
neprichádzajú do priameho 
kontaktu s vo dičom pri úhra-
de cestovného, čím chránia 
nielen svoje zdravie, ale aj 
zdravie sa motného vodiča. 

Aké výhody ponúka  
dopravná karta SAD Žilina?

→  možnosť využiť prestupný lístok 
do 30 minút,

→  lacnejšie cestovné oproti úhrade 
cestovného hotovosťou,

→  možnosť využitia zliav v prevádz-
kach OC Mirage (viac informácií 
na  www.sadza.sk) v  prípade, ak 
jednotlivé prevádzky sú otvore-
né, vzhľadom na epidemiologické 
opatrenia súvisiace s COVID-19. 

→  pohodlná, jednoduchá a rýchla 
forma úhrady cestovného, ktorá 
umožní tiež zrýchlenie nástupu  
a výstupu cestujúcich.

Všetky tieto výhody má 
okrem dopravnej karty SAD 
Žilina, aj elektronická ISIC  
karta, ktorá je určená pre 
žiakov základných škôl a 

študentov stredných a vyso-
kých škôl.

 
Nová dopravná karta
Radi by ste platili za cestovné 
bezhotovostne, ale nemáte 
čas si vybaviť novú doprav-
nú kartu? Nevadí. Doprav-
nú kartu si môžete vybaviť 
aj online, z  pohodlia domo-
va. Stačí iba pár klikov a pár 
minút na našom eshope, 
ktorý nájdete na www.sadza.
sk. Stačí kliknúť na stránku 
v  pravom stĺpci na červenú 
ikonku Kúpiť dopravnú kar-
tu. Následne zvolíte prísluš-
né miesto, kde budete kar-
tu využívať (Žilina, Čadca, 
Martin), kliknete a vypíšte 

osobné údaje do prehľad-
nej tabuľky. V tomto kro-
ku je potrebné zaplatiť, 
pričom si môžete zvoliť 
možnosť online platby, 
pomocou vašej platob-
nej karty. Po úspešnej 
objednávke vám bude 
dopravná karta zaslaná na 
vašu adresu, alebo si ju mô-
žete prevziať osobne vo vami 
vybranom klientskom centre 
SAD Žilina. 

Dobitie dopravnej karty
Ak si potrebujete dobiť kre-
dit na dopravnú kartu, sta-
čí do prázdneho okienka v 
eshope v sekcii Dobiť kre-
dit zadať SNR číslo vašej 
dopravnej karty, ktoré sa 
nachádza na jej spodnom 
okraji. Kartu si môžete do-
biť na maximálny kredit 100 
€. Taktiež môžete zaplatiť 

online, ako pri vybavení no-
vej dopravnej karty, pomo-
cou platobnej karty. Kredit 
vám nabehne automaticky 
do 3 hodín od zakúpenia. 
V prípade, ak doma nemáte 
čas si dobiť dopravnú kar-
tu, môžete využiť aj bez-
platnú WiFi sieť v našich 
autobusoch. 

Dobíjač mesiaca
Aby toho nebolo málo, vďa-
ka dopravnej karte sa mô-
žete každý mesiac zapojiť 
do súťaže Dobíjač mesia-
ca, v  rámci ktorej môžete 

získať 50 percent zo 
sumy, ktorú ste si na-
posledy dobili online 
na svoju dopravnú kar-
tu. Súťažiaceho losuje-
me náhodným výberom 
prostredníctvom nezá-
vislého vyhodnocova-

cieho nástroja, za vytýčené 
obdobie predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca (vy-
hlasuje sa vždy za predošlý 
mesiac). Čiže nesleduje-
me výšku dobitého kreditu. 
Všetky informácie o  súťa-
ži a  výhercoch uverejňuje-
me každý mesiac na našej 
stránke na Facebooku a In-
stagrame. Štatút súťaže je 
možné si prezrieť na www.
sadza.sk v sekcii Tlačivá 
a dokumenty.

Všetky informácie o e-shope 
nájdete na www.sadza.sk.

Bezhotovostná platba v autobuse, t. j. dopravnou kartou SAD Žilina, je jedným 
z mnohých účinných a bezpečných opatrení, ako chrániť svoje zdravie a zdravie 
vodičov. Okrem toho, dopravná karta ponúka cestujúcim množstvo výhod.
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Prevádzku ALLTOYS  
nájdete na 2. poschodí  
v OC MIRAGE. 
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Prežívame bezprecedentné ob-
dobie. Útočí na nás nielen pan-
démia ochorenia Covid-19, ale aj 
obmedzenia, ktoré s ňou súvisia. 
Z nosenia rúšok sa u niektorých stal 
fetiš, iní zasa veria, že pandémia je 
vymyslená. Spoločnosť je neuveri-
teľne rozdelená. Máme za sebou ce-
loplošné testovanie, je tu lockdown 
a pripravuje sa očkovanie vakcí-
nou. MESTSKÉ NOVINY urobili 
exkluzívne interview s martinským 
rodákom a odborníkom vo svojej 
profesii MUDr. Igorom Bukov-
ským, PhD. (Ambulancia klinickej 
výživy v Bratislave).

„Je veľmi tragické, že sa zo zdravot-
ného problému urobil politický pro-
blém. Politici sa rozhodli manažovať 
vírusové ochorenie a pritom svojou 
nekompetentnosťou, zbabelosťou 
a chaosom v hlave rozšírili chaos 
do celej spoločnosti. Toto im celkom 
určite dávam za vinu. To, že sme sa 
na začiatku zľakli, je prirodzené, 
normálne a ľudské, ale odvtedy už 
prešlo veľa času. Teraz už máme 
dostatok informácii, poznáme nové 
a lepšie spôsoby liečby, vieme liečiť 
a vyliečiť aj mnoho ťažkých prípadov 
a stavov, ale napriek tomu sme neus-
tále strašení číslami nových prípadov. 
Pozitívny výsledok PCR testu nezna-
mená vždy infekčného ani dokonca 
chorého človeka. Aby sme objektívne 
mohli zhodnotiť, či v tejto situácii 
umiera v našej krajine viac ľudí ako 
v minulých rokoch, na to si budeme 
musieť počkať minimálne niekoľko 
mesiacov, možno aj rok. Myslím 
si, že sme jednoznačne súčasťou 
masovej psychogénnej choroby, ktorá 
bola spustená na základe šírenia sa 
jedného vírusu a prevalila sa celou 
zemeguľou a všetkými hlavnými 
médiami. Nešťastím tejto doby je, že 
každý človek, ktorý kladie skeptické 
otázky, alebo chce prispieť do diskusie 
nejakým oponentným názorom, tak 
je označený za konšpirátora, šíriteľa 
hoaxov, nebezpečného elementa 
či dokonca za antisystémovú silu. 
Pripomína mi to niečo, čo tu už 
bolo, akurát sa používajú trochu iné 
písmená, ale obsah aj emócie sú úplne 
rovnaké.“     

Nemyslíte si, že v súčasnej kritickej 
situácii potrebuje Slovensko takého 
lídra, ktorý by zjednotil ľudí a vlial 
im nádej? 
„História nám potvrdzuje, že ak 

nejaká spoločnosť hľadá lídra, resp. 
vodcu, tak to takmer vždy dopadne 
veľmi zle – česť výnimkám (napr. 
Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Gar-
rique Masaryk či Winston Churchill). 
Skôr si myslím, že potrebujem vzory, 
ktoré nás nikdy nezradia. Ideály, 
ktorým by sme verili a išli spoločne 
za nimi. Zvlášť vo vianočnom období 
sme sa mohli viac zamyslieť nad pôso-
bením Ježiša Krista, aký to malo výz-
nam pre ľudstvo. Čo mi na Slovensku 
veľmi chýba, sú práve tie ideály.“ 

Prečo sa zamlčiava to, že viac ľudí 
ako na Covid-19 zomiera na iné 
ochorenia?  
„Neviem. Môžem sa len domnievať, 
že je to súčasťou propagandy. Človek, 
ktorý podľahne nejakej hystérii 
s pohľadom a myšlienkami upretými 
len na jeden bod, potom prestane 
vnímať všetko ostatné. V tej chvíli 
neplatia fakty, racionalita ani nič 
podobné. Ak ľudia s takýmto nasta-
vením riadia celú krajinu, tak všetci 
máme dosť veľký problém. Preto 
v našich videách na youtube (kanál 
Dr. Bukovský – AKV) argumentujem, 
polemizujem, prinášam výsledky 
výskumu zo sveta a informácie, 
ktoré zlepšujú imunitu a pomáhajú 
vnášať rovnováhu. Kvôli tomu musím 

znášať veľa osobných útokov, čelím 
osočovaniu a obviňovaniu. Mimocho-
dom, v TV Markíza ukončili so mnou 
spoluprácu (hosťom Telerána som bol 
24 rokov), ako aj v RTVS. Pravda je 
taká, že každý deň zomiera asi 45 ľudí 
na rakovinu, 63 na kardiovaskulárne 
ochorenie a celkovo 130 až 150 ľudí 
na všetky choroby.“  

Skutočne pomôže zastaviť šírenie 
ochorenia Covid-19 vakcína? 
„Na začiatku sme počuli, že je 
potrebné urobiť opatrenia, do ktorých 
nás vmanévrovali politici, aby sme 
sploštili krivku nových prípadov. 
Keď sa to podarilo takmer na nulu, 
stratili sme ostražitosť a prestali sme 
sa správať zodpovedne a uvedo-
melo. Typickým príkladom môže byť 
predseda vlády SR, ktorý bol koncom 
augusta na svadbe bez rúška. Podľa 
medializovaných fotografií zo sociál-
nych sietí mal tam nasadené rúško 
na tvári len jeden človek zo 150. 
Čo nasledovalo? Predseda vlády 
namiesto toho, aby sa verejnosti os-
pravedlnil za svoje zlyhanie, sa pred 
novinárkami z TV Markíza a TV Joj 
trápne usmieval a flirtoval s nimi. Mi-
nister zdravotníctva namiesto toho, 
aby konal tak, že všetci sme si pred 
zákonom rovní (za porušenie vtedy 

platných nariadení hrozila pokuta 
vo výške 1650 eur pre každého zo 149 
účastníkov svadby), ukázal občanom 
v priamom prenose papalášstvo 
tejto vlády. Keď premiér takto okato 
nedodržiaval nariadenia svojej vlády 
a vôbec za to nepykal, nemožno sa 
čudovať, že k porušovaniu pravidiel 
inšpiroval aj iných. Nemohlo byť 
preto prekvapením, že o dva až štyri 
týždne neskôr začali tí istí politici biť 
na poplach a spúšťať ďalšie kolo no-
vého strašenia, lebo vraj sa situácia 
na Slovensku so šírením ochorenia 
Covid-19 zvrhla. Žiadna sebareflexia, 
analýza toho, prečo sa to udialo, 
aké chyby sa stali a pod. Potom sme 
začali počúvať, že vakcína bude 
bodom zlomu, ale zrazu nám poli-
tici hovoria, že ani vakcína nebude 
dostatočným dôvodom na upokojenie 
situácie, alebo aspoň na výrazne 
zmiernenie opatrení. To budeme nosiť 
rúška do smrti?! Toto už naozaj nie je 
v poriadku. Chcem podotknúť, že 20 
až 50 percent populácie má protilátky 
(získanú imunitu kontaktom s iným 
typom koronavírusu), ktoré veľmi 
účinne neutralizujú aj nový typ koro-
navírusu. Napriek tomu počúvame, 
že kým sa nezaočkuje 90 percent 
ľudí, tak nebudeme môcť normálne 
fungovať.“ 

Čiže v takom prípade by sme 
nemohli obnoviť taký život, na aký 
sme boli zvyknutí...
„Toto je už nielen popretie zdravého 
rozumu a popretie medicíny, ale je 
to šmýkačka k tyranii a diktatúre. 
Tyrania slovami konzervatívneho 
komentátora zo USA Bena Schapira 
málokedy vzniká náhlym prícho-
dom vyleštených vojenských čižiem, 
ale príde s vierou v nejakú lepšiu 
budúcnosť, ktorá sa ešte aj spája 
s neprekonateľnou silou v dôveru, že 
musíme zmobilizovať všetkých ľudí. 
Toto mi znie veľmi naliehavo ako va-
rovanie. Zdá sa, že každá generácia si 
musí prežiť a vybojovať nielen svoje 
tajomstvá a svoj vzťah s Bohom, ale 
aspoň obhájiť slobodu, demokraciu 
a taký spôsob života i usporiada-
nia spoločnosti, aký ľudstvo za tie 
tisícročia namáhavo budovalo a tvo-
rilo. Našou úlohou je aspoň prispieť 
k tomu, aby sa to udržalo a aby sme to 
spoločne kultivovali. To je možné iba 
tak, ak každý človek bude kultivovať 
svoje správanie, myslenie a kona-
nie.“  
Autor: Ľubomír Chochula

MUDr. Igor Bukovský, PhD.: Na Slovensku mi veľmi chýbajú ideály. Foto: AKV

ZDRAVIE 

Exkluzívne s uznávaným lekárom Igorom Bukovským
MESTSKÉ NOVINY | ROZHOVOR
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Mestu Vrútky schválili projekt 
Výstavba chodníkov a rekon-
štrukcia miestnych komuni-
kácii. O aký vysoký finančný 
príspevok ide a čo konkrétne sa 
vybuduje z týchto eurofondov? 
A kedy sa začne s realizáciou? 
– spýtali sa MN vrútockého 
primátora Branislava Zachari-
desa.

„Mesto bolo úspešné v projekte 
zameranom na rekonštrukciu 
celej Mierovej ul. a veľkého úseku 
Ul. Sv. Cyrila a Metoda (od kina 
1. máj až po bývalú Baterkovú). 
Dostaneme 364 tisíc eur, k čomu 
ešte z vlastných zdrojov pridáme 
približne 20 tisíc eur. Popri rekon-
štruovanej ceste sa opravia, resp. 
dobudujú aj chodníky. Začať by 
sme chceli na jar 2021 a verím, že 
túto investíciu aj stihneme v roku 
2021 dokončiť.“

Ako sú na tom ostatné žiadosti 
mesta o eurofondy?
„Vrútockú časť cyklotrasy máme 
takmer hotovú a aj po finančnej 
stránke všetko funguje. Všetkých 
päť žiadostí, ktoré sme v tomto 
volebnom období na eurofondy 
podali, bolo schválených. Okrem 
spomínanej dopravnej infraš-
truktúry sa dotýkajú aj ener-
getickej efektívnosti verejných 
budov a cezhraničnej spolupráce 
zameranej na spoločné kultúrne 
dedičstvo. Covid síce niektoré 
procesy spomalil, ale realizácia 
projektov ohrozená nie je. Okrem 
toho využívame aj prostriedky 
Európskeho sociálneho fondu 
najmä na udržanie pracovných 
miest v školstve, sociálnej oblasti 
atď.“

Decembrové MsZ schválilo roz-
počet mesta na rok 2021, aké sú 

investičné priority mesta na rok 
2021?
„Patrí medzi ne už spomenutá in-
vestícia do ciest a chodníkov, ku kto-
rej ešte pripočítajme tretiu etapu 
výstavby chodníka na Ul. Karvaša 
a Bláhovca. Významné investície 
pôjdu do nášho školstva, kde máme 
ambíciu uspokojiť všetky požiadavky 
martinskej hygieny, ba urobiť aj viac. 
Teším sa však aj na opravu pamät-
níka delostrelcom Čs. armádneho 
zboru pri vstupe do Vrútok od Žiliny, 
na ktorú sme dostali grant Úradu 
vlády SR.“

Bude mesto zvyšovať dane?
„Dane ostávajú na tohtoročnej úrov-
ni, poplatok za odpad však ide hore. 
Je to spôsobené legislatívou, ktorá 
každoročne dvíha výšku poplatku 
štátu za uloženie odpadu na skládku. 
To sa, žiaľ, premieta do nárastu ná-
kladov mesta na odpadové hospo-
dárstvo a logicky sa musia zvyšovať 
aj príjmy. Poplatok na občana bude 
vo Vrútkach vo výške 35 eur.“

Koronakríza komplikuje život 
občanom, podnikateľom i samo-
správam nielen zo zdravotného 
hľadiska, ale aj finančného. Je 
pomoc štátu adekvátna?

„Celoplošné testovanie sme mali 
preplatené do centu. Verím, že aj 
náklady na Covid z jari 2020 nako-
niec budú mať samosprávy v okrese 
Martin vrátane Vrútok preplatené. 
Samozrejme, sú tu ešte náklady 
na pohonné hmoty, ľudské zdroje, 
telefóny a pod., ktoré síce súvisia 
s riešením opatrení proti šíreniu 
koronavírusu, ale nemáme ich komu 
vyúčtovať. No beriem to tak, že 
Covid je náš spoločný problém. Kde 
vidím veľké riziko, je zvýšená strata 
na MHD, ktorej kompenzáciu nám 
zatiaľ nik nesľúbil.“

V decembri uplynula polovica vo-
lebného obdobia. Ako pokračovať 
v tej druhej, aby sa podarilo splniť 
ďalšie sľuby a uspokojiť ešte viac 
občanov?
„Najdôležitejšie je nezaseknúť sa 
v žabomyších vojnách. Bude veľmi 
dôležité, aby sme si všetci boli vedo-
mí toho, že spolu dokážeme viac. 
Keďže koronakríza výrazne negatív-
ne poznačí ešte aj rok 2021, samo-
správy si budú musieť dávať pozor 
na to, aby sa nedostali do červených 
čísel. O to väčší význam budú mať 
externé zdroje, či už z EÚ, alebo 
od štátu.“
Autor: (ľch), foto: bz

Kalendár je tiež z projektu cezhraničnej spolupráce a rozdávajú ho v Mestskej knižnici 
Hany Zelinovej. Vpravo je primátor Branislav Zacharides

Vrútocký úsek cyklotrasy do Martina Rekonštruovať sa bude aj veľký úsek Ul. Sv. Cyrila a Metoda

Mesto uspelo v projekte na rekonštrukciu celej Mierovej ul.

Rekonštrukcie ciest a budovanie chodníkov
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 „Priznávam, bol som voličom sú-
časného primátora, ktorý mal dob-
ré referencie z lekárskej fakulty 
a nemocnice. Nebol dôvod neveriť 
človeku s takým renomé, vysokou 
odbornosťou a rešpektom v medi-
cínskych kruhoch, že to, čo presa-
dzoval vo svojej kampani na post 
primátora mesta Martin, aj v pra-
xi naplní,“ informuje MN Martin 
Kalnický a dodáva:

„Primátor pred voľbami hovoril, že 
Martin má obrovský potenciál roz-
voja, že musíme oveľa efektívnejšie 
využívať štrukturálne fondy. Tvrdil, 
že on ľudí spája a to chce ponúk-
nuť aj na komunálnej úrovni. Rea-
lita je, žiaľ, iná a sľuby zostali v ro-
vine teórie. Kde sú tie fondy? Kde je 
tá spolupráca, keď s tzv. opozičnými 
poslancami sa nerokuje, neberie sa 
do úvahy ich názor a veci sa pretlá-

čajú silou väčšiny, bez ohľadu na to, 
či alternatívne riešenie nie je lepšie. 
Presadzovať ciele na základe neja-
kých zvláštnych zákulisných 
dohôd poza chrbty občanov, igno-
rovať iné názory, to je pre mňa ne-
prijateľné. Cítim obrovské skla-
manie aj z toho, že vedenie mesta 
nemá jasno v tom, čo chce budo-
vať. 
Teraz sa prichádza s parkovacími 
domami, na stole je znovu rekon-
štrukcia Námestia SNP, s čím sa sto-
tožňujem, veď od samého začiatku 
som tvrdil, že ide o potrebnú investí-
ciu. Súhlasím tiež s výstavbou Cen-
tra pre seniorov, lebo seniori si za-
slúžia mať čo najlepšiu opateru. 
Netreba zabúdať ani na nastupujúcu 
generáciu a mládež.
Nechcem len kritizovať, ponúkam aj 
riešenie. Pri prerozdeľovaní špor-
tových dotácii sa mohli vybrať dva 

až tri nosné športy, ktoré by dosta-
li peniaze z rozpočtu tak, ako to fun-
govalo predtým. Tým pádom by 
mali na účtoch financie už na za-
čiatku roka 2020, a nie až na jeseň, 
navyše ešte v zníženej výške. Os-
tatné športové kluby by boli dotova-
né cez športovú komisiu na zákla-
de kľúča, dajme tomu aj podľa VZN. 
č. 124. 
Podľa mňa by mestu prospelo, 
keby tu bola dohoda na investič-
ných prioritách a zo zásobníka ak-
cií by sa postupne realizovali tie 
najdôležitejšie, pre čo by sa hľada-
la podpora naprieč celým zastupi-
teľstvom. Rokovalo by sa s každým 
bez rozdielu, z akého poslaneckého 
klubu pochádza, s cieľom vybrať 
najlepšie riešenie (dať zelenú nao-
zaj dobrým a životaschopným pro-
jektom), ktoré podporí nespochyb-
niteľná väčšina poslancov. 

Je smutné, že sa rozdeľujeme na ko-
aličných a opozičných poslancov. 
Resp. na tých, ktorí hlasujú za to, čo 
predloží vedenie mesta, a na tých, 
ktorí majú svoj názor, ale nie sú vy-
počutí. Dokonca sa už vyskytujú ne-
zhody aj v najväčšom poslaneckom 
klube. Výsledkom týchto manierov 
nie je riešenie konkrétnych problé-
mov, ktoré mesto trápi, ale uzurpo-
vanie si moci a neprijímanie žiad-
nych iných argumentov. 
Občania cítia, že zmena by Marti-
nu pomohla, lebo od terajšieho ve-
denia mesta (vzhľadom na to, čo 
ukázalo v prvej polovici funkčného 
obdobia) už v druhom polčase vlád-
nutia veľa toho očakávať nemôžu. 
Želajú si, aby v budúcom volebnom 
období riadil naše mesto ten, kto do-
káže ľudí spájať a má Martin sku-
točne úprimne rád. A nie preto, že si 
chce splniť detský sen.“
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

ZRKADLO UDALOSTÍ

„Keďže ako 
poslanec 
mestského 
zastupiteľstva 
mám skúsenosti 
z komunálnej 
politiky (som 
členom MsZ už 
tretie volebné 

obdobie), mám s čím porovnávať 
a môžem objektívnejšie hodnotiť 
aktuálny stav v meste,“ začína 
pre MN rozoberať túto tému 
Martin Kalnický a následne 
pokračuje:

„Prvýkrát som sa ocitol v pozícii 
opozičného poslanca. Nerád by som 
zachádzal do detailov, prečo som 
sa dostal do opozície, ale poviem 
iba to, že primátor nesplnil veci, 
na ktorých sme sa dohodli. Z toho 
prístupu som zostal absolútne skla-
maný. No a ďalší sled udalostí, ktorý 
nastal, ma prinútil k tomu, aby som 
na problémy začal poukazovať. Byť 
v opozícii je zložitejšie, nemôžete tak 
ovplyvňovať veci verejné, ako by ste 
chceli, ale s tým už nič nenarobím 
a beriem to ako fakt. Sú to nové 
skúsenosti. Pred viac ako rokom sme 
založili poslanecký klub Platforma 
s cieľom efektívnejšie presadzovať 
návrhy, ktoré sú v prospech obča-
nov. Stále máme ochotu rokovať, 

prinášať také riešenia, ktoré pomôžu 
Martinu, ale, žiaľ, často narážame 
na nezáujem zo strany vedenia mes-
ta a väčšiny v zastupiteľstve. 
Neteším sa z toho, naopak, je mi 
z toho smutno, že za polčas vlád-
nutia urobilo vedenie mesta toľko 
chýb. To sa nedá tolerovať, mne 
na Martine, kde žijem a podnikám, 
veľmi záleží. 
Niekedy až žasnem nad tým (a nie 
som sám), akým štýlom sa v Martine 
presadzujú rozhodnutia, neraz aj 
na úkor obyvateľov mesta. Pritom 
občania tu nie sú pre nás, ale my 
sme tu pre občanov. 
Som presvedčený o tom, že keby 
Martinčania dávali vysvedčenie 
vedeniu mesta za to, čo pre občanov 
spravilo v prvej polovici funkčného 
obdobia, ako aj celému zastupiteľ-
stvu, v ktorom dominuje viceprimá-
torov poslanecký klub, nebola by to 
lichotivá známka. 
Veľkou kauzou bola „Hurbanka“, 
kde vedenie mesta silou presadilo 
svojho kandidáta na post riaditeľa 
školy, proti ktorému sa zdvihla 
vlna odporu z radov veľkej časti 
pedagógov. Napriek pochybeniam 
novej riaditeľky a čoraz kritickejšej 
situácii i stupňujúcemu sa napä-
tiu medzi dvoma protichodnými 
tábormi na škole, trvalo dosť dlho, 
kým ju primátor odvolal a vypísal 

nové výberové konanie na riaditeľa 
ZŠ s MŠ Hurbanova. Vďaka tlaku 
verejnosti, médií (MN od začiatku 
o tejto kauze informovali) i nás, 
niektorých poslancov, sa podarilo 
pôvodne zlé rozhodnutie zvrátiť, ale 
tie škody, ktoré sú napáchané, sa 
tak ľahko do poriadku nedajú.  
Vedenie mesta urobilo jeden krok 
dopredu, ale predtým dva kroky 
dozadu. Pritom stačilo, aby sa už 
prvé voľby riaditeľa školy usku-
točnili transparentne a eticky, čím 
by nevznikol tento problém, ktorý 
traumatizoval nielen zamest-
nancov školy, ale aj žiakov a ich 
rodičov. 
Nie je to len „Hurbanka“, tých 
káuz je viacero. Napr., poukazoval 
som na, že keby v MsZ prešiel návrh 
na presťahovanie CVČ Kamarát 
do Domu odborov Strojár, bolo by 
to nehospodárne nakladanie s ve-
rejnými zdrojmi. Kritizoval som aj 
to, akým spôsobom sa v decembri 
2019 schválil rozpočet na rok 2020, 
za čo hlasovali len 15 poslanci 
z prítomných v sále, ale to je menej 
ako polovica všetkých poslancov, 
ktorých je 31. 
Fiaskom sa skončil pokus pretlačiť 
v MsZ projekt výstavby kabínkovej 
lanovky na Martinské hole, keď 
sme k takej dôležitej a finančne 
náročnej investícii dostali absolút-

ne nepripravený materiál. Navyše 
predkladateľ to predtým s nami 
nekomunikoval a ani s prevádz-
kovateľom horského strediska. 
Nehovoriac o tom, že to malo byť 
financované cez úver.   
Veľkým problémom je teraz MHD. 
Vedenie mesta sa dostalo do takej 
situácie, že už má len jedinú mož-
nosť – dohodnúť sa so súčasným 
prevádzkovateľom, lebo nebude 
schopné zrealizovať inú alternatívu 
(spolupráca s iným dodávateľom 
alebo vlastný mestský podnik).
Vzhľadom na to, aké obrovské 
chyby robí súčasné vedenie mesta, 
mám pocit, že po sebe zanechá 
neblahé dedičstvo. A tie problé-
my sa v budúcnosti budú ťažko 
naprávať. 
O to viac, že ešte nepoznáme účet
za koronakrízu.“ 

Polčas vládnutia v štýle jeden krok dopredu, dva kroky dozadu

Martin Kalnický  
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Splniť si detský sen je fajn, ale Martinu pomôže zmena

„Niekedy až žasnem 
nad tým, akým štýlom 
sa v Martine presadzujú 
rozhodnutia, neraz aj na 
úkor obyvateľov mesta. 
Pritom občania tu nie sú 
pre nás, ale my sme tu 
pre občanov.“ 


