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Tretie výročie našich novín nie 
je samoúčel. Podstatou novín sú 
informácie a komunikácia - a pod-
statou politiky je - komunikácia 
založená na informáciách... :) 
V komunálnej politike, aj v novi-
nách, osobitne platí, že obsahom sú 
informácie a komunikácia o prob-
lémoch, ktoré sa nás DENNE 
a BEZPROSTREDNE dotýkajú.

Toto vydanie MN to potvrdzu-
je. Píšeme aj o parlamentných 
voľbách, v ktorých sa zapojili 
do zápasu o priazeň voličov aj 
viacerí Martinčania z komunálnej 
politiky a po rokoch máme z nej 
zas aj poslanca NR SR. No referát 
zo zastupiteľstva už pripomína ne-
vyhnutnosť komunikácie „doma“ 
- rôzne tábory totiž zastupujú 

OBČANOV, či sa to týka kauzy 
Hurbanka, či vodojemu v Záturčí, 
novej cyklocesty, zberu bio-od-
padu alebo rozvoja Severu. Keď 
budeme komunikovať, počúvať sa 
a spolupracovať, rozvoj Martina je 
možný.
Vaše podnety a námety nám 
môžete poslať na email:  
redakcia@mestskenoviny.sk

EDITORIÁL

Tretí rok MESTSKÝCH NOVÍN

Marec 2019 - 
marec 2020

Ďalší rok 
informačných 
služieb 
občanom

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY: Čoskoro sa začne stavať cyklotrasa do Tomčian
STRED: V centre nás čaká dopravná kalvária, ale na konci nová Hviezdoslavova ul.
PODHÁJ-STRÁNE: Pilotný projekt polopodzemných kontajnerov aj na Podháji
SEVER: Občania sa odvolali a budú žiadať autoremedúru uznesenia
KOŠÚTY: Slovný „ping-pong“ o „Hurbanke“, kto vyrieši problém?
ZÁTURČIE: Začala sa prvá etapa rekonštrukcie kultúrneho domu 
PRIEKOPA: Podarí sa celomestský zber bio-odpadu z bytových domov?

MARTIN 
KALNICKÝ

Hoci 3. výročie vzniku MEST-
SKÝCH NOVÍN neoslavujeme, 
pripomenúť si ho nezabúdame. 
A chceme to urobiť spolu s Vami, 
milí čitatelia. Aj po troch rokoch 
totiž platí, že v tomto rozsa-
hu, v tejto skoro univerzálnej 
tematickej šírke a v tejto náročnej 
koncepcii (o kvalite nehovo-
riac☺ ) im len ťažko niekto nájde 
obdobu medzi komunitnými 
novinami a časopismi. A už tobôž 
ak zohľadníme, že MN nevydáva 
mesto, ale súkromná spoločnosť 
a MN tak žijú tri roky predo-
všetkým z nadšenia zakladateľa 

a tvorcov a z priazne partnerov.
Tie tri roky, to je 53 vydaní novín, 
ktoré začali na 4 stranách mesač-
ne a dosiahli v určitom období až 
64 strán mesačne. Od marca 2019 
do marca 2020 sme vydali:
• 13 vydaní, čo je 312 novinových 

strán, čiže cca 920 normostrán 
textu a 705 fotografií

• na stránkach MN sa predstavilo 
24 poslancov s 59 článkami,  
takže MN predstavujú platfor-
mu 2/3 poslancov nášho zastu-
piteľstva (nie úzkej a „jednofa-
rebnej“ skupiny) zo všetkých 
poslaneckých klubov

• MN priniesli čitateľom 155 
článkov o menších i väčších 
celomestských akciách

• k tomu 61 anketných odpovedí 
občanov, ktorí dnes dostávajú 
v médiách priestor zriedka

• 60 článkov o osobnostiach mes-
ta (medailóny i rozhovory)

• 45 článkov z kultúry a k nim 
123 fotografií

• MN poskytli priestor aj autor-
skej tvorbe  (povesť o sv. Marti-
novi) s 3 detskými ilustráciami 
a 106 autorských satirických 
miniatúr a 46 kresieb

• prečítali ste si 29 prevažne roz-

siahlych článkov o investičných 
akciách v Martine

• 33 článkov s 3 fotografiami 
na celomestské témy

• a rad veľkých článkov o deťoch, 
mládeži, ale i senioroch v meste 
a o významných firmách, ktoré 
tu poskytujú prácu. Do tejto 
kategórie patria aj 2 vydania 
medickej sekcie – Medické 
noviny – o študentoch JLF UK.

• a napokon výrazné špecifikum 
MN: MN uverejnili 54 článkov 
a 155 fotografií zo života, prob-
lémov a investícií v mestských 
častiach Martina.
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VOĽBY

Voľby do Národnej rady SR sa 
uskutočnili v Martine v sobotu 29. 
februára v pokojnej atmosfére. 
Nad ich priebehom dozerala 
na okresnom úrade okresná volebná 
komisia, na mestskom úrade pracoval 
organizačno-technický štáb. No okrem 
bežných konzultácií a jedného malého 

podnetu na Bystričke nezaznamenali 
žiadne narušenie priebehu volieb. 
Potvrdil to pre MN aj predseda 
12-člennej okresnej volebnej komisie 
Ľudovít Lauko, ktorý pracoval v tejto 
funkcii už štvrtýkrát.  Už večer okolo 
20. h sa účasť priblížila k 70%, čo 
signalizovalo mimoriadne vysoký 

záujem voličov. Tých bolo v Martine 
zapísaných v zoznamoch, ako nám 
potvrdila členka mestského štábu 
Ľubica Turčanová, 42 818, z toho 
1564 na voličské preukazy a o voľbu 
poštou požiadalo temer 700 voličov 
– oba mimoriadne spôsoby voľby 
vysoko presiahli stav v minulých 
voľbách.
Sčasti tradičnej zostave okrskovej 
volebnej komisie v Tomčanoch 
predsedala príslušníčka mladej 
generácie Dominika Ladňáková. 
Večer pred 20. h už odvolilo skoro 88 
% voličov z tejto časti mesta. O temer 
rodinnú atmosféru v tomčianskej 
hasičskej zbrojnici sa starali všetci 
členovia komisie, zvlášť skúsené 
tomčianske gazdiné, ktoré neváhali 
pohostiť nielen návštevy, ale 
i voličov s malými deťmi. Inak to 
nebolo ani v okrsku č. 23 na ZŠ A. 
Dubčeka, kde nás predseda okrskovej 

volebnej komisie Milan Gombarský 
informoval, že už dve hodiny pred 
uzavretím volebnej miestnosti tam 
volilo 640 z 890 zapísaných voličov. 
Mimoriadna aktivita a záujem 
voličov sa potvrdil aj v špecifickom 
okrsku č. 40, ktorý už tradične 
„sídli“ v chate kempingu na Kolónii 
Hviezda. Takisto „tradičný“ predseda 
okrskovej komisie Michal Floriš nás 
informoval, že po dlhých rokoch 
tu teraz skoro nezažili ani minútu, 
aby neprišiel volič. Prvýkrát ich už 
ráno pred 7. h čakali pred volebnou 
miestnosťou prví voliči... Ba medzi 
17:30 a 20:30 prišlo v 6 mikrobusoch 
asi 150 lyžiarov z Holí.  T.r. ich bolo 
zhruba trojnásobok v porovnaní 
s minulými voľbami, zo zahraničia tu 
volilo poštou dokonca desaťnásobok 
voličov. Už asi hodinu pred uzavretím 
volebnej miestnosti mali voličskú 
účasť 78%. 

V meste Martin (podľa údajov 
zo Štatistického úradu SR) vyhrala 
voľby politická strana OĽANO 
s 26,58% , za ňou skončila strana 
SMER - Sociálna demokracia 
s 19,13%. Treťou úspešnou 
politickou stranou bola SME 
RODINA s 8,58%. Na štvrtom 
mieste skončila Koalícia PS 
a SPOLU s 8,34%, na 5. a 6. mieste 
s rovnakým ziskom 7,39%  SaS 
a ĽSNS. Až za nimi skončila strana 
ZA ĽUDÍ so 6,29%. 
Zdroj: volbysr.sk. 

Podrobnejšie výsledky v meste Martin:
• OĽANO, NOVA, ZZ, KÚ 7 919 

(26,58 %) 
• SMER-SD 5 699 (19,13 %) 
• BK-SME RODINA 2 557 (8,58 %) 
• Koalícia PS a SPOLU 2 486 (8,34%)
• SaS 2 204 (7,39 %)
• K-ĽSNS 2 203 (7,39 %)
• ZA ĽUDÍ 1 874 (6,29 %) 
• SNS 1 17 (3,95 %) 
• VLASŤ 1 093 (3,66 %) 
• DOBRÁ VOĽBA 1 036 (3,47 %) 
• KDH 885 (2,97 %) 
• Socialisti.sk 247 (0,82 %) 
• Most/Híd 88 (0,29%)
• MÁME TOHO DOSŤ! 64 (0,21 %) 
• Slov. hnutie obrody 49 (0,16)
• Demokratická strana 43 (0,14 %)
Vo viacerých prípadoch bol volebný 
zisk strán v meste Martin vyšší než 
v okrese Martin (OĽANO, DS 

a SPOLU,  ZA ĽUDÍ, SaS, Dobrá 
voľba, dokonca aj Socialisti.sk, 
naopak na vidieku získali viac oproti 
mestu napr.  SMER, SME RODINA 
i ĽSNS a SNS.

Peter Vons, poslanec NR SR 
(6619 preferenčných hlasov):
Ďakujem všetkým voličom, ktorí ste 
vo voľbách dali svoj hlas OĽANO, 
Igorovi Matovičovi a zo ♥ ďakujem 
Bohu a Vám, ktorí ste mi dali 
toľko „krúžkov“! Je to obrovské 
prekvapenie pre mňa a pre všetkých, 
čo mi to úprimne priali. Pozdravujem 
všetkých, myslím na Vás, dvíham 
telefóny, esemeskujem, čo sa dá, 
a hlavne neustále dopĺňam zoznam 
úloh, s ktorými sa na mňa obraciate.
Ja si teraz robím predstavu, ako ďalej, 
ale som pedagóg a športovec, takže 
najbližšie mi je táto problematika 
- školy, najmä stredné odborné, 
ich priblíženie praxi, aby nám 
z nich nevychádzali neuplatniteľní 
absolventi. A v športe sa chcem 
podieľať na diskusiách a príp. úprave 
prístupu štátu k financovaniu športu 
a najmä budovaniu infraštruktúry preň. 
Okrem toho, samozrejme, venovať 
sa potrebám Turca a v spolupráci aj 
s primátormi a poslancami sa zhodnúť 
na tom, čo Turiec potrebuje od vlády, 
aby sa s tým pohlo. Určite je to 
doprava, pretože do Turca je sťažený 
prístup skoro zo všetkých strán. 

Marcel Maťovčík (1076 hlasov):
Voľby dopadli, ako si ľudia želali, 
to musíme rešpektovať. Je to 
vysvedčenie minulej vlády a túžby 
občanov po zmene. My ako 
strana Dobrá voľba sme jednou 
z najmladších strán, sme tu 6 mesiacov 
a napriek tomu máme silnú základňu. 
Chcem poďakovať mojim voličom, 
potvrdilo sa, že ľudia vnímajú moju 
prácu. Čo ďalej? Chcem potvrdiť 
odhodlanie Dobrej voľby, aj mňa 
osobne, pokračovať ďalej. Máme čo 
ponúknuť. Určité sklamanie cítime, 
ale nič to, verím tomu, že keď budeme 
pracovať ďalej, voličská základňa nám 
bude rásť. Zostávam poslancom mesta 
i v komisii dopravy na VÚC a budem 
čakať, či nová vláda splní prísľub, 
že nebude plošne odvolávať ľudí 
v štátnej správe. Ak sa k tomu pristúpi, 
budem to akceptovať, ale budem ďalej 
pracovať pre ľudí ako poslanec.

Michal Uherčík (891 hlasov):
Ako zakladajúceho člena SaS ma teší, 
že po 10 rokoch sme neoddeliteľnou 
súčasťou politického priestoru. Vyzerá 
to, že vo vláde bude teda zastúpená 
po rokoch aj pravica a dočkáme sa 
reálnych opatrení pre ľudí namiesto 
rozkrádania štátneho rozpočtu. 
Budeme robiť maximum pre to, 
aby sa naše riešenia pretavili aj 
do reálnych opatrení, a napr. výrazne 
znížime byrokraciu zamestnancom 

a podnikateľom. Spravodlivosť sa 
musí stať prioritou.
Z 900 krúžkov pre meno Uherčík som 
milo prekvapený a sú vyjadrením 
toho, že zhruba rok aktívnej práce 
v komunále prináša výsledky. 
Výsledok ma potešil o to viac, že 
v meste Martin som mal 4. najvyšší 
počet krúžkov v rámci SaS a predo 
mnou skončili len silné mená ako 
Sulík, Nicholsonová a Klus.
Mňa momentálne čaká kus roboty 
v oblasti samosprávy a realizácie 
nášho programu. Rovnako sa chceme 
venovať komunálnym politikom 
za SaS a tým, ktorí chcú do budúcnosti 
ísť do komunálnej politiky.

Stanislav Thomka (497 hlasov):
Strana Za ľudí je aktuálne najmladšou 
politickou stranou, z tých, ktoré sa 
dostali do parlamentu. O to väčšia bude 
zodpovednosť z našej strany pristúpiť 
k samotnému podieľaniu sa na riadení 
štátu. Som vďačný za to, že som 
mohol aj ja svojou aktivitou prispieť 
k dobrému výsledku v našom meste. 
Záleží mi na meste Martin a budem 
sa snažiť prostredníctvom volených 
zástupcov strany Za ľudí tlmočiť 
problémy, ktoré sa nás bezprostredne 
týkajú. Ako prioritu pre Turiec 
vnímam zlé dopravné napojenie, ako aj 
nekonečné stavebné práce na cestách 
a mostoch v našom meste.
Autor, foto: M. Beňadik

Voľby úplne pokojné, so zaujímavými odlišnosťami

Výsledky volieb do Národnej rady SR 29. februára 2020

Priebeh volieb v okrsku na ZŠ A. Dubčeka na Severe
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ZASTUPITEĽSTVO

Mestské zastupiteľstvo malo 
20. februára na programe „len“ 
26 bodov, no napriek tomu bol 
jeho priebeh komplikovaný 
a sprevádzaný nevídanou 
a aktívnou účasťou občanov, 
ale i celým radom kritických 
vystúpení a polemík.

Na úvod nedostal podporu  
návrh poslanca M. Kalnického 
o „kauze Hurbanka“. Navrhol, 
aby poslanci zaradili do programu 
samostatnú správu o aktuálnej 
situácii na ZŠ s MŠ na Hurbanovej 
ul. po výberovom konaní na post 
riaditeľky a nesúhlase a štrajku 
značnej časti pracovníkov 
ZŠ na protest proti príprave 
a výsledku výberového konania 
i proti niektorým krokom novej 
riaditeľky E. Královancovej. Okolo 
tridsať občanov nedostalo slovo 
v dopoludňajšej časti rokovania, ale 
až poobede, keď sa k nim pridružilo 
do sto ďalších; v úplnej väčšine šlo 
o učiteľov a rodičov z „Hurbanky“.
Značnú pozornosť vyvolal – hoci len 
v rámci kontroly plnenia uznesení 
– plán dopravnej obslužnosti mesta. 
Na rozdiel od minulého zasadnutia 
k nemu teraz vystúpil generálny 
riaditeľ SAD v Žiline Ing. Peter 
Pobeha. Ten si vypočul množstvo 
kritiky za staré autobusy v martinskej 
MHD, za vysokú cenu za využívanie 
vrútockej aut. stanice a za rastúce 
náklady na MHD bez adekvátneho 
rastu kvality MHD. P. Pobeha  
predniesol poslancom ako jednu 
z možností ďalšieho riešenia MHD 
v Martine aj spoločný podnik 

mesta so SAD, pretože martinská 
MHD je podľa neho ekonomicky 
špičková a SAD má podľa neho 
skúsenosti, technické i personálne 
podmienky. Za hlavnú výzvu označil 
obnovu vozového parku, ktorá 
sa skončila v r. 2009 a obnova sa 
žiada pri 43-45 autobusoch. Okrem 
toho je nevyhnutné po novom 
nastaviť fungovanie MHD. 
Nevylúčil ani spoločný podnik 
s majoritou mesta v ňom. Poslanci 
M. Kalnický, M. Maťovčík a M. 
Uherčík kritizovali stav MHD, 
upozornili na nevyhnutnosť rokovať 
s majiteľom SAD a M. Uherčík 
zdôraznil, že mesto má kriticky 
málo času na výberové konanie 
prevádzkovateľa MHD. Primátor 
J. Danko reagoval, že o všetkom 
opakovane rokuje s majiteľom 
SAD a že jeho podmienkou je silné 
postavenie mesta v prípadnom 
spoločnom podniku so SAD alebo 
VÚC. Všetky možné riešenia 
však podľa jeho slov ešte prídu 
na rokovanie zastupiteľstva, ktoré 
o nich rozhodne. 
Po schválení prenájmov a prevodov 
malých pozemkov v rôznych 

mestských častiach sa poslanci 
zaoberali zámerom vybudovať 
skatepark na Pltníkoch. Ide o cca 
1000 m2 areál za približne 200 000 
eur. Poslanci vyzdvihli aktivitu Š. 
Balošáka zo Správy športových 
zariadení pri rozvoji športového 
areálu a vyslovili  podporu 
skateparku – pretože by mal poslúžiť 
najmä mládeži, ktorá v súčasnosti 
využíva prevažne pešiu zónu, 
pretože mesto dosiaľ budovalo 
zariadenia len pre deti. Viacerí 
poslanci sa znovu kriticky vrátili 
k nezrealizovanej kúpe futbalového 
štadióna na Novomeského ul. a M. 
Kalnický opäť pripomenul, že mesto 
stále nemá zoznam investičných akcií 
s poradím priority. Napokon zámer 
skateparku jednomyseľne schválili.
Zastupiteľstvo potom schválilo 
presun financií vo výške 460 tisíc 
eur z kapitoly chod MsÚ a MsZ 
a ich pridelenie na dotácie prevažne 
pre šport, v podstatne menšom 
rozsahu aj pre kultúru, vzdelávanie, 
sociálnu starostlivosť a ochranu 
životného prostredia a propagáciu 
mesta.
Najrozsiahlejšia rozprava sa 
opäť po mesiaci týkala „kauzy 
Hurbanka“. Na rozdiel od minulého 
zastupiteľstva a situácie ešte 20. 
februára ráno poobede už početne 

i „počuteľnosťou“ jasne dominovali 
podporovatelia novej riaditeľky 
ZŠ. Viacerí odsúdili nespokojencov 
a štrajkujúcich, ktorí podľa nich 
poškodili dobré meno školy a ktorých 
cieľom je „asi rozvrátiť školu 
a zdiskreditovať zriaďovateľa“. 
Na druhej strane, kritici uviedli, že 
poslanec mesta by nemal zneužiť 
mandát od voličov na iný, osobný, 
cieľ, žiadali urobiť analýzu súladu 
postupu bývalej poslankyne E. 
Královancovej s Etickým kódexom 
mesta. Viacerí rodičia upozornili 
na nátlakové metódy proti kritikom 
a vyzvali vedenie mesta konať, zvlášť 
po zisteniach hlavného kontrolóra 
mesta, že pri niektorých krokoch 
nového vedenia školy pri verejnom 
obstarávaní „nebol dodržaný zákon“. 
Poslanec M. Kalnický zdôraznil, že 
problém sa nikdy nemal vyhrotiť 
do takého štádia, chyby treba 
odstrániť a treba z nich vyvodiť 
dôsledky. „Akú hodnotu má výsledok 
práce hlavného kontrolóra, ak mesto 
nekoná? – spýtal sa M. Kalnický. 
Primátor J. Danko odpovedal, že 
tak ako po minulom zastupiteľstve, 
aj teraz podá trestné oznámenie 
na základe výsledkov kontrol.
Poslanci potom ešte schválili 
zmenu v štatúte participatívneho 
rozpočtu mesta, dotáciu 55 000 
eur pre Centrum environmentálnej 
výchovy Turiec, dodatky k štatútom 
pohrebísk na území mesta 
a zverejnenie zmluvy s dodatkami 
a cenníkom služieb firmy Brantner 
Fatra mestu Martin.
Autor, foto: M. Beňadik

„Hurbanka“ berie čas i pozornosť rozvojovým témam
Vyše stovky občanov na rokovaní o škole, kontrolách a doprave v meste

Generálny riaditeľ SAD v Žiline Ing. Peter Pobeha (vľavo)

Poslanci sa poobede ocitli v jasnej menšine oproti občanom; rovnako aj kritici 
výberového konania riaditeľa na Hurbanke

J. Danko:  
„Tu (pri Hurbanke) nie 
je víťaz ani dobré rieše-
nie, len zlé a horšie!“

M. Makovník:  
„V rade školy každý háji 
nejaké záujmy.“

I. Bučko: 
„Tento problém vznikol 
v tejto budove a tu je 
i kľúč – vyriešte to!“
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Nedávno 
bola zverej-
nená správa, 
že mesto 
Martin do-
stalo grant 
na realizáciu 
cyklochodní-
ka z Martina 
do Tomčian. 
Požiadali 

sme o vyjadrenie jedného z inici-
átorov tohto projektu spolu s M. 
Kalnickým, ktorý sa mu niekoľko 
rokov venoval – poslanca mestskej 
časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomča-
ny a prednostu Okresného úradu 
v Martine Marcela Maťovčíka. 

„Som veľmi rád, že sa to podarí. 
My sme na to mali pripravené 
mestské financie, no keď sa objavila 
výzva na cyklocesty, rozhodli sme 
sa využiť externé, mimorozpočtové 
zdroje a financie čiastočne 
presmerovať na iný účel. Dúfam, 
že ostanú v našej mestskej časti 
Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany.
Tým, že sme boli dobre pripravení, 
že sme mali všetky územné 
rozhodnutia, majetkové veci 
vysporiadané, nájomné zmluvy 
atď., mohli sme sa do výzvy zapojiť. 
Bez dovtedajšej prípravy by sme to 
neboli stihli. Takže celá investičná 
akcia sa o trištvrte roka zdržala, ale 
získali sme grantové zdroje vo výške 
viac než 376 600 eur.

Som nesmierne rád, že sme 
tento grant získali. V priebehu 
marca budeme už podpisovať 
zmluvu s dodávateľom a ak to 
počasie dovolí, začiatkom apríla 
chceme začať samotnú realizáciu 
cyklochodníka. S ohľadom na 
podmienky výzvy sme stavbu 
rozdelili – cyklochodník budeme 
financovať z eurofondov, chodník 
pre peších z vlastných, mestských 
zdrojov. Ide len o dva zdroje 
financovania, no stavba obsahuje 
tak, ako bolo pôvodne zamýšľané, 
obe trasy – aj pre peších, aj pre 
cyklistov.
Nevidím žiadny dôvod, prečo by 
to nemalo byť na jeseň hotové. Aj 
eurofondami sme časovo viazaní. 
Cyklochodník bude mať dĺžku 
približne 850 m, začne sa pri 
severnom parkovisku  vedľa 
cintorína, povedie po pravej 
strane cesty smerom do Tomčian 
a ukončíme to predbežne tesne  
pred býv. družstvom. Budeme  
sa veľmi skoro zaoberať aj tým, 
ako to napojíme smerom k hotelu 
Turiec, a rovnako aj úsekom  
od začiatku areálu býv. družstva až 
k otočke MHD v Tomčanoch. Tam 
máme problém s majetkoprávnym 
vysporiadaním, takže tieto 
napojenia teraz neriešime, aby 
sme kvôli tomu neodkladali celý 
projekt. Súvisí to aj s prípravou 
východného mestského okruhu, 
ktorý bude križovať túto cyklotrasu. 

Aj súčasťou tohto mestského 
okruhu má byť aj plnohodnotný 
cyklochodník a jedna z križovatiek 
cyklotrás bude aj tu, v Tomčanoch. 
Tým by sme prepojili cyklotrasami 
priestor od Jahodníckych hájov až 
po Košúty – Atilov hrob.
Na parametroch cyklochodníka 
sa oproti pôvodnému projektu nič 
nemení, bude to veľmi komfortný 
a bezpečný cyklochodník, vrátane 
pešieho chodníka, žiadny prílepok. 
Nebude súčasťou vozovky, bude od 
nej oddelený a po celej dĺžke má 
byť aj zeleň – stromy (aleja). Ponad 
potok Siľava bude premostenie.
Bola to jedna z mojich priorít, už 
pred piatimi rokmi a, žiaľ, trvá to 
už dlho, ale už sa to rodí a čoskoro 
sa dočkáme. Je tam ešte jeden 
kolízny bod – a to je vysoký topoľ 
tesne vedľa mosta cez Siľavu. 
Sú názory, že ho treba zachovať, 
ale aj také, že sa ho treba vzdať, 
pretože je prestarnutý a ohrozuje, 
môže sa stať, že ho nejaká búrka 
zlomí a môže ešte aj spôsobiť škody 
alebo úraz. Ja som za zeleň a každú 
výsadbu, ale v tomto prípade 
som za to, aby sme tento topoľ 
odstránili a nahradili ho väčším 
počtom vhodnejších stromov 
zamýšľanej aleje. No to nechám na 
odborníkoch, do toho ja zasahovať 
nebudem.“

Autor: (bk), foto, 
vizualizacia: mesto Martin

Čoskoro sa začne stavať cyklochodník 
a chodník do Tomčian

Cyklochodník a chodník sa bude v tejto fáze stavať kúsok nad mostíkom ponad potok Medokýš (na schéme vľavo pri dopr. značke) 
a skončí sa pri križovatke s budúcim východným mestským okruhom

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY

Marcel Maťovčík

Anna Vanovičová
Ochotnícka herečka, pracovníčka 
ženského hnutia (* 4. 4. 1862 Martin -  
† 31. 3. 1931 Martin)
Bola dcérou Jána Beličku (garbiar, 
príslušník národnej gardy a hurbanov-
ského zboru dobrovoľníkov v revolúcii 
1848-1849, člen mestského úradu, 
zakladajúci člen Matice slovenskej, 
aktívny aj v nižšom slovenskom ev. 
gymnáziu v Martine a v Kníhtlačiar-
skom účastinárskom spolku) a manžel-
kou advokáta Jána Vanoviča (spolu-
organizátor Kongresu nemaďarských 
národností v Uhorsku, člen SNR v roku 
1918 a Revolučného Národného zhro-
maždenia, predseda Matice slovenskej 
1931-1939 ai.). Vanovičovci žili v dome 
na Hlavnej ul., južne od fábryovského 
domu, dom bol asanovaný.
V mladosti sa venovala ochotníckemu 
divadlu, v rokoch 1876-1889 vytvorila 
na scéne martinského Slovenského 
spevokolu 22 postáv. Po vydaji od roku 
1890 pôsobila v ženskom hnutí, praco-
vala v najstaršom slovenskom ženskom 
spolku Živena, so sídlom v Martine, kde 
ju zvolili do výboru a po organizačných 
zmenách roku 1920 sa stala členkou 
ústredného výboru spolku. V rokoch 
1913-1919 pracovala aj vo výbore 
účastinárskej spoločnosti Lipa, ktorej 
založenie inicioval Andrej Kmeť 
a Živena na propagovanie ľudovej 
výroby. Spoločnosť vznikla v roku 1910 
a venovala sa propagácii slovenské-
ho folklóru, ľudových umeleckých 
a remeselníckych výrobkov. Predajňu 
mala v budove Advokátskej komory 
na vtedajšom Námestí A. Kmeťa.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
muzeologia.sk, foto:  Literárny 
archív SNK

Rubriku pripravuje:
Michal Beňadik

Osobnosti
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Po vlaňajších masívnych 
rozkopávkach v centre Martina 
a rekonštrukciách horúcovodov 
sme si už trochu oddýchli a treba 
sa pripraviť na ďalšiu etapu. 
Tentoraz pôjde o „tankodrom č. 
2“ – Hviezdoslavovu ul. Jej severná 
časť už bola zrekonštruovaná, no 
úsek od Ul. V. Paulinyho-Tótha 
po hotel Turiec tiež roky hrozí 
poruchami, straší vodičov a robí 
hanbu mestu.
Nie je možné robiť tieto práce 
bez zmien v organizácii dopravy. 
Preto sme sa na rekonštrukciu 
spýtali kompetentných z okresného 
úradu a z Martinskej teplárenskej.

Prednosta okresného úradu Marcel 
Maťovčík:
- Keď som už pred tromi rokmi 
rokoval s riaditeľom Teplární, 
povedali mi, že nemajú problém, 
ale potrebujú stanovisko,  či sa roky 
ohlasovaná nemocnica bude stavať – 
lebo ak nie – urobia povrch a opravia 
parovod, ak áno, potrebujú tam inú 
technológiu a kapacitu.
Rekonštrukcia sa výrazne dotkne 
dopravy. Z cesty popod amfiteáter 
sa stane jednosmerka do mesta, 
preložia sa aj zastávky MHD na Ul. 
Malá hora. Obmedzí to aj občanov 
Tomčian a okolitých obcí. Je pravda, 
že to prinesie obmedzenia, na druhej 
strane už je najvyšší čas vyriešiť aj 
zásobovanie teplom aj vozovku.

Ako bude rekonštrukcia 
prebiehať?
Na otázky MN odpovedá Ing. 
Miroslav Kadlec, riaditeľ 
pre obchod, rozvoj a stratégiu, 
Martinská teplárenská, a.s.:

Aký je presný názov investičnej 
akcie?
- Rekonštrukcia HVTS - Ul. 
Sokolíka, Ul. Hviezdoslavova 
po Živenu. Stavba je 
spolufinancovaná z Operačného 
programu kvalita životného 
prostredia. Investorom je Martinská 
teplárenská, a. s. , Martin, 
zhotoviteľom je Remont, s. r. o., 
Košice, Poproč. Celková cena diela je 
1.141.245,90 eur bez DPH.

Aká je etapizácia rekonštrukcie 
a termíny začatia a dokončenia?
- Akcia má  štyri etapy - 1. etapa - Ul. 
Sokolíka od OC Galéria po hotel 
Turiec sa začína začiatkom marca, 
hneď po vydaní rozkopávkového 
povolenia a bude trvať do polovičky 
mája. Nasleduje 3. etapa - 
Hviezdoslavova ul. od Živeny 
po križovatku Ul. A. Kmeťa (od 
začiatku apríla do polovice júla). 
Súčasne s touto etapou sa začne 
2. etapa - od križovatky A. Kmeťa 
po križovatku Ul. Sokolíka pri hoteli 
Turiec, od začiatku mája do konca 
júla. A potom od začiatku augusta 
posledná 4. etapa - asfaltovanie 

vozoviek v celej šírke a dĺžke 
rekonštruovaného úseku.

Ako je zabezpečená organizácia 
dopravy počas rekonštrukčných 
prác?
- Organizácia dopravy je zabezpečená 
v zmysle Projektu dopravného 
značenia odsúhlaseného ORPZ 
, DI Martin a povolení správcov 
komunikácií. Obchádzková trasa 
bude vedená v jednotlivých etapách 
po Ul. Sokolíka, Šoltésovej, A. 
Kmeťa a Záborského ul.
Pri realizácii 1. etapy bude 
Hviezdoslavova ul. plne prejazdná, 
doprava na Ul. Sokolíka bude 
od Moskovskej ul. na obidve 
strany jednosmerná, smerovaná 
k hotelu Turiec a popri OC Galéria 
po Daxnerovej ul. Pri 3. etape bude 
doprava vedená ulicami A. Kmeťa, 
Šoltésovej, V. P. Tótha. Po začatí 2. 
etapy bude doprava vedená ulicami 
Sokolíka, Šoltésovej, Holubyho 
a Záborského. Pri prepájaní trasy 
pri hoteli Turiec, ak to technicky 
nebude možné realizovať po častiach, 
bude rozšírená obchádzka a doprava 
bude  po vedená popod cintorín Ul. 
Šoltésovej, Holubyho a Záborského.

Dôjde pri rekonštrukcii na Ul. A. 
Sokolíka k zrušeniu parkoviska 
pri Sociálnej poisťovni?
- Pri rekonštrukcii v tomto úseku 
dôjde k určitým obmedzeniam 
dopravy. Parkoviská budú v rámci 
možnosti prístupné, príjazd bude 
umožnený prekrytím výkopu 
oceľovými platňami.

Bude sa rekonštruovať aj úsek 
od hotela Turiec po križovatku 
Jesenského/Sklabinská? Zostane 
križovatka pod Národným 
cintorínom prejazdná?
- Tento úsek sa nebude rekonštruovať. 
Križovatka Jesenského / Sklabinská 
zostane prejazdná. Križovatka 
Sokolíka / Hviezdoslavova bude 
uzavretá až pred koncom realizácie 2. 
etapy, aby bola v čo najmenšej miere 
obmedzovaná doprava v danom 
dopravnom uzle.

Autor, foto: (bk)

Štartuje rekonštrukcia horúcovodu
na Hviezdoslavovej ulici
Pripravme sa na značné a niekoľkomesačné obmedzenia

Od hranice križovatky vidno „tankodrom“ Hviezdoslavovej ul. 
(a pod ním je čas vymeniť horúcovod)

Elena Štefanovičová
Národnokultúrna pracovníčka  (* 5. 10. 
1862 Budapešť - † 15. 3. 1950 Bratisla-
va). Narodila sa v rodine Viliama Pauli-
ny-Tótha a jeho manželky Vilhelmíny 
Tóthovej (rodená Elena Pauliny-Tótho-
vá de Tőre et Tóthmegyer) a mala 7 
súrodencov – napr. brata Žigmunda  
a sestry Vilmu (manželka Matúša Dulu) 
a Oľgu (manželka Štefana Hrušovské-
ho). Žila s rodičmi v Budíne, v Skalici, 
od roku 1867 v Martine. Navštevova-
la súkromné školy v Martine, Banskej 
Bystrici,Spišských Vlachoch, neskôr 
dievčenskú školu v Tešíne. Žila v Nitre  
a v Novom Meste nad Váhom, po vydaji 
za právnika a politika Miloša Štefa-
noviča žila od roku 1885 v Bratislave, 
kde viedla domácnosť, ktorá sa stala 
jedným z mála centier národného života 
v Bratislave, čím prispievala k udrža-
niu národného povedomia študentov. 
Od 1903 žila v Martine, po manželovej 
smrti sa vrátila späť do Bratislavy.
V mladosti sa v Martine zapájala do ná-
rodného a spoločenského života najmä 
ako ochotnícka herečka v Slovenskom 
spevokole, kde v mladosti vytvorila 19 
postáv. Bola manželovou oporou v ná-
rodnej i politickej práci, M. V. Štefanovič 
bol riaditeľom Tatrabanky v Martine 
a advokátom v mnohých politických 
procesoch slovenských národovcov, bol 
jedným z iniciátorov a vedúcich činite-
ľov spolupráce Slovákov s utláčanými 
národmi Uhorska. Angažovala sa v roz-
víjaní spolupráce s rumunskými ženami, 
a taktiež pracovala aj v Živene. 
Po roku 1918 sa stala spoluvlastníč-
kou Prvého hlavného skladu taba-
ku v Bratislave, prostriedky získavala 
aj poskytovaním stravy a ubytovania 
dievčatám zo slov. prostredia, ktoré 
v Bratislave študovali.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto:  Literárny archív SNK
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MESTSKÉ NOVINY rozobe-
rajú tému Martinské terasy 
s poslankyňou za mestskú časť 
Sever Zuzanou Vonsovou.

Čo je nové ohľadne 
Martinských terás, majú 
občania ešte šancu, aby bol ich 
názor rešpektovaný?
Vedenie mesta a hlavne mestskí 
poslanci nerešpektovali 
a nezobrali do úvahy argumenty 
občanov, ktorí sú proti 
spusteniu dopravy od nových 
domov z Martinských terás 
cez Severnú ul. Aj napriek tomu, 
že občania predložili vedeniu 
mesta a poslancom množstvo 
zákonov SR, ako aj zákonov 
platných v rámci EÚ (ktoré budú 
porušené, ak dôjde k realizácii 
výstavby podľa starého plánu 
mesta), nakoniec aj tak schválili 
poslaneckou väčšinou spustenie 
výstavby práve s dopravou 
cez Severnú ul. S týmto sa 

však občania Severu aj iných 
mestských častí odmietajú 
zmieriť. Hromadne sa odvolali 
na Krajský stavebný úrad Žilina, 
ktorý je nadriadený Stavebnému 
úradu Martin. A momentálne 
pracujú na podaní podnetu 
na prokuratúru i príslušný 
súd, v ktorom chcú upozorniť 
na konkrétne porušenia zákonov. 
Budú žiadať súd aj prokuratúru, 
aby bola zrušená platnosť 
uznesenia, za ktoré poslanci 
hlasovali. Občania budú žiadať 
tzv. autoremedúru – neplatnosť 
toho uznesenia. 

Aká je aktuálna situácia 
ohľadne inštalácie kamier 
na križovatkách na Severe?
V blízkej budúcnosti sa bude 
v lokalite Martinské terasy 
stavať asi 90 rodinných domov. 
Ide o polia nad Severnou ul. 
Občania, ktorí majú vážne 
výhrady k spusteniu dopravy 

od nových domov cez Severnú 
ul., žiadali mesto o vypracovanie 
dopravnej štúdie priepustnosti 
križovatky pri kostole. Aj preto, 
že sa o niekoľko rokov zvýši 
zaťaženie spomínanej križovatky 
nielen asi o 150 áut z nových 
rodinných domov, ale podľa 
dopravných štatistík pribúda 
každé štyri roky na našich 
cestách ďalších 20 percent 
áut. A do tejto križovatky ešte 
pribudnú aj autá z nových bytov 
v budove katastra na Severe. Čiže 
v najbližších rokoch sa ten počet 
áut na križovatke pri kostole 
na Severe a na Jilemnického 
ul. zvýši o niekoľko stoviek 
nových aut denne. Križovatka, 
o ktorej hovoríme, neslúži 
len na výjazd a príjazd áut 
pre ulice Severná a Hurbanova, 
ale aj pre celodennú dopravu 
áut do ZŠ s MŠ Hurbanova. 
Pôvodne bolo občanom 
sľúbené, že pre vypracovanie 
štúdie priepustnosti križovatky 
na Severe budú do križovatky 
v mesiacoch december 2019 
a január 2020 nainštalované 
monitorovacie kamery. Občania 
namietali, že dva mesiace 
je veľmi krátko pre seriózne 
vypracovanie dopravnej štúdie. 
Zároveň sme si v čase Vianoc 
všimli, že kamery na križovatke 
nevidíme. Preto moja otázka 
na januárovom zastupiteľstve 
smerovala k primátorovi 
mesta, prečo kamery ešte nie sú 
nainštalované? Pán primátor 
sa vyjadril že keďže občania 
mali výhrady, aby kamery 
nemonitorovali dopravu práve 
v čase prázdnin, tak ich osadenie 
bolo preložené na iné mesiace. 
Na najbližšom zastupiteľstve 
sa opäť vedenia mesta spýtam, 
kedy dôjde na križovatke 
na Severe k realizácii sľúbeného, 
čiže k spomínanej inštalácii 
sledovacích dopravných kamier?
Autor: (ľch)

Jaroslav Gajdošík (konateľ 
spoločnosti Martinské terasy): 
„Čo sa týka aktuálneho stavu 
k Martinským terasám, ešte nie 
je ukončené územné konanie. 
Do jeho procesu sa prihlásili aj 
aktivisti, ktorí sú proti výstavbe 

Martinských terás, ale Stavebný 
úrad Martin ich z toho vylúčil, 
lebo podľa zákona nemôžu byť 
účastníkmi tohto konania. Aktivisti 
sa odvolali na vyšší správny orgán, 
teda na Krajský stavebný úrad 
Žilina, ktorý zatiaľ v tejto veci 

nerozhodol. Čakáme na vyjadrenie 
krajského úradu, či to vylúčenie 
bolo oprávnené, alebo nie. Pokiaľ 
nemáme v rukách právoplatné 
územné rozhodnutie, nemôžeme nič 
robiť.“
Autor: (ľch)

SEVER

Vyjadrenie investora k Martinským terasám 
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Aktivisti Milan Hanko (vľavo) a Róbert Tomčík s poslankyňou Zuzanou Vonsovou. Foto: ľch

Občania budú žiadať autoremedúru 

Ján Ľudovít Izák
Redaktor, esperantista, lekár, verejný 
činiteľ (* 9. 10. 1899 Budapešť - † 19. 9. 
1978 Martin). Bol synom učiteľa a hud. 
skladateľa Ľ. Izáka. Vyštudoval gymná-
zium v Budapešti a v r. 1919–25 Lekársku 
fakultu KU v Prahe. V rokoch 1925–36 
pôsobil ako lekár sanatória Všeobecného 
penzijného ústavu v Novom Smokovci, 
v rokoch 1937–70 ako primár pľúcneho 
odd. nemocnice, okr. ftizeológ a závodný 
lekár Okr. ústavu národného zdravia 
v Martine.  V roku 1919 bol spoluzakla-
dateľom kultúrneho a literárneho časopisu 
pre mládež Mladé Slovensko, krátko aj 
jeho redakčným zástupcom v Budapešti, 
prispieval do Národných novín, Slov. 
denníka, Hlásnika a do esperantských 
časopisov na celom svete. V r. 1931 založil 
a do r. 1938 aj redigoval časopis Vysoké 
Tatry, 1932 – 1952 Krásy Slovenska, 
1939 časopis Slov. Červený kríž, od 1968 
časopis Esperantisto slovaka v Martine 
ai. Patril k priekopníkom slovenskej 
ftizeológie, bol organizátorom boja 
proti TBC v Turci, podieľal sa na založení 
dispenzára, r. 1944 zdravotnej služby 
v SNP v okolí Martina a Tisovca, za účasť 
v SNP bol väznený. Propagátor esperanta 
na Slovensku, prekladateľ do esperan-
ta. Bol aktívny aj ako spoluzakladateľ 
a funkcionár ľadového hokeja (a prvým 
brankárom ŠK Vys. Tatry) a Horskej 
záchrannej služby vo Vys. Tatrách, 
Slov. esperantského združenia a Zväzu 
esperantistov, r. 1935 – 1944 riaditeľ Slov. 
divízie Čs., resp. Slovenského Červeného 
kríža, založil a redigoval edíciu ČsČK. V r. 
1943–44 bol mešťanostom Martina a v r. 
1943 zúčastnil sa na organizovaní príprav 
na zavedenie trolejbusovej dopravy 
v Martine, zabezpečoval v Nemecku 
dodávky a výstavbu trolejbusovej trate. Je 
pochovaný na Národnom cintoríne.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto:  Literárny archív SNK

Osobnosti
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Tento spôsob ukladania a zbe-
ru komunálneho odpadu sa 
už využíva v Martine na troch 
miestach. V krátkom čase 
pribudne ďalšie „hniezdo“ 
polopodzemných kontajnerov 
aj na Podháji – na Ul. Timravy. 
V ich prospech hovorí päťná-
sobne vyššia kapacita oproti 
bežným starým nádobám 
na odpad, estetický vzhľad, 
lepšie využitie priestoru a aj 
nižšia frekvencia vývozu (t.j. 
ekonomickosť) hovoria v ich 
prospech. Samozrejme, nič – 
ani polopodzemné kontajnery 
– nie je samospasiteľné a pred-
pokladá spoluprácu občanov 
a ich prístup. 

Tomáš Ignačák, predseda VMČ 
Podháj – Stráne:
- V spolupráci s predsedami 
samospráv bytových domov sme 
vytypovali lokality. Po zvážení 
viacerých sme vybrali ako prvú 
lokalitu na Ul. Timravy, kde to na-
hradí dve neestetické stojiská. Naša 
mestská časť má špecifikum – je tu 
nižšia hustota zástavby, preto sme 
museli nájsť priestor, kde to nebudú 
mať obyvatelia bytových domov ku 
kontajnerom ďaleko. Dosiahli sme 
zhodu aj s nadpolovičnou väčšinou 
obyvateľov domov. Momentálne sa 
robia prípravné práce, ktoré súvisia 
s inžinierskymi sieťami. Keď sa 
potvrdia predpoklady, bude vybratý 
dodávateľ a pristúpime k nákupu 
a umiestneniu zapustených kontaj-
nerov.
Na Ul. Timravy budú polopodzem-
né kontajnery slúžiť približne 90 
bytom v dvoch bytových domoch. 
Výhodou bude aj to, že umiestnenie 

kontajnerov 
neuberie zo 
vzrastlej ze-
lene, naopak, 
v tejto štvrti 
s úzkymi 
cestami , 
prípadne bez 
chodníkov, 
a s veľkým 
množstvom 

áut tieto kontajnery uvoľnia priestor 
aj pre nové parkovacie miesta.
- V 2. etape by sme chceli začať 
pripraviť polopodzemné kontaj-
nery pri 2. zastávke MHD Stráne - 
„drevenica“ na mieste jestvujúceho 
stojiska. 
Zvažovali sme aj lokalitu konečnej 
zastávky MHD na Stráňach, no 
z môjho pohľadu nie je vhodná z 
dôvodu, že: jestvujúce prevádzky 
(koliba a ferrata) majú vlastné 
smetiaky a pre tých cca 15 chatárov 
a pár turistov nie je potrebné robiť 
polopodzemné hniezdo na zber 
komunálneho odpadu. Toto by nám 
len zhoršilo súčasný problém - a to, 
že na toto miesto zvážajú vo veľkom 
odpad stavebné firmy a pod., miesto 
toho, aby ho odviezli na zberný 
dvor Brantnera. Môže tam zostať 
aj 10 smetiakov a aj tak nebudú 
stačiť, lebo časť ľudí to vníma ako 
veľkokapacitný kontajner pri jarnej 
očiste. Avšak pravidelný odvoz 
a údržbu tohto priestranstva sa 
uhrádza z rozpočtu mesta = nás 
všetkých.
Autor: M. Beňadik, foto: TI

PODHÁJ-STRÁNE

Polopodzemné kontajnery aj na Podháji
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Staré zavadzajúce kontajnery nahradia polozapustené a veľkokapacitné.

Názorné priblíženie prvej lokality na Podháji pre polopodzemné kontajnery.

Vladimír Roy 
Básnik, prekladateľ, ev. kňaz (17. 4. 
1885 Adam. Kochanovce - 6. 2. 1936 
S. Smokovec, poch. na Národnom 
cintoríne v Martine). Otec Pavel Peter R., 
matka Božena, dcéra Jozefa M. Hurbana. 
Navštevoval školu v Modre, 1895-1905 
nižšie gymnázium v Skalici a ev. lýceum 
v Bratislave, 1905-09  študoval teológiu 
a filozofiu v Bratislave a 1910-11 v Edin-
burghu, po 1919 externý poslucháč filozo-
fie, 1909 vysvätený za kňaza. R. 1909-14 
pôsobil ako kaplán a farár, pred I. svetovou 
vojnou navštívil Francúzsko, Holandsko, 
Nemecko, Škandináviu a Taliansko. 
R. 1914-18 príslušník rak.-uh. armády, 
po vojne ev. farár, spisovateľ a prekladateľ, 
1927-34 znovu farár v Bukovci, potom 
zo zdravotných dôvodov predčasne 
odišiel na dôchodok a presťahoval sa 
do Martina a liečil sa vo V. Tatrách. 
Od lyceálnych štúdií v Bratislave sa 
zúčastňoval na verejnom živote: bol 
zástupcom študentov na zjazdoch SNS 
v Martine, kde sa pravidelne zúčastňoval 
aj na augustových slávnostiach, agitátor 
za slovenských kandidátov vo voľbách 
do uh. snemu. Počas štúdií inklinoval 
k hlasistickému hnutiu, 1910-11 bol s F. 
Ruppeldtom a M. Rázusom na študijnom 
pobyte v Anglicku a v Škótsku, kde pred-
náškami šíril poznatky o Slovensku a Slo-
vákoch. Účastník porád Čs. jednoty v Lu-
hačoviciach. Po vzniku ČSR organizoval 
čs. légie v Juhoslávii, ich spoluveliteľ. 
Po návrate 1919 o.i. starosta Sokola, člen 
MSS, zakladateľ expozitúry Slov. banky 
v Púchove. Vedúci básnik druhej vlny 
Slov. moderny. Písal i politické, estetické 
a literárnohistorické úvahy a state. Ovládal 
6 cudzích jazykov, prekladal z anglickej, 
americkej, nemeckej, nórskej a maďarskej 
literatúry. R. 1909 spoluzakladateľ a re-
daktor revue Prúdy (1909-10), po vzniku 
ČSR redigoval Slov. týždenník (1919-21), 
spoluredaktor Trenčianskych novín ai.
Zdroj: litcentrum.sk, zlatyfond.sme.sk,     
Foto: sme.sk

Osobnosti
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Kauza, ktorá vznikla na ZŠ 
s MŠ Hurbanova po voľbe novej 
riaditeľky, sa doteraz nevyriešila. 
Vystúpenie zamestnancov školy 
a rodičov žiakov v rokovacej sále 
na februárovej schôdzi MsZ po-
tvrdilo, že medzi oboma tábormi 
je vykopaná príliš hlboká prieko-
pa a vzťahy sú vážne narušené. 
Vybrali sme niekoľko príspevkov 
občanov.

JOZEF BEŇO: 
„Ako volič 
z obvodu Košúty 
sa cítim sklama-
ný udalosťami, 
ktoré predchádzali 

voľbe riaditeľa „Hurbanky“. Ak je 
niekto zvolený za poslanca mesta 
s mandátom na štyri roky, tak by táto 
funkcia nemala byť zneužitá na iné 
účely. Prečo má mesto Martin platný 
etický kódex, a neriadi sa ním? Prečo 
v septembri 2019, teda krátko pred 
decembrovou voľbou nového ria-
diteľa, odvolali štyroch členov rady 
školy? Chcem, aby MsZ požiadalo 
splnomocnenca pre etiku a transpa-
rentnosť o vypracovanie záväznej 
a transparentnej analýzy konania 
terajšej riaditeľky v období jej 
poslaneckého pôsobenia so zamera-
ním sa na udalosti vedúce k výmene 
členov v rade školy až po vzdanie sa 
mandátu poslankyne.“

ZDENKA 
KRESÁKOVÁ: 
„Dlhé roky som 
bola súčasťou pe-
dagogického zboru 
ZŠ Hurbanova. 

Aj potom som so záujmom sle-
dovala napredovanie a úspechy 
tejto školy. Momentálne však cítim 
smútok. Čo sa vlastne stalo? Prečo 
časť zamestnancov školy si pri rie-
šení svojho problému zobrala žia-
kov a rodičov ako rukojemníkov? 
Zamýšľam sa nad tým, či zo strany 
kolegov to bola správna forma 
riešenia vzniknutej situácie. A či 
sa tomu nedalo zabrániť. Chcem 
veriť, že napokon zvíťazí zdravý ro-
zum. Veď byť učiteľom by nemalo 
byť povolaním, ale poslaním vzde-
lávať a formovať mladého človeka. 
Preto sa obraciam na všetkých, 
aby vytvorili atmosféru pohody 
a pokoja na rozvoj osobnosti 
žiaka a šírenia dobrého mena 
školy.“

LUCIA ECKER-
TOVÁ: „Žiadali 
sme, aby zriaďo-
vateľ na základe 
viacnásobných po-
chybení novej riadi-

teľky od jej vymenovania do funkcie, 
ju zákonnou cestou odvolal z tohto 
postu a vypísal nové voľby riaditeľa. 
No zriaďovateľ nekoná a nevyužíva 
svoje kompetencie. Ďalej sme bezod-
kladne žiadali o doplnenie rady školy 
v zmysle zákona dvoma zvolenými 
zástupcami pedagogických zamest-
nancov, čo je čiastočne splnené. 
Požadovali sme tiež odvolať pred-
nostku MsÚ z rady školy, ale dodnes 
sa to nestalo. Rovnako tak nenastala 
žiadna aktivita zo strany mesta ani 
ohľadne ďalšieho nášho návrhu 
(aby boli členmi rady školy spomedzi 
poslancov len tí, ktorí sú zvolení 
za danú mestskú časť). Navrhli sme 
aj zabezpečiť (v súčinnosti s radou 
školy) zvýšenie transparentnosti 
výberových konaní na post riaditeľa 
školy prostredníctvom verejného 
vypočutia a iných krokov na podporu 
verejnej kontroly. Vyzývam všetkým 
poslancov, aby sa našimi požiadav-
kami začali vážne zaoberať, lebo ich 
rozhodovacie právomoci pochádza-
jú od nás – od občanov.“.

JANKA DANÍČ-
KOVÁ: „Prežívam 
zmiešané pocity. 
Naposledy som tu 
takto stála pred  
25 rokmi, keď som 

z rúk vtedajšieho riaditeľa odboru 
školstva prevzala ocenenie za naj-
lepšieho učiteľa. Patrím do skupiny 
pedagógov na ZŠ s MŠ Hurbanova, 
ktorej nie je ľahostajné meno našej 
školy v očiach verejnosti. So smút-
kom a rozčarovaním sledujem, ako 
naberá na sile hrubosť, vulgárnosť 
a neakceptácia faktov a zákonov. Už 
si pomaly zvykáme, že osobný konflikt 
je legitímnou pracovnou metódou. 
Akoby jedinou cestou na presadenie 
svojich myšlienok bolo poníženie 
oponenta a vyvezenie sa na jeho 
úkor. So slovom sa narába účelovo, 
bez zodpovednosti za následky  
a s umlčaním vlastného svedomia. 
Nestotožňujeme sa s vyhlasovaním 
štrajkov, hromadných výpovedí, 
nátlakových akcií, zapájania žiakov 
do tohto nezmyselného boja a očier-
ňovaním demokraticky zvolenej 
riaditeľky. My chceme na našej 

škole učiť v pokojnej atmosfére.“   
 

ROBERT JAHN: 
„Rozohrala sa tu 
nejaká hra, kde sme 
sa rukojemníkmi 
stali my, rodičia 
s deťmi, aj s učiteľ-

mi. Nie je to o tom, že by učitelia brali 
deti ako rukojemníkov, pretože sú tu 
orgány, ktoré by mali konať, ale, žiaľ, 
od 15. decembra 2019 nekonajú. 
Ako píše jeden rodič na internete, 
nová riaditeľka za to obdobie, čo je 
vo funkcii, spôsobila odchod žiakov 
na iné školy, odchod niektorých 
učiteľov z „Hurbanky“, podanie 
výpovedí viacerými zamestnancami 
ZŠ a MŠ, uzatvorenie zmluvy s exter-
nou firmou a externou právničkou, 
nehospodárne míňanie financií, čo 
už máme dnes potvrdené aj právnou 
analýzou, zhoršenie vzťahov s rodič-
mi, učiteľmi, medzi učiteľmi vzájom-
ne. Dokonca hlavný kontrolór mesta 
skonštatoval, že došlo k porušeniu 
zákona. Zákon o školstve hovorí, že 
zriaďovateľ odvolá riaditeľa v prípa-
de finančných pochybení. Takže, už 
je to len na vás, pán primátor!“    

GORAZD 
ŠARLUŠKA: 
„Na ZŠ Hurbanova 
som pedagógom 
19. rok, mám prvú 
i druhú atestáciu. 

Okrem toho sa už veľa rokov úspešne 
venujem rozvoju šachových talentov. 
Nielen v šachovom krúžku, ale aj 
organizáciou šachových podujatí. 
Prečo to spomínam? V médiách sa 
objavila informácia, že z „Hurban-
ky“ odchádzajú najlepší a najkva-
lifikovanejší učitelia. Ja som nedal 
výpoveď, nezapojil som sa do štrajku 
a nedovolím si spochybňovať 
kompetencie i skúsenosti ani jednej 
z uchádzačiek o riaditeľskú funkciu, 
nakoľko obe dobre poznám. Žiaľ, 
mrzí ma, keď čítam a počúvam, ako 
sa na tému „Hurbanka“ vyjadrujú 
ľudia, ktorí s neotrasiteľnou istotou 
vedia už na prvý pohľad rozpo-
znať kvalitu človeka a manažérske 
schopnosti. Dokonca sa s rovnakou 
vážnosťou dokážu vyjadriť k postu-
pom štátnej školskej inšpekcie. Ktosi 
spomínal, že na „Hurbanke“ sme 
boli ako rodina. Rodina sa neopúšťa, 
rodinné problémy sa riešia v kruhu 
najbližších, nie na verejnosti!“
Autor, foto: Ľubomír Chochula

KOŠÚTY

Slovný „ping-pong“ o „Hurbanke“

Pavel Hrúz
Spisovateľ, publicista (* 14. 6. 1941 B. 
Bystrica - † 15. 8. 2008 B. Bystrica)
Narodil sa v krajčírskej rodine. V  r. 1959 
– 64 absolvoval Elektrotechnickú fakultu 
SVŠT v Bratislave. Pracoval ako inžinier, 
potom bol v r. 1968 – 71 (s T. Winklerom 
a I. Kadlečíkom) redaktorom časopisu 
Matičné čítanie v Martine, odkiaľ ho 
v čase „normalizácie“ prepustili. Bol vylú-
čený zo Zväzu spisovateľov a nesmel pub-
likovať až do pádu komunizmu r. 1989, tri 
roky bol nezamestnaný. V tomto období 
pracoval ako údržbár tenisových kurtov, 
skladník a energetik, neskôr anonymne 
v Slovenskom rozhlase v B. Bystrici, po r. 
1989 ako redaktor literárnej redakcie. P. 
Hrúz patrí medzi najpozoruhodnejšie 
zjavy slovenskej prózy posledných 
desaťročí. Prekvapil odpatetizovaným 
výrazom, záujmom o spoločenskú vrstvu 
na periférii spoločnosti a maximálne 
koncentrovanou výpoveďou. Tieto 
vlastnosti jeho prózy dozreli na literárny 
perfekcionizmus, aký nemá v slovenskej 
literatúre obdobu. Britký humor, úderné 
dialógy, tvarová zovretosť, štylistická 
a výrazová mnohovrstevnosť a význa-
mová mnohoznačnosť charakterizujú 
jeho tvorbu. V r. 1999 dostal za svoje dielo 
Cenu D. Tatarku.
Autor o sebe: Z gruntu srdca si myslím, 
že chudák spisovateľ by sa nemal vzdať 
svojho daru zápornej entropie. Vzdať by 
sa mal akurát tak vševedúcnosti a poúča-
nia, mal by maskovať všetky fikcie a dávať 
čitateľovi čoraz väčšie šance na spolutvor-
bu. (A hlboko schovať nástojčivý pocit, 
že nadväzuje dialóg s nemou tvárou)... 
Beletristi si väčšinou berú na paškál 
priemerného človeka. A je to zvyčajne 
redaktor, architekt. Zvyčajne rozvedený, 
má problém s manželským trojuholní-
kom. O tom je 90% literatúry. No a mne 
ide o tých 10 percent, o tých iných ľudí, 
o nepriemerných.
Zdroj: Litcentrum.sk, foto: Literárny 
archív SNK, foto: P. Procházka

Osobnosti
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V mestskej časti Záturčie začali 
realizovať veľkú investičnú 
akciu, ktorou je rekonštrukcia 
kultúrneho domu. Tá sa bude 
uskutočňovať na etapy.

Prvú etapu modernizácie budovy 
odštartovali vo februári tohto roku 
s termínom dokončenia v máji 
2020. V rámci nej zrekonštruujú 
strechu a podkrovie. Bude treba 
kompletne vymeniť strešnú krytinu 
a dosiaľ nevyužívané podkrovie 
prerobiť do takej podoby, aby tu 
vznikol priestor pre stolný tenis, 
posilňovňu, klub dôchodcov 
a školiacu miestnosť. Potom prídu 
na rad ďalšie etapy, lebo v pláne 
je postupne zrekonštruovať celý 
objekt (urobiť elektroinštaláciu, 
vzduchotechniku, zdravotechniku, 
ústredné kúrenie, okná, podlahy, 
toalety, vynoviť sálu, vestibul, 
kuchyňu, šatňu a pod.). Zatiaľ je 
na rekonštrukciu schválených 515 
000 eur. Sú to peniaze z rozpočtu 
mesta Martin na tento rok 
v objeme 250 000 eur a presunuté 
finančné prostriedky vo výške 
265 000 eur z vlaňajška, ktoré sa 
vtedy nepreinvestovali. Keďže 
s prácami sa nestihlo začať 
v roku 2019, ale investícia bola 
minulý rok schválená a zmluvy 
podpísané, riešilo sa to presunom 
financií do tohto roku. Poslanci 
to na februárovom zasadnutí 
MsZ napokon po väčšej diskusii 

odsúhlasili.
Vedúca ekonomického odboru 
MsÚ Marta Ostrodická 
na poslaneckej schôdzi vysvetlila: 
„Uznesením MsZ bola vlani 
schválená čiastka 200 000 eur 
na rekonštrukciu kultúrneho domu 
a ďalším uznesením z vlaňajška sa 
rozpočet zvýšil o 65 000 eur. Týchto 
265 000 eur sa z rezervného fondu 
presunie do rozpočtu na rok 2020, 
v ktorom už je vyčlenená čiastka 
250 000 eur. Celkovo je to 515 
000 eur. Predmetom zákazky sú 
stavebné úpravy budovy kultúrneho 
domu pre zmenu v užívaní 
a pre komplexnú rekonštrukciu 
existujúcej budovy. Realizácia 
stavebných úprav je rozdelená 
do dvoch hlavných etáp. V prvej 
etape sa zrealizujú úpravy tretieho 
nadzemného podlažia (podkrovie) 
a strechy, čo zahŕňa búracie 
práce, prípravu uložení nosníkov, 
realizáciu nového roštu podlahy, 
zosilnenie a doplnenie prvkov 
krovu, zhotovenie nového vikiera, 
výmenu strešnej krytiny a úpravy 
vyplývajúce z dispozičných 
zmien a zmeny účelu využívania 
podkrovného priestoru. V druhej 

etape sa uskutočnia úpravy 
od prvého podzemného podlažia 
(1. PP) až do druhého nadzemného 
podlažia (2. NP). Úpravy obsahujú 
búracie práce (nové otvory, staré 
vrstvy podláh, prehĺbenie 1. PP), 
nový podkladný betón na 1. PP 
a 1. NP, zhotovenie nových 
prekladov nad búranými otvormi, 
zhotovenie externých konštrukcií 
schodísk a rámp na 1. NP, 
dispozičné zmeny (zmeny priečok, 
nové vrstvy podláh, výmena výplní 
otvorov, zateplenie atď.).“
Schválených 515 000 eur stačí 
na realizáciu prvej etapy a časti 
druhej etapy, ale na dokončenie 
celej rekonštrukcie budovy 
budú treba ďalšie financie, lebo 
vysúťažená cena je 850 000 eur.    
Zmodernizovaný objekt by mal 
byť dôstojným kultúrnym stánkom 
so širším využitím (kultúrno-
spoločenské podujatia, koncerty, 
svadby, oslavy, stužkové, zábavy, 
kondično-relaxačné cvičenia 
a športové aktivity). Základné 
a materské školy na území Záturčia 
by mohli v týchto priestoroch 
organizovať besiedky, koncerty, 
karnevaly a iné akcie. Ale na svoje 
si prídu aj ďalší návštevníci 
objektu, ktorí zavítajú do klubovne 
v podkroví. Kultúrny dom 
na Záturčianskej ul. budú môcť 
využívať nielen občania Záturčia, 
ale celého Martina.  
Autor, foto: Ľubomír Chochula

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Kultúrny dom v Záturčí bude po rekonštrukcii lepšie plniť svoju funkciu

Dušan Roll
Spisovateľ, ilustrátor, režisér a organi-
zátor kultúrneho života (* 28. 1. 1928 
v Martine).  Vyštudoval v r. 1947-
53 právo a Vysokú školu stavebnú 
v Bratislave. Od r. 1953 pôsobil ako 
redakčný tajomník, vedúci výroby 
a šéfredaktor Vydavateľstva Osveta v 
Martine a v Bratislave. Potom mal 
ako zástupca šéfredaktora vyd. Mladé 
letá na starosť predškolskú a výtvarnú 
redakciu (1959–78). Na pôde Ml. liet 
vznikol nápad založiť Bienále ilustrácií 
Bratislava (1967). D. Roll bol jeho gen. 
sekretárom. Na základe úspechu BIB ho 
IBBY prizvala na spoluprácu na projek-
toch a na kongrese v r. 1986 ho zvolili 
aj za prezidenta IBBY. V r. 1978 ho tiež 
zvolili za predsedu poroty pre Cenu 
H. Ch. Andersena („Nobelovu cenu 
pre detské knihy“). V r. 1978–81 bol 
riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby, 
pracovníkom Úradu vlády a od r. 1990-
93 Ministerstva kultúry SR, potom 
pôsobil v BIBIANE. V r.1981 založil 
medzin. filmový festival Agrofilm 
v Nitre. Okrem toho sa autorsky podie-
ľal na realizácii niekoľkých kníh z vý-
tvarných diel K. Sokola a z veršov M. 
Haľamovej. Pod jeho vedením bolo 
v SFT v ateliéroch na Kolibe založené 
štúdio animovaného filmu, Dom zvuku 
a k réžii sa vrátili tvorcovia proskribo-
vaní počas normalizácie. Zaslúžil sa 
o medzinárodne vysoko uznávanú gra-
fickú úroveň slovenských kníh pre deti 
a mládež. Z vlastnej zbierky odovzdal 
takmer 3000 detských kníh z celého 
sveta Slovenskej národnej knižnici. 
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 
na hrade Modrý kameň obohatil o celú 
svoju zbierku originálnych hračiek. 
Za významné zásluhy o kultúrny rozvoj 
Slovenskej republiky dostal r. 2008 
udelil Pribinov kríž II. triedy.
Zdroj: teraz.sk, litcentrum.sk,     
Foto: P. Procházka (čb)

Osobnosti

Kultúrny dom budú 
môcť využívať nielen 
občania Záturčia, 
ale celého Martina. 
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Podstatou novej služby, o ktorej 
tu bude reč, je zrovnoprávnenie 
obyvateľov rodinných domov 
a bytových domov, a to v otáz-
kach životného prostredia, 
celkom konkrétne: v prístupe 
k službe zberu biologicky rozloži-
teľného odpadu aj z domácností 
v bytových domoch (panelá-
koch).

Je to krok v ústrety tejto časti 
obyvateľov, ktorých je v Martine, 
čo do štruktúry bývania, väčšina. 
Mesto Martin zaviedlo zber 
takéhoto odpadu z rodinných 
domov a poskytlo občanom 
bezplatne 120 lt. hnedé plastové 
nádoby na tento odpad. Tento 
odpad sa zváža týždenne a práve 
teraz v marci sme už začali. Ja 
by som - ako poslanec - chcel 
navrhnúť, aby sme tento zber/zvoz 
bio odpadu zaviedli aj z rodinných 
domov.
Ľudia by na úvod mohli dostať 
k dispozícii manuál, čo majú 
zbierať a hlavne do čoho. To 
sú tie špeciálne biologicky 
degradovateľné vrecká, do ktorých 
by bio odpad ukladali v bytoch 
a tie vrecká by potom odkladali 
do hnedých plastových 1100 lt. 
nádob, ktoré by sme vyčlenili 
na jestvujúcich stojiskách pred 
bytovkami. Týka sa to odpadu 
z ovocia, zeleniny, príp. kvetov 
a my by sme ho vyvážali v tom 
cykle ako aj v rodinných domoch, 
t.j. raz týždenne. Ide o to, aby 
sme ľudí získali a presvedčili, 
že je to správna cesta, a najmä, 
aby tam ukladali odpad, ktorý 
tam patrí - nie iný, aby nedošlo 
k znehodnoteniu ostatného 

odpadu. 
To je, 
samozrejme, 
otázka určitej 
doby a treba 
aj určitú 
osvetu. 
Nejde tu teda 
o kuchynský 
odpad typu 

„pomyje“, ani o kosti, škrupiny... ale 
o ten, ktorý teraz vieme zhodnotiť 
a končil by v zariadení, kde  dnes 
končí bio odpad z rodinných domov 
a kde ho zhodnocujú a vyrábajú 
z neho kompost. 
Hoci tu sa nedá počítať 
so záhradným odpadom ako 
pri domoch, sú aj lokality, 
kde sa ľudia starajú o verejné 
priestranstvá, kosia ich a udržiavajú. 
Aj im by nová služba pomohla. 
Pre predstavu, koľko toho bio 
odpadu je? Brantner Fatra ročne 
zvezie z rodinných domov 
v Martine 2 274,06 ton bio-odpadu 
(vývoz hnedých nádob + zberný 
dvor).
Samozrejme, kontajnery a vrecká 
by sme rozmiestnili po sídliskách 
postupne. Ale najprv o tom chceme 
rozvinúť diskusiu s poslancami 
a s vedením mesta, aby sa s tým 
stotožnili a aby sme našli zhodu 
v podmienkach, za ktorých do toho 
pôjde mesto a Brantner Fatra. 
Konzultoval som to aj s kolegami-
poslancami a majú na to podobný 
názor, chceme pre to získať čo 
najširšiu podporu.
Chcem pripomenúť, že nejde 
o náš výmysel či svojvôľu, 
vyplýva to z legislatívy EÚ. 
No na Slovensku sa to, ako je 
zvykom, odkladalo. Ide o to, znížiť 

množstvo skládkovaného odpadu 
a zhodnotenie tej časti z neho, 
ktoré je technologicky možné. 
Biologicky rozložiteľný odpad tvorí 
veľkú časť komunálneho odpadu, 
uvádza sa, že až 40 percent. Je tu 
teda veľký priestor, aby sme sa aj 
v Martine posunuli v tejto otázke 
dopredu. 
Treba povedať, že to má aj svoju 
ekonomickú stránku. Čím viac 
zložiek z komunálneho odpadu 
„vyberieme“ a zhodnotíme ich, o to 
viac sa zníži zákonný poplatok. Sú 
obce i mestá, kde tento poplatok 
bude v r. 2020 činiť aj 20 eur za tonu 
odpadu! Toto je proste určitý nástroj 
ministerstva životného prostredia, 
aby donútilo obce viac triediť. 
A zákonný poplatok nie je príjmom 
Brantnera či iných technických 
služieb, ale odvádza sa štátu. 
To zvýšenie nie je 1 - 2 eurá, ale 
v niektorých prípadoch aj o 10 eur! 
A každý rok rastie. Toto si niekedy 
ľudia neuvedomujú - triedením 
odpadu nerobia nejakú milosť obci 
či štátu, to je povinnosť, ktorú si 
obyvateľ musí plniť. A  to menej 
potom obec platí štátu za odpad. 
Obec - mesto, poslanci a starostovia 
či primátor - teda musia vytvoriť 
možnosti, nástroje, ako dosiahnuť 
želateľný vývoj. Kým nevytvoríme 
možnosti, neurobili sme nič. Preto 
aj táto téma nie je o biznise, ale 
predovšetkým o novej službe, 
aby sme zmiernili nárast toho 
zákonného poplatku za odpad.
Kedy začneme? Najprv sa musí 
uskutočniť diskusia a dosiahnuť 
dohoda, ale naša predstava je, že 
v máji by sme mohli s touto službu 
štartovať.
Autor: Peter Kašuba

Zavedieme novú ekologickú službu - 
zber bio odpadu z bytových domov?

Jaroslav Vodrážka
Maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg  
(* 29. 1. 1894 Praha - † 9. 5. 1984 Praha). 
Vyštudoval Umeleckopriemyselnú školu 
a grafickú špeciálku Akadémie výtvar-
ných umení v Prahe. Pracoval v pražskej 
plynárni, neskôr ako profesor kreslenia 
v Benešove a Tábore, v r. 1923-39 ako 
profesor kreslenia na gymnáziu v Martine, 
v r. 1939 ho po vzniku slov. štátu prepustili 
a presťahoval sa do Prahy. V Martine 
na podnet tajomníka MS Š. Krčméryho 
spolupracoval s Maticou, bol priekopní-
kom bohato ilustrovanej a vkusne graficky 
upravenej detskej knihy, napr. diel J. 
Cígra-Hronského, bol autorom kresle-
ného seriálu o Zajkovi-bojkovi (Smelý 
zajko, Budkáčik a Dubkáčik ai.). Založil 
a ilustroval detský časopis Slniečko a par-
ticipoval na výtvarnej koncepcii edície 
Dobré slovo, ilustroval aj pre časopisy 
Včielka a Detský kútik, vyd. Mladé letá 
ai. Pokúšal sa i o vlastnú literárnu tvorbu 
pre deti. Viedol i dva kurzy pre typografov 
Neografie. Z ciest po Slovensku vytvoril 
množstvo grafických listov, venoval sa 
aj knižným značkám a exlibrisom, bol 
tvorcom realistických krajinomalieb 
a malieb s národopisným rázom, ktoré 
majú aj dokumentárnu hodnotu. Je zakla-
dateľskou osobnosťou slovenskej knižnej 
a časopiseckej ilustrácie, stál pri profe-
sionalizácii slov. ilustrácie a typografie, 
bol predchodcom slov. komiksu. Popri 
pedagogickej činnosti sa v Martine zapojil 
aj do organizovania kultúrneho života, 
napr. zakladania bábkového divadla, 
zbieral etnografický materiál a hospodár-
ske názvoslovie pre slovníkovú komisiu 
Matice a pod. Na gymnáziu bol známy aj 
ako obľúbený a vtipný kolega, glosátor 
„dejov zboru profesorského“, ktoré 
zaznamenával kresbou i veršom. V r. 1914 
pripravilo Slovenské národné múzeum 
v Martine k 120. výročiu narodenia J. 
Vodrážku výstavu Číročistý romantik
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
litcentrum.sk, kosicednes.sk, foto:  
Literárny archív SNK

Osobnosti

Peter Kašuba
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V dňoch 23. – 27. januára sa 
v bratislavskej Inchebe konal 
najväčší a najvýznamnejší 
veľtrh cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour 2020.

Naše mesto a región na ňom 
zastupovala Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Turiec. (Tento 
názov nesie iba od konca minulého 
roka po premenovaní z pôvodnej 
OOCR Turiec –Kremnicko 
a vystúpení mesta Kremnica 
z organizácie.) Teraz sú jej členmi 
už iba mestá, obce a subjekty 
z nášho regiónu. Súčasný názov 
teda nielenže zodpovedá danému 
stavu, ale je aj oveľa jasnejší 
a zrozumiteľnejší pre návštevníkov. 
Jasne pomenúva geograficky 
a historicky vymedzený, svojbytný 
región, v ktorom svoju činnosť 
a aktivity oblastná organizácia 
cestovného ruchu vykonáva. Je to 
veľký prínos najmä pre efektívnu 
propagáciu a marketing tejto 
destinácie.

Veľtrhu sa OOCR Turiec zúčastnila 
ako súčasť rozsiahlej expozície 
Žilinského kraja. Počas štyroch dní 
sa pri našom pulte pristavilo veľké 
množstvo záujemcov o víkendové 
pobyty, ale aj dlhšiu rekreáciu. 
Najväčší záujem bol o lyžiarske 
strediská, ferratu na Martinských 
holiach, kúpele v Turč. Tepliciach, 
Blatnicu, Gaderskú dolinu, turistiku 
vo Veľkej a Malej Fatre 
a, samozrejme, všetky služby, ktoré 
s tým súvisia. Potešil nás i záujem 
touroperátora, ktorý organizuje 
zájazdy pre seniorov. Má záujem 
o dlhodobú spoluprácu. Seniori 
by vždy strávili v našom meste - 
centre národnej kultúry Slovákov 
- a regióne niekoľko dní, pričom 
by sa zoznámili s jeho históriou, 
prírodnými krásami a liečivými 
vodami. Touroperátor nám potvrdil, 
že seniori sú zaujímavou cieľovou 
skupinou, na ktorú sa oplatí 
zamerať svoju pozornosť.
Jedným z množstva sprievodných 
podujatí na veľtrhu bolo aj 

metodické stretnutie Sekcie 
cestovného ruchu Ministerstva 
dopravy a výstavby SR 
so zástupcami organizácií 
cestovného ruchu. Uskutočnilo sa 
pod názvom Podpora turizmu 2020 
a okrem iného sa na ňom hovorilo 
o prioritách a aktivitách, ktoré bude 
ministerstvo podporovať v tomto 

roku.
Veríme, že štvordňová účasť 
a propagačné aktivity OO 
CR Turiec na bratislavskom 
veľtrhu prinesú svoje ovocie 
v podobe zvýšeného počtu 
návštevníkov a rekreantov 
v našom meste a regióne.                                                                                                      
Autor a foto: Ján Farský

CESTOVNÝ RUCH
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Napriek rôznym obmedzeniam, 
hlavne chýbajúcemu diaľničnému 
spojeniu láka Turiec stále viac 
návštevníkov.  „ Za rok 2019 sme 
podľa Štatistického úradu SR 
zaznamenali v celom Turci 81385 
návštevníkov, čo je nárast o 12037 
oproti roku 2018. Počet prenocovaní 
za uvedené obdobie  v Turci bolo 357 
982, čo je nárast o 16%“ konštatuje 
Ing. Dalibor Steindl, výkonný 

riaditeľ oblastnej organizácie 
cestovného ruch Turiec.  
Podľa ŠÚ SR v rámci Turca stále 
dominuje v počte prenocovaní mesto 
Turčianske Teplice, kde bolo 258623 
prenocovaní. Je to zásluhou hlavne 
kúpeľného cestovného ruchu v tomto 
meste.
V meste Martin 
evidoval štatistický úrad 88729 
prenocovaní, v roku 2018 to 

bolo 70097. Pozitívny podiel 
na propagácii cestovného ruchu má 
aj Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Turiec, ktorá  pripravila 
a podporila práve v roku 2019 
niekoľko úspešných marketingových 
aktivít, kultúrno-spoločenských 
podujatí ako aj drobné investície 
do obľúbeného horského chodníka 
Ferrata v Malej Fatre.
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Turiec vidí veľký potenciál 
v rozvoji cestovného ruchu aj v jeho 
doposiaľ málo využívaných formách, 
aby prilákala ďalších návštevníkov. 
Ide na príklad o podporu mestského 
kultúrneho turizmu, ekoturizmu, 
využitie „mágie“ a zdravej sily 
turčianskych vôd  či budovanie 
drobnej infraštruktúry, orientačného 
značenia a kvalitných podujatí.  
Hoci Turiec disponuje kvalitným 
prírodným potenciálom a dostatkom 
ľudských zdrojov, stále chýbajú noví 
investori v cestovnom ruchu.
Autor: (crb)

Propagovali sme Martin a Turiec

Návštevnosť Turca v roku 2019 lámala rekordy
Nášmu cestovnému ruchu chýbajú nové formy a investori

Záujem o náš región malo mnoho návštevníkov

Spoločnosť Fatra ski propagovala adrenalínové aktivity – zjazd na terénnych kolobežkách a ferratu.

Priblížili sme  záujemcom Turiec názorne, prostredníctvom prospektov i videa
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REKLAMA

Záhradníctvo Loskol, Horná Štubňa
otváracie hodiny
    pondelok-piatok 9:00 - 12:00   13:00 - 17:00
    sobota 8:00 - 13:00

• • začiatok predaja od 16. 3. 2020,začiatok predaja od 16. 3. 2020,
• • široký sortiment ovocných stromov  široký sortiment ovocných stromov  

a krov vhodných do nášho podnebiaa krov vhodných do nášho podnebia
• • sadenice jahôdsadenice jahôd
• • okrasné stromy a kryokrasné stromy a kry

Prednáška:Prednáška:  
Rekonštrukcia ovocnej záhrady - Rekonštrukcia ovocnej záhrady - 

Ing. Jozef Čerňanský - 28.3.2020 o 10:00Ing. Jozef Čerňanský - 28.3.2020 o 10:00

www.loskol.sk  www.loskol.sk  • •  0908 428 157 0908 428 157

PRÍJMEME KUCHÁRA 
A ČAŠNÍKA 
Svoje životopisy zasielajte na mailovú adresu:
info@penzionladoven.sk, alebo tel. 0903 586 271
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ZÁBAVA

LUDOVÍT KAŠUBA – KAŠUBA BANDˇ

29.3.2020|16:00 (Kino Moskva)|Vstupné: 8 EUR
Predaj lístkov: Kino Moskva (od 15:00 okrem utorka a stredy) / Kultúrna scéna Martin

Predaj lístkov online: www.kinomoskva.sk

Čas:	16:00Dátum:	5.	4.	2020 Vstupné:	5€

KINO	MOSKVAPRINCEZNÁ	
Z	KRAJINY	ZA	DÚHOU
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TÉMA

Bývalý 
vodojem 
v Záturčí je 
nefunkčný 
a chátra.  
Hyzdí celé 
okolie a nikto 
s tým nič 
nerobí. 
Ak sa aj 

mesto snaží niečo s bývalou 
vodárňou urobiť, volí polovičaté 
riešenia, ktoré nikomu nepomôžu. 
„Prácu treba robiť poriadne, nie 
na polovicu. Poslanecká práca je 
hlavne o zodpovednosti, niekedy aj 
tej trestnoprávnej. Mesto zanedbalo 
povinnosť pri správe mestského 
majetku v súvislosti s pozemkami 
pod vodojemom. Preto som sa 
rozhodol podať trestné oznámenie,“ 
hovorí pre MN Róbert Gajdoš, 
poslanec za mestskú časť Záturčie. 

V spolupráci s poslancami 
zo Záturčia sa snažíš o to, aby 
na pozemkoch vodárne vyrástla 
oddychová zóna pre ľudí. Prečo je 
to zatiaľ v nedohľadne? 
Predtým, ako vôbec začneme 
niečo robiť, či už to bude výstavba 
oddychovej zóny alebo vyhliadkovej 
veže, musíme mať najskôr voľné 
mestské pozemky nad Záturčím. 
Tam dnes stojí opustená vodáreň, 
ktorú vlastní Turčianska vodárenská 
spoločnosť (Turvod). Na začiatku 
minulého roka sme sa s primátorom 
mesta Jánom Dankom dohodli, že 
budova vodárne bude kompletne 
odstránená. V apríli 2019 vyzval  
primátor spoločnosť Turvod, aby 
vo veci konala. Keďže sa nič nedialo, 

vyzval ich opakovane v decembri 
minulého roka. Vo februári 2020 
zasadlo predstavenstvo, a následne 
dozorná rada, spoločnosti Turvod. 
Prijali uznesenie, v ktorom sa 
rozhodli, že zbúrajú len časť vodárne 
a zvyšok zasypú zeminou. Od začiatku 
sme boli so všetkými stranami 
dohodnutí, že vodáreň bude zbúraná 
celá, pretože inak si znehodnotíme 
mestský pozemok, a nebudeme tam 
môcť nič budovať. Všetci vedeli 
o tom, aké máme s pozemkami plány. 
Dokonca mi primátor J. Danko 
poskytol do rozpočtu 10 000 eur 
na verejnú architektonickú súťaž 
o najkrajšiu vyhliadkovú vežu. Toto 
uznesenie napokon spoločnosť 
Turvod uzavrela bez toho, aby nás 
o tom informovala. Dozvedel som sa 
to náhodou, keď som sa opakovane 
pýtal, v akom stave sa nachádza osud 
vodárne. Bolo mi povedané, že o tom 
rozhodli včera. Bolo to rozhodnutie 
o nás, bez nás. 

A tak si sa rozhodol podať trestné 
oznámenie. Prečo? 
Majoritným akcionárom Turvodu 
je mesto Martin  – podiel akcií 52 
%. Úlohou poslancov mesta Martin 
v dozornej rade Turvodu je v prvom 
rade reprezentovať záujmy občanov. 
Pochopte ma. Veď predsa, keď 
niekomu prenajmete záhradu a on 
vám ju vráti zasypanú smeťami, 
tiež by ste s takým rozhodnutím 
nesúhlasili. Domnievam sa, že ide 
o hrubé zanedbanie povinnosti 
pri správe cudzieho majetku. 
Pozemky totiž nevlastnia poslanci. Tí 
len spravujú majetok občanov a tak by 
sa mali aj správať. Predtým, než som 
sa rozhodol podať trestné oznámenie, 

som vyskúšal všetky možnosti, ako 
zvrátiť tento nezmysel. Snažil som sa 
dosiahnuť, aby bolo rozhodovanie 
o pozemkoch odročené, kým sa 
rozumne nedohodneme. Nestalo 
sa tak. Riaditeľ spoločnosti Turvod 
Rastislav Zábronský predniesol 
túto požiadavku mimo schváleného 
programu rokovania, v bode 
rôzne, čo považujem za politicky 
tendenčné. Dokonca som dodnes 
nedržal v ruke zápisnicu z dozornej 
rady, kde o budúcnosti vodárne 
rozhodli. Odmietli mi ju poskytnúť, 
aj keď mám zo zákona právo si ju 
vyžiadať. Aby som bol korektný, 
viceprimátorka Tatiana Červeňová mi 
dala k nahliadnutiu aspoň uznesenie 
z predstavenstva. Trestné oznámenie 
bola už naozaj moja posledná 
možnosť, ako zachrániť mestské 
pozemky nad Záturčím, ich potenciál 
a možnosti, ktoré ponúkajú. Neviem 
si predstaviť, ako bude kopa hliny 
prospešná pre mesto a ich občanov. 

Prečo podľa teba Turvod tak 
rozhodol?
Nechcem sa pasovať za nejakého 
znalca, ale hovoríme tu o sume 
približne 120 000 eur za kompletné 
zbúranie vodárne. Nimi navrhované 
riešenie bude stáť približne 
tretinu. Tým, že sa pozemok mesta 
pod vodárňou prakticky znehodnotí, 
nebudú možné budúce investície. 
Mesto týmto rozhodnutím príde 
o nemalú sumu peňazí. Presne 
rovnako sa to riešilo aj doteraz. 
Už 30 rokov tlačíme pred sebou 
problém vodárne. Každoročne 
platí Turvod približne 7000 eur 
len za zamurovávanie vstupov 

a odstránenie dôsledkov vandalizmu. 
Navyše sme mali vo vodárni takmer 
smrteľný úraz. Do nádrže padol 
chlapec. Za tie peniaze, ktoré Turvod 
minul za ostatných 30 rokov, mohla 
byť vodáreň už dávno zbúraná. 
Dokonca som sa s riaditeľom R. 
Zábronským snažil dohodnúť aj 
na kompromise: aby Turvod zaplatil 
iba 52 % z búracích prác a zvyšok by 
doplatilo mesto Martin. Ani takýto 
návrh nepadol na úrodnú pôdu. 

Ak by sa predsa len podarilo 
toto rozhodnutie zvrátiť, akú 
budúcnosť by mali pozemky 
nad Záturčím, na ktorých vodáreň 
stojí? 
Všetci poslanci za Zátučie sme sa 
zhodli na tom, že na pozemku vyrastie 
oddychová rekreačná zóna pre ľudí, 
keďže v okolí je pekná príroda a lesný 
chodník do Jedľovín. Súčasťou by 
bola aj vyhliadková veža. Z tohto 
miesta je nádherný výhľad na okolie 
(v Turci sa naozaj máme na čo 
pozerať). 

Po týchto skúsenostiach, máš ešte 
dôveru vo vedenie mesta?
Rozumiem tomu, že pán Zábronský 
obhajuje záujmy Turvodu a chce 
silou mocou ušetriť. Čomu však 
nerozumiem, je, že vedenie mesta 
si nechá dobrovoľne znehodnotiť 
vlastný majetok. Hnevá ma apatia, 
nezáujem, nečinnosť a neochota veci 
riešiť. Strácam dôveru v primátora 
mesta Martin. Strácam dôveru v to, že 
veci budú lepšie, ako boli. Mám pocit, 
že sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. 

Autor: (ľch)

Trestné oznámenie pre vodáreň v Záturčí!

Budova bývalého vodojemu, aktuálny stav (28. februára 2020). Foto: ľch

Dvere do zdevastovaného objektu vodárne neboli zamurované. Foto: ľch

MESTSKÉ NOVINY | ROZHOVOR

Róbert Gajdoš 
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HK Vitar Martin využil mož-
nosť posilniť svoj káder pred 
kľúčovou fázou súťaže, v ktorej 
sa rozhodne, či táto sezóna bude 
úspešná, alebo nie.

Vedenie klubu angažovalo niekoľko 
nových hráčov, čo pre MN  
objasnil riaditeľ HK Vitar Martin 
Milan Murček: „Od našich posíl 
očakávame, že zvýšia konkurenciu 
v tíme a vystužia káder na tých 
postov, na ktorých je to potrebné. 
Do obrany, kde nám počas 
celej sezóny trochu absentovala 
tvrdšia hra, sme získali skúsených 
extraligových hráčov – Karola 
Koríma a Juraja Cebáka, ktorí 
spĺňajú tieto požiadavky. Útok sme 
posilnili o Jakuba Cígera, Jána 
Zlochu ml. a Mária Rótha. Cíger 
je náš odchovanec, naposledy 

hral za Považskú Bystricu, odkiaľ 
prišiel aj Zlocha. Obaja disponujú 
dobrými fyzickými parametrami, 
ktoré neraz v ťažkých súbojoch 
play-off rozhodujú o výsledku. 
Róth je iný typ útočníka, ale tiež 
má potenciál vhodne zapadnúť 
do mužstva. Novú tvár máme 
aj v bránke, keď sme museli 
zareagovať na nešťastné zranenie 
gólmana Lukáša Gavaliera 
(zlomená ruka). Američan 
Danny Tirone chytal v americkej 
univerzitnej lige, angažovali sme 
ho k brankárskemu duu Branislav 
Bernát a Filip Krasanovský.“

NÁVRAT ODCHOVANCA
Dvadsaťdeväťročný Jakub Cíger 
je produktom martinskej hokejovej 
liahne. „Svoje prvé hokejové krôčiky 
som začal robiť už ako trojročný. 
Postupne som prešiel mládežníckymi 
kategóriami a keď som mal 17 rokov, 
tak ma tréner Dušan Gregor vytiahol 
do mužského áčka Martina. Okrem 
materského klubu som pôsobil ešte 
aj v Slovane Bratislava, Trenčíne, 
legionársky chlebík som ujedal 
v Nórsku i Švédsku. Od ročníka 
2017/2018 som hral za Pov. Bystricu, 
kam som to z Trenčína, kde bývam 
s manželkou a rodinkou, nemal 
ďaleko. Keď som dostal ponuku 
z Martina, za ktorý som naposledy 
hral v roku 2013, akceptoval som ju. 
Potešilo ma to. Ďakujem martinským 
fanúšikom za milé privítanie. Verím, 
že ich nesklamem. Rád by som sa 
kvalitnými výkonmi a gólmi odvďačil 
za dôveru aj vedeniu klubu, trénerom 
a pomohol spoluhráčom, ktorí tvoria 
výborný kolektív, splniť vytýčenú 
métu. To znamená postúpiť do finále 
a zabojovať o postup do najvyššej 
súťaže,“ podotkol pre MN Jakub 
Cíger, ktorý pochádza z hokejovej 
rodiny. „Môj otec bol kedysi 
v mládežníckom reprezentačnom 
výbere, ale potom mal iné záľuby. 
Hokej však dodnes sleduje, navštevuje 
moje zápasy a tento šport máme obaja 
veľmi radi. Jeho brat Zdeno (bývalý 
slovenský reprezentant a tréner) to 
s hokejom dotiahol veľmi ďaleko. Keď 
som bol mladší, nebolo jednoduché 
hrať s priezviskom Cíger, lebo môj 
strýko bol veľmi úspešný. Očakávalo 
sa, že pôjdem v jeho šľapajach, ale už 
si to tak nepripúšťam. Som spokojný 

s tým, čo je, hokej ma baví a hrám ho 
s radosťou.“

ĎALŠIE NÁVRATY
Hokej miluje tiež 25-ročný Ján Zlocha 
ml., ktorého otec bol v minulosti 
úspešným hokejistom (martinský 
dres obliekal v rokoch 1993 až 
1998). „V súčasnosti je môj otec 
manažérom Pov. Bystrice, ktorá 
nepostúpila do play-off. Chcel som 
si predĺžiť sezónu, mal som na stole 
niekoľko ponúk, ale rozhodol som sa 
pre Martin, ktorý má vysoké ambície. 
Vedenie klubu a tréner prejavili o mňa 
záujem, za čo som im vďačný. Budem 
sa snažiť byť prínosom a pomôcť 
martinskému tímu dostať sa v play-
off čo najďalej. V Martine som už 
pôsobil, vtedy som ešte ako junior 
bojoval o miesto v zostave. Teraz 
som starší, skúsenejší. Prišiel som 
do známeho prostredia a veľmi sa mi 
tu páči,“ povedal pre MN Ján Zlocha 
ml.
V súčasnosti 37-ročný Juraj Cebák 
vystriedal vo svojej kariére viaceré 
kluby (dvakrát bol majstrom 
Slovenska s Košicami) a do Turca sa 
vrátil po dlhej dobe. Pre MN uviedol: 
„Naposledy som za Martin hral 
v extraligovom ročníku 2005/2006. 
Na Martin spomínam rád, akurát ma 
mrzí, že vtedy sa nám nie veľmi darilo. 
Aktuálne je to síce nižšia súťaž, ale 
cieľom je postúpiť medzi elitu, čo mi 
imponuje. Budem hrať, ako najlepšie 
viem. Martin považujem za hokejovú 
baštu s patričným zázemím, ktorá si 
zaslúži aj kvôli skvelým fanúšikom 
znovu účinkovať v najvyššej súťaži. 
Držte nám palce, pokúsime sa o to.“

Vyraďovacia časť aktuálneho 
ročníka 2019/2020 Slovenskej 
hokejovej ligy odštartovala 
4. marca (po našej uzávierke) 
za účasti ôsmich najlepších tímov. 
Do play-off postúpilo šesť mužstiev 
z nadstavbovej fázy a najlepší 
dvaja zo skupiny o 7. až 10. miesto. 
Štvrťfinálové dvojice určilo poradie 
v tabuľke. Na rozdiel od minulého 
ročníka je tohtoročné play-off 
okorenené tým, že víťaz SHL 
postúpi do najvyššej súťaže priamo 
bez baráže. V 1. kole play-off 
(štvrťfinále) sa obhajca vlaňajšej 

finálovej účasti HK Vitar Martin 
stretne so Žilinou (doma 4. a 5. 
marca, vonku 8. a 9. marca, ak bude 
treba odohrať ďalšie zápasy, tak 
doma 11. marca, vonku 13. marca 
a doma 15. marca). Semifinále 
sa začne 18. marca, úvodné buly 
finále sa uskutoční 1. apríla a víťaza 
SHL spoznáme najneskôr 12. 
apríla. Štvrťfinálové, semifinálové 
a finálové série sa hrajú na štyri 
víťazstvá. 

Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

ŠPORT

Boj „rytierov“ o postup medzi elitu 

Martin obhajuje v play-off finálovú účasť

Juraj Cebák i Jakub Cíger (č. 22) vhodne zapadli do kádra „rytierov“. Foto: chir

Ján Zlocha ml. chce pomôcť Martinu postúpiť o level vyššie. Foto: ľch 

„Od našich posíl  
očakávame, že zvýšia 
konkurenciu v tíme.“
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Jesenný kráľ 3. futbalovej ligy 
Stred MŠK Fomat Martin 
nespí na vavrínoch, ale tvrdo 
pracuje na tom, aby poctivú 
zimnú prípravu pretavil na jar 
do kvalitných výkonov a úspeš-
ných výsledkov. Suverénny 
líder má jasný cieľ – vyhrať 
súťaž a postúpiť do 2. ligy.

Martinčania sú po 15. kole na čele 
tabuľky so ziskom 39 bodov 
a s veľavravným 10-bodovým 
náskokom pred druhým v poradí. 
Dominancia hráčov Fomatu 
v jesennej časti sezóny 2019/2020 
bola jednoznačná (tucet víťazstiev, 
tri remízy a žiadna prehra), 
čo sa prejavilo aj na slávnosti 
Stredoslovenského futbalového 
zväzu, kde martinského trénera Pavla 
Šuhaja vyhlásili za Trénera roka 
SsFZ a v Jedenástke roka SsFZ bolo 
až päť futbalistov Fomatu (brankár 
Robert Huszárik, stopér Tomáš 
Stašík, pravý obranca Tibor Ďungel, 
stredný záložník Miroslav Barčík 

a útočník Martin Boďa).
Kapitán tímu Tomáš Stašík (24 rokov) 
si nomináciu v elitnej jedenástke 
užíval po druhý raz v kariére, ale 
premiérovo ako hráč Martina. „Je to 
pre mňa česť, ako aj satisfakcia za to, 
čo odovzdávam futbalu. Teraz sú pred 
nami jarné výzvy, všetci trénujeme 
naplno s ambíciou byť stále lepší, 
získať na jar viac bodov ako na jeseň, 
a udržať si neporaziteľnosť,“ uviedol 
pre MN Tomáš Stašík.
Tibor Ďungel (24 rokov) pre MN 
povedal: „Je to moja prvá (verím, 
že nie posledná) účasť v 11-ke roka. 
Veľmi si to vážim. Ako krajného 
obrancu ma baví podporovať ofenzívu, 
ale nesmie to byť na úkor defenzívnej 
činnosti. Sme mladý kolektív, ťaháme 
za jeden povraz a momentálne robíme 
maximum pre to, aby sme boli na jarnú 
odvetu stopercentne pripravení. 
Očakávať to, že súperov budeme 
valcovať, by bolo trúfalé, lebo každý sa 
na nás bude chcieť vytiahnuť a získať 
skalp vedúceho mužstva. No vieme, 
čo chceme dosiahnuť, pôjdeme krok 
za krokom za svojím cieľom.“
Najlepší strelec nielen Fomatu, ale aj 
jesennej časti súťaže Martin Boďa (23 
rokov) pre MN dodal: „Na jeseň to 
bola moja najvydarenejšia polovica 
sezóny v kariére, strelil som 12 gólov, 
čo je super. Zrejme aj to rozhodlo 
o mojej nominácii do spoločnosti 
najlepších 11 futbalistov, čo ma 
naozaj potešilo. Je to pocta i záväzok 
nepoľaviť v úsilí. Na jar budem chcieť 
svojou hrou i gólmi (osobne by som 
rád prekonal 20-gólovú hranicu) 
pomôcť mužstvu vyhrať súťaž. 
Najlepšie, samozrejme, bez prehry.“

Najlepší tréner 3. ligy Stred Pavol 
Šuhaj pre MN doplnil: „V pozícii 
trénera je to moje prvé ocenenie, 
na ktorom majú zásluhu môj 
bývalý asistent Stanislav Ruman 
(ku koncu minulého roka ukončil 
pôsobenie z osobných dôvodov – 
pozn. red.) a hráči. Samozrejme, 
že ma to motivuje do ďalšej práce. 
Základom úspechu je dobre fungujúci 
trojuholník: vedenie klubu – realizačný 
tím – mužstvo. Teší ma, že hráči berú 
zimnú prípravu svedomito. Vyšlo nám 
januárové sústredenie v Tatranskej 
Lomnici (hráči za štyri dni absolvovali 
15 tréningových jednotiek), kde 
sme sa zamerali na rozvoj sily 
a vytrvalosti. Splnilo to svoj účel, 
navyše, opäť sa ešte viac utužil 
kolektív. Doma využívame ihrisko 
s umelým trávnikom na Pltníkoch 
(3x týždenne), navštevujeme JGYM 
Petra Janáska (1x) a welness centrum 
(1x) a absolvovali sme už niekoľko 
prípravných stretnutí. Generálkou 
na jarný štart bude duel v Žabokrekoch 
s domácim tímom (21. marca 

o 15. h). Prvý súťažný zápas na jar 
odohráme v Lučenci (28. marca). 
Chceme tešiť našich fanúšikov, 
vyhrať súťaž a postúpiť vyššie. To, či 
dokážeme napodobniť sériu, akú mal 
Arsenal Londýn v pamätnej sezóne 
(2003/2004), keď ani raz neprehral 
v Premier League, sa ukáže až 
na ihrisku. Radi by sme to dokázali, ale 
súperi nám nič nebudú darovať. Verím 
svojmu mužstvu. Som rád, že najlepší 
futbalista 3. ligy Stred Miroslav 
Barčík pokračuje v hráčskej kariére 
a pomáha mi aj s trénovaním. V kádri 
nenastal veľký pohyb. Prišli Roman 
Veselovský (19-ročný obranca Žiliny 
bol na hosťovaní v Stráňavách) 
a Stanislav Meľo (22-ročný útočník 
strelil na jeseň za štvrtoligový D. 
Kubín 12 gólov). Naopak, Jánovi 
Vavákovi umožnil klub hosťovanie 
v Rakytovciach. Žiaľ, veľkou stratou 
je odchod kanoniera Milana Vajagiča. 
Nebude ľahké nahradiť takého strelca 
(na jeseň zaznamenal 10 gólov), 
bude nám chýbať, ale musíme sa tým 
vysporiadať.“

Srbský legionár Milan Vajagič 
sa rozhodol opustiť klub Fomat, 
mesto Martin i Slovensko. Vo 
veku 31 rokov zavesil kopačky na 
klinec. Či sa v budúcnosti vráti  
k futbalu, to sa ukáže neskôr. 

Vedenie Fomatu, realizačný tím, 
hráči i fanúšikovia sa s ním rozlúčili 
v rámci prípravného stretnutia 
s Ružomberkom „B“, ktoré sa konalo 
19. februára na ihrisku na Pltníkoch. 
Milan Vajagič pre MN vysvetlil: 
„Na Slovensku som od roku 2012, 
po futbalovej stránke to bolo 
veľmi dobré obdobie. Budem rád 
spomínať na to, čo som zažil, napr. 
na účinkovanie v tíme Belá-Dulice, 
ale aj vo Fomate Martin (od sezóny 

2017/2018). Som spokojný. Snažil 
som sa byť prínosom, dávať čo 
najviac gólov. Sebakriticky poviem, 
že ich mohlo byť viac. Ďakujem 
všetkým za podporu. Je mi ľúto, 
že odchádzam, Martin s regiónom 
Turiec mi prirástol k srdcu, ale taký 
je život. Mohol som ešte hrať futbal 
niekoľko rokov, ale treba myslieť aj 
na rodinu (manželka je na materskej 
dovolenke a spolu máme dve deti). 
Aj preto som akceptoval zaujímavú 
ponuku z nemeckého Augsburgu. 
Nejdem do neznámeho prostredia, 
žije tam moja sestra, švagor, 
mám tam kamarátov. Budem 
pracovať v oblasti logistiky. Futbal 
momentálne neriešim.“
Stranu pripravil: Ľubomír Chochula 

ŠPORT

Bude martinský Fomat ako londýnsky Arsenal?

Martinský tréner Pavol Šuhaj. Foto: ľch

Strelec Martin Boďa v posilňovni. Foto: ľch

Lúčenie, zľava: Ivan Bučko, Milan Vajagič, Gregory Delton a Matej Nosek. Foto: ľch
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Milan Vajagič zavesil kopačky na klinec
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Profesor na Ústave farmakológie 
a prodekan pre pedagogickú 
činnosť Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského 
v Martine, prof. MUDr. Juraj 
Mokrý, PhD., sa ako medziná-
rodný volejbalový rozhodca 
kvalifikoval na tohtoročné OH, 
ktoré sa uskutočnia v Tokiu.

Napriek tomu, že naše národné tímy 
mužov a žien vo volejbale môžu iba 
snívať o štarte na turnaji pod piatimi 
kruhmi, na ktorý sa zo starého konti-
nentu prebojovali len štyri najlepšie 
družstvá v každej kategórii (celko-
vo sa zúčastní 12 mužských a 12 
ženských tímov, kým napr. na MS 
je to dvojnásobný počet), bude mať 
Slovensko svoju účasť pod vysokou 
sieťou na olympiáde. Rozhodca 
Juraj Mokrý sa o svojej nominácii 
na OH oficiálne dozvedel 30. januára 
tohto roku. „Tušil som to už koncom 
minulého roka, dokonca v decembri 
bola na moje meno vystavená letenka, 
ale potvrdilo sa to až vtedy, keď som 
od prezidenta Medzinárodnej volejba-
lovej federácie (FIVB) dostal list, že 
ma nominovali na OH. Je to pre mňa 
obrovská pocta, vážim si to. Olympi-
áda sa koná iba raz za štyri roky a je 
vrcholom aj pre rozhodcov. Nie je jed-
noduché sa na ňu kvalifikovať. Napr. 
na MS rozhoduje 48 arbitrov, kým 
na OH je to podstatne menej. Výber je 
prísnejší. Do Tokia pocestuje celkovo 
len 19 volejbalových rozhodcov, 
z toho iba 7 z Európy. Ďakujem za dô-
veru. Som veľmi rád, že sa po druhý 
raz v kariére budem môcť zúčastniť 
na olympiáde. V práci sa potešili, 
keď sa dozvedeli o mojej nominácii, 
bude to aj určitá forma prezentácie 

fakulty a univerzity. No a manželka ma 
s dcérami dlhodobo podporujú, takže 
sme všetci mali z toho veľkú radosť. 
Ďakujem celej rodine za to, že sa mô-
žem venovať svojmu koníčku,“ začal 
odpovedať na otázky MN 44-ročný 
Juraj Mokrý, ktorý svoj olympijský 
debut v roku 2016 (Brazília, Rio de 
Janeiro) zvládol. 
Vtedy na Hrách, ktoré sa nedajú 
porovnať so žiadnym iným špor-
tovým podujatím, rozhodoval 10 
zápasov. Najviac mu utkvelo v pamäti 
mužské semifinále medzi domácou 
reprezentáciou a Ruskom, ktoré v hale 
sledovalo 10-tisíc divákov. „V po-
rovnaní so svetovým šampionátom je 
olympiáda podstatne pestrejšia. Toto 
multišportové podujatie navštevuje 
množstvo fanúšikov. Nielen takí, ktorí 
sú danému športu oddaní, ale aj iní, 
ktorí síce inklinujú k inému športu, ale 
prišli podporiť svoju krajinu a špor-
tovcov. Aj preto sú haly vypredané 
nielen vtedy, keď hrajú domáce tímy. 
Z Ria som si domov odniesol veľa 
zážitkov. Fascinujúce bolo slávnostne 
otvorenie Hier. Sedeli sme v hľadisku 
neďaleko od miesta, kde zapálili olym-
pijský oheň. Bolo úžasné vidieť naživo 
napr. atléta Usaina Bolta či plavca 
Michaela Phelpsa, keď prechádzali 
pár metrov pred nami. Nepochybujem 
o tom, že Japonci tiež pripravia veľ-
kolepé olympijské galapredstavenie 
a očarujúci športový festival.“
Krajina vychádzajúceho slnka nie 
je pre Juraja Mokrého neznámou 
destináciou. Ako rozhodca sa dvakrát 

v Japonsku zúčastnil na MS žien 
(2010 a 2018) a vlani po tretíkrát  
aj na Svetovom pohári. 
„Verím, že organizátori a všetci, ktorí 
sa budú starať o chod podujatia, spolu 
s masou dobrovoľníkov, pripravia 
špičkovú olympiádu. Japonci sú 
precízni, presní, zodpovední, dá 
sa na nich spoľahnúť. Všetko beží 
ako hodinky. Ľudia sú tu príjemní, 
ohľaduplní voči iným. Na Tokio, kde 
opäť bude na každom kroku rezonovať 
myšlienka olympizmu, sa veľmi teším. 
Žiaľ, počas turnaja nebudem mať veľa 
času na „turistiku“, ale ak sa bude 
dať, pôjdem povzbudiť slovenských 
reprezentantov.“
Záujem o volejbal v Japonsku rastie, 
nová hala s kapacitou 15-tisíc divákov 
by mala praskať vo švíkoch. Koho 
Juraj Mokrý favorizuje na olympijský 
triumf vo volejbale? „V ženskej ka-

tegórii si majsterky sveta Srbky držia 
vysoký štandard, v top 6 by nemali 
chýbať ani Talianky, Japonky, Ame-
ričanky, Brazílčanky či Rusky. Keďže 
na mužský turnaj sa prekvapujúco 
nekvalifikovali Srbi, o medaily si to asi 
rozdajú Rusi, Brazílčania, Američa-
nia, Taliani a Poliaci.“
Pol roka pred olympiádou sa vyskytol 
problém – koronavírus, ktorý sa šíri 
z Číny. Čo na to hovorí Juraj Mokrý? 
„Netreba šíriť paniku, nemyslím si, 
že je na programe dňa zmena dejiska 
Hier. Pamätám si, ako vo februári 
2016 zaznamenali v Brazílii vírus 
Zika. Aj vtedy sa hovorilo o presune 
olympiády inde, ale napokon sa 
všetko dalo do poriadku a Hry sa 
mohli konať v Riu de Janeiro. Verím, 
že dovtedy, kým sa začne olympiáda 
v Tokiu, sa situácia znormalizuje a or-
ganizátori urobia maximum pre bez-
problémový priebeh OH.“ 
Juraj Mokrý je vo volejbalových 
kruhoch uznávaným a rešpektovaným 
rozhodcom. Svoje kvality potvrdil 
aj vlani vo finále Ligy majstrov 
mužov v Berlíne medzi talianskym 
tímom Civitanova a ruskou Kazaňou, 
na ME žien v Ankare, na finálovom 
turnaji Ligy národov v Chicagu, ako 
aj na Svetovom pohári v Japonsku 
(Fukuoka, Hirošima). Generálku 
pred olympiádou absolvuje v máji 
a júni 2020 na zápasoch Ligy národov 
v Poľsku, Taliansku a Bulharsku. 
Do Tokia odletí 19. júla, čiže päť dní 
pred štartom olympiády.
Treba dodať, že hoci Juraj Mokrý 
často cestuje po svete, či už v rámci 
svojich povinností alebo s rodinou, 
vždy sa rád vracia domov – do re-
giónu Turiec. Obľubuje túry v Malej 
i Veľkej Fatre, čo ho nabíja pozitívnou 
energiou. 
Autor: Ľubomír Chochula

ŠPORT

Rozhodca z Turca sa zúčastní na OH v Tokiu

Rozhodca Juraj Mokrý v semifinále ME žien Turecko vs. Poľsko. Foto: www.cev.eu

Juraj Mokrý rozhoduje duel Brazília vs. Poľsko na finálovom turnaji Ligy národov. 
Foto: www.fivb.com

„Nepochybujem o tom, že Japonci pripravia 
veľkolepé olympijské galapredstavenie a očarujúci 
športový festival“.
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ŠPORT

Turčianske hry mládeže, 
najstaršie a najmasovejšie 
športové podujatie nášho 
regiónu, sa dožívajú svojich 60. 
narodenín. MESTSKÉ NOVINY 
uvedú k tomuto významnému 
jubileu seriál na pokračovanie. 
Teraz si prečítajte 1. časť.

Toto podujatie si za dlhé roky svojej 
existencie získalo popularitu a obľubu 
v radoch tisícok jej účastníkov. A tiež 
uznanie i obdiv odborníkov a širokej 
verejnosti. Stalo sa fenoménom Turca, 
žriedlom rodiacich sa športových 
talentov, jedinečnou možnosťou 
prezentácie svojich pohybových 
schopností i vstupnou bránou na ceste 
do čarovného sveta športu, ktorá bola 
pre mnohých jej účastníkov zavŕšená 
v reprezentácii Československa, 
Slovenskej republiky a účasťou 
na vrcholných svetových podujatiach 
vrátane olympijských hier.

RODINNÉ STRIEBRO
Turčianske hry sú už 60 rokov 
festivalom mladosti, pohybu a krásy. 
Spájali, a dodnes spájajú, športové 
nádeje a talenty reprezentujúce 
svoje školy, mestá a obce Turca (od 
Turčeka až po Krpeľany).  Predstavujú 
nádhernú symbiózu tvrdej učiteľskej 
a trénerskej práce a talentovanej 
športovej mlade. V minulosti 
mnohými považované za „výkladnú 
skriňu“ bývalého režimu a prezentáciu 

jeho starostlivosti o mládež a šport 
v našom regióne. No tiež podujatie, 
ktoré stálo  neraz na okraji záujmu 
a na ceste k svojmu jubileu prekonalo 
doslova aj stav kómy. Pre svoju 
výnimočnosť sa stali rodinným 
striebrom Turca, ktoré nám môže 
závidieť celé Slovensko!

ŽIVÁ ŠTAFETA
Jedinečnosť „Turčianok“ 
spočíva v tom, že sú najstarším, 
najrozsiahlejším a najmasovejším 
podujatím svojho druhu na Slovensku. 
Lučenec má svoje Novohradské hry, 
Banská Bystrica Horehronské hry, 
avšak na rozdiel od Turčianskych hier, 
poznajú iba jediný šport – atletiku. 
V našom Turci sa počas celého 
týždňa o vzácne medaily okrem 
atletiky bojuje aj v plávaní, volejbale, 
basketbale, hádzanej, futbale 
a florbale.
To, že Turčianske hry (ktorých 
sa už zúčastnilo viac ako 50-tisíc 
účastníkov) stále žijú, možno 
považovať naozaj priam za zázrak. 
Veď prežili bývalý totalitný režim, 
štátom dotované masové spartakiády, 
turbulentné obdobie prerodu našej 
spoločnosti, pretrvávajúce problémy 
školstva, finančné suchoty, nútenú 
správu mesta Martin i neutešený stav 
jeho športových zariadení. 
Ich výnimočnosť spočíva aj v tom, 
že predstavujú živú štafetu, v ktorej 
si pomyselný štafetový kolík 

odovzdávajú celé generácie. Veď v 60. 
rokoch minulého storočia súťažili 
na Turčiankach mnohí prastarí rodičia 
ich terajších účastníkov!

LEOŠ EUGEL
„Turčianky zostávajú aj po rokoch 
stále krásne a mladé. Starneme 
a odchádzame iba my, ktorí sme ich 
priviedli na svet a viedli od narodenia 
k dospelosti. Zostal som posledným 
žijúcim „pôrodníkom“ hier, ktoré 
nemajú na Slovensku páru. Nedajte im 
zahynúť“.
Tieto slová adresoval Leoš Eugel 
organizátorom pri slávnostnom 
otvorení uplynulého 59. ročníka. 
Žiaľ, ich okrúhleho jubilea sa už ani 
on nedožil. No zostali po ňom mnohé 
spomienky, ktoré súvisia s týmto 
podujatím.

Zo spomienok Leoša Eugela: „Písal 
sa rok 1960. Bol som čerstvým, 
začínajúcim pracovníkom okresnej 
telovýchovy v Martine a pred nami 
bola úloha zorganizovať prvé oficiálne 
majstrovstvá okresu v atletike. Martin 
ešte vtedy nemal atletickú dráhu, 
a preto padlo rozhodnutie uskutočniť 
túto akciu v Turanoch. Bol to nápad 
tamojšieho športového nadšenca 
Janka Rzepiela, ktorý velil turčianskej 
atletike. Pamätám sa, bolo to 6. júna 
1960, keď sme sa  my, organizátori 
a tiež pretekári, stretli na starom 
turianskom štadióne. Škvárová 
dráha nestála za veľa, ale vyberať 
nebolo z čoho. Bola totiž jediná 
v širokom okolí. Žiadna lajnovačka, 
žiadne vápno. Museli nám stačiť 
aj „vyžobrané“ piliny, ktoré sme 
vo vreciach a na fúrikoch doviezli 
z neďalekej píly. O čo boli horšie 
podmienky, o to bola väčšia ochota 
organizátorov a chuť pretekárov 
do súťaženia. Mali sme aj z hranolov 
a dosák urobený stupeň víťazov, 
ale ktorí atléti na ňom stáli, to si už 
veru nepamätám. Až na jedného. 
Bol ním zrelý tridsiatnik, vytrvalec 
a asi prvý desaťbojár v Turci, Pavol 
Brodniansky. Výsledková listina  

sa tiež nezachovala, ale viem,  
v ktorých disciplínach sa súťažilo: 
100 m, 400 m, 1500 m, diaľka, výška, 
guľa, disk, oštep. O medailách 
pre najúspešnejších pretekárov 
nebolo v prvých ročníkoch ani chýru. 
Museli sa uspokojiť s diplomom. 
K atlétom sa vtedy iniciatívne 
pripojili aj volejbalisti. Bola to najmä 
zásluha Šaňa Hrubého a ďalších 
volejbalových nadšencov (Maxa 
Kamenára, Andreja Halašu, Mira  
Ruttkaya), ktorí pritiahli do súťaže 
až šesť volejbalových mužstiev. 
Na turnaji sa zúčastnili: Dukla, 
Spartak, Slavoj a Neografia Martin, 
Tatran Turany a Lokomotíva Vrútky. 
Na výsledky volejbalových stretnutí si 
tiež nespomeniem, zato na jednu vec 
určite áno. Bol to Viktor Medvecký, 
jeden z organizátorov, ktorý vyhlásil, 
že to neboli iba majstrovstvá okresu 
v atletike, ale zásluhou volejbalistov 
vlastne Turčianske športové hry.  
Netušil, že dáva rodiacemu sa 
podujatiu názov. Rovnako ako my 
všetci, že stojíme pri zrode akcie, 
na ktorú budeme aj po desiatkach 
rokov hrdí a ktorá nás všetkých 
prežije.“
Jeho slová sa do bodky naplnili 
počas prvého februárového víkendu. 
V nedeľu 2. februára 2020, v čase 
príprav svojich okrúhlych 85. 
narodenín a jubilejného 60. ročníka 
Turčianskych hier, dotĺklo srdce ich 
posledného žijúceho zakladateľa, 
Leoša Eugela. Turčianske hry mládeže 
však žijú ďalej a treba veriť, že budú 
súčasťou bohatého športového diania 
v našom regióne ešte mnoho ďalších 
rokov. 

DEVÄŤ ČLENOV
Na nultom ročníku rodiacich sa 
Turčianskych hier sa v Turanoch 
zúčastnilo 216 atlétov a volejbalistov 
a súťažilo sa iba v kategórii dospelých. 
Za ich vznikom stálo deväť 
zakladajúcich členov, profesionálnych 
pracovníkov v telovýchove, ale aj 
dobrovoľných činovníkov – Pavol 
Blahušiak, Leoš Eugel, Alexander 
Hrubý, Miroslav Juran, Viktor 
Medvecký, Ján Petrikovich, Ján 
Rzepiel, Juraj Stehlík a Ján Stráňai. 
O rok neskôr sa podujatie z Turian 
prenieslo do Martina a začalo svojím 
oficiálnym 1. ročníkom písať svoju 
obdivuhodnú históriu, ktorá siaha až 
po dnešok.

Autor, foto: Martin Ferenčík

Zakladateľ „Turčianiek“ Leoš Eugel  

Turčianske hry mládeže oslávia jubileum 

 „Turčianky“ sú najstar-
ším, najrozsiahlejším 
a najmasovejším 
podujatím svojho 
druhu na Slovensku.
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CHARITA

Hokejový Winter Classic 2020, 
ktorý sa 14. januára uskutočnil 
na ľade pod holým nebom 
v Turčianskych Tepliciach, 
nebol iba o športe. Štvrtý ročník 
mal po prvý raz v histórii tohto 
podujatia charitatívny kontext.

ŠPORTOVÁ STRÁNKA
Hlavný organizátor Marián „Cibo“ 
Hazucha pre MN povedal: „Už 
niekoľko rokov tvoríme dobrú partiu 
(ide väčšinou o bývalých hokejistov), 
ktorá hráva hokej pre svoje potešenie. 
Raz ročne si skrížime hokejky 
v rámci exhibičného Winter Classic 
na otvorenom hokejovom štadióne 
v Turčianskych Tepliciach. Primátor 
tohto kúpeľného mesta Igor Hus 
nás podporil v tejto iniciatíve, 
vyšiel nám v ústrety a poskytol ľad 
na dve hodiny. V prvej polovici bola 
na programe súťaž zručností. Potom 
sa odohral modelovaný zápas (bez 
príklepov, tvrdej hry a s technickou 
hrou), v ktorom „modrí“ vyhrali 

nad „bielymi“5:4 po samostatných 
nájazdoch. Rozhodcom bol Roman 
Stupák. Po tomto dueli sme sa 
autobusom presunuli znovu tam, 
odkiaľ sme predtým vyrazili 
na Winter Classic. Čiže sme sa 
vrátili do Penziónu Ľadoveň, kde 
bolo pre účastníkov a partnerov 
podujatia pripravené posedenie 
s chutnou večerou, občerstvením 
a profesionálnou obsluhou. Ale 
ešte predtým sme v príjemnom 
prostredí penziónu vyhlásili výsledky 
v súťaži zručností (Štefan Rudinský 
– najtvrdšia strela, Radovan Somík 
– najpresnejšia muška, Robert 
Kráľ – kráľ samostatných nájazdov) 
a ocenili sme aj najlepších hokejistov 
v zápase (cenu pre najlepšieho 

brankára dostali obaja gólmani – 
Jozef Kerný a Milan Plavecký, cenu 
najlepší hráč stretnutia si odniesol 
Michal Lauko). Štvrtý ročník Winter 
Classic, ktorý som pripravoval 
pol roka, bol úspešný. Vďaka patrí 
všetkým partnerom podujatia 
(Silencia, Turwood, Ekono-print, 
Bauer, K2 taxi, Pizzéria Venézia, 
Penzión Ľadoveň, mesto Turč. Teplice 
a Prima Computers), ktorí podporili 
Winter Classic. Pre všetkých sme 
vyrobili špeciálny dres s menom 
partnera, logom podujatia a logom 
spoločnosti.“

CHARITATÍVNA STRÁNKA
„Práve na posedení v Penzióne
Ľadoveň mi „Kalo“ (Martin Kalnický 
– pozn. red.) vnukol myšlienku
o charitatívnom rozmere akcie,
ktorú som potom rozvinul do reálnej
podoby. Keďže sa nám s pomocou
sponzorov podarilo zaplatiť celú
organizáciu zápasu, dresy aj ostatné
sprievodné akcie (hráči nemuseli 

nič platiť), rozhodli sme sa urobiť 
finančnú zbierku a pomôcť detičkám 
v Univerzitnej nemocnici Martin. 
Všetci sme tento nápad podporili 
a napokon sa vyzbieralo viac ako 
700 eur. Za túto sumu sme na základe 
zoznamu od personálu oboch 
kliník (toho, čo detičky najviac 
potrebujú) nakúpili dary pre Kliniku 
neonatológie (predčasne narodené 
deti) UNM a oddelenie detskej 
psychiatrie. Tie sme potom vo februári 
boli s Romanom Stupákom osobne 
odovzdať v nemocnici. Bábätkám 
sme na klinike neonatológie 
priniesli desať špeciálnych flísových 
diek s kapucňou a tzv. hniezdo 
(špeciálna pomôcka na polohovanie 
predčasne narodených detí). Na tejto 
klinike sme na pamiatku dostali 
pozdrav od bábätiek – odtlačok 
nožičky. Veľmi emotívne to bolo aj 
na oddelení detskej psychiatrie, kde sú 
hospitalizovaní pacienti vo veku od  
4 do 18 rokov. Pre nich sme nakúpili 
spoločenské hry, karty, puzzle, rádio, 
špeciálne ceruzky.
Tieto deti nás na oplátku obdarili 
kvietkami, ktoré vlastnoručne vyrobili 
v rámci tvorivých dielní na tejto 
klinike. Ako sme sa tu dozvedeli, 
vhodné spoločenské aktivity 
pomáhajú detským pacientom ako 
terapia k sociálnej interakcii. Počas 
návštevy jednej i druhej kliniky 
(personál oboch kliník sa nám 
všetkým milo poďakoval za pomoc) sa 
mi tlačili slzy do očí, bolo to dojímavé. 
Zdravie je skutočne nadovšetko. 
Vážme si, že ho máme. A keď môžeme, 
tak pomôžme tým, ktorí to potrebujú. 
Sme veľmi radi, že Winter Classic 
mal po prvý raz v histórii takúto 
koncovku. Hreje nás to pri srdci, ale aj 
motivuje, aby sme v tom pokračovali 
a o rok vyzbierali ešte viac peňazí 
na charitu,“ dodal organizátor a jeden 
z účastníkov Winter Classic Marián 
„Cibo“ Hazucha.

Autor: Ľubomír Chochula
Foto: Jaroslav Podhorský

Šľachetné srdcia účastníkov Winter Classic
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Zľava: Marián „Cibo“ Hazucha, sestrička na neonatológii 
Zdenka Malá a Roman Stupák

Aktéri Winter Classic v Penzióne Ľadoveň S darmi pre deti na oddelení detskej psychiatrie

„Urobili sme finanč-
nú zbierku a pomohli 
deťom v Univerzitnej 
nemocnici Martin.“
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Na voľbách do NR SR sa vo Vrú-
tkach zúčastnilo 4161 občanov. 
Zvíťazilo OĽANO (1088 hlasov, 
čo je 26,36 %), druhý skončil 
Smer-SD (797 hlasov, 19,31%) 
a tretie miesto obsadila strana 
Kotlebovci – ĽSNS (383 hla-
sov, 9,28 %).

Ďalšie poradie: 4. Sme rodina 
(382 a 9,25 %), 5. PS/Spolu (306 
a 7,41 %), 6. SaS (271 a 6,57 %), 
7. Za ľudí (248 a 6,01 %), 8. KDH 
(180 a 4,36 %), 9. Vlasť (139 a 3,37 
%), 10. SNS (123 a 2,98 %), 11. 
Dobrá voľba (104 a 2,52 %). Zvyš-
ných 13 politických subjektov malo 
menej ako 1 %. Voliči odovzdávali 
hlas vo volebných miestnostiach 
podľa okrskov. Okrsok č. 1  – ZUŠ 
Frica Kafendu, č. 2 – MŠ na Ul. 1. 
čsl. brigády, č. 3. – MŠ na Nábrež-

nej ul., č. 4 – Spojená škola 
na Štefánikovej ul., č. 5 – ZŠ Hany 
Zelinovej, č. 6 – MŠ na Ul. francúz-
skych partizánov, č. 7 – Hradište.
MN položili otázku (Ako hodnotíte 
voľby a čo očakávate po nich?) 
primátorovi mesta, ďalej jednému 
mestského poslancovi, ktorý kan-
didoval do NR SR, ako aj jednému 
pravidelného voličovi spomedzi 
občanov.

Branislav Zacharides (primátor 
Vrútok): „Účasť Vrútočanov 
na voľbách sa vyšplhala na 68,29 
%, čo je viac než celoslovenský 
priemer, ale menej ako priemer 
Žilinského kraja, kde účasť prekro-
čila 70 %. V každom prípade bola 
účasť aj v našom meste vyššia ako 
zvyčajne, čo svedčí o tom, že aj 
Vrútočania považovali tieto voľby 
za dôležité. Vrútockí kandidáti 
neboli na kandidátkach na popred-
ných „voliteľných“ miestach, ale, 
myslím si, že nezlyhali. Prajem 
im, aby ich táto volebná skúsenosť 
povzbudila do ďalších aktivít. 
Keďže uprednostňujem prácu 
pred politizovaním, budem rád, ak 
uvidím, že sa nová vláda sformo-
vala rýchlo a jej členovia, ale aj 
poslanci parlamentu, sa čo najskôr 
pustia do práce, aby sa im podarilo 
naplniť ciele. Samozrejme, držím 
palce dvom turčianskym zástupcom 
– Petrovi Vonsovi a Igorovi Husovi. 
Viem, že sa budú snažiť pomôcť 

vyriešiť aj neutešené dopravné 
napojenie nášho regiónu na európ-
ske dopravné koridory. Nie všetko 
pôjde ihneď, takže im prajem veľa 
trpezlivosti. No a keďže obaja majú 
dlhoročné skúsenosti aj so samo-
správou, verím, že pomôžu zastaviť 
to nekonečné ukladanie nových 
úloh zo štátu mestám, obciam a tiež 
krajom bez adekvátneho finančné-
ho krytia.“

Ľuboš Gottwald (mestský posla-
nec): „Hoci som osobne očakával 
ešte vyššiu účasť, podobnej tej, ako 
bola v rokoch 1994 a 1998, môžem 
vysloviť spokojnosť aj s touto 
účasťou, ktorá je vyššia ako je 
priemer na celom Slovensku. Veľmi 
si vážim záujem občanov Vrútok 
o voľby, hodnotím to pozitívne. 
Ja som kandidoval za stranu Sme 
rodina, ktorá v percentách dosiahla 
vo Vrútkach lepší výsledok ako 
v rámci Slovenska. 
Bol som na kandi-
dátke s číslom 122, 
na prekrúžkovanie 
sa z tohto miesta 
by som potreboval 
veľa hlasov. Z Tur-
ca sa podarilo do-
stať do parlamentu 
dvom zástupcom, 
obom blahoželám, 
želám im veľa úspe-
chov a držím palce. 
Čo sa týka toho, 

ako voľby dopadli, verím, že sa po-
darí zložiť stabilnú koalíciu, ktorá 
vydrží celé funkčné obdobie. Ak to 
bude koalícia s ústavnou väčšinou, 
tak by to Slovensko mohlo konečne 
pohnúť tým správnym smerom.“

Peter Scherer (volič): „Keďže 
pravidelne chodím odovzdať svoj 
hlas na každých voľbách, či už sú to 
parlamentné, komunálne alebo iné, 
prišiel som si splniť občiansku po-
vinnosť aj teraz. Úprimne poviem, 
že tieto voľby nedopadli podľa 
môjho očakávania. Mám iný názor 
na veľa vecí ako tie strany, ktoré idú 
riadiť Slovensko. Nie je to pre mňa 
pravé orechové, ale vôľu väčšiny 
voličov treba rešpektovať. Naplniť 
tie sľuby, ktoré dali voličom strany 
budúcej koalície, nebude jednodu-
ché. V ich programoch je príliš veľa 
nášľapných mín. Uvidíme, či to 
vydrží celé štvorročné obdobie.“ 

Pred extraligo-
vým zápasom 
medzi Kometou 
Vrútky a Nitrou 
odhalili na ho-
kejbalovom 
štadióne vo Vrú-
tkach pamätnú 
tabuľu svojmu 
bývalému hrá-
čovi Lukášovi 
Jesenskému.

Na Lukáša Je-
senského, ktorý 
opustil tento svet 

v roku 2009 vo veku 20 rokov, si 
Kometa spomína každoročne, ale 
teraz mu pri príležitosti otvorenia 
zrekonštruovaného areálu odhalili 
pamätnú tabuľu. Slávnostný akt sa 
uskutočnil 29. februára. Jeho býva-
lý tréner Jozef Ďuris st. si pre MN 
zaspomínal: „Bol to perfektný 
chlapec, veľký brankársky talent, 
Komete ho závideli všetci súperi. 
Bohužiaľ, odišiel nečakane. Keby 
nie, mohol v hokejbale dosiahnuť 
veľké úspechy, byť v reprezentácii, 
získavať medaily na MS a ďalšie 
ocenenia.“
Šéftréner mládeže Komety a jeden 

zo zakladateľov klubu Miroslav 
Daubner pre MN poznamenal: 
„Plánovali sme to odhaliť skôr, ale 
chceli sme to spojiť s otvorením 
zrekonštruovaného ihriska. Lukáš 
bol činný vo viacerých športových 
kluboch. Bol špičkový vodnopólista 
a výnimočný brankár v hokejbale.“
Lukášov otec Ivan Jesenský 
pre MN dodal: „Som nesmierne 
vďačný klubu za túto poctu, veľmi 
si to vážim. Som nadšený z celej 
ceremónie. Ďalším zážitkom bolo 
to, že som hodil slávnostné buly 
zápasu medzi Vrútkami a Nitrou. To 
sa mi stalo po prvý raz v živote.“
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Odvolili aj Zacharidesovci. Foto: archív

Peter Scherer sa na voľbách zúčastnil aj teraz. Foto: ľch 

Vo Vrútkach bola vyššia účasť ako zvyčajne

Lukášovi Jesenskému odhalili pamätnú tabuľu
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Kolkársky oddiel TJ Lokomo-
tíva Vrútky môže oslavovať. 
Družstvo žien už s predstihom 
obhájilo majstrovský titul a na 
najlepšej ceste vyhrať extrali-
gu družstiev je aj mužský tím 
Vrútok.

Po minuloročnom historicky prvom 
titule slovenského šampióna sa 
ženskému družstvu Vrútok podaril 

ďalší husársky kúsok, keď obhájilo 
prvenstvo v extraligovej súťaži. Na 
tomto úspechu má zásluhu celý tím, 
slovenské reprezentantky Mária 
Tomková a Lenka Stasinková, ako aj 
ďalšie hráčky –  Žaneta Bednárová, 
Anna Ihnátová a Katarína Ďurčeko-
vá, ktorá pre MN poznamenala: 
„Mali sme veľkú motiváciu a chuť 
obhájiť titul. Som veľmi šťastná, že 
sa nám to podarilo. Dúfam, že to nie 

je naša posledná úspešná obhajoba 
prvého miesta. Podľa mňa rozhodlo 
hlavne to, že sme výborný kolektív, 
všetky hráčky sa navzájom podpo-
rujeme a táto žičlivá atmosféra má 
vplyv na naše výkony. Do konca 
sezóny absolvujeme ešte dva zápasy, 
ktoré si už budeme môcť zahrať bez 
stresu, ale, samozrejme, aj tie chceme 
vyhrať. Ako slovenský majster máme 
právo štartovať na Svetovom pohári, 
ktorý sa tohto roku uskutoční v Pod-
brezovej. Tešíme sa, že si zmeriame 
sily so zahraničnou konkurenciou. 
Držíme palce aj nášmu mužskému 
tímu, aby vyhral svoju súťaž. Chalani 
nás podporujú a starajú sa o kolká-
reň, za čo im ďakujeme.“ 
Kým v ženskej kategórii majú Vrú-
točanky už isté celkové prvenstvo, 
v mužskej extralige družstiev ešte 
nemôže aktuálny líder strieľať šam-
panské. No kolkári Lokomotívy majú 
päť kôl pred koncom súťaže sľubný 
šesťbodový náskok, ktorý si upevnili 
domácim víťazstvo v šlágri s rezer-
vou interligovej Podbrezovej (29. 
februára). „Zápas proti veľkému riva-
lovi bol jeden z najťažších v sezóne, 
hostia hrali veľmi dobre, ale napokon 
sme zvíťazili 6:2 a súpera sme pora-
zili o 125 zhodených kolkov. Dokonca 
sme pokorili hranicu 3700 kolkov 

(3732), čo je vynikajúci extraligový 
výkon. Darilo sa aj mne, dosiahol 
som 680 bodov, iba o 7 menej, ako je 
moje maximum v tejto sezóne. Touto 
výhrou sme si napravili reputáciu za 
porážku so Zlatými Klasmi. V posled-
ných piatich kolách nám stačí dva-
krát zvíťaziť a z vedúceho miesta nás 
už nikto nezosadí. Dva razy budeme 
hrať vo svojej kolkárni, v ktorej sme 
v aktuálnom ročníku vyhrali všetkých 
deväť zápasov. Ak by sme zostali na 
čele extraligovej tabuľky, bude to 
druhý najväčší úspech mužského tímu 
Vrútok v ére samostatného Slovenska 
(po rozdelení spoločného štátu sme 
získali bronzové medaily v slovenskej 
lige). Zároveň by sme si vybojovali 
postup do interligovej súťaže, v ktorej 
účinkuje šesť najlepších slovenských 
družstiev. Interliga má vyššiu úroveň, 
treba mať kvalitný káder, zároveň 
by to bolo pre nás náročnejšie aj 
finančne i časovo. Či by sme využili 
možnosť štartu v nadnárodnej súťaži, 
to teraz neriešime, momentálne sa 
sústredíme na extraligu,“ pove-
dal pre MN 58-ročný hráč Vrútok 
Peter Marček, ktorý sa po rozlúčke 
s dráhou džudistu už 30 rokov venuje 
kolkom. Ak mu to zdravie dovolí, rád 
by pokračoval v kariére ešte päť až 
desať rokov.

Hráči HbK Kometa Vrútky sa 
konečne dočkali zmodernizovaného 
areálu, v ktorom odohrali 
v posledný februárový deň zápas 
16. kola Slovenskej hokejbalovej 
extraligy (SHbE) proti Nitre. Bol 
to víťazný krst zrekonštruovaného 
ihriska. 

„Bolo to náročné stretnutie. Nielen 
z hľadiska kvality Nitry, ale aj preto, 
že posledné dva týždne sme finišovali 
s rekonštrukčnými prácami, na čom 
sme sa aktívne podieľali, takže síl 
nebolo nazvyš. Teší ma, že sme tento 
vyrovnaný duel rozhodli vo svoj 
prospech. Hrali sme so srdcom, 
bojovne a divákom sme sa za priazeň 
odvďačili trojbodovým víťazstvom 
(3:2). Prišlo nás podporiť veľa 
fanúšikov, za čo som im vďačný,“ 
povedal pre MN autor víťazného gólu 
(tri minúty pred koncom riadnej hracej 
doby), domáci útočník a jedna z opôr 
tímu Martin Kolčák. „Už som chcel 
ísť na striedačku, ale zbadal som, že 

Braňo Hlaváč získal v rohu ihriska 
loptičku. Preto som ešte zostal v hre, 
uvoľnil som sa do priestoru medzi 
kruhmi, odkiaľ som zužitkoval peknú 
prihrávku na gólovú strelu.“
Hráči Komety absolvovali atypickú 
zimnú prípravu. Okrem tímových 
tréningov jedenkrát týždenne 
v martinskej športovej hale 
a individuálnej príprave, pomáhali aj 
s rekonštrukciou počas celého obdobia, 
t. j. od skončenia jesennej časti. „Ale 
výsledok stojí za to. Na novom hracom 
plastovom povrchu sa hrá úžasne. Je 
to veľký rozdiel oproti pôvodnému 
asfaltu. Ihrisko sme rozšírili, nové sú 
mantinely, dokonca aj s plexisklom. 
Samozrejme, ešte si na všetko musíme 
zvyknúť, zladiť to, ale to je len otázkou 
času. Víťazným prvým jarným duelom 
sme pokrstili nielen ihrisko, ale aj 
nové dresy k 20. výročiu založenia 
klubu. Tieto dresy (zatiaľ máme len 
jeden set, a to v čiernej farbe) sme si 
kúpili za svoje peniaze. O to viac si ich 
vážime a budú pripravené do ďalších 

zápasových bojov. V základnej časti 
potrebujeme zbierať čo najviac bodov, 
aby sme skončili v prvej štvorke, lebo 
začínať play-off v domácom prostredí 
je neskutočná výhoda. Play-off, to je 
iná súťaž, neraz rozhodujú maličkosti. 
Dúfam, že nám bude priať aj šťastie. 
Verím, že to zvládneme a budeme 
úspešní,“ doplnil Martin Kolčák, ktorý 

si historický titul Komety (sezóna 
2017/2018) vychutnal ako tréner, 
lebo pre zranenie nemohol hrávať, 
ale v minulom ročníku sa už znovu 
ako hráč aj on pričinil o postup Vrútok 
do semifinále SHbE.

Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

VRÚTKY - ŠPORT

Vrútocké kolkárky obhájili slovenský titul

Horný rad zľava: Lenka Stasinková, Mária Tomková, dolný rad zľava: Anna Ihnátová, 
Žaneta Bednárová a Katarína Ďurčeková. Foto: archív

Martin Kolčák (vpravo) bol v závere zápasu jazýčkom na váhach. Foto: chir  

Kometa pokrstila nové ihrisko víťazstvom
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MARTIN
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

„Na ZŠ s MŠ 
Hurbanova 
je stále dosť 
vyhrotená 
situácia medzi 
oboma tábor-
mi, za čo ja 
hlavne viním 
vedenie mesta, 

ktoré bolo od začiatku na jednej 
strane. Ktoré zle komuniku-
je a v rámci svojich možností 
nezabránilo vzniku existujúceho, 
až patologického stavu. Nekona-
nie v tejto veci vyvolalo mnoho 
otáznikov a prilialo olej do ohňa. 
Žiaľ, atmosféra, aká už niekoľko 
týždňov panuje na škole, škodí 
hlavne deťom,“ povedal úvo-
dom pre MN poslanec Martin 
Kalnický (Platforma) a následne 
pokračoval:

„Na februárovom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva vystúpili zástupco-
via oboch táborov. Vypočuli sme si 
vyjadrenia jednej i druhej strany. Ak 
dnes niekto cíti krivdu, nemôžeme sa 
čudovať tomu, že „bojuje“ za svoju 
pravdu. Napr. aj formou protestu, 
výpovede a zapojením sa do štrajku, 
čo je legitímne. Našťastie máme de-
mokraciu a slobodu slova, každý má 
právo prejaviť svoj názor a zareago-
vať na danú situáciu. Kolega Horecký 
povedal, že sa uskutočnili demokra-
tické voľby riaditeľa „Hurbanky“. 
No demokraticky postupuje aj druhý 
tábor. Ten kritizuje účelové perso-
nálne zmeny v školskej rade len pár 
mesiacov pred výberovým konaním. 
Ale poukazuje aj na to, že pred voľbou 
prejavila veľká väčšina učiteľov a za-
mestnancov školy vo svojom internom 
hlasovaní dôveru druhej uchádzačke 

o túto funkciu. 
Na schôdzi mestského zastupiteľ-
stva som vystúpil s tým, že žiadam, 
aby boli posúdené nové skutočnosti 
v kauze „Hurbanka“, nakoľko sa 
zistili obrovské pochybenia vede-
nia školy. Ide o hrubé porušenie 
finančnej disciplíny po nástupe novej 
riaditeľky do funkcie. 
Lebo zmluvy (zálohovanie dát a sprá-
va siete) boli zverejnené až mesiac 
po podpise s IT firmou. Podpisom boli 
síce platné, ale účinnosť nadobudli až 
po zverejnení. Takže tieto zmluvy a do-
datky mali byť dodávateľom plnené 
až po zverejnení. Škola to nerešpekto-
vala, činnosť bola vykonaná, faktúry 
zaplatené. Postup školy považujem 
za jednoznačné zlyhanie. Hlavný 
kontrolór mesta Martin vo svojej 
správe konštatoval porušenie zákona. 
To je vážne! Argument, že mohlo ísť 

o konanie v časovej tiesni, to som 
na rokovaní zastupiteľstva vyvrátil.
Dali sme si vypracovať právnu 
analýzu, ktorá hovorí, že primátor 
v prípade pochybenia zásadného 
charakteru odvolá riaditeľku 
z funkcie bez ohľadu na to, či chce, 
alebo nechce. Vedenie mesta Martin 
by malo podniknúť všetky potrebné 
kroky k upokojeniu situácie na škole, 
aby sa čím skôr skončil momentálny 
patový stav, aby sa učitelia mohli 
nerušene venovať svojej práci. 
Došlo to až tak ďaleko, že ľudia 
na seba podávajú trestné oznámenia, 
vzťahy sú vyhrotené, väzby prerušené, 
rúcajú sa kamarátstva a kolegovia 
sa medzi sebou prestávajú rozprávať 
normálnym spôsobom. Ide nám o to, 
aby nevznikali ešte väčšie škody. Preto 
rokujeme naprieč poslaneckými klub-
mi o tom, že budeme iniciovať mimo-
riadne zasadnutie MsZ, aby sa kauza 
„Hurbanka“ konečne vyriešila.“

Hrubé porušenie finančnej disciplíny

Martin Kalnický  

Platforma podporí každé dobré riešenie
M. KALNICKÝ: „Stále poukazu-
jem na to, že máme nejaký zoznam 
investičných akcií, ale bez poradia 
priorít. Máme projekty, ale bez jas-
ne definovanej hierarchie, čo len za-
hlcuje MsÚ. Vyzerá to tak, že súčasné 
vedenie mesta tápe v koncepcii roz-
voja Martina. Ukážkou toho bola ini-
ciatíva, ktorá sa týkala výstavby ka-
bínkovej lanovky na Martinské hole. 
Absolútne nekompetentný návrh spô-
sobu financovania z mestského roz-
počtu si vyslúžil veľkú kritiku. 
Od komunálnych volieb uplynulo 
takmer 16 mesiacov, za ten čas by už 
mali byť nejaké výsledky, ale, žiaľ, 
z väčších investičných akcií sa reali-
zuje len to, čo sa začalo pripravovať 
v minulom volebnom období (napr. 

Športpark Pltníky). 
Problémom je aj to, že sa neplnia 
sľuby. Primátor sľúbil zohnať euro-
fondy, ale tie neprišli, zato si mesto 
osvojilo inú filozofiu a vybralo sa 
cestou úveru. Doteraz nevieme, 
na čo má byť použitý úver vo výške 
6,5 mil eur. Prečo vedenie mesta stá-
le neurčilo poradie najdôležitejších 
investičných akcií (aj vzhľadom na fi-
nančnú kondíciu)? Prečo už nevy-
bralo také priority, ktoré majú šancu 
na realizáciu, sú dôležité pre Martin 
a majú širokú podporu medzi poslan-
cami? Dokedy bude trvať tento stav? 
Náš poslanecký klub Platforma 
podporí každé riešenie, ktoré bude 
výhodné pre Martin a jeho obča-
nov.“

„Spolu s Jednotou dôchodcov Sloven-
ska z našej mestskej časti Ľadoveň-Ja-
hodníky-Tomčany sme vo februári 
urobili výjazd do Báčskeho Petrovca 
vo Vojvodine za našimi krajanmi, ktorí 
žijú v tejto časti Srbska,“ začal hovoriť 
na festivalovú tému Martin Kalnic-
ký, ktorý vzápätí dodal: 

„Na pozvanie organizátorov sme sa 
tam zúčastnili na festivale Klobásafest. 
Opätovali sme ich návštevu, keď oni 
boli vlani v novembri na martinskom 
MEDZINÁRODNOM FESTIVA-
LE KLOBÁS, ktorý od roku 2014 or-
ganizujem každý rok so svojím tímom. 
Usporiadatelia Klobásafestu sa pred 
rokmi inšpirovali naším podujatím, 
darí sa im, o čom svedčí to, že úroveň 
festivalu v Báčskom Petrovci sa opäť 
zvýšila. Škoda, že sa jeho dejisko (na 
rozdiel od toho nášho, kde je za Penzió-
nom Ľadoveň dostatok miesta) nemô-
že z priestorových dôvodov veľmi roz-
širovať. Vážime si, že sa nám domáci 
snažili vytvoriť také prostredie, aby sme 
sa cítili čo najlepšie. Som rád, že naša 
spolupráca funguje. Opäť sa utužili 
už aj tak srdečné vzťahy, ale nadviaza-
li sa aj nové priateľstvá. Rozlúčili sme 
sa s tým, že nám Petrovčania prisľúbi-
li účasť na našej akcii tohto roku, kde 
budú všetci vítaní. Je to milá tradícia, 
že sa navštevujeme. 
Organizátori festivalu v Báčskom 
Petrovci majú šťastie v tom, že im ta-

mojšia samospráva nehádže polená 
pod nohy, ale naopak, spolupracuje, 
kým v Martine, ako sme sa presvedčili 
na vlaňajšom ročníku, je to inak. 
Vlani dokonca vedenie Martina pri-
pravilo pre zahraničné delegácie 
v čase konania nášho podujatia výlet 
do Bratislavy na husacinu a víno. Na-
priek tomu sa uskutočnil najvydarenej-
ší ročník zo všetkých v histórii festiva-
lu, ktorý mal vysokú účasť súťažiacich 
a rekordná bola aj návštevnosť (pri-
bližne šesťtisíc ľudí). 
V roku 2020 sa vynasnažíme pri-
praviť ešte lepšie a väčšie podujatie 
bez ohľadu na to, či ho podporí ve-
denie mesta Martin, ktoré bolo, mi-
mochodom, tiež na akcii v Báčskom 
Petrovci. Zúčastní sa aj na martin-
skom klobásovom festivale, podporí 
ho a potvrdí to, čo navonok deklaruje, 
že treba rozvíjať cestovný ruch v Mar-
tine a okolí? Uvidíme, ako to dopad-
ne. Festival klobás je najväčšia akcia 
s bezplatným vstupom v Martine. Za-
slúži si pozornosť! 
Nový ročník bude mať znovu niekoľ-
ko noviniek. Pracujeme na tom, aby 
sme získali zaujímavých umelcov, pri-
pravili bohatý kultúrny program, za-
bavili publikum, rozosmiali čo najviac 
prítomných, zohnali atraktívne ceny 
do tomboly a umožnili návštevníkom 
nezabudnuteľné zážitky.
So svojím tímom som vytvoril pod-
ujatie, ktoré prerástlo hranice nie-

V Báčskom Petrovci nehádžu polená pod nohy len Martina a Turca, ale aj Sloven-
ska, za čo som veľmi rád. Ponúkame 
Martinčanom festival, na ktorom sa 
súťaží, zabáva, kde panuje skvelá ná-
lada a kde sa snažíme udržiavať tra-
dície. Zároveň zviditeľňujeme mesto 
Martin aj v zahraničí. 
Podľa vzoru spolupráce a rozvoja 
priateľských vzťahov, ktoré sa nám po-
darilo vytvoriť so Slovákmi žijúcimi 
v Báčskom Petrovci, chceme rovnako 
postupovať aj v prípade ďalších part-
nerských miest, ako sú napr. Jičín (Čes-

ko), Békešská Čaba (Maďarsko), Ka-
lisz (Poľsko). Budeme sa snažiť, aby sa 
na MEDZINÁRODNOM FESTIVA-
LE KLOBÁS 2020 zúčastnili počet-
né delegácie nielen z Vojvodiny, ale aj 
Česka, Maďarska...
Milí klobasiari, my sľuby plníme, náš 
festival je každoročne kvalitnejší, má 
neopakovateľnú atmosféru a vysoko 
postavenú latku určite nebudeme pod-
liezať ani v novom ročníku. Radi vás 
všetkých privítame! 
Stranu pripravil: Ľubomír Chochula


